
 اجمللس األعلى للجامعات        
 أ.د./ أمني اجمللساملكتب الفنى للسيد 
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 أسيوطجامعة 

 30/5/2018املوافق  األربعاءموعد عرض الربامج ومقابلة املرشحني يوم 
 موعد المقابلة الوظيفة الحالية اإلسم م

 العاشرة صباحا   عميد كلية التربية أ.د./ عادل رسمى حماد على 1

 العاشرة صباحا   عميد كلية الهندسة أ.د./ نوبى محمد حسن عبد الرحيم 2

 العاشرة صباحا   وكيل كلية العلوم أ.د./ نجوى ثابت أبو المعالى 3

 العاشرة صباحا   نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث أ.د./ طارق عبد هللا الجمال 4

 العاشرة صباحا   عميد كلية الزراعه أ.د./ حسام الدين عبد الرحمن عز الدين 5

 العاشرة صباحا   عميد كلية الحاسبات والمعلومات أ.د./ عادل أبو المجد سويسى 6

 التاسعة مساء   وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطالب أ.د./ عماد الدين محمود حماد 7

 التاسعة مساء   األستاذ بكلية الهندسة أ.د./ ربيع محمد رفعت أحمد 8

 التاسعة مساء   رئيس قسم الفارماكولوجى بكلية الطب إيهاب سعيد إبراهيم الدسوقى أ.د./ 9

 



 اجمللس األعلى للجامعات        
 أ.د./ أمني اجمللساملكتب الفنى للسيد 
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 قناة السويسجامعة 

 31/5/2018موعد عرض الربامج ومقابلة املرشحني يوم اخلميس املوافق 

 موعد المقابلة الوظيفة الحالية اإلسم م

 العاشرة صباحا   رئيس جامعة قناة السويس أ.د./ ممدوح مصطفى غراب 1

 العاشرة صباحا   رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم الطنطاوىأ.د./ فريد محمود كامل محمد  2

 العاشرة صباحا   عميد كلية الطب البيطرى أ.د./ إبراهيم محمد فارس 3

 العاشرة صباحا   رئيس قسم جراحة القلب والصدربكلية الطب أ.د./ هانئ أنيس محمد الدمياطى 4

 العاشرة صباحا   األستاذ بكلية الطب أ.د./ جميله محمد على أحمد نصر 5
 

 



 اجمللس األعلى للجامعات        
 أ.د./ أمني اجمللساملكتب الفنى للسيد 
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 املنوفيةجامعة 
 2/6/2018املوافق  السبتموعد عرض الربامج ومقابلة املرشحني يوم 

 موعد المقابلة الوظيفة الحالية اإلسم م

 العاشرة صباحا   نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ.د./ عادل السيد صادق مبارك 1

 العاشرة صباحا   الدراسات العليا والبحوثنائب رئيس الجامعة لشئون  أ.د./ أحمد فرج القاصد 2

 العاشرة صباحا   وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث أ.د./ محمد أحمد سامى قنديل 3

 العاشرة صباحا   األستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون بكلية الحقوق أ.د./ عباس مبروك محمد الغزيرى 4

 العاشرة صباحا   عميد كلية الهندسة الخولىأ.د./ علوى عيسى  5

 العاشرة صباحا   عميد كلية التمريض أ.د./ إيناس قاسم على قاسم 6

 التاسعة مساء   رئيس قسم المالبس والنسيج بكلية االقتصاد المنزلى أ.د./ نشأت نصر الرفاعى البربرى 7

 التاسعة مساء   المناهج وطرق التدريس بكلية التربيةرئيس قسم  أ.د./ حلمى أبو الفتوح عمار 8

 التاسعة مساء   رئيس قسم األمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب أ.د./ عالء حسن عبد المؤمن مرعى 9
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 أ.د./ أمني اجمللساملكتب الفنى للسيد 
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 املنياجامعة 
 3/6/2018املوافق  األحدموعد عرض الربامج ومقابلة املرشحني يوم 

 موعد المقابلة الوظيفة الحالية اإلسم م

 العاشرة صباحا   األستاذ بكلية العلوم بالجامعه أ.د./ حسن محمد حلمى 1

 العاشرة صباحا   األستاذ بكلية الطب بالجامعه أ.د./ إيهاب رفعت توفيق محمد 2

 العاشرة صباحا   وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطالب أ.د./ عيد عبد الواحد على درويش 3

 العاشرة صباحا   عميد كلية الحقوق أ.د./ حسن سعد محمد عيسى سند 4

 العاشرة صباحا   وكيل كلية الطب للدراسات العليا أ.د./ محمد محمد بهى الدين الشافعى 5

 العاشرة صباحا   نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ.د./ مصطفى عبد النبى عبد الرحمن 6

 العاشرة صباحا   كلية الطب لشئون التعليم والطالبوكيل  أ.د./ محمد عبد المحسن هاشم 7

 التاسعة مساء   األستاذ بكلية العلوم أ.د./ عصام الدين صادق فرحات 8

 التاسعة مساء   األستاذ بكلية الطب أ.د./ عبد الحليم السيد أمين عطيه 9

 التاسعة مساء   األستاذ بكلية اآللسن أ.د./ باسم صالح محمد داود 10

 التاسعة مساء   األستاذ بكلية الهندسة أ.د./ محمود إبراهيم عبد الحليم 11

 التاسعة مساء   القائم بأعمال عميد كلية طب األسنان أ.د./ جيهان فكرى محمد 12

 التاسعة مساء   األستاذ بكلية دار العلوم  أ.د./ سوسن ناجى رضوان 13
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 أ.د./ أمني اجمللساملكتب الفنى للسيد 
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 املنصورةجامعة 

 4/6/2018املوافق  اإلثننيموعد عرض الربامج ومقابلة املرشحني يوم 
 موعد المقابلة الوظيفة الحالية اإلسم م

 العاشرة صباحا   رئيس جامعة المنصورة أ.د./ محمد حسن القناوى 1

 العاشرة صباحا   وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطالب أ.د./ هشام عرفات على 2

 العاشرة صباحا   نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب أ.د./ أشرف محمد عبد الباسط بكر 3

 العاشرة صباحا   األستاذ بكلية الطب أ.د./ حاتم ابراهيم أبوهاشم 4

 العاشرة صباحا   األستاذ بكلية الطب البيطرى أ.د./ هانى السيد مرعى 5
 

 


