بيان باسماء الزمالء منسق المعايير
م
-1
-2
-3
-4
-5

اسم المعٌار
التخطٌط االستراتٌجى
الهٌكل التنظٌمى
القٌاده والحوكمه
المصداقٌه واالخالق
الجهاز االدارى

منسق المعٌار
د /محمد فاضل
د /احمد جبر
د /عبدالعزٌز الحاٌس
د /حنفى فاروق
د /محمد فتح هللا

-6

الموارد المالٌه والمادٌه

د /امٌره حمزه

-7
-8

التعلٌم والتعلم
المشاركه المجتمعٌه

د /محمد فتوح
د /حازم ربٌع

و د /سمر عبد العزٌز

الفرٌق
 د /عاطف ابوعجٌله -د /اسماء بدراوى (معٌده)د /رشا سلٌم – د /امٌره الخولى(معٌده)
د /احمد خطاب – د /صفاء صالح(م م)
د /محمود امام  -د /شٌماء صالح  -د /محمد رشوان
د /صافٌة عبد هللا (معٌده) -ا  /مدحت حسن (موظف)-
 /محمد رجب الحسٌنى(موظف) -هانى عبد البدٌع
الحصرى(دع)
د /عبدالباقى موسى – د /محمد غنٌم – د /نٌفٌن طاٌل(م
م) –– ا /على اسماعٌل (موظف) – ا /محمد عبدالسالم
(موظف)
د /احمد فتحى – د  /رحاب محمد(م م)
د  /غادة محى الشافعى-د  /هناء عاطف نسٌم -المهندس
 /محمد حسن عبد الفتاح(موظف) -المهندسة  /زٌنب
ابراهٌم مشالى(موظفه) -األستاذ  /اسالم عبد الفتاح
(دع) -ا  /السٌد هاشم (دع – مدٌر قطاع الجودة بشركة
كفر الزٌات للمبٌدات)
د /عبد الناصر الزعوٌلى – د /اسماء النجار(م م)

المعاٌٌر والبرامج
-9
والمقررات
 -10الطالب والخرٌجون

د /هٌثم محمود رمضان

د /عبد هللا الهرمٌل  -فاطمة الزهراء حسٌن حجازي -
د /هناء محمد العشري -د /نجالء شوقً الحصري
(معٌده) - -م /عبد المنعم عبد الصمد حشاد (دع) -
ا /راضً السٌد صقر(موظف) – استاذ  /جمال إبراهٌم
قطب (موظف) -طالبة /إٌمان عاطف أبو الخٌر ة
(طالبة) /إٌمان محمد علً عٌد (طالبة)

 -11البحث العلمى

د /محمود سمٌر

 -12اعضاء هٌئه التدرٌس

د /محمد رمضان

 -13الدراسات العلٌا

د /طلعت الرٌس

 -14اداره الجوده

د /صبرى عبد المنعم

د /محمد الدٌدامونى د /محمد سلٌمان(م م) -محمود
ابوالمجد (معٌد)– ا /سماح سعٌد (موظفه)
د /عماد رشوان  -د /مً محمد عامر -د /محمد رضا (م
م) -د /حسام قاسم (موظف)
د /اشرف بكر -د /محمد حسٌن(م م) -ا /سوسن
عامر(موظف)– ا /ساره(موظف)
د /نهال خٌرى(م م) - -د /زٌنب صالح(معٌده)-

ارجو من حضراتكم استكمال الفرٌق بحد اقصى  4اعضاء (معٌد او مدرس مساعد و
مدرسواستاذ مساعد او استاذ) حسب ما ٌتراى لحضراتكم .المهم ان ٌكون الفرٌق فعال.
برجاء ارسال التشكٌل فى اسرع وقت ممكن بحد اقصى االحد القادم

