
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  م٢٠١٦/٢٠١٧تشكيل جملس الكلية للعام اجلامعي 

    ن  ات و ا ١٩٧٢  ٤٩ط من 

  سس ار 

    ادي د/ د.أ ١
  

- ا     

  دةاوء ا  

  مدر   / د.أ ٢
  

- وا   فث ووا ت ارا ا و  

  إ إ إا ا   / د.أ ٣
  

- ا و ا  ن ا و  

 مء اذة رؤدة اا ا  

   ا د  ا  / د.أ ٤
  

-  ا ر  غ وت اذ اأ  

  أ   ااق  / د.أ ٥
  

- ا ر  غ وا ذ اأ  

  أ  ا  ا   / د.أ ٦
  

  و  ر ا أذ ا اغ  -

   ا   / د.أ ٧
  

- ا ر  و ء اذ اأ  

   ا أ د     / د.أ ٨
 

-  ا ر  و ا ذ اأ 

   م م   / د.أ ٩
  

 أذ ور  ط اان -

    ا      ا/ د.أ ١٠
  

-  ا وا ذ اأا ر  و  

   دل  اح  ران   /د.أ ١١
  

- ا وا وا ا  ذ ورأ  

  ل أ  اذ   / د.أ ١٢
  

- را  ذ ورأ  

    ا  اب اام / د.أ ١٣
  

- ا وا ا  ذ ورأ  

    ط ب    / د.أ ١٤
  

- موا ا   ذ ورأ 

  ة   د  / د.أ ١٥
 

- ا ا  ذ ورأ  

  أ أ ض أ  / د.أ ١٦
  

- ذ ورأت واوا ا    

  م  ظ مد/ د.أ ١٧
  

-   ا ر  و ك وراض اذ أأ 

  د  إ إا   / د.أ ١٨
  

-  وااض اأ  ر  و رامر وااض اذ أأ  

  ء  ر زي  / د.أ ١٩
 

-  ا ر  و وا ا ذ اأ  

    ا  اد    / د.أ ٢٠
 

-  ا ر  و وا وا اذ اأ  

   ا رزق أ ا ا./ د ٢١
 

-  ا ر  و وا ا  ذأ  



  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

 ذةن ا ما  دةا 

  ط ا  ا    / د.أ ٢٢
 

-  ا  غ ذأ 

    ا   / د.أ ٢٣
 

-  را  غ ذأ 

     ور  / د.أ ٢٤
  

-   غ ذأ ا وا وا ا 

  أ ي   / د.أ ٢٥
  

  أذ ااض اط اغ  ط اان -

  ي  ا أ   / د.أ ٢٦
  

-  وا وا اا  غ ذأ  

   روق أ د/ د.أ ٢٧
  

- ا ا  ن وا  ا ذ اأ  

   ا  اد اي  / د.أ ٢٨
 

-  وااض اأ  رامر وااض اذ أأ  

    دو   / د.أ ٢٩
  

-    ك وراض اأ  ذأ  

     أ / د.أ ٣٠
  

-  موا ا   ذأ  

   م    / د.أ ٣١
  

- ا  ذأ  

  ة ر أ اوي  / د.أ ٣٢
  

  اء اأذ  -

  د    / د.أ ٣٣
 

  ا واأذ  -

  طرق د   / د.أ ٣٤
 

-    ا وا ا  ذأ  

  أف  أ / د.أ ٣٥
 

- ذ اأ   ت واوا ا  و  

  دةا  ذةن ادا 

  ء    ./ د ٣٦
  

-  وا وا اا   ذأ 

  أ  أ  ./ د ٣٧

  

-  وا وا اا   ذأ 

 ا دة ندرا  

  إن    ./ د ٣٨
  

-  ك وراض اأ  رس 

  م ا  م   ./ د ٣٩
  

-  ء اا  رس 

 ا دة رجن ا ءا 

  مت  اري ./ د ٤٠
  

  ا اي    او ازارة و -

   أ  أ ا   / د.أ ٤١
  

- وات ا أ  إدارة  ر  

 سا رر 

   ا  رة./ أ ٤٢
  

- ا  
  

   ،،  

ا   
  

  )عبد اهلادي حممودشوقي / د.أ(

ور ا  


