
   

 
 اجمللــس األعلــى للجـامعــــات             

 جلنـة إختيـار القيـادات اجلـامعيـة

 دمنهـــوراملتقـدميـن ملنصـب رئيـس جـامعــة القـائمـة املبـدئيــة للســادة 
 

تـاريـــخ  الوظيفــة احلـاليــــة اإلســـــــم م
 امليـــالد

تـاريـــخ 
 األستاذية

تـاريـــخ 
 التقــدم

 23/1/2023 18/8/2013 28/3/1967 جامعة كفر الشيخ –قائم بأعمال عميد كلية الصيدلة  أ.د/ رمضان أمحد الدوماني 1

 24/1/2023 28/6/2016 2/11/1975 جامعة اإلسكندرية –املعهد العالي للصحة العامة  –أستاذ ورئيس قسم صحة البيئة  أ.د/ ماجدة جمدي عبد السالم 2

 24/1/2023 26/4/2017 1/11/1969 جامعة دمنهور –األستاذ بكلية اآلداب واملشرف على قطاع النوبارية  أ.د/ حنان مخيس الشافعي 3

 25/1/2023 31/1/2011 22/4/1967 جامعة دمنهور –كلية العلوم  –أستاذ الرياضيات البحتة ورئيس قسم الرياضيات  أ.د/ حممد عبد اهلل درويش 4

 25/1/2023 26/10/2010 31/12/1964 جامعة دمنهور –كلية العلوم  –أستاذ ورئيس قسم الفيزياء  أ.د/ املغربي حممد املغربي 5

 25/1/2023 24/12/2013 20/11/1971 جامعة اإلسكندرية –كلية الزراعة بسابا باشا  –أستاذ بقسم اإلنتاج احليواني والسمكي  أ.د/ سامي حييي محوده الزعيم 6

 28/1/2023 27/7/2016 5/11/1970 جامعة دمنهور –عميد كلية الزراعة قائم بعمل  أ.د/ هدى متولي حممد علي نصر 7

 28/1/2023 30/9/2015 5/3/1973 جامعة دمنهور –كلية التجارة  –أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية  أ.د/ أشرف حممد عبد اهلل حسن ياسني 8

 28/1/2023 25/2/2015 23/7/1966 جامعة دمنهور –كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ واملعاصر  أ.د/ حممد رفعت اإلمام ضبيع 9

 28/1/2023 26/7/2017 2/5/1974 جامعة دمنهور –عميد كلية العلوم  أ.د/ إهلامي علي عبدالعزيز ترابيس 10

 28/1/2023 24/8/2016 20/9/1967 جامعة دمنهور –أستاذ طب الفم وعالج اللثةواملشرف على اللجنة الطبية باجلامعة  أ.د/ حممود حلمي عبداهلل بالل 11
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تـاريـــخ  الوظيفــة احلـاليــــة اإلســـــــم م
 امليـــالد

تـاريـــخ 
 األستاذية

تـاريـــخ 
 التقــدم

 28/1/2023 28/10/2010 21/10/1968 جامعة كفر الشيخ –قائم بعمل عميد كلية احلاسبات واملعلومات  أ.د/ أسامة حممد حسانني أبوسعدة 12

 28/1/2023 27/9/2016 15/8/1970 جامعة اإلسكندرية  –أستاذ بكلية اهلندسة  أ.د/ أمحد حممد حسين السيد 13

 28/1/2023 25/12/2012 8/7/1967 جامعة مطروح – عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية أ.د/ إبراهيم حممد كمال أباظة 14

 28/1/2023 18/11/2017 22/4/1970 جامعة دمنهور –كلية التجارة  -أستاذ بقسم احملاسبة   أ.د/ فايزة حممود حممد عبيداهلل 15

 28/1/2023 31/7/2017 16/1/1975 جامعة كفر الشيخ –كلية الزراعة  –أستاذ احملاصيل  أ.د/ أمين عبدالدايم أمحد حممد 16

 28/1/2023 27/7/2016 7/10/1969 جامعة دمنهور –قائم بعمل عميد كلية الطب البيطري ومدير مركز القياس والتقويم  نبيل حممد عبداحلميد بكري أ.د/ 17

 28/1/2023 29/5/2017 30/5/1973 جامعة دمنهور –كلية اهلندسة  –أستاذ وقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  أ.د/ هشام جالل علي حسن الشيمي 18

 28/1/2023 22/5/2014 24/8/1971 جامعة طنطا –كلية الزراعة  –أستاذ بقسم اإلنتاج احليواني  أ.د/ سعد زغلول حممد الدمراوي 19

  
 


