
   

 
 اجمللــس األعلــى للجـامعــــات

 بنهــــاـة ـعـامـج
 

تـاريـــخ  الوظيفــة احلـاليــــة اإلســـــــم م
 التقـــدم

تـاريـــخ 
 امليـــالد

 تـاريـــخ
 األستاذية

 31/7/2005 24/11/1960 3/11/2018 جامعة بنها –كلية اهلندسة بشربا  –أستاذ ورئيس قسم اهلندسة املعمارية  نبيل عشري إبراهيم النحاس/ د.أ 1

 29/4/2008 19/2/1965 3/11/2018 جامعة بنها –عميد كلية احلقوق  أ.د/ السيد عبد احلميد فودة 2

 26/9/2000 10/9/1960 3/11/2018 جامعة بنها –عميد كلية الطب البيطري السابق ومدير قطاع الوافدين  أ.د/ حممد السيد صبحي أبو سامل 3

 24/6/2003 2/3/1962 3/11/2018 جامعة بنها –كلية العلوم  –أستاذ ورئيس قسم الكيمياء  أ.د/ عالء السيد أمحد أمحد أمني 4

 26/11/2007 30/7/1960 5/11/2018 جامعة بنها –وكيل كلية احلقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث  أ.د/ عصام حنفي حممود موسى 5

 أ.د/ مجال عبد الرحيم حممد سوسة 6
أستاذ ورئيس قسم التوليد والتناسل والتلقيح اإلصطناعي بكليةالطب 

 جامعة بنها –البيطري وعميد كلية الطب البيطري األسبق 
5/11/2018 5/4/1963 30/6/2004 

 24/4/2004 10/10/1962 5/11/2018 جامعة بنها –كلية العلوم  –أستاذ بقسم اجليولوجيا  أ.د/ زكريا السيد عبد اهلل هميمي 7

 27/10/2009 1/2/1965 5/11/2018 جامعة بنها –أستاذ بقسم اهلندسة امليكانيكية وعميد كلية اهلندسة ببنها سابقًا  أ.د/ سامح حممد عبد الواحد ندا 8

 24/3/2010 16/12/1960 6/11/2018 جامعة بنها –عميد كلية اهلندسة بشربا  أ.د/ رجب جماهد عبد النيب 9

 29/3/2008 25/4/1961 6/11/2018 جامعة بنها –قائم بعمل وكيل كلية الطب لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة  أ.د/ مصطفى سليمان عبد الفتاح القاضي 10

 23/3/2009 8/10/1962 6/11/2018 جامعة بنها –عميد كلية الزراعة مبشتهر  أ.د/ حممود مغربي عراقي 11

 
 



   

 
 اجمللــس األعلــى للجـامعــــات

 
تـاريـــخ  الوظيفــة احلـاليــــة اإلســـــــم م

 التقـــدم
تـاريـــخ 
 امليـــالد

 تـاريـــخ
 األستاذية

 30/6/2013 28/12/1960 6/11/2018 جامعة بنها –كلية اهلندسة بشربا  –أستاذ بقسم اهلندسة امليكانيكية  أ.د/ عبد القادر عبد الكريم إبراهيم 12

 30/6/2010 2/5/1962 6/11/2018 جامعة بنها –كلية الطب البيطري  –ستاذ الكيمياء احليوية أ السنوسي تياقوأ.د/ ياقوت عبد الفتاح  13

 30/4/2012 18/1/1963 6/11/2018 جامعة بنها –عميد كلية احلاسبات واملعلومات  أ.د/ هالة حلمي حممد زايد 14

 27/12/2010 24/2/1961 7/11/2018 جامعة بنها –كلية التجارة  –أستاذ املراجعة ورئيس قسم احملاسبة  أ.د/ مصطفى راشد مصطفى العبادي 15

 27/12/2010 6/9/1960 7/11/2018 جامعة بنها –كلية الطب  –أستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية  أ.د/ إبراهيم حممد السعيد راجح 16

 ا.د/ هشام حممد على البطش  17
 جامعة بنها  –كلية اهلندسة  –أستاذ بقسم اهلندسة امليكانيكية 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 
8/11/2018 1/10/1965 24/12/2012 

 29/12/2011 8/9/1964 8/11/2018 جامعة بنها   -كلية العلوم   –أستاذ الكيمياء  ا.د/ وجدى ابراهيم امحد الدجدج  18

 28/11/2011 17/9/1961 8/11/2018 جامعة بنها  –كلية اهلندسة  –أستاذ اهلندسة املدنية  ا.د/ مجال حلمى حممد السعيد  19

 29/10/2002 15/12/1961 8/11/2018    جامعة بنها  –كلية الطب البيطرى  –أستاذ التوليد  حسبو ا.د/ عالء السيد عبد الغفار  20

 


