
 0202 بوحدة ضمان الجودة السادة منسقى المعايير

 االيميل التليفون الوظيفة المنسق المعيار

التخطيط  -1

 االستراتيجى

 yasminenaga@gmail.com 31222244613 الباطنة مساعد أمراض استاذ ن نجاد. ياسمي

 azzabarakamnh@gmail.com 31224562312 الجودة ضمان وحدة ومدير الفارماكولوجيا استاذ بركة عزة. د.ا

 Omnia.nassar@yahoo.com 31322642333 دارة جودة المستشفيات الجامعيةمدير ا د. امنية نصار

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

 مدير وحدة ضمان الجودة
31224112316 Emadaziz55@gmail.com 

 إداره نظم الجودة -3

 azzabarakamnh@gmail.com 31224562312 استاذ الفارماكولوجيا ومدير وحدة ضمان الجودة ا.د. عزة بركة

 Nadasoliman82@gmail.com 31142333113 مدرس الكيمياء الحيوية الطبية د. ندى أحمد حسين سليمان

 ا.م.د. عمانوئيل سابا
الطب الطبيعى والروماتيزم ونائب استاذ مساعد 

 مدير وحدة ضمان الجودة
31224112316 Emadaziz55@gmail.com 

 تةاا/ امل شح

 االتصاالت بادارة االداري التطوير وحدة مسئول

  المعلومات وتكنولوجيا

 الجودة ضمان لوحدة التنفيذى المجلس وعضو

31313122221 Amal.shehata@alexmed.edu.eg 

  Samargalal2017@gmail.com 31332266623 منسق جودة البرنامج الدولى  ا/ سمر جالل 

اعضاء هيئة  -4

 التدريس

 azzabarakamnh@gmail.com 31224562312 استاذ الفارماكولوجيا ومدير وحدة ضمان الجودة ا.د. عزة بركة

 د.نهلة حمودة
مدرس الفارماكولوجيا  وعضو المجلس التنفيذى 

 لوحدة ضمان الجودة
31224222115 nmshjapan@gmail.com  

الجهاز   -5

 اإلدارى

 azzabarakamnh@gmail.com 31224562312 الجودة ضمان وحدة ومدير الفارماكولوجيا استاذ بركة عزة. د.ا

 ا. امل شحاتة

مسئول وحدة التطوير االداري بادارة االتصاالت 

المعلومات وعضو المجلس التنفيذى وتكنولوجيا 

 لوحدة ضمان الجودة

31313122221 Amal.shehata@alexmed.edu.eg 

الموارد المالية  -6

 والمادية

 د/ علياء توفيق
مدرس مساعد تشريح وعضو مجلس تنفيذى لوحدة 

 ضمان الجودة
31332212533 

aliaa.elalkamey@alexmed.edu.eg 

 

 

 Rihammagdy1987@gmail.com 31221562423 حسابات البرنامج الدولى ا. ريهام مجدى

  31214221113 السالمة والصحة المهنية ا/ عزة عبد الرحمن
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  31236162462 السالمة والصحة المهنية ا/ احمد طلعت

 د. ندى أحمد حسين سليمان المعايير االكاديمية -1
وعضو المجلس مدرس مساعد الكيمياء الحيوية 

 التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
31142333113 Nadasoliman82@gmail.com  

 التدريس والتعلم -2

 المجلس وعضو الطبى التعليم مساعد مدرس شومان مروة. د

 الجودة ضمان لوحدة التنفيذى

31223443423 schumannmarwa@gmail.com  

 د. نهلة حمودة
 التنفيذى المجلس وعضو  الفارماكولوجيا مدرس

 الجودة ضمان لوحدة
31224222115 nmshjapan@gmail.com 

 د. نهى الدسوقى
مدرس مساعد التعليم الطبى وعضو المجلس 

 التنفيذى لوحدة ضمان الجودة
31233326513 nohaeldesoky@ymail.com 

الطالب  -3

 والخريجون

 د. نيهال خليل
مدرس الكيمياء الحيوية وعضو المجلس التنفيذى 

 لوحدة ضمان الجودة
31223124126 Nehal.khalil@alexmed.edu.eg 

 د.نهلة حمودة
التنفيذى مدرس الفارماكولوجيا وعضو المجلس 

 لوحدة ضمان الجودة
31224222115 nmshjapan@gmail.com 

 Ashrafgoher74@gmail.com 31222131114 مدير قسم شئون الخريجين ا. اشرف جوهر

 البحث العلمى -13

 azzabarakamnh@gmail.com 31224562312 الفارماكولوجيا ومدير وحدة ضمان الجودة استاذ ا.د. عزة بركة

 د.هند ياسين
التنفيذى مدرس الكيمياء الحيوية وعضو المجلس 

 لوحدة ضمان الجودة
01023392993 hendyassin2012@gmail.com  

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

 الدراسات العليا -11

 drperihansalem@yahoo.com 31331215233 استاذ الباطنة كلى ا.د. بريهان سالم

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

 Mohamed.said.alexmed28@gmail.com 31221233363 كنترول الدراسات العليا ا. دمحم سعيد

المشاركة  -12

المجتمعية وخدمة 

 البيئة

 Nahoola22@gmail.com 31213131342 استاذ مساعد الصحة العامة د. نهلة جمال الدين

 Samehmamdouh53@gmail.com 31223313116 سكرتير وكيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة ا. سامح مهنا

 مدير وحدة ضمان الجودة

 ا.د. عزة بركة                                                                                                                                               
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