
 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 

  

 

 أ.د/ أمل السيد علي أبو طبل

  بكلية الحاسبات والذكاء االصطناعياألستاذ بقسم علوم الحاسب  

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 4/11/2019 إعتباراً من

 

 أ.د/ / فاطمة محمد أحمد عبد الصمد 

 بكلية اآلداباألستاذ بقسم الجغرافيا 

 بالقيام بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 4/11/2019عتباراً من إ

 

 

 أ.د/ عائشة عبد الرسول إمام سعد

 بكلية الخدمة االجتماعيةاألستاذ بقسم تنظيم المجتمع  

 .بالقيام بعمل وكيل الكلية  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

26/11/2019 إعتبارا  

 



 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 

 

 أ.د/ عبد المنصف سالم حسن نجم 

  بكلية اآلداباألستاذ بقسم األثار والحضارة 

 .بالقيام بعمل رئيس القسم 

 4/11/2019 اعتبارا من

 

 حسن زغلولأ.د/ وهيبة علي 

  بكلية التربية الرياضية للبناتاألستاذ بقسم تدريب التعبير الحركي واإليقاع الحركي  

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 4/11/2019 اعتبارا من 

 

 

 أ.د/ نبيل محمد فتحي محمود حماد

 بكلية الهندسة بالمطريةاألستاذ بقسم هندسة السيارات والجرارات  

 بالقيام بعمل رئيس القسم  

5/11/2019 إعتبارا  

 



 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ 

 

 

 د/ دينا حفني عبد العزيز مأمون أ.م.

  بكلية التربية الرياضيةاألستاذ المساعد بقسم اإلدارة الرياضية والترويح 

 بالقيام بعمل رئيس القسم  

 5/11/2019إعتبارا من 

 

 

 

 

 د/ إمام صالح إمام عبد هللا أ.م.

  بكلية الحقوقاألستاذ المساعد بقسم فلسفة القانون وتاريخه 

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 26/11/2019إعتبارا من 

 

 

 أ.د/ سامح حمدي عبد المجيد سرور

  بكلية الصيدلةاألستاذ بقسم الكيمياء الحيوية  

 بالقيام بعمل رئيس القسم

 26/11/2019 اعتباراً من

 

 



 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 

 

 

 د/ شيماء حسن محمدي أيوب أ.م.

 بكلية التمريضاألستاذ المساعد بقسم تمريض صحة األم وحديثي الوالدة 

 بالقيام بعمل رئيس القسم  

 26/11/2019اعتباراً من 

 
 

 

 د/ أحمد حسن سيد أحمدأ.م.

 بكلية الطباألستاذ المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد  

 بالقيام بعمل رئيس القسم. 

 26/11/2019 اعتباراً من

 

 

 السيد/ حاتم محمد حمدي محمد الصادق

  أمين الجامعة المساعدلشغل وظيفة  

 28/11/2019 اعتبارا من

 

 



 

 

 

 

 

 

 للســـــــادة ةـــــــــــتهنئ

 

 السيدة/ تغريد فكري عبد الفتاح عبد الغني 

  أمين كلية الخدمة االجتماعيةلشغل وظيفة 

 28/11/2019 اعتبارا من

 

 

 السيد/ خالد زكي علي عقاب

 مدير إدارة المدن الجامعية طلبة  

  للقيام بأعمال مدير عام اإلدارة العامة للشئون اإلدارية 

  28/11/2019 اعتبارا من      

 

 

 السيدة/ صفاء محمد صديق الدفراوي 

 مدير إدارة التأديب 

 للقيام بأعمال مدير عام اإلدارة العامة للشئون القانونية

 11/11/2019اعتباراً من           

 


