
 شئون هيئة التدريس     
 اىل / من يهمه االمر  

 أمحد حممد حممد عثمان  أ.د/االســـم 
 8/8/1960اتريخ امليالد : 

 وحىت االن  8/8/2020سم طب وجراحة العني اعتبارا من :بق متفرغ  ذالوظيفة احلالية : استا 
 هالت الدراسية :ملؤ ا 
 ممتاز مع مرتبة الشرف 1984نوفمبر عام  دور من جامعة االسكندرية  بكالوريوس الطب والجراحة  -
  1989يوليو عام دور من جامعة االسكندرية  العين   وجراحة  طبماجستير فى  -

  1994 عام دور نوفمبر من جامعة االسكندرية  العين  وجراحة طبفى دك توراه  -

 التدرج الوظيفى 

  6/11/1989اعتبارا من :  العين  وجراحة  طبمعيد بقسم  -
  20/12/1989  اعتبارا من :العين  وجراحة  طب عد بقسم مدرس مسا -
  28/2/1995  اعتبارا من :العين  وجراحة   طبمدرس بقسم  -
  28/3/2000  اعتبارا من :العين  وجراحة   طباستاذ مساعد بقسم  -
  27/4/2005  اعتبارا من :العين  وجراحة   طباستاذ بقسم  -
 8/8/2020: تبارا منبقسم طب وجراحة  العين  اعاستاذ متفرغ  -
 31/7/2007حتى  3/10/2006منسق النشاط الطالبى بالجامعة من  -
 ولمدة عام  1/8/2007جامعة بيروت من  –عميد كلية الطب  -
   27/2/2011حتى  9/8/2008وكيل الكلية لشوئن  التعليم والطالب  من  -
  8/8/2011ى حت  28/2/2011وكيل الكلية لخدمة  البيئة وتنمية المجتمع اعتبارا من  -
  31/7/2013حتى  8/7/2012تنفيذى لمركز تطوير التعليم الجامعى اعتبارا من : مدير  -
شوئن لف الجامعات المصرية لمقرر اللجنة التنفيذية الئتالكبضمه   14/2/2013بتاريخ  248رقم  قرار رئيس الجامعة -

  .  2013 /31/7وحتى  14/2/2013ة اعتبارا من االفريقية الى اللجنة العليا للعالقات االفريقية بجامعة االسكندري
ن تجديد تعيين سيادته مدير   6/8/2014بتاريخ  1289قرار رئيس الجامعة رقم  -

 
لمركز تطوير التعليم بجامعة  ابشا

  31/7/2015وحتى  1/8/2014االسكندرية  من 
كز تطوير التعليم بجامعة االسكندرية بتجديد تعيين سيادته مديرا لمر  8/7/2015بتاريخ  1080قرار رئيس الجامعة رقم  -

 ( وذلك للعام الثالث 2015/2016نهاية العام الجامعى ) 31/7/2016وحتى  1/8/2015اعتبارا من
باعمال مدير مركز تطوير التعليم باستمرار قيام سيادته  2/8/2016بتاريخ  1259قرار رئيس الجامعة رقم  -

سكندرية اعتبارا من   ولحين تعيين مديرا للمركز 1/8/2016بجامعة االإ
  ولمدة ثالثة سنوات  20/10/2016اعتبارا من :   المستشفيات الجامعية  مجلس ادارةورئيس  الطب عميد كلية  -

سكندرية اعتبارا من تعيين سيادته عضوا  بتشكيل لجنة تنسيقية للقوافل االفريقية بجام -  9/9/2018عة االإ
  31/7/2019وحتى 

وحتى  20/10/2019من اعتبارا  ر جميع اعمال ومهام ومسوئليات واعباء منصب عميد كلية الطب يتسي -
26/11/2019  



بشان تشكيل سيادته لالشراف على اك تمال المقومات المادية  29/6/2020بتاريخ  1883قرار وزارى رقم  -
اعتبارا من      الدراسة بالجامعات المصرية االهلية باالشراف على جامعة العلمين الدولية والبشرية  وبدء 

20/9/2020  . 
عمال رئيس مجلس ادارة  2020لسنه  1600رقم  قرار رئيس مجلس الوزراء  -

 
ن تكليف سيادته بالقيام با

 
بشا

شهر او لحين تع
 
يين رئيس مجلس ادارة جديد لها ايهما العيئة المصرية للتدريب االلزامى لالطباء لمدة ثالثة ا

 اقرب . 
عمال رئيس مجلس ادارة  2020لسنه  2282رقم رئيس  مجلس الوزراء  قرار  -

 
ن تجدد تكليف سيادته بالقيام با

 
بشا

و لحين تشكيل مجلس ادارة  11/11/2020الهيئة المصرية للتدريب االلزامى لالطباء لمدة عام اعتبارا  من 
 
ا

يهما 
 
قرب .  جديد للهيئة ا

 
 ا

 وحتى االن .  8/8/2020استاذ متفرغ  ىقسم طب وجراحة العين اعتبارا من :  -
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

 وكيل الكلية 
 أ.د/ أمين فريد الشايب 



 شئون هيئة التدريس 
 
 

 اىل / من يهمه االمر
 حتية طيبة وبعد ،،،

االستاذ املتفرغ بقسم  –د حممد حممد عثمان حنيط سيادتكم علما أبن السيد االستاذ الدكتور/ أمح 
 طب وجراحة العني مل يوقع على سيادته أى جزاءات او عقوابت منذ تعيينه وحىت االن . 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
 وكيل الكلية

 أ.د/ أمين فريد الشايب
 
 



 
 

 ش امحد قمحه كامب شيزار  21العنوان : 
  34991314الرقم التاميىن : 
 26008080200896الرقم القومى : 

 وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،
 أ.د/ وكيل الكلية                                                                   

 


