
   

 
 اجمللــس األعلــى للجـامعــــات

 الفيــومـة ـعـامـج
 

تـاريـــخ  الوظيفــة احلـاليــــة اإلســـــــم م
 التقـــدم

تـاريـــخ 
 امليـــالد

 تـاريـــخ
 األستاذية

 28/9/2009 6/7/1970 9/3/2019 جامعة الفيوم –أستاذ اآلثار اإلسالمية وعميد كلية اآلثار السابق  أ.د/ عاطف منصور حممد رمضان 1

 أ.د/ أمحد جابر شديد إبراهيم 2
جامعة الفيوم ونائب  –كلية العلوم  –رئيس جملس قسم اجليولوجيا 

 رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق
9/3/2019 28/12/1960 31/10/2006 

 28/11/2012 27/5/1971 9/3/2019 جامعة الفيوم –كلية الزراعة  –أستاذ الفريوسات بقسم النبات الزراعي  أ.د/ عماد فتحي حممد عوض دويدار 3

 أ.د/ إيهاب حممود بيومي عقبة 4
جامعة الفيوم ، مدير  –وكيل كلية اهلندسة للدراسات العليا والبحوث 

 املنطقة اإلستثمارية جلامعة الفيوم مبدينة الفيوم اجلديدة
9/3/2019 30/10/1966 30/7/2008 

 28/12/2011 17/10/1969 11/3/2019 جامعة الفيوم –كلية الزراعة  –أستاذ ورئيس قسم اإلقتصاد  أ.د/ إيناس السيد صادق حممد أمني 5

 27/10/2010 12/2/1966 11/3/2019 جامعة الفيوم –وكيل كلية اهلندسة لشئون التعليم والطالب  الباقي مصطفىأ.د/ سامح أمحد جالل عبد  6

 2007 27/6/1963 11/3/2019 نائب رئيس جامعة بين سويف لشئون التعليم والطالب أ.د/ حممد حممود محدي خضر 7

 25/2/2009 17/11/1963 12/3/2019 جامعة الفيوم –عميد كليةالرتبية  أ.د/ حممد فاروق عبد السميع علي 8

 23/1/2013 24/9/1970 12/3/2019 جامعة الفيوم –أستاذ الشريعة اإلسالمية وعميد كلية دار العلوم السابق  أ.د/ صابر السيد حممد علي مشالي 9

 30/4/2012 20/10/1965 12/3/2019 جامعة الفيوم –كلية العلوم  –أستاذ الكيمياء احليوية بقسم الكيمياء  أ.د/ سها حممد محدي عبد العزيز 10

 أ.د/ آمال ربيع كامل حممد  11
قائم بأعمال رئيس قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية وعميد 

 جامعة الفيوم –كلية الرتبية السابق 
12/3/2019 26/2/1961 26/3/2008 

  



   

 
 اجمللــس األعلــى للجـامعــــات

 
تـاريـــخ  احلـاليــــةالوظيفــة  اإلســـــــم م

 التقـــدم
تـاريـــخ 
 امليـــالد

 تـاريـــخ
 األستاذية

 23/6/2013 10/11/1963 13/3/2019 جامعة بين سويف –كلية احلقوق  –أستاذ ورئيس قسم القانون العام  أ.د/ هشام عبد املنعم حسني عكاشة 12

 27/6/2012 2/3/1961 13/3/2019 الفيوم لشئون التعليم والطالبنائب رئيس جامعة  أ.د/ خالد حممد عطا اهلل علي سامل 13

 26/11/2008 18/10/1963 14/3/2019 جامعة الفيوم –كلية العلوم  –أستاذ بقسم علم احليوان  أ.د/ خالد حسني حسن زغلول 14

 أ.د/ حممد عبد التواب أبو النور 15
أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية وقائم بأعمال وكيل كلية الرتبية 

 جامعة الفيوم –لشئون خدمة اجملتمع وتنمية البيئة 
14/3/2019 8/5/1962 26/12/2006 

 28/6/2011 1/11/1961 14/3/2019 جامعة بين سويف –وكيل كلية احلقوق للدراسات العليا والبحوث  أ.د/ مصطفى أمحد عبد اجلواد حجازي 16

 27/3/2013 17/7/1966 14/3/2019 جامعة الفيوم –كلية السياحة والفنادق  –أستاذ بقسم الدراسات السياحية  أ.د/ هناء عبد القادر سيد فايد 17

 9/3/2011 26/6/1968 14/3/2019 جامعة الفيوم –وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا والبحوث  أ.د/ عادل الدرغامي عبد النيب زايد 18

 28/10/2009 1/1/1964 14/3/2019 جامع الفيوم –وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  أ.د/ نيفني علي حسن عبد الفتاح 19

 


