
تكرَى فرَك انتخطُظ 

 جايعح تُها تاإلضتراتُجً 



 انطُذ َىضف انماضً / د .أ

 رئٌس جامعة بنها 



 إضًاعُمجًال / د.أ

 رئٌس الجامعة لشئون خدمة المجتمع نائب 

 البٌئةوتنمٌة 



 انعٍُُُهشاو أتى / د.أ

 نائب رئٌس الجامعة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث



 جًال انطُذ عثذ انعسَس / د .أ
 مدٌر التخطٌط اإلستراتٌجى للجامعة 



 الضيوف المكرمون مه الخارج 



 يذًذ عثذ انكرَى صانذٍُ / د .أ

 مستشار وزٌر التعلٌم العالى للتخطٌط اإلستراتٌجى والتعاون الدولى 



 رَى عهً يذًذ درتانح / د .أ

مدٌر وحدة التخطٌط االستراتٌجى ودعم السٌاسات بوزارة 

 التعلٌم العالى 



 يذًذ أتىضانى  / د.أ
 مدٌر وحدة الوافدٌن و عمٌد كلٌة الطب البٌطري السابق



 دهًٍ يذًذ زاَذ هانح /  د.أ

 عمٌد كلٌة الحاسبات و المعلومات



 جًال عثذانردُى ضىضح  /  د.أ

 الجامعٌةمستشار رئٌس الجامعة للمدن 



 انطُذ عثذانذًُذ فىدِ  / د.أ

 عمٌد كلٌة الحقوق



 غاَىيذًذ يذًذٌ  / د.أ
 التعلٌم األلكترونًومدٌر نائب المدٌر التنفٌذي للمعلومات   



 صادق هىَذا /  د.أ

 عمٌد كلٌة التمرٌض



 يذًىد دًُذِ عُذ /  د.أ

 عمٌد كلٌة التجارة 



 انًغرتٍعرالٍ يذًىد /  د.أ

 عمٌد كلٌة الزراعة 



 عثُر فتخ هللا انرتاط  /  د.أ

 عميد كلية األداب



 تاير ضًُر يذًىد  /  د.أ

 عمٌد كلٌة الفنون التطبٌقٌة 



 ضعذيذًىد ضعذ  /د.أ

 مدٌر مركز ضمان الجودة و اإلعتماد



 عالءانطُذ أيٍُ /د.أ

 المدير التنفيذي لوحدة أدارة المشروعات



 عصاصحغازي / د.أ

 مستشار رئٌس الجامعة للعالقات الدولٌة



 انُثًياهر دطة / د.أ

 مستشار رئٌس الجامعة للبحث العلمى



 رشادأدًذ يذًذ  / د.أ

 منسق المجالس الجامعٌة 



 انغفاريذًذ ضعُذ عثذ / د.و.أ

 مستشار رئٌس الجامعة للشئون الهندسٌة



  حسه عيسويخالد /  د.أ

 مستشار رئٌس الجامعة األنشطة الطالبٌة بالجامعة



 المشديحيي شادي /  د.أ

 مدٌر البوابة األلكترونٌة بالجامعة



 انشُشتاوٌأدًذ طارق  /  د.أ

 وكٌل كلٌة الحاسبات و المعلومات



 محمد سليم مازن /  د.أ

 وكٌل كلٌة الحاسبات و مدٌر شبكة المعلومات الرقمٌة



 عبدالكريم ابراهيم عبدالقادر /  د.أ

 بالجامعة ري ااألدمنسق األعتماد 



 رشىاٌكرَى ضًُر  /  د
 الهندسٌةمدٌر مركز األستشارات و الدراسات 

 بكلٌة الهندسة بشبرا  



 متوليعالء سعد  / د.أ

 مدٌر مركز تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس



 يذًذ  دطٍ رفعت  / د.أ

 نائب مركز ضمان الجودة بالجامعة 



 إًَاٌ عثذ انذك / د .أ

 مدٌر مركز اللغات بالجامعة 



 خلوىوحيد عبدالفتاح /  أ

 األدارٌةن ئوللشأمٌن عام الجامعة 



 ديذًىعثذانذًُذ ضايُح / أ 

 المالٌةن ئوللشعام الجامعة أمٌن 



  محمد النادي خربوش فاته / أ 

 خدمة المجتمعن ئولشأمٌن عام الجامعة 



  تذرنطفٍ عثذانفتاح  / د.أ

لجنة التخطٌط و الدراسات األستراتٌجٌة بالوحدة ٌس ئر

 المركزٌة للتخطٌط األستراتٌجً



 أتراهُى يذًذ راجخ  / د.أ
 وكٌل كلٌة الطب البشري و نائب رئٌس لجنة متابعة 

 خطط الجامعةتنفٌذ 



   انروشيذًىد عاتذ أتى  / د.أ

 نائب رئٌس لجنة متابعة تنفٌذ خطط الجامعة



 انجُساوٌخًُص َاصر /  د.أ

 وكٌل كلٌة الزراعة و مستشار الوحدة المركزٌة للتخطٌط 

 لتعزٌز مكانة الجامعةاألستراتٌجً 



 عفاف دضىلً / د .أ
رئٌس لجنة مراجعة خطط الجامعة االستراتٌجٌة 

 بالوحدة المركزٌة للتخطٌط اإلستراتٌجى 



 َُفٍُ فاروق دطٍُ / د 
منسق وحدة األرشفة اإللكترونٌة لمشروعات 

الجامعة ورئٌس لجنة اإلعالم والتواصل بالوحدة 
 االستراتٌجً المركزٌة للتخطٌط 

 



   انجًالضًُر دايذ  / د.أ

رئٌس لجنة األمانة الفنٌة بالوحدة المركزٌة 
 للتخطٌط األستراتٌجً



 يعىضيذًذ أدًذ  / د.أ
 رئٌس لجنة البٌانات و المعلومات بالوحدة المركزٌة 

 األستراتٌجًللتخطٌط 



   أضذاقعثذانطُذ َفُت ا / د.أ

 رئٌس لجنة التوعٌة بالوحدة المركزٌة 

 األستراتٌجًللتخطٌط 



 فاطًح عثذ انىهاب / د .أ

رئٌس لجنة التدرٌب بالوحدة المركزٌة للتخطٌط 

 اإلستراتٌجى 



 َادَح دطٍ انطُذ  / د.أ

نائب رئٌس لجنة مراجعة خطط الجامعة األستراتٌجٌة بالوحدة 

 المركزٌة للتخطٌط األستراتٌجً



 يًُ ضانى زعسع / د .أ

 نائب رئٌس لجنة التخطٌط والدراسات اإلستراتٌجٌة



  انطُذهُذ عثذهللا  / د.و.أ
 ضمانمنسق الوحدة المركزٌة للتخطٌط األستراتٌجً بمركز 

 الجودة و األعتماد بالجامعة  



 عصاو دطٍُ عثذانذهُى  / د.و.أ

 مستشار الجوانب القانونٌة للخطة األستراتٌجٌة 



   يذثىتح صثذٍ عثذانعسَس/  د.و.أ

وكٌل كلٌة التمرٌض و نائب رئٌس لجنة مراجعة خطط الجامعة 

 األستراتٌجٌة بالوحدة المركزٌة للتخطٌط  األستراتٌجً 



   عثذانعالأتتطاو يذًذ  / د.و.أ

 نائب رئٌس لجنة التوعٌة بالوحدة المركزٌة 

 األستراتٌجً للتخطٌط 



 فاتٍ شفُك يذًىد َصار / د .و.أ

نائب رئٌس لجنة التدرٌب بالوحدة المركزٌة للتخطٌط 

 اإلستراتٌجً 



 إَجً صاتر أدًذ دروَش / د 

نائب رئٌس لجنة األمانة الفنٌة بالوحدة المركزٌة 

 للتخطٌط اإلستراتٌجى 



 يذًذ شىلً عثذ انًُعى / د 

نائب رئٌس لجنة التخطٌط والدراسات اإلستراتٌجٌة بالوحدة 
 المركزٌة للتخطٌط اإلستراتٌجى  



 نًُاء وجذي عثذ انغفار يعىض / د 

نائب رئٌس لجنة اإلعالم والتواصل بالوحدة المركزٌة 

 للتخطٌط اإلستراتٌجى 



  يصطفٍ يذًىد انذَة/  د

  نائب رئٌس لجنة األمانة الفنٌة بالوحدة المركزٌة

 للتخطٌط األستراتٌجً  



  عثذانعال انسغثٍأَهاب يذًىد / د .أ

رئٌس لجنة األعالم و التواصل بالوحدة المركزٌة للتخطٌط 
 األستراتٌجً السابق 



 وجذٌ اتراهُى انذجذج/ د .أ

 مدٌر وحدة الجودة بكلٌة العلوم



 ضىجعثذانًُعى عثذانفتاح /  د .أ

 مدٌر وحدة التخطٌط األستراتٌجً بكلٌة الطب البشري



 كرَى فتىح عثذ هللا أدًذ دثشً / د .أ

 نائب مدٌر مركز ضمان الجودة و االعتماد بالجامعة سابقا



 ضهُىصثرٌ يذًذ / د . أ

 بالجامعةواالعتماد نائب مدٌر مركز ضمان الجودة 



 انثذُرٌ انطُذ دًذٌ يطعذ / د .أ

 وكٌل كلٌة األداب و مدٌر وحدة الجودة



 دجازٌ هانح َذٍ / د .و.أ

 مدٌر وحدة التخطٌط األستراتٌجً بكلٌة التربٌة النوعٌة



 انثغذادٌ أدًذ يذًذ / د .و.أ

 مدٌر وحدة الجودة بكلٌة الحقوق



 ريضاٌ يذًذ اتراهُى / د .و.أ

 نائب مدٌر وحدة التخطٌط األستراتٌجً 

 الهندسة بشبرابكلٌة 



 إًَاٌ عثًاٌ دطٍ / د .و.أ

 رئٌس لجنة المتابعة الداخلٌة لخطة كلٌة الزراعة األستراتٌجً  



 تاير جًال عرفح / د .و.أ

مدٌر وحدة التخطٌط األستراتٌجً السابق بكلٌة التربٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة 



 أتىزَذ فىزٌ ثاتت دًادج / د .و.أ

 مدٌر وحدة التخطٌط األستراتٌجً بكلٌة التجارة السابق



 دعاء عمم أدًذ / د 

مدٌر وحدة التخطٌط األستراتٌجً بكلٌة التجارة 
 األسبق 



 يصطفً يذًذ عهً يذجىب / د 

رئٌس لجنة البٌانات والمعلومات السابق بالوحدة 

 المركزٌة للتخطٌط اإلستراتٌجى 



 يذًىد عثذ انغفار إياو / د 
 عضو لجنة المتابعة بالوحدة المركزٌة

  



 يها يذًذ يختار / د 

 عضو لجنة مراجعة خطط الجامعة وكلٌاتها  



 انذٍَ فتذٍ يذٍ هذَح / د 

 عضو لجنة األعالم و التواصل بالوحدة المركزٌة 



 رداب عثذ انطتار خهُم / د 

 عضو لجنة اإلعالم والتواصل بالوحدة المركزٌة 



 أيُرج عمم أدًذ /  د 

 بالوحدة المركزٌة والمعلومات عضو لجنة البٌانات 



 َشىي يصطفً َاجً / د 

 عضو لجنة اإلعالم والتواصل بالوحدة المركزٌة 



 يصطفً ريضاٌ عهً عثًاٌ / د 

 مدٌر وحدة التخطٌط اإلستراتٌجى بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  



   أضالو شعراوٌ/ د 

 عضو الغاٌة الثامنة من الخطة األستراتٌجٌة



 عثذانًعس ضاليح ضُاء / د 

مدٌر وحدة التخطٌط األستراتٌجً بكلٌة 
 الحاسبات و المعلومات



 أدًذ يصطفً يتىنً يذًذ / د 
عضو لجنة األمانة الفنٌة ولجنة األعالم والتواصل بالوحدة 

 المركزٌة للتخطٌط اإلستراتٌجى 



 عادل عثذ انًُعى أتى خسَى / د 

 مدٌر وحدة التخطٌط اإلستراتٌجى 

 بكلٌة الفنون التطبٌقٌة 



 كرَى تهً أدًذ / د 

 آمٌن لجنة التخطٌط والدراسات اإلستراتٌجٌة 

 بالوحدة المركزٌة 



 عثذانردًٍ يذًذ أدًذ /  د 

 مدرس 



 أدًذ تىضٍ /  و .و

 كلٌة التجارة 
 



 دانُا عثذ انهادي انجسار / د 

 عضو لجنة األمانة الفنٌة بالوحدة المركزٌة 



 عثذانطالو ضعاد / د .و.أ

 كلٌة التمرٌض 



 انهثاء أًٍَ /  د .و.أ

 كلٌة الطب البٌطرى 



 دُاٌ جاتر يذًذ / د .و.أ

 عضو لجنة التوعٌة بالوحدة المركزٌة 



 فاطًح صثذً / د 

 عضو لجنة متابعة تنفٌذ خطط الجامعة 



 الشٍُ أتراهُى َها / و .و

 كلٌة الحقوق 



 انتىفُكيذًذ أدًذ / و .و

 كلٌة الحاسبات والمعلومات  
 



 شرَف عثذانىهاب انطُذ / و .و

 كلٌة الحقوق  

 
 



 وائم يكٍ / أ  

 مدٌر عام العالقات العامة بالجامعة



 ضهًُاٌ أدًذ ضهًُاٌ /  أ  

 مدٌر عام أدارة التخطٌط و المتابعة



 ضايُح أتى انخُر / أ  

 مدٌر عام العالقات الثقافٌة 



 انثُهاوٌ عثذانعظُى جالل / أ  

 العلٌا الدراسات مدٌر عام أدارة 



 َىَص رجة ضهاو / أ  

 مدٌر عام التنظٌم و األدارة



 ضعذ اتراهُى انذضىلٍ /  و 

 مدٌر عام األدارة الهندسٌة



 عهٍ فؤاد وائم / أ  

 مدٌر عام أمانة مجلس الجامعة 



أَهاب َاضٍُ دًذٌ / و  

 عثذانرازق 

 مدٌر أدارة األنشاءات 
 



 عثذ انفضُم شرَف عصاو / أ  

 مكتب رئٌس الجامعة 



   أيٍُضذر اضًاعُم /   أ 

 وحدتى التخطٌط االستراتٌجى وإدارة المشروعات منسق 



 أدًذ يصطفٍ خانذ /  أ  

 مكتب رئٌس الجامعة 



 يذًذ ضعُذ شاهٍُ / أ 

 إدارة الدراسات العلٌا بالجامعة  



 صذلٍ َىضف أَجٍ /  أ  

 مكتب رئٌس الجامعة



 فراج يذًذ يًذوح  / أ  

 بالجامعة  المكتب األعالمً 



   دثهصيصطفٍ يذًذ / أ  

 التعلٌم اإللكترونى  
 



 جىدج أتراهُى /  أ  

 صحفً 



عثذ انذهُى عثذ انغًُ عثذ / أ 

 انذهُى 
كاتب أول بوحدتى التخطٌط االستراتٌجى وإدارة 

 المشروعات 



 جهاد عرفح عىض / أ 

إدارى بوحدتى التخطٌط االستراتٌجى وإدارة  

 المشروعات 



 إبراهٌم نور القمر إبراهٌم / أ 

كاتب أول بوحدتى التخطٌط االستراتٌجى وإدارة 

 المشروعات 

 



 لاضى عثذانردًٍ .  أ

 إدارى بوحدتى التخطٌط االستراتٌجى وإدارة المشروعات 

   
 



 عثذانردًٍ ضعُذ دطٍُ صاتر  .  و

 البوابة األلكترونٌة 



 عثذ انردًٍ أدًذ عثذ انذًُذ / أ 

إدارى بوحدتى التخطٌط االستراتٌجى وإدارة 

 المشروعات



 فاروق ضرج يذًذ .  أ

إدارى بوحدتى التخطٌط االستراتٌجى وإدارة 
 المشروعات 

   

 
 



  خانذ عهٍ جاد/ انطانة 

 رئٌس أتحاد طالب الجامعة 



 يذًىد دطٍ أدًذ أدًذ / انطانة 

 قسم األعالم تخصص األذاعة و التلٌفزٌون -األداب كلٌة 



 يذًىد أتى انخُر هاجر / انطانثح 

 قسم األعالم تخصص األذاعة و التلٌفزٌون -األداب كلٌة 


