
 

 لتالية أمسائهم: " واملكونة من السادة أعضاء هيئة التدريس ا جلنة " 

 ًارئيس لسريريوكيل الكلية لشؤون التدريب ا يالغامد صالح سعيدد. 1

 عضوًا لباطينعضو هيئة تدريس بقسم الطب ا د. ماجد بن يوسف نشار2

 عضوًا لباطيناعضو هيئة تدريس بقسم الطب  د. حممد آدم النور3

 عضوًا لباطينعضو هيئة تدريس بقسم الطب ا العطوي د. فضة عيد4

 عضوًا لم األمراضع عضو هيئة تدريس بقسم د. وليد شعبان السيد5

 عضوًا لطبيةا ات الدقيقةعضو هيئة تدريس بقسم الكائن زبري حممد حياةد. 6

 عضوًا لطبيةا الدقيقةات عضو هيئة تدريس بقسم الكائن د. طارق حسن قابيل7

 عضوًا لطبيةا ات الدقيقةعضو هيئة تدريس بقسم الكائن د. سيامينا بيقوم كالي8

 عضوًا ةعضو هيئة تدريس بقسم اجلراح م حممدالنرباسد. حممدالنرباس عبدالرحي9
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 عضوًا ةعضو هيئة تدريس بقسم اجلراح د. ام دي تنفري رازا
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 عضوًا ةعضو هيئة تدريس بقسم اجلراح اورش حممد عبدالقادر د.

1
2

 عضوًا ةدويعضو هيئة تدريس بقسم علم األ د. حممود حامد العضيمي

1
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 عضوًا سرة واجملتمععضو هيئة تدريس بقسم طب األ يد. عبداهلل سويلم احلويط
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 عضوًا سرة واجملتمععضو هيئة تدريس بقسم طب األ أمرية مهدي العطوي د.
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 عضوًا سرة واجملتمععضو هيئة تدريس بقسم طب األ نغيمش اجلهينمسر اليف 
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 عضوًا تشريحعضو هيئة تدريس بقسم علم ال عاطف إبراهيم شبانةد. 
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 عضوًا ظائف األعضاءوعضو هيئة تدريس بقسم علم  نرمني رزق ابراهيم رجب
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 عضوًا ألدويةاعضو هيئة تدريس بقسم علم  ليع سالمة صابر هويدا
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 ًامقرر إدارية طانيأ. إميان عبدالرمحن القح

 . وكالة الكليةلكلية الطب تتبع ية يف : هي جلنة داخل 

  : 

 ة القيام بهابعة يف الكلية وكيفيختلفة املتإعداد دليل لعضو هيئة التدريس يشرح وسائل التقييم امل. 

 امتحانداد ععداد امتحان عملي , كيفية إأسئلة ذات أجوبة متعددة , كيفية إ) كيفية كتابة 

 ( ..........سريري

 هلا.  االستعدادكلية وكيفية عداد دليل للطالب يشرح وسائل التقييم املختلفة يف الإ 

  زمن وطريقة وي شعار الكلية و تفاصيل مهمة عن اللالمتحانات ) الصفحة األوىل حتتصميم منوذج موحد

  .يع للطالب (املالحظات وعبارة تشجساحة لكتابة حتوي موعدد الصفحات , الصفحة األخرية  احلل



 لالمتحاناتو تقارير اإلجناز  االمتحاناتوتسليم مواد  استالمعداد مناذج إ. 

  االت احملددة هلا. وحجز الصلالمتحانات جتهيز جداول املراقبني 

 استخدام أدوات لغش , ) ا االمتحاناترات وممنوعات يف وتقديم وسائل توعية وإرشاد للطالب عن حمظ

  .(ة الطالب اجلامعية الرمسي أو بطاق احلضور بدون الزي ,ن ممتحانتحال شخصية  التواصل املختلفة ,

  ستوى الطالب مقارنة يم الذي يقام سنويًا ملعرفة مس التقوكامتحان قيانهجية املغري االمتحانات تنظيم

 بكليات الطب املختلفة باململكة. 


