
تكريم فريق التخطيط 

 جامعة بنها باإلستراتيجى 



 السيد يوسف القاضى / د .أ

 رئيس جامعة بنها 



 إسماعيلجمال / د.أ

 رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع نائب 

 البيئةوتنمية 



 العينينهشام أبو / د.أ

 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث



 جمال السيد عبد العزيز / د .أ
 مدير التخطيط اإلستراتيجى للجامعة 



 الضيوف المكرمون من الخارج 



 محمد عبد الكريم صالحين / د .أ

 مستشار وزير التعليم العالى للتخطيط اإلستراتيجى والتعاون الدولى 



 ريم على محمد دربالة / د .أ

مدير وحدة التخطيط االستراتيجى ودعم السياسات بوزارة 

 التعليم العالى 



 محمد أبوسالم  / د.أ
 مدير وحدة الوافدين و عميد كلية الطب البيطري السابق



 حلمي محمد زايد هالة /  د.أ

 عميد كلية الحاسبات و المعلومات



 جمال عبدالرحيم سوسة  /  د.أ

 الجامعيةمستشار رئيس الجامعة للمدن 



 السيد عبدالحميد فوده  / د.أ

 عميد كلية الحقوق



 غانممحمد محمدي  / د.أ
 التعليم األلكترونيومدير نائب المدير التنفيذي للمعلومات   



 صادق هويدا /  د.أ

 عميد كلية التمريض



 محمود حميده عيد /  د.أ

 عميد كلية التجارة 



 المغربيعراقي محمود /  د.أ

 عميد كلية الزراعة 



 عبير فتح هللا الرباط  /  د.أ

 عميد كلية األداب



 تامر سمير محمود  /  د.أ

 عميد كلية الفنون التطبيقية 



 سعدمحمود سعد  /د.أ

 مدير مركز ضمان الجودة و اإلعتماد



 عالءالسيد أمين /د.أ

 المدير التنفيذي لوحدة أدارة المشروعات



 عصاصةغازى / د.أ

 مستشار رئيس الجامعة للعالقات الدولية



 النبىماهر حسب / د.أ

 مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمى



 رشادأحمد محمد  / د.أ

 منسق المجالس الجامعية 



 الغفارمحمد سعيد عبد / د.م.أ

 مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية



  حسن عيسويخالد /  د.أ

 مستشار رئيس الجامعة األنشطة الطالبية بالجامعة



 المشديحيي شادي /  د.أ

 مدير البوابة األلكترونية بالجامعة



 الشيشتاويأحمد طارق  /  د.أ

 وكيل كلية الحاسبات و المعلومات



 محمد سليم مازن /  د.أ

 وكيل كلية الحاسبات و مدير شبكة المعلومات الرقمية



 عبدالكريم ابراهيم عبدالقادر /  د.أ

 بالجامعة ري ااألدمنسق األعتماد 



 رشوانكريم سمير  /  د
 الهندسيةمدير مركز األستشارات و الدراسات 

 بكلية الهندسة بشبرا  



 متوليعالء سعد  / د.أ

 مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس



 محمد  حسن رفعت  / د.أ

 نائب مركز ضمان الجودة بالجامعة 



 إيمان عبد الحق / د .أ

 مدير مركز اللغات بالجامعة 



 خلوىوحيد عبدالفتاح /  أ

 األداريةن ئوللشأمين عام الجامعة 



 دمحموعبدالحميد سامية / أ 

 الماليةن ئوللشعام الجامعة أمين 



  محمد النادي خربوش فاتن / أ 

 خدمة المجتمعن ئولشأمين عام الجامعة 



  بدرلطفي عبدالفتاح  / د.أ

لجنة التخطيط و الدراسات األستراتيجية بالوحدة يس ئر

 المركزية للتخطيط األستراتيجي



 أبراهيم محمد راجح  / د.أ
 وكيل كلية الطب البشري و نائب رئيس لجنة متابعة 

 خطط الجامعةتنفيذ 



   الروسمحمود عابد أبو  / د.أ

 نائب رئيس لجنة متابعة تنفيذ خطط الجامعة



 الجيزاويخميس ناصر /  د.أ

 وكيل كلية الزراعة و مستشار الوحدة المركزية للتخطيط 

 لتعزيز مكانة الجامعةاألستراتيجي 



 عفاف دسوقى / د .أ
رئيس لجنة مراجعة خطط الجامعة االستراتيجية 

 بالوحدة المركزية للتخطيط اإلستراتيجى 



 نيفين فاروق حسين / د 
منسق وحدة األرشفة اإللكترونية لمشروعات 

الجامعة ورئيس لجنة اإلعالم والتواصل بالوحدة 
 االستراتيجي المركزية للتخطيط 

 



   الجمالسمير حامد  / د.أ

رئيس لجنة األمانة الفنية بالوحدة المركزية 
 للتخطيط األستراتيجي



 معوضمحمد أحمد  / د.أ
 رئيس لجنة البيانات و المعلومات بالوحدة المركزية 

 األستراتيجيللتخطيط 



   أسحاقعبدالسيد يفيت ا / د.أ

 رئيس لجنة التوعية بالوحدة المركزية 

 األستراتيجيللتخطيط 



 فاطمة عبد الوهاب / د .أ

رئيس لجنة التدريب بالوحدة المركزية للتخطيط 

 اإلستراتيجى 



 نادية حسن السيد  / د.أ

نائب رئيس لجنة مراجعة خطط الجامعة األستراتيجية بالوحدة 

 المركزية للتخطيط األستراتيجي



 منى سالم زعزع / د .أ

 نائب رئيس لجنة التخطيط والدراسات اإلستراتيجية



  السيدهند عبدهللا  / د.م.أ
 ضمانمنسق الوحدة المركزية للتخطيط األستراتيجي بمركز 

 الجودة و األعتماد بالجامعة  



 عصام حسني عبدالحليم  / د.م.أ

 مستشار الجوانب القانونية للخطة األستراتيجية 



   محبوبة صبحي عبدالعزيز/  د.م.أ

وكيل كلية التمريض و نائب رئيس لجنة مراجعة خطط الجامعة 

 األستراتيجية بالوحدة المركزية للتخطيط  األستراتيجي 



   عبدالعالأبتسام محمد  / د.م.أ

 نائب رئيس لجنة التوعية بالوحدة المركزية 

 األستراتيجي للتخطيط 



 فاتن شفيق محمود نصار / د .م.أ

نائب رئيس لجنة التدريب بالوحدة المركزية للتخطيط 

 اإلستراتيجي 



 إنجى صابر أحمد درويش / د 

نائب رئيس لجنة األمانة الفنية بالوحدة المركزية 

 للتخطيط اإلستراتيجى 



 محمد شوقى عبد المنعم / د 

نائب رئيس لجنة التخطيط والدراسات اإلستراتيجية بالوحدة 
 المركزية للتخطيط اإلستراتيجى  



 لمياء وجدى عبد الغفار معوض / د 

نائب رئيس لجنة اإلعالم والتواصل بالوحدة المركزية 

 للتخطيط اإلستراتيجى 



  مصطفي محمود الديب/  د

  نائب رئيس لجنة األمانة الفنية بالوحدة المركزية

 للتخطيط األستراتيجي  



  عبدالعال الزغبيأيهاب محمود / د .أ

رئيس لجنة األعالم و التواصل بالوحدة المركزية للتخطيط 
 األستراتيجي السابق 



 وجدي ابراهيم الدجدج/ د .أ

 مدير وحدة الجودة بكلية العلوم



 ضوةعبدالمنعم عبدالفتاح /  د .أ

 مدير وحدة التخطيط األستراتيجي بكلية الطب البشري



 كريم فتوح عبد هللا أحمد حبشى / د .أ

 نائب مدير مركز ضمان الجودة و االعتماد بالجامعة سابقا



 سليمصبري محمد / د . أ

 بالجامعةواالعتماد نائب مدير مركز ضمان الجودة 



 البحيري السيد حمدي مسعد / د .أ

 وكيل كلية األداب و مدير وحدة الجودة



 حجازي هالة يحي / د .م.أ

 مدير وحدة التخطيط األستراتيجي بكلية التربية النوعية



 البغدادي أحمد محمد / د .م.أ

 مدير وحدة الجودة بكلية الحقوق



 رمضان محمد ابراهيم / د .م.أ

 نائب مدير وحدة التخطيط األستراتيجي 

 الهندسة بشبرابكلية 



 إيمان عثمان حسن / د .م.أ

 رئيس لجنة المتابعة الداخلية لخطة كلية الزراعة األستراتيجي  



 تامر جمال عرفة / د .م.أ

مدير وحدة التخطيط األستراتيجي السابق بكلية التربية 

 التربية الرياضية 



 أبوزيد فوزي ثابت حمادة / د .م.أ

 مدير وحدة التخطيط األستراتيجي بكلية التجارة السابق



 دعاء عقل أحمد / د 

مدير وحدة التخطيط األستراتيجي بكلية التجارة 
 األسبق 



 مصطفى محمد على محجوب / د 

رئيس لجنة البيانات والمعلومات السابق بالوحدة 

 المركزية للتخطيط اإلستراتيجى 



 محمود عبد الغفار إمام / د 
 عضو لجنة المتابعة بالوحدة المركزية

  



 مها محمد مختار / د 

 عضو لجنة مراجعة خطط الجامعة وكلياتها  



 الدين فتحي محي هدية / د 

 عضو لجنة األعالم و التواصل بالوحدة المركزية 



 رحاب عبد الستار خليل / د 

 عضو لجنة اإلعالم والتواصل بالوحدة المركزية 



 أميرة عقل أحمد /  د 

 بالوحدة المركزية والمعلومات عضو لجنة البيانات 



 نشوى مصطفى ناجى / د 

 عضو لجنة اإلعالم والتواصل بالوحدة المركزية 



 مصطفى رمضان على عثمان / د 

 مدير وحدة التخطيط اإلستراتيجى بكلية التربية الرياضية  



   أسالم شعراوي/ د 

 عضو الغاية الثامنة من الخطة األستراتيجية



 عبدالمعز سالمة ضياء / د 

مدير وحدة التخطيط األستراتيجي بكلية 
 الحاسبات و المعلومات



 أحمد مصطفى متولى محمد / د 
عضو لجنة األمانة الفنية ولجنة األعالم والتواصل بالوحدة 

 المركزية للتخطيط اإلستراتيجى 



 عادل عبد المنعم أبو خزيم / د 

 مدير وحدة التخطيط اإلستراتيجى 

 بكلية الفنون التطبيقية 



 كريم بهى أحمد / د 

 آمين لجنة التخطيط والدراسات اإلستراتيجية 

 بالوحدة المركزية 



 عبدالرحمن محمد أحمد /  د 

 مدرس 



 أحمد بوسي /  م .م

 كلية التجارة 
 



 داليا عبد الهادى الجزار / د 

 عضو لجنة األمانة الفنية بالوحدة المركزية 



 عبدالسالم سعاد / د .م.أ

 كلية التمريض 



 الهباء أيمن /  د .م.أ

 كلية الطب البيطرى 



 حنان جابر محمد / د .م.أ

 عضو لجنة التوعية بالوحدة المركزية 



 فاطمة صبحى / د 

 عضو لجنة متابعة تنفيذ خطط الجامعة 



 الشين أبراهيم نها / م .م

 كلية الحقوق 



 التوفيقمحمد أحمد / م .م

 كلية الحاسبات والمعلومات  
 



 شريف عبدالوهاب السيد / م .م

 كلية الحقوق  

 
 



 وائل مكي / أ  

 مدير عام العالقات العامة بالجامعة



 سليمان أحمد سليمان /  أ  

 مدير عام أدارة التخطيط و المتابعة



 سامية أبو الخير / أ  

 مدير عام العالقات الثقافية 



 البنهاوي عبدالعظيم جالل / أ  

 العليا الدراسات مدير عام أدارة 



 يونس رجب سهام / أ  

 مدير عام التنظيم و األدارة



 سعد ابراهيم الدسوقي /  م 

 مدير عام األدارة الهندسية



 علي فؤاد وائل / أ  

 مدير عام أمانة مجلس الجامعة 



أيهاب ياسين حمدي / م  

 عبدالرازق 

 مدير أدارة األنشاءات 
 



 عبد الفضيل شريف عصام / أ  

 مكتب رئيس الجامعة 



   أمينسحر اسماعيل /   أ 

 وحدتى التخطيط االستراتيجى وإدارة المشروعات منسق 



 أحمد مصطفي خالد /  أ  

 مكتب رئيس الجامعة 



 محمد سعيد شاهين / أ 

 إدارة الدراسات العليا بالجامعة  



 صدقي يوسف أنجي /  أ  

 مكتب رئيس الجامعة



 فراج محمد ممدوح  / أ  

 بالجامعة  المكتب األعالمي 



   حبلصمصطفي محمد / أ  

 التعليم اإللكترونى  
 



 جودة أبراهيم /  أ  

 صحفي 



عبد الحليم عبد الغنى عبد / أ 

 الحليم 
كاتب أول بوحدتى التخطيط االستراتيجى وإدارة 

 المشروعات 



 جهاد عرفة عوض / أ 

إدارى بوحدتى التخطيط االستراتيجى وإدارة  

 المشروعات 



 إبراهيم نور القمر إبراهيم / أ 

كاتب أول بوحدتى التخطيط االستراتيجى وإدارة 

 المشروعات 

 



 قاسم عبدالرحمن .  أ

 إدارى بوحدتى التخطيط االستراتيجى وإدارة المشروعات 

   
 



 عبدالرحمن سعيد حسين صابر  .  م

 البوابة األلكترونية 



 عبد الرحمن أحمد عبد الحميد / أ 

إدارى بوحدتى التخطيط االستراتيجى وإدارة 

 المشروعات



 فاروق سرج محمد .  أ

إدارى بوحدتى التخطيط االستراتيجى وإدارة 
 المشروعات 

   

 
 



  خالد علي جاد/ الطالب 

 رئيس أتحاد طالب الجامعة 



 محمود حسن أحمد أحمد / الطالب 

 قسم األعالم تخصص األذاعة و التليفزيون -األداب كلية 



 محمود أبو الخير هاجر / الطالبة 

 قسم األعالم تخصص األذاعة و التليفزيون -األداب كلية 


