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أسماء فرق إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم )2016-2021( مرتبة أبجدًيا

الوظيفةاالسمم

مدرس اللغة العربية، كلية اآلدابأحمد أحمد أبو عميرة1

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوثأحمد جابر شديد2

مدرس أصول التربية، كلية التربيةأحمد رمضان سعد خطيري3

طالبأحمد رمضان عبد الواحد4

مدير عام إدارة الدراسات العليا والبحوثأحمد عبد الحميد شتا5

مدير عام املخازن واملشترياتأحمد عبدالفتاح محمد6

مدير إدارة الترتيب وموازنة الوظائفأحمد كسبان أحمد7

مدرس املحاصيل، كلية الزراعةأحمد محمد على الشريف8

مصمم رسوم بمطبعة الجامعةأحمد نادي أحمد9

أستاذ اإلرشاد السياحي املساعد، مدير مكتب التعاون الدوليأسامة السيد عبد النبي إبراهيم10

أستاذ املجتمع الريفي، كلية الزراعةأسامة متولي محمد11

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةأشرف عبد الحفيظ رحيل12

مدير عام مكتب رئيس الجامعةأشرف عبد الوهاب محمد13

أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد، كلية التربيةآمال جمعة عبد الفتاح14

أستاذ اآلثار اإلسالمية املساعد، كلية اآلثارآمال حامد علي املصرى15

أستاذ املناهج وطرق التدريس، عميد كلية التربيةآمال ربيع كامل16

منسق إداري بمركز ضمان الجودةأمامة رجب بكري17

مدرس علم االجتماع، كلية اآلدابأمل محمد محمود يوسف18

أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد، كلية التربيةأمير صالح الهواري19

مدرس العالج التتحفظي، كلية طب األسنانأميرة علي أحمد زايد20

أمين الجامعة املساعد للشئون املاليةأيمن صوفي حلبه21

طالب دراسات علياأيمن محمد محمد محمود22

مدرس أصول التربية، كلية رياض األطفالإبتسام محمد حسن23

مدير عام املوازنة والحسابات بالجامعةإبراهيم مصطفى علي24

مدير عام اإلدارة العامة للشئون الهندسيةإحساس رجب راشد25

أستاذ الطفيليات املساعد، كلية الطبإيمان مصطفى معبد26

مهندس باإلدارة العامة للشئون الهندسيةإيناس أحمد زكي27
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أستاذ ورئيس قسم االقتصاد، كلية الزراعةإيناس السيد صادق28

أستاذ اللغة العربية املساعد، كلية اآلدابإيهاب محمد املقراني29

مدرس األدب العربي، كلية دار العلومبيومي محمد بيومي30

مدرس املناهج وطرق التدريس، كلية التربيةتامر شعبان دسوقي31

أستاذ تغذية الحيوان، مدير املركز االستشارى للدراسات والخدمات الزراعيةجمال الدين أبو الفتوح أحمد32

أستاذ النبات املساعد، مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط االستراتيجي بالجامعةجمال فرج محمد فرج33

مدرس  البساتين، كلية الزراعةحمادة  رجب حسين34

أستاذ املحاصيل، كلية الزراعةحمدي محفوظ جاب هللا35

أستاذ الهندسة املدنية، رئيس الجامعةخالد إسماعيل حمزة36

أستاذ امليكروبيولوجى، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالبخالد محمد عطا هلل37

أستاذ الرياضيات، كلية الهندسةرامي محمد كامل طلعت38

أستاذ الهندسة الكهربية املساعد، كلية الهندسة، مدير الشبكاترانيا علي أبو السعود39

مدرس املناهج وطرق التدريس، مدير وحدة الخدمات االلكترونيةربيع كمال محمود40

أخصائي أول شئون تعليم، مراجع االدارة العامة لشئون التعليم والطالبرحاب عبد الرؤوف زكي41

أستاذ النبات، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةرمضان عبد العزيز مدني42

أستاذ الكيمياء الحيوية، خبير التخطيط االستراتيجيزاهر أحمد محمد43

معيد بقسم االقتصاد، كلية الزراعةسارة عمر مكرم سيد أحمد44

أستاذ التمريض الجراحي والباطني املساعد، كلية التمريضسلوة عطية محمد45

أستاذ الفيزياء املساعد،كلية العلومسمية السيد جودة46

أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية، كلية الطبسمية محمد الجوهري47

أستاذ البساتين، كلية الزراعةسمير أحمد سيف اليزل48

مدير إدارة العالقات الثقافيةسهير سمير ريدي49

أستاذ الدراسات السياحية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثسوزان بكري حسن50

أستاذ التربية الفنية املساعد، كلية التربية النوعيةسوزان نبيه عيد51

مدرس مجاالت الخدمة االجتماعية، كلية الخدمة االجتماعيةشيماء حسين ربيع52

طالبة دراسات عليا، أخصائي بقطاع شئون خدمة املجتمع بكلية الزراعةشيماء محمد نجيب عبد العظيم53

أخصائي نظم معلومات، كلية الحاسبات واملعلوماتضيف قطب شعبان54

مدرس الفيزياء، كلية العلومطروب عبد النبي عبد الباسط55
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طالب دراسات علياطه محمد زكريا56

أستاذ األرا�ضي واملياه، مدير مركز بحوث واستشارات التنمية عاطف عبد التواب عوض هللا57

مدير عام قطاع شئون خدمة املجتمععبد البديع أنور مهدي58

مدرس ترميم اآلثار، كلية اآلثارعبد الرازق عبد الشافي النجار59

أستاذ األرا�ضي واملياه، كلية الزراعةعبد العاطي محمد إبراهيم60

مدرس املناهج وطرق التدريس، كلية التربيةعبد هللا إبراهيم يوسف61

أستاذ الكيمياء الحيوية املساعد، كلية الزراعةعبد املنعم صادق حسن62

أستاذ األدب العربي، كلية دار العلومعبد الرحيم يوسف الجمل63

أستاذ الفيزياء، كلية العلومعرفه صبري جمعه حسن64

مدرس أصول التربية، كلية التربيةعال عبد الرحيم أحمد65

مدرس األرا�ضي واملياه، كلية الزراعةعلى جابر محمد محمود66

أستاذ إنتاج الدواجن، كلية الزراعةعلي محمد عبد العظيم67

أخصائي شئون تعليم، اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالبعماد ربيع ربيع محمد68

أستاذ فسيولوجيا النبات، مدير وحدة ضمان الجودة، كلية الزراعةفاروق  محمد أحمد جاد هللا69

مدير عام اإلدارة العامة للتخطيط واملتابعةفتحي عبد هللا عبد السالم70

مسئول مالي وحدة إدارة املشروعات، وحدة التعاون الدوليفتحي محمود طلبة71

فني معمل، كلية الزراعةقرني حسين أحمد72

املجلس القومي للمرأة عن محافظة الفيومليلي طه قاسم73

أستاذ الرياضيات، كلية الهندسةمجدي توفيق حنا74

أستاذ التاريخ املساعد، وكيل معهد دول حوض النيل سابًقامجدي رشاد عبد الغني )توفي(75

أستاذ أمراض النبات، كلية الزراعةمحمد إبراهيم الخليلي بركات76

أستاذ االقتصاد، كلية الزراعةمحمد أحمد سعيد77

أستاذ الجيولوجيا، كلية العلوممحمد سعيد أبو الغار78

أخصائي شئون مالية، مكتب رئيس الجامعةمحمد عبد الوهاب سالم79

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبمحمد عبد الوهاب مر�ضي80

مصمم تعليمي،كلية الحاسبات واملعلوماتمحمد مصطفى فهمي81

أخصائي شئون تعليم، اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالبمحمد فتحى عبد التواب82

مدرس باملعهد العالي للعلوم اإلدارية، مدير عام التنظيم واإلدارة بالجامعة سابًقا محمد فاروق عبد املعز83
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أستاذ األرا�ضي واملياه، وكيل معهد دول حوض النيل محمود علي عبد الفتاح84

أستاذ ورئيس مجلس قسم األرا�ضي واملياه، كلية الزراعةمحمود محمد شندي85

مدرس علوم الحاسب، مدير وحدة ضمان الجودة، كلية الحاسبات واملعلوماتمسعود إسماعيل مسعود86

محاسب بإدارة الجامعةمصطفى طلبة محمد87

أستاذ الكيمياء الحيوية، كلية الزراعةمصطفى عبد املقصود عي�ضى88

أستاذ البالغة والنقد، كلية دار العلوممصطفى ابراهيم الضبع89

مدير مؤسسة مصر الخير، الفيوممنى خليفة خليفة90

سكرتيرة، كلية دار العلوممنى سيد كامل91

أستاذ فسيولوجيا الحيوان، عميد كلية الزراعةمنى عبد التواب الخشاب92

سكرتير أول أمين عام الجامعةمؤمن حمدي عبد التواب93

أستاذ الفيزياء، مشرف على كلية الحاسبات واملعلوماتنبيلة محمد حسن94

أستاذ اإلرشاد السياحي املساعد، كلية السياحةنجوى إبراهيم عبد الجواد95

مدير عام املكتبات الجامعيةنجوى علي السويفي96

مدرس لغة )قسم اللغة اإلنجليزية(، كلية اآلدابنسرين أحمد هاشم97

مدير مكتب عميد كلية الحاسبات واملعلوماتنسرين فؤاد املهدي98

أستاذ الخضر، وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوثنيفين علي  السواح99

أمين عام الجامعةهشام عويس حسن100

مدير الجهاز املركزى للتنظيم واإلدارة، الفيوم سابًقاهناء محمود عبد الرحيم101

أستاذ ورئيس مجلس قسم الجغرافيا، كلية اآلدابهناء نظير علي102

سكرتيرة، كلية دار العلومهيام حسين أحمد103

أستاذ نظم املعلومات املساعد، كلية الحاسبات واملعلوماتهيثم توفيق علي الفيل104

مدرس التاريخ والحضارة االسالمية، كلية دار العلوموائل أحمد ابراهيم طوبار105

مدرس البساتين، كلية الزراعةوائل مراد محمد صميدة106

أستاذ ورئيس مجلس قسم األلبان، كلية الزراعةوداد عزب متري107

أستاذ اآلثار املصرية، كلية اآلثاروزير وزير عبد الوهاب108

مدرس علم النفس التربوي، كلية التربيةوسام محمد عبد املعطي109

أستاذ التنمية والتخطيط، كلية الخدمة االجتماعيةوفاء يسري إبراهيم110

مدير إدارة البحوث بالجامعة وليد علي جمعة أبو طالب111
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أستاذ اآلثار اإلسالمية املساعد، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقياداتوليد علي محمد112

طالبة، كلية الهندسةياسمين عبد الهادى113

أستاذ ورئيس مجلس قسم أصول التربية، كلية التربيةيوسف سيد محمود114
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أسماء حضور ورشة العمل للجنة التحضرية ملشروع 
إعداد الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم 2015/7/8

الوظيفةاالسمم

مدرس بقسم املحاصيل، كلية الزراعةأحمد محمد الشريف1

مدير إدارة الترتيب وموازنة الوظائف بالجامعةأحمد كسبان أحمد2

أستاذ املناهج وطرق التدريس، عميد كلية التربيةأمال ربيع كامل3

أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد، كلية التربيةأمير صالح سيد الهوارى4

منسق إداري بمركز ضمان الجودة بالجامعةأمامة رجب بكرى5

مدرس بكلية طب األسنان، مدير وحدة ضمان الجودةأميرة علي زايد6

مدرس أصول التربية، كلية رياض األطفالإبتسام محمد حسن7

أستاذ ورئيس قسم االقتصاد، كلية الزراعةإيناس السيد صادق8

أستاذ امليكروبيولوجى، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالبخالد محمد عطا هلل9

أستاذ الكيمياء الحيوية، خبير التخطيط االستراتيجيزاهر أحمد محمد10

أستاذ مساعد، كلية التمريضسلوة عطية محمد11

أستاذ األدب العربي، كلية دار العلومعبد الرحيم يوسف الجمل12

أستاذ إنتاج الدواجن، كلية الزراعةعلي محمد عبد العظيم13

أستاذ األرا�ضي واملياه، كلية الزراعةعاطف عبد التواب عوض هللا14

أستاذ فسيولوجيا النبات، كلية الزراعةفاروق محمد أحمد جاد هللا15

أستاذ مساعد التاريخ، وكيل معهد حوض النيل سابًقامجدى رشاد عبدالغني )توفي(16

أستاذ  االقتصاد الزراعي، كلية الزراعةمحمد أحمد سعيد17

مدرس باملعهد العالي للعلوم اإلدارية، مدير عام اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة سابًقامحمد فاروق عبد املعز18

أستاذ األرا�ضي واملياه، كلية الزراعةمحمود محمد شندي19

مدرس علوم الحاسب، مدير وحدة ضمان الجودةمسعود اسماعيل مسعود20

استاذ البالغة والنقد، كلية دار العلوممصطفي ابراهيم الضبع21

أستاذ فسيولوجيا الحيوان، عميد كلية الزراعةمني عبد التواب الخشاب22

أستاذ الفيزياء، مشرف على كلية الحاسبات واملعلوماتنبيلة محمد حسن23

أستاذ اإلرشاد السياحي املساعد، كلية السياحةنجوي ابراهيم عبد الجواد24

مدير عام املكتبات الجامعيةنجوي علي السويفي25
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أسماء حضور ورشة العمل الثانية لفريق إعداد
 الخطة االستراتيجية لجامعة الفيوم 2015/7/27

الوظيفةاالسمم

مدرس املحاصيل، كلية الزراعةأحمد محمد الشريف1

مدير إدارة الترتيب وموازنة الوظائفأحمد كسبان أحمد2

طالب بكلية الخدمة االجتماعيةأحمد خالد محمد حسني3

أستاذ املناهج وطرق التدريس، عميد كلية التربيةآمال ربيع كامل4

استاذ املناهج وطرق التدريس املساعد، كلية التربيةآمال جمعة عبدالفتاح 5

أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد، كلية التربيةأمير صالح سيد الهوارى6

منسق إداري بمركز ضمان الجودةأمامة رجب بكرى7

مدرس بكلية طب األسنان، مدير وحدة ضمان الجودةأميرة علي زايد8

مدرس أصول التربية، كلية رياض األطفالإبتسام محمد حسن9

أستاذ ورئيس مجلس قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعةإيناس السيد صادق10

مهندس باإلدارة العامة للشئون الهندسيةإيناس أحمد زكي11

أستاذ اللغة العربية املساعد، كلية اآلدابإيهاب محمد السيد املقراني12

طالب بكلية التمريضالسيد محمد السيد13

أستاذ املحاصيل، كلية الزراعةحمدي محفوظ جاب هللا13

أستاذ امليكروبيولوجى، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالبخالد محمد عطا هلل15

مدرس املناهج وطرق التدريس، مدير وحدة الخدمات االلكترونيةربيع كمال محمود الروبى16

أستاذ الكيمياء الحيوية، خبير التخطيط االستراتيجيزاهر أحمد محمد17

رجل أعمالسامح صبرى جرجس18

أستاذ مساعد، كلية التمريضسلوة عطية محمد19

مستشارعبد الباقي مناع20

طالب بكلية اآلدابعبد الرحمن سالم محمد21

أستاذ األدب العربي، كلية دار العلومعبد الرحيم يوسف الجمل22

مدرس املناهج وطرق التدريس، كلية التربيةعبد هللا ابراهيم يوسف23

أستاذ ورئيس مجلس قسم الدراسات األدبية، كلية دار العلومعبد املنعم أبوزيد عبد املنعم24

طالب بكلية الطبعمر عبد الرحمن 25
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مدرس أصول التربية، كلية التربيةعال عبد الرحيم أحمد26

أستاذ إنتاج الدواجن، كلية الزراعةعلي محمد عبد العظيم27

أستاذ فسيولوجيا النبات، مدير وحدة ضمان الجودة، كلية الزراعةفاروق محمد أحمد جاد هللا28

أستاذ التاريخ املساعد، وكيل معهد حوض النيل سابًقامجدى رشاد عبدالغني )توفي(29

أستاذ االقتصاد الزراعي، كلية الزراعةمحمد أحمد سعيد30

طالب بكلية الهندسةمحمد أيمن محمد ثابت31

أستاذ الجيولوجيا، كلية العلوممحمد سعيد أبو الغار32

مدرس بكلية دار العلوم، مدير وحدة ضمان الجودةمحمد عبدالرحمن محمد33

مدرس باملعهد العالي للعلوم اإلدارية، مدير عام اإلدارة العامة للتنظيم سابًقامحمد فاروق عبد املعز34

أستاذ ورئيس قسم األرا�ضي واملياه، كلية الزراعةمحمود محمد شندي35

مدرس علوم الحاسب، مدير وحدة ضمان الجودةمسعود اسماعيل مسعود36

استاذ البالغة والنقد، كلية دار العلوممصطفي ابراهيم الضبع37

طالب بكلية الهندسةمصطفي محمد حسن38

أستاذ فسيولوجيا الحيوان، عميد كلية الزراعةمني عبدالتواب الخشاب39

أستاذ الفيزياء، مشرف على كلية الحاسبات واملعلوماتنبيلة محمد حسن40

أستاذ ورئيس قسم األلبان، كلية الزراعةوداد عزب متري41

أستاذ ورئيس مجلس قسم أصول التربية، كلية التربيةيوسف سيد محمود42
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أسماء حضور ورشة مناقشة واقرار  رؤية ورسالة ومنظومة قيم الجامعة للخطة االستراتيجية
 لجامعة الفيوم التي عقدت بالقاعة الرئيسية باملكتبة املركزية  يوم اإلثنين املوافق 2015/11/16

الوظيفــــةالكليـــةاالســـمم

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوثإدارة الجامعةأحمد جابر شديد ابراهيم1

مدير وحدة ضمان الجودة بالكليةالتربية النوعيةأحمد صالح أيوب حسين2

وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةالتربية النوعيةأحمد فتحي عبد املحسن3

مدير إدارة الترتيب وموازنة الوظائفالتنظيم واإلدارة بالجامعةأحمد كسبان أحمد4

مدرس بقسم املحاصيلالزراعةأحمد محمد على الشريف5

مدرس علم النفس التربويالتربيةأسماء حمزة محمد عبدالعزيز6

أستاذ الدراسات الفندقيةالسياحة والفنادقأشرف السيد عبد املعبود7

مدرس بقسم العلوم التربويةرياض األطفالإبتسام محمد حسن 8

أستاذ ورئيس مجلس  قسم البساتينالزراعةإبتسام محمد محمد عبد الاله9

أستاذ بقسم وقاية النياتالزراعةإبراهيم حامد حسين10

أستاذ اآلثار املصرية املساعداآلثارإبراهيم عبد الستار ابراهيم11

أستاذ ورئيس مجلس قسم املحاصيل الزراعةإكرام على مجاور قاسم12

أستاذ اآلثار االسالمية املساعداآلثارآمال حامد علي املصري13

أستاذ املناهج وطرق التدريس، عميد الكليةالتربيةآمال ربيع كامل محمد14

أستاذ مساعدالزراعةإمام محمد السنو�ضي15

منسق إداريمركز ضمان الجودةأمامة رجب بكري16

 أستاذ مساعد، مدير وحدة ضمان الجودةالتربيةأمير صالح  سيد الهوارى17

معيد بقسم التربية املقارنةالتربيةأميرة صبري أحمد رياض18

مدرس بقسم املناهج وطرق التدريسالتربيةإيمان أنور ذكري صليب19

أستاذ علم النفس، وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةاآلدابإيمان محمد صبري عبد هللا20

مهندسةاإلدارة الهندسيةإيناس أحمد زكى21

أستاذ البساتين، قائم بعمل عميد الكليةالتربية التوعيةجمال  عبد هللا عبد الصمد22

أستاذ الوراثةالزراعةجمال محمدين حسان سهل23

أستاذ املناهج وطرق التدريسالتربيةحسام الدين حسين عبد الحميد24

أستاذ املحاصيلالزراعةحمدي محفوظ جاب هللا25

أستاذ إنتاج الدواجنالزراعةحنان عبد هللا حسن محمد26

طالبةالتربيةحنان فتحي سيد27
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الوظيفــــةالكليـــةاالســـمم

أستاذ الهندسة املدنيةرئيس الجامعةخالد إسماعيل حمزة28

أستاذ علم الحيوان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبالعلومخالد حسين حسن زغلول29

مدرس املناهج وطرق التدريسالتربيةدعاء محمد نبيل علي30

أخصائي أول شئون تعليم، مراجع االدارة العامة لشئون التعليم والطالبشئون التعليم والطالبرحاب عبد الرؤوف زكي31

مدرسالتربيةرضا السيد شعبان اسماعيل32

أستاذ النبات، وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئةالزارعةرمضان عبد العزيز مدني33

معيد بقسم اآلثار اإلسالميةاآلثاررمضان محمود صوفي34

أستاذ الكيمياء الحيوية، خبير التخطيط االستراتيجيالزراعةزاهر أحمد محمد35

معيد بقسم االقتصادالزراعةسارة عمر مكرم سيد أحمد36

مدرس املناهج وطرق التدريسالتربيةسامية محمد محمود يوسف37

أستاذ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث التربية النوعيةسحر سلطان عبد املجيد38

مدرس علم النفس التربوىالتربيةسعاد محمد عبد الغني أبوزيد39

مدرس مجاالت الخدمة االجتماعيةالخدمة االجتماعيةسعد عيد قاسم زيدان40

صحفيجريدة الوفدسعيد الشوربجي41

أستاذ مساعدتمريضسلوة عطية محمد42

أستاذ البساتينالزراعةسمير أحمد سيف اليزل43

مدرس علم النفس التربويالتربيةسناء عبد الرحمن ابراهيم44

طالباآلدابسهام محمود محمود عباس45

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثالسياحة والفنادقسوزان بكرى حسن46

أستاذ مساعد بقسم التربية الفنيةالتربية النوعيةسوزان نبيه عيد جرجس47

معيد بقسم التاريخاآلدابشريف مأمون مني�ضي48

مدرسالتربيةشوقي حسان محمد49

معيد بقسم التربية املقارنةالتربيةشيماء أحمد عبد الرزاق50

طالبة دراسات عليا، أخصائي بقطاع شئون خدمة املجتمعالزراعةشيماء محمد نجيب51

أستاذ الشريعة اإلسالمية، عميد الكليةدار العلومصابر السيد محمد علي52

أستاذ مساعد بقسم الفلسفةاآلدابصبري عبد هللا شندي53

أخصائي نظم معلومات، كلية الحاسبات واملعلوماتالحاسبات واملعلوماتضيف قطب شعبان54

أستاذ األمراض الجلدية، قائم بعمل عميد الكليةالتمريضطالل أحمد عبد الرحيم55

أستاذ مساعد علم النباتالعلومعادل عبد الحليم أبو العال56
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الوظيفــــةالكليـــةاالســـمم

أستاذ، مدير مركز بحوث واستشارات التنمية الزراعةعاطف عبد التواب عوض هللا57

أستاذ اآلثار اإلسالمية، عميد الكليةاآلثارعاطف منصور محمد58

مدرس علم النفس التربويالتربيةعائشة علي عطية محمد59

أستاذ وقاية النباتالزراعةعبد الحليم مشرف إسماعيل60

أستاذ الدراسات األدبيةدار العلومعبد الرحيم يوسف الجمل61

أستاذ مساعد علم النباتالعلومعبد الكريم محمد عبد اللطيف62

أستاذ مساعد الكمياء الحيويةالزراعةعبد املنعم صادق حسن63

أستاذ مساعد املناهج وطرق التدريسالتربيةعبد الناصر شريف محمد64

مدرس اإلدارة التربويةالتربيةعبير أحمد محمد علي65

مدرس املناهج وطرق التدريسالتربيةعزة فوزي عبد الحفيظ66

قائم بأعمال رئيس مجلس قسم اللغة العربيةاآلدابعزت توفيق مصطفي67

مدرس التاريخاآلدابعطية طه عبد العزيز68

مدرس النحو والصرف والعروضدار العلومعلي رمضان البيومي69

أستاذ إنتاج الدواجنالزراعةعلي  محمد عبد العظيم 70

أستاذ، مدير وحدة ضمان الجودةالزراعةفاروق محمد جاد هللا71

مدرس املناهج وطرق التريسالتربيةفاطمة نجيب السيد72

أستاذ مساعد املناهج وطرق التدريسالتربيةفايز محمد منصور73

إعالميالتليفزيونكرم عزيز يس74

أستاذ املحاصيلالزراعةكمال حسن  مر�ضي غالب75

أستاذ مساعد، وكيل املعهد لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة سابًقامعهد دول حوض النيلمجدي رشاد عبد الغني )توفي(76

أستاذ العالج التحفظي، قائم بعمل عميد الكليةطب األسنانمحسن حسين أبي الحسن77

مدرس مساعد بقسم الكيمياء الحيويةالزراعةمحمد أحمد عبد الخالق78

أستاذ ورئيس مجلس قسم إنتاج الدواجنالزراعةمحمد سعد بهنس79

أستاذ، وكيل املعهد لشئون الدراسات العليا والبحوثمعهد دول حوض النيلمحمد سيد سعيد80

مدرس اآلثار اإلسالميةاآلثارمحمد  أحمد عبد الرحمن81

أستاذ الجيولوجيا، قائم بعمل عميد الكليةالعلوممحمد عبد الفتاح عبد السالم82

مدرس املناهج وطرق التدريسالتربيةمحمد عويس القرني83

أستاذ الرياضيات، عميد الكليةالهندسةمحمد عي�ضي سيد أحمد84
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محمد فاروق عبد املعز85
املعهد العالي للعلوم 

اإلدارية
مدرس باملعهد العالي للعلوم اإلدارية، مدير عام اإلدارة العامة للتنظيم 

واإلدارة سابًقا

أستاذ الكيمياءالعلوممحمد محمد الربيعي86

قائم بأعمال رئيس مجلس قسم البالغة والنقدالتربيةمحمود حافظ أحمد87

أستاذ األرا�ضي واملياه، مدير وحدة إدارة املشروعاتالزراعةمحمود علي عبد الفتاح88

 أستاذ ورئيس مجلس قسم مجاالت الخدمه االجتماعيهالخدمة االجتماعيةمحمود فتحي محمد89

أستاذ ورئيس مجلس قسم األرا�ضى واملياهالزراعةمحمود محمد شندي90

أستاذ إنتاج الدواجنالزراعةمختار سيد محمد 91

أستاذ أصول التربية، وكيل الكلية لشئون التعليم والطالبالتربيةمراد صالح مراد92

مدرس علم النفس التربوىالتربيةمروة صادق أحمد 93

أستاذ الرياضيات والفيزيقا الهندسيةالهندسةمصطفى محسن رضوان 94

أستاذ فسيولوجيا الحيوان، عميد الكليةالزراعةمنى عبد التواب عبداللطيف95

أستاذ العقاقير، عميد الكليةالصيدلةمنى حافظ محمد حتة96

أستاذ مساعد بقسم اإلدارة التربويالتربيةمنى شعبان عثمان97

طالبالخدمة االجتماعيةمني عبد الغني محمد98

أستاذ الكيمياءالعلومنادية هالل يحيي99

مدرس الجغرافيامعهد دول حوض النيلناصر عبد الستار عبدالهادئ100

أستاذ الفيزياء، مشرف على الكليةالحاسبات واملعلوماتنبيلة محمد حسن101

أستاذ الفيزياءالعلومنجالء راشد سيد أحمد102

مدير عام املكتبة املركزية اإلدارة العامة للمكتباتنجوى علي السويفي103

مدير مكتب عميد الكليةالحاسبات واملعلوماتنسرين فؤاد املهدي104

أستاذ الخضر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الزراعةنيفين علي حسن السواح105

إعالميالزراعةهادي حسان106

أستاذ الدراسات السياحية، عميد الكليةالسياحة والفنادقهناء عبد القادر سيد107

استاذ مساعد علم النفس التربويالتربيةهناء عزت محمد عبد الجواد108

سكرتيرة، مكتب عميد الكليةدار العلومهيام حسين أحمد109

أستاذ ورئيس مجلس قسم األلبانالزراعةوداد عزت متري110

مدرس علم النفس التربويالتربيةوسام عبد املعطي محمد 111

أستاذ التاريخاآلدابيمنى رضوان أحمد112
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أسماء حضور ورشة العمل الخاصة بمناقشة واقرار غايات وأهداف الخطة االستراتيجية 
بقاعة مؤتمرات كلية الحاسبات واملعلومات في 2016/1/3

الوظيفةاالسمم

مدرس أصول التربية، كلية التربيةأحمد رمضان سعد خطيرى1

مدير إدارة الترتيب وموازنة الوظائف، إدارة الجامعةأحمد كسبان أحمد2

منسق إداري بمركز ضمان الجودة بالجامعةأمامة رجب بكرى3

مدرس بكلية طب األسنان، مدير وحدة ضمان الجودةأميرة علي زايد4

مدير وحدة ضمان الجودة، كلية التمريضآيات مسعود عمر5

مدرس أصول التربية، كلية رياض األطفالإبتسام محمد حسن6

أستاذ ورئيس مجلس قسم االقتصاد، كلية الزراعةإيناس السيد صادق7

مهندس باإلدارة العامة للشئون الهندسيةإيناس أحمد زكي8

مدرس بقسم الدراسات األدبية، كلية دار العلومبيومى محمد بيومي طاحون9

أستاذ النبات املساعد، مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجيجمال فرج محمد فرج10

رئيس الجامعةخالد إسماعيل حمزة11

أستاذ امليكروبيولوجى، وكيل كلية الزراعةخالد محمد عطا هلل12

مدرس املناهج وطرق التدريس، ومدير وحدة الخدمات اإللكترونيةربيع كمال محمود الروبى13

أخصائي أول شئون تعليم، مراجع االدارة العامة لشئون التعليم والطالبرحاب عبد الرؤوف زكي14

أستاذ الكيمياء الحيوية، خبير التخطيط االستراتيجيزاهر أحمد محمد15

أستاذ البساتين، كلية الزراعةسمير  أحمد سيف اليزل16

أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية، كلية الطبسمية محمد الجوهري17

أستاذ، وكيل كلية السياحة لشئون الدراسات العلياسوزان بكري حسن18

أستاذ مساعد، كلية التربية النوعيةسوزان نبيه عيد19

استاذ املحاصيل املساعد، كلية الزراعةصالح الدين محمد إمام20

مدرس الفيزياء، كلية العلومطروب عبدالنبي عبد الباسط21

أستاذ األدب العربي، كلية دار العلومعبد الرحيم يوسف الجمل22

أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية، كلية الزراعةعبداملنعم صادق حسن23

أستاذ الفيزياء، كلية العلومعرفة صبري جمعة24

مدرس األرا�ضي واملياه، كلية الزراعةعلي جابر محمد 25
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أستاذ إنتاج الدواجن، كلية الزراعةعلي محمد عبد العظيم26

أستاذ فسيولوجيا النبات، مدير وحدة ضمان الجودة، كلية الزراعةفاروق محمد أحمد جاد هللا27

أستاذ الرياضيات، كلية الهندسةمجدي توفيق حنا28

أستاذ أمراض النبات، كلية الزراعةمحمد ابراهيم الخليلي بركات29

مدرس باملعهد العالي للعلوم اإلدارية، مدير عام التنظيم واإلدارة بالجامعة سابقامحمد فاروق عبد املعز30

أستاذ الكيمياء، كلية العلوممحمد محمد الربيعي31

أستاذ األرا�ضي واملياه، مدير وحدة إدارة املشروعات بالجامعةمحمود علي عبدالفتاح32

أستاذ ورئيس مجلس قسم األرا�ضي واملياه، كلية الزراعةمحمود محمد شندي33

مدرس تمريض صحة ومجتمع، كلية التمريضمرفت أمين سيد34

أستاذ اإلرشاد السياحي، كلية السياحة والفنادقمرفت عبد الهادي عبد اللطيف35

أستاذ الكمياء الحيوية، كلية الزراعةمصطفى عبد املقصود عي�ضي 36

أستاذ الرياضيات والفيزيقا الهندسية، كلية الهندسةمصطفي محسن رضوان37

أستاذ فسيولوجيا الحيوان، عميد كلية الزراعةمني عبد التواب الخشاب38

أستاذ العقاقير، عميد كلية الصيدلةمنى حاقظ حته39

أستاذ الفيزياء، مشرف على كلية الحاسبات واملعلوماتنبيلة محمد حسن40

مدير عام املكتبات الجامعيةنجوي علي السويفي41

أستاذ الخضر، وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليانيفين علي السواح42

أستاذ ورئيس قسم اآلثار املصرية، كلية اآلثاروزير وزير عبد الوهاب43

أستاذ ورئيس مجلس قسم األلبان، كلية الزراعةوداد عزب متري44

أستاذ ورئيس مجلس قسم أصول التربية، كلية التربيةيوسف سيد محمود45
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 أسماء حضور ورشة العمل الخاصة بمناقشة غايات وأهداف الخطة االستراتيجية
 مع مديرى وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة 2016/1/11

الوظيفةاالسمم

نائب مدير وحدة ضمان الجودة، كلية الخدمة االجتماعيةالسيد علي عثمان أحمد1

منسق إداري، مركز ضمان الجودةأمامة رجب بكرى2

مدرس بكلية طب األسنان، مدير وحدة ضمان الجودةأميرة علي زايد3

مدير وحدة ضمان الجودة، كلية التمريضآيات مسعود عمر4

مدرس أصول التربية، كلية رياض األطفالإبتسام محمد حسن5

أستاذ الطفيليات املساعد، مدير وحدة ضمان الجودة، كلية الطبإيمان مصطفي معبد6

مدير وحدة ضمان الجودة، كلية السياحة والفنادقإيهاب محمد عبد املنعم يونس7

مهندس باإلدارة العامة للشئون الهندسيةإيناس أحمد زكي8

أستاذ الكيمياء الحيوية، خبير التخطيط االستراتيجيزاهر أحمد محمد9

أستاذ البساتين، كلية الزراعةسمير  أحمد سيف اليزل10

مدرس مجاالت الخدمة االجتماعية، كلية الخدمة االجتماعيةشيماء حسين ربيع11

إدارى بكلية رياض األطفالشيماء مجدى أحمد12

أستاذ املحاصيل املساعد، كلية الزراعةصالح الدين محمد إمام13

مدير وحدة ضمان الجودة، كلية رياض األطفالعصام محمد محفوظ14

أستاذ إنتاج الدواجن، كلية الزراعةعلي محمد عبد العظيم15

مدرس علوم الحاسب، مدير وحدة ضمان الجودةمسعود اسماعيل مسعود16

مدرس بقسم تمريض صحة ومجتمع، مدير وحدة املعهد الفني للتمريضمرفت أمين سيد17
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أسماء حضور ورشة عمل مقرري فرق برامج الخطة يوم األحد 28 فبراير  2016
 بقاعة مجلس كلية الحاسبات واملعلومات

ً
 الساعة 11 صباحا

الوظيفةاالسمم

منسق إداري، مركز ضمان الجودة بالجامعةأمامة رجب بكرى1
مدرس أصول تربية، كلية رياض األطفالإبتسام محمد حسن2
مهندس باإلدارة العامة للشئون الهندسيةإيناس أحمد زكي3
أستاذ امليكروبيولوجى،  وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطالبخالد محمد عطا هلل4
أستاذ الكيمياء الحيوية، خبير التخطيط االستراتيجيزاهر أحمد محمد5
أستاذ البساتين، كلية الزراعةسمير  أحمد سيف اليزل6
أستاذ اإلرشاد السياحي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثسوزان بكري حسن7
أستاذ األدب العربي، كلية دار العلومعبد الرحيم يوسف الجمل8
أستاذ الفيزياء، كلية العلومعرفة صبري جمعة9
مدرس أصول التربية، كلية التربيةعال عبد الرحيم أحمد10
مدرس األرا�ضي واملياه، كلية الزراعةعلي جابر محمد 11
أستاذ إنتاج الدواجن، كلية الزراعةعلي محمد عبد العظيم12
أستاذ فسيولوجيا النبات، مدير وحدة ضمان الجودة، كلية الزراعةفاروق محمد أحمد جاد هللا13
أستاذ الرياضيات، كلية الهندسةمجدي توفيق حنا14
مدرس باملعهد العالي للعلوم اإلدارية، مدير عام التنظيم بالجامعة سابقامحمد فاروق عبد املعز15
أستاذ األرا�ضي واملياه، مدير وحدة إدارة املشروعات بالجامعةمحمود علي عبدالفتاح16
أستاذ الكمياء الحيوية، كلية الزراعةمصطفى عبداملقصود عي�ضي 17
أستاذ الفيزياء، مشرف على كلية الحاسبات واملعلوماتنبيلة محمد حسن18
أستاذ الخضر، وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليانيفين علي السواح19
أستاذ ورئيس مجلس قسم األلبان، كلية الزراعةوداد عزب متري20
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أسماء حضور ورشة عمل أعضاء فرق برامج الخطة يوم األربعاء2 مارس 2016 
 بقاعة سيمينار كلية الحاسبات واملعلومات

ً
الساعة 11 صباحا

الوظيفةاالسمم

مدير إدارة الترتيب وموازنة الوظائفأحمد كسبان أحمد1

أستاذ مساعد االرشاد السياحي، مدير مكتب التعاون الدوليأسامة السيد عبد النبي2

منسق إداري، مركز ضمان الجودةأمامة رجب بكرى3

مدرس االجتماع، كلية اآلدابأمل محمد محمود يوسف4

مدرس، كلية طب األسنانأميرة علي زايد5

مدرس أصول التربية، كلية رياض األطفالإبتسام محمد حسن6

أستاذ الطفيليات املساعد، كلية الطبإيمان مصطفي معبد7

مهندس باإلدارة العامة للشئون الهندسيةإيناس أحمد زكي8

مدرس األدب العربي، كلية دار العلومبيومى محمد بيومي طاحون9

أستاذ النبات املساعد، مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجيجمال فرج محمد فرج10

أستاذ مساعد، كلية الهندسة، مدير الشبكاترانيا أحمد أبوالسعود11

أخصائي أول شئون تعليم، مراجع االدارة العامة لشئون التعليم والطالبرحاب عبد الرؤوف زكي12

أستاذ الكيمياء الحيوية، خبير التخطيط االستراتيجيزاهر أحمد محمد13

أستاذ البساتين، كلية الزراعةسمير  أحمد سيف اليزل14

مدير إدارة العالقات الثقافية سهير سمير ريدى15

أستاذ اإلرشاد السياحي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثسوزان بكري حسن16

أستاذ مساعد، كلية التربية النوعيةسوزان نبيه عيد17

مدرس مجاالت الخدمة االجتماعية، كلية الخدمة االجتماعيةشيماء حسين ربيع18

طالبة دراسات عليا، أخصائي بقطاع شئون خدمة املجتمع، كلية الزراعةشيماء محمد نجيب19

مدرس الفيزياء، كلية العلومطروب عبد النبي عبد الباسط20

مدير عام قطاع شئون خدمة املجتمععبد البديع أنور مهدي21

مدرس ترميم اآلثار، كلية اآلثارعبد الرازق عبدالشافي النجار22

أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية، كلية الزراعةعبد املنعم صادق حسن23

أستاذ الفيزياء، كلية العلومعرفه صبري جمعه حسن24

مدرس أصول التربية، كلية التربيةعال عبد الرحيم أحمد25
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الوظيفةاالسمم

مدرس األرا�ضي واملياه، كلية الزراعةعلي جابر محمد 26

أستاذ إنتاج الدواجن، كلية الزراعةعلي محمد عبد العظيم27

أستاذ فسيولوجيا النبات، مدير وحدة ضمان الجودة، كلية الزراعةفاروق محمد أحمد جاد هللا28

مسئول مالي، وحدة إدارة املشروعات، وحدة التعاون الدوليفتحي محمود طلبة29

أستاذ الرياضيات، كلية الهندسةمجدي توفيق حنا30

مدرس باملعهد العالي للعلوم اإلدارية، مدير عام التنظيم واإلدارة بالجامعة سابقامحمد فاروق عبد املعز31

أستاذ األرا�ضي واملياه، مدير وحدة إدارة املشروعات محمود علي عبد الفتاح32

أستاذ الكمياء الحيوية، كلية الزراعةمصطفى عبد املقصود عي�ضي 33

أستاذ فسيولوجيا النبات، كلية الزراعةمصطفي محمد را�ضي34

أستاذ الفيزياء، مشرف على كلية الحاسبات واملعلوماتنبيلة محمد حسن35

مدير عام املكتبات الجامعيةنجوي علي السويفي36

أستاذ الخضر، وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوثنيفين علي السواح37

أستاذ ورئيس مجلس قسم الجغرافيا، كلية اآلدابهناء نظير علي38

مدرس التاريخ، كلية دار العلوموائل أحمد ابراهيم39

مدرس البساتين، كلية الزراعةوائل مراد محمد صميدة40

أستاذ ورئيس قسم األلبان، كلية الزراعةوداد عزب متري41

مدير إدارة البحوث، قطاع الدراسات العليا والحوثوليد علي جمعة أبوطالب42

مدرس هندسة مدنية، كلية الهندسةيوسف جمعة يوسف43
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أسماء حضور ورشة عمل أعضاء فرق عمل برامج الخطة وفرق الدعم الفني يوم األربعاء
 بقاعة سيمنار كلية الحاسبات واملعلومات

ً
9 مارس 2016  الساعة 10 صباحا

الوظيفةاالسمم

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوثأحمد جابر شديد1

منسق إداري، مركز ضمان الجودةأمامة رجب بكرى2

أستاذ تغذية الحيوان، مدير املركز اإلستشارى للدراسات والخدمات الزراعيةجمال الدين أبو الفتوح أحمد3

أستاذ النبات املساعد، مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط اإلستراتيجي بالجامعةجمال فرج محمد فرج4

مدرس البساتين، كلية الزراعةحمادة رجب حسين5

أستاذ الكيمياء الحيوية، خبير التخطيط االستراتيجيزاهر أحمد محمد6

أستاذ الباثولوجيا اإلكلينيكية، كلية الطبسمية محمد الجوهري7

مدير إدارة العالقات الثقافية سهير سمير ريدى8

أستاذ، وكيل كلية السياحة لشئون الدراسات العليا والبحوثسوزان بكري حسن9

أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية، كلية الزراعةعبد املنعم صادق حسن10

أستاذ الفيزياء، كلية العلومعرفه صبري جمعه حسن11

مدرس األرا�ضي واملياه، كلية الزراعةعلي جابر محمد 12

مسئول مالي، وحدة إدارة املشروعات، وحدة التعاون الدوليفتحي محمود طلبة13

أستاذ الرياضيات، كلية الهندسةمجدي توفيق حنا14

أستاذ مساعد التاريخ، وكيل معهد دول حوض النيل لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة سابًقامجدى رشاد عبدالغني )توفي(15

أستاذ أمراض النبات، كلية الزراعةمحمد ابراهيم الخليلي بركات16

أستاذ الجولوجيا، كلية العلوممحمد سعيد أبوالغار17

أستاذ األرا�ضي واملياه، مدير وحدة إدارة املشروعات بالجامعةمحمود علي عبدالفتاح18

مدير اإلعالم باالدارة العامة للعالقات العامة واإلعالممحمود عيد19

أستاذ فسيولوجيا النبات، كلية الزراعةمصطفي محمد را�ضي20

أستاذ فسيولوجيا الحيوان، عميد كلية الزراعةمني عبد التواب الخشاب21

أستاذ الفيزياء، مشرف على كلية الحاسبات واملعلوماتنبيلة محمد حسن22

أستاذ الخضر، وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوثنيفين علي السواح23

مدير إدارة البحوث، قطاع الدراسات العليا والبحوثوليد علي جمعة أبوطالب24
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أسماء حضور ورشة عمل أعضاء فرق عمل برامج الخطة وفرق الدعم الفني يوم األحد
 بقاعة مجلس كلية الحاسبات واملعلومات

ً
 13 مارس 2016 الساعة 10 صباحا

الوظيفةاالسمم

مدرس، كلية طب األسنانأميرة علي زايد1

مدرس األدب العربي، كلية دار العلومبيومي محمد بيومي طاحون2

أستاذ امليكروبيولوجى، وكيل كلية الزراعةخالد محمد عطا هلل3

أستاذ الرياضيات، كلية الهندسةرامي محمد كامل طلعت4

أخصائي أول شئون تعليم، مراجع االدارة العامة لشئون التعليم والطالبرحاب عبد الرؤوف زكي5

أستاذ الكيمياء الحيوية، خبير التخطيط االستراتيجيزاهر أحمد محمد6

أستاذ مساعد، كلية التربية النوعيةسوزان نبيه عيد7

مدرس الفيزياء، كلية العلومطروب عبد النبي عبد الباسط8

أستاذ األدب العربي، كلية دار العلومعبد الرحيم يوسف الجمل9

أستاذ إنتاج الدواجن، كلية الزراعةعلي محمد عبدالعظيم10

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبمحمد عبدالوهاب مر�ضي11

أستاذ الكمياء الحيوية، كلية الزراعةمصطفى عبد املقصود عي�ضي 12

أستاذ الفيزياء، مشرف على كلية الحاسبات واملعلوماتنبيلة محمد حسن13

مدرس التاريخ والحضارة االسالمية، كلية دار العلوموائل أحمد ابراهيم14


