
 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 أ.د/ إيمان جابر محمد حجاج 

 ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  بكلية الصيدلةاألستاذ بقسم العقاقير 

 للقيام بعمل عميد الكلية

 15/9/2019اعتباراً من 

 أ.د/ أحمد حاتم سعيد عبد المنعم المسدي 

  بكلية التربية الفنيةاألستاذ بقسم علوم التربية الفنية 

 وكيالً للكلية لشئون التعليم والطالب

 15/9/2019 اعتباراً من

 أ.د/ سحر احمد شفيق محمود 

  بكلية التمريضاألستاذ بقسم تمريض صحة المجتمع  

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 3/9/2019اعتباراً من 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 أ.د/ عفاف صالح عبد المحسن حسنين 

  بكلية التمريضاألستاذ بقسم تمريض صحة المجتمع 

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 3/9/2019اعتباراً من 

 أ.د/ نعمة عبد الفتاح عبد الجواد 

 بكلية التمريضاألستاذ ورئيس قسم تمريض صحة األم وحديثي الوالدة 

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 3/9/2019اعتباراً من 

 د/ محمود حجازي محمود بصل 

  بكلية الحقوقاألستاذ المساعد بقسم القانون الدولي العام  

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 25/9/2019اعتباراً من 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 د/ عال فاروق صالح عبد الجواد عزام 

 بكلية الحقوقاألستاذ المساعد بقسم التشريعات االجتماعية 

 بالقيام بعمل رئيس القسم 

 25/9/2019اعتباراً من 

 د/ رشا عمر زكريا رفاعي

  الطببكلية األستاذ المساعد بقسم الباطنة العامة  

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 25/9/2019 اعتباراً من

 د/ زينب محمد الطيب أحمد  

  بكلية الطباألستاذ المساعد بقسم الهستولوجيا 

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 25/9/2019اعتباراً من 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 أ.د/ مها محمد إمام أحمد الحلبي 

  بكلية الفنون التطبيقيةألستاذ بقسم التصميم الداخلي واألثاث ا

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 25/9/2019اعتباراً من 

 أ.د/ عبير سيد محمود إبراهيم  

 بكلية الفنون التطبيقيةاألستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف 

 بالقيام بعمل رئيس القسم 

 25/9/2019اعتباراً من 

 د/ وفاء عثمان عبد الفتاح عبد الهادي  

  بكلية التمريضاألستاذ المساعد بقسم الصحة النفسية 

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 25/9/2019اعتباراً من 

 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 د/ عزة عبد السميع محمد عليوة 

 بكلية التمريضاألستاذ المساعد بقسم تمريض صحة الطفل 

 بالقيام بعمل رئيس القسم. 

 25/9/2019اعتباراً من 

 د/ دينا مراد حافظ محمد 

 بكلية التعليم الصناعياألستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا الكهرباء 

 بالقيام بعمل رئيس القسم 

 25/9/2019اعتباراً من 

 أ.د/ عبد الحي محمد عبد الحي حسن 

  بكلية الهندسة بحلواناألستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية  

 باإلشراف علي القسم

 25/9/2019اعتباراً من 



 

 

 

 

 

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 السيد/ محمد ناصر محمد عبد العال 

 في وظيفة أمين جامعة مساعدتجديد تعيين سيادته 

 بالمستوي الوظيفي العالية  

  22/7/2019اعتباراً من 


