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 01/00/8102ضمان الجودة:تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة 
 80/00/8102تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 جامعه طنطا  –كلية الطب  –بيان بكوادر وحدة ضمان الجودة 

 المناصب الوظيفة الاسم المعيار

 –أستاذ التشريح  أ.د.منال ابراهيم البرماوى  مدير وحدة ضمان الجودة 
مدير وحدة ضمان 

 الجودة 

  المشاركة فى أعمال التطوير و الجودة بكلية طب
طنطا كرئيس معيار الدراسات العليا و التطوير 

 المستمر للفاعلية التعليمية 

  المشاركة فى أعمال التطوير و الجودة بكلية طب
 طنطا فى معيار البحث العلمي 

  المشاركة فى أعمال التطوير و الجودة بقسم التشريح
 . بكلية طب طنطا.فى معيار البحث العلمي

  المشاركة في اعمال التطوير و الجودة بجامعة طنطا و
كلياتها المختلفة و اعداد الكليات للاعتماد من خلال 

 مركز ادارة الجودة بجامعة طنطا.

  المشاركة في اعمال التطوير الخاصة بالمشروعات
الطلابية  بجامعة طنطا و كلياتها المختلفة  من خلال 

 دة بجامعة طنطا.مركز ادارة الجو

 ذعضو اللجنة المنظمة لمؤتمر كلية طب طنطا من 
 الي الان. 8102

  مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس كمدرب
معتمد في دورات عديدة مثل دورات سلوكيات 

الساعات  –اخلاقيات البحث العلمي  -المهنة
  الورقة الامتحانية( -دورات التفكير – المعتمدة
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 01/00/8102ضمان الجودة:تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة 
 80/00/8102تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 المناصب الوظيفة الاسم المعيار

منسق معيار التخطيط 
 الاستراتيجى 

أستاذ طب  أ.د.دينا حازم زياردة 
المناطق الحارة 

 والحميات 

 

منسق معيار القيادة 
 والحوكمة 

مدير وحدة  أ.د.وسام صلاح 
التخطيط 

الاستراتيجى 
 -وتقويم الاداء 

أستاذ الباثولوجيا 
 الاكلينيكية 

 مدرب محترف ومعتمد 

  قدرات أعضاء هيئة عضو بالمركز الدولى لتنميه
 التدريس والهيئة المعاونه

  مدرب معتمد بمشروع الطرق المؤدية الى التعليم
 Path wayالعالى 

 الأداء تقييمو الاستراتيجى التخطيط وحدة مدير 

 طنطا بجامعة الجامعى

 طنطا بجامعة الجودة ضمان مركز فى داخلى مراجع 

 سابقاً

 التعليم لتطوير الحكومة استراتيجية اعداد لجنة عضو 

 2030-2015 مصر فى العالى

منسق معيار الدراسات 
 العليا 

  Vice president of Quality Assurance center of Tanta أستاذ الهستولوجيا  أ.د.عزة أبو ريه 
university  

 Coordinator of professionalism in CBMBP and new 
medical curriculum of the main stream (MSBP- CP 
5 years)  

 Vice president of the quality assurance center of 
Tanta university April 2018  
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 01/00/8102ضمان الجودة:تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة 
 80/00/8102تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 المناصب الوظيفة الاسم المعيار

  Coordinator of the Post Graduate standard of the 
quality assurance unit in the faculty of medicine 
Feb 2018  

 Member of the strategic planning standard of the 
College of Medicine July 2016  

  Member of the Post Graduate standard of the 
Department of Histology July 2016  

  Member of the internal audit committee of quality 
assurance unit  

 Member of the Staff members Development 
Committee  

 Participation of the Quality Assurance Unit team in 
the follow-up visit to the various departments of 
the Faculty of Medicine (CIQUAP)  

 Participation in all the quality work in the 
department of histology.  

منسق معيار القيادة 
 والحوكمة 

أستاذ الكيمياء  أ.د.سها سعيد زكريا 
 الحيوية الطبية 

 Member of team of medical education center in 
Tanta University Egypt. 

 Member of team of   International Medical 
Competency-based Bachelor Program 

 “IMCBP”, Tanta university 
أستاذ مساعد علاج  أ.د.نهال المشد  منسق معيار ادارة الجودة 

 الاورام 

 Internal Quality assurance Peer reviewer at Faculty 
of Medicine, Tanta University. 
 - Head of Crisis Management Unit at Faculty of 

Medicine, Tanta University since 2012 
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 01/00/8102ضمان الجودة:تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة 
 80/00/8102تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 المناصب الوظيفة الاسم المعيار

منسق معيار البرامج 
 والمقررات 

أستاذ ورئيس  أ.د.نجلاء ابراهيم سرحان 
قسم 

 الهستولوجى 

 Coordinator of program and courses in Internal 
Quality Assurance System of faculty of medicine 

Tanta university 

 Implementation of Internal Quality Assurance 
System. Project code: B/TAN/3/02 (178500 LE) 
Quality Assurance & Accreditation Project (QAAP), 
Projects Management Unit (PMU), Ministry of 
Higher Education, Arab Republic of Egypt, Second 
Cycle, Oct. 15th, 2004 

 Implementation of Internal Quality Assurance 
System. (11,000,000 LE) Continuous Improvement 
of Quality Assurance & Accreditation Project 
(CIQAP), Ministry of Higher Education, Arab 
Republic of Egypt, Second Cycle, May. 23th, 2009 

منسق معيار الطلاب 
 والخريجون 

أستاذ الطب  أ.د.على عيد الديب 
الطبيعى 

والروماتيزم 
 والتأهيل 

 

منسق معيار التدريس 
 والتعلم 

أستاذ مساعد  أ.د.ياسر عبد الروؤف
 الباطنة العامه 
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 01/00/8102ضمان الجودة:تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة 
 80/00/8102تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 المناصب الوظيفة الاسم المعيار

منسق معيار الطلاب 
 والخريجون 

مدرس مساعد  أ.د.محمد حسن 
الطب الطبيعى 

والروماتيزم 
 والتأهيل

 

التخطيط منسق معيار 
 الاستراتيجى 

مدرس مساعد  د.نبيلة عبد الناصر الجزار
طب المناطق 

 الحارة والحميات 

 2016- The present working in scope student 
undergraduate and post graduate in tropical 
medicine department quality. 

 2017- the present working in scope strategic 
management in quality assurance unit in Tanta 
University School of Medicine, Egypt 

 Attendance a lot of conferences in quality 
management 

منسق معيار أعضاء هيئة 
 التدريس 

مدرس طب  د.اسلام السيد الهوارى 
 الاطفال 

 

  مدرس التشريح  د.هبه عراقيب  منسق معيار الموارد 

منسق معيار البرامج 
 والمقررات 

مدرس  د.الهام ناصف 
 الفسيولوجيا 

 

مدرس مساعد  د.وسام الجندى 
 الطفيليات 

 



 جامعه طنطا  –كلية الطب  –بيان بكوادر وحدة ضمان الجودة  80/00/8102تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 

7 

 01/00/8102ضمان الجودة:تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة 
 80/00/8102تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 المناصب الوظيفة الاسم المعيار

منسق معيار التدريس 
 والتعلم 

مدرس مساعد  د.سالى ماهر 
 الباطنة العامه 

 

مدرس مساعد  د.دينا جمال الدين  
 الباطنة العامه 

 

منسق معيار البحث 
 العلمى 

  مدرس التشريح  د.قدرية المرشدى 

مدرس أمراض  د.ولاء موافى 
 الصدرية 

 

مدرس الامراض  د.ياسمينه العطار  المشاركة المجتمعيه
الجلدية 

 والتناسلية 

 

مدرس الامراض  د.الزهراء علام 
 الباطنة العامه 

 Training program of Quality Standards in Teaching 
from 15th to 16th June, 2016.  

أخصائى حاسب  أ.نيفين سلطان أحمد  الفريق الادارى بالوحدة 
 آلى 
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 01/00/8102ضمان الجودة:تاريخ اعتماد مجلس ادارة وحدة 
 80/00/8102تاريخ اعتماد مجلس الكلية :

 المناصب الوظيفة الاسم المعيار

أخصائى شئون  أ.داليا وجدى محمد 
 مالية 

 

أخصائى شئون  أ.مروة سراج الدين الشيخ 
 قانونيه 

 

  علاقات عامه  أ.ياسمين مجدى 

  علاقات عامه  أ.سالى سمير القلى 

 مدير وحدة ضمان الجودة

 

 بأعمال عميد الكليةالقائم  

 أ.د.عمرو محمد زعير  أ.د.منال ابراهيم البرماوى

 


