
 2017/2018زيارات محاكاة للعام الجامعى 
 التشكيل اليوم الكلية

 الهندسة

19-21/9/2017 

 رئيسا عميد كلية السياحة وإدارة الفنادق أ.د. أمانى رفعت
 عضوا عميد كلية الفنون والتصميم أ.د. هنى يس

 عضوا وكيل كلية السياحة وإدارة الفنادق أ.م. غادة بسيونى
 عضوا والتصنيع الدوائىمدرس كلية الصيدلة  د. نيفين لطفى

 عضوا مدرس كلية العلوم الطبية المساعدة د. أمانى سالمة
 عضوا مدير مركز ضمان الجودة د. أحمد عالم

 عضوا منسق مركز ضمان الجودة د. فايقة إبراهيم
 

21-23/11/2017 

 

 رئيسا عميد كلية السياحة وإدارة الفنادق أ.د. أمانى رفعت
 عضوا عميد كلية الفنون والتصميم أ.د. هنى يس

 عضوا وكيل كلية السياحة وإدارة الفنادق أ.م. غادة بسيونى
 عضوا والتصنيع الدوائىمدرس كلية الصيدلة  د. نيفين لطفى

 عضوا مدرس كلية العلوم الطبية المساعدة د. أمانى سالمة
 عضوا مدير مركز ضمان الجودة د. أحمد عالم

  عضوا منسق مركز ضمان الجودة د. فايقة إبراهيم

 9/3/2018-7 طب األسنان

 

 رئيسا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أ.د.نورهان فناكى
 عضوا والتصنيع الدوائىمدرس كلية الصيدلة  د. شيماء خميس

 عضوا مدرس كلية اللغات والترجمة د.هدى سالم
 عضوا مدرس كلية العلوم الطبية المساعدة سالمةد. أمانى 

 عضوا مدرس كلية العلوم الطبية المساعدة سالى صالحد. 
 عضوا مدير مركز ضمان الجودة د. أحمد عالم

  عضوا منسق مركز ضمان الجودة د. فايقة إبراهيم

الدراسات القانونية 
 والمعامالت الدولية

 
11&121/10/2017 

 

 
 رئيسا عميد كلية الفنون والتصميم أ.د. هنى يس

 عضوا كلية السياحة وإدارة الفنادق أ.م.د لمياء إبراهيم
 عضوا كلية الهندسة أ.م.د غادة راغب

 عضوا كلية العلوم الطبية د. ميرفت مصطفى
 عضوا مدير مركز ضمان الجودة د. أحمد عالم

  عضوا منسق مركز ضمان الجودة د. فايقة إبراهيم

1/3/2018-27/2 

 
 رئيسا     عميد كلية الفنون والتصميم                 أ.د. هنى يس         

 عضوا  كلية السياحة وإدارة الفنادق                أ.م.د. لمياء إبراهيم     
 عضوا  كلية الهندسة أ.م.د.غادة راغب

 عضوا  كلية العلوم الطبية د. ميرفت مصطفى
 عضوا  مدير مركز ضمان الجودة                  د. أحمد عالم         
  عضوا     منسق مركز ضمان الجودة                 د. فايقة إبراهيم      

السياحة وإدارة 
 الفنادق

26-30/4/2018 

 رئيسا مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة منى عثمانأ.د. 
 عضوا كلية اللغات والترجمة الصاوىأ.م.د. نرمين 

 عضوا كلية الهندسة غادة راغب د.أ.م.
 عضوا كلية العلوم المالية واإلدارية د. مصطفى شلش

 عضوا كلية الهندسة د. مروة عبد الفتاح
 عضوا مدير مركز ضمان الجودة د. أحمد عالم

  عضوا منسق مركز ضمان الجودة د. فايقة إبراهيم

اإلسكندرية العالى 
 للهندسة والتكنولوجيا

21,22-25/2/2018 

 رئيسا مدير مركز ضمان الجودة د. أحمد عالم
 عضوا كلية الهندسة ريهام هزاع د.أ.م.
 عضوا كلية الفنون والتصميم نهلة الديب د.أ.م.

 عضوا كلية الهندسة مروة عبد الفتاح .د
 عضوا كلية الهندسة وجدان وجدى .د

 عضوا كلية الهندسة .مصطفى الحضرىد 
  عضوا منسق مركز ضمان الجودة د. فايقة إبراهيم

 

 


