
 
  

 
  

 الهيكل التنظيمي للبوابة االلكترونية واالستبيانات وقاعدة البيانات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميد الكلية                                                                                مدير الوحدة

 د. هويدا كميل                                                                             أ.د. نادية محمد طه

 البوابة االلكترونيةمدير 

 د. هويدا كميل 

 هانم أحمد  : د.منسق البوابة   

 مسئول االستبيانات وورش العمل

 د.عزة عبدالدايم

 د. فاطمة محمد

 مسئول قاعدة البيانات 

  سوزان محمدد.  

 أعضاء فريق االستبيانات

: م. حنان معيار القيادة والحوكمة. 1
جاد ، م م. محمد عادل، م. هالة 

 عبدالصبور
: م. معيار الطالب والخريجون. 2

 مروى عاطف ، م. دعاء صبري(
 واالدارية:معيار الموارد المالية . 3

 )م.م. إيمان أحمد جودة(
: )م. ايناس معيار الجهاز االداري. 4

 محمد(
واألنشطة  معيار البحث العلمي. 5

 : )م. أحمد العباسي(العلمية
: )م.م. معيار التدريس والتعلم. 6

 محمد حبيشي(
معيار المعايير األكاديمية  .7

: )م. بسمة والبرامج التعليمية
 الغرباوي(

 المشاركة المجتمعية:. معيار 8
 )د.صفية رجب السباعي(

:  . معيار التخطيط االستراتيجي9
 )د. منى جمال عبدالناصر(

. معيار أعضاء هيئة التدريس: 10

 )م.م. محسن زيدان(
: )أية حافظ . معيار ادارة الجودة11

، اية عبدالفضيل، اسراء عبدالعزيز، 
 نور منصور(

 

 االلكترونيةأعضاء فريق البوابة 

منسق قسم تمريض الباطني . 1

 : م م. سماح محمود محسنوالجراحي

 ، م. اسراء حنفي

: م . منسق قسم تمريض األطفال. 2

 إيمان السيد

الصحة منسق قسم تمريض . 3

، م.  : م  بسمة عبدالمجيدالنفسية

 اسراء علي

م م. : منسق قسم تمريض المسنين. 4

 محمد السيد محسن 

: م . ادارة التمريضمنسق قسم . 5

 محمد عادل

 سق قسم تمريض صحةمن. 6

 المجتمع: م. أحمد العباسي

 منسق قسم تمريض النساء. 7

 م م. ميرفت مصطفىوالتوليد: 

 أعضاء فريق قاعدة البيانات

 . قسم تمريض الباطني1

والجراحي: م م. سماح محمود 

 محسن ، م. اسراء حنفي 

: م . قسم تمريض األطفال. 2

 إيمان السيد

: قسم تمريض الصحة النفسية. 3

م  بسمة عبدالمجيد ، م. اسراء 

 علي

: م م. . قسم تمريض المسنين4

 محسن محمد السيد

: م . محمد قسم ادارة التمريض. 5

 عادل

: قسم تمريض صحة المجتمع. 6

 م. أحمد العباسي

: قسم تمريض النساء والتوليد. 7

 م م. ميرفت مصطفى



 
  

 
  

 

 األستاذ الدكتور/ هشام السيد عبدالحميد

 مدير مشروع البوابة الرقمية

 تحية طيبة وبعد،،،،،

ردا على خطابكم الوارد بشأن نقل صالحيات ادارة الموقع االلكتروني الخاص 

بالكلية الى فريق العمل الخاص بمشروع البوابة الرقمية بالكلية فانه قد تم تحديد 

 ي:أسماء السادة الذين سيكون لهم صالحيات االدارة واالشراف وهم كاالت

 على البوابة لإلشرافد/ هويدا كميل: عضو هيئة التدريس المكلف من قبل الكلية 

 هانم أحمد عبدالخالق : عضو هيئة التدريس المكلف من قبل الكلية  كمنسق للبوابةد/

كمسئول قاعدة عضو هيئة التدريس المكلف من قبل الكلية  د/ سوزان محمدالسيد: 

 البيانات

 الموظف المسئول عن نشر األخبارأ/ محمد السيد على: 

 

 ولسيادتكم جزيل الشكر

 

 الكلية للدراسات العليا                                                عميد الكليةوكيل 

 أ.د. أماني صبحي سرور                                               أ.د. نادية محمد طه

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
  

 

 

 الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثالسيد األستاذ 

 ،،،تحية طيبة وبعد

 

ردا على خطاب سيادتكم الوارد بشأن تطوير مشروع البوابة االلكترونية 

وتحديث الموقع االلكتروني الخاص بالكلية نفيد سيادتكم علما بأنه تم 

 اآلتي أسمائهن : أعضاء هيئة التدريستحديد

 

 مسئول االستبيانات وورش العمل نيةالبوابة االلكترو

 

 مسئول قاعدة البيانات

 د. هويدا كميل: البوابةمدير

: د. هانم أحمد   البوابة منسق

 عبدالخالق

 

 د.عزة عبدالدايم

 د. فاطمة محمد
 

 د. سوزان محمد

 

 

  

 الكليةوكيل الكلية للدراسات العليا                                                عميد 

 أ.د. أماني صبحي سرور                                               أ.د. نادية محمد طه

 

 

 

 

 



 
  

 
  

 

 مدير مركز التقنية واالتصاالتالسيد األستاذ الدكتور 

 ،،،تحية طيبة وبعد

 

ردا على خطاب سيادتكم الوارد بشأن تطوير مشروع البوابة االلكترونية 

االلكتروني الخاص بالكلية نفيد سيادتكم علما بأنه تم وتحديث الموقع 

 : أعضاء هيئة التدريس اآلتي أسمائهمتحديد

 د. هويدا كميل : مدير البوابة االلكترونية

 د. هانم أحمد عبدالخالق: منسق البوابة االلكترونية و نشر األخبار 

 كليةد. سوزان محمد السيد: مسئول قاعدة البيانات و البريد الرسمي لل

 أ/ محمد السيد: نشر األخبار

 عميد الكلية                                             

 أ.د. نادية محمد طه                                           

 

 

 


