
 

 

 

 

 

 

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 فاطمة دمحم أمحد الرزاز/ د.أ

 األستاذ بكلية احلقوق والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  

 ابلقيام أبعمال عميد الكلية

 82/01/8102اعتباراً من 

 سيد عبد اجلابر عبد املوجود سعد الدين/ د.أ

 األستاذ بقسم نظم املعلومات بكلية احلاسبات واملعلومات  

 القيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 80/01/8102 اعتباراً من

  

 رمي دمحم حمسن عثمان ذو الفقار/ د.أ 

 األستاذ بقسم العلوم احليوية والصحية الرايضية بكلية الرتبية الرايضية للبنات

 القيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 80/01/8102 اعتباراً من

 



1 

 

 

 

 

2 

 أمل رايض دمحم عبد الرمحن / د.أ

 األستاذ ورئيس قسم تدريب التمرينات اإليقاعية واجلمباز الفين بكلية الرتبية الرايضية للبنات 

 القيام بعمل وكيل الكلية

 80/01/8102اعتبارا من 

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 مها عبد املنعم مزيد إبراهيم / د.أ

  األستاذ بقسم الرسم والتصوير بكلية الرتبية الفنية 

  .القيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة

 80/01/8102 اعتباراً من   

 

 نعيم دمحم عبد الغفار رابح / د.أ 

 التغذية وعلوم األطعمة بكلية االقتصاد املنزيلاألستاذ بقسم 

  القيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

    82/01/8102 اعتبارا من 
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 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 أسامة دمحم حسني أبو هشيمة / د.أ

 األستاذ بقسم املالبس والنسيج بكلية االقتصاد املنزيل 

  وكيل الكلية لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئةالقيام بعمل 

  82/01/8102 اعتباراً من

 

 سالمة عبد التواب عبد احلليم مرزوق/ د.أ

 األستاذ بقسم التشريعات االجتماعية بكلية احلقوق 

    ابلقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 01/01/8102 اعتباراً من  

 كامل حلميراندا رشدي  / د.أ

 األستاذ بقسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا بكلية اآلداب

 رئيساً للقسم

 01/9/8102اعتباراً من 
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 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 ليلي عبد الباقي شحاته يوسف / د.أ  

 األستاذ بقسم تدريب مسابقات امليدان واملضمار بكلية الرتبية الرايضية للبنات

 رئيساً للقسم  

 2/01/8102اعتباراً من 

 

 عادل دمحم ثروت دمحم/ د.أ

 األستاذ بقسم الرسم والتصوير بكلية الرتبية الفنية 

  رئيساً للقسم  

 2/01/8102  اعتباراً من 

 هبة مصطفي دمحم حسني/ د.أ

 األستاذ بقسم طباعة املنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية 

 رئيساً للقسم  

     02/01/8102  اعتباراً من 
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 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 نفني فرغلى بيومى خليص/ د.أ

 األستاذ بقسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية

 رئيساً للقسم  

18/10/2018 

 شريين عبد احلميد شفيق علي شليب / د.أ

 األستاذ بقسم طب األطفال بكلية الطب

 القيام بعمل رئيس القسم  

  2/01/8102 اعتباراً من

 كرم دمحم عبد اللطيف دمحم/ د

 األستاذ املساعد بقسم هندسة القوي واألالت الكهرابئية بكلية اهلندسة حبلوان 

 عمل رئيس القسمبالقيام  

 01/01/8102اعتباراً من  
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 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 عصام الدين دمحم سليمان راشد دمحم/ السيد

 جتديد تعيني سيادته

 يف وظيفة مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الشباب  

 01/01/8102اعتبارا من 

 وفاء دمحم السيد علي / السيدة

 أخصائي شئون مالية أول 

 للقيام أبعمال مدير عام اإلدارة العامة للحساابت واملوازنة

 0/01/8102 اعتباراً من


