انهجاٌ انفُيت بىحدة ضًاٌ
انجىدة 2019/2018

انهجاٌ انفُيت نىحدة ضًاٌ انجىدة
للعام الجامعى2019/ 2018
 -1نجُت انًزاجعت انداخهيت.
 -2نجُت انتمىيى انذاتي واندراست انذاتيت .

 -3نجُت انًعاييز األكاديًيت وانبزايج انتعهيًيت وانًمزراث اندراسيت.
 -4نجُت تًُيت انًىارد انًانيت وانًاديت.
 -5نجُت َظى انًعهىياث .
 -6نجُت اإلستبياَاث.
 -7نجُت انتدريب وانتىعيت.
 -8نجُت انًساءنت وانًحاسبت .
 -9نجُت يهف و يعاييز اإلعتًاد.
عًيد انكهيت

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

انهجاٌ انفُيت نىحدة ضًاٌ انجىدة

للعام الجامعى2019/ 2018

و

اسى انهجُت

1

نجُت انًزاجعت انداخهيت

رئيس انهجُت
ا.و.د/آيبل غشٚت عجبق

انتىليع

 2نجُت انتمىيى انذاتي و اندراست ا.و.د/فبتٍ شفٛك يحًٕد
انذاتيت
3

نجُتانًعاييز األكاديًيت و

ا.و.دُْ/ذ عجذ هللا انغٛذ

انبزايج انتعهيًيت وانًمزراث
اندراسيت
4

نجُت تًُيت انًىارد انًانيت

أ.و.د /إًٚبٌ َجٛم سيضبٌ

وانًاديت
5

نجُت َظى انًعهىياث

د/أيُٛخ عجذ انشاصق يحًٕد

6

نجُت اإلستبياَاث

ا.و.د/إثتغبو يحًذ عجذ انعبل

7

نجُت انتدريب وانتىعيت

8

نجُت انًساءنت و انًحاسبت

أ.دْٕٚ/ذا صبدق عجذانحًٛذ

9

نجُت يهف و يعاييز االعتًاد

ا.و.د/ثبعًخ سثٛع عجذ انصبدق

أ.و.د/أيم ععٛذ طّ

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة

عًيد انكهيت

أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

نجُت انًزاجعت انداخهيت
◘يهاو واختصاصاث انهجُت :
 مراجعة الوثائق المقدمة والتأكٌد على مصداقٌاتها.
 تنفٌذ المراجعة الداخلٌة لكل مؤشرات اإلعتماد لكل وحدات وأقسام الكلٌة.
 المساعدة فى إستقدام المراجعٌٌن الخارجٌٌن ومتابعة تقارٌرهم وعمل خطة
التحسٌن ومتابعة تنفٌذها .

 التقوٌم المستمر لكفاءة إدارة المؤسسة .
 المراجعة الداخلٌة الدورٌة لمعاٌٌر ومؤشرات معاٌٌر اإلعتماد وفقا ً لدلٌل
اإلعتماد الصادر عن الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

تشكيم نجُت انًزاجعت انداخهيت
نهعاو انجايعً2019/ 2018
أ.و.د /آيبل غشٚت عجبق
أ.د /يحجٕثخ صجحٗ عجذ انعضٚض

َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدِ

سئٛغب

ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

عضٕا

ٔيغتشبس انٕحذح
ا.و.د/فبتٍ شفٛك يحًٕد

لبئى ثأعًبل سئٛظ لغى تًشٚض

عضٕا

األطفبل ٔيغتشبسانٕحذح
أ.و.د /ثبعًخ سثٛع عجذ انصبدق
د /عهٕٖ اثشاْٛى يحًٕد
أ.و.دُْ/ذ عجذهللا انغٛذ

يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح

عضٕا

يغتشبس ٔحذح ضًبٌ اندٕدح

عضٕا

َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح

عضٕا

د /اثتغبو ععٛذ أحًذ

َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح

عضٕا

أ/عبسح يحًذ حجٛت

عكشتبسٚخ ثٕحذح اندٕدح

عضٕا

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

نجُت انتمىيى انذاتي واندراست انذاتيت
◘يهاو واختصاصاث انهجُت :
 المشاركة فى إعداد وكتابة الدراسة الذاتٌة والتقرٌر السنوى طبقا ً لمتطلبات
الهٌئة.
 تجمٌع وتوثٌق كافة المستندات والشواهد الدالة على تطبٌق متطلبات الهٌئة.
 صٌاغة الدراسة الذاتٌة أو التقرٌر الذاتً السنوي .
 عرض نتائج التقوٌم الذاتً علً األطراف المعنٌة .
 وضع خطة التحسٌن والتعزٌز ومتابعة تنفٌذها .

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

تشكيم نجُت انتمىيى انذاتي واندراست انذاتيت
نهعاو انجايعً2019/ 2018
ا.و.د/فبتٍ شفٛك يحًٕد
أ.و.د /ثبعًخ سثٛع عجذ انصبدق
أ.و.د /آيبل غشٚت عجبق
أ.و.دُْ/ذ عجذ هللا انغٛذ
د /اثتغبو ععٛذ أحًذ
دْ/ذٚخ فتحٗ يحٗ انذٍٚ
أ.و.دْ/جخ عجذ انمبدس
أ.و.د/عًبذ يصطفٗ يحًذ
د/عًٛخ عٕدح عجذ انًُعى
د /فتحٛخ ععٛذ عٛذ
د/عًبذ سيضبٌ اثشاْٛى
أ.و.د /خذٚدخ ععٛذ يحًذ
أ.و.د/فٕصٚخ فبسٔق كبيم انغٛذ
دَٕ/سا احًذ عجذهللا
أ.و.د /عًبذ عجذ انحهٛى
د /عًبذ ععٛذ صجشٖ
وٚ /بعًْ ٍٛشبو يحًٕد
ا /أحًذ يُصٕسعطٛخ
انطبنت ٔ /خذ٘ عجذ انحهٛى يحًذ

يغتشبس ٔحذح ضًبٌ اندٕدح
يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح

سئٛغب
عضٕا

َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح
َٔبئت يعٛبس إداسح اندٕدح ٔانتطٕٚش
َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح
َٔبئت يعٛبس إداسح اندٕدح ٔانتطٕٚش
َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح
ٔيُغك يعٛبس إداسح اندٕدح ٔانتطٕٚش
يُغك يعٛبس انتخطٛظ االعتشاتٛدٗ
يُغك يعٛبس انجحث انعهًٗ
يُغك يعٛبس انمٛبدح ٔانحٕكًخ

عضٕا

يُغك يعٛبس أعضبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ انًعبَٔخ

يُغك يعٛبس اندٓبص اإلداس٘
يُغك يعٛبس انًٕاسد انًبنٛخ ٔانًبدٚخ
يُغك انًعبٛٚشاألكبدًٛٚخ ٔانجشايح انتعهًٛٛخ
يُغك يعٛبس انتذسٚظ ٔانتعهى
يُغك يعٛبس انطالة ٔانخشٚدٌٕ
يُغك يعٛبس انذساعبد انعهٛب
يُغك يعٛبس انًشبسكخ انًدتًعٛخ ٔتًُٛخ انجٛئخ

يعٛذح ثمغى إداسح انخذيبد انتًشٚضٛخ
أي ٍٛعبو انكهٛخ
انفشلخ انثبنثخ

عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

نجُت يزاجعت انًعاييز األكاديًيت وانبزايج انتعهيًيت
وانًمزراث اندراسيت

◘يهاو واختصاصاث انهجُت :
 عمل قاعدة بٌانات للمعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة والمقررات
الدراسٌة .
 مراجعة محتوي كل مقرر وبرنامج للمرحلة الجامعٌة األولً والدراسات
العلٌا .
 متابعة إضافة أو حذف مقررات بعد أخذ آراء هٌئة التدرٌس والطالب .
 مراقبة األخذ بأراء المراجعٌٌن الخارجٌٌن والداخلٌٌن والطالب فى
المقررات .
 مراجعة هٌكلة وتنظٌم وتحدٌد نسب المقررات المختلفة فى كل برنامج .
 دعم وتطوٌر المقررات الجدٌدة .
 المراجعة الدورٌة إلستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم .
 تحدٌث أسالٌب تقوٌم الطالب .
 دراسة إمكانٌة إدخال برامج جدٌدة .
 مراجعة صٌاغة توصٌف البرامج والمقررات وتقارٌر البرامج والمقررات
والمصفوفات ودراسات التوافق وتجمٌعها من األقسام علً النماذج المعدة
لذلك من قبل الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد .
 المشاركة فً لجان وضع مقررات جدٌدة بمشاركة أساتذة من كلٌات أخري
.
 مراجعة األهداف التعلٌمٌة المستهدفة من البرامج والمقررات .

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

تشكيم نجُت يزاجعت انًعاييز األكاديًيت وانبزايج انتعهيًيت
وانًمزراث اندراسيت نهعاو انجايعً2019/ 2018
َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح

سئٛغب

أ.و.دُْ /ذ عجذهللا انغٛذ

يُغك يعٛبس انًعبٛٚش االكبدًٛٚخ ٔ انجشايح
انتعهًٛٛخ

عضٕا

يُغك يعٛبس انذساعبد انعهٛب

عضٕا

أ.د/يشٔح يصطف ٙساغت

يٛغش لغى تًشٚض انجبطُٗ ٔاندشاحٗ

عضٕا

ا.و.د/فبتٍ شفٛك يحًٕد

لبئى ثأعًبل سئٛظ لغى تًشٚض األطفبل

عضٕا

أ.و.د/ععبد عجذانغالو سيضبٌ

لبئى ثأعًبل سئٛظ لغى تًشٚض صحخ
انًشأح ٔانتٕنٛذ

عضٕا

أعتبر يغبعذ ثمغى تًشٚض انجبطُٙ
اندشاحٙ

عضٕا

لبئى ثأعًبل سئٛظ لغى تًشٚض صحخ
انًدتًع

عضٕا

د /عهٕ٘ إثشاْٛى يحًٕد

يغتشبس ٔحذح ضًبٌ اندٕدح

عضٕا

أ.و.د /فٕصٚخ فبسٔق كبيم

لبئى ثأعًبل لغى اداسح انخذيبد انتًشٚضٛخ

عضٕا

د /يٕاْت يحًٕد ركٗ

يُغك لغى انتًشٚض انُفغٗ ٔانصحخ
انُفغٛخ

عضٕا

د  /عًبذ سيضبٌ

يذسط ثمغى انتًشٚض انُفغٗ ٔانصحخ
انُفغٛخ

عضٕا

أ/دعبء يحًذ يُصٕس

سئٛظ لغى شئٌٕ انطالة

عضٕا

أ/أشب يحًذ أيٍٛ

سئٛظ لغى انذساعبد انعهٛب

عضٕا

طبنت ثبنفشلخ انشاثعخ

عضٕا

أ.و.د /خذٚدخ يحًذ ععٛذ
أ.و.د /عًبذ عجذ انحهٛى

أ.و.د /حُبٌ خبثش يحًذ
أ.و.د /إثتغبو يحًذ عجذ انعبل

انطبنت /صالذ يحًذ صالذ

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

نجُت تًُيت انًىارد انًانيت وانًاديت

◘يهاو واختصاصاث انهجُت :
 العمل على زٌادة موارد الكلٌة من خالل عمل دورات تدرٌبٌة.
 العمل على زٌادة نشاط الوحدات ذات الطابع الخاص.
 التواصل مع المجتمع المدنى لزٌادة موارد الكلٌة من خالل عقد برتكوالت تعاون
.

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

تشكيم نجُت تًُيت انًىارد انًانيت وانًاديت
نهعاو انجايعً2019/ 2018

أ.و.د /إًٚبٌ َجٛم سيضبٌ

أعتبر يغبعذ ثمغى تًشٚض صحخ انًدتًع

سئٛغب

د /عًبذ سيضبٌ إثشاْٛى

يذسط ثمغى انتًشٚض انُفغٗ ٔانصحخ انُفغٛخ

عضٕا

يُغك يعٛبس انًٕاسد انًبنٛخ ٔانًبدٚخ
أ.و.د/فبتٍ شفٛك يحًٕد

لبئى ثأعًبل سئٛظ لغى تًشٚض األطفبل ٔيذٚش

عضٕا

يشكض انخذيخ انعبيخ
د/يُٗ يحًذ عجذانعضٚض

يذسط ثمغى انتًشٚض انُفغٗ ٔانصحخ انُفغٛخ

عضٕا

دَ /دالء فتحٗ يحًذ انعطبس

يذسط ثمغى انتًشٚض انُفغٗ ٔانصحخ انُفغٛخ

عضٕا

و.وُْ /ذ أحًذ يصطفٗ

يذسط يغبعذ ثمغى انتًشٚض انُفغٗ ٔانصحخ انُفغٛخ

عضٕا

و.و/شًٛبء صالذ

يذسط يغبعذ ثمغى انتًشٚض انُفغٗ ٔانصحخ انُفغٛخ

عضٕا

و.و /إًٚبٌ َجٕٖ

يذسط يغبعذ ثمغى انتًشٚض انُفغٗ ٔانصحخ انُفغٛخ

عضٕا

ا /صُٚت أحًذ يحًذ

سئٛظ لغى اإلعتحمبلبد

عضٕا

ا/أحًذ يُصٕس عطٛخ

أي ٍٛعبو انكهٛخ

عضٕا

ا /أحًذ يحشٔط انغٛذ

يٕظف فٗ يشكض انخذيخ انعبيخ

عضٕا

انطبنجخ َٛ /شح انخشٍ

طبنت ثبنفشلخ انشاثعخ

عضٕا

عًيد انكهيت

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

نجُت َظى انًعهىياث

◘يهاو واختصاصاث انهجُت :
 تطوٌر موقع الكلٌة على شبكة اإلنترنت وكافة المهام الرقمٌة.

 أرشفة كل ملفات ووثائق معاٌٌر الجودة فى صورة إلكترونٌة.
 إنشاء قاعدة بٌانات لكل األنشطة التعلٌمٌة والبحثٌة واإلدارٌة والخدمات
المجتمعٌة بالكلٌة.
 تحدٌث الموقع الخاص بوحدة ضمان الجودة بصورة دورٌة وتغذٌته بكل ما
هو جدٌد.

عًيد انكهيت

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

تشكيم نجُت َظى انًعهىياث نهعاو
انجايعً2019/ 2018
يذٚش ٔحذح تكُٕنٕخٛب انًعهٕيبد

سئٛغب

د/أيُٛخ عجذ انشاصق يحًٕد
أ.و.د/أيم ععٛذ طّ

يغئٕل ٔحذح تكُٕنٕخٛب انًعهٕيبد ثمغى
انتًشٚض انجبطُٗ اندشاحٗ

عضٕا

د /عًبذ سيضبٌ اثشاْٛى

يغئٕل ٔحذح تكُٕنٕخٛب انًعهٕيبد ثمغى
انتًشٚض انُفغٗ ٔانصحخ انُفغٛخ

عضٕا

د /يحضٛخ يشعٗ انشحبد

يغئٕل ٔحذح تكُٕنٕخٛب انًعهٕيبد ثمغى اداسح
انخذيبد انتًشٚضٛخ

عضٕا

و.و /سضب يحًذ عجذهللا

يغئٕل ٔحذح تكُٕنٕخٛب انًعهٕيبد ثمغى تًشٚض
األطفبل

عضٕا

د /سحبة عهًٛبٌ

يغئٕل ٔحذح تكُٕنٕخٛب انًعهٕيبد ثمغى تًشٚض
صحخ انًشأح ٔانتٕنٛذ

عضٕا

و.ؤ /الء كًبل كبيم

يغئٕنٕحذح تكُٕنٕخٛب انًعهٕيبد ثمغى تًشٚض
صحخ انًدتًع

عضٕا

يٕظفخ ثبنعاللبد انعبيخ

عضٕا

أ .يُٗ حًبدح

انطبنت /صالذ أ ًٍٚصالذ

طبنت ثبنفشلخ انثبَٛخ

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

عضٕا

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

نجُت اإلستبياَاث
◘مهام واختصاصات اللجنة :
 وضع اإلستبٌانات فى صور رسم بٌانى.
 تصمٌم ومراجعة اإلستبٌانات بناءاًعلى الهدف من إعدادها .
 جمع البٌانات والتحلٌل اإلحصائى لإلستبٌانات وتحوٌلها من بٌانات كمٌة إلى
بٌانات كٌفٌة بهدف الوصول إلى النتائج وتحلٌل تلك النتائج .
 مشاركة األطراف المعنٌة لوضع مقترحات اإلجراءات التصحٌحٌة بناءاًعلً
نتائج اإلستبٌانات
 تحدٌث اإلستبٌانات بناءاً على النتائج المتوصل إلٌها.

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة

عًيد انكهيت

أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

تشكيم نجُت اإلستبياَاث نهعاو
انجايعً2019/ 2018
لبئى ثأعًبل سئٛظ لغى تًشٚض صحخ انًدتًع
َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح
مدرس بقسم تمرٌض االطفال

رئٌسا
عضٕا
عضٕا

أ.و.د /إثتغبو يحًذ عجذ انعبل
ا.م.د /هند عبد هللا السٌد
د /حنان السٌد نبوى

مدرس بقسم ادارة الخدمات التمرٌضٌة

عضٕا

د /منى عبد هللا عبد المرضى

مدرس بقسم تمرٌض صحة المجتمع

عضٕا

د/ضحى محمود عبد البصٌر

مدرس بقسم التمرٌض النفسى والصحة النفسٌة

عضٕا

د /راوٌة عبد الغنى

مدرس بقسم تمرٌض الباطنى والجراحى

عضٕا

د /مروة مسعد

مدرس بقسم تمرٌض الباطنى والجراحى

عضٕا

د /شٌماء محمد عربى

مدرس بقسم ادارة الخدمات التمرٌضٌة

عضٕا

د/نورا أحمد عبدهللا

مدرس بقسم ادارة الخدمات التمرٌضٌة

عضٕا

د /رحاب سلٌمان عبد العلٌم

مدرس بقسم تمرٌض صحة المرأة والتولٌد

عضٕا

د /أمٌرة محمد سالمة

مدرس بقسم تمرٌض صحة المرأة والتولٌد

عضٕا

مدرس مساعد بقسم ادارة الخدمات التمرٌضٌة
مدرس مساعد بقسم تمرٌض صحة المرأة
والتولٌد
سكرتٌر وحدة الجودة

عضٕا
عضٕا
عضٕا

أ /محمد نبٌل عزت

سكرتٌر وحدة الجودة

عضٕا

أ /أمل محمد خلٌل

سكرتٌر وحدة الجودة

عضٕا

الفرقةاألولً

عضٕا

د /زٌنب إبراهٌم اسماعٌل

م.م /هناء سمٌر عبد العزٌز
م /جهاد جمال السٌد
أ /سارة محمد حبٌب

انطبنت/يصطف ٙانٓبد٘ يبضٙ

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

نجُت انتدريب وانتىعيت

◘يهاو واختصاصاث انهجُت :










قٌاس وإعداد اإلحتٌاجات التدرٌبٌة لجمٌع فئات الكلٌة والمجتمع .
إعداد خطة تدرٌبٌة سنوٌة لرفع كفاءة وتنمٌة الموارد البشرٌة بالكلٌة بحٌث
تشمل برامج تدرٌبٌة وورش عمل وندوات ونشرات موجهة لجمٌع الفئات .
إعداد التقارٌر الدورٌة عن التدرٌب ورفعها لمجلس إدارة وحدة ضمان
الجودة.
توفٌر المطبوعات والمنشورات التى ٌتم نشرها لزٌادة وعى مجتمع الكلٌة
والجامعة بأنشطة الكلٌة والجودة.
توزٌع المطبوعات التى تنشر ثقافة الجودة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس
والهٌئة المعاونة واالدارٌٌن والطلبة
نشر ثقافة الجودة بٌن مجتمع الكلٌة .
العمل على اإلستفادة التامة من البرامج التدرٌبٌة المتاحة من قبل الجامعة .
متابعة تنفٌذ الخطط التدرٌبٌة طبقا ً للجدول الزمنى .
قٌاس أثر التدرٌب .

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

تشكيم نجُت انتدريب وانتىعيت
نهعاو انجايعً2019/ 2018

أ.و.د/ايم ععٛذ طّ
أ.و.د /آيبل غشٚت عجبق
دَٕ /سا احًذ عجذ هللا
أ.و.د /عًبذ يصطفٗ يحًذ
د /عًٛخ عٕدح عجذ انًُعى
د/عًبذ ععٛذ صجشٖ
د/فتحٛخ ععٛذ عٛذ
أ.و.د /عًبذ عجذ انحهٛى
و/إًٚبٌ خًبل أحًذ
و/شًٛبء انغٛذ حغُٗ
أ /احًذ يُصٕس
انطبنت /صالذ يحًذ صالذ

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

أعتبر يغبعذ ثمغى تًشٚض انجبطُخ ٔاندشاحّ

سئٛغب

َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح

عضٕا

يُغك يعٛبس انطالة ٔانخشٚدٌٕ

عضٕا

يُغك يعٛبس انمٛبدح ٔانحٕكًخ

عضٕا

يُغك يعٛبس اعضبء ْٛئّ انتذسٚظ

عضٕا

يُغك يعٛبس انًشبسكخ انًدتًعٛخ

عضٕا

يُغك يعٛبس اندٓبص االداسٖ

عضٕا

يُغك يعٛبس انذساعبد انعهٛب

عضٕا

يعٛذح ثمغى انتًشٚض انجبطُٗ اندشاحٗ

عضٕا

يعٛذح ثمغى انتًشٚض انجبطُٗ اندشاحٗ

عضٕا

أي ٍٛعبو انكهٛخ

عضٕا

انفشلخ انشاثعخ

عضٕا

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

نجُت انًساءنت وانًحاسبت

◘يهاو واختصاصاث انهجُت :
 وضع ألٌات المسألة والمحاسبة لجمٌع فئات الكلٌة.

 التحقق من إلتزام السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بالمهام
التدرٌسٌة.






وضع نظام لمتابعة حضور السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم .
إقتراح ربط توزٌع المكافأة على أعضاء هٌئة التدرٌس بمدى إنتظامهم
بالعملٌة التعلٌمٌة
إقتراح توزٌع األعباء التدرٌسٌة للمواد المساندة على السادة أعضاء هٌئة
التدرٌس بالمساواه .
إتباع نظام الدعم المادي والمعنوي لتحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس.

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

تشكيم نجُت انًساءنت وانًحاسبت
نهعاو انجايعً2019/ 2018
ا.د /هىيدا صادق عبدانحًيد
أ.د /أيم حسٍ عًزاٌ
أ.د /يحبىبت صبحً عبدانعزيز

عًٛذ انكهٛخ

سئٛغب

ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انعهٛب

عضٕا

لبئى ثعًم ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انتعهٛى ٔانطالة

عضٕا

ٔيغتشبس انٕحذح
أ.د /هُاء انجىاد عبدانًجيد

لبئى ثعًم ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًدتًع

عضٕا

ٔتًُٛخ انجٛئخ
أ .و .د /فاتٍ شفيك يحًىد

لبئى ثأعًبل سئٛظ لغى تًشٚض األطفبل
ٔيغتشبسانٕحذح

عضٕا

د /سهىي إبزاهيى يحًىد

يغتشبس ٔحذح ضًبٌ اندٕدح

عضٕا

أ.و.د/يديحت حسٍ بيىيً

أي ٍٛعبو انهدُخ

عضٕا

يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح

عضٕا

أ.و.د /هُد عبدهللا انسيد

َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدِ

عضٕا

أ.و.د /أيال غزيب سباق

َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح

عضٕا

د /إبتساو سعيد أحًد

َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح

عضٕا

شئٌٕ لبََٕٛخ

عضٕا

أ.و.د /باسًت ربيع عبدانصادق

أ/رشا ياهز

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

نجُت يهف ويعاييز االعتًاد

◘يهاو واختصاصاث انهجُت :








تطٕٚش انًعبٛٚش ٔإعتكًبنٓب فٗ انًهفبد انخبصةخ ٔتحةذٚثٓب دٔسٚةب دعُةذ
انضشٔسح نزنك.
خًع ٔتُظٛى انًشفمبد انخبصخ ثكم يعٛبس عهٗ حذح.
تدٓٛةةض يهةةف اإلعتًةةبد لجةةم انتمةةذو ثطهةةت اإلعتًةةبد يةةٍ انٓٛئةةخ انمٕيٛةةخ
نضًبٌ خٕدح انتعهٛى ٔاإلعتًبد.
إعذاد ٔيشاخعخ انخطخ اإلعتشاتٛدٛخ.
تدًٛةةع ٔيشاخعةةخ انجٛبَةةبد انخبصةةخ ثأعةةذاد انتمةةبسٚش انغةةُٕٚخ ٔانذساعةةخ
انزاتٛخ نهكهٛخ.
إعةةذاد انًشفمةةبد ٔانٕ ةةبئك انذاعًةةخ نهتمةةبسٚش انغةةُٕٚخ ٔانذساعةةخ انزاتٛةةخ
ثبنكهٛخ.
تٕصٛف ٔتمشٚش انجشايح ٔانًمشساد.

ًَ برج يٍ اإليتحبَبد يٍ  3عُٕاد د انخ.
 تُفٛز يب تطهجّ انٓٛئخ انمٕيٛخ نضًبٌ خٕدح انتعهٛى ٔاإلعتًبد.

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

تشكيم نجُت يهف ويعاييز االعتًاد نهعاو
انجايعً2019/ 2018
أ.و.د /باسمة ربٌع عبد الصادق
أ.و.د /يحجٕثخ صجحٗ عجذ انعضٚض
ا.و.د/فبتٍ شفٛك يحًٕد
د /سلوى ابراهٌم محمود
أ.م.د /هند عبد هللا السٌد
أ.م.د /آمال غرٌب سباق
د /ابتسام سعٌد أحمد
دْ /ذٚخ فتحٗ يحٗ انذ ٍٚيُصٕس
أ.م.د /سماح مصطفى محمد
د /عًٛخ عٕدح عجذ انًُعى
د /فتحٛخ ععٛذ عٛذ
د /عًبذ سيضبٌ اثشاْٛى
أ.و.د /خذٚدخ ععٛذ يحًذ
أ.و.د /فٕصٚخ فبسٔق كبيم انغٛذ
دَٕ/سا احًذ عجذهللا

يذٚش ٔحذح ضًبٌ اندٕدح
يغتشبس ٔحذح ضًبٌ اندٕدح
يغتشبس ٔحذح ضًبٌ اندٕدح
يغتشبس ٔحذح ضًبٌ اندٕدح
نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة ونائب معٌار
إدارة الجودة والتطوٌر
نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة ونائب معٌار
إدارة الجودة والتطوٌر
نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة ومنسق
معٌار إدارة الجودة والتطوٌر
يُغك يعٛبس انتخطٛظ االعتشاتٛدٗ
منسق معٌار القٌادة والحوكمة
يُغك يعٛبس أعضبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔانٓٛئخ
انًعبَٔخ
يُغك يعٛبس اندٓبص اإلداسٖ
يُغك يعٛبسانًٕاسد انًبنٛخ ٔانًبدٚخ
يُغك يعٛبسانًعبٛٚش األكبدًٛٚخ ٔ انجشايح
انتعهًٛٛخ
يُغك يعٛبس انتذسٚظ ٔانتعهى
يُغك يعٛبس انطالة ٔانخشٚدٌٕ

سئٛغب
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕ
عضٕ
عضٕا
عضٕ
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

د /يشٔح يغعذ عهٗ
أ.و.د /عًبذ عجذ انحهٛى
د /عًبذ ععٛذ صجشٖ
و /اًٚبٌ عجذ انًشضٗ
ا /أحًذ يُصٕس عطٛخ
انطبنت /أحًذ عهًٛبٌ يحًذ انًصش٘

يديز وحدة ضًاٌ انجىدة
أ.و.د /باسًت ربيع عبد انصادق

يُغك يعٛبس انجحث انعهًٗ ٔاالَشطخ انعهًٛخ
يُغك يعٛبس انذساعبد انعهٛب
يُغك يعٛبس انًشبسكخ انًدتًعٛخ ٔتًُٛخ
انجٛئخ
يعٛذح ثمغى تًشٚض صحخ انًدتًع
أي ٍٛعبو انكهٛخ
انفشلخ األٔنٙ

عضوا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا
عضٕا

عًيد انكهيت
أ.د /هىيدا صادق عبد انحًيد

