
 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 

 

 حنان السيد عبد الفتاح عبد المجيد/ د.أ

 بكلية التربية الرياضية للبناتاألستاذ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار 

 عميداً للكلية

 61/9/8162اعتباراً من 

 

 محمود حامد دمحم صالح/ د.أ

 بكلية التربية الفنيةاأستاذ بقسم األشغال الفنية والتراث الشعبي 

 عميداً للكلية

 69/9/8162عتباراً من ا

 

 

 دمحم أشرف أحمد رضا عبد هللا/ د.أ

 بكلية الفنون الجميلةاألستاذ بقسم الديكور  

 وكيالً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  82/9/8162 اعتبارا من 

 



 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 

 حسن عبد السالم حسنشريف / د.أ

 كلية الفنوناألستاذ ورئيس قسم المنسوجات والصباغة والتجهيز والقائم بعمل  

 لشئون التعليم والطالب  التطبيقية

 وكيالً للكلية لشئون التعليم والطالب 

 62/9/6102 عتباراً منا

 

 

 

 عال علي هاشم سليمان/ د.أ

 كلية الفنوناألستاذ ورئيس قسم التصميم الداخلي واألثاث والقائم بعمل وكيل 

 لشئون الدراسات العليا والبحوث  التطبيقية

 وكيالً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 81/9/8162 اعتباراً من

 

 

 رباب فاروق حافظ أمين / د.أ

 الفني  األستاذ بقسم تدريب التمرينات اإليقاعية والجمباز

 بكلية التربية الرياضية للبنات 

  التجديد تعيين سيادته

 وكيالً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 61/2/8162عتباراً من ا

 



 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 

 

 

 مها عبد المنعم مزيد ابراهيم/ د.أ 

 بكلية التربية الفنية االستاذ بقسم الرسم والتصوير 

 بكلية التربية الرياضية للبنين 

 القيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 2/9/8162اعتبارا من 

 

 

 ياسر سعيد شافعى ابو العال / د.أ

 االستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية 

 بكلية التربية الرياضية للبنين 

 القيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 9/9/8162اعتبارا من 

 

 

 ماجد مصطفي أحمد إسماعيل / د.أ 

 بكلية التربية الرياضية للبنيناألستاذ بقسم تدريب الرياضات الجماعية 

 رئيساً للقسم  

 5/9/6102 اعتباراً من



 

 

 

 

 

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 صبحى دمحم عبد هللارانيا / د.أ

  بكلية التربية الرياضية للبنيناالستاذ بقسم الرياضيات المعدلة 

 رئيسا للقسم 

 5/9/6102 اعتباراً من

 

 

 دمحم دمحم عبد السالم عبد الفتاح/د .أ

 للبنين بكلية التربية الرياضيةاالستاذ بقسم رياضة كبار السن 

 رئيسا للقسم

 2/9/8162اعتبارا من 

 

 

 أبو المكارم عبيد أبو الحمد أحمد / د.أ

 بكلية التربية الرياضية للبنين األستاذ بقسم تدريب الرياضات األساسية 

 رئيساً للقسم

 2/9/8162 اعتباراً من



 

 

 

 

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 صفاء خضير خضير أحمد/ د.أ 

 بكلية الخدمة االجتماعيةاألستاذ بقسم خدمة الجماعة  

 رئيساً للقسم 

 2/9/8162 اعتباراً من

 

 

 محسن رمضان على حسن/ د.أ

 مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضيةاألستاذ بقسم 

 رئيساً للقسم

 9/9/8162 عتباراً منا

 

 

 عادل خلف عبد العزيز أحمد/ د.أ

 بكلية اآلداباألستاذ بقسم الفلسفة 

 رئيساً للقسم

 61/9/8162 من عتباراً ا

 



 

 

 

 

 

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 أحمد محمود سعيد محمود الدالي/ د.أ

  بكلية التربية الرياضية للبنيناألستاذ بقسم علوم الحركة الرياضية  

 رئيساً للقسم

 61/9/8162 عتباراً منا

 

 

 حنان عبد المؤمن دمحم مندور/ د.أ

 واإليقاع الحركياألستاذ بقسم تدريب التعبير الحركي 

 بكلية التربية الرياضية للبنات

 رئيساً للقسم

 61/9/8162 عتباراً منا

 

 

 حنان علي حسنين دمحم/ د.أ 

 بكلية التربية الرياضية للبناتاألستاذ بقسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية  

 رئيساً للقسم 

 01/9/6102اعتبارا من  

 



 

 

 

 

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 دمحم روبى قطب عطاهللا / د.أ

  بكلية الحقوقالقانون الدولى الخاص األستاذ بقسم 

 رئيساً للقسمتجديد تعيين سيادته 

 61/2/8162 عتباراً منا

 

 

 أمل رياض دمحم عبد الرحمن/ د.أ

بكلية التربية الرياضية تدريب التمرينات االيقاعية والججمباز الفنى  األستاذ بقسم 

 للبنات 

 رئيساً للقسمتجديد تعيين سيادتها  

 6/9/8162 عتباراً منا

 

 

 داليا نبيل حافظ منصور / د.أ

  بكلية االداباالستاذ المساعد بقسم علم النفس 

 القيام بأعمال رئيس القسم

 2/9/8162اعتبارا من 

 



 

 

 

 

 

 

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 دمحم عبد القادر عبد العزيز/ السيد 

 سيادته د تعيينيجدت

 أمين جامعة مساعد  

  82/2/8162اعتباراً من 

 

 

 محسن السيد دمحم الكفراوى/ السيد 

كبير اخصائيين شئون ادارية بدرجة مدير عام باالدارة العامة للحسابات والموازنة 

 لندب سيادته امينا لكلية الصيدلة

 8/2/8162اعتبارا من 

 


