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 بنها بجامعت جديدة تعييناث

 قرارات بنها جامعة رئيس - السعيد جمال/ الدكتور أصدر 
 الجامعة، كميات من بعدد جدد أقسام ورؤساء وكالء بتعيين
 بقسم األستاذ - عدلي نيرمين/ الدكتورة تعيين  القرارات وشممت
 وكيالً  البشري الطب بكمية اإلكمينيكية والسموم الشرعي الطب
 األستاذ - رشيد خالد هشام/ الدكتور وتعيين  البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون لمكمية
  العميا الدراسات لشئون لمكمية وكيالً  البشرى الطب بكمية الدموية واألوعية القمب بقسم

 الطب بكمية العامة الباطنة بقسم األستاذ - العسال أحمد محمد/ الدكتور وتعيين  والبحوث
 بقسم األستاذ - الناغية عيد خالد/ الدكتور وتعيين  العامة الباطنة قسم لمجمس رئيساً 
 عبد حنان/ الدكتورة وتعيين واآلثار التاريخ قسم لمجمس رئيساً  اآلداب بكمية واآلثار التاريخ
 ، التجاري القانون قسم لمجمس رئيساً  الحقوق بكمية التجاري القانون بقسم األستاذ - العزيز
 بكمية والتوليد المرأة صحة تمريض بقسم األستاذ - الحكيم عبد سامية/ الدكتورة وتعيين

 حسن أحمد/ الدكتور وتعيين والتوليد المرأة صحة تمريض قسم لمجمس رئيساً  التمريض
 الهندسة قسم لمجمس رئيساً  ببنها الهندسة بكمية مدنيةال الهندسة بقسم األستاذ - عمى

 .المدنية

 الموسيقية التربية أستاذ - إبراهيم شحته هاني/ الدكتور بتكميف قراراً  السعيد أصدر كما
 قدرات تنمية لمركز مديراً  البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون النوعية التربية كمية ووكيل
سناد  التدريس هيئة أعضاء  عمر/ لمدكتور الحقوق بكمية الجنائي القانون قسم رئاسة وا 
سناد ، الجنائي القانون بقسم المتفرغ األستاذ - الحسيني الفاروق  الشريعة قسم رئاسة وا 

 الشريعة بقسم المتفرغ األستاذ - منصور الشحات/ لمدكتور الحقوق بكمية اإلسالمية
سناد  اإلسالمية  عبد شوقي  أحمد/ لمدكتور الحقوق بكمية المدني القانون قسم رئاسة وا 
 .المدني القانون بقسم المتفرغ األستاذ - الرحمن
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 التوليد بقسم المتفرغ األستاذ - الحفيظ عبد محسن/ الدكتور تكميف أيضاً  القرارات وشممت
 ، التعميمي البيطري لممستشفى مديراً  البيطري الطب بكمية االصطناعي والتمقيح والتناسل
 والتمقيح والتناسل التوليد بقسم األستاذ - مصطفي محمود محمد/ الدكتور وتكميف

سناد التعميمي البيطري المستشفي لمدير نائباً  البيطري الطب بكمية االصطناعي  رئاسة وا 
 الششتاوي أحمد طارق/ لمدكتور االصطناعي والذكاء الحاسبات بكمية المعمومات نظم قسم
 بقسم األستاذ - مصطفي أحمد/ الدكتور وقيام  المعمومات نظم بقسم المتفرغ األستاذ -

 ورعاية طب قسم مجمس رئاسة بأعمال البشري الطب بكمية المركزة والعناية التخدير
 .الحرجة الحاالت


