
 أصدر السيد األستاذ الدكتور/ أحمد حامد محمد زغلول رئيس الجامعة قرارا:

  اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تعين السيدة االستاذ الدكتور/ايناس قاسم على قاسم استاذ ورئيس قسم تمريض

 صحة آالم وحديثى الوالدة بكلية التمريض بالجامعة عميدا للكلية ولمدة ثالث سنوات.

  اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار يعين السيد االستاذ الدكتور/بالل احمد ابو ظالم االستاذ بقسم هندسة

االلكترونيات الصناعية والتحكم بكلية الهندسة االلكترونية بالجامعة رئيسا لمجلس القسم بالكلية ولحين بلوغ 

 سيادته سن المعاش.

 اذ المساعد بقسم مسوح الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات والبحوث سفر السيدة الدكتور/هدى سعيد حافظ االست

( solar electricity conference and exhibitionالبيئية لحضور المؤتمر الدولى للكهرباء الشمسية )

 المنعقد بمدينة انطاليا بتركيا. 

 ل الدهشان االستاذ بقسم اصول اعتبارا من تاريخ صدورهذا القرار يعين السيد االستاذ الدكتور/جمال على خلي

 التربية بكلية التربية بشبين الكوم وكيال للكلية لشئون التعليم والطالب ولمدة ثالث سنوات

  أستاذ ورئيس قسم طب الطيور واالرانب وعميد كلية الطب  –سفر السيد االستاذ الدكتور/هشام عبدالرحمن سلطان

(والمنعقد بألمانيا فى الفترة Middle East For Veterinary Vaccinesالبيطرى لحضور المؤتمر العلمى )

 على نفقة سيادته الخاصة.  31/33/2132-31من 

  سفر السيد الدكتور/ابراهيم حسن هاشم االستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة لحضور االجتماع

بالجامعة  2/33/2132وحتى  11/31ترة من االول لمشروع تمبس برنامج الماجستير فى طرق النقل الذكية فى الف

 المملكة األردنية –االهلية بعمان 

  سفر السيد المهندس/عبدالرحمن الشوربجى حسن المدرس المساعد بقسم العلوم االساسية الهندسية بكلية الهندسة

 ا. فرنس –باريس – 4/2132-2فى الفترة من  ECCIEلحضور المؤتمر االوربى الثالث للهندسة المدنية 

  سفر السيد الدكتور/عالء علوى الحبشى االستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة فى زيارة علمية

وحتى  13/31لتدريس والقاء محاضرات وجلسات علمية فى الترميم والحفاظ على التراث فى الفترة من 

 بدولة ليبيا.  9/33/2132

 السيد االستاذ الدكتور/مجدى محد الدسوقى االستاذ بقسم العلوم التربوية  اعتبارا من تاريخ صدورهذا القرار يعين

والنفسية بكلية التربية النوعية بالجامعة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيسا لمجلس القسم 

 بالكلية ولمدة ثالث سنوات.

 شام عبدالصادق متولى االستاذ بقسم المشخصات اعتبارا من تاريخ صدورهذا القرار يعين السيد االستاذ الدكتور/ه

الجزيئية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بالجامعة قائما بأعمال رئيس مجلس القسم بالمعهد 

 13/7/2131حتى  2132/2131للعام الجامعى 

 حد بطيخاالستاذ بقسم المناهج وطرق اعتبارا من تاريخ صدورهذا القرار يعين السيدة االستاذ الدكتور/فتيحة احمد م

 التدريس بكلية التربية بشبين الكوم وكيال للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ولمدة ثالث سنوات

  يعين السيد االستاذ الدكتور/شريف صبرى رجب مكاوى استاذ ورئيس قسم التغذية وعلوم االطعمة بكلية االقتصاد

 ولمدة ثالث سنوات  22/31/2132لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من  المنزلى بالجامعة وكيال للكلية

  سفر السيداالستاذ الدكتور/عاطف السيد أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى

–لكى ( بمعهد التكنولوجيا المIdea to Product 2012مهمة رسمية لحضور المنافسة العالمية بعنوان)

  37/33/2132-31السويد فى الفترة من -استوكهولم

 


