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 .  0202/0202تشكيم جلنة إلعداد اخلطة االسرتاتيجية نهكهية   
 املوافقة على التشكيل التاىل:

 رئيصًا  أمحد حممد.الصعيد أ.د. أشرف  -1

 عضوًا   إبراييم. أ.م.د. أمساء اهلادى -2

 عضوًا   أ.م.د. مساح رزق حصو  -3

 عضوًا  د. حممد حممد إبراييم مطر  -4

 عضوًا   د. الصيد فكرى عبد العسيس  -5

 عضوًا   أ. يايدى عبد املهعم عطوة  -6

مععدير دحععدة  ععماى ااععودة بالكليععة للوفععاء دتطلبععا  إعععداد ا طععة  الصععيد الد تور/مععم مشععار ة 

 االشرتاتيجية للكلية
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 .0202جلبٌ تهيئة كهية انرتبية جلبئزة انتًيز احلكىيى نعبو 

 

 

 انرؤية : األول : حتقيقاحملىر 
 0202انمعيار األول : رؤيت مصر 

  /رئيس المعيار   .السعيد أحمد محمدأشرف أ.د 
  /عضوأ   السيد فكرى عبد العزيزد 
 عضوا    أحمد هالة السيد /  أ 
  /عضوا   .  الصاوىممدوح حنان  أ 

 انمعيار انثانً : انمهاو انرئيسيت:

 رئيس المعيار   .أشرف السعيد أحمد محمدأ.د/  أ 
  /عضوأ   السيد فكرى عبد العزيزد 
 عضوا    هالة السيد أحمد /  أ 
  /عضوا   .  حنان ممدوح الصاوى أ 

 و:نجىانمعيار انثانث : خذماث سبعت 

  رئيس المعيار أ.د/ إسماعيل محمد إسماعيل 
  عضوأ   أ.م.د/ عبد العال عبد اهلل السيد 
  عضوأ   أ/ منه اهلل طارق عبد الفتاح 
 .عضوأ   أ/ ميرنا عبد الغنى عبد العزيز 

 اإلنكترونيت:انمعيار انرابع : انحكىمت 

  رئيس المعيار أ.د/ إسماعيل محمد إسماعيل 
  عضوأ   أ.م.د/ عبد العال عبد اهلل السيد 
  عضوأ   أ/ منه اهلل طارق عبد الفتاح 
 . عضوأ   أ/ ميرنا عبد الغنى عبد العزيز 

 احملىر انثبنى: اإلبتكبر:
 انمعيار انخامس: استشراف انمستقبم:

  رئيس المعيار أ.د/ ضياء الدين محمد عطية 
  عضوأ    أ.د/ وليد محمد أبو المعاطى 
  عضوأ   أ/ سارة حسن زيدان 
  /عضوأ   محمد صبحى عبد العزيز أ 

 انمعيار انسادس: إدارة اإلبتكار:

  رئيس المعيار أ.د/ ضياء الدين محمد عطية 
  عضوأ   أ.د/ وليد محمد أبو المعاطى 
 عضوأ   / سارة حسن زيدان  أ 
 عضوأ   .عبد العزيزمحمد صبحى /  أ 

 احملىر انثبنث : ادلًكنبت :
 انمحىر انسابع : رأس انمال انبشري:

 رئيس المعيار أ.م.د/ ريهام محمد أحمد الغول 
 .عضوأ    سماح رزق حسند/ أ.م 
 عضوأ   / حازم أحمد سميط  أ 
 عضوأ   / رضا أحمد يوسف . أ 

 انمحىر  انثامن : انممتهكاث وانمىارد :

 رئيس المعيار / إبراهيم السيد إسماعيل أ.م.د 
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  عضوأ   د/ محمد صابر مشالى 
  عضوأ   أ/ هديل السيد عثمان 
 . عضوأ   أ/ هدير محمد خالد 

 

 انمعيار انتاسع : انحىكمت:

  رئيس المعيار أ.د/ عمى عبد ربه حسين 
  عضوأ   د/ رضا عبد الرازق جبر 
   عضوأ   أ/ زهراء محمود محمود فرجانى 
  /عضوأ   أميرة محمد عمى .أ 

 انمعيار انعاشر: إدارة انمخاطر واستمراريت األعمال :

  رئيس المعيار أ.د/ محمد عبد السميع رزق 
  عضوأ   د/ مروة بكر الديسطى 
  عضوأ   أ / هاجر عادل التابعى 
  /عضوأ . رانيا النجارأ   

تشكككيم جلنككة إلعككداد الئكككة انسكككبنىريىا نهتعهككيى اإلعككداد  وانثككبنى  و ككق ن ككبو ان ككبعبت   
 )يف صورتًا الهًائية(. ادلعتًدة

 الموافقة عمى التشكيل المرفق إلعداد الالئحة بصورته النهائية.
 رئيًصا   أ.د. حممد شويلم البصيوني  -1

 عضًوا   حممد إبراييم عطوة أ.د. -2

 عضًوا   أ.د. إبراييم حممد شعري -3

 عضًوا   أ.د. دليد حممد أبو املعاطي -4

 عضًوا  أ.د. عبد الوياب حممد الصعدني -5

  

 


