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===================================================================== 

 

لى النحو على ان تكون ع  2020للعام الحالى  لجان المعايير االكاديمية الخاصة بالجودة توزيع 

 التالى:

 

 التخطيط االستراتيجى .1

 القيادة والحوكمة .2

 أعضاء هيئة التدريس .3

 

 :الفارمكولوجىالسيد االستاذ الدكتور/ رئيس قسم 

 

 االستاذ الدكتور/ حازم محمد شاهين

 

 التدريس بالقسم والهيئة المعاونة والسادة اعضاء هيئة

 

 ةرعاية الحيوان وتمية الثروة الحيواي هيئة التدريس بقسم والسادة اعضاء 

 والهيئة المعاونة
 

 

 

 

 

 السيد االستاذ الدكتور/ رئيس قسم

 :الطفيليات

 االستاذ الدكتور / محمود ابوليلة

 والسادة

 والهيئة المعاونة التدريس هيئة اعضاء

 بالقسم

 الهيئة المعاونة بقسم و هيئةالتدريس عضاءا و

 الباثولوجىبقسم 

 موظفو شؤن هيئة التدريس أمين الكلية

 

 

 

 .ادارة الجودة والتطوير6 التعليم والتعلم .5 الجهاز االدارى .4

 

 السيد االستاذ الدكتور/ رئيس قسم

 :الصحة واالمراض المشتركة

 

 االستاذ الدكتور / موسى ايوب

 

 هيئة التدريس بالقسم والسادة اعضاء

 والهيئة المعاونة

 السيد االستاذ الدكتور/ رئيس قسم

 :التغذية والتغذية االكلينيكية

 

 االستاذ الدكتور / حمادة الشافعى

 والسادة اعضاء هيئة التدريس

 بالقسم والهيئة المعاونة

 

 والسادة اعضاء هيئة التدريس

 والدهبقسم ال

 

 

 الهيكل التنفيذى

 بالكليةلفريق الجودة 

 

 أمين الكلية

 موظفو الكلية شئون طالب موظفو  أمين الكلية

ميد ع                       المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                            

 الكلية
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جودة                                                                   د / وائل محمد على         

 را.د/نبيل محمد بكي

 ى النحو التالى:على ان تكون عل 2020توزيع لجان المعايير االكاديمية الخاصة بالجودة  للعام الحالى 

  

 .المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية7

  

وتنمية  .المشاركة المجتمعية8

 البيئة

  

 .الطالب والخريجون9

 :الفسيولوجياالسيد االستاذ الدكتور/ رئيس قسم 

 غنيمة االستاذ الدكتور/ اسماعيل ابو

 والسادة اعضاء هيئة التدريس بالقسم والهيئة 

 المعاونة

 هيئة التدريس والسادة أعضاء

 الهيئة المعاونة و

 والميكروبيولوجيابقسمى التشريح 

 السيد االستاذ الدكتور/ رئيس قسم

 :أمراض الباطنة والمعدية

 نهى عبدهللا / الدكتورة االستاذة
 

 والسادة اعضاء هيئة التدريس

 بالقسم والهيئة المعاونة 

 

 والسادة اعضاء هيئة التدريس

 جراحةوالهيئة المعاونة بقسم ال

 

 

 

 

 

 

السيد االستاذ الدكتور/ رئيس قسم 

 :الهستولوجيا

 

 النشرتى عارفاالستاذ الدكتور/ محمد 

 

 والسادة اعضاء هيئة التدريس

 بالقسم والهيئة المعاونة

 موظفو شؤن الطالب امين الكلية موظفو شؤن الطالب

 رعاية الشباب شؤون هيئة التدريسموظفو  موظفو الدراسات العليا

 والمادية الموارد المالية .12 العليا. الدراسات 11 العلمية واالنشطة البحث العلمى  -10

 :الطب الشرعى والسمومالسيد االستاذ الدكتور/ رئيس قسم 

 

 االستاذ الدكتور / ياسر سعيد سالم

 
 هيئة التدريس والسادة اعضاء

 بالقسم والهيئة المعاونة

الكيمياء السيد االستاذ الدكتور/ رئيس قسم 

 :الحيوية

 

 االستاذ الدكتور / على حافظ
 هيئة التدريس والسادة اعضاء

 بالقسم والهيئة المعاونة

 

 هيئة التدريس والسادة اعضاء

 الهيئة المعاونة بقسم و

 الرقابة الصحية على االغذية

. 

امراض السيد االستاذ الدكتور/ رئيس قسم 

 :واالسماك الدواجن

 

 االستاذ الدكتور / هانى اللقانى

 

هيئة التدريس والهيئة  والسادة اعضاء
 بالقسم المعاونة

 

 امين الكلية موظفو الدراسات العليا موظفو الدراسات العليا

 المخازن والمشتريات  

                                المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة                                              

 عميد الكلية
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د / وائل محمد على                                                                                       جودة

 ا.د/نبيل محمد بكير

 


