
 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 أ.د/ عماد مصطفي السيد العزباوي

  بكلية التربية الرياضية للبنيناألستاذ بقسم مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية  

 عميداً للكلية

 11/5/2019اعتباراً من 
 

 

 أ.د/ رحاب عاصم فرج أحمد 

  والفنادقبكلية السياحة األستاذ بقسم اإلرشاد السياحي 

 والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

 وكيالً للكلية لشئون التعليم والطالب

 30/5/2019 اعتباراً من

 

 

 د/ مني محمد نصر عياط  

 بكلية الحاسبات والمعلوماتاألستاذ المساعد بقسم نظم المعلومات 

 القيام بعمل رئيس القسم 

 8/5/2019 اعتباراً من



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 د/ إيهاب عبد المجيد لطفي حسين 

  بكلية الطبالمدرس بقسم الجراحة العامة 

 مديراً لمستشفي بدر الجامعي

 20/5/2019 اعتباراً من
 

 

 السيدة/ مني أحمد محمود إبراهيم 

 في وظيفة سيادتها تعيين  تجديد

 أمين كلية الهندسة بالمطرية

 17/4/2020 حتى

 

 

 السيد/ احمد محمد سمير حسن حسني 

 في وظيفة سيادتهتعيين  تجديد

 أمين كلية هندسة حلوان 

 19/1/2020 حتى

 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 السيد/ هالل الرفاعي السيد عامر

 في وظيفة سيادتهتعيين  تجديد

 أمين كلية اآلداب 

 19/1/2020 حتى

 

 

 بنداري علي سالمالسيدة/ صباح 

 للتعيين في وظيفة 

 مدير عام اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن 

 8/5/2019اعتباراً من 

  

 السيد/ خالد محمد أحمد محمد

 للتعيين في وظيفة 

 مدير عام اإلدارة العامة للمدن الجامعية 

 8/5/2019اعتباراً من 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 هشام رفعت خلف عبد الحميدالسيد/ 

 في وظيفة سيادته تعيين تجديد   

 مدير عام اإلدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة

 22/1/2020 حتى

 

 

 السيدة/ مديحة إبراهيم محمود محمد 

 في وظيفة سيادتها تعيين  تجديد

 مدير عام اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة 

 15/1/2020 حتى

 

  

 السيد الطبيب/ محمد محمود عمر محمود 

 في وظيفة سيادته تعيين  تجديد

 مدير عام اإلدارة العامة للشئون الطبية

 23/2/2020 حتى

 



 

 

 

 

 

  

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 السيدة/ مها عبد الرحيم يونس عبد الرحيم 

 في وظيفةسيادتها تعيين  تجديد

 مدير عام اإلدارة العامة لمركز المعلومات 

 22/1/2020 حتى

 

 

 السيد/ حاتم محمد حمدي محمد الصادق

 في وظيفة  سيادتهتعيين  تجديد

 مدير عام اإلدارة العامة للصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص

 20/4/2020 حتى

 

 

 السيد المهندس/ أحمد عبد المقصود ناصف حيدر  

 في وظيفةتعيين  تجديد

 مدير عام اإلدارة العامة للشئون الهندسية 

 20/4/2020 حتى

 



 

 

 

 

 

 

 تهنئـــــــــــة للســـــــادة

 

 السيد/ عبد القادر يونس عبد العزيز إمام

 في وظيفة  سيادتهتعيين  تجديد

 مدير عام اإلدارة العامة لشئون األفراد وهيئات التدريس

 12/4/2020 حتى

 

 

 السيدة/ عزة جابر قطب زغلول

 في وظيفة سيادتهاتعيين  تجديد

 مدير عام اإلدارة العامة للعالقات الثقافية 

 27/5/2020حتى 

 

 

 السيدة/ سحر محمد بهي الدين محمد عبد الرازق 

 في وظيفة  سيادتهاتعيين  تجديد

 مدير عام اإلدارة العامة للمكتبات

 19/1/2020 حتى

 


