الهيكل اإلداري واألكاديمي لكلية اللغات والترجمة
للعام 2021 – 2020
أوالً  :مجالس األقسام:
-1
-2
-3
-4
-5
-

قسم اللغة األنجليزية:
أ.د .نهاد منصور
أ.م.د .هناء شعراوى
د .داليا إبراهيم
د .سلوى الشاذلى
قسم اللغة األلمانية:
أ.د .سيد مدبولى
أ.د .باهر الجوهرى
أ.د .لمياء زيكو
أ.م.د .مروة زيكو
د .أميرة امين
قسم اللغة األيطالية:
أ.د .لمياء الشريف
د .كريستين سمير
قسم اللغة الصينية:
أ.م.د .رشا كمال
د .شيماء كمال
قسم اللغة االسبانية:
أ.د .منار عبد المعز
د .أحمد عبد العزيز

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
رئيسا
عضوا
قائم بعمل رئيس القسم
عضوا
رئيسا
عضوا

ثانياً :وكالء الكلية:
 -1أ.م.د .فاطمة حسن طاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 -2أ.د .نهاد منصور
وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.
 -3أ.د .لمياء الشريف
ثالثاً :مدير وحدة الجودة:
أ.م.د .رشا كمال

رابعا :مجلس الكلية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

أ.د .حسين محمود
أ.م.د .فاطمة طاهر
أ.د .نهاد منصور
أ.د .لمياء الشريف
أ.م.د .رشا كمال
أ.د .سيد مدبولى
أ.د .لمياء زيكو
أ.د .منار عبد المعز
د .شيماء كمال

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
مدير وحدة الجودة عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

خامسااااً :اللجااااب المنبثماااة لاااة مجلاااس الكلياااة و ماااا ً للماااواد  30 – 27ماااة الال ااااة التنلياياااة لماااانوب ن ااايم
الجامعات رقم  49لسنة .1972
-1
-2
-

لجنة شئوب الطالب :
رئيسا
أ.م.د .فاطمة طاهر
عضوا
د .داليا إبراهيم
عضوا
د .رحاب حنفى
..................
لجنة الدراسات العليا والباوث:
رئيسا
أ.د .نهاد منصور
...................
...................
....................

 :3لجنة المختبرات واألجهزة العلمية:
-1
-2
-3
-4

أ.د .لمياء زيكو
..................
..................
..................

رئيسا

 :4لجنة العالقات العلمية والثما ية الخارجية:
 -1أ.د .نهاد منصور
..................... -2
..................... -3

رئيسا

 :5لجنة المكتبات:
 -1أ.د .منار عبد المعز
 -2د .انجى كمال
..................... -3

رئيسا
عضوا

 :6لجنة خدمة المجتمع و نمية البيئة:
-1
-2
-3
-4

أ.د .لمياء الشريف
.....................
......................
.....................

رئيسا

