
1 
 

 

 

 

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ كرم مالك كامل شاروبيم 

 األستاذ بقسم األداء بكلية التربية الموسيقية 

 عميداً للكلية 

18/11/2018اعتباراً من   

 

 

 أ.د/ إلهام عبد المنعم أحمد محمود

األستاذ بقسم تدريب األلعاب الرياضية والقائم بعمل وكيل كلية التربية الرياضية 

 للبنات لشئون التعليم والطالب

 وكيالً للكلية لشئون التعليم والطالب

25/11/2018اعتباراً من   

 

أ.د/ محمد علي عبد الحميد إمام    

 األستاذ والقائم بعمل وكيل كلية الهندسة بالمطرية لشئون الدراسات والعليا والبحوث

وكيالً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث   

25/11/2018اعتباراً من  
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 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ زينب محمد أحمد الرزاز

  األستاذ والقائم بعمل وكيل كلية الهندسة بالمطرية لشئون التعليم والطالب

وكيالً للكلية لشئون التعليم والطالب   

25/11/2018اعتباراً من   

 

 أ.د/ نعيم محمد عبد الغفار رابح

 األستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة والقائم بعمل وكيل كلية االقتصاد المنزلي لشئون 

 التعليم والطالب 

 وكيالً للكلية لشئون التعليم والطالب

26/11/2018اعتباراً من   

 

 

أ.د/ أسامة محمد حسين أبو هشيمة    

األستاذ بقسم المالبس والنسيج والقائم بعمل وكيل كلية االقتصاد المنزلي لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة 

 وكيالً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

26/11/2018اعتباراً من   
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 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ أحمد علي أمين مرسي 

األستاذ بقسم التغذية وعلوم األطعمة والقائم بعمل وكيل كلية االقتصاد المنزلي لشئون 

 الدراسات العليا والبحوث 

 وكيالً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

26/11/2018اعتباراً من   

 

 أ.د/ مها عبد المنعم مزيد إبراهيم 

األستاذ بقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيالً   

26/11/2018اعتباراً من   

 

أ.د/ ريم محمد محسن ذو الفقار    

 األستاذ بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية والقائم بعمل وكيل كلية التربية 

 الرياضية للبنات لشئون الدراسات العليا والبحوث 

العليا والبحوثوكيالً للكلية لشئون الدراسات   

26/11/2018اعتباراً من  
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 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ نبيل عبد السالم محمد جمعة 

األستاذ بقسم النقد والتذوق الفني بكلية التربية الفنية والقائم بعمل وكيل الكلية 

 للدراسات العليا والبحوث 

 وكيالً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

26/11/2018اعتباراً من   

 

 أ.د/ أمل رياض محمد عبد الرحمن 

األستاذ ورئيس قسم تدريب التمرينات اإليقاعية والجمباز الفني والقائم بعمل وكيل 

 كلية التربية الرياضية للبنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

يئةوكيالً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية الب   

26/11/2018مناعتباراً   

 

 أ.د/ محمد كمال عبد الرحمن عبد هللا

األستاذ بقسم هندسة القوي واألالت الكهربائية والقائم بعمل وكيل كلية الهندسة بحلوان 

 لشئون الدراسات العليا والبحوث

 وكيالً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

29/11/2018اعتباراً من   
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للســـــــادةتهنئـــــــــــة   

 أ.د/ محمد علي أحمد حسن الدسوقي

 األستاذ بقسم الهندسة الحيوية والقائم بعمل وكيل كلية الهندسة بحلوان لشئون التعليم 

 والطالب 

 وكيالً للكلية لشئون التعليم والطالب

29/11/2018اعتباراً من   

 

 

 د/ خالد عبد الفتاح محمد خليل

  األستاذ المساعد بقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق 

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

1/11/2018اعتباراً من   

 

 أ.د/ هدى عبد الحميد على محمد 

 بكلية التجارةاالستاذ بقسم االقتصاد والتجارة الخارجية  

 الدراسات العليا والبحوثبالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون 

  8/11/2018اعتبارا من 
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 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ حنان جابر حسن عباس 

 األستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة

بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   

8/11/2018اعتباراً من  

 

 

إبراهيمأ.د/ داليا فكري جمال   

 األستاذ بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية

 القيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

28/11/2018اعتباراً من  

 

أ.د/ مني عبد العزيز أمين عبد العزيز   

  األستاذ بقسم الموسيقي العربية بكلية التربية الموسيقية 

 القيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

28/11/2018اعتباراً من   
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 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ شيرين عبد اللطيف أحمد بدر

  األستاذ بقسم الموسيقي العربية بكلية التربية الموسيقية

القيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث   

28/11/2018مناعتباراً   

 

  

محمود أ.د/ أيمن محمد عز الدين   

 االستاذ بقسم الصولفيج وااليقاع الحركى واالرتجال الموسيقى بكلية التربية الموسيقية

 القيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

28/11/2018اعتبارا من   

 

 

 أ.د/ أسامة أبو الحسن محمد مجاهد

 األستاذ بقسم القانون المدني بكلية الحقوق

 رئيساً للقسم

1/11/2018اعتباراً من   
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 أ.د/ سامية عبد الرحمن عبد القادر

 األستاذ بقسم خدمة الفرد بكلية الخدمة االجتماعية

 رئيساً للقسم

 8/11/2018اعتباراً من 

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

إبراهيمأ.د/ حنان محمد حسن   

 األستاذ بقسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية

 رئيساً للقسم 

14/11/2018اعتبارا من   

 

 

أ.د/ محمد عالء محمد عادل محمد مندور   

  بكلية الهندسة بالمطريةاألستاذ بقسم الهندسة المدنية  

 رئيساً للقسم

2018 /25/11اعتباراً من   
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 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ عماد عبد المنعم محمد فرحات شعبان

 األستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم

رئيساً للقسم   

28/11/2018اعتباراً من  

 

 

 أ.د/ حاتم حامد شافعي محمد

 األستاذ بقسم التعبير المجسم بكلية التربية الفنية

 رئيساً للقسم

28/11/2018اعتبارا من   

 

 

 أ.د/ وفاء محمد عبد الجواد خليل

  األستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية

رئيساً للقسم   

28/11/2018اعتباراً من  
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 أ.د/ جورج نوبار باغوس سيمونيان 

 األستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف بكلية الفنون التطبيقية

رئيساً للقسم   

28/11/2018 اعتباراً من  

 

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

  

 أ.د/ بدر الدين عوض بدر عوض

 األستاذ بقسم الجرافيك  بكلية الفنون الجميلة

رئيساً للقسم تجديد تعيين سيادته  

28/10/2018  اعتباراً من  
 

 السيد/ محمد ناصر محمد عبد العال

تعيين سيادته  تجديد  

 أمين جامعة مساعد

 بالمستوي الوظيفي العالية

22/7/2018اعتباراً من   
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 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 السيد/ عبد هللا عبد هللا عيد الرصاص

 مدير عام اإلدارة العامة للتوجيه المالي واإلداري

 للقيام بعمل

  أمين الجامعة المساعد 

29/11/2018اعتباراً من   

 


