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 .0202-0202للعام الجامعى  بالكليةو التقويم  قياسالتشكيل وحدة 

           

 

 :الفريق االداري  -:اوال
 الوظيفة االسم م

 الوحدة دارةعميد الكلية ورئيس مجلس إ داليا منصور حامد /د.ا 2

 الوحدة ونائب رئيس مجلس إدارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب امينه الدسوقي علي /د.ا 0

 الوحدة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ونائب رئيس مجلس إدارة عيد علي موسي /د.ا 3

 الوحدة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس إدارة محمد الشبراوي غانم /د.ا 4

 و التقويم بالكليةمدير وحدة القياس  امل عرفات مختار/ د.ا 2
 نائب مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية امال مختار النحلة /د.ا 0
 مدير وحدة ضمان الجودة ثناء مختار النحلة /د.ا 3
 "المسئول المالي واالداري"امين الكلية  مدحت خليفة /ا 4

 رئيس قسم شئون الطالب عبد الرحيم حسنرانيا /ا 5

 رئيس قسم الدراسات العليا نجوي محمد السيد /ا 6

 مسؤل اعمال ادارية  و فنية اميرة النيداني /ب .ط 7

اسماء محمود /الطالبة  8

  عبد الحميد 

 طالب بالفرقة قبل النهائي واعلي طالب في الدرجات علي مستوي الكلية

 :الفريق التنفيذي  -:ثانيا

 القسم االعضاء رئيس اللجنه اسم اللجنه

لجنة المتابعة 
 والدعم

 الكيمياء الحيوي مروة احمد البلتاجي/د محمد سيد احمد /د

 الرقابة الصحية علي االغذية هبة محمد علي شاهين/د

 طب الطيور واالرانب مصطفى الشلقامى/ ب.ط

لجنة بنوك 
 االسئلة 

 الصحة عصام سمير سليمان/د عبير جعفر على/ د.أ

 طب الحيوان محمد سالم سلطان/د

 الكيمياء الحيوي ياسمينا كمال محمود/د

 الباثولوجيا االكلينيكية نهي سيد عبد النعيم/د

 الرقابه الصحية على االغذية االء عبده حلمى

 التوليد و التناسل و التلقيح االصطناعى شادى طاهر محمد / د

 الكيمياء الحيوية ايات سامى / ب.ط

 الباثولوجيا االكلينيكية هايدي جالل عبد الرحمن/د سامح محمد فاروق /د لجنة التصحيح

 الجراحة محمد عبد هللا حسن/د

 التغذية و التغذية االكلينيكية هبة عليان / ب.ط

لجنة االعالم 
وتكنولوجيا 

 المعلومات

 الحياة البريه احمد محمد صالح الدين/د عبير عبد الوهاب /د.ا

 الحيوانيةتنمية الثروة  احمد حافظ احمد/د

 الخلية و االنسجة اميرة السيد خورشيد/ ب.ط
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 تنمية الثروة الحيوانية مصطفي احمد فؤاد/د السيددعاء حسنى /د لجنة التدريب

 طب الطيور واالرانب مني سالم عبدهللا /د

 الخلية و االنسجة السيد متولى محمود/ د 

 طب الحيوان احمد ابراهيم محمود/ ب .ط

لجنة التحليل 
 ءواالحصا

شريف عبدالرحمن /د

 معوض

 تنمية الثروة الحيوانية احمد فتحي فرج/د

 تنمية الثروة الحيوانية اسراء محروس محمد/ ب. ط

 

 احمد حسني محمد وهدان /ا: السكرتارية 

 نهاد محمود سيد  /ا: مسئول قاعدة البيانات 

 احمد عبد الخالق  / ا                          

 

 مدير مركز القياس و التقويم

 
 امل عرفات مختار/ د. أ


