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 جمهورية مصر العربية
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 تطوير ُنظم القياس والتقويم بالجامعات المصرية 

 

 الدورة السادسة
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 الجزء األول

 

 :  تحددت مجاالت التقدم للمشروعات الُممولة خالل المرحلة السادسـة في اآلتى
 .إنشاءوحدات القياس والتقويم في الجامعات المصرية  -3

 .التي لم يتم تمويلها من قبلإنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعات المصرية  -5

 :وذلك لتحقيق األهداف التالية

نشر ثقافة التحول الرقمي لنظم القياس والتقويم كوسيلة لتحسين مخرجات العملية التعليمية والحصول على  -

 .االعتماد الدولي للبرامج التدريبية

 .لتعلم المستهدفةتطوير نظم اإلختبارات النظرية والعملية والشفهية ضماناً لتحقيق نواتج ا -

تطبيق منظومة بنوك األسئلة التقييم اإللكتروني وميكنة االمتحانات من خالل توفير البنية التحتية والمعلوماتية  -

التصحيح االلكتروني وتحليل نتائج االمتحانات لضمان العدالة والشفافية في  –لتنفيذ االختبارات اإللكترونية 

 .عملية القياس والتقويم بالجامعات

 .إعداد األدلة الخاصة بنظم التحول الرقمي في مجال القياس والتقويم -

 .قياس استطالع الرأي للفئات المختلفة لنظم التحول الرقمي في مجال القياس والتقويم -

 .تفعيل بنوك األسئلة وتحقيق النسبة المعيارية الخاصة بتعميم وتطبيق بنوك األسئلة/ إنشاء  -

وأساليب االختبارات التحريرية والعملية والشفهية والتطبيقية لذوياإلحتياجات الخاصة تطوير واستحداث ُنظم  -

 .وفقا للنظم الحديثة للقياس والتقويم

 :متطلبات رئيسة للتقدم لمشروعات الدورة السادســـة 
 : متطلبات عامة -

تلتزم الجامعة والكليات المشاركة في المشروع بتوفير البنية التحتية والمعلوماتية الالزمة لتفعيل نظم  .1
 . التحول الرقمي في مجال القياس والتقويم

تلتزم الجامعة بضمان إستمرارية المشروع مادياً عقب اإلنتهاء من المشروع بخطة واضحة ومحددة وقابلة  .0
 .للقياس

 .ع آلية لتعاون أعضاء هيئة التدريس لعمل بنوك أسئلة وتغذيتها وتفعيلها وتحديثهاتلتزم الجامعة بوض .0

 .تلتزم الجامعة بتطوير نظم التحول الرقمي في مجال القياس والتقويم .4

تلتزم الجامعة بتقديم خطاب رسمي معتمد يفيد تسهيل اإلجراءات اإلدارية والمالية لتنفيذ أهداف  .5
 .وأنشطةالمشروع 

معة باعتماد الالئحة اإلدارية والمالية لمركز ووحدات القياس والتقويم للعمل بها اثناء وبعد إنتهاء تلتزم الجا .9
 . فترة المشروع ككيان ُمنفصل ُيدرج داخل الهيكل التنظيمي للجامعة والكليات المشاركة

 . تقديم آخر تقرير سنوي أو آخر دراسة ذاتية للكليات المشاركة في المشروع .7

 .ة اإلستراتيجية للجامعة والكليات المشاركة في المشروع معتمدة وموثقةتقديم الخط .8
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قبل تنفيذ المشروع، وما   Baseline Indicatorsدراسة للوضع الحاليموضحة بمؤشرات األداء بيان .6
أثناء تنفيذ المشروع  لتحقيق التميز في  Performance Indicatorsسيتم من مؤشرات للتطوير

 .لتقويمتطوير نظم القياس وا

خطة تدريبية سنوية معتمدة خالل المشروع تشمل البرامج التدريبية والهدف والمستهدف من كل دورة وجهة  .13
التنفيذ مع تقديم تقرير دورىعن ما تم تنفيذه من برامج وعدد ونسبة وفئة المشاركين وأثر الدرورات التدريبية 

 . على تطور االداء داخل الجامعة والكليات

 

 : متطلبات خاصة 

 (:سةالدورة الساد)يشترط للمشروعات المتقدمة في هذه الدورة  .3

من المقررات المطروحة بكل كلية متقدمة  15لـــ  13أن يتم إعداد وتنفيذ بنوك األسئلة في حدود من  ⮚

 .مفردة ُمحكمة وُمقننة1333بحيث يحتوى البنك على  ما ال يقل عن . أو مشاركةبالمشروع

ق االختبارات اإللكترونية بنسبة تحددها األقسام العلمية وفقاً لما يتناسب وقياس نواتج أن يتم تطبي ⮚

 .من المقررات المطروحة بالكلية المتقدمة للمشروع. التعلم اثناء المشروع 

أن يتم تطبيق التصحيح اإللكتروني للمقررات بنسبة تحددها األقسام العلمية بما يتناسب مع طبيعة كل  ⮚

 ..مقرر

لية المتقدمة تقدم ما يفيد بتطبيق نظام توصيف وتقرير المقرر في إطار المخرجات التعليمية الك ⮚

 .المستهدفة للمقررات والبرامج

وحدة القياس والتقويم تالئم أنشتطتها األساسية في االختبارات / توفير المكان المناسب إلنشاء مركز ⮚

 .بنوك األسئلة -التصحيح اإللكتروني –اإللكترونية 

 :رشادات واشتراطات عامةإ

 :ـ إعداد وتسليم المقترحات 1
الكلية والجهات اإلدارية المعنية بالتنفيذ على مقترح المشروع والموافقة / يتعين موافقة مجلس الجامعة ⮚

 .على تعيين المدير التنفيذي طبقاً لمعايير معتمدة ومعلنة من مجلس المؤسسة التعليمية

 .تأكيداً للموافقة على المشروع المقدم واإلقرار بأهميتة وأولوية تنفيذه اعتماد الجامعة أو الكلية  ⮚

 .االلتزام بتيسير واستغالل اإلمكانات المتاحة بكليات الجامعة والالزمة لتنفيذ المشروع ⮚

االلتزام بمراجعة واعتماد مقترح المشروع بواسطة كل من مركز ضمان الجودة، ووحدة إدارة  ⮚

 .أومركز القياس والتقويم إن وجد في حال تقدم الكلية بالمشروع .  ل التقدم بهالمشروعات بالجامعة قب

 .يجب االلتزام بجميع النماذج المحددة وال تقبل النماذج المكتوبة بخط اليد والمرسلة بالفاكس ⮚

بنموذج التقدم بشكل صحيح ومتوافق مع  0يراعى إعادة ترقيم صفحات الفهرس الموجود بصفحة  ⮚

 .الصفحات بعد االنتهاء من كتابة المقترحترقيم 

إما  CDيتم تسليم ثالث نسخ ورقية معتمدة من المشروع المقترح، باإلضافة إلى نسخة إلكترونية على  ⮚

مركز القياس والتقويم : إلى CDوتسلم النسخ الورقية الثالث باإلضافة إلى . باليد أو بالبريد السريع

المهندسين  -الدور الثاني عشر ،شارع أحمد عرابي 69)م العالي بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعلي
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قبل الساعة الثانية  0303مارس  10في الموعد المحدد يوم الخميس ( 10411–مصر –الجيزة  –

 . ظهراً 

الجزء األول يحتوي على الفصول الخمسة من المشروع والمالحق من : تتضمن كل نسخة جزئين ⮚

إلى ملحق  9الثاني يحتوي على المالحق األخرى من ملحق رقم  والجزء. 5إلى ملحق رقم  1ملحق

10. 

 .يتعين استيفاء جميع التوقيعات واألختام المطلوبة ⮚

 :ـ فريق عمل المشروع0
أو عميد الكليةفى / مدير المشروع هو رئيس الجامعة فى حال إنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعة ⮚

 .بالكليةحال إنشاء وحدة للقياس والتقويم 

الكلية طبقا لمعايير معتمدة / يتم اختيار وتعيين المدير التنفيذي للمشروع من خالل مجلس الجامعة ⮚

 . ومعلنة

ُيفضل أال يكون المدير التنفيذي للمشروع هو مدير مركز أو وحدة ضمان الجودة بالكلية، ولكن يمكن  ⮚

 .  أن يكون عضواً في فريق إدارة المشروع

 .ار وتعيين نائب للمدير التنفيذي للمشروعيشترط أن يتم اختي ⮚

ضرورة مشاركةشباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب في تنفيذ جميع األنشطة التي  ⮚

التدريب، االستبيانات، قياس األثر، وآليات التعامل مع المقترحات : يمكن مساهمتهم فيها مثل

 .الخ......والشكاوي

 .الفريق اإلداري والتنفيذي على مقترح المشروعيتعين توقيع جميع أعضاء  ⮚

 :ـ تمويل المشروع0
مليون  1.5)يتراوح التمويل اإلجمالي للمشروع ما بين مشروع صغير خاص بإنشاء وحدة بالكلية  ⮚

وحدة بكليتين من  0، ومتوسط خاص بإنشاء مركز للقياس والتقويم بالجامعةوعدد (مليون0الى 

 .وفقاً الحتياجات المشروع( مليون 4مليون إلى  0من )عملية  الجامعة كلية نظرية واالخرى

 .من إجمالي التمويل% 43ال يقل التمويل المساهم من الجامعة عن  ⮚

لبند %  03لبند المبانى غير السكنية، % 03: يتم توزيع النسب المخصصة من الميزانية كالتالي ⮚

على أن ُيصرف بند . والمعدات لبند اآلالت% 03لبند التجهيزات و% 03الدراسات والبحوث و

 .الدراسات والبحوث من تمويل الجامعة 

بعد موافقة وحدة إدارة المشروعات على مبررات %  13يمكن السماح بالنقل من بند آلخر في حدود  ⮚

 .وال يسمح بالنقل إلى بند الدراسات والبحوث من البنود األخرىالنقل 

رج الواحد بالكامل من مساهمة الوحدة أو من مساهمة يتم توزيع الميزانية بحيث يكون تمويل المخ ⮚

 (.فيما عدا المستهلكات يتم تمويلها من مساهمة الجامعة فقط)الجامعة 

 . ال يشمل بند مباني غير سكنية إنشاء أماكن ولكن فقط التجديد واإلحالل  ⮚
سوى في معامل )التكييفات: ال يسمح بتمويل البنود التالية من ميزانية وحدة إدارة المشروعات ⮚

 . ، السجاد والستائر وغيرها من الكماليات(الكمبيوتر
م لعقد الدورات التدريبية 1/7/0303يفضل أن تكون الفترة ثالثة أشهر األولى من بدء المشروع حتى  ⮚

 .اء اآلالت والمعداتوالبدء في اإلجراءات الفنية لشر
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 .ُيفضل االنتهاء من إجراءات بند مباني غير سكنية خالل التسعة أشهر األولى من بدء تنفيذ المشروع ⮚
االنتهاء من جميع إجراءات الشراء الخاصة ببندي اآلالت والمعدات والتجهيزات خالل تسعة ُيفضل  ⮚

 .أشهر منذ بدء تنفيذ المشروع

 :ـ توقيتات هامـــة4
 .شهراً  04ال تزيد عن ذ المشروع مدة تنفي ⮚
مجلس : معتمد من سنوي وآخر تقرير دوري فني ومالي ربع سنويتلتزم المؤسسة التعليمية بتقديم  ⮚

مركز القياس / المؤسسة التعليمية، وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، ومركز ضمان الجودة بالجامعة
 . والتقويم

بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بتنفيذ زيارات يقوم فريق من مركز القياس والتقويم  ⮚
ميدانية دورية ربع سنوية للدعم الفني والمتابعة، مع إعداد تقرير عن الزيارة وتقديمه للكلية في 

 .غضون أسبوعين من موعد الزيارة لعمل إجراءات التحسين التي يراها فريق الدعم والمتابعة
 
 
 

 :ـ تفاصيل مقترح المشروع5
 .يشترط أن تشتمل األهداف بالخطة التنفيذية على األهداف التي حددتها مجاالت المشروع ⮚

عند صياغة مصفوفة اإلطار المنطقي ال يتم تمويل أنشطة لمخرجات مشروعات تطوير سابقة تم  ⮚

 . تمويلها من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

مخرجات  0، وعدم زيادة المخرجات عن أهداف 5عن  يتعين عدم زيادة األهداف بالخطة التنفيذية ⮚

 .أنشطة رئيسةلكل ُمخَرج 4وعدم زيادة األنشطة الرئيسية عن  لكل هدف

بدقة وبصورة قابلة للقياس ومتابعة  Baseline Indicatorsيجب رصد وتوثيق الوضع الراهن  ⮚

 (10ملحق رقم . )القياس بشكل دوري أثناء وبعد تنفيذ المشروع بمؤشرات أداء واضحة

يجب إدراج أحدث بيانات وصفية عن المؤسسة التعليمية والكليات المشاركة للعام الدراسي  ⮚

 .م0316/0303

 :ـ معايير الُمفاضلة واالختيار بين المشروعات المتقدمة9
يتم تحكيم المقترحات المقدمة بواسطة خبراء في التخصص وخبراء في مجال القياس والتقويم، وفقاً للنماذج المعتمدة للتحكيم، 

 :وتعتمد معايير المفاضلة على ما يلي
 .تعزيز نظم القياس والتقويم وميكنة االمتحانات / تحديد األهداف بدقة ومدى تناسبها لتحقيق  ⮚
 .يل سابق إلنشاء مركز، وحدة للقياس والتقويم عدم الحصول على تمو ⮚
آلية لتطوير نظم القياس والتقويم بها للمفُاضلة بين مراكز / الكلية بفكرة جديدة / أن تتقدم الجامعة ⮚

 .ووحدات القياس والتقويم الحالية
 .أن يكون للمشروع مردود واضح على تطوير نظم القياس والتقويم  ⮚
موضوعي لفروض العمل، وتوافر مؤشرات قابلة لقياس التطوير في دقة منهجية العمل والوصف ال ⮚

باإلضافة إلى تناسب فترة التنفيذ والتمويل المقترح لكل مخرج، . نظم تقويم الطالب واالمتحانات
 .والمخاطر المتوقعة وكيفية مواجهتها

الجامعة وضوح مدى ارتباط المشروع باستراتيجية التطوير على المستوى القومي، وعلى مستوى  ⮚
 .والكليات



 

 

 
 وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
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االستخدام األمثل للموارد المتاحة بالمؤسسة، والتكامل بين المشروعات التي تمت والجاري تنفيذها،  ⮚
 .بما يضمن تطوير نظم القياس والتقويم والتحول الرقمى

نسبة المشاركة من أعضاء المجتمع األكاديمي واإلداري والطالبي،بالنسبة لألعداد الكلية باألقسام  ⮚
 .دارات، والوحدات المشاركةواإل

 .األساليب الُمستخدمة في مجال القياس والتقويم لذوي االحتياجات الخاصة ⮚

 : مالحظات هامة  .7
يراعى في بند الدراسات والبحوث تحديد مكافأة مالية محددة لكل عضو هيئة تدريس شارك في أنشاء  ⮚

 . بنك أسئلة
عضو هيئة تدريس خبير في : جهزة واستالمها منأن يتم تشكيل اللجان الفنية لوضع مواصفات األ ⮚

المجال من كلية الهندسة أو الحاسبات والمعلومات بالجامعة، شئون قانونية، شئون إدارية، مشتريات، 
 .وفقاً لما هو متبع في الجامعة

الُمفاضلة وفق الشروط المعلنة تتم بين الشركات ذات الخبرة في المجال ومدعمة بسابقة أعمال طيبة  ⮚
 . ع الجهات الحكوميةم

 . يتم اعتماد بنوك األسئلة التي تجتاز التحكيم العلمي والتربوي فقط ⮚
يراعى في تشكيل الفريق التنفيذي وجود تربوي متخصص، وعضو هيئة تدريس متخصص عن كل  ⮚

 . بنك أسئلة، وتمثيل غالبية األقسام العلمية

الوحدات التالية من / يراعي عند تشكيل الفريق التنفيذي للمشروع تشكيل اللجان ⮚
( على األقل)أعضاء من السادة هيئة التدريس  0عضوين على االقل ما عدا األول من 

 :  الوحدات التالية وفقاً الحتياجات كل مشروع/وعلى سبيل المثال اللجان
 وحدة اإلعالن والنشر -
 جيا المعلومات وحدة التدريب وتكنولو -
 وحدة المتابعة والدعم الفني  -
 وحدة االستبيانات واإلحصاء  -
 وحدة بنوك األسئلة  -
 (االختبارات اإللكترونية  –التصحيح االلكتروني )وحدة ميكنة االمتحانات  -
 المراجعة الداخلية -

 

 

  



 

 

 
 وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
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 مبادئ عامة: الفصل الثاني

 بيانات المشروع األساسية 0.  1
 عنوان المشروع 

 وحدة القياس والتقويم بكلية الطب البيطري تطوير

 

 

 الرمز الكودي للمشروع 

 (يوضع بواسطة مركز القياس والتقويم)

 

 

 
 

 تفاصيل الميزانية 

 (جنيه مصري)933333(: وحدة إدارة المشروعات)الدعم المالي المطلوب من  -أ 
 (جنيه مصري)433333: إجمالي الدعم المقدم من الجامعة* –ب 

________________________________________________________
____ 

 (جنيه مصري)1333333(: ب+مجموع أ)إجمالي الميزانية 

 

 :إجمالي ميزانية المشروع ●
 

 (وحدة)مشروع صغير  

 

 (وحدة 0+ مركز )مشروع متوسط           

 مليون 4مليون الى 0من  مليون  0مليون الى  1.5من 

 مدة المشروع ●
 

 (شهراً  04بحد أقصى)شهر  04

 

1333333 

 
 



 

 

 
 وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي

 

 

 الدورة السادسة كلية الطب البيطري/ السويس جامعة قناة : الكلية/ الجامعةاسم 
فاكس داخلي( 518)داخلي 11685433: الجيزة ت -الدور الثاني عشر –المهندسين -ش أحمد عرابي 96   (301) 

96 Ahmed Oraby St., El Mohandseen-12th floor – Giza Tel: 33458610 EXT)235) Fax: EXT)301) 

Email:  mac@heep.edu.eg 
www.heep.edu.eg 

8 

 بيانات مدير المشروع 2/2

 :بيانات مدير المشروع 0/1. 0

 داليا منصور حامد أحمد: اسم مدير المشروع

 جامعة قناة السويس  –عميد كلية الطب البيطري : الوظيفة الحالية

 الطب البيطريكلية –جامعة قناة السويس  -الطريق الدائري 4.5: العنوان

 االسماعيلية: المدينة –الرمز البريدي 

 3940037350: تليفون

 31004364066:المحمول

 3940037350: الفاكس

 dean@vet.suez.edu.eg: البريد اإللكتروني

 

 بيانات المدير التنفيذي للمشروع 0/0. 0

 أمال مختار محمد النحلة: اسم المدير التنفيذي

 جامعة قناة السويس –فرغ بكلية الطب البيطري استاذ مت: الوظيفة الحالية

 كلية الطب البيطري–جامعة قناة السويس  -الطريق الدائري 4.5الكيلو : العنوان

 االسماعيلية   --: المدينة –الرمز البريدي 

 394061953:تليفون

 31073400070:المحمول

 3940037350: الفاكس

 phdamalmokhtar@yahoo.com: البريد اإللكتروني

 

 بيانات نائب المدير التنفيذي للمشروع     0/0.  0

 محمد حسن معروف. د: اسم نائب المدير التنفيذي

 مدرس الفيرولوجيا بالكلية: الوظيفة الحالية



 

 

 
 وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
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 كلية الطب البيطري–جامعة قناة السويس  -الطريق الدائري 4.5الكيلو : العنوان

 االسماعيلية: المدينة –الرمز البريدي 

 3940037350: تليفون

 31114597308: المحمول

 3940037350: الفاكس

 Mohamed_maarof@hotmail.com: البريد اإللكتروني



 

 

 
 وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
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 فريق عمل المشروع 2.  3
 

 *الفئات  عدد أفراد الفريق المشاركين في المشروع من هذه الفئة

 طالب 14

 مدرسونمساعدون/  معيدون 16

 مدرسون 06

 أساتذة مساعدون 10

 أساتذة 19

 (غيرأكاديميةوظائف)( آخرون) 10

130 
أكاديميين المشاركون في غيرو يإجمالي عددأعضاءالفريق، أكاديم

 المشروع
 

 *الفئات  عدد أفراد الفريق المشاركين في المشروع من هذه الفئة

 آية محمد السيد عباس

 إسالم السيد عبدالسالم

 عبدالرحمن محسن محمد

 أبرار أحمد مراد محمود

 أدهم أنور فاروق السعيد

 بالل إيهاب السعيد محروس

 ابتهال محمد عبدالرحمن أحمد

 حسام علي عبدالواحد الحلو

 محمد حسن عثمان محمد رخا

 السيد أمان هللا محمد عبدهللا

 باسل إسماعيل أبو المجد اسماعيل

 بسنت حبيشي شفيق فاخوري

 اسماء محمود عبد الحميد

 مدحت فاطمة

 طالب

 يسرا رضا عرفة محمد سالم. ب.ط

 سامي حسين أحمد تآيا. ب.ط

 خورشيدالسيد محمد أحمد أميرة .ب.ط

 أميرة محمد مختار النحلة. ب.ط

 لطفي سعد إبراهيمسعد  .ب.ط

 ب ياسمينحامد محمد الطيب.ط

 نهى عصام محمد شبل/ ب.ط

 يارا أحمدعلي حسن. ب.ط

 آية شكري إبراهيم إبراهيم. ب.ط

 مصطفى محمود سيد الشلقامي. ب.ط

 أحمد إلبراهيم علي محمود. ب.ط

 سمر محمد شعبان أحمد. ب.ط

 حنان عبدالحليم حامد حواس. ب.ط

 ندى سمير مصطفى التفاهني. ب.ط

 ندا فايز حسن محيسن. ب.ط

 مدرسون مساعدون/  معيدون



 

 

 
 وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
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 هدير سعيد حسين أبو النجا. ب.ط

 هبة عليان عبدالرحمن عليان. ب.ط

 اسراء محروس محمد. ب.ط

 حمد ابراهيم محمودا. ب.ط

 (نائب مدير المشروع)محمد حسن علي معروف  ./د

 زعبد العزيياسمينا كمال محمود ./د

 عبدالعال على فعبد اللطيأحمد ./د

 السيد متولي محمود/د

 محمد حسن هاشم عبد هللامحمد ./ د

 أحمد محمد صالح الدين أحمد./د

 الجوادآالء عبده حلمي عبد ./ د

 ايمان محمد محمد أبو الحسن./ د

 محمود فتحي أحمد علي./ د

 نهى سيد عبدالنعيم عطا هللا./ د

 شادي طاهر محمد حسان./ د

 أحمد حافظ أحمد السيد األسود./ د

 أحمد فتحي فرج مجاهد/ د

 مروة أحمد أحمد البلتاجي./ د

 منى سالم عبدهللا./ د

 ندى إبراهيم حسين/ د

 عيداروسندى حسين ./ د

 مروة السيد حسن أبو هاشم/ د

 مروة عبدالمنعم محمد حسن./ د

 محمد سيد أحمد./د

 أحمد شاكر/ د

 والء إسماعيل/ د

 والء عبدالوهاب عبدالغني باشا/ د

 ايناس محمد سعد عبدالحليم/ د

 رانية أحمد حسن/ د

 نهلة حامد أحمد سالم/ د

 ايمان كمال السيد/د

 هبه شاهين / د

 سلطانمحمد سالم / د

 مدرسون

 خضر دعاء حسني السيد./د

 سليمان عصام سمير السيد/ د

 قعبد الرازهبة محمد علي / د

 هبه سيد المحالوى/ د

 محمد حسنمروة عبد المنعم / د

 هايدي جالل عبدالرحمن عبدالرحمن/ د

 رانيا عبدالرحمن الجاويش/ د

 مآثر محمد منير طه/ د

 شيرين محمد محمودعبدالحميد/ د

 مصطفى أحمد فؤاد/ د

 سامح فاروق/ د

 أساتذةمساعدون



 

 

 
 وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
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 محمد سيد احمد/ د

 شريف عبد الرحمن معوض/ د

 (مدير المشروع)داليا منصور حامد /د.ا

 (المدير التنفيذي للمشروع) النحلة محمد مختار آمال/د.ا

 النحلة محمد ثناء مختار /د.ا

 صابر محمد شكر/ د.ا

 الجوادىحمدي محمد عبدالوهاب / د.ا

 دسوقى على امينة/ د.ا

 محمد الشبراوى غانم/ د.ا

 خليل فتحيوليد / د.ا

 عيد على محمد موسى/ د.ا

 هشام محمد السعيد/د .ا

 علي عبير جعفر/ د.ا

 أمل عرفات مختار/ د.ا

 سعيد احمد حسن./ د.أ

 حنان محمد فتحي عابدين/ د.أ

 رانيا حلمي عبده /اد

 عبير عبد الوهاب/ د.ا

 أساتذة

 خليفةمدحت / م

 محمد احمد حسنى/.ا

 نعبد الرحمغريب شحات ./أ

 حنان محمد السيد./ ا

 النخيليىمحمد حسن  وليد./ا

 (مالي لمسؤو) السيد شعبان./أ

 علياء على موسى./ا

 رانيا عبدالرحيم/ أ

 نجوى محمد السيد./ أ

 سحر علي عطية./ أ

 اميره النيدانى/ أ 

 ناجى عبد الباسط سعيد/ ا

 

 

 (غيرأكاديميةوظائف)( آخرون)

130 
أكاديميي نالمشاركون غيرو يإجمالي عددأعضاءالفريق، أكاديم

 في المشروع

 

 .بجب تمثيل جميع الفئات السابقة في فريق عمل المشروع* 



 

 

 
 وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي
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 (أعضاء 11-6من )Management teamأعضاء فريق إدارة المشروع 1،2،3
 

 التوقيع
 المسئولية 

 في إدارة المشروع
 م االســـــــــــم الوظيفة الحالية

 1 داليا منصور حامد أحمد/د .ا عميد كلية الطب البيطري مدير المشروع 

 المدير التنفيذي 

 أستاذ متفرغ الفسيولوجيا

ونائب مدير وحدة القياس 

 والتقويم

 2 النحلة محمد امال مختار/د.ا

 3 محمد حسن معروف. د مدرس الفيرولوجيا نائب المدير التنفيذي 

 4 النحلة محمد ثناء مختار./ د.أ مدير وحدة ضمان الجودة عضو 

 عضو 
وكيل الكلية لشئون التعليم 

 والطالب
 5 أمينة دسوقي علي./ د.أ

 عضو 
وكيل الكلية لشئون الدراسات 

 العليا والبحوث
 6 عيد على موسى/ د.ا

 عضو 
وكيل الكلية لشئون خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة
 7 غانممحمد الشبراوي / د.ا

 عضو 
رئيس قسم الهستولوجى  

 ومدير وحدة القياس والتقويم

 مختار امل عرفات/ د .ا
8 

 9 ياسمينا كمال محمود/ د مدرس الكيمياء الحيوية عضو 

 01 مدحت خليفة/ م أمين الكلية عضو 

 


