يحبضش يجهظ إداسح انٕحذح

يحضش إجزًبع ٔحذح ضًبٌ انجٕدح
انجهغخ ()131

2012/3/ 11

ئَّ كٗ ٕٚو األؽذ انًٕاكن  2018/9/ 16رى ػوذ ئعزًبع ألػعبء يغهظ ئداسح
ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ ثؾعٕس كال يٍ-:
أ.دْٕٚ /ذا صبدق عجذ انحًٛذ

عًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ يجهظ إداسح انكهٛخ

أ.و.د /ثبعًخ سثٛع عجذ انصبدق

يذٚش ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

أ.و.دُْ /ذ عجذ هللا انغٛذ

أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض انًشأح ٔانزٕنٛذ

د /عهٕٖ إثشاْٛى يحًٕد

يذسط ثمغى رًشٚض إداسح انزًشٚض ٔيغزشبس ٔحذح ضًبٌ

انجٕدح
أ.و.د/يشٔح حجبصٖ

لبئى ثعًم سئٛظ لغى انجبطُٗ انجشاحٗ

أ.و.د /فبرٍ شفٛك َصبس

لبئى ثعًم سئٛظ لغى رًشٚض األطفبل

أ.و.د /اثزغبو يحًذ عجذ انعبل

لبئى ثعًم سئٛظ فغى رًشٚض صحخ انًجزًع

أ.و.د /يذٚحخ حغٍ ثٕٛيٗ

أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض األطفبل ٔيششف عبو عهٗ انًعٓذ

انفُٗ نهزًشٚض
د /يٕاْت يحًٕد

يُغك لغى رًشٚض انصحخ انُفغٛخ ٔانعمهٛخ

أ.و.د /خذٚجخ يحًذ ععٛذ

يُغك يعٛبس انًعبٛٚش األكبدًٛٚخ

أ.و.د /عًبح يصطفٗ يحًذ

يُغك يعٛبس انمٛبدح ٔانحٕكًخ

د /يحضٛخ يشعٗ انشحبد

يذسط ثمغى إداسح انخذيبد انزًشٚضٛخ

د /عًبح سيضبٌ إثشاْٛى

يذسط ثمغى رًشٚض انصحخ انُفغٛخ

و.و /شًٛبء صالح انغٛذ

يذسط يغبعذ ثمغى رًشٚض انصحخ انُفغٛخ

وَٕ /سا يحًذ أحًذ

يعٛذح ثمغى رًشٚض صحخ انًجزًع

و /عهًٗ حغ ٍٛيحًذ

يعٛذح ثمغى رًشٚض صحخ انًشأح ٔانزٕنٛذ

و /إًٚبٌ عجذ انًشضٗ انغٛذ

يعٛذح ثمغى رًشٚض صحخ انًجزًع

ٔلذ اعززس كال يٍ 4
أ.د /أيم حغٍ عًشاٌ
أ.د /يحجٕثخ صجحٗ عجذ انعضٚض

ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انعهٛب
لبئى ثعًم ٔكجم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ٔيغزشبس

ٔحذح انجٕدح
أ.دُْ /بء عجذ انجٕاد

لبئى ثعًم ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انجٛئخ ٔخذيخ انًجزًع

رى يُبلشخ انًٕضٕعبد انزبنٛخ4

انًٕضٕع األٔل4
ثبنُغجخ نٕسػ ػًم ػٍ كٛلٛخ ئػذاد انزوشٚش انغُٕٖ نهكهٛخ ؽغت اإلصذاس انضبنش 2015

انمشاس4

رى ػوذ ٔسشخ ػًم ػٍ كٛلٛخ ئػذاد انزوشٚش انغُٕٖ نهكهٛخ ؽغت اإلصذاس انضبنش ٕٚ 2015و
األؽذ انًٕاكن ٔ 2018/9/2هبو ثانوبء انٕسشخ أ.د /صجشٖ عهٛى َبئت يشكض ظًبٌ انغٕدح
ثبنغبيؼخ

انًٕضٕع انثبَٗ-4
ػوذ ٔسشخ رؼشٚلٛخ ػٍ انزٕػٛخ ثبنًؼبٛٚش انوٕيٛخ انًشعؼٛخ اإلصذاس انضبَٗ اثشٚم 2017
ألػعبء ْٛئخ
انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَّٔ

انمشاس4
رى ػوذ انٕسشخ يٍ هجم أ.د /يؾجٕثخ صجؾٗ ػجذانؼضٚض  ,أ.و.د /خذٚغخ يؾًذ عؼٛذ

انًٕضٕع انثبنش-4
ثبنُغجخ نهخطخ انضيُٛخ انخبصخ نكم يؼٛبس ٔانٕؽذاد

انمشاس-4
ئعزؼغبل عًٛغ يُغوٗ انًؼبٛٚش ثزغهٛى انخطخ انضيُٛخ انخبصخ ثكم يؼٛبس

انًٕضٕع انشاثع-4
رغٓٛض انذالئم انخبصخ ثبنًؼبٛٚش ٔانٕؽذاد نًشاعؼزٓب ٔغجؼٓب

انمشاس-4
رى ئخطبس يُغوٗ انًؼبٛٚش ٔيذٚش٘ انٕؽذاد ثزغٓٛض انذالئم انخبصخ ثبنًؼبٛٚش ٔانٕؽذاد
نًشاعؼزٓبٔغجؼٓب يٍ هجم ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح

انًٕضٕع انخبيظ-4
رؾذٚذ يٕػذ نًشاعؼخ انًؼبٛٚش ٔاألهغبو ٔانٕؽذاد انزبثؼخ نهوغى يٍ هجم نغُخ انًشاعؼخ
انذاخهٛخ.

انمشاس-4
 رى انجهٛؾ -رى رؾذٚذ األعجٕع انضبَٗ يٍ شٓش َٕكًجش نًشاعؼخ انًؼبٛٚش

رى رؾذٚذ األعجٕع انضبنش يٍ شٓش َٕكًجش نًشاعؼخ األهغبو ٔانٕؽذاد انزبثؼخ نهوغى

انًٕضٕع انغبدط-4
َشش صوبكخ انغٕدح نهطالة ٔانطبنجبد انغذد ٔانوذايٗ

انمشاس -4
عٕف ٚزى ػًم عهغهخ يٍ انٕسػ ػٍ َشش صوبكخ انغٕدح نهطالة انغذد ٔانطالة انوذايٗ
ٔنهغٓبص
انزبسٚخ

انٕٛو

انًشاجع

انًعٛبس

األؽذ

2018/11/18و

انذساعبد انؼهٛب

األسثؼبء

2018/11/21و

األؽذ

2018/11/25و

انزخطٛػ اإلعزشارٛغٗ أ.و.د/آيبل ؿشٚت
أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ د .ئثزغبو عؼٛذ
أ.و.دُْ/ذ ػجذهللا
انوٛبدح ٔانؾٕكًخ

اإلصٍُٛ

2018/11/26

انضالصبء
األسثؼبء
اإلصٍُٛ

2018/11/27و
2018/11/28و
2018/12/3و

انضالصبء

2018/12/4و

انًشبسكخ انًغزًؼٛخ
انغٓبص اإلداسٖ
انًٕاسد انًبنٛخ
ٔانًبدٚخ
انطالة ٔانخشٚغٌٕ
انجؾش انؼهًٗ
انًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ
ٔانجشايظ اانزؼهًٛٛخ
انزؼهٛى ٔانزؼهى

أ.و.د/آيبل ؿشٚت

أ.و.د/آيبل ؿشٚت
د .ئثزغبو عؼٛذ أؽًذ
د .ئثزغبو عؼٛذ أؽًذ
أ.و.دُْ/ذ ػجذهللا
أ.و.د/آيبل ؿشٚت
أ.و.دُْ/ذ ػجذهللا
أ.و.دُْ/ذ ػجذهللا

اإلداسٖ ثبنكهٛخ ٔدٔس انطبنت كٗ عٕدح انزؼهٛى انغبيؼٗ

انًٕضٕع انغبثع-4
ػًم ئعزًبسح نزوٛٛى ٔيزبثؼخ ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ

انمشاس-4
رى رصًٛى ئعزًبسح نزوٛٛى ٔيزبثؼخ ػعٕ ْٛئخ انزذسٚظ

انًٕضٕع انثبيٍ-4

عذٔل ثؾعٕس يُغوٗ انًؼبٛٚش ثٕؽذح ظًبٌ انغٕدح
انمشاس-4
رى ئخطبس سؤعبء األهغبو ثؼًم عذٔل انؾعٕس نًُغوٗ انًؼبٛٚش ٔيؼبَٔٓٛى ٔئسعبنّ ئنٗ
ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح
انًٕضٕع انزبعع-4
رؾذٚذ يٕػذ صبثذ نإلعزًبع انشٓشٖ نٕؽذح ظًبٌ انغٕدح
انمشاس-4
رى رؾذٚذ ٕٚو األؽذ األٔل يٍ كم شٓش نإلعزًبع انشٓشٖ نٕؽذح ظًبٌ انغٕدح { يُغوٗ
انًؼبٛٚش ٔانٕؽذاد ٔسؤعبء االهغبو ٔانلشٚن انزُلٛذٖ }
انًٕضٕع انعبشش-4
رشكٛم ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح

انمشاس-4
رى ػشض صٕسح يٍ رشكٛم يغهظ ئداسح ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح انًؾذس ٔرى رؼذٚهّ ٔيُبهشّ
ئدساط يُغوٗ انًؼبٛٚش ثبنزشكٛم كٗ يغهظ انكهٛخ

انًٕضٕع انحبدٖ عشش-4
يشاعؼخ انًؼبٛٚش شٓشٚب

انمشاس-4
عٛزى ػًم يشاعؼخ داخهٛخ نهًؼبٛٚش شٓشٚب يٍ هجم ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح ثششغ أٌ ركٌٕ يؼهُخ
ثٕٛيٓب ٔربسٚخٓب ٔعبػزٓب ٔيٍ عٛوٕو ثؼًم انًشاعؼخ ٔٚزى يؼٓب يشاعؼخ انٕؽذاد

انًٕضٕع انثبَٗ عشش-4
ٔعٕد أػطبل ثأعٓضح ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح

انمشاس4
رى ػًم يزكشح ثبألػطبل انًٕعٕدح ثأعٓضح ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح

انًٕضٕع انثبنش عشش-4
انخطخ انضيُٛخ انخبصخ ثبنًشبسكخ انًغزًؼٛخ

انمشاس4
رى انؼشض ػهٗ يغهظ انكهٛخ

انًٕضٕع انشاثع عشش-4
انخطخ انزُلٛذٚخ ٔدنٛم ٔؽذح انخشٚغٍٛ

انمشاس4
رى انؼشض ػهٗ يغهظ انكهٛخ

الموضوع الخامس عشر-:
مناقشة تحدٌث خطة إدارة األزمات والكوارث بالكلٌة وتشكٌل مجلس إدارة األزمات
والكوارث

القرار-:
تم تحدٌث الخطة وتشكٌل المجلس وسٌتم عرضها فى مجلس الكلٌة إلعتمادها

سئٛظ يجهظ إداسح ٔحذح

يذٚش ٔحذح ضًبٌ انجٕدح
ضًبٌ انجٕدح

( عًٛذ انكهٛخ )
أ.دْٕٚ/ذا صبدق عجذ انحًٛذ

أ.و.د /ثبعًخ سثٛع عجذ انصبدق

يحضش إجزًبع ٔحذح ضًبٌ انجٕدح
انجهغخ ()131

2012/10/ 11

ئَّ كٗ ٕٚو اإلصُ ٍٛانًٕاكن  2018/10/ 16رى ػوذ ئعزًبع ألػعبء يغهظ ئداسح
ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ ثؾعٕس كال يٍ-:
أ.دْٕٚ /ذا صبدق عجذ انحًٛذ

عًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ يجهظ إداسح انكهٛخ

أ.د /يحجٕثخ صجحٗ عجذ انعضٚض

لبئى ثعًم ٔكجم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ٔيغزشبس

ٔحذح انجٕدح
أ.دُْ /بء عجذ انجٕاد

لبئى ثعًم ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انجٛئخ ٔخذيخ انًجزًع

أ.و.د /ثبعًخ سثٛع عجذ انصبدق

يذٚش ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

أ.و.دُْ /ذ عجذ هللا انغٛذ

أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض انًشأح ٔانزٕنٛذ َٔبئت

ثٕحذح انجٕدح
أ.و.د /يذٚحخ حغٍ ثٕٛيٗ

اعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض االطفبل يششف عبو عهٗ

انًعٓذ انفُٗ نهزًشٚض
أ.و /.أيبل غشٚت عجبق
أ.و.د /ععبد عجذانغالو
أ.و.دْ /جخ عجذانمبدس
د /عهٕٖ إثشاْٛى يحًٕد

َبئت يذٚش ٔحذح ضًبٌ انجٕدح
لبئى ثعًم سئٛظ لغى رًش٘ صحخ انًشأِ ٔانزٕنٛذ
يُغك يعٛبس انجحش انعهًٗ
يُغك لغى رًشٚض إداسح انخذيبد انزًشٚضٛخ
ٔ يغزشبس ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

د /يٕاْت يحًٕد صكٗ

يُغك لغى رًشٚض انصحخ انُفغٛخ ٔانعمهٛخ

أ.و.د /خذٚجخ يحًذ ععٛذ

يُغك يعٛبس انًعبٛٚش األكبدًٛٚخ

أ.و.د /عًبح يصطفٗ خهف

يُغك يعٛبس انمٛبدح ٔانحٕكًخ

د /عًبح عجذانحهٛى

يُغك يعٛبس انذساعبد انعهٛب

دَٕ /سا أحًذ عجذ هللا

يُغك يعٛبس انطالة ٔانخشٚجٌٕ

د /يحضٛخ يشعٗ انشحبد

َبئت يعٛبس انزذسٚظ ٔانزعهٛى

د /عًبح سيضبٌ اثشاْٛى

يُغك يعٛبس انًٕاسد انًبنٛخ

و /إًٚبٌ عجذ انًشضٗ انغٛذ

يعٛذح ثمغى رًشٚض صحخ انًجزًع

و /أيٛشح عبطف يخزبس

يعٛذح ثمغى رًشٚض انصحخ انُفغٛخ

وْ /جخ عبدل عهٗ

يعٛذح ثمغى رًشٚض صحخ انًجزًع

و /عجٛش عجذانعضٚض

يعٛذح ثمغى رًشٚض انصحخ انُفغٛخ

ٔلذ إعززسد 4أ.د /أيم حغٍ عًشاٌ

ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انعهٛب

ٔلذ رغٛت ثبلٗ انًعبٛٚش

رى يُبلشخ انًٕضٕعبد انزبنٛخ4

انًٕضٕع األٔل4
انخطخ انزُلٛزٚخ ٔانضيُٛخ نكم يؼٛبس

انمشاس4
رى رؾذٚذ يٕػذ أهصبِ أعجٕع نزغهٛى انخطخ انخبصخ ثكم يؼٛبس

انًٕضٕع انثبَ4ٙ

رشكٛم كشٚن انًؼبٛٚش,رشكٛم انٕؽذاد ,رشكٛم اإلداس ٍٛٚنٕؽذح ظًبٌ انغٕدح

انمشاس4
رى انزشكٛم ٔانًٕاكوخ

انًٕضٕع انثبنش-4
خطخ انزؾغٔ ٍٛانزطٕٚش نكم يؼٛبس 2018/2017 – 2017/2016

انمشاس4
 رى انزٕظٛؼ نهًؼبٛٚش يٍ هجم يغزشبسٖ انغٕدح د /كبرٍ شلٛن – د/عهٕٖ ئثشاْٛىػٍ كٛلٛخ ػًم انخطػ انخبصخ ثبنًؼبٛٚش
 -رؾذٚذ يٕػذ أهصبِ أعجٕع نزغهٛى انخطػ

انًٕضٕع انشاثع-4
انزوشٚش انغُٕٖ

انمشاس-4
عبسٖ يشاعؼخ انزوشٚش انغُٕٖ يٍ هجم َبئجٗ ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح ٔيغزشبسٖ انغٕدح

أ.و.د /يُبل حبيذ يحًٕد

أ.و.دُْ /ذ عجذهللا انغٛذ

انًٕاسدانًبنٛخ
انغٓبص اإلداسٖ
انجؾش انؼهًٗ
انًشبسكخ انًغزًؼٛخ
انزذسٚظ ٔانزؼهى ( ) 6-1يإشش
انذساعبد انؼهٛب

انًؼبٛٚش األكبديٛخ ٔانجشايظ انزؼهًٛٛخ
انوٛبدح ٔانؾٕكًخ
انزخطٛػ اإلعزشارٛغٗ
أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ
انطالة ٔانخشٚغٌٕ
انزذسٚظ ٔانزؼهى ( )11 -7يإشش

انًٕضٕع انخبيظ-4
ثبنُغجخ نهٕسػ انًٕعٕدح ثبنًؼبٛٚشٔ رغهًٓٛب نهغُخ انزذسٚت نزُلٛزْب .

انمشاس-4
رى ئظبكخ يؼٛبس انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾش انؼهًٗ انٗ انٕؽذح انجؾضٛخ نزلؼٛم انخطخ -
 يؼٛبس انغٓبص اإلداسٖ – يؼٛبس أػعبء ْٛئخ انزذسٚظ – يؼٛبس انزذسٚظ ٔانزؼهٛى – يؼٛبسانطالة ٔانخشٚغٌٕ – يؼٛبس انوٛبدح ٔانؾٕكًّ انٗ نغُخ انزذسٚت

انًٕضٕع انغبدط-4
ثخصٕص انهغبٌ انلُٛخ

انمشاس-4
 رشكٛم انهغبٌ انلُٛخ ٔػشظٓب ػهٗ يغهظ انكهٛخانًٕضٕع انغبثع-4
انٓٛكم انزُظ ًٗٛنهكهٛخ ٔانٕؽذح

انمشاس -4
 ْٛكم انكهٛخ 2017 / 2016رى انزؼذٚم ك ّٛثاظبكخ انشئٌٕ انوبََٕٛخ ٔرى ئػزًبدِ يٍ يغهظانكهٛخ شٓش
2016/ 9
 ْٛكم انكهٛخ 2018 / 2017نى ٚزى رغذٚذِ أ ئظبكخ أٖ رؼذٚم ك.ّٛ ْٛكم انكهٛخ 2019/2018نى ٚزى رغذٚذح أٔ ئظبكخ أٖ رؼذٚم كٛخ.ْٛ -كم انٕؽذح  2019/2018رى ػشظّ ػهٗ يغهظ انكهٛخ.

انًٕضٕع انثبيٍ-4
يُبهشخ انشؤٚخ ٔسعبنخ ٔأْذاف ٔانٓٛكم انزُظ ًٗٛنٕؽذح األصيبد ٔانكٕاسس ٔػًم َذٔح ػٍ
االعؼبكبد االٔنٛخ نهطالة ٔانغٓبص االداسٖ ثبنكهٛخ ٔ رؾذٚش ئعزًبساد نًزبثؼخ انُظبكخ ثبنكهٛخ
يٍ ؽٛش االيبٌ ٔانغاليخ ٔانًشٔس انذٔسٖ ػهٗ انًؼبيم ٔغلبٚبد انؾشٚن ٔأعٓضح اإلَزاس
انًٕعٕدح ثبنكهٛخ ٔرؾذٚش انذنٛم نٕؽذح اداسح االصيبد ٔانكٕاسس

انمشاس-4
رى رؾذٚش اإلعزًبساد ٔيُبهشزٓب

يذٚش ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

سئٛظ يجهظ إداسح ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

أ.و.د /ثبعًخ سثٛع عجذ انصبدق

( عًٛذ انكهٛخ )
أ.دْٕٚ/ذا صبدق عجذ انحًٛذ

يحضش إجزًبع ٔحذح ضًبٌ انجٕدح
انجهغخ (2012/11/ 14 )132
ئَّ كٗ ٕٚو اإلسثؼبء انًٕاكن  2018/11/ 14رى ػوذ ئعزًبع ألػعبء يغهظ ئداسح
ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ ثؾعٕس كال يٍ-:
أ.دْٕٚ /ذا صبدق عجذ انحًٛذ
أ.د /يحجٕثخ صجحٗ عجذ انعضٚض

عًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ يجهظ إداسح انكهٛخ
لبئى ثعًم ٔكجم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ٔيغزشبس ٔحذح

انجٕدح
أ.دُْ /بء عجذ انجٕاد

لبئى ثعًم ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انجٛئخ ٔخذيخ انًجزًع

أ.و.د /ثبعًخ سثٛع عجذانصبدق

يذٚش ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

أ.و.دُْ /ذ عجذ هللا انغٛذ

أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض انًشأح ٔانزٕنٛذ َٔبئت ثٕحذح انجٕدح

أ.و.د /فبرٍ شفٛك يحًٕد

لبئى ثعًم سئٛظ لغى رًشٚض األطفبل

أ.و.د /اثزغبو يحًذ عجذ انعبل

لبئى ثعًم سئٛظ فغى رًشٚض صحخ انًجزًع

د /يٕاْت يحًٕد صكٗ

يُغك لغى رًشٚض انصحخ انُفغٛخ ٔانعمهٛخ

أ.و.د /خذٚجخ يحًذ ععٛذ

يُغك يعٛبس انًعبٛٚش األكبدًٛٚخ ٔانجشايج انزعهًٛٛخ

أ.و.د /عًبح يصطفٗ خهف

يُغك يعٛبس انمٛبدح ٔانحٕكًخ

د /يشٔح يغعذ

يذسط ثمغى انزًشٚض انجبطُ ٙانجشاحٙ

أ.و.د /فٕصٚخ فبسٔٔق

يُغك يعٛبس انزذسٚظ ٔانزعهى

أ.و.د/عًبح عجذ انحهٛى ععٛذ

يُغك يعٛبس انذساعبد انعهٛب

أ.و.د /أيٛشِ سفعذ ععٛذ

َبئت يعٛبس أعضبء ْٛئخ انزذسٚظ

د /آ ّٚغًُٗٛ

َبئت يعٛبس انطالة ٔانخشٚجٌٕ

دْ /ذٚخ فزحٗ يحٗ

يُغك يعٛبس انزخطٛظ اإلعزشارٛجٗ

أ.و.د /أيم ععٛذ طّ

أعزبر يغبعذ ثمغى انزًشٚض انجبطُ ٙانجشاحٙ

د /صفبء يحًذ حبيذ

يذٚش ٔحذح األصيبد ٔانكٕاسس

د /فزحٛخ ععٛذ عٛذ

يُغك يعٛبس انجٓبص اإلداسٖ

د /فبرٍ يحًذ احًذ

يذٚش ٔحذِ اإلسشبد انُفغٗ

دُْ /ذ احًذ

يذسط ثمغى انصحخ انُفغٛخ ٔانعمهٛخ

و.وَ /شٕٖ عًٛش عجذ انعضٚض

يذسط يغبعذ ثمغى صحخ انًجزًع

و.و /شًٛبء سيضبٌ

يذسط يغبعذ ثمغى صحخ انًجزًع

ؤ /الء كًبل كبيم

يذسط يغبعذ ثمغى صحخ انًجزًع

و /اعًبء سيضبٌ

يعٛذح ثمغى رًشٚض صحخ انًجزًع

افززبحٛخ انجهغخ "-4ثغى هللا انشحًٍ انشحٛى
ٔرى يُبلشخ انًٕضٕعبد انزبنٛخ

انًٕضٕع األٔل4
رؾذٚش انالئؾخ انذاخهٛخ نهغٕدح

انمشاس4
رى انزؾذٚش ٔدخٕنّ انًغهظ نالػزًبد

انًٕضٕع انثبَٗ-4
رؾذٚش دنٛم ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح

انمشاس-4
رى انزؾذٚش ٔدخٕنّ انًغهظ نالػزًبد

انًٕضٕع انثبنش-4
رؾذٚش انهغبٌ انلُٛخ

انمشاس-4
رى انزؾذٚش ٔدخٕنّ انًغهظ نالػزًبد

انًٕضٕع انشاثع-4
انًشاعؼخ انذاخهٛخ نالهغبو -انٕؽذاد  -انًؼبٛٚش

انمشاس-4
 رى رغهٛى  Framيهق انًشاعؼخ انذاخهٛخ نألهغبو ٔانٕؽذاد ٔرنك يٍ ٕٚو األؽذ انوبدؤ 2018/11/25رى رؾذٚذ عذٔل نهًشاعؼّ يشكن عذٔل انًشاعؼخ
انًٕضٕع انخبيظ-4

انخطخ انضيُٛخ نكم يؼٛبس

انمشاس -4
نى ٚزى رغهًٓٛب ؽزٗ اٌٜ
انًٕضٕع انغبدط-4
روشٚش اَغبص شٓشٖ نهًؼٛبس غجوب

انمشاس -4
رى رجهٛؾ انًؼبٛٚش

انًٕضٕع انغبثع-4
ػًم َذٔح رؼشٚلٛخ ػٍ ٔؽذح األصيبد ٔانكٕاسس نهطالة ٔأػعبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانغٓبص
اإلداسٖ

انمشاس-4
انًٕاكوخ ػهٗ ػًم انُذٔح
مدير وحدة ضمان الجودة
الجودة

رئيس مجلس إدارة وحدة ضمان
(عميد الكلية )

أ.م.د /باسمة ربيع عبد الصادق

أ.د/هويدا صادق عبد الحميد

يحضش إجزًبع ٔحذح ضًبٌ انجٕدح
انجهغخ (2012/12/ 3 )133
ئَّ كٗ ٕٚو األؽذ انًٕاكن  2018/12/ 9رى ػوذ ئعزًبع ألػعبء يغهظ ئداسح
ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ ثؾعٕس كال يٍ-:
أ.دْٕٚ /ذا صبدق عجذ انحًٛذ

عًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ يجهظ إداسح انكهٛخ

أ.و.د /ثبعًخ سثٛع عجذ انصبدق

يذٚش ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

أ.و.دُْ /ذ عجذ هللا انغٛذ

أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض انًشأح ٔانزٕنٛذ َٔبئت ثٕحذح انجٕدح

أ.و.د /ايبل غشٚت

أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض األطفبل َٔبئت ثٕحذح انجٕدح

أ.د/ععبد عجذ انغالو

لبئى ثعًم سئٛظ لغى رًشٚض انًشأِ ٔانزٕنٛذ

أ.و.د /فبرٍ شفٛك يحًٕد

لبئى ثعًم سئٛظ لغى رًشٚض األطفبل

د /يٕاْت يحًٕد صكٗ

يُغك لغى رًشٚض انصحخ انُفغٛخ ٔانعمهٛخ

أ.و.د /عًبح عجذ انحهٛى ععٛذ

يُغك يعٛبس انذساعبد انعهٛب

أ.و.د /عًبح يصطفٗ خهف

يُغك يعٛبس انمٛبدح ٔانحٕكًخ

أ.و.دْ /جّ عجذ انمبدس

يُغك يعٛبس انجحش انعهًٗ

أ.و.د /ايٛشِ سفعذ ععٛذ

أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض انًشأِ ٔانزٕنٛذ

دَٕ /سا أحًذ عجذ هللا

يُغك يعٛبس انطالة ٔانخشٚجٌٕ

د /عً ّٛعٕدِ عجذ انًُعى

يُغك يعٛبس أعضبء ْئٛخ انزذسٚظ

د /إًٚبٌ يحًذ عجذ انحكى

يذسط ثمغى رًشٚض انًشأِ ٔانزٕنٛذ

د /سحبة سشبد

يذسط ثمغى إداسح انزًشٚض

د /فبرٍ يحًذ احًذ

يذسط ثمغى رًشٚض انصحخ انُفغٛخ ٔانعمهٛخ

د /عًبح ععٛذ

يُغك يعٛبس انًشبسكخ انًجزًعٛخ

د /ايم عجذ انعضٚض

يذسط ثمغى رًشٚض األطفبل

د /احغبٌ ععذ عهًٛبٌ

يذسط ثمغى إداسح انزًشٚض

و.و /شًٛبء جًبل انذٍٚ

يذسط يغبعذ ثمغى رًشٚض صحخ انًجزًع

و /اعًبء سيضبٌ

يعٛذح ثمغى رًشٚض صحخ انًجزًع

ٔلذ إعززس كال يٍ -4
أ.د /أيم حغٍ عًشاٌ

ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انعهٛب

أ.د /يحجٕثخ صجحٗ عجذ انعضٚض

لبئى ثعًم ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ٔيغزشبس ٔحذح

انجٕدح
أ.دُْ/بء عجذ انجٕاد

لبئى ثعًم ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انجٛئخ ٔخذيخ انًجزًع

د /عهٕٖ إثشاْٛى يحًٕد

يغزشبس ٔحذح انجٕدح

افتتاحية الجلسة-:
تهنئة أ.د /سعاد عبد السالم للترقٌة الى درجة استاذ .
وتم مناقشة الموضوعات التالي

الموضوع األول-:
تقارٌر مراجعة المعاٌٌر من قبل فرٌق المراجعة الداخلٌة.

القرار:
تم عرض موجز عن تقرٌر كل معٌار ( النقاط التً تحتاج إلً تحسٌن ونقاط القوة ) وتم
تسلٌم صورة من تقرٌر المراجعة الداخلٌة لكل منسق معٌار لعمل اإلجراءات التصحٌحٌة
المناسبة والتأكد علً فرٌق المراجعة الداخلٌة لمتابعة تنفٌذ اإلجراءات التصحٌحٌة خالل
أسبوعٌن من تارٌخه .

الموضوع الثاني-:
الخطة الزمنٌة ألنشطة كل معٌار .

القرار-:
تم التنبٌه للمرة الثالثة لتسلٌم الخطة الزمنٌة ألنشطة كل معٌار للعام الجامعً 2012/2012
فً موعد أقصاه أسبوعٌن.

الموضوع الثالث-:

مراجعة اإلستبٌانات الخاصة بالمعاٌٌر للجنة اإلستبٌانات.

القرار-:
تم تسلٌم اإلستبٌانات الخاصة بالمعاٌٌر للجنة اإلستبٌانات لمراجعتها وإعداد التقرٌر الالزم
لنتائج المراجعة .

الموضوع الرابع:
تقارٌراإلنجاز الشهرى لكل معٌار .

القرار-:
مخاطبة كل منسق معٌارإلعداد وتسلٌم تقرٌراإلنجازالشهري الخاص به وتسلٌمه لوحدة
ضمان الجودة قبل موعد إجتماع الجودة الشهري لمناقشته بالمجلس وأخذ الالزم .

انًٕضٕع انخبيظ-4
يُبهشخ ظٕاثػ أػًبل انكُزشٔل نزأي ٍٛاإليزؾبَبد
انمشاس-4
رغٓٛض يطٕٚخ نإلعزؼذاد نإليزؾبَبد يزبثؼخ ئعزؼذاد انكُزشٔالد نإليزؾبَبد -اإلعزؼذاد نزأي ٍٛاإليزؾبَبد

انًٕضٕع انغبدط-4
ػوذ َذٔح ػٍ انزذخٔ ٍٛأصبسِ انغهج ّٛػهٗ انصؾخ نهطالة ٔانغٓبص اإلداسٖ

انمشاس-4
انًٕاكوخ ػهٗ ػوذ انُذٔح نهزٕػٛخ ثأظشاس انزذخٔ ٍٛرنك نكم يٍ انغٓبص اإلداسٖ ٔأػعبء
ْٛئخ انزذسٚظ ٔانطالة ٔانؼًبل

مدير وحدة ضمان الجودة
الجودة

رئيس مجلس إدارة وحدة ضمان
(عميد الكلية )

أ.م.د /باسمة ربيع عبد الصادق

أ.د/هويدا صادق عبد الحميد

يحضش إجزًبع ٔحذح ضًبٌ انجٕدح
انجهغخ (2013/1/ 3 )140
ئَّ كٗ ٕٚو اإلسثؼبء انًٕاكن  2019/1/ 9رى ػوذ ئعزًبع ألػعبء يغهظ ئداسح ٔؽذح ظًبٌ
انغٕدح ثبنكهٛخ ثؾعٕس كال يٍ-:
أ.دْٕٚ /ذا صبدق عجذ انحًٛذ

عًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ يجهظ إداسح انكهٛخ

أ.و.د /ععبد عجذانغالو

لبئى ثعًم سئٛظ لغى رًش٘ صحخ انًشأِ ٔانزٕنٛذ

أ.د /يحجٕثخ صجحٗ عجذ انعضٚض
ٔحذح انجٕدح
أ.و.د /ثبعًخ سثٛع عجذ انصبدق

لبئى ثعًم ٔكجم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ٔيغزشبس
يذٚش ٔحذح ضًبٌ انجٕدح

أ.و.د /ايبل غشٚت عجبق

أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض األطفبل َٔبئت ثٕحذح انجٕدح

أ.و.دُْ /ذ عجذ هللا انغٛذ

أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض انًشأح ٔانزٕنٛذ َٔبئت ثٕحذح انجٕدح

أ.و.د /فبرٍ شفٛك يحًٕد

لبئى ثعًم سئٛظ لغى رًشٚض األطفبل ٔيغزشبس ٔحذح انجٕدح

د /يٕاْت يحًٕد صكٗ

يُغك لغى رًشٚض انصحخ انُفغٛخ ٔانعمهٛخ

أ.و.د /عًبح عجذ انحهٛى ععٛذ

يُغك يعٛبس انذساعبد انعهٛب

أ.و.د/حُبٌ جبثش يحًذ يحًٕد

لبئى ثعًم سئٛظ لغى رًشٚض انجبطُٗ ٔانجشاحٗ

أ.و.دْ /جّ عجذ انمبدس

يُغك يعٛبس انجحش انعهًٗ

أ.و.د /ايٛشِ سفعذ ععٛذ

أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض انًشأِ ٔانزٕنٛذ

د /يشٔح يغعذ

يذسط ثمغى انزًشٚض انجبطُ ٙانجشاحٙ

أ.و.د /فٕصٚخ فبسٔٔق كبيم

يُغك يعٛبس انزذسٚظ ٔانزعهى

د /عً ّٛعٕدِ عجذ انًُعى

يُغك يعٛبس أعضبء ْئٛخ انزذسٚظ

د /خذٚجخ يحًذ ععٛذ

يُغك يعٛبس انًعبٛٚش األكبدًٛٚخ ٔانجشايج انزعهًٛٛخ

د /يحضٛخ يشعٗ انشحبد
د /عًبح ععٛذ صجش٘

َبئت يعٛبس انزذسٚظ ٔانزعهٛى
يُغك يعٛبس انًشبسكخ انًجزًعٛخ

د /سحبة سشبد

يذسط ثمغى إداسح انزًشٚض ٔيذٚش ٔحذح يزبثعخ انخشٚجٍٛ

د /فبرٍ يحًذ احًذ

يذسط ثمغى رًشٚض انصحخ انُفغٛخ ٔانعمهٛخ يذٚش ٔحذح اإلسشبد

انُفغٗ
د /ايم عجذ انعضٚض

يذسط ثمغى رًشٚض األطفبل

د /يحضٛخ يشعٗ انشحبد

يذسط ثمغى إداسح انزًشٚض

دْ /ذٚخ فزحٗ يحٗ انذٍٚ

يذسط ثمغى رًشٚض صحخ انًجزًع

د /عٓبو يحًذ عجذ انعضٚض

يذسط ثمغى األطفبل

و.و /سضب يحًذ

يذسط يغبعذ ثمغى رًشٚض األطفبل

ؤ /الء انغٛذ

يعٛذح ثمغى انزًشٚض انجبطُٗ انجشاحٗ

ٔلذ إعززس كال يٍ -4
أ.دْٕٚ /ذا صبدق عجذ انحًٛذ

عًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ يجهظ إداسح انكهٛخ

أ.د /يحجٕثخ صجحٗ عجذ انعضٚض

لبئى ثعًم ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ٔيغزشبس ٔحذح

انجٕدح
أ.دُْ/بء عجذ انجٕاد

لبئى ثعًم ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انجٛئخ ٔخذيخ انًجزًع

د /عهٕٖ إثشاْٛى يحًٕد

يغزشبس ٔحذح انجٕدح

افتتاحية الجلسة-:
وتم مناقشة الموضوعات التالي

الموضوع األول-:
إعداد نموذج لمراجعة المعامل

القرار:
تم تصمٌم نموذج لمراجعة المعامل وتحدٌد موعد المراجعة اول فبراٌر 2012

الموضوع الثاني-:
مناقشة وعرض تقارٌر المراجعة الداخلٌة لألقسام والوحدات .

القرار-:
تم تحدٌد موعد لمتابعة استٌفاء ماتم انجازه بالنسبة لألقسام والوحدات طبقا لتقارٌر المراجعة
الداخلٌة وذلك اول اسبوع من شهر فبراٌر 2012

الموضوع الثالث-:
تقارٌر االنجاز موضح فٌها المؤشرات ودور كل عضو فى الفرٌق وماتم تنفٌذه ومالم ٌتم
تنفٌذه

القرار-:
تم تحدٌد آخر موعد لتسلٌم تقارٌر االنجاز الشهرٌة وذلك ٌوم األحد 2012/1/13

الموضوع الرابع:
خطط التحسٌن والتعزٌز للعام الدراسى . 2012/2012 – 2012/2012

القرار-:
تم تحدٌد آخر موعد لتسلٌم الخطط ٌوم األحد الموافق 2012/1/13

رئيس مجلس إدارة وحدة ضمان

مدير وحدة ضمان الجودة
الجودة

(عميد الكلية )
أ.م.د /باسمة ربيع عبد الصادق

أ.د/هويدا صادق عبد الحميد

يحضش إجزًبع ٔحذح ضًبٌ انجٕدح
انجهغخ (2013/2/ 10 )141
ئَّ كٗ ٕٚو األؽذ انًٕاكن  2019/2/10رى ػوذ ئعزًبع ألػعبء يغهظ ئداسح ٔؽذح ظًبٌ
انغٕدح ثبنكهٛخ ثؾعٕس كال يٍ-:
أ.دْٕٚ /ذا صبدق عجذ انحًٛذ

عًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ يجهظ إداسح انكهٛخ

أ.دُْ/بء عجذ انجٕاد

لبئى ثعًم ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انجٛئخ ٔخذيخ انًجزًع

أ.د /يحجٕثخ صجحٗ عجذ انعضٚض
انجٕدح
د /عهٕٖ إثشاْٛى يحًٕد
أ.و.د /ثبعًخ سثٛع عجذ انصبدق
أ.و.د /ايبل غشٚت عجبق

لبئى ثعًم ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزعهٛى ٔانطالة ٔيغزشبس ٔحذح
يغزشبس ٔحذح انجٕدح
يذٚش ٔحذح ضًبٌ انجٕدح
أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض األطفبل َٔبئت ثٕحذح انجٕدح

أ.و.دُْ /ذ عجذ هللا انغٛذ

أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض انًشأح ٔانزٕنٛذ َٔبئت ثٕحذح انجٕدح

د /اثزغبو ععٛذ احًذ

يذسط ثمغى إدساح انزًشٚض َٔبئت ثٕحذح انجٕدح

أ.و.د /فبرٍ شفٛك يحًٕد

لبئى ثعًم سئٛظ لغى رًشٚض األطفبل ٔيغزشبس ٔحذح انجٕدح

أ.و.د/إثزغبو يحًذ عجذ انعبل

يُغك لغى رًشٚض صحخ انًجزًع

أ.و.د/يذٚحخ حغٍ ثٕٛيٗ

أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض األطفبل

أ.و.د /عًبح عجذ انحهٛى ععٛذ

يُغك يعٛبس انذساعبد انعهٛب

أ.و.دْ /جّ عجذ انمبدس

يُغك يعٛبس انجحش انعهًٗ

أ.و.د /ايٛشِ سفعذ ععٛذ

أعزبر يغبعذ ثمغى رًشٚض انًشأِ ٔانزٕنٛذ

أ.و.د /فٕصٚخ فبسٔٔق كبيم

يُغك يعٛبس انزذسٚظ ٔانزعهى

دَٕ /سا أحًذ عجذ هللا

يُغك يعٛبس انطالة ٔانخشٚجٌٕ

د /خذٚجخ يحًذ ععٛذ

يُغك يعٛبس انًعبٛٚش األكبدًٛٚخ ٔانجشايج انزعهًٛٛخ

د /عًبح ععٛذ صجش٘

يُغك يعٛبس انًشبسكخ انًجزًعٛخ

د /سحبة سشبد

يذسط ثمغى إداسح انزًشٚض ٔيذٚش ٔحذح يزبثعخ انخشٚجٍٛ

د /يحضٛخ يشعٗ انشحبد

يذسط ثمغى إداسح انزًشٚض

دْ /ذٚخ فزحٗ يحٗ انذٍٚ

يذسط ثمغى رًشٚض صحخ انًجزًع

د/ضحٗ عجذ انجصٛش

يذسط ثمغى رًشٚض انصحخ انُفغٛخ ٔانعمهٛخ

د/حُبٌ انغٛذ

يذسط ثمغى رًشٚض األطفبل

د/يُٗ عجذ هللا عجذ انًشضٗ

يذسط ثمغى رًشٚض صحخ انًجزًع

و.و/سضب يحًذ عجذ هللا

يذسط يغبعذ ثمغى األطفبل

و.و/عال أحًذ يحًذ

يذسط يغبعذ ثمغى رًشٚض انجبطُٗ ٔانجشاحٗ

و.وَٕ/سا فبسط يحًذ

يذسط يغبعذ ثمغى انزًشٚض انجبطُٗ انجشاحٗ

و/شًٛبء يجذٖ عجذ هللا

يعٛذح ثمغى انزًشٚض انجبطُ ٙانجشاحٙ

افتتاحية الجلسة-:
وتم مناقشة الموضوعات التالي

الموضوع األول-:
خطط التحسٌن والتعزٌز

القرار:
تم مراجعة خطط التحسٌن والتعزٌز وعمل اإلجراءات التصحٌحٌة الالزمة

الموضوع الثاني-:
إستمارة العبء التدرٌسى .

القرار-:
تم الموافقة علٌها وتوزٌعها على جمٌع األقسام بالكلٌة

الموضوع الثالث-:
مراجعة ملفات األقسام

القرار-:
تم المراجعة من قبل المراجع الداخلى بالجودة لجمٌع األقسام إلستكمال النقاط الغٌر مستوفٌة
.

الموضوع الرابع-:
مناقشة عمل وحدة األزمات والكوارث لندوة عن اإلسعافات األولٌة للطالب والجهاز
اإلدارى

القرار-:
الموافقة على عمل الندوة

الموضوع الخامس-:
بخصوص التقرٌر النصف سنوي عن ما تم إنجازه من الخطة السنوٌة لوحدة خدمة المجتمع
وتنمٌة البٌئة للعام الجامعً . 2012/2012

القرار-:
تم عرضه علً مجلس الكلٌة لإلعتماد .

مدير وحدة ضمان الجودة
الجودة

رئيس مجلس إدارة وحدة ضمان

(عميد الكلية )
أ.د/هويدا صادق عبد الحميد

أ.م.د /باسمة ربيع عبد الصادق

يحضش إجزًبع ٔحذح ضًبٌ انجٕدح(طبسٖء)
انجهغخ (2013/3/ 21 )143
إَّ فٗ ٕٚو األسثعبء انًٕافك  2013/3/21رى عمذ إجزًبع ألعضبء يجهظ إداسح ٔحذح
ضًبٌ انجٕدح ثبنكهٛخ ثحضٕس كال يٍ-4
أ.و.د /ثبعًخ سثٛغ ػجذ انصبدم
أ.و.د /ايبل ؿشٚت عجبم
انغٕدح
أ.و.دُْ /ذ ػجذ هللا انغٛذ
ثٕؽذح انغٕدح
أ.و.د /كٕصٚخ كبسٔٔم كبيم
أ.و.د /ايم ػجذ انؼضٚض
د /كبرٍ يؾًذ اؽًذ
أ.و.د /ايٛشِ سكؼذ عؼٛذ
د /خذٚغخ يؾًذ عؼٛذ
د /عًبػ عؼٛذ صجش٘
د /عً ّٛػٕدِ ػجذ انًُؼى
د /كزؾٛخ عؼٛذ عٛذ
د /عًبػ سيعبٌ اثشاْٛى
د /كبرٍ يؾًذ اؽًذ
اإلسشبد انُلغٗ
د /سؽبة يؾًذ سشبد
انخشٚغٍٛ
د /يؾعٛخ يشعٗ انشؾبد
دْ /ذٚخ كزؾٗ يؾٗ انذٍٚ
د /يشٔح يغؼذ
د /ؽُبٌ َجٕٖ األػصش

يذٚش ٔؽذح ظًبٌ انغٕدح
أعزبر يغبػذ ثوغى رًشٚط األغلبل َٔبئت ثٕؽذح
أعزبر يغبػذ ثوغى رًشٚط انًشأح ٔانزٕنٛذ َٔبئت
يُغن يؼٛبس انزذسٚظ ٔانزؼهى
يذسط ثوغى رًشٚط األغلبل َٔبئت يؼٛبس انجشايظ انزؼهًٛٛخ
ٔانًؼبٛٚش األكبديٛخ
يذسط ثوغى رًشٚط انصؾخ انُلغٛخ ٔانؼوهٛخ يذٚش
ٔؽذح اإلسشبد انُلغٗ
أعزبر يغبػذ ثوغى رًشٚط انًشأِ ٔانزٕنٛذ
يُغن يؼٛبس انًؼبٛٚش األكبدًٛٚخ ٔانجشايظ انزؼهًٛٛخ
يُغن يؼٛبس انًشبسكخ انًغزًؼٛخ
يُغن يؼٛبس أػعبء ْئٛخ انزذسٚظ
يُغن يؼٛبس انغٓبص اإلداسٖ
يُغن يؼٛبس انًٕاسد انًبنٛخ
يذسط ثوغى رًشٚط انصؾخ انُلغٛخ ٔانؼوهٛخ يذٚش ٔؽذح
يذسط ثوغى ئداسح انزًشٚط ٔيذٚش ٔؽذح يزبثؼخ
يذسط ثوغى ئداسح انزًشٚط
يذسط ثوغى رًشٚط صؾخ انًغزًغ
يذسط ثوغى انزًشٚط انجبغُ ٙانغشاؽٙ
يذسط ثوغى رًشٚط األغلبل

د /ئًٚبٌ صجؾٗ ػًشاٌ
و.و /اشغبٌ غهجخ كزؾٗ
د/صُٚت ئثشاْٛى ئعًبػٛم
د/ثغًخ يؾًذ ػجذانشؽًٍ
دَٓ/بل يؾًٕد أثٕانلعم
دًْ/ذ يصطلٗ انجُب
د/كزؾٛخ عؼٛذ انغٛذ
انغٓبص اإلداسٖ
أ.و.د/أيم عؼٛذ غّ
د/عًبػ انغٛذ ؿُٛى
د/يُٗ ػجذهللا ػجذانًشظٗ
و.و/أيٛشح يؾًذ ػجذانًُؼى
أ.و.د/يُبل ؽبيذ يؾًٕد
د/سأٚخ ػجذ انـُٗ
افززبحٛخ انجهغخ-4

يذسط ثوغى رًشٚط انجبغُٗ انغشاؽٗ
يذسط يغبػذ ثوغى رًشٚط انجبغُٗ انغشاؽٗ
يذسط ثوغى ئداسح انزًشٚط
يذسط ثوغى رًشٚط صؾخ انًغزًغ
يذسط ثوغى انزًشٚط انجبغُ ٙانغشاؽٙ
يذسط ثوغى رًشٚط صؾخ انًشأح ٔانزٕنٛذ
يذسط ثوغى رًشٚط انصؾخ انُلغٛخ ٔانؼوهٛخ ٔيُغن يؼٛبس
أعزبر يغبػذ ثوغى انزًشٚط انجبغُٗ ٔانغشاؽٗ
يذسط ثوغى انزًشٚط انجبغُ ٙانغشاؽٙ
يذسط ثوغى رًشٚط صؾخ انًغزًغ
يذسط يغبػذ ثوغى ئداسح انزًشٚط
أعزبر يغبػذ ثوغى انزًشٚط انجبغُ ٙانغشاؽٙ
يذسط ثوغى رًشٚط األغلبل

ٔرى يُبلشخ انًٕضٕعبد انزبنٙ
انًٕضٕع األٔل-4
روذٚى دػى كُٗ يٍ هجم َٕاة انغٕدح نًُغوٗ انًؼبٛٚش ئعزؼذاداً نضٚبسح انذػى انلُٗ يٍ انغبيؼخ
انشٓش انًوجم.
انمشاس4
اإلؽبغخ
انًٕضٕع انثبَ-4ٙ
انزُغٛن يغ يغزشبسنٗ انغٕدح نزؾذٚذ يٕػذ انجًشاعؼخ انذاخهٛخ ٔػًم خطبثبد سعًٛخ نٓى .
انمشاس-4
رى ػًم انخطبثبد ٔعٕف ٚزى ػًم عذٔل انًشاعؼخ انذاخهٛخ نهًؼبٛٚش يٍ هجم انًغزشبس. ٍٚ
انًٕضٕع انثبنش-4
ئثالؽ يُغوٗ انًؼبٛٚش ثاعزكًبل يهلبد انًؼٛبس ٔػهٗ يٍ ٚوصش عٕف ٚزؼشض نهًغبئهخ يٍ هجم
انؼًٛذح.
انمشاس-4
اإلؽبغخ.

مدير وحدة ضمان الجودة
ضمان الجودة

رئيس مجلس إدارة وحدة
(عميد الكلية )

أ.م.د /باسمة ربيع عبد الصادق

أ.د/هويدا صادق عبد الحميد

