جامعة القاهرة
وحدة ضمان الجودة
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كلية الطب البيطري
كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

االسم
أ.د /عزيزة محروس عامر

الوظيفة

البريد االلكتروني

عميدة الكلية

Aziza.mahrous@gmail.com

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

Arfaa1900@yahoo.com

أ.د /محمد محمد علي احمد

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

m.khadrawy@yahoo.com

أ.د /إيمان بكر محمد خضر

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

imanshaheed@yahoo.com

مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة

Hani-gohar@yahoo.com

أ.د /جاكين كمال عبد الحليم

مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية

jeljakee@yahoo.com

أ.د /سامي أحمد عبد العزيز

عضو الفريق اإلداري

samiabaziz@hotmail.com

أ.د /سامية عبد الحميد

عضو الفريق اإلداري

samiaahamid@yahoo.com

أ.د /سعيد سيد سالم

عضو الفريق اإلداري

saidssallam@yahoo.com

مدير وحدة التدريب والتطىير وتنمية المهارات بالكلية

drnisreene@hotmail.com

أ.د /محمد محمد طلعت

أ.د /هاني محمد جوهر

أ.د /نسرين عزالدين محمود

ت.داخلي37663 :

فاطمة
البريد االلكترونيvetciqap@gmail.com /:

جامعة القاهرة
وحدة ضمان الجودة
.11

كلية الطب البيطري
كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

أ.د /خالد مدين أحمد دياب

مدير وحدة ادارة االزمات والكوارث بالكلية

k.dyab@yahoo.com

ت

البريد االلكتروني

01224395853

jeljakee@yahoo.com
eljakee@cu.edu.eg

 2أ.د /مها أحمد صبري

الهيكل التنظيمي

01111822408

drmahaas@yahoo.com

 3أ.د /محمد مصطفي محمد

القيادة والحوكمة

012241512

Moustafa1973@yahoo.com

01062932210

m.abdelsalam@staff.cu.edu.eg

المصداقية واألخالقيات

01225004755

Dr.emanfathi@ymail.com

الجهاز اإلداري

0126437227

Mevy58@yahoo.com

الموارد المالية والمادية

0125839985

Ayman_vv@yahoo.com

0101166526

Manal.afifi@yahoo.com

01111511133

Drmanalmoustafa2008@yahoo.com

االسم

م

 1أ.د /جاكين كمال عبد الحليم

منسق معيار
التخطيط االستراتيجي

د /محمد عبد السالم
 4د /إيمان فتحي محمد عبداللطيف
 5أ.د /ميرفت محمود كامل
 6د /أيمن هانئ محمود الديب
 7أ.د /منال عفيفي
 8أ.د /منال مصطفي زكي
ت.داخلي37663 :

فاطمة
البريد االلكترونيvetciqap@gmail.com /:

المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة
التقويم المؤسسي
وإدارة الجودة

كلية الطب البيطري

جامعة القاهرة
وحدة ضمان الجودة

كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

االسم

م

أ.د /سحر ذو الفقار
 10أ.د /إيمان بكر
 11أ.د /أسامة سمير الطويل
 12أ.د /جيهان محمد كامل
 13أ.د /وفاء عبد الغني
أ.د /أحمد صديق حسانين
 15أ.د /مني إبراهيم االنبعاوي
 16أ.د /زكية عطية محمد

ت.داخلي37663 :

فاطمة
البريد االلكترونيvetciqap@gmail.com /:

منسق معيار

ت

البريد االلكتروني

الطالب والخريجون

01001419245

Sahar.zouelfakar@hotmail.com

المعايير األكاديمية

01223779103

imanshaheed@yahoo.com

البرامج والمقررات الدراسية

0101364600

osamaeltawil@yahoo.com

التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة

01113653364

gegekamel@rocketmail.com

أعضاء هيئة التدريس

0124407992

Wafaa.ghany@yahoo.com

البحث العلمي واألنشطة العلمية

01289604548

drahmednassar@yahoo.com

الدراسات العليا

0123479280

Dr_mona_1@hotmail.com

التقييم المستمر للفاعلية التعليمية

0100062048

Dr.zaahmed@yahoo.com

