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

  اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار يكلف السيد األستاذ الدكتور/هشام محمد كمال فضلى األستاذ بقسم القانون

التجارى بكلية الحقوق بشبين بعمل عميد الكلية لحين االنتهاء من اجراءات انتخابات عميد الكلية واستصدار القرار 

 التنفيذى فى هذا الشأن.

 بد الهادى عبد الحميد عبد اله االستاذ المساعد بقسم التنمية المتواصلة للبيئة و إدارة يعين السيد الدكتور/ عادل ع

مشروعاتها بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة قائما بعمل وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 . 20/7/2102وحتى  6/9/2102اعتبارا من  2102/2102للعام الجامعى 

 د الدكتور/محمود سعد محمود أبوسكين االستاذ المساعد بقسم التنمية المتواصلةللبيئة و إدارة يعين السي

مشروعاتها بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة قائما بعمل رئيس مجلس القسم بالمعهد للعام الجامعى 

 أو لحين تواجد أستاذ بالقسم. 20/7/2102وحتى  2102/2102

 أحمد طه الجرحى المدرس بقسم التنمية المتواصلة للبيئة لحضور المؤتمر الحادى عشر للبيئة  سفر السيد د/ وائل

  09/9/2102-06الحضارية "بكار لسرء بألمانيا خالل الفترة من 

  سفر السيدة د/عبير عبدهللا شعبان مدرس بقسم التربية الفنية كلية التربية النوعية الى االردن لحضور فاعليات

فى  2102نوفمبر  02-02علمى بعنوان "التوجهات الحديثة فى التربية الخاصة" وذلك خالل الفترة من المؤتمر ال

 رحاب جامعة عمان العربية باالردن 

  اعتبارا من تاريخ صدور القرارتعين السيدة االستاذ الدكتور/عزة زهير السيد قورة االستاذ بقسم علوم االقتصاد

حتى  2102/2102بالجامعة قائما باعمال رئيس مجلس القسم بالكلية للعام الجامعى المنزلى بكلية التربية النوعية 

20/7/2102  

  يعين السيد االستاذ الدكتور/السعيد زكى حسن خليفة االستاذ بقسم النبات الزراعى بكلية الزراعة بالجامعة رئيسا

 عاش.ولحين بلوغ سيادته سن الم 02/01/2102لمجلس القسم بالكلية اعتبارا من 

  سفر السيد د/عمرو عبدالعلى عالم االستاذ المساعد بقسم اللغات الشرقية بكلية اآلداب لحضور مؤتمر جامعة

  00/01/2102-9صقاريا بعنوان "الشرق االوسط:السياسة والمجتمع "بتركيا وذلك فى الفترة من 

 ور مؤتمر سفر السيد د/حسام احمد سعيد عوض المدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم لحضInternational 

Symposium on Exotic Nuclei  روسيا -بمدينة فالديفوستوك 6/01/2102-0فى الفترة من 

  اعتبارا من تاريخ صدور القراريعين السيد االستاذ الدكتور/عاطف محمد راشد الفقى االستاذ المساعد بقسم القانون

لية الحقوف فرع السادات للدراسات العليا والبحوث للعام التجارى بكلية الحقوق بشبين الكوم قائما بعمل وكيل ك

  20/7/2102حتى  2102/2102الجامعى 

  اعتبارا من تاريخ صدور القراريعين السيد االستاذ الدكتور/خالد سعد زغلول حلمى استاذ ورئيس قسم االقتصاد

 سنوات . بكلية الحقوق فرع السادات وكيال للكلية لشئون التعليم والطالب ولمدة ثالث

  اعتبارا من تاريخ صدور القراريعين السيد االستاذ الدكتور/محمود السيد عمر التحيوى االستاذ المساعد وقائم بعمل

رئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق بشبين الكوم قائما بعمل وكيل كلية الحقوق فرع السادات لشئون خدمة المجتمع 

 20/7/2102حتى  2102/2102وتنمية البيئة للعام الجامعى 

  اعتبارا من تاريخ صدور القراريعين السيد الدكتور/منصور محمد احمد االستاذ المساعد يقسم القانون العام بكلية

الحقوق بشبين الكوم قائما بعمل رئيس مجلس قسم القانون العام بكلية الحقوق فرع السادات للعام الجامعى 

 اذ بالقسماو لحين تواجد است 20/7/2102حتى  2102/2102

  اعتبارا من تاريخ صدور القراريعين السيد الدكتور/ايمن ابراهيم العشماوى االستاذ المساعد بقسم القانون المدنى

بكلية الحقوق بشبين الكوم قائما بعمل رئيس مجلس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق فرع السادات للعام الجامعى 

 استاذ بالقسم او لحين تواجد 20/7/2102حتى  2102/2102

  اعتبارا من تاريخ صدور القراريعين السيد االستاذ الدكتور/احمد سعيد ذو الفقار سليمان االستاذ بقسم التشريح

 بكليةالطب بالجامعة رئيسا لمجلس القسم بالكلية ولمدة ثالث سنوات

  سفر السيدة الدكتورة/ نجالء محمد حسين المقدم المدرس بقسم التمريض الباطنى والجراحى بكلية التمريض الى

نوفمبر  20-09مدينة مدريد اسبانيا لحضور المؤتمر الدولى الخامس للتعليم والبحث واالبداع فى الفترة من 

2102(ICERI 2012 ( 

 ة االستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة لحضور المؤتمر الدولى سفر السيدة االستاذ الدكتور/ خالد محمد حيز

/ 2/00وحتى  21/01الثانى عشر للتطبيقات الحديثة فى تكنولوجيا الخرسانة وقضايا االستدامة فى الفترة من 



 جمهورية التشيك.  -ببراج 2102

 لية العلوم فى زيارة علمية لجامعة قادشسفر السيد الدكتور/ خالد محمد عبدهللا جبة المدرس بقسم الحيوان بك-

الخاص  AP/039755/11بصفته المدير المصرى لمشروع  22/01/2102وحتى  21/9اسبانيا فى الفترة من 

  AECIDبوكالة التعاون االسبانية الدولية 

 الواليات –سطن استاذ طب الكبد بمعهد الكبد القومى الى مدينة بو -سفر السيد االستاذ الدكتور/اشرف كامل ابوجبل

  2102)نوفمبر( 02-9المتحدة االمريكية لحضور مؤتمر الرابطة االمريكية ألمراض الكبد فى الفترة من :

 استاذ طب الكبد بمعهد الكبد القومى الى مدينة بوسطن  -سفر السيد االستاذ الدكتور/حسن احمد محمود الشناوى–

  2102)نوفمبر( 02-9االمريكية ألمراض الكبد فى الفترة من :الواليات المتحدة االمريكية لحضور مؤتمر الرابطة 

 استاذ طب الكبد بمعهد الكبد القومى الى مدينة بوسطن  -سفر السيد االستاذ الدكتور/نبيل عبدالحميد عمر غنيم–

  2102)نوفمبر( 02-9الواليات المتحدة االمريكية لحضور مؤتمر الرابطة االمريكية ألمراض الكبد فى الفترة من :

  الواليات –مدرس طب الكبد بمعهد الكبد القومى الى مدينة بوسطن  -سفر السيد الدكتور/وائل محمد عبدالرازق

  2102)نوفمبر( 02-9المتحدة االمريكية لحضور مؤتمر الرابطة االمريكية ألمراض الكبد فى الفترة من :

 م التوليد وامراض النساء بكلية الطب الى روما االستاذ المساعد بقس-سفر السيد الدكتور/مهنى محمود عبدالستار

وذلك على نفقة الجامعة من حساب مركز  2102اكتوبر 02-7فى الفترة من  FIGOبايطاليا لحضور مؤتمر 

 الخدمة العامة بكلية الطب 

 ة الهندسة سفر السيد االستاذ الدكتور/السيد محمد البحيرى االستاذ بقسم هندسة االنتاج والتصميم الميكانيكى بكلي

 Kotaب  2/02/2102-2فى الفترة من  PECon 2012الدولى للقوى والطاقة  IEEEلحضور مؤتمر 

Kinabalu-ماليزيا 

  سفر السيدةاالستاذة الدكتورة/ صفاء محمود عيسى االستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة لحضور

 20-09المغرب فى الفترة من -بمراكش 22/00/2102-22فى الفترة من  GECS-2012المؤتمر الدولى الثالث

 ) ICERI 2012)2102نوفمبر 

  سفر السيدة الدكتورة/سماح محمد محمود الدميرى المدرس بقسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث الهندسة

 WHEAT FOR FOOD SEURTTY IN AFRICAالوراثية والتكنولوجيا الحيوية لحضور مؤتمر 

 على نفقة سيادتها الخاصة.02/01/2012الى  8/01/2102فى الفترة من  -ابابا اثيوبيا المنعقدة فى مدينة اديس

 


