
 

 

 

 

                                                                                                   

 .م 1026   -  1022

 جامعة سوهاج كلٌة اآلداب

 إعداد ومراجعة

 أ.د. كرٌم مصلح صالح

 كمية اآلداب ومدير مشروع التطوير المستمرعميد 

 أ.د. محمد عبد هللا معروف                        أ.د. أحمد علً األنصاري

 مقرر معيار التخطيط اإلستراتيجي                المدير التنفيذي لممشروع            
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  التنفيذي العمل فريق

 الصفــة الوظيفة االســــــم م

 اإلستراتٌجً التخطٌط رئٌس معٌار  الترمٌم أستاذ بقسم معروف هللا عبد محمد. د.أ 1

 اإلستراتٌجً التخطٌطمجموعة عمل  خبٌر  التربٌة بكلٌة أستاذ عباس السٌد محمود. د.أ 2

 لشئون التعلٌم والطالب األسبق الجامعةنائب رئٌس  أستاذ بقسم اآلثار اإلسالمٌة عثمانأ.د. محمد عبد الستار 3

 نائب المدٌر التنفٌذي لوحدة الجودة اإلسالمٌة اآلثار مدرس         العال عبد الدٌن عالء. د 4

 مدٌر وحدة التقوٌم بالكلٌة االجتماع بقسم مدرس عمر  أحمد حمدي. د 5

 عضوا   أمٌن كلٌة اآلداب محمد توغان . أ 6

 ا  عضو الترمٌم بقسم معٌد           المعارف أبو محمود. أ 6

 ا  عضو الفلسفة بقسم معٌد             حسن محمد محمود.أ 7

 ا  عضو              اإلسالمٌة الدراسات بقسم معٌد          علً حماد محمد أشرفأ. 8

 عضوا   المكتبةإدارة مدٌر  أ. أحمد خلف 9

 عضوا    بالكلٌة  ثار التعلٌمًمتحف اآل محمد عثمان مصطفىأ.  10

 عضوا   رئٌس اتحاد طالب كلٌة اآلداب بدوي حسن عبد العال 11

طالب بالفرقة الثانٌة قسم  مٌنا محرروس مرٌد 12
 الترمٌم

 عضوا  

 

 فريق مراجعة اخلطة اإلسرتاتيجية 

 الوظيفة االســــــم م

 اآلداب ومدٌر مشروع التطوٌر المستمرعمٌد كلٌة  أ.د. كرٌم مصلح صالح                             1

 المدٌر التنفٌذي لمشروع التطوٌر المستمر األنصاري                                علً أ.د. أحمد 2

 مدٌر مركز الجودة بجامعة سوهاج عابدٌنأ.د. عبد العال  3

 .اإلستراتٌجًمعٌار التخطٌط مقرر  أ.د. محمد عبد هللا معروف                        4

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب أ.د. محمود أحمد الخضرجً                       5

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث أ.د. عبد الرؤوف الضبع                           6

 المجتمع وتنمٌة البٌئةوكٌل الكلٌة لشئون خدمة  أ.د. عبد الناصر حسن ٌاسٌن                      7

 خبٌر التخطٌط اإلستراتٌجً بجامعة سوهاج عباس                           السٌد محمود. د.أ 8
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 نائب المدٌر التنفٌذي لمشروع التطوٌر المستمر د. عالء الدٌن عبد العال                            9

  


