
 ةبوحدة ضمان الجود لسادة منسقى المعاييرا
 

 االيميل التليفون الوظيفة المنسق المعيار

 التخطيط االستراتيجى -1

 yasminenaga@gmail.com 31222244613  استاذ الباطنة كلى د. ياسمسن نجا

 ا.د. غادة مراد
 االبحاثاستاذ الهستولوجيا ومدير مركز 

 وعضو المجلس التنفيذى بوحدة ضمان الجودة
31366863355 Gmourad61@gmail.com 

 Omnia.nassar@yahoo.com 31322648333 دارة جودة المستشفيات الجامعيةمدير ا د. امنية نصار

 د. منة هللا رزق
مدرس التعليم الطبى وعضو المجلس التنفيذى 

 لجودةلوحدة ضمان ا
31211815568 M_hassan200430@alexmed.edu.eg  

 ا.م.د. عمانوئيل سابا القيادة والحوكمة -2
 استاذ مساعد الطب الطبيعى والروماتيزم

 ونائب مدير وحدة ضمان الجودة 
31224118316 Emadaziz55@gmail.com 

 ادارة نظم الجودة -3
 د. سها االتربى

مدرس الفارماكولوجيا وعضو المجلس 

 التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
31111466863 sohaelatrebi@gmail.com 

 Rosalinda_n91@yahoo.com 31223212361 معيد الطب الشرعى والسموم االكلينيكية د. نانسى اسامة

 الحميدد. سلمى عبد  اعضاء هيئة التدريس -4
مدرس مساعد الصحة العامة وعضو المجلس 

 التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
31331144253 Alysalma1988@gmail.com 

 الجهاز االدارى -5

 ا.م.د/ عمانوئيل سابا
أستاذ مساعد الطب الطبيعى والروماتيزم 

 ونائب مدير وحدة ضمان الجودة 
  

 ا. امل شحاتة

مسئول وحدة التطوير االداري بادارة 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وعضو 

 المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة

31313182221 Amal.shehata@alexmed.edu.eg  

 ا. رائف محمد
قسم العالقات قائم بأعمال امين الكلية ومدير 

 العالقات العامة
31221333151 Raefmohamed85@gmail.com  

الموارد المالية  -6

 والمادية
 د/ علياء توفيق

مدرس مساعد تشريح وعضو مجلس تنفيذى 
 لوحدة ضمان الجودة

31332812533 

aliaa.elalkamey@alexmed.edu.eg 
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  Rihammagdy1987@gmail.com 31221568486 حسابات البرنامج الدولى ا. ريهام مجدى

  Elsyed.kandil@yahoo.com 31231111466 مركز االبحاث ا. سيد قنديل

 د. منة هللا رزق المعايير االكاديمية -1
مدرس التعليم الطبى وعضو المجلس التنفيذى 

 لوحدة ضمان الجودة
31211815568 M_hassan200430@alexmed.edu.eg  

 التدريس والتعلم -8
 د. نهى الدسوقى

مدرس مساعد التعليم الطبى وعضو المجلس 

 التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
31233386516 nohaeldesoky@ymail.com 

 Rosalinda_n91@yahoo.com 31223212361 االكلينيكيةمعيد الطب الشرعى والسموم  د. نانسى اسامة

 الطالب والخريجون -6
 د. نيهال خليل

مدرس الكيمياء الحيوية وعضو المجلس 

 التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
31283184186 Nehal.khalil@alexmed.edu.eg 

 Ashrafgoher74@gmail.com 31282161114 مدير قسم شئون الخريجين ا. اشرف جوهر

 البحث العلمى -13

 ا.د. غادة مراد
استاذ الهستولوجيا ومدير مركز االبحاث 

 وعضو المجلس التنفيذى بوحدة ضمان الجودة
31366863355 Gmourad61@gmail.com 

 Rosalinda_n91@yahoo.com 31223212361 معيد الطب الشرعى والسموم االكلينيكية د. نانسى اسامة

  mayada.elrakhawy@alexmed.edu.eg 31231413334 مدير إدارة العالقات الثقافية   ا. ميادة الرخاوى

 الدراسات العليا -11

 drperihansalem@yahoo.com 31331815236 استاذ الباطنة كلى ا.د. بريهان سالم

 elsawynoha@yahoo.com 31333331126 استاذ الطب الطبيعى والروماتيزم ا.د. نهى الصاوى

 د. منة هللا رزق
مدرس التعليم الطبى وعضو المجلس التنفيذى 

 لوحدة ضمان الجودة
31211815568 M_hassan200430@alexmed.edu.eg  

  Mohamed.said.alexmed28@gmail.com 31221233663 كنترول الدراسات العليا  ا. محمد سعيد 

المشاركة  -12

المجتمعية وخدمة 

 البيئة

 Nahoola22@gmail.com 31213161648 استاذ مساعد الصحة العامة  د. نهلة جمال الدين

 ا. سامح مهنا
وكيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة سكرتير 

 البيئة
31283316116 Samehmamdouh53@gmail.com  

 

 مدير وحدة ضمان الجودة

 ا.د. عزة بركة                                                                                                                                               
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