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 بنها جامعة بكليات جدد أقسام رؤساء تعيين
 

رئيس جامعة بنها عددًا من  - جمال السعيد/ أصدر الدكتور
امعة، والتي قرارات التعيين الجديدة داخل عدد من كميات الج

 - حسام الدين محمد عبد العظيم/ تضمنت تعيين الدكتور
االستاذ بقسم األنف واألذن والحنجرة بكمية الطب البشري 

/ كتورةلمجمس قسم األنف واألذن والحنجرة ، وتعيين الد رئيساً 
 األستاذ بقسم طب األطفال بكمية الطب البشري رئيساً  - سمية عبد السميع محمد إبراهيم

األستاذ بقسم  - هشام خالد رشيد موسي/ قسم طب األطفال ، وتعيين الدكتورلمجمس 
لمجمس قسم أمراض القمب  أمراض القمب واألوعية الدموية بكمية الطب البشري رئيساً 

األستاذ بقسم األمراض  - خالد سالم مصيمحي سالم/ لدكتورواألوعية الدموية ، وتعيين ا
 .لمجمس قسم األمراض النفسية والعصبية النفسية والعصبية بكمية الطب البشري رئيساً 

األستاذ بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب  - الحميدياسر عبد العزيز عبد / وتعيين الدكتور
والطب الطبيعي ،  لمجمس قسم الروماتيزم والتأهيل الطبيعي بكمية الطب البشري رئيساً 

األستاذ بقسم األمراض الصدرية بكمية الطب  - محمد حسين كامل السيد/ وتعيين الدكتور
 - هشام السيد حسن السيد/ وتعيين الدكتور م األمراض الصدرية لمجمس قس البشري رئيساً 

عة لمجمس قسم األش االستاذ بقسم األشعة التشخيصية بكمية الطب البشري رئيساً 
األستاذ بقسم األمراض الجمدية  - حنان حسن صبري/ التشخيصية ، وتعيين الدكتورة

ية والتناسمية ، وتعيين مدلمجمس قسم األمراض الج والتناسمية بكمية الطب البشري رئيساً 
الطب   األستاذ بقسم الكيمياء الحيوية الطبية بكمية - بنجالء إبراهيم محمد عز / الدكتورة

 .لمجمس قسم الكيمياء الحيوية الطبية البشري رئيساً 
األستاذ بقسم المناهج  - فاطمة محمد عبد الوهاب/ ما شممت القرارات تعيين الدكتورةك

لمجمس قسم المناهج وطرق التدريس  لتعميم بكمية التربية رئيساً وطرق التدريس وتكنولوجيا ا
األستاذ بقسم الصحة  - أمال إبراهيم عبد العزيز/ وتعيين الدكتورةوتكنولوجيا التعميم 
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هاني محمد / وتعيين الدكتورلمجمس قسم الصحة النفسية  النفسية بكمية التربية رئيساً 
 لمجمس قسم أصول التربية  ة التربية رئيساً األستاذ بقسم أصول التربية بكمي - يونس موسى

األستاذ بقسم عمم النفس التربوي بكمية  - أحمد حسن محمد عاشور/ وتعيين الدكتور
 - عماد يونس عبد الرحمن/ وتعيين الدكتورلمجمس قسم عمم النفس التربوي  التربية رئيساً 

 .تصاد الزراعيلمجمس قسم اإلق األستاذ بقسم اإلقتصاد الزراعي بكمية الزراعة رئيساً 
 - هدى عمي سالم الجرحي/ رها رئيس الجامعة تعيين الدكتورةوتضمنت القرارات التى أصد

لمجمس قسم الوراثة والهندسة  األستاذ بقسم الوراثة والهندسة الوراثية بكمية الزراعة رئيساً 
األستاذ المساعد بقسم اإلنتاج  - محمد شعبان محمد حسان/ وقيام الدكتور الوراثية 

نصر / و تعيين الدكتورواني بكمية الزراعة بأعمال رئيس مجمس قسم اإلنتاج الحيواني الحي
،   لمجمس القسم رئيساً   األستاذ بقسم عمم الحيوان بكمية العموم - اهلل حسن عبد الحميد

 الحشرات بكمية العموم رئيساً   األستاذ بقسم عمم - مني فوزي عبد العزيز/ وتعيين الدكتورة
 .لمجمس القسم

األستاذ بقسم  - محمد منصور حسن حمزه/ تكميف الدكتور ا تضمنت القرارات أيضاً كم
الشريعة اإلسالمية بكمية الحقوق ووكيل الكمية لشئون التعميم والطالب لمعمل مراجع قانوني 
لمجنة شئون التعميم والطالب والمجان الخاصة بقطاع التعميم ولجنة التعيينات ألعضاء 

األستاذ بقسم  - محمد أحمد قايدباي معوض/ ، وتكميف الدكتورهيئة التدريس ومعاونيهم 
 لمدير التخطيط اإلستراتيجي بالجامعة  الهندسة الميكانيكية بكمية الهندسة بشبرا لمعمل نائباً 

المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية  - تور مصطفي السيد عبدالمنعم السيدوتكميف الدك
 .ركز االختبارات المركزية اإللكترونية بالجامعةلمدير م بكمية الهندسة بشبرا لمعمل نائباً 

 


