
 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ إيهاب محمد عبد العظيم حمزة 

  بكلية التربيةاألستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم 

 بالقيام بعمل عميد الكلية

10/9/2020 

 

 أ.د/ مها محمد حسني مصطفي

ووكيل الكلية لشئون التعليم  بكلية اآلداباألستاذ بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها  

 والطالب 

 بالقيام بعمل عميد الكلية

 16/9/2020اعتباراً من 

 

 أ.د/ مني عبد الرحمن علي عثمان  

 بكلية العلوم األستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات 

 تعيين سيادتها وكيالً للكلية لشئون التعليم والطالب

 16/9/2020اعتبارا من 

 

 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ صفاء خضير خضير أحمد 

 بكلية الخدمة االجتماعيةاألستاذ ورئيس قسم العمل مع الجماعات 

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 16/9/2020اعتباراً من   

 

 أ.د/ أماني عبد العزيز محمد فاخر

  بكلية التجارةاألستاذ بقسم االقتصاد والتجارة الخارجية  

    بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 23/9/2020اعتبارا من 

 

 

 أ.د/ هند عبد الغفار علي عودة

 بكلية التجارةاألستاذ بقسم الرياضة والتأمين واإلحصاء التطبيقي 

 الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثبالقيام بعمل وكيل 

 23/9/2020اعتبارا من 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 د/ خالد عبد الفتاح محمد خليلأ.م.

 لشئون الدراسات العليا والبحوث  كلية الحقوقاألستاذ المساعد والقائم بعمل وكيل  

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث   

 23/9/2020اعتبارا من 

 

 أ.د/ رشا السيد جودة صالح 

  بكلية اآلداباألستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها 

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 30/9/2020اعتبارا من 

 

 

 الحميد صديق عبد الحميدأ.د/ محمد عبد 

  بكلية العلوماألستاذ ورئيس قسم الرياضيات  

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 30/9/2020اعتبارا من 

 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ حسام أحمد إبراهيم عبد الغفار 

 بكلية الطباألستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة 

 أميناً عاماً للمجلس األعلى للمستشفيات الجامعية  تعيين سيادته

 28/4/2020اعتباراً من 

 

 أ.د/ إيناس ماهر الحسيني بدير

  بكلية االقتصاد المنزلياألستاذ بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 17/9/2020اعتباراً من 

   

 التواب عبد السالم مباركأ.د/ عبد 

 بكلية الحقوقاألستاذ بقسم قانون المرافعات  

 للقيام بعمل رئيس القسم 

 9/9/2020اعتبارا من 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 د/ مروة مصطفي يوسف أحمدأ.م.

 بكلية الهندسة بالمطريةاألستاذ المساعد بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية 

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 9/9/2020اعتبارا من 

 

 أ.د/ علي سيد علي مسلم

 بكلية الخدمة االجتماعيةاألستاذ بقسم العمل مع المجتمعات والمنظمات 

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 16/9/2020اعتباراً من 

 

 أ.د/ أحمد عصمت عبد المنعم علي

 العلومبكلية األستاذ بقسم علم الحيوان والحشرات  

 بالقيام بعمل رئيس القسم 

 30/9/2020اعتبارا من 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ أحمد سعيد زهران برسيم 

 بكلية التربية الرياضية للبنيناألستاذ بقسم تدريب الرياضات الفردية 

 بالقيام بعمل رئيس القسم 

 30/9/2020اعتبارا من 

 

 د/ ناصر عبد الرحيم حسين محمد 

 بكلية اآلداباألستاذ المساعد بقسم اللغات الشرقية وآدابها 

 بالقيام بعمل رئيس القسم 

 30/9/2020اعتبارا من 

 

 أ.د/ أريج عبد الحميد إبراهيم محمد 

 بكلية اآلداباألستاذ بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها 

 بالقيام بعمل رئيس القسم 

 30/9/2020من اعتبارا 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ أحمد كامل راوي عثمان

  بكلية اآلداباألستاذ بقسم اللغة العبرية وآدابها  

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 30/9/2020اعتبارا من 

 

 أ.د/ محمود عبد النبي محمد أحمد

 الفنون التطبيقيةبكلية األستاذ بقسم المنتجات المعدنية والحلي 

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 30/9/2020اعتبارا من 

 

 

 أ.د/ وفاء محمود حسن محمد

 بكلية التربية الرياضية للبناتاألستاذ بقسم تدريب األلعاب الرياضية 

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 30/9/2020اعتبارا من 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ انتصار فتوح عبد المنعم محمد 

 بكلية التمريضاألستاذ بقسم تمريض صحة األم وحديثي الوالدة 

 بالقيام بعمل رئيس القسم 

 30/9/2020اعتبارا من 

 

 أ.د/ حسام يوسف عبد الحميد حجازي 

  بكلية التكنولوجيا والتعليماألستاذ المتفرغ بقسم تكنولوجيا الكهرباء 

 القسمباإلشراف علي 

 30/9/2020اعتبارا من 

 

 تعيين السيد/ عبد القادر يونس عبد العزيز إمام  تجديد

 مدير عام اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارةفي وظيفة 

 12/4/2021حتي  

 

  



 

 

 

 

 

 

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 تعيين السيد/ خالد محمد أحمد محمد  تجديد

  العامة للشئون اإلداريةمدير عام اإلدارة في وظيفة 

 7/5/2021حتي 

 

 

 تعيين السيد/ راشد محمد عصام الدين محمد سليمان تجديد

 مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الشبابوظيفة  ىف

 6/6/2021حتي  

 

 

 تعيين السيد الدكتور المهندس/ أحمد عبد المقصود ناصف حيدر  تجديد

  للشئون الهندسيةمدير عام اإلدارة العامة في وظيفة 

 20/4/2021حتي 

 


