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 القياس والتقويم  وحدة       

 مذكرة لعرض التعديل بتشكيل وحدة القياس والتقويم

 ستاذ الدكتور عميد الكليةال علي 

ي ، حيث  أنه  بشأن تعديل تشكيل الفريق التنفيذي لوحدة القياس والتقويم بكلية الطب البشر

ي اعتذار الزمل عديل بناءا علي تم الت
 :اسماؤهم ء اتآي 

 د. نهي علي عبد الحليم هاشم -1

 د. داليا ابراهيم أحمد مسلم -2

 وانضمام كل من الزملء: 

ي أ .د.أ -1
 (وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي  :بتشكيل مجلس االدارة)حمد عناي 

ي  )بتشكيل مجلس االدارة -2
ي بالكلية( :د. محمود الليث 

وي   منسق وحدة التعليم االلكت 

 دمحم دمحم أ.م.د. مروة عبد العزيز -3

 دمحم حلمي  أ.م.د. هبة أسامة -4

 مجلس ادارة الوحدة: تشكيل ل أو 

  رئيس مجلس

 دارةاال 

  مسل م عيد عبد الأ.د. عبد السل  عميد الكلية

  أ.د. غادة المسلمي   لبوكيل الكلية لشئون التعليم والط نائبا

ي أأ.د.   وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي  نائبا
  حمد عناي 

  المنعمأ.د. نرمي   عطية عبد   المدير التنفيذي للوحدة عضوا

   ومقرر لجنة نائب المدير التنفيذي للوحدة عضوا
 ضمان جودة عملية القياس والتقويم

 أ.م.د. نورهان عبد هللا الصباح

 سامية عادل عبد الباسطد. أ.م.   متحاناتاال مقرر لجنة المراجعة وتقويم  عضوا

ي والتحليل  اتآلي مقرر لجنة التصحيح  عضوا
ي عاطف السيد   اإلحصاي 

  سيد أحمد د. مث 

  أ.د. ابتسام حامد ندا  سئلةال مقرر لجنة بنوك  عضوا

ي  عضوا
 أ.م.د. نهي عباس طلب  مقرر لجنة التدريب والدعم الفث 

  أ.د. عبت  الهواري  مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية عضوا

ي بالكليةاإللمنسق وحدة التعليم  عضوا
وي    ثـيمحمود الليد.   كت 
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 القياس والتقويم  وحدة       

 اللجان التنفيذيةشكيل تثانيا: 

 متحاناتاال لجنة المراجعة وتقويم . ١

 االسم /القسمالدرجة العلمية لمسئوليةا

ي الأستاذ مساعد  مقرر اللجنة  أ.م.د. سامية عادل عبد الباسط هستولوج 

 أ.د. ابتسام حامد ندا االتزانأستاذ السمع و  عضو

ي  عضو ي أحمد أستاذ مساعد الهستولوج 
 أ.م.د. أسماء الحسيث 

ي  عضو  أ.م.د. شيماء علي عبد الرحمن أستاذ مساعد الهستولوج 

يــــ أستاذ مساعد  عضو ة ابراهيم السمحأ.م.  ح اتآدمي والجنةالتشر  د. أمت 

ي  عضو  أ.م.د. نهي عباس طلب أستاذ مساعد الفارماكولوج 

 نورهان عبد هللا سعيد الصباح .أ.م.د أستاذ مساعد الكيمياء الطبية الحيوية عضو

ي أستاذ مساعد  عضو  دمحم دمحم مروة عبد العزيزأ.م.د.  الفسيولوج 

يــــ أستاذ مساعد  عضو  أ.م.د. هبة أسامة دمحم حلمي  ح اتآدمي والجنةالتشر

عي والسموم عضو
ي عاطف السيد سيد مدرس الطب الشر

 د. مث 

يــــ عضو ي حسن ح اتآدمي والجنةمدرس التشر
 د. نانسي حسيث 

ي  مدرس عضو ي دمحمد.  الفارماكولوج   رشا دمحم صت 

 

 

ي وتكنولوجيا المعلوماتاإل والتحليل  اتآلي التصحيح  .٢
 حصاي 

 االسم /القسمالدرجة العلمية لمسئوليةا

عي والسموم مقرر اللجنة
ي عاطف السيد سيد  مدرس الطب الشر

 د. مث 

ي  عضو  أ.م.د. شيماء علي عبد الرحمن أستاذ مساعد الهستولوج 
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 القياس والتقويم  وحدة       

 

 سئلةل الجنة بنوك  .٣

 االسم /القسمالدرجة العلمية لمسئوليةا

 أ.د. ابتسام حامد ندا االتزانأستاذ السمع و  اللجنة مقرر 

ي  عضو ي أحمد أستاذ مساعد الهستولوج 
 أ.م.د. أسماء الحسيث 

يــــ أستاذ مساعد  عضو ة ابراهيم السمحأ.م.  ح اتآدمي والجنةالتشر  د. أمت 

ي  مدرس عضو ي دمحمد. رشا  الفارماكولوج   دمحم صت 

 د. مروة دمحم عايش متوطنةالمدرس المراض  عضو

 

 

ي  .٤
 التدريب والدعم الفث 

 االسم /القسمالدرجة العلمية لمسئوليةا

ي  اللجنة مقرر   أ.م.د. نهي عباس طلب أستاذ مساعد الفارماكولوج 

نورهان عبد هللا سعيد  .أ.م.د أستاذ مساعد الكيمياء الطبية الحيوية عضو
 الصباح

ي أستاذ مساعد  عضو  دمحم دمحم مروة عبد العزيزأ.م.د.  الفسيولوج 

يــــ عضو ي حسن ح اتآدمي والجنةمدرس التشر
 د. نانسي حسيث 

يــــ أستاذ مساعد  عضو  أ.م.د. هبة أسامة دمحم حلمي  ح اتآدمي والجنةالتشر

 
 

 ضمان جودة عملية القياس والتقويملجنة  .٥

 االسم /القسمالدرجة العلمية لمسئوليةا

نورهان عبد هللا سعيد  .أ.م.د أستاذ مساعد الكيمياء الطبية الحيوية اللجنةمقرر 
 الصباح
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 القياس والتقويم  وحدة       

 )تابع لجنة ضمان جودة عملية القياس والتقويم(

 أ.د. ابتسام حامد ندا تزاناال أستاذ السمع و  عضو

ي  عضو  أ.م.د. نهي عباس طلب أستاذ مساعد الفارماكولوج 

ي الأستاذ مساعد  عضو  أ.م.د. سامية عادل عبد الباسط هستولوج 

عي والسموم عضو
ي عاطف السيد سيد مدرس الطب الشر

 د. مث 

 

 

  دارةال عميد الكلية ورئيس مجلس                                                                                  

  عيد المأ.د/ عبد الس                                                                                  
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  :تحريرا ف
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