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االثين عرش لالعامتد الأاكدميي التنفيذي للمعايريتشكيل الفريق   

 

 

 التخطيط االستراتيجي :األول معيارال

 رئيس الملف                                                       طلبصابر عبد المد.

 نائب رئيس الملف                                             العيسويإيمان محمود محمد  د.

                                                           الجافيالميس محمد محمد  د.

 ضيف ابو سيد جمال احمد. م.م

 صالح محمد سلمى .م.م
 إبراهيم ماجدة صالح .أ

 حيث يقوم بالدراسة الذاتية للكلية الفريق التالي:

 الدراسة الذاتية للكلية 

 رئيسا                                                               د. باسم صابر ميخائيل
 د.مشيرة محمود إسماعيل

 الشيخ مدنيد. محمد 
 . راشيل رأفت زكىم.م

 محمد احمد عفاف.أ
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 والحكومةالقيادة  :الثاني معيارال

 رئيس الملف                                                          عادلأحمد  نهال .د
                                                      عزت شاكر د. فيروز

 مرسي عادل بثينة د
                                             م.م. عال عادل عبد الفتاح

 صالح محمد ماجدة  .أ

 إبراهيم أحالم طه ا.
 

 إدارة الجودة والتطوير المستمر :الثالثعيار الم

 رئيس الملف                                           العيسوي محمد محمود يمانإ .د

  نائب رئيس الملف                                                 زكى حافظ نهى. د
  فهدعبدالمطلب  العزيز عبد. د.م.أ

                                                   محمد مبروك ايمن .د

 نورأ أشرف أنطوني .أ
 عبده حسن حسن شيرين .أ

 الشهيد عبد سعد رضا سعد .أ

 محمد يمبابإ يوسف .أ
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 أعضاء هيئة التدريس :الرابعمعيار ال

 رئيس الملف                                                     حسين جمال محمد .د

  نائب رئيس الملف                                                  اسحق كمال وفاء .د
                                    حعبد الفتاعلي محمود  هاني أ.م.د.

 ضيف ظريف أحمد.د

 نعبد المحس محمود حامد .أ
 رعبد الصبو الرحمن عبد صفاء .أ

 

 الجهاز اإلداري :المعيار الخامس
 عونى                                                 رئيس الملفأحمد د. نجالء  
 نائب رئيس الملف                                                 عبدالاله محمد خالد. د

 حسين محمد وفاء. د
 انور معبد السال ريم. م.م
 محمد احمد محمد. د

 رعبد الناصجالل  م.م.

 ابراهيم شحاتة احمد.أ

 فعبد اللطي محمود آيةأ.

 أ.خالد فاروق عبد الرحمن
 أ.صفاء عبد الرحمن عبد الصبور
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 الموارد المادية والمالية :سالمعيار الساد

 رئيس الملف                                                   الشلقامى الدين يد. محي

 نائب رئيس الملف                                                      صادق سعودى.د

                                                   محمد عبد هللا دد. احم
 مرشدي رمضان شوقي .د
محمود محمد فرج محمد .أ  

المولى عبد سيد عادل .أ   

   نعبد الرحم خالد فاروق .أ

 محمود اسماعيل تهامي .أ
 

  والبرامج التعليميةالمعايير األكاديمية  :السابع المعيار

 رئيس الملف                                               ديابمحمد السيد  محمد. د

 نائب رئيس الملف                                           يالمحالو محمد بسمة. د

 سمير جوهر يد. سام
 سعيد حسين عالية د

 رشاد فتحي أسماء م.م.
 علي محمد وسام .م.م
 عبد هللا محمد أحمد. أ
 حسن أحمد محمد .أ

 طه رجب روةأ.م
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 التدريس والتعلم :المعيار الثامن

 رئيس الملف                                               أبو العالأحمد سيد هناء  د.

 نائب رئيس الملف                                        د.عماد ابراهيم الدمرداش
  عبد السالم المكارم أبو شريف. د.أ

 فهيم  فرج اسحق.د

 فريز موسى ايهاب.د

 طنطاوى رمضان داليا د.

 محمد قدري محمد .د

 هبة طه حداد .أ

 الهادي عبد كمال يهابإأ. 
 محمد عبد المنعم مرسي أ.
 ابراهيم خليل محمد .أ

 

 الطالب والخريجون :المعيار التاسع

 رئيس الملف                                                 خليفة حسن خليفة.د
 نائب رئيس الملف                                              يوسف ممدوح منال .د

 د. علي محمد عبد اللطيف
 قرنى محمد احمد. أ
 محمد عبد المنعم مرسي أ.
 محمد خليل إبراهيم .أ
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 البحث العلمي واألنشطة التعليمية :معيار العاشرال
  رئيس الملف                                                    إبراهيم أحمد هبةد.
 رئيس الملف نائب                                                 أحمد حسناء محمود د.

 أ.م.د مروة محمد الشريعى

 زيدان اسماعيل اسامة .د

 بسيونى يوسف ايهاب.د
 ابراهيم مختار دعاء. م.م
 سيد الدين عماد رشا .أ
 رضا إبراهيم محمد ا.
 بسمة سلطان محمد .أ

 

 الدراسات العليا :عشر الحاديالمعيار 

 رئيس الملف                                                 زأحمد عبد العزي نها .د

  رئيس الملفنائب                                                  خليفة أحمد إيمان .د

                                              رعبد الستا احمد وليدد.
 الشاذلي حسين احمد. م.م
 خيري محمد عبد الرحيم أ.
 ونيس  ريتا نجدى .أ
 محمد علي التهامي أ.
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 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة :عشر الثاني معيارال

 رئيس الملف                                              غالب دعبد الحمي شيرين .د

          نائب رئيس الملف                                      زعبد العزي دعبد الجوا نغم .د
 مجدي محمد أماني .د.م.أ

 صالح العال عبد .د.م.أ

 معبد المنع خضر محمد. د

 عصام أحمد محمد .أ
 عبدالمولى عيسى احمد سهام .أ

 سوزان فضل إبراهيم .أ

 دعبد المجي دعبد الجوا منى. أ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
. الدرجة العلمية واألقدمية مكفولة ومحفوظة توزيع األعضاء غير مبني على معيار أكاديمي وال أقدميةملحوظة: ترتيب األسماء في 

 .السادة األعضاءلجميع 


