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 الكلية عميد /  الدكتور  االستاذ السيد

 وبعد   طيبة تحية 

  /  2020) للعام بالكلية الطالبي  والتقويم  القياس لوحدة  والتنفيذي  اإلداري الفريق  تشكيل اعتماد  رجاء

2120  ) ،  ،. 

 .والجامعة  الكلية شأن ورفعة   التوفيق دوام وجل  عز هللا  من  راجين

 والتقدير  االحترام وافر   بقبول وتفضلوا

 الوحدة  التنفيذي المدير

 

 عبدالمؤمن محمد عبد الرحيمد/ 
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 Management team  أعضاء فريق إدارة المشروع

 اإلداري: الفريق  -1

 

 م االســـــــــــم  الوظيفة الحالية 

 )مدير المشروع(    الكلية عميد
عادل زين الدين محمد اد/ 

 موسي 
1 

)المدير    الطالبالتعليم ووكيل الكلية لشئون 
 التنفيذي( 

 2 عبدالمؤمن محمد عبد الرحيم د/ 

 3 آيات على صالح محمدد/  )نائب المدير التنفيذي( 

 4 عصام حافظ عبدالحميد د/  البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية الكلية ل وكيل

 5 حسين محمد د ود/ محم الدراسات العليا  وكيل الكلية لشئون

 6 محمد اد/سالمة عبدالهادي استاذ متفرغ 

 7 وليد احمد عبد الفضيلد/  مدير وحدة ضمان الجودة  

 8 محمد فتحي صديقد/    استاذ مساعد

 9 احمد مصطفى عويس د/  مدرس 

 10 محمد رشدي موسى د/  مدرس 

 11 جابر مجدي احمد  د/  مدرس 

 12 معوض احمد الطيب محمد د/  مدرس 
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 للمشروع: الفريق التنفيذي  -2

 م االسم  الوظيفة الحالية

 1 عادل زين الدين محمد موسي اد/  الكلية عميد

 2 عبد المؤمن محمد عبد الرحيم د/  الطالبالتعليم ووكيل الكلية لشئون 

 3 عصام حافظ عبدالحميد د/  شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةالكلية ل وكيل

 4 حسين د محمد ود/ محم الدراسات العليا  وكيل الكلية لشئون

 5 محمد اد/سالمة عبدالهادي  استاذ متفرغ 

 6 د/ وليد احمد عبد الفضيل  مدير وحدة ضمان الجودة  

 7 محمد فتحي صديق د/   استاذ مساعد

 8 د/ محمد رشدي موسى  مدرس 

 9 د/ آيات على صالح محمد مدرس 

 10 د/ احمد مصطفى عويس  مدرس 

 11 د/ جابر مجدي احمد رشوان  مدرس 

 12 معوض د/ احمد الطيب محمد  مدرس 

 13 م/ اسماء محمد فرج هللا مدرس مساعد 

 14 صالح عوض احمدم/ احمد  مدرس مساعد 

 15 م/ عمرو حامد مدرس مساعد 

 16 م/ محمد خلف محمد احمد معيد 

 17 م/ كرستين بشارة مكاري بشارة  معيد 

 18 مصطفى محمد منجود  طالب   

 19 محمد محمود حسين   طالب  

 20 أحمد عيد إبراهيم محمد  طالب  

 21 شيماء سعدى على  طالب  

 22 المطلب اميمة صالح عبد  طالب  

 23 ثروت عبدالخالق نهى أ/    أمين الكلية

 24 أ/ ابراهيم احمد عوض هللا  حاسبم

 25 جمعة عبدالعال أ/  بالمخازن  موظف 

 26 ريمان محمود جاد اأ/ ن  شئون طالب موظف

 27 أ/ سهير عبد العال عقل   موظف 

 28 أ/ امنية عبدهللا علي عجالن   بوحدة المعلومات موظف

 29 عمر زكى مصطفى محمد عامل

 



 

 جامعة أسوان
 كلية هندسة الطاقة

 القياس والتقويم وحدة

 

 

ASW.U 

 كلية هندسة الطاقة

 المراجعة الداخلية  لجنة -1

إدارة   فيالمسئولية 

 المشروع 
 االســـــــــــم  الوظيفة الحالية 

 موسي عادل زين الدين محمداد/  المشروع مدير رئيسا 

 اد/سالمة عبدالهادي محمد  أستاذ متفرغ  عضوا

 عبد المؤمن محمد عبد الرحيم د/  التنفيذي(  )المدير عضوا

 آيات على صالح محمدد/  المدير التنفيذي(  )نائب عضوا

 عضوا
شئون خدمة المجتمع وتنمية  الكلية ل وكيل

 البيئة

 عصام حافظ عبدالحميد د/ 

 حسين د محمد ود/ محم الدراسات العليا  وكيل الكلية لشئون عضوا
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 بنوك األسئلة  لجنة -2

 االســـــــــــم  الوظيفة الحالية  في إدارة المشروعالمسئولية 

 معوض احمد الطيب محمد د/  مدرس  رئيسا 

 محمد خلف محمد احمد /م معيد  عضوا

 عبدالخالق  تثرو نهى /أ الكلية  أمين  عضوا

 مصطفى محمد منجود  طالب   عضوا
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 ميكنة االمتحانات لجنة -3

 االســـــــــــم  الوظيفة الحالية  المشروعفي إدارة المسئولية 

 محمد رشدي موسى ابراهيم د/  مدرس رئيسا 

 اسماء محمد فرج هللا /م مدرس مساعد عضوا

 ابراهيم احمد عوض هللا أ/  حاسبم عضوا

 محمد محمود حسين   طالب  عضوا
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  االستبيانات واإلحصاء لجنة -4

 االســـــــــــم  الوظيفة الحالية  في إدارة المشروعالمسئولية 

 محمد فتحي صديق د/   استاذ مساعد رئيسا 

 احمد صالح عوض /م مدرس مساعد عضوا

 سهير عبد العال عقل  أ/  موظف عضوا

 اميمة صالح عبد المطلب  طالب  عضوا
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 الفني المتابعة والدعم  لجنة -5

 االســـــــــــم  الوظيفة الحالية  في إدارة المشروعالمسئولية 

 وليد احمد عبد الفضيل عبد الرحمند/  مدير وحدة ضمان الجودة  رئيسا 

 ريمان محمود جادانأ/  موظف عضوا

 أحمد عيد إبراهيم محمد  طالب  عضوا
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 المعلومات التدريب وتكنولوجيا  لجنة -6

 االســـــــــــم  الوظيفة الحالية  في إدارة المشروعالمسئولية 

 فرغلي احمد مصطفى عويس د/  مدرس رئيسا 

  عمرو حامد /م معيد عضوا

 جمعة عبدالعال أ/  موظف عضوا

 شيماء سعدى على  طالب  عضوا
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 والنشر اإلعالن  لجنة -7

 االســـــــــــم  الوظيفة الحالية  في إدارة المشروعالمسئولية 

 احمد رشوان  مجديجابر د/  مدرس رئيسا 

  امنية عبدهللا علي عجالنأ/  موظف عضوا

 مصطفى محمد منجود  طالب  عضوا

 


