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الهيكل الوظيفي لوحدة ضمان الجودة بكلية الطب البيطري
أ.د /عفاف دسوقي عبدا لمجيد

مدير الوحدة :
نائب مدير الوحدة

أ.د /محمد يوسف رمضان

نائب مديرالوحده

أ.م .د /أيهاب مصطفى النحاس

نائب مديرالوحده

أ.م.د /محمد محمدي غانم

 أسماء منسقي المعايير











أ.د /سمير عبد اللطيف
د /محمد الراعي محمد
أ.م.د /إيهاب مصطفي النحاس
د /رباب راشد الزغبي
د /أيمن سعيد الهباق
أ.د /كامل عبد الرحمن زيان
أ.د /عبد السالم العزب
أ.د /أميمه أحمد رجب
أ.م.د /محمد محمدي غانم
أ.د /إيهاب الزغبي
أ.م.د /عبير عبد العليم

منسق معيار التخطيط اإلستراتيجي
منسق معيار الهيكل التنظيمي
منسق معيار القيادة والحوكمة
منسق معيار المصداقية واألخالق
منسق معيار الجهاز اإلداري
منسق معيار الموارد المالية والمادية
منسق معيار المشاركة المجتمعية
منسق معيار الطالب والخريجون
منسق معيار المعايير ألكاديمية والبرامج التعليمية
منسق معيار التعليم والتعلم
منسق معيار أعضاء هيئة التدريس

 د /محمد مصطفي قنديل

منسق معيار البحث العلمي واألنشطة العلمية

 أ.م.د /أمنية محمود عبد الحميد
 أ.د /محمد يوسف رمضان

منسق معيار الدراسات العليا
منسق معيار نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر
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 منسقي الجودة من األقسام العلمية .1قسم التشريح واألجنة
 .2قسم األنسجة و الخاليا
 .3قسم وظائف األعضاء
 .4قسم الكيمياء الحيوية
 .5قسم تغذية الحيوان والدواجن واألسماك وأمراض التغذية
 .6قسم الباثولوجيا
 .7قسم البكتريولوجيا والمناعة والفطريات
 .8قسم الطفيليات
 .9قسم الفارماكولوجيا
 .11قسم مراقبة االغذية
 .11قسم طب الحيوان
 .12قسم الطب الشرعي والسموم واإلجراءات البيطرية
 .13قسم الوالدة والتناسل والتلقيح االصطناعي
 .14قسم الجراحة
 .15قسم أمراض الطيور واألرانب واألسماك
 .16قسم صحة الحيوان
 .17قسم األمراض المشتركة
 .18قسم الثروة الحيوانية
 .19قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية
 .21قسم الفيرولوجيا
 .12قسم أمراض األسماك ورعايتها
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 منسقي الجودة من الطالب





ممثل عن الفرقة األولي
ممثل عن الفرقة الثانية
ممثل عن الفرقة الثالثة
ممثل عن الفرقة الرابعة
ممثل عن الفرقة الخامسة

محمد البدوي
عبد هللا جمال عبد المنعم
أحمد نصر سيد
رندة هناهم عبد هللا
أحمد محمد فهمي

 الهيكل الوظيفي لإلداريين بوحدة ضمان الجودةأ /شيماء عزت موسي
أ /عزيزة عبد الحميد االكشر

منسق اجتماعات وجمع البيانات
أعمال سكرتارية الخاصة بلجان(المراجعة الداخلية – إعداد الدراسة الذاتية -المشاركة المجتمعية)

أعمال سكرتارية الخاصة بلجنتي توصيف وتقارير البرنامج ومقررات الدراسات العليا

أ /هاله عطية جميل

أ /محمد إبراهيم أحمد محمد
أ /ماجد محمد محمد السيد كفافي

أخصائي حاسب آلي ونظم معلومات ومتابعة صيانة األجهزة بالوحدة
أخصائي حاسب آلي ونظم معلومات ومتابعة صيانة األجهزة بالوحدة

أ /آيات محمد عبد الهادي

تنظيم وتنسيق ورش العمل بالوحدة

أ /أحمد حسن عبد الرحمن

أخصائي حاسب آلي لمتابعة وصيانة األجهزة بالوحدة
عامل بالوحدة

أ /بكر جالل مسعود
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