
 

 

 
 

 جبيعخ سْٕبج

 كهٛخ انطت انجششٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

قبعذة بيبًبث 

أًشطت وحذة 

ضوبى 

 الجودة 

41/7/6142 
 

 6142يوليو 



 

 

 
 

 جبيعخ سْٕبج

 كهٛخ انطت انجششٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

 41/7/6142لبعذح ثٛبَبد أَشطخ ٔدذح ضًبٌ انجٕدح 
 

تقارير البرامج التعميمية/ المقررات الدراسيية لالي   اعتماد وافق مجمس إدارة الوحدة عمى   -4
 (5102ريل ، أب5102)دورى أكتوبر  5102/5102الدراسات العميا عن العام الجامعى 

اعتمااد اتترريار اترا رى تو ادخ اتتادماك اوتكترووااذى واتا ى  وافق مجمس إدارة الوحدة عميى  -6
 ارمل اعتماد:

  يوويوما تم إوجازه من ت ديث تموقع اتكلاذ على ربكذ اتمعلوماك تالل ر ر 

  يوويوما تم إوجازه من ت ديث تموقع اتكلاذ على اتبوابذ اإلتكتروواذ تالل ر ر 

 ما تم إ( وجازه من ت ديث تلبااواك على موقع اتكلاذ علىMIS تالل ر ر )يوويو 

 متابعة ما تم تنفيذه مين الطالية اتسيتراتيجيةاعتماد ترريار وافق مجمس إدارة الوحدة عمى   -3
 5102/5102عن اتعام اتماتى 

ميا تيم تنفييذه مين طالية ادارة ا زميات اعتمااد ترريار متابعاذ وافق مجمس إدارة الوحدة عميى  -1
 5102/5102اتعام اتماتى عن  الكوارثو 

عان  ميا تيم تنفييذه مين طالية التيدري اعتمااد ترريار متابعاذ وافق مجميس إدارة الوحيدة عميى  -5
 5102/5102اتعام اتماتى 

اعتماااد اطااترالى رأى أعفااا  لرياا  اتج اااز اودارى لااى وافييق مجمييس إدارة الوحييدة عمييى    -2
 .5102/5102تعام  قياس احتياجاتهم التدريبية

نتائج تقييم أداء أعضياء الجهياز اتدارع عين العيام اعتماد فق مجمس إدارة الوحدة عمى  وا -7
 .5102/5102المالى 

اعتماااد اطااترالى رأى أعفااا  لرياا  اتج اااز اودارى لااى  وافييق مجمييس إدارة الوحييدة عمييى  -8
 .5102/5102ت م عن عام  الرضاء الوظيفىقااس مدى 

ما تيم تنفييذه مين طالية تنميية الميوارد ررير متابعذ اعتماد توافق مجمس إدارة الوحدة عمى   -9
 5102/5102عن اتعام اتماتى  الذاتية

 ميا تيم تنفييذه مين طالية ال ييانةاعتمااد ترريار متابعاذ  وافق مجمس إدارة الوحيدة عميى  -41
 5102/5102عن اتعام اتماتى 

مييا تييم تنفيييذه ميين طاليية طدميية اعتماااد تررياار متابعااذ  وافييق مجمييس إدارة الوحييدة عمييى -44
 5102/5102عن اتعام اتماتى  مجتمع وتنمية البيئةال



 

 

 
 

 جبيعخ سْٕبج

 كهٛخ انطت انجششٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

مييا تييم تنفيييذه ميين طاليية توعييية اعتماااد تررياار متابعااذ وافييق مجمييس إدارة الوحييدة عمييى  -46
 5102/5102عن اتعام اتجامعى الال   

مييا تييم تنفيييذه ميين طاليية الييدعم اعتماااد تررياار متابعااذ  وافييق مجمييس إدارة الوحييدة عمييى -43
 5102/5102عن اتعام اتجامعى  الال بى

مييا تييم تنفيييذه ميين طاليية الريييادة اعتماااد تررياار متابعااذ وافييق مجمييس إدارة الوحييدة عمييى  -41
 5102/5102عن اتعام اتجامعى العممية 

ترااذ اتتعلااام  مييا تييم تنفيييذه ميينتررياار متابعااذ اعتماااد وافييق مجمييس إدارة الوحييدة عمييى   -45
اتحتياجيييات  اترباااى اتمطاااتمر تتريجاااى اتكلااااذ واتتاااى تااام وفاااع ا بواااا ا علاااى دراطاااذ ت دياااد

 لطريجى الكميةالتدريبية 

مييا تييم تنفيييذه ميين طاليية البحييث عتماااد تررياار متابعااذ وافييق مجمييس إدارة الوحييدة عمييى   -42
 5102/5102اتعام اتماتى عن  العممى

مييا تييم تنفيييذه ميين طاليية تعيييين اعتماااد ترااذ متابعااذ وافييق مجمييس إدارة الوحييدة عمييى  -47
 5102/5102عن اتعام اتدراطى  معاونى أعضاء هيئة التدريس

مييا تييم تنفيييذه ميين طاليية إنتييدا  اعتماااد ترااذ متابعااذ مييس إدارة الوحييدة عمييى وافييق مج -48
 5102/5102عن اتعام اتدراطى  أعضاء هيئة التدريس

هيئييية  / معييياونىنتيييائج تقيييييم أداء أعضييياءاعتمااااد وافيييق مجميييس إدارة الوحيييدة عميييى   -49
 5102/5102عن العام المالى  التدريس

 / معاااووى ئي ااذ اتتاادريساعتماااد اطااترالى رأى أعفااا مييى  وافييق مجمييس إدارة الوحييدة ع -61
 5102/5102ت م عن عام  الرضاء الوظيفىلى قااس مدى 

مييا تييم تنفيييذه ميين طاليية التقييييم اعتماااد تررياار متابعااذ وافييق مجمييس إدارة الوحييدة عمييى   -64
 5102/5102اتعام اتماتىعن  الشامل والمستمر لمقدرة المؤسسية

مييا تييم تنفيييذه ميين طاليية التقييييم اعتماااد تررياار متابعااذ ى وافييق مجمييس إدارة الوحييدة عميي -66
 5102/5102اتعام اتماتىعن  الشامل والمستمر لمفاعمية التعميمية

وحدة ضمان ما تم تنفيذه من طالة اعتماد تررير متابعاذ وافق مجمس إدارة الوحدة عمى  -63
 5102/5102 عن اتعام اتماتى الجودة
  

     



 

 

 
 

 جبيعخ سْٕبج

 كهٛخ انطت انجششٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

 كاتتاتى: اعادخ تركيل تجان اتكلاذ تماداع وافق مجمس إدارة الوحدة عمى -61

 

 لجٌت شئوى التعلين والطالة:
 

 َذٖ عجذ انفزبح انُبد٘ د./1أ -4

 إًٚبٌ دمحم صالح انذٍٚ دمحمأ.د./ -6

 عجذ انشدًٍ عجذ انشدًٍ دسٍأ.د./ -3

 أ.د./ َجٛم ٕٚسف صالح انذٍٚ -1

 انشبرنٙ صبنخ يٕسٗ أ.د./ -5

   دًذ٘ عهٗ دمحمٍٚ سضٕاٌأ.د./ -2

 ("يًثم انجٕدحيذٚش ٔدذح ضًبٌ انجٕدح "٘ )سبيش ادًذ انصبٔ د./ -7

 أيٍٛ انهجُخ انثمبفٛخ -8

 دمحم يذًٕد عجذ انًجٛذ أ./ -9

 لجٌت شئوى الذراسبث العليب:
 د./ دكًذ عصًبٌ دمحم -4

 فبطًخ انضْشاء صالح انذٍٚد./  -6

 عالء انذٍٚ دسٍ دمحم أ.د./ -3

 أ.د./ دًٛذ يصطفٙ عضة -1

 أ.د./ أدالو عجذ انسالو َجّٛ -5

 سٍعهٗ طّ عهٗ دد./ أ. -2

 د./ سبيش ادًذ انصبٔ٘ )يًثم انجٕدح( -7

 انكًٛٛبء انذٕٛٚخثمسى  يعٛذ – سًش يصطفٙ دمحم كبيمط/  -8

 أدًذ َبجٙ عهٗ أ./انسٛذ -9

 لجٌت شئوى العالقبث الثقبفيت:

 أ.د./ َجٕٖ سٛذ ادًذ -4

 د./ ضذٙ صبثش دمحم -6

 دمحم عجذ انعبل ثخٛذ أ.د./ -3

 عجذِ سعٛذ عبٚذ هللا أ.د./ -1

 بكًبل عجذ انسزبس عط أ.د./ -5

 خهٛفخ أ.د./ عجذ انشدًٍ دبفظ -2

 يجذ٘ عجذ انشدًٍ دمحم د./ -7

 انفبسيبكٕنٕجٙثمسى  يعٛذ – يُٛبط/  -8

 أ./ أًٍٚ عجذ انهطٛف -9
 

 

 لجٌت الوكتببث:



 

 

 
 

 جبيعخ سْٕبج

 كهٛخ انطت انجششٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

 أ.د./ يصطفٗ عجذ انخبنك عجذ انالِ -4

 د./ سًٛش أدًذ عجذ انًجٛذ -6

 د./ يصطفٗ أدًذ عهٗ ٕٚسف -3

 انسٛذ/ سًٛش عٛبد -1

 لجٌت خذهت الوجتوع:

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًعأ.د./ 

 أ.د./ اًٚبٌ عجذ انجبسظ دمحم -4

 د./ َسشٍٚ جًبل انذٍٚ -6

 د./ أدًذ فزذٗ دبيذ -3

 د./ سًٛش أدًذ عجذ انًجٛذ -1

 د./ ربيش دمحم يذًٕد -5

 د./ َٓهّ دمحم عهٗ دسٍ -2

 يذٚش فشع شئٌٕ انجٛئخ ثأسٕٛط -7

 يذٚش إداسح انُفبٚبد انخطشح ثسْٕبج -8

 انسٛذ/ فشج عهٗ دسٍ -9

 بهل:لجٌت الوع

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًعأ.د./  -4

 عفبف دمحم انُشبسد./  -6

 / عجٛش شُٛف دمحم.د -3

 د./ فبرٍ دمحم عًشاٌ -1

 دمحمد./ أدًذ يصطفٗ  -5

   دمحم د./ أيم يصطفٗ -2

 د./ْذٖ دمحم عجذ انشسٕل -7

 ط/ عصبو عجذ انشدٛى عجذ انعبل -8

 انسٛذح/ َجٕٖ يذًٕد أدًذ -9

 :ثبًيب: لجبى هٌبثقت عي وحذة ضوبى الجودة

 لجٌت البراهج التعليويت والوقرراث الذراسيت:

 أ.د./ كًبل عجذ انسزبس عطب -4

 يًذٔح دمحم عصًذد./  -6

 د./ ربيش دمحم يذًٕد -3

 انعالف دسٍط./  -1

 )يًثم انجٕدح(  ./ سبيش أدًذ انصبٔ٘د -5

 أيٍٛ نجُخ انجٕانخ ٔانشدالد -2

 لجٌت أخالقيبث البحث العلوي:

 يمشساً(أ.د./  دًذ٘ عهٗ دمحمٍٚ                ) -4



 

 

 
 

 جبيعخ سْٕبج

 كهٛخ انطت انجششٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

                  ثذٖٔ عجذِ انجبسظ عجذ./ د.أ -6

 )ايُٛبً(            انعضٚض عجذ عصًبٌ دكًذ./ د -3

 د./ َسشٍٚ جًبل انذٍٚ عجذ انذهٛى -1

 د./ اًٚبٌ أدًذ ثبثذ -5

 د./ عبصى انثبَٙ دمحم عهٗ -2

 د./ أدًذ سشذ٘ دبيذ -7

 ط./ أدًذ فٕص٘ لبسى -8

 لجٌت الوراجعت الذاخليت:

 كٙأ.د./ دمحم عهٗ انزش -4

 أ.د./ يصطفٗ عجذ انخبنك عجذ انالِ -6

 أ.د./ أدالو عجذ انسالو َجّٛ -3

 أ.د./ يٓب عجذ انذًٛذ ْالل -1

 د./ طبسق عجذ انذًٛذ أثٕ انعض -5

 د./ سبيش أدًذ انصبٔ٘ )يًثم انجٕدح( -2

 

 لجٌت كتببت التقرير السٌوي للكليت:

 يذٚش ٔدذح ضًبٌ انجٕدح –د./ سبيش أدًذ انصبٖٔ  -4

 ذٍٚأ.د/ َجٛم ٕٚسف صالح ان -6

 أ.د/ َجٕٖ سٛذ أدًذ -3

 د/ أدًذ سشذ٘ دبيذ -1

 د/ إًٚبٌ عجذ انجبسظ دمحم -5

 د/ يٓب عجذ انذًٛذ ْالل -2

 د/ أدًذ دمحم عجذ انًعجٕد  -7

 د/ فؤاد يزش٘ عطٛخ  -8

 د/ يًذٔح دمحم عصًذ -9

 د/ سًٛش أدًذ عجذ انًجٛذ -41

 د/ دكًذ عصًبٌ عجذ انعضٚض -44

 أ.د/ كًبل عجذ انعبل دمحم -46

 د/ ادًذ فزذٗ دبيذ -43

 ت واإلعالم:لجٌت التوعي

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خذيخ انًجزًعأ.د./  -4

 أ.د./ َجٕٖ سٛذ أدًذ دسٍ -6

 د./ اًٚبٌ أدًذ ثبثذ  -3

 د./ دُبٌ عجذانشاضٗ يزٕنٙ -1

 د./ أدًذ فزذٗ دبيذ  -5



 

 

 
 

 جبيعخ سْٕبج

 كهٛخ انطت انجششٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

 د./ عصبو دمحم عجذهللا  -2

 د./ ْذٖ دمحم انسٛذ عجذ انشسٕل -7

 أيٍٛ نجُخ األسش -8

 لجٌت الخذهبث االجتوبعيت:

 خذيخ انًجزًع ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕأ.د./  -4

 أ.د./ انذذاد عهٗ يٕسٗ -6

 د./ يٓب عجذ انذًٛذ ْالل -3

 د./ سٓٛش عهٗ دمحم -1

 د./ عجٛش شُٛف دمحم -5

 د./ اًٚبٌ أدًذ ثبثذ -2

 د./ ضذٗ صبثش دمحم -7

 د./ يُٗ طّ دسٍٛ -8

 ط./ سضب دمحم عجذ انشسٕل -9

 أيٍٛ انهجُخ االجزًبعٛخ -41

 ًبث:ثبلثب: لجبى هٌبثقت عي وحذة تطوير ًظن تقوين الطالة واالهتحب

 :لجٌت ضبط جودة ًظن التقوين

 أ.د./ عبطف جالل عجذ انْٕبة -4

 أ.د./ ُْبء أدًذ انٓبد٘ -6

 د./ سًٛش أدًذ عجذ انًجٛذ -3

 د./ ْبنخ إثشاْٛى يذكٕس -1

 د./ يصطفٗ أدًذ عهٗ ٕٚسف -5

 د./ أدًذ سشذ٘ دبيذ -2

 ./ دمحم صجش٘ إثشاْٛىد -7

 سئٛس إرذبد انطالة -8
 

 لجٌت هتببعت إعذاد بٌوك األسئلت:

 سٛذ أدًذ أ.د./ َجٕٖ -4

 أ.د./ يجذ٘ دمحم أيٍٛ -6

 د./ َسشٍٚ جًبل انذٍٚ عجذ انذهٛى -3

 د./ يصطفٗ أدًذ عهٗ ٕٚسف -1

 د./ دمحم عهٗ إسًبعٛم -5

 أيٍٛ انهجُخ انثمبفٛخ -2

 لجٌت هتببعت تصحيح ورصذ وإعالى الٌتبئج:
 أ.د./ دًذ٘ عهٗ دمحمٍٚ -4

 أ.د./ عالو دمحم عجذ انًُعى -6



 

 

 
 

 جبيعخ سْٕبج

 كهٛخ انطت انجششٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

 د./ طبسق عجذ انذًٛذ أثٕ انعض -3

 زش٘ عطٛخد./ فؤاد ي -1

 د./ يصطفٗ أدًذ عهٗ ٕٚسف -5

 د./ أدًذ دسٍٛ -2

 أيٍٛ يسبعذ إرذبد انطالة -7
 

 لجٌت تقيين هذى االلتزام بوواصفبث الورقت االهتحبًيت: 

 أ.د./ عهٗ طّ عهٗ دسٍ -4

 أ.د./ اًٚبٌ عجذ انجبسظ دمحم -6

 د./ انُسش ساشذ انششٚف -3

 د./ عبٚذح عبثذٍٚ يذًٕد -1

 د./ سهٕٖ عٕٚس  -5

 د./ ربيش دمحم يذًٕد -2

 / َجٕٖ أدًذ عجذ انصبدق ط. -7

 أيٍٛ انهجُخ انفُٛخ -8

 اعتماد اعادخ تركيل مجلس إدارخ اتو دخ كاآلتي:وافق مجمس إدارة الوحدة عمى  -65

 عًٛذ انكهٛخ ٔسئٛس انًجهس 

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انطالة 

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انذساسبد انعهٛب 

  خذيخ انًجزًعٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ 

  انًذٚش انزُفٛز٘ نهٕدذح

 َبئت  انًذٚش انزُفٛز٘ نهٕدذح 

 عضٕا            دمحم عجذ انعبل ثخٛذأ.د./ 

 عضٕا        أدًذ انسعٛذ عجذ انشدًٍ أ.د./ 

 عضٕا                        ْبنخ اثشاْٛى يذكٕس   د./ 

 عضٕا               ٔالء ادًذ انسٛذ عالود./ 

  أيٍٛ انكهٛخانسٛذ/ 



 

 

 
 

 جبيعخ سْٕبج

 كهٛخ انطت انجششٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

 
رلا  اتترادم تاوزارخ اوتتااوك وتكووتوجااا اعتماد دة عمى  وافق مجمس إدارة الوح -62

اتمعلوماااك برلاا  تتااولير موقومااذ تريااام اومت اواااك واتتتاا او اوتكترووااي أطااوخ 
 أسٕٛط. بما تم بكلاذ ر  جامعذ اترائرخ، وكلاذ اتعلوم جامعذ

 41/7/6142تحريرا فى    
 رئيس المجمس                       مدير الوحدة                                        



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة

قاعدة بياناث 

أنشطت وحدة 

ضمان 

 الجودة 

91/1/6192 
 

 6192 سبتمبر



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة

 
 91/1/6192قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة 

 
ورشة  ملةأل ضمءةلج ن ةلو دنولةحل ن لتاةأل ت ةلم   بةو    ةة    ققر  وافق  جلسقا ارا ة احوةقرة  سق  .9

 ودن ى  شلأل: 1025/1022دنلرلت  دن للع   دضونى نتفرق دضربع دضونى مو دنعل  دن للعى 

 1025/1022دنعل  دنحردسي  عل  مو ت لم  إل للتلتدن برير دن  

   بريةةر مةةو دنبةةردردت دن  ةةل ل   دن ةةى د لةةلت تشةةمو دن متلةةلت دنلبحلةة  لةةو  ةة   دنلرلتةة 
 21/20/1022او  دالربعلج دنلودفق  .دن للع   دضونى لو ت لم  دن بو  

رح  شكاأل ن ت  السة بتل  دن ة   دن ةحح ودنبةحدلى فةى  و  دم للح لب  واف  جلسا ارا ة احوةرة  س  .6
 دنعل  دنحردسى لكوت  لو كأل لو: 

 أ.ر./  جير احكسية 

 ر./ جري  وةرة ضجان احلورة 

 أ.ر./  ئيا حلنة احر م احطالب  

 احطاحب/  ئيا اتةار احطالب 

 خرجة احجلتجع وتنجية احبيئة
 نلري او تعلأل حردس  نب لو: كتاف ولحل ل لتع  د واف  جلسا ارا ة احوةرة  س  .3

 جرى  ضاء األط اف احجعنية  ن جستوى خ يل  احكسية 

 .جرى  تةق  جواصفات احخ يج في هؤالء األطباء 

 االةتيالات احتر يبية حهؤالء احخ يلين. 

 جوضو ات  اجة
دم لةةلح دن بريةةر دنشةةحرة نولةةحل دنلةةحللت دالنك روت ةة   ودنةةلة  شةةلأل  وافقق  جلسققا ارا ة احوةققرة  سقق  .4

 دم للح:

  غس سلل    إت لزه لو  لحاث نلوقع دنكت   متى شتك  دنلعتوللت ل   شحر  

  غس سلل    إت لزه لو  لحاث نلوقع دنكت   متى دنبودت  دإلنك روت   ل   شحر  

  لل    إت لزه لو  لحاث نتب لتلت متى لوقع دنكت( متى  MIS ل   شحر )غس س  

دسةة   ر ر ة  مءةةلج فريةةق دن حةةلز دالحدرة فةةى ق ةةلس دل  ل ةةل ح   وافقق  جلسققا ارا ة احوةققرة  سقق  .5
تى نتولةةةةحل دنةةةةرح متةةةةى دنسةةةةاح لةةةةحار مةةةةل  دن تمةةةة   ودالحدرل سةةةةل ةةةةى ا  1022/1022دن حريب ةةةة  نعةةةةل  

 تلنكت  .تلن للع  ن لحاح دنحوردت دن حريب   دن ى  ل ل حل دن حلز دالحدرة 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة

لةةةحرس سةةةتلج مبةةةح دنعةةةل  دللةةةح دم لةةةلح دتءةةةلل  دنسةةةاحل دنةةةحك ورل/  وافققق  جلسقققا ارا ة احوةقققرة  سققق  .2
 .دنى ن ت  دل ق لت دنتلث دنعتليدنفلرللكونو  ل دن ب   

 91/1/6192تة ي ا ف     
 جري  احوةرة                                            ئيا احجلسا                    



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

قاعدة بيانات 

أنشطة وحدة 

ضمان 

 الجودة 

91/91/6192 
 

 6192 أكتوبر



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

 91/91/6192قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة 

علع  اعامش  اقتادتع توزيع  اتعتاناتام مرعتتام اقةت ع  اعتماد  وافق مجلس إدارة الوحدة على .9
اقعام  وأمتاض اقتتاء ى اقجتاح  قمرتت حول عملن  اقتعلنم وعملن  اقترونم  امتحاتام اقتحتيتى 

 . 5102/5102  واقوالدة عن اقعام اقجامع

 

متا شعع  ا تععتان قجتعع  اقاععتامم اقتعلنمنعع  / اقمرععتتام اقدتاتععن  وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى  .6
قتوزيع  اتععتاناتام  ععدر اقدتاتعام اقعلنععا علعع  اععامش امتحاتعام اقدتاتععام اقعلنععا دوت أ تععو ت 

5102. 

منععع  اقا عععع  علععع  متا شععع  ا تعععتان قجتععع  تدمععع  اقمجتمععع  وتت علقققىوافقققق مجلقققس إدارة الوحقققدة  .3
اع اقمععععدت  واقحتيععععف باقمحا معععع  قتتمععععنم دوتام تدتيانعععع  قمتعععععوق  االمععععن متا بعععع  اداتة اقععععد 

 اقجامع .

اعتمععاد اقترتيععت اقشععحتى قوحععدة اقتععدمام االق تتوتنعع   واقعع ى  وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .4
 نشمل اعتماد:

 تاتماتد ث قمو   اق لن  عل  شبك  اقمعلومام تدل شحت ما تم إتجازه من تح 

  تاتماتما تم إتجازه من تحد ث قمو   اق لن  عل  اقاواب  اإلق تتوتن  تدل شحت 

 (  ما تم إتجازه من تحد ث قلاناتام عل  مو   اق لن  علMIS تدل شحت )تاتمات 

 

علمعا  باقعدعوة اقمردمع  قلتع د االتعتا  اقعدكتوت/ مبع ةل عاعد اقتعاقف عاعد اقعده حا   االتمت  .5
عم د اق لن  من اقت د االتتا  اقدكتوت/ تعنس جامع  ع ن شمس و قك قحضوت حةعل اقتتعت  
اقتععععتوى قلد ععععع  اق اتنعععع  مععععن اقععععدالوم اقمحتعععع  ااداتة تمععععم اقجععععودة واالعتمععععاد  ععععل اقم تتععععام 

اعععدات  4/00/5102قتعععاع  اقتادتععع  متعععاء  عععوم اقجمعععع  اقموا عععف اقتعلنمنععع ا و قعععك  عععل تمعععام ا
 .اقضنا   اجامع  ع ن شمس

 
 تععا مععن اقتعع د أ.د/ عم ععد اق لنعع  اقاقمحععول متا شعع  اقت ععار  وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .2

موا ر  اقمجلس بشأن  اقت د االتتا  اقدكتوت/ ام ن اقمجلس االعل  قلجامعاماتد اق تا من قو او 
معام عل  اجتاء دتات  قتردنم اقوض  اقحاق  واالحتناجعام االحتناجعام اقتدتيانع  االعل  قلجا

قلرنادام اقجامعن  تمح دا  التشاء متكز العداد وتتمن   عدتام اعضعاء ا عع  اقتعدتيس واقرنعادام 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

قلرنععادام اال ادنمنعع   قلمتععتونام اتععتانان عععن االحتناجععام اقتدتيانعع اقجامعنعع  و قععك باتععت مال 
 عل  اقتابط اقتاق   اق تتوتنا  

https://www.surveymonkey.co.uk/r/cykpL5M 
 91/91/6192تحريرا فى    

 مدير الوحدة                                           رئيس المجلس                    



 

 

 
 

 جاٍؼح صٕ٘اج

 ميٞح اىطة اىثششٙ

 ٗحذج ضَاُ اىج٘دج
 

قاعدة بيانات 

أنشطة 

الوحدة 
51/5/7152 

 
 7152يناير 



 

 

 
 

 جاٍؼح صٕ٘اج

 ميٞح اىطة اىثششٙ

 ٗحذج ضَاُ اىج٘دج
 

 

 55/5/7152قاػذج تٞاّاخ أّشطح ٗحذج ضَاُ اىج٘دج 
ٗسشاااح ػَاااو ٍ٘الاااةاخ اى٘سقاااح  اػرَااااد لؼاىٞااااخلوافقققجلس إقققةلالاحةلاعوىقققلةل إققق  .5

حاضااش لٖٞااا ٗاىرااٚ   75/57/7156اىَْؼقااذٓ ٝااً٘ ااستؼاااا اىَ٘الاا  اإلٍرحاّٞااح 

 ذط٘ٝش ّظٌ ذقٌ٘ٝ اىطالب ٗااٍرحاّاخش ٍشمز اىضٞذ أ.د./ لثشٛ تاصط ٍذٝ

حاةح ػيَا  تأّ ص٘  ٝرٌ ذيٞٞش ٍضَٚ ٍشمز ذقٌ٘ٝ االوافجلس إةلالاحةلاعوىلةل إ  .7

َقراش  ت احاةاح اىَجياش ػيَاا  اىطالب ٗااٍرحاّاخ اىٚ ٍشمز اىقٞاس ٗاىرقٌ٘ٝ ٍغ 

 رْةٞزٝح )اداسٝح ٍٗاىٞح ىيَشمز( اىائحح ا

لبىوثشئونلاعلحاساتلاععإيالواع
احطة  ل اً   طا  ر  ساس سج   ا ال  ً  ا االاً  م لً ط    طت س     االلوافققجلس إققةلالاحةلاعوىققلةل إقق  .3

 ش    عت اات     طو اةش    طل لاح    وة اسا اللً    م لالجاحت     ط ال طل     ل لاالواس     ل  5/1/7112( بت    طس   8)
  طللً ل  )كلاحوة ذات ةط ع خطص(

طب ال  طاحينت الا طوا اة ر طو   مت س ش     لا واحطة ل اً  طا االلوافجلس إةلالاحةلاعوىلةل إق  .4
فبسان    س  2 -5خ    لف ال ت    سة      ت  ط      ل اا    لات ال ط      طت ال      س ل باً    م  ا    تل   7112
تاح  ت ساط   ل الا  نو اشوش/ اش  س  الش   احع لا    س الت ً     ال   طلع لالا  نو الً  لال/      و   7112

 اح طا   احطفظ االات لالانو اشوش/ ابو ا طوس دمحم الرطج     ل سج ا  ط  ل االاتش
ليملواعطالبشئونلاعتعإ
تة ل س ا  ل ا سا ال   طننس الولل  ل للسش ل  ات  طو ف طل  طتا لوافجلس إةلالاحةلاعوىقلةل إق  .5

 75/17/7112نل  االاح و ال لاف    ال ة روة ب ط  ل اانلط الت ً   الةبع لوس ل ال كطللس لا
ل     ع كً   طت الة  ب ب   لس   ل      س ال س    ل لنتلال  ب خ  س ص كً    طت الة  ب ف  ع     س     ع 

 ش7101تاحطو ال طل م لًت ً   الةبع لً ط   تةً طت اال
ن ل  االية نت ال لاف    الت م ار وت   ل اللسشل  اات طو ف طل طتلوافجلس إةلالاحةلاعوىلةل إ  .6

بة   طلاا اً   م تل     ل لسش   ل ال     ل الت   م ةد ت    ط ل ة   ل  ة   طا الوساا   طت الةب    ل  7/1/7112
لنتلال  ب خ  س ص التل  ط ًم بل   لب تينن  س ل  لاجت كً   طت الة  ب    ت الةد  ط  الترًن  و  ال  م الةد  ط  

  ع تلًن   ش7101كً طت الةب فع   س  ع  تةً طت االتاحطو ال  طل م لًت ً    الةب ع لً  ط  
اال اط  ال ً  ل بترو    رتساحطت ط لتةل س اللجاحل ال  ت وة اط رطا  ت   ً ا اللً  ل   طلرساس س    

 ش78/17/7110( لال ة روة بتطس   751( ب ًال   ًا اللً ل س   )1031)
ل



 

 

 
 

 جاٍؼح صٕ٘اج

 ميٞح اىطة اىثششٙ

 ٗحذج ضَاُ اىج٘دج
 

اات   طو الترس   س الش   س  للاح  وة الخ  و طت االللتسلة   ل  لال  ذ  لوافققجلس إققةلالاحةلاعوىققلةل إقق  .2
  ش ل اات طو:

  و ا بس ط ت  إة طاه  ت تاحونث ل ل ع اللً ل اًم ش كل ال  ًل طت خلف ش س 

  و ا بس ط ت  إة طاه  ت تاحونث ل ل ع اللً ل اًم البلا ل اإلللتسلة ل خلف ش س 

 ( ط ت  إة طاه  ت تاحونث لًب طةطت اًم  ل ع اللً ل اًم MIS خلف ش س )و ا بس 

حاةح ػيَا  تاُ ٍشمز اىقٞاس ٗاىرقاٌ٘ٝ ت٘حاذج اداسج االوافجلس إةلالاحةلاعوىلةل إ  .8

ٍششٗػاخ ذط٘ٝش اىرؼيٌٞ اىؼاىٜ ص٘  ٝقً٘ ترْظٌٞ ٍضاتقح تِٞ اىنيٞاخ تاىجاٍؼاخ 

صليح راخ اىَةشداخ اىَقْْاح" ٍاغ اىؼياٌ اُ ا اش اىحنٍ٘ٞح "اّراج ػذد ٍِ تْ٘ك اا

ٗصا٘  ٝارٌ ااػاالُ  31/3/7152ٍ٘ػذ اصرالً تْ٘ك ااصليح اىَرقذٍح ىيَضااتقح 

لؼيٚ ٍغ ٍنالأج ٍاىٞح ٗل  اىجٖذ ٗاى٘قد اىَثزٗه  5/5/7152ػِ اىْرٞجح اىْٖائٞح 

  www.heep.edu.egٍِ ٝشغة اىرقذً اىذ ٘ه ػيٚ اىَ٘قغ ااىنرشّٗٚ اىراىٚ: 

تاااُ اىَجيااش ااػيااٚ ىيجاٍؼاااخ قااشس حاةااح ػيَااا  االوافققجلس إققةلالاحةلاعوىققلةل إقق  .9

ذةؼٞااو اىثشٗذ٘ماا٘ه اىَ٘قااغ تااِٞ اىَجيااش ااػيااٚ ىيجاٍؼاااخ ٗاىٖٞلااح اىؼاٍااح ىرؼيااٌٞ 

رىاال احااذ ٍرطيثاااخ ػيااٚ اُ ٝنااُ٘  7156/7152اىنثاااس  اااله اىؼاااً اىجاااٍؼٚ 

 جاىرخش

اىا٘اسدج اىْٞاا ٍاِ اىضاٞذ أ.د./ سئاٞش اىجاٍؼاح اىخطاب  ناقشلس إةلالاحةلاعوىلة .51

تشااأُ ذ٘لااٞح ٍجيااش شاالُ٘  ذٍااح اىَجرَااغ ٗذَْٞااح اىثٞلااح تؼقااذ ٍاا ذَش ىرطاا٘ٝش 

   اىَْظٍ٘ح اىرؼيَٞٞح، ٗةثقا  ىيَزمشج.

اػرَااااد  طاااح اصااارَشاسٝح اىؼَاااو تَخشجااااخ لوافقققجلس إقققةلالاحةلاعوىقققلةل إققق  .55

يٌٞ تقضَٜ أٍشاض اىْضاا ٗاىر٘ىٞذ ٗةاة ااةةااه ٗاىَْةازِٝ ٍششٗػٚ ذط٘ٝش اىرؼ

 ضَِ ٍششٗػاخ لْذٗق ذط٘ٝش اىرؼيٌٞ اىؼاىٜ. 

ٍ٘ض٘ع ذط٘ٝش ٍؼَيٜ اىرؼيٌ ااىنرشّٗاٚ ٍْاقشح لوافجلس إةلالاحةلاعوىلةل إ  .57

تَخشجاخ ٍششٗػٚ ذط٘ٝش اىرؼيٌٞ تقضَٜ أٍشاض اىْضاا ٗاىر٘ىٞذ ٗةة ااةةااه 

اىَ٘القااح ػيااٚ ٍااغ  لااْذٗق ذطاا٘ٝش اىرؼيااٌٞ اىؼاااىٜ. ٗاىَْةاازِٝ ضااَِ ٍشااشٗػاخ 

ستااط ٍؼَااو اىاارؼيٌ ااىنرشّٗااٚ تقضااٌ اٍااشاض اىْضاااا ٗاىر٘ىٞااذ تيشلااح اىؼَيٞاااخ 

اىجشاحٞااح ىْقااو اىؼَيٞاااخ اىجشاحٞااح ىطااالب اىَشحيااح اىجاٍؼٞااح ااٗىااٜ ٗةااالب 

اىذساصااخ اىؼيٞاا، ٗستااط ٍؼَاو اىاارؼيٌ ااىنرشّٗاٚ ىطاة ااةةاااه تقاػااخ ٗحااذاخ 

 ٗسلغ األٍش ىَجيش اىنيٞح. رضشِٝاىَث

ل51/5/7152تىحيحالف لللل
 سليحلاعوىلةلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحئيةلاعس إةلللللللللللللللللللل

http://www.heep.edu.eg/


 

 

 
 

 جاهعت سوهاج

 كليت الطب البشسى

 وحدة ضواى الجودة
 

قاعدة بياناث 

أنشطت وحدة 

ضمان 

 الجودة 

21/1/1027 
 

 1027فبراير 



 

 

 
 

 جاهعت سوهاج

 كليت الطب البشسى

 وحدة ضواى الجودة
 

 23/3/3122قاعدة بياًاث أًشطت وحدة ضواى الجودة 
 

اعتماا ا اقتير اار اق ااحرة قلخااات اقلااام ي ا قاترل  اا   لاقاا ة  وافققمجلس ققاجة الوجاةوعقق وج  قق  .2
   مل اعتم ا:

 ي  يرلالل  حر  م  تم إ ج زه من تخايث قملقع اقال   على  بك  اقمعللم ي 

  ي  يرم  تم إ ج زه من تخايث قملقع اقال   على اقبلاب  اإلقاترل    لالل  حر 

 ( م  تم إ ج زه من تخايث قلب    ي على ملقع اقال   علىMIS لالل  حر )ي  ير 

هجلس قسمن ةمب االةلماد قمد وا م  حاةت علوا  باى اال وافمجلس اجة الوجاةوع وج    .3

ادة االتمي اسموام ن عمي اهتااًماث ةمالر اللسقمت ال اهسمت علي اعتراز كال همي السم

 :3122/3122للعام الجاهعي 

 .د./ سويت السيد هصطلي هدهود                            استاذ ةب االةلادأ 

 . شيواء دمحم هاوود سيد                                  هدزس ةب االةلاد / 

 وذةكجنظلًاجةوسو جابنةجاالوة جواختجاةثانيةجباةفلقةجاةخالسة

حاةمممت علوممما  بممماى هجلمممس قسمممن االًممم  واالذى اال وافقققمجلس قققاجة الوجاةوعققق وج  ققق  .4

اللجٌمت الالالييمت لالهتااًماث لوضمم االهتاماى تشكيل اعادة  والاٌجسٍ قد وا   علي

عممي اهتااًمماث ن زممميس ال سممعتممراز السمميد أ.د./ اسمماهت دمحم زشمماد  وذلممن ًاممسا  ال

ةوسقو جقلابقمجلقلجاة لسقةجاةثاةثقةجج3122/3122للعمام الجماهعي  السابعمتةالر اللسقت 
 باةفلقةجاةلابعة

 

ه اةبت االقسام العلويمت علمي تاد مد عممو همي ال سمن  وافمجلس اجة الوجاةوع وج    .5

لوتابعت اخباز ال سن علي الووقم االلكتسوًمي وهوا ماٍ الوحمدة بوما همو جد مد بال سمن 

 لن لتاد ث هواقم االقسام العلويتوذ

 

ج23/3/3122تعليلاجف جججج
 ل يلجاةوع وجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججلئياجاةلس اجججججججججججججججججججج



 

 

 
 

 خبيعخ سوهبج

 كهَخ انطت انجشرى

 وحذح ضًبٌ اندودح
 

قاعدة بيانات 

 وحدةأنشطة 

ضمان 

 الجودة
21/3/1027 

 
 1027 مارس



 

 

 
 

 خبيعخ سوهبج

 كهَخ انطت انجشرى

 وحذح ضًبٌ اندودح
 

 21/3/1027 ضًبٌ اندودح قبعذح ثَبَبد أَشطخ وحذح
 

نطقق ة   1رطجَققم رققذلٍا يتققرل رشققرٍ ةعزًققبد  وافققم يدهققا ةدالح انوحققذح عهققي .2

انفرقخ انثبََخ ثبسزخذاو انًترل اإلنكزروٌَ انذً رقى اَزبخقب ثبندبيعقخ ثًعرفقخ انت قى 

ورى صرف يكبفأح ةَزبخب نهت ى،  راف انًركس انتويٌ نهزعهى االنكزروٌَ،ورحذ ةش

 .وثبنزعبوٌ يع وحذح انخذيبد االنكزروََخ ثبنكهَخونى ٍطجم حزي ربلٍخب، 

 

نطق ة  1ةعزًبد رطجَم رذلٍا يترل ه قزونوخي  وافم يدها ةدالح انوحذح عهي .1

بخقب ثبندبيعقخ ثًعرفقخ انت قى انفرقخ انثبََخ ثبسزخذاو انًترل اإلنكزروٌَ انذً رقى اَز

ورحذ ةشراف انًركقس انتقويٌ نهقزعهى االنكزروَقٌ، وثبنزعقبوٌ يقع وحقذح انخقذيبد 

   0االنكزروََخ ثبنكهَخ

ةعزًقققبد انزترٍقققر انشققق رً نوحقققذح انخقققذيبد  وافقققم يدهقققا ةدالح انوحقققذح عهقققي .3

 اإلنكزروََخ وانذً ٍشزًم عهي:

 يب رى ةَدبزه يٍ رحذٍث نًوقع انكهَخ عهي شجكخ انًعهويبد خ ل ش ر فجراٍر 

  يققب رققى ةَدققبزه يققٍ رحققذٍث نًوقققع انكهَققخ عهققي انجواثققخ اإلنكزروََققخ خقق ل شقق ر

 فجراٍر

   يب رى ةَدبزه يٍ رحذٍث نهجَبَقبد عهقي يوققع انكهَقخ عهقيMIS خق ل شق ر )

 فجراٍر

 وََخ خ ل ش ر فجراٍريب رى ةَدبزه يٍ رفعَم نهًترلاد االنكزر 

اعزًقبد انزترٍقر انشق رً نهوحقذح يقع ررشقَ  عقذد  وافم يدها ةدالح انوحقذح عهقي .4

يقذٍر وحقذح  -يقذٍر انجرَقبيح -ث ثخ يٍ أعضبء هَئخ انزذلٍا ثبنكهَخ  عًَذ انكهَقخ

ضقققًبٌ اندقققودح( نحضقققول ولشقققخ عًقققم ان َئقققخ انتويَقققخ نضقققًبٌ خقققودح انزعهقققَى 

ثبنتققققبهرح ٍققققوو  ع انطجققققٌ، وانًسيققققع عتققققذهبواالعزًققققبد نز ََققققر يعققققبٍَر انتطققققب

11/4/1027 

 23/4/3122تحريرا فى    
 مدير الوحدة                                           رئيس المجلس                    



 

 

 
 

 جاهعت سىهاج

 كليت الطب البشري

 وحدة ضواى الجىدة
 

قاعدة بيانات 

أنشطة وحدة 

ضمان 

الجودة 
91/4/7192 

 

 7192أبريل 



 

 

 
 

 جاهعت سىهاج

 كليت الطب البشري

 وحدة ضواى الجىدة
 

 91/4/7192قاعدة بياًاث أًشطت وحدة ضواى الجىدة 
  

اعتماا ا اقتير اار اق ااحرة قلخااات اقلااام ي ا قاترل  اا   لاقاا ة  وافققم لس ققا ة الو اةوعقق و   قق  .9
   مل اعتم ا:

  م رسلالل  حر م  تم إ ج زه من تخايث قملقع اقال   على  بك  اقمعللم ي 

  م رسم  تم إ ج زه من تخايث قملقع اقال   على اقبلاب  اإلقاترل    لالل  حر 

 ( م  تم إ ج زه من تخايث قلب    ي على ملقع اقال   علىMIS لالل  حر )م رس 

 م رسلالل  حر تفعيل قلميرراي ا قاترل     م  تم إ ج زه من 
 

على اقمركز ا لل  خات اقلام ي ا قاترل   ل خصلل اعتم ا  وافم لس ا ة الو اةوع و     .7
هييي العييام الوييالر  الثيياًًلتقرييير اليٌيير للربيي  تقيييين ا% فااى 99علااى موااتلة اقج معاا  ب وااب  

7196-7192   
عرض لم  ق   تير ر أ.ا./ أخالم عبا اقوالم  ب ه عم  جري  وافم لس ا ة الو اةوع و     .3

 ر  ئخ  مرخل  اقبك قلر لس.في قج   قط ع اقاراو ي اقطب   عن ملضلع تطل 
 

 

اقرخلا  اقعلم ا  اقتاى ق ماي بحا  ماروا  تال س اق   ل ا   اعتما ا وافم لس ا ة الو اةوعق و   ق  .4
قلتعااارل علاااى اقصااار   5/3122/ 24، 23اقم اااترك  علاااى مااااار يااالمي ا ر عااا   لاقلمااا س 

اقعظ م اق ي  ياام لاام ي جليلا  قلمجتماع لقت اج ع لتخفياز اقطاالل علاى اقاراوا  لا واتف ات 
 اقعلم  .

  اقبااراما اقتعل م اا  / اقمياارراي اقاراواا   م  ق اا  اقتاارا  قج اا وافققم لس ققا ة الو اةوعقق و   قق  .5
قتلز ااع اوااتب    ي طااالل اقاراواا ي اقعل اا  علااى تاا مش امتخ  اا ي اقاراواا ي اقعل اا  الر أبر اال 

3122. 

هركس الشرق األوسط اإلقليوً للٌظائر الوشعت علواً بأى  أعيط لس ا ة الو اةوع و .6

وذلك " اإلشعاعيت الرقابت "عي تٌظين ورشت عول فً هجاليعلي للدول العربيت 

 4/5/7192وحتً  72/4/7192فً اليترة هي 

هركس الشرق األوسط اإلقليوً حاةت علواً بأى اال وافم لس ا ة الو اةوع و     .2

األهي و  "عي تٌظين ورشت عول فً هجاليعلي للٌظائر الوشعت للدول العربيت 

رة هي فً اليتوذلك " السالهت و إدارة األزهاث والتٌظيواث الورتبطت بها

 92/2/7192وحتً  1/2/7192

 91/4/7192تعليلا ف     



 

 

 
 

 جاهعت سىهاج

 كليت الطب البشري

 وحدة ضواى الجىدة
 

 ل يل اةوع و                                           لئيا اةلس ا                    



 

 

 
 

 جبمعخ صىهبج

 كليخ الطت الجشري

 ودذح ضمبن الجىدح
 

قاعدة بيانات 

أنشطة وحدة 

ضمان 

 الجودة 

51/1/7152 
 

 7152مايو 



 

 

 
 

 جبمعخ صىهبج

 كليخ الطت الجشري

 ودذح ضمبن الجىدح
 

 55/5/7152قبعذح ثيبوبد أوشطخ ودذح ضمبن الجىدح 
  

اعتماد التقرير الشهرى لوحدة الخددما  اللتترويةد و والد ى  وافق مجلس إدارة الوحدة على .5
 ةشمل اعتماد:

  أبريلخالل شهر ما تم إنجازه من تحديث لموقع الكمية عمى شبكة المعمومات 

  أبريلما تم إنجازه من تحديث لموقع الكمية عمى البوابة اإللكترونية خالل شهر 

 ( ما تم إنجازه من تحديث لمبيانات عمى موقع الكمية عمىMIS خالل شهر )أبريل 

الصابدةح اعتمابد بجىاً المعاب ير ادكبد مياخ الذولياخ اقتراح ياقش مجلس إدارة الوحدة  .7

 7152لضمبن جاىدح التعلايو وادعتمابد ادراذاة ال ابوً أثر ا   عه الهيئخ القىميخ

(Compatency-based NARS )..والكتبثخ لمجلش الكليخ 

( طبلات واداذ للعاب  51اصتعذاد الكليخ علاً اصاتقجبع عاذد ) ياقش مجلس إدارة الوحدة .3

؛ علً ان  تو بذة ضاهو ثئحذاخ الضابعبد المعتماذح ثبلى اب  7152/7152الجبمعً 

ي وثمعااب ير قطاابد الذةاصاابد الطجيااخ الجذ ااذح الصاابدةح عااه الهيئااخ القىميااخ التكاابمل

 .7152لضمبن جىدح التعليو وادعتمبد ادرذاة ال بوً أثر   

مركز الشرق األوصظ اإلقليمً للى بحر المشعخ  علمبً ثأن أحةط مجلس إدارة الوحدة .4

بى يو وةشخ عم  دً مجبع "اصتخذامبد المىاد  عه عله للذوع العرثيخ 

" ورلك دً الفترح مه التشخيص و العئج ادشعبعًالىبوىمتر خ و الميكروثيخ دً 

  3/2/7152الً  31/2/7152

اعتمبد الئحذخ الذاخليخ للمردلخ الجبمعيخ ادولً  وافق مجلس إدارة الوحدة على .5

 كبملً للطئة الىادذ ه.)الجكبلىة ىس( ثبلضبعبد المعتمذح والى ب  الت

اعتمبد برشيخ الضيذ أ.د./ كمبع عجذ العبع دمحم أصتبر  وافق مجلس إدارة الوحدة على .6

 مذ را للجروبمج التعليمي للطئة الىادذ ه. –جرادخ الىجه والفكيه 

اعتمبد برشيخ أ.د./ أدئ  عجذ الضئ  وجيه مذ را  وافق مجلس إدارة الوحدة على .2

 لطئة المردلخ الجبمعيخ ادولً.للجروبمج التعليمي 

 51/1/7152تحريرا فى    
 مدير الوحدة                                           رئةس المجلس                    


