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 الفسيولوجى بزيارة قسم 8/11/2016قامت وحدة ضمان الجودة بكلية الطب يوم الثالثاء الموافق 

فى تمام الساعه التاسعه والنصف وذلك وفقا للجدول الزمنى للزيارة والخطاب المرسل للقسم بتاريخ 

 24/9/2016 وذلك تطبيقا لقرارات مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة بتاريخ 10/10/2016

  2016/2017والخاص باعتماد جدول زيارات المتابعه الداخلية للعام الجامعى 

وكان على رأس فريق الزيارة  

أمجد عبد الرؤوف فرحات   عميد الكلية  / االستاذ الدكتور  -

أحمد عبد السالم شكل    وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   /االستاذ الدكتور  -

فريق الزيارة  

المعيار  الوظيفة  االسم  م 

– أستاذ الميكروبيولوجى عزة محمود حسن   .د.أ  .1

مدير وحدة ضمان الجودة 

الموارد  

– أستاذ التشريح منال ابراهيم البرماوى  .د.أ  .2

نائب مدير وحدة ضمان الجودة  

– التخطيط االستراتيجى 
الدراسات العليا  

القيادة والحوكمة  استاذ مساعد الكيمياء الحيوية  سها سعيد زكريا  .د.أ  .3

ادارة الجودة والتطوير  أستاذ مساعد عالج االورام  نهال المشد .د.أ  .4

أعضاء هيئة التدريس  مدرس مساعد طب االطفال  اسالم السيد الهوارى  . د  .5

أستاذ مساعد االشعه منال هميسه  .د.أ  .6
التشخيصية  

الطالب – الجهاز االدارى 
والخريجون  

نجالء ابراهيم سرحان  .د.أ  .7

وسام الجندى  . د

أستاذ الهستولوجى  

معيد الطفيليات  

المعايير األكاديمية والبرامج 
 – التعليمية 

Course portfolio  

على عيد الديب  . د.أ  .8

 

محمد حسن أبو زيد  . د

أستاذ الطب الطبيعى 
والروماتيزم والتأهيل  

مدرس الطب الطبيعى 
والروماتيزم والتأهيل 

الطالب والخريجون  

ياسر محمد عبد الرؤوف   .د.أ  .9

شيماء محمد مشعل  .د

أستاذ مساعد الباطنه العامه 

مدرس الباطنه العامه  

التدريس والتعلم  
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المعيار  الوظيفة  االسم  م 

البحث العلمى   مساعد الفارماكولوجى  أستاذ  محمد حبلص. د  .10

مدرس االمراض الجلدية ياسمينه العطار  . د  .11
والتناسلية  

المشاركة المجتمعية  

متابعه العلمية التعليمية  مدرس هستولوجى  د شيرين شوقى العبد   .12
 بقاعات التدريس

وتم التقييم على اساس معايير االعتماد والمؤشرات الخاصة بكل معيار على النحو التالى  

 


