
 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 أ.د/ محمد فتوح أحمد محمد غطاس

 األستاذ بقسم هندسة القوي الميكانيكية

 بكلية الهندسة بالمطريةوالقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 لقيام بعمل عميد الكليةل

 19/10/2017اعتبارا من 

 

 

 

 أ.د/ ممدوح محمود مهدي محمد

 بكلية الطب وعميد الكليةاألستاذ بقسم الباطنة 

 .للعمل مستشاراً طبياً للسيد أ.د/ رئيس الجامعة بجانب عمل سيادته

 1/7/2017اعتباراً من 

 

 

 

 

 

 أ.د/ ميسون محمد قطب عبد العال

 بكلية الفنون التطبيقيةاألستاذ بقسم اإلعالن 

 .القيام بعمل عميد الكلية

 2/10/2017اعتبارا من 
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 أ.د/ أحمد عبد الرشيد حسين عبد الرحمن 

  بكلية التربيةاألستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس 

 وكيالً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 29/10/2017 اعتباراً من

 

 

 

 أ.د/ محمد حسن محمد حجاج

 الحاسبات والمعلوماتبكلية األستاذ بقسم علوم الحاسب 

 القيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

 1/10/2017اعتبارا من 

 

 

 أ.د/ حنان السيد عبد الفتاح عبد المجيد

 بكلية التربية الرياضية للبناتاألستاذ بقسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار 

 والبحوثالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا 

 1/10/2017اعتباراً من 
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 أ.د/ وليد شعبان مصطفي رمضان  
  بكلية االقتصاد المنزلياألستاذ بقسم الصناعات الجلدية 

  رئيساً للقسم التجديد لسيادته 

 2/9/2017اعتباراً من 
 

 

 

 أ.د/ مني عبد الرحمن علي عثمان
 األستاذ ورئيس قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم

رئيساً للقسم التجديد لسيادتها   
 6/9/2017اعتباراً من 

 

 

 أ.د/ أماني علي عيسي أحمد

 بكلية الصيدلةاألستاذ بقسم األدوية والسموم 

 رئيساً للقسم سيادتها تعيين  تجديد

 14/9/2017اعتباراً من 

 



 

 

 

 

 

  

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 أ.د/ إيناس ماهر الحسيني بدير 

 بكلية االقتصاد المنزلياألستاذ بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة 

 رئيساً للقسم 

 17/9/2017اعتباراً من 

 

 أ.د/ محمد السيد محمد حلمي المكاوي

 بكلية التربية الرياضية للبنيناألستاذ بقسم علوم الحركة الرياضية 

 رئيساً للقسم 

 26/10/2016اعتبارا من 

 

 

 أ.د/ سها محمد فكري محمد عجينة
 األستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية الرياضية 

 بكلية التربية الرياضية للبنات

سنوات  3رئيساً للقسم لمدة   
 20/10/2017اعتباراً من 

 



 

 

 

  

 أ.د/ أمير إبراهيم أحمد القرش

 بكلية التربيةاألستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس 

 رئيساً للقسم

31/10/2017 

 

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 .د/ سيد عبده أحمد عبدهأ

 بكلية الفنون التطبيقيةاألستاذ بقسم التصميم الصناعي 

 رئيساً للقسم

 1/11/2017اعتبارا من 
 

 د/ محمد العوامي محمد أحمد

 المساعد بقسم المنتجات المعدنية والحلي بكلية الفنون التطبيقيةاألستاذ 

 .بعمل رئيس القسمالقيام 

 1/10/2017اعتبارا من 

. 
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 د/ حاتم كمال الجوهري محمود 

 بكلية الطباألستاذ المساعد بقسم الجراحة العامة 

 القيام بعمل رئيس القسم 

 1/10/2017اعتبارا من 

 

 

 

 

 

 د/ رحاب نبيل عبد المنصف خليفة

 األستاذ المساعد بقسم االقتصاد المنزلي التربوي بكلية االقتصاد المنزلي
 بعمل رئيس القسمالقيام 

 1/10/2017اعتبارا من 

 

 د/ عاطف حسين عبد الحي النحاس
 األستاذ المساعد بقسم اللغات الشرقية وآدابها بكلية اآلداب

 القيام بعمل رئيس القسم
 1/10/2017اعتبارا من 

 

 أ.د/ أمير إبراهيم أحمد القرش

 بكلية التربيةاألستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس 

 رئيساً للقسم

31/10/2017 

 



 

 

 

  

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 د/ سيد عبد الجابر عبد الموجود سعد الدين

 بكلية الحاسبات والمعلوماتاألستاذ المساعد بقسم نظم المعلومات 

 القيام بعمل رئيس القسم

 4/10/2017اعتبارا من 

 

 د/ عادل محمد محمود حسين

 بكلية الهندسة بالمطريةاألستاذ المساعد بقسم هندسة القوي الميكانيكية 

 القيام بعمل رئيس القسم

12/10/2017اعتبارا من   

 الرحمن أحمد محمد سالم د/ سامح عبد

 األستاذ المساعد بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت والحاسبات

 بكلية الهندسة بحلوان

 .القيام بعمل رئيس القسم

 1/10/2017اعتبارا من 



 

 

 

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 السيدة/ منال حسن أنور رياض يوسف

 باإلدارة العامة للشئون التعليم والطالبمدير إدارة الخريجين والشهادات 

 للقيام بأعمال مدير عام اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب

 17/10/2017اعتبارا من  

 

 د/ رشا سعد عبد الشافي شرف

 بكلية التربيةاألستاذ المساعد بقسم التربية المقارنة واإلدارة التربوية 

 القيام بعمل رئيس القسم

 16/10/2017اعتبارا من 


