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 بنها جامعة بكليات جدد أقسام ورؤساء وكالء

 قرارات بنها جامعة رئيس - السعيد جمال /الدكتور أصدر
  الجامعة كميات من بعدد جدد أقسام ورؤساء وكالء بتعيين
 - محمد مختار محمد /رالدكتو  تعيين القرارات وشممت
 لشئون لمكمية وكيالا  العموم بكمية الكيمياء بقسم األستاذ
 - زعزع محمود مني /الدكتورة تعيينو   بوالطال التعميم
 وكيالا  التربية بكمية التدريس وطرق مناهج بقسم األستاذ
 ألستاذا - المغاوري أحمد /الدكتور وتعيين ، البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون لمكمية
 لشئون لمكمية وكيالا  الرياضية التربية بكمية الجماعية الرياضيات وتطبيقات ظرياتن بقسم

 الرياضى التدريب بقسم األستاذ - ابراهيم سعيد خالد /الدكتور وتعيين  والطالب التعميم
 وتنمية المجتمع خدمة لشئون لمكمية وكيالا  الرياضية التربية بكمية الحركة وعموم
 العميا الدراسات لشئون الكمية وكيل بأعمال محمد الغريب طفيمص /الدكتور وقيام  ةالبيئ
 .األداب بكمية

 - هميمى السيد زكريا /الدكتور تعيين الجامعة رئيس درهاأص التى القرارات شممت كما
 محمد حمدي /رالدكتو  وتعيين  القسم لمجمس رئيساا  العموم بكمية الجيولوجيا بقسم األستاذ
 رئيساا  الرياضية التربية بكمية الميدان مسابقات وتطبيقيات نظريات بقسم األستاذ - عمي

 بكمية والتوليد النساء بقسم األستاذ - الحي عبد محرم /الدكتور وتعيين  القسم لمجمس
 األستاذ - عالال عبد العميم عبد عبير /الدكتورة وتعيين  القسم لمجمس رئيساا  البشري الطب
 عبد السيد /الدكتور تعيينو   مالقس لمجمس رئيساا  البيطري الطب بكمية الفسيولوجيا بقسم

 ، القسم لمجمس رئيسا قالحقو  بكمية وتاريخه نونيالقا فمسفة بقسم األستاذ - فودة الحميد
 الحقوق بكمية الجنائي القانون بقسم األستاذ - الدين شمس توفيق أشرف /الدكتور وتعيين
 المنزلي االقتصاد بقسم األستاذ - زكي  يعم عيد /الدكتور وتعيين القسم لمجمس رئيساا 
 - مصطفي أحمد شوقي /ورالدكت وتعيين  القسم لمجمس رئيساا  النوعية التربية بكمية
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 مايسة /الدكتورة وتعيين  القسم لمجمس رئيساا  البيطري الطب بكمية الباثولوجيا بقسم األستاذ
 وتعيين ، مالقس لمجمس رئيساا  البشري الطب بكمية الطفيميات بقسم األستاذ - عراقي أحمد

 رئيساا  يالبشر  الطب بكمية الفارماكولوجي بقسم األستاذ - اهلل عبد محمد أميمة /الدكتورة
 بكمية الفرنسية المغة بقسم األستاذ - محمود محمد حسن /الدكتور وتعيين  القسم لمجمس
 .القسم لمجمس رئيسا األداب

 والذكاء الحاسبات وكيل - سميم محمد مازن /الدكتور قيام أيضاا  القرارات شممت كما
 /دكتورةال وقيام ، الحاسبات بالكمية العممية الحسابات قسم عمي باإلشراف اإلصطناعى

سناد قالحقو  بكمية التجاري القانون مجمس رئيس بأعمال ابراهيم العزيز عبد حنان  رئاسة وا 
 المتفرغ األستاذ - الرحمن عبد شوقي أحمد /لمدكتور الحقوق ميةبك المدني نونالقا قسم

 قسم مجمس رئيس بأعمال - محمد الفتاح عبد محمد /الدكتور وقيام ، معا لمدة بالقسم
 - اليزيد أبو أحمد /الدكتور وقيام ، االصطناعي لذكاءوا الحاسبات بكمية المعمومات نظم

 وقيام ، صطناعياإل والذكاء الحاسبات بكمية لحاسبا عموم قسم مجمس رئيس بأعمال
 بكمية الرياضية الصحة عموم قسم مجمس رئيس بأعمال قائم - خميل عودة محمد /الدكتور
 نظريات قسم مجمس رئيس بأعمال - أحمد دمحم هيثم /الدكتور وقيام  الرياضية التربية

 - عمي حسن أحمد /الدكتور وقيام الرياضية التربية بكمية المائية الرياضات وتطبيقات
 .ببنها الهندسة بكمية المدنية الهندسة قسم مجمس رئيس بأعمال

 


