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 وحدة ضمان الجودة

 2018/2019فريق العمل بوحدة ضمان الجودة 
 الفريق التنفيذي

 
  

 القسم العلمى الصفة االسم م

 هندسة القوى الميكانيكية الجودةمدير وحدة  أ.م.د/ هاجر علم الدين بسطويسى   .1
 الفيزيقا والرياضيات الهندسية نائب مدير الوحدة أ.م.د/ عادل ماهر وهبه  .2
 هندسة اإلنشاءات عضو الفريق التنفيذى أ.م.د/ نسرين محمد قاسم  .3
 القوى واآلالت الكهربية عضو الفريق التنفيذى أ.م.د/ سعيد محمود عالم  .4
 الهندسة المعمارية عضو الفريق التنفيذى د/وسام ابو الحجاج مهنا  .5
 الهندسة المعمارية عضو الفريق التنفيذى د/ والء ابو الحجاج مهنا  .6
 الفيزيقا والرياضيات الهندسية عضو الفريق التنفيذى د/أيمن ربيع عبد القادر  .7
 هندسة اإلتصاالت عضو الفريق التنفيذى  د/ سامح عاطف نابليون  .8
 هندسة القوى الميكانيكية عضو الفريق التنفيذى السمدونىد/ محمد أسامة   .9

 هندسة الحاسبات عضو الفريق التنفيذى د/ ندا محمد طه الشناوى .10
 الفيزيقا والرياضيات الهندسية عضو الفريق التنفيذى د/ أشرف المحالوى  .11 

 هندسة الرى والهيدروليكا عضو الفريق التنفيذى د/ اسعد مطر .12
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 وحدة ضمان الجودة

 2018/2019بوحدة ضمان الجودة فريق العمل 
 فريق المعايير

  

 المعيار .م
 فريق المعايير إدارة المعيار

 القسم العلمي االسم النائب المنسق

1 
 د/ سمير محمد السيد داود   عبدالسالم أحمد عبدالسالم /د.م.أ التخطيط االستراتيجي

 م/ رانيا أحمد حماد

 م/ عبدالعزيز محمد جبريل

 م/ محمود محمد عقل 

 م/ سارة محمد اسماعيل     

هندسة القوى واآلالت 
 الكهربية

2 
 م/ نرمين محمد عبدالغفور د/عمرو حسين عبدهللا القيادة والحوكمة

 م. سمر إبراهيم فرغلي

 روحية السيد فرحات م.
 م. أماني عادل محمد وهدان

هندسة االلكترونيات 

 االتصاالت الكهربية

3 
 م/ محمد طه راضى اسماعيل مدحت أبو اليزيد الكيالوى /د الجهاز اإلداري

 محمد السيد رضوانأحمد  /م

 هندسة القوى الميكانيكية احمد عبد الفتاح البنا /م

 د/ اسامة حاتم أ.م.د/حاتم فؤاد أبو شعيشع الموارد المالية 4
 د/ صالح شلبى

 م/ محمد فوزى
 أحمد االخضر /م

قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية

 د/احمد الكافوري  د/تامر الكورانى  المشاركة المجتمعية 5
 م/نسمة شاهين 

 م/ أحمد على عطية
 م/ محمد قمرالدولة الشناوى

 الهندسة المعمارية

 الهندسة المعمارية 
 هندسة الحاسبات 

 هندسة االنشاءات

 حازم عبد الشافىم/  م/ وليد حسونه الطالب والخريجون 6
 نورمحمد / م
 محمد المليجى /م

 م/ اسراء أحمد 

هندسة اإلنتاج والتصميم 

 الميكانيكي

 م/ محمد سالمة د/محمد على عيطه المعايير األكاديمية 7
 م/ محمد عبدهللا عطية
 م/ هبة هللا فتحى فهمى

هندسة الحاسبات والتحكم 

 اآللي

 محمد عقل /م سيد ماضى /م د/محمد عبدالسالم أيوب الدراسات العليا 8
 أبوطويلة هنداوى محمد /م

 هندسة األشغال العامة

 م/ إسالم محمد عرفه د/ أحمد طه براغيث  البحث العلمي 9

 م/ عمر حسين خليفة
 م/ أحمد سالم
 م/ االء محرز

 اللطيف م/ محمد هنداوى عبد

 م/ محمد هشام موافى

 م/ أحمد خليل ابراهيم

 هندسة اإلنشاءات

 د/ اسعد مطر ارمانيوس د/تامر عبدهللا جادو أعضاء هيئة التدريس 10

 م/ محمد سعيد القللى
 محمد ندام/ على 

 م/أحمد محسن
 م/ صبحى عماره

 م/ محمود بشير

 هندسة الري والهيدروليكا

 د/ وسام  أبو الحجاج مهنا د/ والء أبو الحجاج مهنا إدارة نظم الجودة 11
 م/ سهام الموزى 

 م/ محمد ابوهالل
 م/فاطمة االشوح

 م/هالة السعيد

 الهندسة المعمارية

  د/ أحمد الحديدى السميع سندد/ هيثم عبد  التدريس والتعلم 12

 د/ طارق المحمدى خليفة

 م/ محمد صبحي لبيب

 م/ مصطفى الوشاحى
 م/ فرج عبدالجواد فرج
 م/ محمد حامد عبدالغنى

 م/عبد العزيز ابو ليمون

 م/ مصطفى اللبودى

 م/ مريم أيمن سليمه

 م/ مينا مدحت جرجس
 م/ محمود اسامة عبدهللا

 هندسة اإلنشاءات
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 وحدة ضمان الجودة

 
 2018/2019فريق العمل بوحدة ضمان الجودة 

 اإلداريون 
 

 اإلسم  م.

 أ/ بسمة شعالن .1

 أ/ سارة جابر السيد عبد الرحيم .2

 م/ أحمد محمد سامي محمد صفوت .3

 

  




