الفريق التنفيذي للوحدة
( )1التخطيط االستراتيجي

رئيس المعيار
ا .د  /ابتسام محمد السيد

منسق المعيار
د/نجفة حافظ

االعضاء
د /منى العجمى
د/رشا شوقى
م /دعاء سمير
م  /سهير محمود
م  /نجوى بركة
م  /ايمان صالح
م /اقبال ابراهيم
م /ايمان عبد الهادى

( )2القيادة والحوكمة

رئيس المعيار
د  /كريمة احمد السيد

منسق المعيار
د /رضا عبد الفتاح

االعضاء
د /رضا عبد الفتاح
د /هبه عبيد
م.م /سهام على محمود
م.م /سماح ابوالعنين عبد الله
م.م  /زهور زكريا
م .م  /رحاب عبد المنعم
م /.مشيرة محمد السيد
م /.اسماء حسنى بالل ونس
م  /لولى محمد شوقى

( )3إدارة الجودة

رئيس المعيار
أ.م  .د  /نجوى رجب

منسق المعيار
د  /شيرين عبد اللطيف

االعضاء
د  /منيرة الشيمى .
د  /عفاف عبد العزيز
د  /امانى لطفى
م.م  /زينب محمد شعبان
م  /أسماء صالح ابراهيم
م /اسماء الشين
م  /علياء وحيد

()4أعضاء هيئة التدريس

رئيس المعيار
د /صباح شرشور

منسق المعيار

االعضاء

م .م  /نهلة عبد النبي

م.م /بسمة داوود
م  /سهام عيد الحلفاوى
م  /زينب السايس

( ) 5الجهاز االدارى

رئيس المعيار
د/نجوى ابراهيم عباس

منسق المعيار
م .م  /هبه على زين العابدين

االعضاء
م  /نادية مصطفى العتر
م /سالى محمد مرسى
م  /هبه على عتمان

( ) 6الموارد (المالية والمادية)

رئيس المعيار

منسق المعيار

أ.م .د/أم إبراهيم المليجى
د /فاطمة سليمان

االعضاء
د  /رضا عبد السالم
د  /منال عبد الله
د/نجوى ابوعيشة
م  .م  /ناهد كرم
م /أميرة أحمد البيلى
م  /رقية ابراهيم
م  /هدير بسيونى

()7البرامج التعليمية والمعايير االكاديميه

رئيس المعيار
ا.م.د /لطيفه فوده

منسق المعيار
د /ربيعه عبد ربه

االعضاء
د  /سامية خاتون
م .م /هند رضا
م  /نهله سعيد
م  /سامية إبراهيم بركة
م.م /.امل ابو العزم يونس
م.م /فريدة السيد عثمان
م  /سمر احمد مقلد
م  /شيماء هانى
م/ناديه اسماعيل

()8التدريس والتعلم

رئيس المعيار

ا.م.د /سهام احمد عبد

منسق المعيار

د /نعمات مظلوم

االعضاء
د /زبيدة الشريف
د/رشا السيد احمد
د /اماني كمال عبد الله
د /امينه احمد وهبه
د /دعاء عبد الفتاح موسي
م.د /زينب فريد
م.د /زينب عادل
د /مني جمعه
د /احمد ابراهيم االجهوري
د /راندا عبد الحكيم يونس
د /ناهد محمد يس
د /منار مصطفي
د /اسالم ابراهيم
د /شيماء ممدوح
م.م /انعام ابراهيم النجار
م /.نوال مهدى

( )9الطالب والخريجين

رئيس المعيار
د /شيرين أبو اليزيد

منسق المعيار
م.م /أمل حمدي

االعضاء
م .م  /اسالم محمد جادو
م .م  /والء مصطفى
م .م  /مروة سمير
م  /صارة عبد الله عبد الجليل
م  /مريم ابراهيم
م  /شيماء عبد القادر
م/سالى عبد المنجى
م.م /ساره عبد المنجى

( )11البحث العلمي واالنشطه العلمية األخرى

رئيس المعيار
اد/رحمة سليمان بهجت

منسق المعيار
د/صفاء عيد سيد احمد

االعضاء
د /جيهان عبد الحكيم يونس
د /اميرة محمد سعد
م /سهر وصفى
م.م /اسالم محمد جادو
م.م /هناء البنا
م /مريم ابراهيم عبد الحميد

( )11الدراسات العليا

رئيس المعيار
ا.م.د/حنان ابو الجميلين

منسق المعيار
د  /لوله عبد الوهاب عبد العاطى

االعضاء
ا.م  .د /انتصار ابو الغيط
د/امال الزفتاوى
م.م  /سميرة المزين
م  /سارة محمد الجمال
م  /ايمان يوسف

() 12المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

رئيس المعيار
أ.م .د  /ميرفت حسنى

منسق المعيار
د  /أمل صبره

االعضاء
د  /هالة السايس
م .م /سوزان عبد المنعم
م  /أنغام السيد توفيق
م  /مروة زويل
م  /شيماء فتحى

ثالثا  :اإلداريين:
 -1م  /عزيزة مصطفى ابو العنين
 -2أ  /مصطفى عبد الحميد
 -3والء الحسن سعيد
 -4اسماء محمد على ناصر

مدير وحدة الجودة
( د  /صباح محمد شرشور )

عميد الكلية
( أ.د  /اقبال فتح الله الشافعى )

