
 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ سيد عبد الجابر عبد الموجود سعد الدين

بكلية الحاسبات األستاذ والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  

 والذكاء االصطناعي

 وكيالً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث تعيين سيادته

 11/10/2020 اعتباراً من

 

 أ.د/ عمرو محمد سامي عبد الكريم

 بكلية الفنون الجميلةاألستاذ بقسم الجرافيك 

 وكيالً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثتعيين سيادته 

 11/10/2020 اعتباراً من

 

 أ.د/ أمل السيد علي أبو طبل 

بكلية الحاسبات األستاذ والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

  والذكاء االصطناعي 

 وكيالً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اتعيين سيادته

 11/10/2020 اعتباراً من



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ أمنية أحمد يحيي عبد الفتاح 

 بكلية الفنون الجميلة األستاذ بقسم الديكور 

 الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةبالقيام بعمل وكيل 

 11/10/2020 اعتباراً من

 

 

 أ.د/ أماني عبد العزيز محمد فاخر

 بكلية التجارةاألستاذ بقسم االقتصاد والتجارة الخارجية 

  بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 7/10/2020 اعتباراً من

 

 

 أ.د/ عبير محمد عاطف الغندور

 بكلية التجارةاألستاذ بقسم العلوم السياسية 

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 12/10/2020 اعتباراً من

 



 

 

 

 

 

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.م.د/ شيرين طه محمد النوساني 

 بكلية اآلداباألستاذ المساعد بقسم اللغة اإليطالية وآدابها 

 بالقيام بعمل رئيس القسم 

 19/10/2020 اعتباراً من

 

 

 أ.د/ عزة عبد الجليل عبد العزيز عبد هللا

  بكلية الخدمة االجتماعيةاألستاذ بقسم العمل مع الجماعات  

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 12/10/2020 اعتباراً من

 

 

 أ.د/ أماني علي عيسي أحمد 

 بكلية الصيدلةاألستاذ بقسم األدوية والسموم 

 بالقيام بعمل رئيس القسم 

 18/10/2020 اعتباراً من

 



 

 

 

 

 

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ حنان جابر حسن عباس 

  بكلية التجارةاألستاذ بقسم المحاسبة 

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 5/10/2020 اعتباراً من

 

 

 أ.د/ حنان أسامة محمد المنشاوي 

 بكلية التربية الموسيقيةاألستاذ بقسم األداء 

 بالقيام بعمل رئيس القسم 

 7/10/2020اعتبارا من 

 

 

 أ.د/ وفاء عبده محمد عبده زغاري 

  بكلية الصيدلةاألستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية 

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 19/10/2020 اعتباراً من

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ إقبال رسمي محمد محمد 

 بكلية التربية الرياضية للبنات األستاذ بقسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية 

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 22/10/2020 اعتباراً من

 

 أ.م.د/ عمرو السيد محمود محمد

 بكلية الهندسة بحلواناألستاذ المساعد بقسم هندسة الحاسبات والنظم 

 بعمل رئيس القسمبالقيام 

 22/10/2020 اعتباراً من

 

 أ.د/ تامر عبد اللطيف عبد الرازق عبد الغفار 

 بكلية الفنون التطبيقيةاألستاذ بقسم اإلعالن 

 بالقيام بعمل رئيس القسم 

 26/10/2020 اعتباراً من



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ نادية محمد معوض السيد

 بكلية الحقوق األستاذ المتفرغ بقسم القانون التجاري  

 باإلشراف علي القسم 

 20/10/2020 اعتباراً من

 

 السيدة/ مها عبد الرحيم يونس عبد الرحيم

 أمين الجامعة المساعدلشغل وظيفة  

 15/10/2020 اعتباراً من


