
 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 لضمبن جىدة التعلُم واالعتمبد

قبعدة بُبوبث 

وحدة أوشطت 

 ضمبن الجىدة

بتبرَخ 
71/1/7171 

 

 7171َىلُى 



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 لضمبن جىدة التعلُم واالعتمبد

 71/1/7171قبعدح ثٛبَبد أَشطخ ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح 
 

انًقققسزاد اندزاظققٛخ نجسَققبيظ  ةعزًققبد رٕفققٛ  ٔافققم يغهققط ةدازح انٕؽققدح عهققٗ .7

رجُقٗ انًعقبٚٛس ااكبدًٚٛقخ انًسععٛقخ انةقبدزح عقٍ  يسؽهخ انجكبنٕزٕٚض فقٙ ضقٕ 

اثسٚققم  –)اافققداز انضققبَٗ انقٕيٛققخ ناققًبٌ عققٕدح انزعهققٛى ٔااعزًققبد  انٓٛئققخ 

7171  Compentency – based NARS) ٔفقٙ ضقٕ  اةؾقخ انُ قبو

 انزكبيهٗ ثبنعبعبد انًعزًدِ ثُ بو اندزاظخ نًدح خًط ظُٕاد

ةعزًقققبد رققققبزٚس انجقققسايظ انزعهًٛٛقققخ/ انًققققسزاد  ٔافقققم يغهقققط ةدازح انٕؽقققدح عهقققٗ .7

)دٔز٘  7172/7171دزاظقققبد انعهٛقققب عقققٍ انعقققبو انغقققبيعٙ اندزاظقققٛخ نطققق ة ان

 (7171، أثسٚم 7172أكزٕثس 

ةعزًققبد رقسٚققس يزبثعققخ يققب رققى رُخٛققرِ يققٍ ان طققخ  ٔافققم يغهققط ةدازح انٕؽققدح عهققٗ .3

)العاب  الاابوً ماه ال طات ال م اُت  7172/7171اإلظزسارٛغٛخ عٍ انعبو انًبنٙ  

7172- 7171) 

د رقسٚقس يزبثعقخ يقب رقى رُخٛقرِ يقٍ خطقخ ةدازح ةعزًقب ٔافم يغهط ةدازح انٕؽدح عهٗ .4

)العااب  الااابوً مااه ال طاات  7172/7171األشيققبد ٔانكققٕازس عققٍ انعققبو انًققبنٙ  

  (7171 -7172ال م ُت 

ةعزًبد رقسٚس يزبثعخ يب رى رُخٛرِ يٍ خطخ انزقدزٚت  ٔافم يغهط ةدازح انٕؽدح عهٗ .5

 -7172 م ااُت )العااب  الااابوً مااه ال طاات ال 7172/7171عققٍ انعققبو انًققبنٙ  

7171) 

ةعزًققبد اظققزط ى زأٖ أعاققب  فسٚققم انغٓققبش  ٔافققم يغهققط ةدازح انٕؽققدح عهققٗ .2

 7172/7171اادازٖ فٙ قٛبض اؽزٛبعبرٓى انزدزٚجٛخ نعبو 

ةعزًققبد َزققبةظ رقٛققٛى أدا  أعاققب  انغٓققبش اادازٖ  ٔافققم يغهققط ةدازح انٕؽققدح عهققٗ .1

 7172/7171عٍ انعبو انًبنٙ 

ةعزًقبد اظققزط ى زأٖ قٛققبض أزا  أعاققب  فسٚققم  هققٗٔافقم يغهققط ةدازح انٕؽققدح ع .8

 7172/7171عٍ عبو  عٍ يعزٕٖ اادا  ثبنًؤظعخانغٓبش اادازٖ 

يزبثعقخ يقب رقى رُخٛقرِ يقٍ خطقخ رًُٛقخ تقريرر ةعزًقبد  ٔافم يغهقط ةدازح انٕؽقدح عهقٗ .9

)العب  الابوً مه ال طت ال م اُت  7172/7171انًٕازد انرارٛخ عٍ انعبو انًبنٙ  

7172- 1717) 



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 لضمبن جىدة التعلُم واالعتمبد

ةعزًقبد رقسٚقس يزبثعقخ يقب رقى رُخٛقرِ يقٍ خطقخ  ٔافم يغهقط ةدازح انٕؽقدح عهقٗ .71

)العااب  الااابوً مااه ال طاات ال م ااُت  7172/7171انةققٛبَخ عققٍ انعققبو انًققبنٙ  

7172- 7171) 

 
يزبثعققخ يققب رققى رُخٛققرِ يققٍ خطققخ تقريررر ةعزًققبد  ٔافققم يغهققط ةدازح انٕؽققدح عهققٗ .77

عقٍ  خ انزُخٛرٚخ نه طقخ ااظقزسارٛغٛخ()كغص  يٍ ان ط خديخ انًغزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ

  (7171 -7172)العب  الابوً مه ال طت ال م ُت  7172/7171انعبو انًبنٙ  

يزبثعققخ يققب رققى رُخٛققرِ يققٍ خطققخ تقريررر ةعزًققبد  ٔافققم يغهققط ةدازح انٕؽققدح عهققٗ .77

)العاااب  الاااابوً ماااه ال طااات  7172/7171رٕعٛقققخ انطققق ة عقققٍ انعقققبو انغقققبيعٙ  

 (7171 -7172ال م ُت 

يزبثعققخ يققب رققى رُخٛققرِ يققٍ خطققخ تقريررر ةعزًققبد  فققم يغهققط ةدازح انٕؽققدح عهققٗٔا .73

)العاااب  الاااابوً ماااه ال طااات  7172/7171انقققدعى انط ثقققٙ عقققٍ انعقققبو انغقققبيعٙ  

 (7171 -7172ال م ُت 

ةعزًقبد رقسٚقس يزبثعقخ يقب رقى رُخٛقرِ يقٍ خطقخ  ٔافم يغهقط ةدازح انٕؽقدح عهقٗ .71

)العاااب  الاااابوً ماااه ال طااات  7172/7171انسٚقققبدح انعهًٛقققخ عقققٍ انعقققبو انغقققبيعٙ  

 (7171 -7172ال م ُت 

ةعزًقبد رقسٚقس يزبثعقخ يقب رقى رُخٛقرِ يقٍ خطقخ  ٔافم يغهقط ةدازح انٕؽقدح عهقٗ .75

انزعهٛى انطجٙ انًعزًس ن سٚغٙ انكهٛخ ٔانزقٙ رقى ٔضقعٓب ثُقب ا عهقٗ دزاظقخ رؾدٚقد 

 )العااب  7172/7171ااؽزٛبعققبد انزدزٚجٛققخ ن سٚغققٙ انكهٛققخعٍ انعققبو انغققبيعٙ  

 (7171 -7172الابوً مه ال طت ال م ُت 

ةعزًقبد رقسٚقس يزبثعقخ يقب رقى رُخٛقرِ يقٍ خطقخ  ٔافم يغهقط ةدازح انٕؽقدح عهقٗ .72

)العب  الابوً ماه ال طات ال م اُت  7172/7171انجؾش انعهًٙ عٍ انعبو انًبنٗ  

7172- 7171) 

ةعزًققبد خطققخ يزبثعققخ يققب رققى رُخٛققرِ يققٍ خطققخ  ٔافققم يغهققط ةدازح انٕؽققدح عهققٗ .71

)العااب   7172/7171ٍ يعققبَٔٙ أعاقب  ْٛئققخ انزقدزٚط عققٍ انعقبو اندزاظققٙ  رعٛقٛ

 (7171 -7172الابوً مه ال طت ال م ُت 

ةعزًققبد خطققخ يزبثعققخ يققب رققى رُخٛققرِ يققٍ خطققخ  ٔافققم يغهققط ةدازح انٕؽققدح عهققٗ .78

)العب  الابوً ماه  7172/7171ةَزداة أعاب  ْٛئخ انزدزٚط عٍ انعبو اندزاظٙ  

 (1717 -7172ال طت ال م ُت 



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 لضمبن جىدة التعلُم واالعتمبد

ةعزًبد َزبةظ رقٛٛى أدا  أعاقب / يعقبَٔٙ ْٛئقخ  ٔافم يغهط ةدازح انٕؽدح عهٗ .71

)العااب  الااابوً مااه ال طاات ال م ااُت  7172/7171انزققدزٚط عققٍ انعققبو انًققبنٗ  

7172- 7171) 

 
ةعزًققبد اظققزط ى زأٖ قٛققبض أزا  أعاققب /  ٔافققم يغهققط ةدازح انٕؽققدح عهققٗ .71

)العب  الابوً مه ال طات  7172/7171يعبَٔٙ ْٛئخ انزدزٚط عٍ انعبو اندزاظٙ  

 (7171 -7172ال م ُت 

ةعزًقبد يقب رقى رُخٛقرِ يقٍ خطقخ انزقٛقٛى انشقبيم  ٔافم يغهط ةدازح انٕؽقدح عهقٗ .77

)العااب  الااابوً مااه  7172/7171ٔانًعققزًس نهقققدزح انًؤظعققٛخ عققٍ انعققبو انًققبنٗ  

 (7171 -7172ال طت ال م ُت 

رُخٛقرِ يقٍ خطقخ انزقٛقٛى انشقبيم ةعزًقبد يقب رقى  ٔافم يغهط ةدازح انٕؽقدح عهقٗ .77

)العااب  الااابوً مااه  7172/7171ٔانًعققزًس نهخبعهٛققخ انزعهًٛٛققخ عققٍ انعققبو انًققبنٗ  

 (7171 -7172ال طت ال م ُت 

ةعزًقبد يقب رقى رُخٛقرِ يقٍ خطقخ ٔؽقدح ضقًبٌ  ٔافقم يغهقط ةدازح انٕؽقدح عهقٗ .73

   7172/7171انغٕدح عٍ انعبو انًبنٗ  

ًقبد خطقخ ٔؽقدح ضقًبٌ انغقٕدح عقٍ انعقبو ةعز ٔافم يغهط ةدازح انٕؽدح عهقٗ .71

   7171/7178انًبنٗ  

اعتماد التقريرر الهرىرل لدةردل الاردمال ارلنترد  ر    ٔافم يغهط ةدازح انٕؽدح عهٗ .72
 دالذل  همل اعتماد:

  يد يدما تم إ جازه من تةديث لمدقع النل   على هبك  المعلدمال االل هىر 

  يد يدالبداب  اإللنترد    االل هىر ما تم إ جازه من تةديث لمدقع النل   على 

 ( ما تم إ جازه من تةديث للب ا ال على مدقع النل   علىMIS االل هىر )يد يد 

 

انًُجضقققخ عققٍ يغهققط  هغققبٌان رشققكٛم ةعققبدح ٔافققم يغهققط ةدازح انٕؽققدح عهققٗ .72

ثُقب ا انكهٛخ، ٔٔؽدح ضًبٌ انغٕدح ٔٔؽدح رطٕٚس َ ى رقٕٚى انطق ة ٔاايزؾبَقبد 

ٍ زغجقبد يقٍ األقعقبو انعهًٛقخ انًقٕقسح ٔانعقبدح األفبضقم أعاققب  عهقٗ يقب ٔزد يق

 :ٚهٙ كًبْٛئخ انزدزٚط 

 أوال: لجبن مىباقت عه مجلس الكلُت:

 :والطالة التعلُم شئىن لجىت
 



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 لضمبن جىدة التعلُم واالعتمبد

 ُْب  اؽًد انٓبدٖ./ د.أ -7

 عجد انسؽًٍ ؽعٍ انسؽًٍ عجدأ.د./ -7

 أ.د./ َجٛم ٕٚظ  ف ػ اندٍٚ -3

 يٕظٗ فبنؼ انشبذنٙ أ.د./ -1

 عهٗ دمحمٍٚ زضٕاٌؽًد٘ ./د.أ -5

   أ.د./ف ػ زشدٖ اؽًد -2

 د. عخبف طّ انُشبز -1

 "(انغٕدح يًضم" انغٕدح ضًبٌ ٔؽدح يدٚس) انةبٔ٘ اؽًد ظبيس./ د -8

 أيٍٛ انهغُخ انضقبفٛخ -1

 دمحم انًغٛد عجد يؾًٕد./ أ -71

 :العلُب الدراسبث شئىن لجىت
 دمحم ؽعٍ اندٍٚ ع  ./ د.أ -7

 عصة يةطخٙ ؽًٛد./ د.أ -7

 َجّٛ وانع  عجد أؽ و./ د.أ -3

 عهٗ طّ عهٗ ؽعٍ./ د.أ -1

 أ.د./ اظبيخ دمحم زشبد -5

 دمحم ضؾٗ فبثس./ د -2

 ظٓٛس عهٗ دمحم./ د  -1

 "(انغٕدح يًضم" انغٕدح ضًبٌ ٔؽدح يدٚس) انةبٔ٘ اؽًد ظبيس./ د -8

 انكًٛٛب  انؾٕٛٚخ ثقعى يعٛد – ظًس يةطخٙ دمحم كبيم/ ط -1

 َبعٙ أؽًد عهٗ انعٛد./أ -71

 :الاقبفُت العالقبث شئىن لجىت

 أ.د./ َغٕٖ ظٛد اؽًد -7

 دمحم ظُب  عجد انعبل./ د -7

 ث ٛذ انعبل عجد دمحم./ د.أ -3

 عبط  اؽًد عجد انْٕبة./ د.أ -1

 كًبل عجد انعزبز عطب./ د.أ -5

 خهٛخخ ؽبفع انسؽًٍ عجد./ د.أ -2

 ("انغٕدح يًضم")َبةت يدٚس ٔؽدح انغٕدح  دمحم انسؽًٍ عجد يغد٘./ د -1

 انخبزيبكٕنٕعٙ ثقعى يعٛد – يُٛب/ ط -8

 انهطٛ  عجدعهٗ  أًٍٚ./ أ -1
 

 :المكتببث لجىت

 عًٛد انكهٛخ./ د.أ -7

 أ.د./ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ اندزاظبد انعهٛب ٔانجؾٕس -7

 يدٚس انًعزشخٗ انغبيعٗ./ د -3



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 لضمبن جىدة التعلُم واالعتمبد

 َٓٗ ظًٛس اؽًد./ د -1

 عٛبد ظًٛس/ انعٛد -5

 :المجتمع خدمت لجىت

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خديخ انًغزًع./ د.أ -7

 اندٍٚ عًبل َعسٍٚ./ د -7

 ؽبيد فزؾٗ أؽًد./ د -3

 انًغٛد عجد أؽًد ظًٛس./ د -1

 يؾًٕد دمحم ربيس./ د -5

 د./ َٓهّ دمحم عهٗ ؽعٍ -2

 ثأظٕٛط انجٛئخ شئٌٕ فسى يدٚس -1

 ثعْٕبط ان طسح انُخبٚبد ةدازح يدٚس -8

 عهٗ ؽعٍ فسط/ انعٛد -1

 :المعبمل لجىت

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خديخ انًغزًع./ د.أ -7

 عخبف دمحم انُشبز./ د -7

 دمحم شُٛ  عجٛس/ .د -3

 ٌعًسا دمحم فبرٍ./ د -1

 دمحم يةطخٗ أؽًد./ د -5

   دمحم يةطخٗ أيم./ د -2

             انعصٚص عجد عةًبٌ ؽكًذ./ د -1

 ط/ عةبو عجد انسؽٛى عجد انعبل -8

 أؽًد يؾًٕد َغٕٖ/ انعٛدح -1

 :الجىدة ضمبن وحدة عه مىباقت لجبن: ثبوُب

 :الدراسُت والمقرراث التعلُمُت البرامج لجىت

 أ.د./ كًبل عجد انعزبز عطب -7

 عةًذ دمحم يًدٔػ./ د -7

 يؾًٕد دمحم ربيس./ د -3

 انع ف ؽعٍ./ ط -1

 (  انغٕدح يًضم) انةبٔ٘ أؽًد ظبيس./ د -5

 ٔانسؽ د انغٕانخ نغُخ أيٍٛ -2

 :العلمٍ البحث أخالقُبث لجىت

 أ.د./  اؽ و عجد انع و َجّٛ                )يقسزاً( -7

 أؽًد ظٛ   ااظ و                 ./ د.أ -7

 )ايُٛبً(            انعصٚص عجد عةًبٌ ؽكًذ./ د -3

 انؾهٛى عجد اندٍٚ عًبل َعسٍٚ./ د -1



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 لضمبن جىدة التعلُم واالعتمبد

 صبثذ أؽًد اًٚبٌ./ د -5

 عهٗ دمحم انضبَٙ عبفى./ د -2

 ؽبيد زشد٘ أؽًد./ د -1

 د./ ظُب  عجد انعبل دمحم -8

 قبظى فٕش٘ أؽًد./ ط -1

 :الداخلُت المراجعت لجىت

 انزسكٙ عهٗ دمحم./ د.أ -7

 ان ِ عجد ان بنم عجد يةطخٗ./ د.أ -7

 َجّٛ انع و عجد أؽ و./ د.أ -3

 ْ ل انؾًٛد عجد يٓب./ د.أ -1

 انعص أثٕ انؾًٛد عجد طبزق./ د -5

 (انغٕدح يًضم) انةبٔ٘ أؽًد ظبيس./ د -2
 

 :للكلُت ال ىىٌ التقرَر كتببت لجىت

 انغٕدح ضًبٌ ٔؽدح يدٚس – انةبٖٔ أؽًد ظبيس./ د -7

 اندٍٚ ف ػ ٕٚظ  َجٛم/ د.أ -7

 أؽًد ظٛد َغٕٖ/ د.أ -3

 ؽبيد زشد٘ أؽًد/ د -1

 دمحم ظطانجب عجد ةًٚبٌ/ د -5

 ْ ل انؾًٛد عجد يٓب/ د -2

   انًعجٕد عجد دمحم أؽًد/ د -1

   عطٛخ يزس٘ فؤاد/ د -8

 عةًذ دمحم يًدٔػ/ د -1

 انًغٛد عجد أؽًد ظًٛس/ د -71

 انعصٚص عجد عةًبٌ ؽكًذ/ د -77

 دمحم انعبل عجد كًبل/ د.أ -77

 ؽبيد فزؾٗ اؽًد/ د -73

 :واإلعال  التىعُت لجىت

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خديخ انًغزًع./ د.أ -7

 ؽعٍ أؽًد ظٛد َٖغٕ./ د.أ -7

   صبثذ أؽًد اًٚبٌ./ د -3

 يزٕنٙ عجدانساضٗ ؽُبٌ./ د -1

   ؽبيد فزؾٗ أؽًد./ د -5

   عجدهللا دمحم عةبو./ د -2

 انسظٕل عجد انعٛد دمحم ْدٖ./ د -1



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 لضمبن جىدة التعلُم واالعتمبد

 األظس نغُخ أيٍٛ -8

 :االجتمبعُت ال دمبث لجىت

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ خديخ انًغزًع./ د.أ -7

 يٕظٗ عهٗ انؾداد./ د.أ -7

 لْ  انؾًٛد عجد يٓب./ د -3

 دمحم عهٗ ظٓٛس./ د -1

 دمحم شُٛ  عجٛس./ د -5

 صبثذ أؽًد اًٚبٌ./ د -2

 دمحم فبثس ضؾٗ./ د -1

 ؽعٍٛ طّ يُٗ./ د -8

 انسظٕل عجد دمحم زضب./ ط -1

 ااعزًبعٛخ انهغُخ أيٍٛ -71

 :الحكمبء لجىت

 شُٚت دمحم يؾًٕد دٚبة أ.د./ -7

 عجد انؾخٛع ؽعُٙ دمحم عجد ان ِ أ.د./ -7

 دمحم عهٙ دمحم انزسكٙأ.د./  -3

 نًزٍٛ يٕظٗ عجد انهطٛ عجد ا./ د.أ -1

 دمحم ظهًٛبٌ عبثس يسشٔق./ د.أ -5

 عهٙ  أثٕ انًغد أؽًد./ دأ. -2

 عبدل  عجد انعصٚص انعٛد./ دأ. -1

 نطخٙ ؽبيد أثٕ دْت./ دأ. -8

 عهٙ يؾًٕد أؽًد قبظى./ دأ. -1

 عضًبٌ عجد انكسٚى دمحم./ دأ. -71

 ةظًبعٛم يٕظٗ عجد انهطٛ ./ دأ. -77

 ./ يبعدح دمحم عطّٛ انُبظسدأ. -77

 ًد ؽعبٍَٛ./ ؽعٍ  أؽدأ. -73

 ./ عًبل عجد انهطٛ  زضٕاٌدأ. -71

 ./ ظًٛخ  انعٛد أؽًد يةطخٙ ْدْٕددأ. -75

 ./ دمحم صسٔد يؾًٕد ظهًٛبٌدأ. -72

 ./ عجد انسؽًٍ ؽعٍ عجد انسؽًٍدأ. -71

 ./ عجد انًُعى دمحم اثٕ شٚد ؽعبٍَٛدأ. -78

 ./ ف ػ عهٙ ةظًبعٛم عهٗدأ. -71

 ./ أَٛط انعٛد  دمحم انعٛد شٛؾّدأ. -71

 

 :واالمتحبوبث الطالة تقىَم وظم تطىَر حدةو عه مىباقت لجبن: ثبلاب



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 لضمبن جىدة التعلُم واالعتمبد

 :التقىَم وظم جىدة ضبط لجىت

 انْٕبة عجد ع ل عبط ./ د.أ -7

 انًغٛد عجد أؽًد ظًٛس./ د -7

 يدكٕز ةثساْٛى ْبنخ./ د -3

 ٕٚظ  عهٗ أؽًد يةطخٗ./ د -1

 ؽبيد زشد٘ أؽًد./ د -5

   عٕٚطدمحم  ظهٕٖ./ د -2

 ةثساْٛى فجس٘ دمحم./ د -1

 انط ة ةرؾبد زةٛط -8
 

 :األسئلت بىىك إعداد تمتببع لجىت

 أؽًد ظٛد َغٕٖ./ د.أ -7

 أيٍٛ دمحم يغد٘./ د.أ -7

 انؾهٛى عجد اندٍٚ عًبل َعسٍٚ./ د -3

 ٕٚظ  عهٗ أؽًد يةطخٗ./ د -1

 ةظًبعٛم عهٗ دمحم./ د -5

 انضقبفٛخ انهغُخ أيٍٛ -2

 :الىتبئج وإعالن ورصد تصحُح متببعت لجىت
 دمحمٍٚ عهٗ ؽًد٘./ د.أ -7

 انًُعى عجد دمحم ع و./ د.أ -7

 انعص أثٕ انؾًٛد عجد قطبز./ د -3

 عطٛخ يزس٘ فؤاد./ د -1

 ٕٚظ  عهٗ أؽًد يةطخٗ./ د -5

 ؽعٍٛ أؽًد./ د -2

 انط ة ةرؾبد يعبعد أيٍٛ -1
 

 :االمتحبوُت الىرقت بمىاصفبث االلتزا  مدي تقُُم لجىت 

 ؽعٍ عهٗ طّ عهٗ./ د.أ -7

 دمحم انجبظط عجد اًٚبٌ./ د.أ -7

 انشسٚ  زاشد انُعس./ د -3

 يؾًٕد عبثدٍٚ عبٚدح./ د -1

   عٕٚطدمحم  هٕٖظ./ د -5

 يؾًٕد دمحم ربيس./ د -2

  انةبدق عجد أؽًد َغٕٖ./ ط -1

 .انخُٛخ انهغُخ أيٍٛ -8



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 لضمبن جىدة التعلُم واالعتمبد

ضققًبٌ  ٔؽققدح ةدازح يغهققط رشققكٛم ةعققبدح ٔافققم يغهققط ةدازح انٕؽققدح عهققٗ .71

 :كبٜرٙ انغٕدح

 عًٛد انكهٛخ ٔزةٛط انًغهط 

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انط ة 

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ اندزاظبد انعهٛب 

   خديخ انًغزًعشئٌٕ ٔكٛم انكهٛخ ن

 انًدٚس انزُخٛر٘ نهٕؽدح 

 َبةت  انًدٚس انزُخٛر٘ نهٕؽدح 

 عإا           انشبذنٗ فبنؼ يٕظٗ  أ.د./ 

 عإا            دمحم عجد انعبل ث ٛذأ.د./ 

 عإا        اًٚبٌ عجد انجبظط دمحم  أ.د./ 

 عإا                        يغدٖ دمحم ايٍٛ    د./ 

 عإا                 اؽًد انعٛد ع ؤاد./ 

    أيٍٛ انكهٛخانعٛد/ 

انطهقققت انًققققدو يقققٍ انًعٓقققد انعقققبنٗ نعهقققٕو  ٔافقققم يغهقققط ةدازح انٕؽقققدح عهقققٗ .78

انكًجٕٛرس ٔركُٕنٕعٛقب اادازح ثعقْٕبط ثتخزٛقبز أ.د./ يةقطخٙ عجقد ان قبنم خجٛقساً 

 ٔيساععبً خبزعٛبً نً سعبد ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح ثبنًعٓد.

 71/1/7171   تحريرا فى 
 مدير الوحدة                                           رئيس المجلس                    



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

ىميت كليت معتمدة مه الهيئت الق

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبث 

 وحدةأوشطت 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 

71/9/7171 
 

 7171سبتمير 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

ىميت كليت معتمدة مه الهيئت الق

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 71/9/7171قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة 
 

ورشد  عمدأل ضعءدلج ع دلن دعوحددل عتح يدأل موعدد عقددد تحديدد  وافق مجلس إدارة الوحدة على  .7
دعقددددلم دع ددددلمق  نتددددلقو تدددددولم حددددلج دعمرح دددد  دع لمقلدددد  دضوعدددد  ع  ددددر  دضر دددد  دضوعدددد  عددددن 

 ودعت  تشمأل: 6102/6102

 6102/6102دعقلم دعدردسي  قلم عن نتلقو إمتحلنلتدعتدرير دع  

  تدريددر عددن دعدددردردت دعت ددحلحل  دعتدد  دتلدددمت  شددقن دعتن مددلت دعمددمدد  مددن حدددلج
 .دعمرح   دع لمقل  دضوع  من نتلقو دعتدولم

تلمه دعدددوتورل/ ن ددود سدديد  حمددد دنءددملم دعسدديدل د سدددعتمددلد  وافىىق مجلىىس إدارة الوحىىدة علىى  .7
رقلس قسم دعكلمللج دعحيول  دعد  ع ند  دعمقلمدأل  دد  مدن مدن دعح يدج ع دلم ع دد دعدرحلم ع دد 

 .دعقلل
دنءملم دعسيد د ستلم دعددوتور/   ع دد دعا دلر رقدلس دعتملد  وافق مجلس إدارة الوحدة عل  .3

 .وحدل دعسمقللت دع  ع ن  دع قثلت ودعقلقلت دعثدلفل 
منلقشد  دعح دج دعمدددم مدن دعسديده دعددوتوره/ سدنلج ع دد دعقدلل  ق مجلىس إدارة الوحىدة على واف .4

 شدقن دنءدملم د/ ثيدثم محمدود ع دد دع حيدل دعد  ع ند   دع لرمدلكوعو يدعدلقم  قمأل رقلس قسدم 
 .ومعك  نلجًد ع   دعتمدر د/ فلتن   عمردن دعمقلمأل  د  من د/ فلتن   عمردن

دعتمددلد دعتدريددر دعشددحرد عوحدددل دعلدددملت د عكترونلدد   ودعددمد  وافىىق مجلىىس إدارة الوحىىدة علىى  .5
 لشمأل دعتملد:

  يوعيومل تم إن لزه من تحديث عموق  دعك ل  ع   ش و  دعمق وملت للل شحر 

  يوعيومل تم إن لزه من تحديث عموق  دعك ل  ع   دع ود   دإلعكترونل  للل شحر 

 مل تم إن لزه من تح(   ديث ع  للنلت ع   موق  دعك ل  عMIS للل شحر )يوعيو 

 71/9/7171تحريرا ف     
 مدير الوحدة                                           رئيس المجلس                    



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

تقرير ال
الشهري لىحدة 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
51/51/7152 

 

 7152أكتىبر 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 55/51/7152قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة 
 

نتوزيرر  اقتررحاح نة ررب انجررحاعل انت / ع ررب / انعدررححات ان حا رر ب  وافققم لس ققا ة الة اةوعقق ة   قق  .5
 .7102ن / ا  وح أكتوبح ا تج ا ات طالب ان حا ات ان / ا ع/ى هاعش اعتحا ات ان حا ات ا

اعتعررررا  تدحيررررح انداي/ررررب انطج ررررب انتررررى  رررراح ت ي  ررررا انك/ ررررب  وافققققم لس ققققا ة الة اةوعقققق ة   قققق  .7
وانع ت ررراى انةررراع ى عررر  ةع  رررب انحلرررواا ندحيرررب انرررزوش اان رررحق ب  عح رررز انع  رررا   عحايظرررب 

 72/9/7102 وهاج  وم االحب اء انعوايق 
 

صررص ان  رراط انطالجررق ن/احقررب انحا  ررب  د ررم اعتعررا  اا    وافققم لس ققا ة الة اةوعقق ة   قق  .3
يرررق عةررراع انتوع رررب انصرررح ب نت د ررر  اندرررحيا   7102/7102انصرررحب ان اعرررب ن/ رررام انةررراع ى 

ع/رررى اا  دررروم  رررب  ع رررب طرررالب جت د ررر  وتوع رررب عةعوعرررب عرررا اقرررحا  م عرررا ع ت رررجق  / رررات 
 انةاع ب يق عةاالت انصحب ان اعب ع ب 

 االلحاح انصح ب وانزواج انع  ح -0

 انوقا ب عا ي حوس  قطحق  -7

 أهع ب ت ظ م اال حة -3

 اندل ب ان  ا  ب  عصح -4
 

اعتعرا  ع رراح ب عر   ا  رر ا عرا أعلرراء ه سرب انترر حيس  د ررم  وافقم لس ققا ة الة اةوعقق ة   قق  .4
 انك/ ب يق وح ب ان عب ان اصرب جتح  رب احر ث ا رواع    روالت ت ظر م أعحاض ان  اء وانتون   

 اال حة ناع ال وا   عحايظب انة زة.

اعتعررا  جحتو رروع انت رراوا جرر ا  / ررب انطررب ةاع ررب  رروهاج  وافققم لس ققا ة الة اةوعقق ة   قق  .5
 وع  حيب ان سوا انصح ب   وهاج وذنش نت ا ع ان جحات ج ا انطحي ا.

انررى  اجررو لرر    رر اب / / ا لررعام ان رر   اال ررتاذاعتعررا   وافققم لس ققا ة الة اةوعقق ة   قق  .6
 .حمدأ محمود نجوى انع اعب ج ال عا ان   ة /نة ب 

اعتعررا  انتدحيررح ان رر حة نوحرر ة ان رر عات االنكتحو  ررب  وانررذة  وافققم لس ققا ة الة اةوعقق ة   قق  .2
   عب اعتعا :

  جتعجحعا تم إ ةاز  عا تح  ث نعوق  انك/ ب ع/ى    ب انع /وعات  الع   ح  

  جتعجحعا تم إ ةاز  عا تح  ث نعوق  انك/ ب ع/ى انجوا ب اإلنكتحو  ب  الع   ح  

  عا تح  ث ن/ج ا ات ع/ى عوق  انك/ ب ع/ى نعا تم إ ةاز  MIS جتعجح   الع   ح  



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 

 . / ب طب ا  اا ط ب انشاء ناقش لس ا ة الة اةوع ة .8

 انع    ان انى ن/ /وم انصح ب انتطج د ب.ا  اء ط ب ناقش لس ا ة الة اةوع ة  .9

 انع    انا ى انصحى.ا  اء  ناقش لس ا ة الة اةوع ة ط ب .51

 51/51/2150تعليلا ف     
 ل يل اةوع ة                                           لئيا اةلس ا                    



 

 

 
 

 جاهعح ضىهاج

 كليح الطة الثشري

 وحذج ضواى الجىدج
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبث 

وحدة أوشطت 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
51/55/7152 

 

 7152وىفمبر 

 
 
 
 



 

 

 
 

 جاهعح ضىهاج

 كليح الطة الثشري

 وحذج ضواى الجىدج
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 51/55/7152لاعذج تياًاخ أًشطح وحذج ضواى الجىدج 
 

التا  اادي ت فاياد الة ةا  والمىتاا   الروافا  البيةا  اعتماد  تريراي  وافق مجلس إدارة الوحدة  .5
مياغاا  وىااد  تو وم مااة  فاا  ال دفظاا  مةاا  ابمي يوتااديم م ااي وم ايراا  ال اا   الجاادم   ماا  

 .7117نوفميي  4-1ال تية من 

ع ا  تجياا  عي ا  عم ةادت متنر ا  وا تةدجدتياد ع ا  غاياي ال ي ا   وافق مجلس إدارة الوحدة  .7
 المن ذه بمىتا   ى د    دف  التدب   لجدم   م ي ل   و  والتةنولوجةد.

 
 

 :ع   الن و التدل ة  ة دلتا ا  لجن  المندىج باعتمد   وافق مجلس إدارة الوحدة  .3

 الوشرف علً الكليح         أ.د./ هصطفي عثذ الخالك عثذ الالٍ   .1
 اضتار هتفرغ االهراض الجلذيح والتٌاضليح    أ.د./ عصام الذيي عثذ العسيس دمحم ًذا   .7
 اضتار ورئيص لطن االًف واالرى والحٌجرج                      أ.د./ اضاهح دمحم رشاد   .3
 اضتار ورئيص لطن جراحح التجويل            طارق عثذ الحويذ اتى العس أ.د./   .4
 اضتار هطاعذ الهطتىلىجي                      د./ ضحً صاتر دمحم   .5
 اضتار هطاعذ الفطيىلىجيا                       د./ هذي هصطفي دمحم   .6
 الجىدج هذير وحذج ضواى                    د./ ضاهر احوذ الصاوي  .7

 هذرش أهراض الٌطاء والتىليذ                د./ هجذي عثذ الرحوي دمحم   .8

 هذرش الصحح العاهح                         د./ ًطريي علً دمحم  .9

 االًف واالرى والحٌجرجهذرش  د/ الحطيي عىض علً عىض           .11

 راض الثاطٌحهذرش هطاعذ االه دمحم حطيي احوذ الطيذ                   .11

  ط/ اهتياز                  ًىرالذيي ط/ دمحم الطيذ  .17

 رئيص اتحاد طالب        الطالة/هحوىد عثذ الٌاصر لثية  .13
 

ال جن  الما    من المج س االع   ل جدم ادت ال عوة المر م  من  وافق مجلس إدارة الوحدة  .4
  ةادت الباب ينظاد  ال ماس ىانوات ييئدى  م. ./ ند ة  ي ياوى والم     يوضا  الئ ا  تباوري 

والنظااد  التةاادم   والىاادعدت الم تماا ة ل راا  اجتماادا ل جاادن المناادىج التدب اا  لة ةاادت البااب فاا  
 ااااا ا  م اااااي ب  ةااااا  باااااب  ناااااد جدم ااااا  جناااااوب الاااااوا ى وذلااااا   ااااابدح ااااااو  اال ااااا  الموافااااا  

19/11/7117. 
 .همرراً للجٌح أخاللياخ الثحث العلوً تالكليح تةدي إا تياح  وافق مجلس إدارة الوحدة  .1

 



 

 

 
 

 جاهعح ضىهاج

 كليح الطة الثشري

 وحذج ضواى الجىدج
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

اعتمد  التريري الااييى لو ا ة ال ا مدت االلةتيونةا ل والاذى ةاام   وافق مجلس إدارة الوحدة  .6
 اعتمد :

  مةتو يمد ت  إنجد ه من ت  اث لمو   الة ة  ع   اب   الم  ومدت  الل ايي 

 مةتو يلةتيونة   الل ايي مد ت  إنجد ه من ت  اث لمو   الة ة  ع   اليواب  اإل 

 (   مد ت  إنجد ه من ت  اث ل يةدندت ع   مو   الة ة  عMIS الل ايي  )مةتو ي 

ع ماادع عاان  باادب الااا ي المراا   ماان الجم ةاا  الم ااير  لجيا اا  أحيي م مجلييس إدارة الوحييدة  .2
ال ماا  الب اادل الاا  الىااا  م. ./ عمااا  الة ةاا  ع اا  اال ال المتمااا  والاا وي ال  ماا  اليائاا  لويااا  

الت  ا ةمت برى  الجيا   ال دم    ة  البب جدم   ىوىدج والتو ة  بم ر  مان الا ع  لو ا ة 
 .جيا   االب دل بدلة ة 

المراا   ماان م يىاا  الااايا  بةاادي ا  دماا  ال دنوةاا  ينااان ب ااب ال وافييق مجلييس إدارة الوحييدة  .8
ح ال ظااة  الااذم ةراا   يىاا  لم دماا  الة ةاا  ل ت اايص ع اا  ال ااي ل راادية بااالب نااد ى ال  ااو  بدلم 

  مدت ج ا ا  ل مجتما  ولتااجة  وت  اا  الباالب ع ا  ال ياىا  واالىات د ة ال  مةا  وذلا  ااو  
 .5/17/7117ال ال دل المواف  

 7113الب ااب المراا   ماان البياباا  / ىبااو عاادب  ا ماا   يرجاا   وافييق مجلييس إدارة الوحييدة  .9
الة ةاا  لة ةاا  البااب جدم اا  بااا ن ب ااب اعبدئيااد  باادب تو ااة  موجااو ماان الىااا  م. ./عمااا  

  بي.

اعتمد  نتاج  اىتبالا اليمى الذى  د  بو عماا  الة ةا  ل  اي   وافق مجلس إدارة الوحدة  .51
 األول  وال دنة  وال دل   فةمد ا ص ت  ا  موع  امت دندت معمدل الىن .

  
 51/55/7152تحريرا فى    

 دكتبه: ناهي
 رئ س المجلس                                 مدير الوحدة                              



 

 

 
 

 اججامعت سوه

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبث 

 وحدةأوشطت 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
71/71/1171 

 

 1171ديسمبر 

 
 
 

 



 

 

 
 

 اججامعت سوه

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 71/71/1171قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة 

 
قسااار حرا ااا ت الكميااا     فيهااا  تالتاااا كااا ر الطبيااا   الي فمااا اعتماا ت تير ااار  وافقققج س إقققة الاحد ا و قققلد  .7

 .7107 تيسمبر 9-7ن في الفترة م ب لمستكفي الح معار ت ري مصر مع العي ن 
 
 

عممً  بم  تر في احتم ع ت لح ن المن هج الت بع  لكمي ت الطب في  أ يط س إة الاحد ا و لد .1
صاااااعيت مصااااار ب ميااااا  طاااااب قنااااا  ح معااااا  حنااااا ب الااااا ات    لااااا  صاااااب ح يااااا ر ا  ااااات الم افااااا  

بح معاا  يسااي   مااع  00/07/7107،  احتماا ع صااب ح ياا ر االنااين الم افاا  09/00/7107
 م  ماان المحمااس ا عمااا لمح معاا ت بر. ساا  ي.ت./ ن تياا  بااترا    الم مفاا  ب  ااع المحناا  المكاا

  .   تط  ر  مي ت الطب بنظ ر الخمس سن ات  النظ ر التك مما  الس ع ت المعتمتة 

ر.ااايس محماااس اتارة حمعيااا  السااايت الااات ت ر/ المياااتر مااان طماااب ال وافقققج س إقققة الاحد ا و قققلد  .3
ماتارس الاتع ة ااسا مي  لمع ماك الكميا  لمتعار  عماا مسحت الص  ب  بس ه ج لز ا رة طا ب 

الصاارح العظااير الاا ي ييااتر خااتم ت حميماا  لممحتمااع  لتكااحيع  ت فيااز الطاا ب عمااا التراساا  
  ا ستف تة العممي .

الم اا ا اليناا  ماان الساايت ادساات   الاات ت ر/ عمياات الكمياا   الخطاا ب وافققج س إققة الاحد ا و ققلد  .4
   الت ت ر/ ر.يس الح مع  بكأن استط ع ري  منتسابي الكميا  بن ءًا عما مخ طب  السيت ا ست

 .اح زة رسمي  من  ك يسب ع ب لح مع  اليتيم   الحتيتةفي ام  ني  ين ي  ن ي ر السبت 

اعتم ت التير ر الكاهر  ل  اتة الخاتم ت ا لكتر نيا ل  الا   يكامك  وافج س إة الاحد ا و لد  .5
 اعتم ت:

  ن فمبرم  تر إنح زه من ت تيث لم قع الكمي  عما كب   المعم م ت خ ا كهر 

  ن فمبرم  تر إنح زه من ت تيث لم قع الكمي  عما الب اب  االكتر ني  خ ا كهر 

 ( م  تر إنح زه من ت تيث لمبي ن ت عما م قع الكمي  عماMIS خ ا كهر )ن فمبر 

حها ز تصا يا ا مت  نا ت  ااساتبي ن ت  ياث    حا  ال  اتة الاا ناقش س إة الاحد ا و لد .6
ان الحها ز الم حاا ت بمر ااز تطا  ر نظاار ا مت  ناا ت  تياا ير الطا ب تعطااك  ان الكمياا  بصااتت 

 التيتر بتحتيت ا عتم ت من الهي.  الي مي  ل م ن ح تة التعمير  ا عتم ت. 

ط بعا   7 عاتت   حا  ال  اتة الاا عاتت يرأعا  يحهازة   ساب  لاا  ناقش س إقة الاحد ا و قلد .1
  ل  ل  ح  العمك  ان الكمي  بصتت التيتر بتحتيت ا عتم ت من الهي.ا  الي ميا  ل ام ن حا تة 

 التعمير  ا عتم ت. 

 71/71/1171ت حيحا فى    



 

 

 
 

 اججامعت سوه

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 سليح ا و لد                                           حئية ا س إة                    



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 ىكليت الطب البشر

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبت 

 وحدةأوشطة 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
51/5/8152 

 

 8152يىبير 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 ىكليت الطب البشر

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 55/5/8152قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة 
تحاا  ظمتهاد لميا  الطا  نالتا  الطبيا   الروافا اعتماد  تريراي  وافق مجلسقإمارا اماحوةقرام سق  .5

هدج تح  شعدي شيلدء هيئ  اليقدب  اإل اير  وبدلتنسيق مع محدفظ  سوهدج وجدمع  سو يعدي  
 .4102  يسمبي 42-42في الفتية من في حمدي  مصدلح الوطن

 

حدطاا  عممااد  بماد تاام فااي اجتمدعاد  لجاادن المنااده  التدبعاا  اال وافقق مجلسققإمارا اماحوةققرام سقق  .8
 االثناينلكميد  الط  في صعي  مصي بلمي  ط  قند جدمع  جنو  الوا ى وذلك صابد  ياوم 

  المشالم  مان المجماال االعما  لمجدمعاد  بيئدسا  ن. ./ ند يا  المجن، مع 8/0/4108الموافق 
باا ياوى والملمفاا  بوئااع الئحاا  تطااوري لميااد  الطاا  بنظاادم الممااال ساانوا  والنظاادم التكاادمم  

 والسدعد  المعتم ة 
 

الطم  المر م م يي ميلز تطوري التعميم الطبي لمموافرا  عما   واف مجلسإمارا اماحوةرام س  .3
  ينظمهاد ميلاز تطاوري التعمايم الطباي ئامن  ويا  تنميا  قا يا  نعئادء اعتمد  ال وايا  التا

تنمياا  قاا يا   هيئاا  التاا يرال حياال ان الميلااز يرااوم بتنظيمهااد وهاا  ةيااي م يجاا  ب ئحاا  ميلااز
تنمي  التفلياي اإلبا اع  فاي العما   –االوسل   –نعئدء هيئ  الت يرال وه  )الرياءة السيرع  

 .ا اية التحفيز( –

ميلاز ئامدن الجاو ة بدلجدمعا  عان الماد  بعا ن اإل تعمايم واف مجلسإمارا اماحوةرام س  .4
تنظيم حزم   ويا  ت يربي  إلع ا  المياجعين الماديجيين التدبعا  لمهيئا  الروميا  لئامدن جاو ة 

توصاي  البايام   –التراويم الاذات  المسسساي  –التعميم واالعتمد  وه  )التمطيط االستياتيجي 
  المياجع  المديجي (  –والمرييا  ال ياسي   التعميمي 

 

اعتمااد  التريرااي الشااهيى لوحاا ة الماا مد  االلكتيونياا   والااذى  وافقق مجلسققإمارا اماحوةققرام سقق  .1
 يشم  اعتمد :

  يسمبيمد تم إنجدزه من تح يل لموقع الكمي  عم  شبل  المعمومد  م ل شهي  

   يسمبياإللكتيوني  م ل شهي مد تم إنجدزه من تح يل لموقع الكمي  عم  البواب  

 (  مد تم إنجدزه من تح يل لمبيدند  عم  موقع الكمي  عمMIS م ل شهي )يسمبي  

م51/5/8152تة ي امف مممم
 جري ماحوةراممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ئيإماحجلسإمممممممممممممممممممم



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 تعتمبدلضمبن جىدة التعليم واال

قبتعدة بيبوبث 

وحدة أوشطت 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
23/3/3122 

 

 3122فبراير 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 تعتمبدلضمبن جىدة التعليم واال

 23/3/3122قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة 
 

ورشالالالل ال حالالال" تالالالو  ل ات  الالال"  ل الالال    االعالالالعن عالالالن تعسققق  لوافقققجلس إقققةلالاحدلاعوىقققلدل إققق  .2
 11/1/1112-11االسات دة حن خدح   بنك الح رفل الحصالر"ل وللالك  الوحال االتالد واال نال ن 

 .ب لق عل الزج ج ل ب لج ح ل

حوعالالد عن قالال د دورة اعالالداد الح االالى الجالال ح ال الالالدورة ر الالى  تعسقق  لوافققجلس إققةلالاحدلاعوىققلدل إقق  .3
 .11/1/1112( الا س ل واالرب ون في كا ل الارب ل  وى السب  الحوافق 93)

 

اعاحالال د الاقر الالر الشالالحرة لوتالالدة الخالالدح   االلاارون الالل  والالاللة لوافققجلس إققةلالاحدلاعوىققلدل إقق  .4
  شح" اعاح د:

  ن  رح  اى عنج زه حن اتد ث لحو ع الاا ل عاال شبكل الح اوح   خع  شحر  

  ن  رح  اى عنج زه حن اتد ث لحو ع الاا ل عاال البوابل اإللاارون ل خع  شحر  

  ح  اى عنج زه حن اتد ث لاب  ن   عاال حو ع الاا( ل عاالMIS خع  شحر )ن  ر  

ل23/3/3122تىحيحالف لللل
 سليحلاعوىلدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحئ ةلاعس إةلللللللللللللللللللل



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 واالعتمبد لضمبن جىدة التعليم

قبعدة بيبوبت 

وحدة أوشطة 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
23/4/3122 

 

 3122مبرس 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 واالعتمبد لضمبن جىدة التعليم

 23/4/3122قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة 

 
ييييع المر بعييل لمر ييز الي يي س يالريييي ع ب ل  معييل ز يي رة  عمميي ب قرير يير مجلسسإ ارة ا ةحدةسسرا أحيي   .2

مراكييز الي يي س   يي س اجااياليي ي  ديييج قا ر يي ز بعيي  معيي يير   41/2/2142االربعيي ا الميا يي  
 .يالريي ع مع الريص ل قجياع جعع أنشطل المر ز ييحجارو ب لكم  ت السرمرار   عميرل

اعرمي ج ريز ييع اسيرق  ن ت اريير ميرجيج مشييريع ت رطيي ر الرعميي ع  يا ي  م مييس رجارة اليحيجة عميي  .3
ريييجر س العييي ل  عمييي   ييييجة العمم يييل الرعم م يييل ب لكم يييل ميييا ي ييييل ن ييير السييي جة اع ييي ا ىي يييل ال

 الطالب -اع  ا ال ي ز االجاري  –طالب الجرس ت العم    –يمع ينييع 
 

اعرمييي ج ال حيييل طيييالب المرحميييل ال  مع يييل االيلييي  ب لن ييي ع  دةفسسسج مجلسسسإ ارة ا ةحدةسسسرا  لسسس  .4
 .(2+5الرك مم  يالني ط المعرمجة قن  ع )

 

اعرميي ج الرير يير الشيييرة ليحييجة اللييجم ت االلكررين ييل  ياليي ة  دةفسسج مجلسسإ ارة ا ةحدةسسرا  لسس  .5
  شمل اعرم ج:

  قرايرم  رع رن  زه ما رحجيث لمي ع الكم ل عم  شب ل المعميم ت لالل شير  

  قرايرم  رع رن  زه ما رحجيث لمي ع الكم ل عم  القيابل اإللكررين ل لالل شير  

 م  رع رن  زه ما رحجيث لمق  ن ت عم  مي ع ال(  كم ل عمMIS لالل شير )قراير  

 23/4/3122تة ي ة ف     
 مري  ةحدةرا                                            ئيإ ةحمجلإ                    



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبت 

وحدة أوشطة 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
51/4/8152 

 

 8152ابريل 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 

 55/4/8152قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة 
 

اعتماد  تليفاا ابيبفتادال ا تام امامدنف بتندفات نا ياال ت   د ا   وافق مجلس  دااة  اوودسا  ىلس  .5
يغاادال تم فم اا  ابتم  اا  بيياا ع عااص اباااا  ابيدماا  اااد بياا ع ابماا امت ابمماام   يابمتمفاا   ب

 ينمد: يابتيي ف

 ط/ مهدف أام  اؤا  -

 ط/ بم دء أام  عب  ابما ف -

 ط/ مشد جمدل اب فص ابيابام  -

 ط/ امماء عيم اام  -

اعتمد  ت م م امي  ابتيع   ياب داي  ابيب   ابتام اادف بهاد اتااد   وافق مجل  دااة  اوودا  ىل  .8
 22/3/2102ابمياااا   ابخماا ت فاايف ياا ع ابلي اا  ب م اا  ابااايامي  شاامس تمادا اا  ماايند 

 24/3/2102يابمبال ابمياا  

ابم  ف مص م مم  ابميا  ابخدا  ب ام ابم ف تميند  ييع اب وافق مجل  دااة  اوودا  ىل  .3
بميدمااا ابلي اا  بيتيااما عياام ابااامل ابي اا ف ابااتل   اا ف خاا مدال جيفياا    م ممااابب  اادم  ياا ع 

 بيمجتمع يبتشج ع يتادف  ابي ع عيم اب مام  يا متدد   ابييم  
 

اعتمااد  ابت م اام ابشااهمة بيااا   ابخاا مدال ا بلتمين اا   يابااتة  وافسسق مجلسس  دااة  اوودسسا  ىلسس  .4
  شما اعتمد :

 مدمتشتك  ابميييمدال خ ل شهم  مد تف إنجد ه مص تا فث بمياع ابلي   عيم 

  مدمتمد تف إنجد ه مص تا فث بمياع ابلي   عيم اببيات  اإلبلتمين   خ ل شهم 

 ( مد تف إنجد ه مص تا فث بيب دندال عيم مياع ابلي   عيمMIS خ ل شهم )مدمت 

 51/4/8152تدةيةا ف     
 ةئي  اومجل                ماية اوودا                                                 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبت 

وحدة أوشطة 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
41/5/8142 

 

 8142مبيى 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 41/5/8142قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة 
 

اعتماد الترشيحات الواردة من األقسام العممية بإختيار منسقي   وافق مجلس إدارة الوحدة على .4
 ات.الميررات لتطبيق الالئحة الجديدة لكميات الطب بنظام الخمس سنو 

اعتمققاد تير ققر عققن شو  ورشققة عمققح تدر بيققة حققو  البققد   قق   وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .8
 تطبيق الالئحة الجديدة لكميات الطب بنظام الخمس سنوات، والتى تم تنفيذها بجامعة شسيوط.

 

 شوالد حمقققزة الوانويقققة المشقققتر ةالطمقققب الميقققدم مقققن مدرسقققة  وافقققق مجلقققس إدارة الوحقققدة علقققى .3
لمعامح الكمية لمتعرف عمى الصقرح العظقيم القذق ييقدم خقدمات  ةمدرسالة طالب بسوهاج لز ار 

 ؛ جميمة لممجتمع ولتشجيع وتحفيز الطالب عمى الدراسة واالستفادة العممية
 

اعتمققاد التير ققر الشققحرة لوحققدة الخققدمات االلكترونيققة؛ والققذة  وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .1
 يشمح اعتماد:

  ابر حما تم إنجازه من تحديث لموقع الكمية عمى شب ة المعمومات خال  شحر 

  ابر حما تم إنجازه من تحديث لموقع الكمية عمى البوابة اإللكترونية خال  شحر 

 ( ما تم إنجازه من تحديث لمبيانات عمى موقع الكمية عمىMIS خال  شحر )ابر ح 

 41/5/8142تحريرا فى
 

 دير الوحدة                                           رئيس المجلسم                    



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبت 

وحدة أوشطة 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
01/6/8102 

 

 8102يىويه 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 

 01/6/8102قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة 
 

افطبيااا افتاا  تااذ ت بماافة  عمير ااا رع يااا اعتماا ت تير اار افي ا اا   وافققمجلس ققاجة الوجاةوعقق وج  قق  .0
 ليااااا افطاااام  افم تشااااب  افشااااع م افمر ب ااااا ع فتياااا  ل مااااا  بارة افشااااع م  افر   ااااا عمشاااا ر ا 

عير تاا   اابرك مر ااب  اا سلتا  اف اا افذ مر ااب  8152ماا م   51-51افجاا مي   اا  افبتاارة ماال 
 طهط .

االعرل عل خل  م صم   م  افكليا فشئ ل ختما افمجتماا جوافمجلس اجة الوجاةوع وج    .8
  ت ميا افبمئا.

رئاايا افج ميااا  افااف   ماال اف اامت /.ت./ فل عااتةافطلاام افاا ارت   اا سم مجلااا ةتارة اف عااتة علاا  .3
مت ااامل طلااام استاااراش ت بماااف مشااار ع ا / ذااارامع /  مراكاااب فاا طااا عا خااا   بهااات  تياااتيذ 

 ختم ا /  ت ميا مه راا فبئ ا ميم ا عم  يي ت ع ف با عل  ت ميا افم ارت افم فيا فلج ميا.

 .تش م  مجلا اتارة  عتة تعذ افععث افيلم اعتم ت  وافمجلس اجة الوجاةوع وج    .4

اعاارل مر ااب ت ميااا افيااتراا عاال اس مااا ت رة  تااتر م  وافققمجلس ققاجة الوجاةوعقق وج  قق ج  لقق   .5
 .1/8152/ 51 -51فليي تاا االتار ا    افبترة مل  TOT"افمتترذمل 

 

 .افبتء    اعتات تفم  فلط فم م بع عل  افطرم افجتت    بتايا افي ذ افترا      .6
 

ير اار افشااهر  ف عااتة افخااتم ا االفكتر  يااا   افااف  اعتماا ت افت وافققمجلس ققاجة الوجاةوعقق وج  قق  .7
 يشم  اعتم ت:

  م م م  تذ ة ج به مل تعتمث فم سا افكليا عل  شع ا افميل م ا خرل شهر 

  م م م  تذ ة ج به مل تعتمث فم سا افكليا عل  افب اعا اإلفكتر  يا خرل شهر 

 (  م  تذ ة ج به مل تعتمث فلبي   ا عل  م سا افكليا علMIS ) م م خرل شهر 

ج01/6/8102 عليلاجف جج
 

 ل يلجاةوع وجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججلئ اجاةلس اجججججججججججججججججججج


