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 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 جىدة التعلُم واالعتمبد لضمبن

 لبعدح ثٛبَبد أَشطخ ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح

 41/7/8142ثزبزٚخ 

 

إعزًبد رمبزٚس انجرسايظ انزعهًٛٛرخ/ انًمرسزاد اندزاظرٛخ  وافق مجلس إدارة الوحدة على .4

، 2017ٕثس )دٔز٘ أكزر 2017/2018نطالة اندزاظبد انعهٛب عٍ انعبو انغربيعٙ 

 (2018أثسٚم 

انُٛب يٍ عبيعخ داَٛهٕ ْبرعكٙ نفٛر  انطجٛرخ انٕازد انطهت  ناقش مجلس إدارة الوحدة .8

رردزٚت انطبنرت/ عهرٗ عرالع د عجرد انفزربػ ثألعربو  طهرت ثشرأٌ ثأٔكساَٛب انٕطُٛخ

 أظبثٛع  3ثبنغبيعخ نًدح  انغساؽخ ٔاألطفبل

ثعرررخ يرررب ررررى رُفٛررررِ يرررٍ ان طرررخ إعزًررربد رمسٚرررس يزب وافقققق مجلقققس إدارة الوحقققدة علقققى .3

ماه الططات الطمةاُت  الثبلا )العاب   2017/2018اإلظزسارٛغٛخ عٍ انعبو انًربنٙ  

8142- 8181) 

إعزًرربد رمسٚررس يزبثعررخ يررب رررى رُفٛرررِ يررٍ  طررخ إدازح  وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .1

مااه الططاات  الثبلاا )العااب   8147/8142األشيرربد ٔانكررٕازس عررٍ انعرربو انًرربنٙ  

  (8181 -8142 الطمةُت

إعزًربد رمسٚرس يزبثعرخ يرب ررى رُفٛررِ يرٍ  طرخ انزردزٚت  وافق مجلس إدارة الوحدة على .5

 -8142مااه الططاات الطمةااُت  الثبلاا )العااب   7814/2814عررٍ انعرربو انًرربنٙ  

8181) 

إعزًبد اظرزطال  زأٖ أعاربع يسٚرك انغٓربش اىدازٖ  وافق مجلس إدارة الوحدة على .6

 8147/8142جٛخ نعبو يٙ لٛبض اؽزٛبعبرٓى انزدزٚ

إعزًربد َزرب ظ رمٛرٛى أداع أعاربع انغٓربش اىدازٖ عرٍ  وافق مجلس إدارة الوحدة علقى .7

 8147/8142انعبو انًبنٙ 

إعزًررربد اظرررزطال  زأٖ لٛررربض ءزاع أعاررربع يسٚرررك  وافقققق مجلقققس إدارة الوحقققدة علقققى .2

 8147/8142عٍ عبو  عٍ يعزٕٖ اىداع ثبنًؤظعخانغٓبش اىدازٖ 

يزبثعررخ يررب رررى رُفٛرررِ يررٍ  طررخ رًُٛررخ تقريررر إعزًرربد  الوحققدة علققى وافققق مجلققس إدارة .9

مه الططت الطمةاُت  الثبل )العب   8147/8142انًٕازد انرارٛخ عٍ انعبو انًبنٙ  

8142- 8181) 



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 جىدة التعلُم واالعتمبد لضمبن

إعزًرربد رمسٚررس يزبثعررخ يررب رررى رُفٛرررِ يررٍ  طررخ  وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .41

مااه الططاات الطمةااُت  بلاا الث)العااب   8147/8142انصررٛبَخ عررٍ انعرربو انًرربنٙ  

8142- 8181) 

يزبثعرخ يرب ررى رُفٛررِ يرٍ  طرخ  ديرخ تقرير إعزًبد  وافق مجلس إدارة الوحدة على .44

عرٍ انعربو  )كغصع يٍ ان طخ انزُفٛرٚرخ نه طرخ اىظرزسارٛغٛخ( انًغزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ

  (8181 -8142مه الططت الطمةُت  الثبل )العب   7814/2814انًبنٙ  

يزبثعخ يب ررى رُفٛررِ يرٍ  طرخ رٕعٛرخ تقريرر إعزًبد  رة الوحدة علىوافق مجلس إدا .48

مااه الططاات الطمةااُت  الثبلاا )العااب   8147/8142انطررالة عررٍ انعرربو انغرربيعٙ  

8142- 8181) 

يزبثعرخ يرب ررى رُفٛررِ يرٍ  طرخ انردعى تقرير إعزًبد  وافق مجلس إدارة الوحدة على .43

مااه الططاات الطمةااُت  ثبلاا ال)العااب   8147/8142انطالثررٙ عررٍ انعرربو انغرربيعٙ  

8142- 8181) 

إعزًبد رمسٚس يزبثعخ يب رى رُفٛرِ يٍ  طخ انسٚربدح  وافق مجلس إدارة الوحدة علقى .41

مااه الططاات الطمةااُت  الثبلاا )العااب   8147/8142انعهًٛررخ عررٍ انعرربو انغرربيعٙ  

8142- 8181) 

نزعهرٛى إعزًبد رمسٚس يزبثعخ يب رى رُفٛرِ يرٍ  طرخ ا وافق مجلس إدارة الوحدة على .45

انطجرررٙ انًعرررزًس ن سٚغرررٙ انكهٛرررخ ٔانزرررٙ ررررى ٔضرررعٓب ثُررربعا عهرررٗ دزاظرررخ رؾدٚرررد 

)العااب   8147/8142اىؽزٛبعرربد انزدزٚجٛررخ ن سٚغررٙ انكهٛررخعٍ انعرربو انغرربيعٙ  

 (8181 -8142مه الططت الطمةُت  الثبل 

إعزًبد رمسٚس يزبثعخ يب رى رُفٛرِ يٍ  طرخ انجؾرش  وافق مجلس إدارة الوحدة علقى .46

ماااه الططااات الطمةاااُت  الثبلااا )العاااب   8147/8142  انًررربنٗعرررٍ انعررربو  انعهًرررٙ

8142- 8181) 

إعزًبد  طخ يزبثعخ يرب ررى رُفٛررِ يرٍ  طرخ رعٛرٍٛ  وافق مجلس إدارة الوحدة على .47

 الثبلا )العاب   8147/8142  اندزاظرٙيعبَٔٙ أعابع ْٛئرخ انزردزٚط عرٍ انعربو 

 (8181 -8142مه الططت الطمةُت 

إعزًبد  طخ يزبثعخ يب رى رُفٛررِ يرٍ  طرخ إَزرداة  لوحدة علىوافق مجلس إدارة ا .42

مه الططات  الثبل )العب   8147/8142  اندزاظٙأعابع ْٛئخ انزدزٚط عٍ انعبو 

 (8181 -8142الطمةُت 



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ
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كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 جىدة التعلُم واالعتمبد لضمبن

إعزًرربد َزررب ظ رمٛررٛى أداع أعارربع/ يعرربَٔٙ ْٛئررخ  وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .41

مااه الططاات الطمةااُت  الثبلاا  )العااب  8147/8142  انًرربنٗانزرردزٚط عررٍ انعرربو 

8142- 8181) 

إعزًررربد اظرررزطال  زأٖ لٛررربض ءزاع أعاررربع/  وافقققق مجلقققس إدارة الوحقققدة علقققى .81

مه الططت  الثبل )العب   8147/8142  اندزاظٙيعبَٔٙ ْٛئخ انزدزٚط عٍ انعبو 

 (8181 -8142الطمةُت 

بيم إعزًرربد يررب رررى رُفٛرررِ يررٍ  طررخ انزمٛررٛى انشرر وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .84

مااه  الثبلاا )العااب   8147/8142  انًرربنٗعررٍ انعرربو  نهمرردزح انًؤظعررٛخٔانًعررزًس 

 (8181 -8142الططت الطمةُت 

انزمٛررٛى انشرربيم   طررخ إعزًرربد يررب رررى رُفٛرررِ يررٍ وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .88

مااه  الثبلاا )العااب   8147/8142  انًرربنٗعررٍ انعرربو  نهفبعهٛررخ انزعهًٛٛررخٔانًعررزًس 

 (8181 -4281الططت الطمةُت 

انًركسح انًمديخ يٍ ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح ثشأٌ انًٕايمخ عهٗ إعزًبد : الموضوع .83

   8147/8142  انًبنٗ طخ ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح عٍ انعبو  يب رى رُفٛرِ يٍ

إعزًرربد  طررخ ٔؽرردح ضررًبٌ انغررٕدح عررٍ انعرربو  وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .81

   8142/8141  انًبنٗ

عتمرر ا اقتقريررر اق ررحرة قلخررات اقلررام ي ا ق ترل  رر   ا  وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .82
 لاقذة   مل اعتم ا:

  يلقيلم  تم إ ج زه من تخايث قملقع اق ل   على  بك  اقمعللم ي لالل  حر 

  يلقيلم  تم إ ج زه من تخايث قملقع اق ل   على اقبلاب  اإلق ترل    لالل  حر 

   م  تم إ ج زه من تخايث قلب    ي على ملقع اق ل ( علىMIS لالل  حر )يلقيل 

انًُجضمرخ عرٍ يغهرط انكهٛرخ،  هغربٌان رشركٛم إعربدح وافق مجلس إدارة الوحدة على .86

ٔٔؽدح ضًبٌ انغٕدح ٔٔؽدح رطٕٚس َظى رمٕٚى انطالة ٔاىيزؾبَبد ثُبعا عهٗ يرب 

ٔزد يررٍ زاجرربد يررٍ األلعرربو انعهًٛررخ انًررٕلسح ٔانعرربدح األيبضررم أعارربع ْٛئررخ 

 :ٚهٙ كًبانزدزٚط 

 :والطالة التعلُم شئىن تلجى

 أ.د./ يصطفٗ عجد ان بنك )ز ٛعب( -4

 عجد انسؽًٍ أ.د./ عجد انسؽًٍ ؽعٍ -8



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 جىدة التعلُم واالعتمبد لضمبن

 أ.د./عهٗ طّ عهٗ ؽعٍ -3

 أ.د./ انشبذنٗ صبنؼ يٕظٗ -1

 أ.د./ عجٛس شُٛ  د -5

 د./ ْدٖ يصطفٙ اؽًد  -6

 د./ د َصس اندٍٚ صبثذ -7

 أيٍٛ انهغُخ انضمبيٛخ -2

 انهغُخ(ظس )أيٍٛ  د انًغٛد عجد يؾًٕد./ انعٛد -1

 "(انغٕدح يًضم" انغٕدح ضًبٌ ٔؽدح يدٚس) انصبٔ٘ اؽًد ظبيس./ د -41
 

 :العلُب الدراسبث شئىن لجىت
 أ.د./ ؽعبٌ ؽًدٖ عجد انسؽًٍ )ز ٛعب( -4

 أ.د./ عالع اندٍٚ ؽعٍ د -8

 أ.د./ عبط  عالل عجد انْٕبة  -3

 أ.د./ ؽًدٖ عهٗ دٍٚ -1

 أ.د./ ظٓٛس عهٗ د -5

 أ.د./ ؽعُبع اؽًد اثٕانٕيب -6

 ضؾٗ صبثس د د./  -7

 عًس د عجد انكسٚى )يدزض يعبعد عساؽخ انعظبو( ./ط -2

 )أيٍٛ ظس انهغُخ( َبعٙ أؽًد عهٗ انعٛد /انعٛد -1

 "(انغٕدح يًضم" انغٕدح ضًبٌ ٔؽدح يدٚس) انصبٔ٘ اؽًد ظبيس./ د -41
 

 :الثقبفُت العالقبث شئىن لجىت

 أ.د./ ؽعبٌ ؽًدٖ عجد انسؽًٍ )ز ٛعب( -4

  أ.د./ د عجد انعبل د -8

 أ.د./ د عجد انغفبز د -3

 د./ يؤيٍ د انًأيٌٕ -1

 د./ ؽبشو كًبل اثساْٛى -5

 د./ ظُبع عجد انعبل د -6

 د./ ظهٕٖ د عٕٚط -7

 ط./ يُٛب إٚٓبة إَٔز           )يدزض يعبعد انفبزيبكٕنٕعٗ(. -2

 )أيٍٛ ظسانهغُخ(  انهطٛ  عجدعهٗ  أًٍٚ/ انعٛد -1

 ("انغٕدح يًضم"ٔؽدح انغٕدح )َب ت يدٚس  د انسؽًٍ عجد يغد٘./ د -41
 

 :المكتببث لجىت
 .أ.د./ ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ اندزاظبد انعهٛب ٔانجؾٕس -4

 أ.د./ عصبو اندٍٚ عجد انعصٚص د. -8

 أ.د./ أؽًد يزؾٗ ؽبيد -3



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 جىدة التعلُم واالعتمبد لضمبن

 ظًٛس أؽًد عجد انًغٛد./ د -1

 د./ ٔنٛد  ه  عهٗ اثٕشٚد -5

 د./ عالع اؽًد ابنت -6

   د./ ؽعٍ د ؽعٍ انعالف -7

 خ انضمبيٛخ ثبرؾبد انطالةأيٍٛ يعبعد انهغُ -2

 أيٍٛ ظس انهغُخ( -)يدٚس انًكزجخ عٛبد ظًٛس/ انعٛد -1

 "(انغٕدح يًضم" انغٕدح ضًبٌ ٔؽدح يدٚس) انصبٔ٘ اؽًد ظبيس./ د -41
 

 :المجتمع خدمت لجىت

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ  ديخ انًغزًع./ د.أ -4

 أ.د./ يغدٖ د أيٍٛ -8

 د./ يُٗ طّ ؽعٍٛ -3

 د./ َٓهخ د عهٗ -1

 ػ اندٍٚ دد./ أؽًد صال -5

 ثأظٕٛط انجٛئخ شئٌٕ يس  يدٚس -6

 ثعْٕبط ان طسح انُفبٚبد إدازح يدٚس -7

 ط./ د ظًٛس انمابثٗ                 )يدزض يعبعد أيساض انُعبع(. -2

 )أيٍٛ ظس انهغُخ( عهٗ ؽعٍ يسط/ انعٛد -1

 ("انغٕدح يًضم")َب ت يدٚس ٔؽدح انغٕدح  د انسؽًٍ عجد يغد٘./ د -41
 

 :المعبملالمطتبزاث و لجىت

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ  ديخ انًغزًع./ د.أ -4

 أ.د./ َغٕٖ ظٛد أؽًد -8

   د./ يُٗ يزٕػ دأ. -3

 د./ أؽًد يصطفٙ يؾًٕد -1

 د./ أيم يصطفٗ د -5

 نٓبو عًس ؽبيدإد./  -6

   د./ عالع اندٍٚ صدلٙ -7

 أيٍٛ انهغُخ انعهًٛخ ثبرؾبد انطالة -2

 )أيٍٛ ظس انهغُخ(   أؽًد يؾًٕد َغٕٖ/ انعٛدح -1

 ("انغٕدح يًضم")َب ت يدٚس ٔؽدح انغٕدح  د انسؽًٍ عجد يغد٘./ د -41
 

 :الجىدة ضمبن وحدة عه مىبثقت لجبن: ثبوُب

 :الدراسُت والمقزراث التعلُمُت البزامج لجىت

 أ.د./ يًدٔػ د عصًذ -4

 عطٛخ يزس٘ يؤاد/ د -8

 د./ ؽعٍ د ؽعٍ انعالف -3



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 جىدة التعلُم واالعتمبد لضمبن

 (  انغٕدح يًضم) انصبٔ٘ أؽًد ظبيس./ د -1

 سؽالدٔان انغٕانخ نغُخ أيٍٛ -5
 

 :العلمٍ البح  أخالقُبث لجىت

 يمسزا -أ.د./ عصبو اندٍٚ عجد انعصٚص د -4

 أ.د./ أؽالو عجد انعالو َجّٛ -8

 أ.د./ إًٚبٌ أؽًد صبثذ -3

 أ.د./ عبصى انضبَٗ د عهٗ -1

 د./ أؽًد ظٛ  اٜظالو -5

 د./ َعسٍٚ عًبل اندٍٚ -6

 د./ ظُبع عجد انعبل د -7

 د./ أؽًد زشدٖ ؽبيد -2

 لبظى يٕش٘ أؽًد د./ -1
 

 :الداخلُت المزاجعت لجىت

 انزسكٙ عهٗ د./ د.أ -4

 أ.د./ عصبو اندٍٚ عجد انغصٚص د َدا -8

 انالِ عجد ان بنك عجد يصطفٗ./ د.أ -3

 َجّٛ انعالو عجد أؽالو./ د.أ -1

 ْالل انؾًٛد عجد يٓب./ د.أ -5

 انعص أثٕ انؾًٛد عجد طبزق./ د -6

 (انغٕدح يًضم) انصبٔ٘ أؽًد ظبيس./ د -7
 

 :للكلُت / الدراست الذاتُتلةىىٌا التقزَز كتببت لجىت

 انغٕدح ضًبٌ ٔؽدح يدٚس – انصبٖٔ أؽًد ظبيس./ د -4

 انز طٛط اىظزسارٛغٗ -اندٍٚ صالػ ٕٚظ  َجٛم/ د.أ -8

 انمٛبدح ٔانؾٕكًخ -أؽًد ظٛد َغٕٖ/ د.أ -3

 إدازح انغٕدح -ؽبيد زشد٘ أؽًد/ دأ -1

 أعابع ْٛئخ انزدزٚط -َعسٍٚ عهٗ د/ دأ -5

 ش اإلدازٖانغٓب -ظٓٛس عهٗ د/ دأ -6

  انًٕازد انًبنٛخ  - عصًذ د يًدٔػ/ دأ -7

   انًعبٚٛس األكبدًٚٛخ -عطٛخ يزس٘ يؤاد/ د -2

 انزدزٚط ٔانزعهى -انًغٛد  عجد أؽًد ظًٛس/ د -1

 انطالة ٔان سٚغٌٕ  -اسٚت يبٖٔ د  أ.د./ -41

 انجؾش انعهًٗ -َعسٍٚ عًبل اندٍٚ/ د -44

 اندزاظبد انعهٛب -د انعبل عجد كًبل/ د.أ -48

 انًشبزكخ انًغزًعٛخ -ؽبيد يزؾٗ ًداؽ/ دأ. -43
 



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 جىدة التعلُم واالعتمبد لضمبن

 :واإلعال  التىعُت لجىت

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ  ديخ انًغزًع./ د.أ -4

 أ.د./ أؽًد يزؾٗ ؽبيد -8

 د./ ؽعٍ د ؽعٍ انعالف -3

 ط./ د أشسف -1

 األظس نغُخ أيٍٛ -5
 

 :والدعم الطالبً االجتمبعُت الطدمبث لجىت

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ  ديخ انًغزًع./ د.أ -4

 عجد انؾًٛد ْالل أ.د./ يٓب -8

 أ.د./ ظٓٛس عهٗ د -3

 أ.د./ يُٗ طّ ؽعٍٛ -1

 أ.د./ َعسٍٚ عًبل اندٍٚ -5

 اىعزًبعٛخ انهغُخ أيٍٛ -6
 

 :الحكمبء لجىت

 شُٚت د يؾًٕد دٚبة أ.د./ -4

 عجد انؾفٛظ ؽعُٙ د عجد انالِ أ.د./ -8

 د عهٙ د انزسكٙأ.د./  -3

 عجد انًزٍٛ يٕظٗ عجد انهطٛ ./ د.أ -1

 ٌ عبثس يسشٔقد ظهًٛب./ د.أ -5

 عهٙ  أثٕ انًغد أؽًد./ دأ. -6

 عبدل  عجد انعصٚص انعٛد./ دأ. -7

 نطفٙ ؽبيد أثٕ دْت./ دأ. -2

 عهٙ يؾًٕد أؽًد لبظى./ دأ. -1

 ./ عضًبٌ عجد انكسٚى ددأ. -41

 ./ إظًبعٛم يٕظٗ عجد انهطٛ دأ. -44

 ./ ؽعٍ  أؽًد ؽعبٍَٛدأ. -48

 ./ عًبل عجد انهطٛ  زضٕاٌدأ. -43

 ْدْٕد./ ظًٛخ  انعٛد أؽًد يصطفٙ دأ. -41

 ./ د صسٔد يؾًٕد ظهًٛبٌدأ. -45

 ./ عجد انسؽًٍ ؽعٍ عجد انسؽًٍدأ. -46

 ./ عجد انًُعى د اثٕ شٚد ؽعبٍَٛدأ. -47

 ./ صالػ عهٙ إظًبعٛم عهٗدأ. -42

 ./ أَٛط انعٛد د انعٛد شٛؾّدأ. -41

 أ.د./ عالع اندٍٚ ؽعٍ د -81



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 جىدة التعلُم واالعتمبد لضمبن

 أ.د./ عصبو اندٍٚ عجد انعصٚص د -84

 أ.د./ إًٚبٌ عجد انجبظط د -88
 

 :القُبس والتقىَم وحدة عه مىبثقت لجبن: بثبلث

   :التقىَمالقُبس و وظم جىدة ضبط لجىت

 أ.د./ عصبو اندٍٚ عجد انعصٚص د -4

 كًبل عجد انعبل د  -8

 أ.د./ كًبل عجد انعزبز د -3

 أ.د./ طبزق عجد انؾًٛد أثٕ انعص -1

 انطالة إرؾبد ز ٛط -5
 

 

 :ألسئلتا بىىكاالختببراث االلكتزووُت و إعداد متببعت لجىت

 أ.د./ َغٕٖ ظٛد د  -4

 أ.د./ عالو د عجد انًُعى -8

 د./ أشسف أؽًد عجد انهطٛ  -3

 د./ َٓٛس د عجبض. -1

 انضمبيٛخ انهغُخ أيٍٛ -5
 

 :االمتحبوُت الىرقت مىاصفبثببلالئحت و االلتزا  مدي تقُُم لجىت 

 أ.د./ عالع اندٍٚ ؽعٍ د -4

 أ.د./ إًٚبٌ عجد انجبظط د -8

 ؽًدأ.د./ صالػ زشدٖ أ -3

 أ.د./ عبصى انضبَٗ د عهٗ -1

 د./ َعسٍٚ عًبل اندٍٚ -5

 ط./ د أشسف  -6

 .انفُٛخ انهغُخ أيٍٛ -7
 

 :إلكتزووُب الىتبئج وإعالن ورصد تصحُح متببعت لجىت

 أ.د./ ؽًدٖ عهٗ دٍٚ -4

 د./ ظًٛس أؽًد عجد انًغٛد -8

 د./ عالع أؽًد ابنت -3

 د./ عًسٔ د عجد انؾًٛد -1

 انطالة إرؾبد يعبعد أيٍٛ -5
 

 ضرًبٌ انغرٕدح ٔؽردح إدازح يغهرط رشركٛم إعربدح ق مجلس إدارة الوحدة علقىواف .87

 -:كبٜرٙ

 )ز ٛعب(                                عًٛد انكهٛخ ٔز ٛط انًغهط  .4



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 جىدة التعلُم واالعتمبد لضمبن

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انطالة  .8

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ اندزاظبد انعهٛب  .3

    ديخ انًغزًعٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ  .1

   ./ ظبيس أؽًد انصبٖٔ(.)د انًدٚس انزُفٛر٘ نهٕؽدح .5

، ٔيدٚس ٔؽدح انمٛبض ٔانزمٕٚى )د./ كرسو َب ت  انًدٚس انزُفٛر٘ نهٕؽدح .6

 لُبٖٔ عبد هللا(.

 أ.د./ عصبو اندٍٚ عجد انعصٚص د .7

 أ.د./ عهٗ طّ عهٗ ؽعٍ     .2

                أ.د/ صالػ زشدٖ أؽًد .1

 انشبذنٗ صبنؼ يٕظٗأ.د./  .41

 أؽًد يزؾٗ ؽبيد أ.د./  .44

                ؽعٍ انعالف ؽعٍ دد./  .48

 د./ د انسشٛدٖ .43

     أيٍٛ انكهٛخنعٛد/ ا .41

ٕؽرردح ضررًبٌ انًغهررط انزُفٛررر٘ ن رشرركٛم اعزًرربد وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .82

انغٕدح ثُبعا عهٗ يب ٔزد يٍ زاجبد يٍ األلعبو انعهًٛخ انًٕلسح ٔانعبدح األيبضم 

 -:ٚهٙ كًبأعابع ْٛئخ انزدزٚط 
  

 القةم االسم  

 انزشسٚؼ  د./ َغالع ًْبو عجبض -1

 انكًٛٛبع انؾٕٛٚخ  د./ عصبو عجد انسؽٛى عجد انعبل -2

 انفعٕٛنٕعٛب انطجٛخ د./ ْدٖ يصطفٙ أؽًد -3

 انٓعزٕنٕعٙ د./ اًٚبٌ  هٛفخ أؽًد -4

 انطفٛهٛبد انطجٛخ د./ أيم يصطفٙ أؽًد -5

 انجبصٕنٕعٙ د./ أؽًد زشدٖ ؽبيد -6

 كٕنٕعٙانفبزيب د./ ظُبع عجد انعبل اؽًد -7

 انًٛكسٔثٕٛنٕعٙ د./ أظًبع َصس اندٍٚ صبثذ -8

 انطفٛهٛبد د./ أيم يصطفٗ د -9

 انصؾخ انعبيخ د./ َعسٍٚ عهٗ د  -11

 انطت انشسعٙ د./ زاَٛب اؽًد زضٕاٌ  -11

 انغساؽخ انعبيخ أ.د./ َجٛم ٕٚظ  صالػ اندٍٚ  -12

 زعساؽخ انمهت ٔانصد د./  بند د عجد انعبل  -13

 عساؽخ انزغًٛم بل ؽعبٍَٛد./ د عجد انع  -14

 عساؽخ انًخ ٔاىعصبة د./ عبثدٍٚ  ٛسهللا لبظى  -15



 

 

 
 

 عبيعخ ظْٕبط

 كهٛخ انطت انجشسٖ

 ٔؽدح ضًبٌ انغٕدح
 

كلُت معتمدة مه الهُئت القىمُت 

 جىدة التعلُم واالعتمبد لضمبن

 عساؽخ انًعبنك انجٕنٛخ د./ د صبثس  ه   -16

 عساؽخ انعظبو د./ أشسف زشبد أؽًد يسشٔق  -17

 اىيساض انجبطُخ د./ عالع أؽًد ابنت  -18

 األيساض انصدزٚخ عجد انالِ ؽبيد  هٛم  -19

 ض انعصجٛخ ٔانُفعٛخاىيسا د./ ؽعبٌ د انُبدٖ  -21

اىيساض انغهدٚخ ٔانزُبظهٛخ ٔطت  د./ أشسف أؽًد عجد انهطٛ   -21

 انركٕزح

 انطت انطجٛعٙ ٔانسٔيبرٛصو د./ ؽُبٌ ظٛد أثٕشٚد  -22

 طت انًُبطك انؾبزح د./ صفبع  ه  عجد هللا  -23

 انُعبع ٔانزٕنٛد د./ يغد٘ عجد انسؽًٍ د  -24

 طت اىطفبل أ.د/ انصْساع ظٛد شسف  -25

 طت ٔعساؽخ انعٍٛ يسٔح يؾًٕد عجد انالِ د./  -26

 عالط اىٔزاو ٔانطت انُٕٔ٘ د./ انعٛد يصطفٗ عهٗ  -27

 اىشعخ انزش ٛصٛخ د./ يدؽذ اثساْٛى د  -28

 انز دٚس ٔانعُبٚخ انًسكصح د./ ْٛضى د طّ  -29

 اىذٌ ٔاىَ  ٔانؾُغسح د./ يؾًٕد أؽًد ؽبيد  -31

 خٛانجبصٕنٕعٛب اىكهُٛٛك د./ َعًخ ي زبز  -31

 اىٔعٛخ انديٕٚخ د./ أظبيخ عجدِ عجد انسؽٛى  -32

 41/7/8142تخريرا في  
 مدير الوحدة                                           رئيس المجلس                    

 



 

 

 
 

 جبيعخ صىهبج

 كهُخ انطت انجشري

 وحذح ضًبٌ انجىدح
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبث 

 أوشطت وحدة

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
11/9/8112 

 

 8112سبتمبر 



 

 

 
 

 جبيعخ صىهبج

 كهُخ انطت انجشري

 وحذح ضًبٌ انجىدح
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 قبعذح ثُبَبد أَشطخ وحذح ضًبٌ انجىدح

 11/9/8112ثزبرَخ 
 

رطىَر اصزرارُجُخ ورشخ عًم " يخرجبد إعزًبد وافق مجمس إدارة الوحدة عمى -1

 د/ اَهبة صعىد أصزبر طت االطفبل.ا خصزضبف" ثإانزذرَش وانزعهى وانزقىَى

 8٢الحذ انًىافق وانًُعقذح  وخجُر رطىَر انزعهُى ثبنجبيعبد انضعىدَخ

وانزً رضًُذ يُبقشخ أصبنُت انزذرَش وانزعهُى انزً رُبصت  8112 اغضطش

تحليل نتائج تقويم طالب رطجُق الئحخ َظبو انخًش صُىاد، ثبالضبفخ انً 
والتى  7112/7112ى المرحلة الجامعية األولى للفرق األربع األولى عن العام الجامع

 تشمل:

 7112/7112العام الدراسي  عام عن نتائج إمتحاناتالتقرير ال  

  تقريررر عررن القرررارات الت ررحيحية التررى اتلرررمت  شررقن التنلمررات المقدمررة مررن طرررالب
 .المرحلة الجامعية األولى من نتائج التقويم

انقُبس ر نقبء انضُذ أ.د./ صجرٌ ثبصظ يذَإعزًبد  وافق مجمس إدارة الوحدة عمى -8

 وانًُعقذحرقىَى انطالة: يُكُخ االيزحبَبد  تأصبنُ" حىل رطىَر" وانزقىَى

فٍ ضىء رطجُق الئحخ َظبو انخًش  8112صجزًجر  8الحذ انًىافق ا َىو

 صُىاد.

ررشُح أعضبء هُئخ انزذرَش ثبألقضبو إعزًبد  وافق مجمس إدارة الوحدة عمى -3

ٍ انُظبو انزقهُذٌ انً انُظبو انعهًُخ نحضىر ورشخ عًم رحىَم االيزحبَبد ي

ثًركز  11/9/8112االنكزروًَ وانزً صىف رُعقذ َىو االثٍُُ انًىافق 

 .رطىَر َظى رقىَى انطالة وااليزحبَبد

مقترح تشكيل لجنة الستق ال الطرالب الجردد والقردامى إعزًبد  وافق مجمس إدارة الوحدة عمى .1
 فى أول العام الدراسى مكونة من كل من: 

 أ.د./ عميد الكمية 

 أ.د./ وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث 

 د./ مدير وحدة ضمان الجودة 

 أ.د./ رئيس لجنة الدعم الطالبى 

 الطالب/ رئيس اتحاد الطالب 



 

 

 
 

 جبيعخ صىهبج

 كهُخ انطت انجشري

 وحذح ضًبٌ انجىدح
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

يخرجااابد ورشاااخ عًااام "رطجُاااق انًىاقااا  إعزًااابد  وافقققق مجمقققس إدارة الوحقققدة عمقققى .8

وانًُعقاذح َاىو االحاذ انًىافاق َُهى االنكزروَُخ نهضبدح أعضبء هُئخ انزذرَش ويعبو

9/2/8112. 

ثالثاخ يىاقاا  يااٍ حُاا   ألفضااماقاارار جاابئزح إعزًابد  وافقق مجمققس إدارة الوحقدة عمققى .3

 .انًحزىي

اعتمرراد التقريررر الشررحرة لوحرردة اللرردمات االلاترونيررة  والررمة  وافققق مجمققس إدارة الوحققدة عمققى .4
 يشمل اعتماد:

 أغسطسش كة المعلومات لالل شحر  ما تم إنجازه من تحديث لموقع الالية على 

  أغسطسما تم إنجازه من تحديث لموقع الالية على البوا ة اإللاترونية لالل شحر 

 ( ما تم إنجازه من تحديث للبيانات على موقع الالية علىMIS لالل شحر )أغسطس 
 

 11/9/8112تحريرا فى  
 

 رئيس المجمس                  مدير الوحدة                                             



 

 

 
 

 جبمعخ سوهبج

 كليخ الطت الجشرى

 وحذح ضمبن الجودح
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبت 

 أوشطة وحدة

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
61/61/8162 

 

 8162 أكتىبر



 

 

 
 

 جبمعخ سوهبج

 كليخ الطت الجشرى

 وحذح ضمبن الجودح
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 

 قبعذح ثيبوبد أوشطخ وحذح ضمبن الجودح

 66/61/8162ثتبريخ 

 

تحويل  اممتحبولبد مله ورشخ عمل   مخرجبدإعتمبد  وافق مجلس إدارة الوحدة على  .6

نثىلليه الموا لل  يللوا امتللا اوعيبدهللب الىظللبا التيليللذً الللي الىظللبا املاترووللي والتللي 

 .ثمركس تطوير وظا تيويا الطالة واممتحبوبد 61/9/8162

الموا يخ علي توزيع استجيبوبد ميرراد الفرقلخ اعتمبد  وافق مجلس إدارة الوحدة عل  .8

السبدسللخ علللي هللبما امتحبوللبد التحريللرى حللول عمليللخ التعللليا وعمليللخ التيللويا 

علللله العللللبا الجللللبمعي لميللللررى الجراحللللخ العبمللللخ وأمللللرا  الىسللللب  والللللومدح 

8162/8169 . 

الموا يلللخ عللللي توزيلللع اسلللتجيبوبد  لللالة اعتملللبد  وافىىىق مجلىىىس إدارة الوحىىىدة علىىى  .3

 .8162الذراسبد العليب علي هبما امتحبوبد الذراسبد العليب دور أكتوثر 

 تمثيلل  الللذكتور/ كللرا قىللبوى جللبد ج لع للويخ لجىللخ وافىىق مجلىىس إدارة الوحىىدة علىى  .4

وبئلت ملذير  ثصلفت  ، ولجىخ خذمخ المجتملعالمعبم  ، ولجىخ يخالثيب العالقبد شئون

 وحذح ضمبن الجودح.

خذمللخ ترشلليط  / داليللب سللعذ لللوي  لع للويخ لجىللخ  وافىىق مجلىىس إدارة الوحىىدة علىى  .5

 ثذم مه  / دمحم سمير الي جبوي. المجتمع وتىميخ الجيئخ

ترشيط السيذ/ خلل  اثلو ضلي  شللبة لع لويخ لجىلخ  وافق مجلس إدارة الوحدة عل  .6

 .أحمذ محمود وجوىالمعبم  ثذم مه السيذح/ 

الخددات ا اكلرونية؛ددال يالددل  ؛ ددت   اعتمىى د تير ىىر وحىىدة وافىىق مجلىىس إدارة الوحىىدة علىى  .7
 اعوت ا:

  سبوتبنت  وم إةج زه تن وحايث لتيقع الرل؛ا على  بكا التعليت ا خالل  هن 

 سبوتبنايث لتيقع الرل؛ا على البيابا اإللرونية؛ا خالل  هن ت  وم إةج زه تن وح 

 ( ت  وم إةج زه تن وحايث للب؛ ة ا على تيقع الرل؛ا علىMIS خالل  هن )سبوتبن 

 .الموا يخ ور ع األمر لمجل  الاليخ :اليىىىىىىىرار

 61/61/8162تحر را ف   
 

 رئيس المجلس                    مدير الوحدة                                           



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبث 

 وحدةأوشطت 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
51/55/8152 

 

 8152وىفمبر 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة

 55/55/8152بتاريخ 

 

ورشة العمل حول " عرض النسخة اإللكترونيةة االعالن عن  وافق مجلس إدارة الوحدة على  .5
فق عةةة  41/44/8142المواهةة  وذلةال وةةوال الرءعة    مة  ننةةال السة مة" فمعرهةةة ملنةكس الشةةر ة

 .الست ذ الك تور/ محموك ري ض
 

اعتمةة ك التقريةةر الشةةلرة لوحةةكت الخةةكم ي اللكترونيةةة  والةةذة  وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .8
 يشمل اعتم ك:

  أكتوءرم  تال إنج زه م  تحكوث لموقع الكمية عمى شف ة المعموم ي خالل شلر 

 أكتوءرمى النوافة اإللكترونية خالل شلر م  تال إنج زه م  تحكوث لموقع الكمية ع 

 ( م  تال إنج زه م  تحكوث لمني ن ي عمى موقع الكمية عمىMIS خالل شلر )أكتوءر 

وك طيةة ر ك   مةةل الي نويةةة المقةةكال مةة  مكرسةةة الشةةلطمةة  ال وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .3
ننةةو  لزيةة رت طةةال  نةة كة العمةةوال ف لمكرسةةة لمع مةةل الكميةةة لمتعةةر  عمةةى ال ةةر  العظةةيال الةةذ  
يقكال خكم ي جمومة لممجتمع ولتشةجيع وتحيوةز الطةال  عمةى الكراسةة والسةتي كت العمميةة وذلةال 

 .48/44/8142ووال الحك المواه  

 عمةر نة  عنةك العزيزالي نويةة ننة يمقةكال مة  مكرسةة الطمة  ال وافق مجلقس إدارة الوحقدة علقى .4
لمع مل الكمية لمتعر  عمى ال ر  العظيال الةذ  يقةكال خةكم ي جمومةة لممجتمةع  الط لف يلزي رت 

المواهةةةة   الخمةةةةيسولتشةةةةجيع وتحيوةةةةز الطةةةةال  عمةةةةى الكراسةةةةة والسةةةةتي كت العمميةةةةة وذلةةةةال وةةةةوال 
41/44/8142. 

 51/55/8152تحريرا فى  
 

 مدير الوحدة                                           رئيس المجلس                    



 

 

 
 

 جبمعخ سوهبج

 كلَخ الطت الجشزى

 وحذح ضمبن الجودح
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبث 

 أوشطت وحدة
 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
71/71/1172 

 

 1172ديسمبر 



 

 

 
 

 جبمعخ سوهبج

 كلَخ الطت الجشزى

 وحذح ضمبن الجودح
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 قبعذح ثَبوبد أوشطخ وحذح ضمبن الجودح

 71/71/1172ثتبرٍخ 

 

المااجاييننن الراا جيننن لمجااجامل التيم م اا  ق ئماا  اعتماا    وافققم مجلققا ةدارح الوحققذح علققي .7
 .االقس م اليمم  والمقجججات ال جاس   لمجحم  ال جاس ت اليم   الواج ة من 

اعتماا   ق ئمااا  المااجاييننن الااا ارمننن لمجااجامل التيم م ااا   وافقققم مجلقققا ةدارح الوحقققذح علقققي .1
 .والمقجججات ال جاس   لمجحم  ال جاس ت اليم   الواج ة من االقس م اليمم  

اعتماا   تقاا جلج المااجاييننن الراا جيننن لمجااجامل التيم م اا   وافققم مجلققا ةدارح الوحققذح علققي .3
 .ت ال جاس   لمجحم  ال جاس ت اليم   الواج ة من االقس م اليمم  والمقجججا

-Blueاعتماا   مر اات ارتتاا جات المقااججات ال جاساا     وافققم مجلققا ةدارح الوحققذح علققي .4

Printلممجحم  الي مي   االولى ). 

لمزحلقققخ اعاا  ة اعتمااا   الجااجامل التيم م اا  والمقااجججات  وافققم مجلققا ةدارح الوحقققذح علققي .5

 -ب فٌ ضوء:الذراسبد العلَ

تقبرٍز المزاجعخ الذاخلَخ لوثقبقم تويقَا الجقزامل التعلَمَقخ والمققزراد  .7

 1الذراسَخ

تقبرٍز المزاجعخ الخبرجَخ لوثبقم تويَا الجقزامل التعلَمقخ والمققزراد  .1

 1الذراسَخ

 1تقبرٍز الممتحىَه الخبرجََه .3

وتققبقل تحلَققت ةسققتجَبوبد الطقق ة عققه كققت مققه العملَققخ التعلَمَققخ وأو مققخ  .4

 1قوٍم فٌ هذي الجزاملالت

 1تحلَت وتبقل الط ة ثبالمتحبوبد .5

ةستط ع أراء رؤسبء المؤسسبد فٌ سوق العمقت التقٌ ٍعمقت ثطقب  ق ة  .6

 1وخزٍجٌ هذي الجزامل

 1م ح بد ومقتزحبد أعضبء هَئخ التذرٍا المسئولَه عه المقزراد .1

المسققتجذاد العلمَققخ والتوىولوجَققخ فققٌ مجققبالد التخ قق  وفققٌ  ققزق  .2

 1التذرٍا

المتغَققزاد المحلَقققخ والعبلمَققخ المقققؤثزح فقققٌ احتَبجققبد المجتمققق  وسقققوق  .3

 1العمت

 1وتبقل ةستط ع الخزٍجَه .71

    1وتبقل ةستط ع أراء مستقجلٌ الخذمخ .77

 1تقبرٍز الجزامل التعلَمخ والمقزراد الذراسَخ .71

 -ووتج عه مجمل المتغيراث:



 

 

 
 

 جبمعخ سوهبج

 كلَخ الطت الجشزى

 وحذح ضمبن الجودح
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 1ت مَم مخطط اختجبر لوت مقزر 

 1تغََز أسلوة التذرٍا 

 1زرةضبفخ مق 

 1ةضبفخ وحذح ثىبقَخ 

 .ةضبفخ ثعض الذروس الجذٍذح لجعض المقزراد 

 1حذف مقزر قلَت االرتجب  ثجعض الجزامل 

 1تغََز تزتَت موضوعبد المقزر 

 1تغََز مستوى توىولوجَب التعلم المستخذمخ 

 1ةضبفخ ثعض أوشطخ التذرٍا والتعلم 

 1حذف ثعض أوشطخ التذرٍا والتعلم 

  1والتعلمتغََز ثعض أوشطخ التذرٍا 

 1تغََز أسلوة التقوٍم 

 1تغََز أسلوة وض  الذرجبد 

 1مزاجعخ سَبسبد القجول ثبلجزوبمل 

اعتماا   التقجلااج ال ااحجة لوحاا ة الراا م ت االلاتجو  اا   والاا ة  وافققمجلس ققاجة الوجاةوعقق وج  قق  .6
   مل اعتم  :

  وفمججم  تم إ ي زه من تح نث لموقع الام   عمى  تك  الميموم ت رالل  حج  

  وفمججم  تم إ ي زه من تح نث لموقع الام   عمى الجوات  اإللاتجو    رالل  حج  

   م  تم إ ي زه من تح نث لمج    ت عمى موقع الام   عمىMIS وفمجج( رالل  حج  

المقاا م ماان ماا نج وحاا ة الق اا ا والتقااو م ت اا ن اعاا  ة  ماا  ال وافاام ميمااا إ اجة الوحاا ة عمااى .1
 إلكتروويب لتصبح:  الىتبئج وإعالن ورصد تصحيح متببعت لجىتت كنل 

 أ.د./ حمذى علي دمحمٍه -7

 أ.د./ أشزف دمحم الجذرً ثذال مه د./ سمَز أحمذ عجذ المجَذ -1

 د./ دمحم ٍوسا ثطَخ ثذال مه د./ ع ء أحمذ غبلت -3

 د./ عمزو دمحم عجذ الحمَذ -4

 الط ة ةتحبد مسبعذ أمَه -5

م جسا  تاو ا الن  و ا  لزلا جة فجلام  المقا م مان ما  الاعتما    وافمجلس اجة الوجاةوعق وج  ق  .2
ماان  ااال  الم جساا  لمي ماال الام اا  لمتيااجا عمااى اليااجد اليماا م الاا    قاا م راا م ت يمنماا  
لمميتمع ولت ي ع وتحفنز ال ال  عمى ال جاس  واالستف  ة اليمم   و لك نوم االجبي ء الموافم 

32/22/3122. 



 

 

 
 

 جبمعخ سوهبج

 كلَخ الطت الجشزى

 وحذح ضمبن الجودح
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

ن م جسااا  الز اااوج الر يااا  لزلااا جة المقااا م مااا مااا  الاعتمااا    وافقققمجلس قققاجة الوجاةوعققق وج  ققق  .3
 ال  يم ع  اليموم ت لم جس  لمي مل الام   لمتيجا عمى اليجد اليم م ال    قا م را م ت 
يمنم  لمميتمع ولت ي ع وتحفناز ال اال  عماى ال جاسا  واالساتف  ة اليمم ا  و لاك ناوم االجبيا ء 

 .32/22/3122الموافم 
لمقاا م ماان م جساا  ارماا م الن  و اا  ج اا ت ا ماا  الاعتماا    وافققمجلس ققاجة الوجاةوعقق وج  قق  .71

لزلاا جة  ااال  يم عاا  التجب اا  ال فساا   ت لم جساا  لمي ماال الام اا  لمتيااجا عمااى اليااجد اليماا م 
ال    ق م ر م ت يمنما  لمميتماع ولت اي ع وتحفناز ال اال  عماى ال جاسا  واالساتف  ة اليمم ا  

 .32/22/3122و لك نوم االجبي ء الموافم 
 ياو  الياوامي   اج  المقا م مان م جسا   ما  الاعتم    ع وج   وافمجلس اجة الوجاةوج .77

لمي ماال الام اا  لمتيااجا عماااى يم عاا  التجب اا  ال فساا   ت لم جساا  لزلاا جة  ااال   الن  و اا  الي ماا 
اليااجد اليماا م الاا    قاا م راا م ت يمنماا  لمميتمااع ولت ااي ع وتحفنااز ال ااال  عمااى ال جاساا  

 .32/22/3122وافم الم االجبي ءواالستف  ة اليمم   و لك نوم 
ج1172/ج71/71تعليلاجف جج

 
 ل يلجاةوع وجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججلئياجاةلس اجججججججججججججججججججج



 

 

 
 

 خايعت عْٕاج

 كهٛت انطب انبششٖ

 ٔحذة ضًاٌ اندٕدة
 

كليخ معزمذح مه الهيئخ القىميخ 

 ضمبن جىدح الزعليم واالعزمبدل

قبعذح ثيبوبد 

 أوشطخ وحذح

 ضمبن الجىدح

ثزبريخ 
41/4/9142 

 

 9142يىبير 



 

 

 
 

 خايعت عْٕاج

 كهٛت انطب انبششٖ

 ٔحذة ضًاٌ اندٕدة
 

كليخ معزمذح مه الهيئخ القىميخ 

 ضمبن جىدح الزعليم واالعزمبدل

 41/4/9142قاعذة بٛاَاث أَشطت ٔحذة ضًاٌ اندٕدة 
 

انًذذذزكشة انًةذيذذذت يذذذٍ ٔحذذذذة اةلققق م لقق  ط ققق  اة لناقشقق وافققم لس ققا ة الو اةوعققق و   قق   .4

ٔنذذٗ نطذب  انرشقذذت اأ نذذ انثاانةٛذاط ٔانخةذذٕٚى بشذحٌ ح هٛذذم َخٛدذذت ايخ ذاٌ انبهذذٕ  

(، حٛذذذ  حًذذذج انذذذذعٕة نبخخًذذذا  9+5و الئ ذذذت  9142/9142انعذذذاو اندذذذايعٙ 

د/ 1و حُرٛزا نخٕخٛٓذاث انغذٛذ أ6/4/9142نًدهظ إداسة انٕحذة ٕٚو اأحذ انًٕافق 

 بٕٛنٕخٛذذت  انثانذذ سئذذٛظ اندايعذذت نهُيذذش فذذٙ َخذذائح ح هٛذذم ايخ ذذاٌ َٓاٚذذت انبهذذٕ  

 -ٔٔظائف انخهٛت( حٛ  احضح اأحٙ:

 1د( عؤال بُياو االخخٛاس انًخعذ41ٌ يٍ عذد  حكٌٕ االيخ ا -

 1دسخت نبيخ اٌ 74حى إحخغا  َصف دسخت نكم عؤال بًدًٕ   -

 1( طانب722أدٖ االيخ اٌ عذد   -
 ثعذ رصحيح اإلجبثبد حصل الطالة علً الزقذيراد االريخ:

 1%(7.26  45/722يًخاص: -

 1%(42.54  49/722خٛذ خذاً:  -

 1%(94.95  416/722خٛذ:  -

 1%(41.1  56/722يةبٕل:  -

 1%(75.22  411/722ضعٛف:  -

عذذؤال يذذٍ خذذاسج انًةذذشس باىضذذافت إنذذٗ  47أشذذخكٗ انطذذب  بذذحٌ ُْذذا   -

 1عؤال يكشس

 -حذذذذذذذذذذى حذذذذذذذذذذزت ْذذذذذذذذذذزِ اأعذذذذذذذذذذ هت ٔكذذذذذذذذذذاٌ حشحٛبٓذذذذذذذذذذا كذذذذذذذذذذاٜحٙ: -

 65،69،54،56،54،12،19،11،72،74،76،75،92،92)1 
 -رم إعبدح رصحيح اإلجبثبد فحصل الطالة علً الزقذيراد الزبليخ:

 1%(44.41  62/722ًخاص: ي -

 1%(42.42  44/722خٛذ خذاً:  -

 1%(97.24  72/722خٛذ:  -

 1%(44.74  11/722يةبٕل:  -

 1%(94.95  416/722ضعٛف:  -
 يزضح ممب سجق أن هىبك صعىثخ في مسزىي األسئلخ ويمكه اسزىجبط اآلري:

 1ال ٕٚخذ أ٘ عؤال حًج إخابخّ يٍ كم انطب  -

 1%( طانب4.5  92/722أعٓم عؤال أخطح فّٛ  -

 1%( طانب62  965/722أصعب عؤال أخطح فّٛ  -

%( أعذذذ هت نذذذى ٚغذذذخطع اىخابذذذت عهٛٓذذذا َصذذذف عذذذذد 44.4  4/61ُْذذذا   -

 1انطب 



 

 

 
 

 خايعت عْٕاج

 كهٛت انطب انبششٖ

 ٔحذة ضًاٌ اندٕدة
 

كليخ معزمذح مه الهيئخ القىميخ 

 ضمبن جىدح الزعليم واالعزمبدل

% يذذذذٍ 11%( عذذذؤال نذذذى ٚغذذذذخطع اىخابذذذت عذذذُٓى 71  42/61ُْذذذا   -

 1انطب 

 411/722عذذذذذذد انشاعذذذذذبٍٛ قبذذذذذم ان ذذذذذزت ن سبعذذذذذت عشذذذذذش عذذذذذؤال:  -

 75.22)%1 

 416/722بعذذذذذت عشذذذذذش عذذذذذؤال: عذذذذذذد انشاعذذذذذبٍٛ بعذذذذذذ ان ذذذذذزت ن س -

 94.95)%1 

 بعذ حزت اأع هت انثًاَٛت عشش: -
 -رم إعبدح الزصحيح اإلجبثبد فحصل الطالة علً الزقذيراد الزبليخ:

 1%(76.46  417/722يًخاص:  -

 1%(95.44  411/722خٛذ خذاً:  -

 1%(45.21  76/722خٛذ:  -

 1%(6.21  94/722يةبٕل:  -

 1%(41.65  54/722ضعٛف:  -
 الخالصخ:

 وزجذ المشكلخ في األسئلخ الخبصخ ثجزء الكيميبء الحيىيخ ثسجت:
( ب زت انً اضشاث RUMPعذو انخضاو ٔضع اأع هت بخعهًٛاث ندُت   -

 1انثًاَٛت يٍ ي خٕٖ انًةشس

( نهبهذذذذٕ  قبذذذذم ٔضذذذذع BLUE-Printعذذذذذو ٔضذذذذع يخطذذذذظ اخخبذذذذاس   -

 1االيخ اٌ
 الزىصيبد:

 1ً زٔتانُيش فٙ إنغاء اأع هت انخٙ خاءث يٍ اندضء ان -

انُيذذش فذذٙ اأعذذ هت انصذذعبت ٔإعذذادة انُيذذش فذذٙ انذذذسخاث انًًُٕحذذت نٓذذزِ  -

 1االع هت

ًٚكذذٍ نهغذذهطت انًخخصذذت انُيذذش فذذٙ إعرذذاء ٔاضذذع اأعذذ هت يذذٍ عضذذٕٚت  -

 1انهدُت انثبثٛت نٕضع االيخ اٌ انُٓائٙ

 -وقذ أشر السيذ األسزبر الذكزىر/ رئيس الجبمعخ ثبالري:

ٙ نى ٚدذب عهٛٓذا َصذف انطذب  باىضذافت ٚخى االكخراء ب زت اأع هت انخ -

إنٗ اأسبعت عشش عؤال يٍ خذاسج انًةذشس ٔحٕصٚذع دسخذاحٓى عهذٗ بذاقٙ 

 1االع هت

يٍ ٔضع االيخ اٌ انُٓائٙ،  -ٚغخبعذ انغٛذ اأعخار انذكخٕس/ دمحم أحًذ عبذانًعطٙ

ٔٚخى َذ  أحذ اأعاحزة يٍ خايع أعٕٛط نإلششات عهٗ ندُت ٔضع اأع هت نبيخ اٌ 

 1ُٓائٙان

 

زيققالو    اةلققق م لقق  لقق ةل وعقق و اةققققاا واة قققوقم  شقق  ط قق  اةوافققم لس ققا ة الو اةوعقق و   قق   .9
ةسنقق  ل ا  قق   طاةققم اات  ققالاو ااةف لونققق  فققل اةسال ققاو  ة لققة   ققم فنقق  وللاس قق  اةانققق  



 

 

 
 

 خايعت عْٕاج

 كهٛت انطب انبششٖ

 ٔحذة ضًاٌ اندٕدة
 

كليخ معزمذح مه الهيئخ القىميخ 

 ضمبن جىدح الزعليم واالعزمبدل

اةلكققا  اةققيع دققق ق   ققو اات  ققالاو  ويةقق  تققنى اادققاو  اة ققان  لقق  شقق ل اة ع ققق   اةف ققق  و 
  .9102اةلةن

 

ا  لققا  اة قليققل اةشقق لة ةوعقق و اةتقق لاو ااةف لونققق   واةققية وافققمجلس ققاجة الوجاةوعقق وج  قق ج .3
 قشلة ا  لا :

  قدلاللا  م ةنسازه ل   ع ةث ةلوقع اةف ق      ش ك  اةل  ولاو تنى ش ل  

  قدلاللا  م ةنسازه ل   ع ةث ةلوقع اةف ق      اةاوا   اإلةف لونق  تنى ش ل  

 لا  م (      ةنسازه ل   ع ةث ة اقاناو     لوقع اةف قMIS تنى ش ل )قدلال  

ج9142/ج41/4تعليلاجف جج
 

 ل يلجاةوع وجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججلئياجاةلس ا



 

 

 
 

 جامعح سٌُاج

 كلٕح الطة الثشرِ

 َحدج ضمان الجُدج
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبث 

 أوشطت وحدة

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
23/3/3122 

 

 3122فبراير 



 

 

 
 

 جامعح سٌُاج

 كلٕح الطة الثشرِ

 َحدج ضمان الجُدج
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 23/3/3122قاعدج تٕاواخ أوشطح َحدج ضمان الجُدج 
 

ما أثٕرر حرُا ائسر لح  تشأن اعتماد قرار وحدة القياس والتقووي وافق مجلس إدارة الوحدة على  .2

ائَلّ المىعقرد ٔرُا ائحرد المُا ر  الرّ لٍا أكثر مه اجاتح مه امرحان الكٕمٕاء الحُٕٔح للفرقح 

َقررررد قامررررد  (76، 73، 216، 22، 27، 01، 62، 22ٌَررررّ سرررر)اا  قرررر    32/2/3122

 .الُحدج تإحرساب ٌذي األس لح صحٕحح لجمٕع الطالب
 

تشأن مىاقشرح مرا أثٕرر حرُا  اعتماد قرار وحدة القياس والتقوي وافق مجلس إدارة الوحدة على  .3

 كرٕة الرُصرٕ(( َالرذْ ذر  ذد ٔسرً مره مقرر  الكٕمٕراء الحُٕٔرح األس لح الرٓ خا ج المقر  

، 52، 42، 47، 36، 35، 33، 32، 24، 0، 4للفرقررح ائَلررّ للطررالب ٌَررّ سرر)اا  قرر   

55 ،57 ،52 ،61 ،63 ،65 ،66 ،66 ،67 ،71 ،74 ،75 ،72 ،21 ،23 ،24 ،20 ،

ا  تحرررذذ ٌرررذي (.َقرررد قامرررد الُحررردج تاذ رررا  قرررر217، 211، 22، 27، 26، 04، 03، 02

 ائس لح َذُزٔع د جاذٍا علّ تاقّ اس لح ائمرحان.

السر)اا ائخٕرر  رٓ تشرأن  اعتمواد قورار وحودة القيواس والتقووي وافق مجلس إدارة الوحددة علدى  .4

الفرقرح السادسرح  3120الُ قح ائَلّ ئمرحاواخ مقر  الجراحح العامرح الردَ  ائَا ورُ مثر 

تعردد عشرر اخرثرا  مره مرعردد  رٓ ائسر لح ال مسرح   MCQلمرحلح الثكرالُ ُٔش ٌرُ سر)اا 

 ائَلّ الصٕاغح غٕر صحٕحح.

وظررراا ردا ج الجرررُدج  ائٔرررسَ  مراجعوووا داةميوووا عمووو  اجووورا وافدددق مجلدددس إدارة الوحددددة علدددى  .5

2112/3110.) 

وظرررراا ردا ج الجرررررُدج  ائٔرررررسَ اعرمررررراد  التقوووود  لتجد وووودوافددددق مجلدددددس إدارة الوحدددددة علدددددى  .6

2112/3110). 

الطمووا الوووارد ال نووا مووا الاوو د اتاووتال الوودعتورأ القووا    عموو   موو ا دارة الوحوودة نوواقش مجمووس   .7
لالسررررعداد لعقرررد ائخرثرررا  المعر رررٓ الثررراوّ لطرررالب المرحلررررح  المجموووس اتعمووو  لمجامعوووا 

 . 3122ما ش  2ائكلٕىٕكٕح تكلٕاخ الطة ُٔا 

تلكترونيوواو والوولح التقريوور الروولرح لوحوودة الةوودما  ااعتموواد وافددق مجلددس إدارة الوحدددة علددى  .7
 يرم  اعتماد:

  نا رما ت   نجازه ما تحد ث لموقع الكميا عم  ر عا المعموما  ةالل رلر  

  نا رما ت   نجازه ما تحد ث لموقع الكميا عم  البوا ا اإللكترونيا ةالل رلر  

 (  ما ت   نجازه ما تحد ث لمبيانا  عم  موقع الكميا عمMIS ةالل رلر )نا ر  

 23/3/3122 تحريرا فى 
 

 مدير الوحدة                                           رئيس المجلس                    



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

قىمية كلية معتمدة مه الهيئة ال

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبت 

 وحدةأوشطة 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
41/3/9142 

 

 9142مبرس 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

قىمية كلية معتمدة مه الهيئة ال

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 ضمان الجودة قاعدة بياناث أنشطت وحدة

 41/3/9142بتاريخ 

لطاب   الاىى عداد االختبار المعرفي الثاانياعتماد تقرير عن  وافق مجلس إدارة الوحدة على .4

 . 9142مارس  7المرحلت االكلينيكيت بكلياث الطب يوم 

اعتماد مخرجات ورشة العمل التى عقدت بجامعة اسيوط يووم  جلس إدارة الوحدة علىوافق م .9
والتوى حرور ا  ون مون السوادة.  ندن/ سجوو، سويد    ندن/ عبيور  01/3/9102االحد الموافو  

متدريب عمى  سظمة التقويم تحت اشراف لدمحم حسن دمحم حسن    د/ سساء عبد العال  د/شسيف
 . فري مان تى ادار ا الخبير االسجميز، بسك المعرفة المصري وال

تحديوود موعوود السعقوواد ورشووة عموول لمسووادة مسوو ولى مقووررات  وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .3
 .(BLUE-Print)لمتدريب عمى مخطط االختبار  9+5)بمو ات( 

تحديود موعود المتحاسوات العمميوة اليوراتين ال اسيوة وال ال وة بعود  وافق مجلقس إدارة الوحقدة علقى .1
فو  رووء  9102 سوبوع وللوك بعود التاسو  مون موايو  31ة اليترة المحوددة لمدراسوة واودر ا سهاي

 .لجسة ش ون التعميم والطنب

الموافقووة اسووتطنع ر ، اليووراتين ال اسيووة وال ال ووة حووول مقتوور   وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .5
 .9102/9102مبد   لجداول االمتحاسات السها ية لمعام الدراس  

 موضوعات أخرى 
 اعتماد التقرير الشهر، لوحدة الخدمات االلكتروسية؛ والل، يشمل اعتماد. الموضوع: .6

  فبرايرما تم إسجازه من تحديث لموا  الكمية عمى شب ة المعمومات خنل شهر 

  فبرايرما تم إسجازه من تحديث لموا  الكمية عمى البوابة اإللكتروسية خنل شهر 

 ما تم إسجازه من تحديث ( لمبياسات عمى موا  الكمية عمىMIS خنل شهر )فبراير 

المقدم من مدرسة الز ور الخاصة لزيارة طنب مجم  طمب ال وافق مجلس إدارة الوحدة على .7
مدارس المغات التجريبية لمعامل الكمية لمتعرف عمى الصر  العظيم الولي يقودم خودمات جميموة 

واالستيادة العممية وللك يوم الخميس المواف   لممجتم  ولتشجي  وتحييز الطنب عمى الدراسة
 ن03/0/9102

 

 41/3/9142تحريرا فى  
 

 مدير الوحدة                                           رئيس المجلس                    



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبت 

 أوشطة وحدة

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
51/4/9152 

 

 9152أبريل 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة

 41/3/9149بتاريخ 

اعتماد   عادياادا امتمادال ااعا ا  امتنادي  اداام اياادة ي    ام  وافق مجلس إدارة الوحدة على .4
  / انما  عيزاي وايتاى ند ا  تنا   عدام مااديى .  8102/  8102ااويى ايادة ايمدماى 

عياد ايسي  .   / .نم  مخ او  عميا  ي اام ايااس ااسادي وما ي  م ياي تااوز  ايتا ااة ايادا  
 .بي ام اياس مدمام .سيوط

ماااا  ايتخاااا  اعتمااد  مخ ماادا و لاام ايامااق ايتااى ع اا ا ب وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .9
 .ة ايتميي ايمؤسس بدي ده ة يالع ا  يت  اة م ف ايك ام ي نصول ع ى مدئي 

ما ي ا  عصادة عدا  ايا ناة عدا  اياادلاختااد  ايادياس/ اعتماد   وافق مجلس إدارة الوحدة علقى .3
 يون ة ايتخاا  ااست اتيم  

ساتكوي وايتاى تا ع ع اى   8101اعتماد  تد اى  ؤاام مصا   وافق مجلس إدارة الوحقدة علقى .1
ادتكد  وايما عم،  دئمم ع ى مص  ايم ي ة ذاا ا تصد  ت دعس  ومتوايي ومت وال ااتم  ع ى ا

ايا اياام واا اا مدج اامتماادع  وايملااد يم ذاا  لاادة .ايويااوم  متاايي ومت ااوال تساات م  عب  زاام 
  ايميدي واإل سدي يتن ي ايت مام ايمست امم وي  ت   دمو ة نادة ايمص زيي

اعتماااد  ت ااا اة م اااف ايك اااام ي نصاااول ع اااى مااادئية ايتمياااي  وافقققق مجلقققس إدارة الوحقققدة علقققى .5
 .مؤسس اي

اعتمااد  ايت  زاا  ايلااا ة يوناا ة ايخاا مدا اايكت و ااام  وايااذة وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى  .6
 المق اعتمد :

   مد سمد تة إ مديه مي تن يث يمو ع ايك ام ع ى لبيم ايما ومدا خالل لا 

   مد سمد تة إ مديه مي تن يث يمو ع ايك ام ع ى ايدوابم اإليكت و ام خالل لا 

  مد تة إ مديه( مي تن يث ي داد دا ع ى مو ع ايك ام ع ىMIS  خالل لا )مد س 

ع ماد  بمواع ام مااديى ايساي  .   /  ئااس ايمدماام ع اى ت ا ة ايساي ه مجلس إدارة الوحقدة  أحيط .7
.   / اامااادي ايساااي  اداااو  ااايف يونااا ة ا ا ة ايملااا وعدا با اااس اينصاااول ع اااى م نااام بن اااام 

اي ه اااام  0-  اساااتخ اة انمااادج .وميماااديبدناااث  ئاسااا  امااا اي بناااث تم زدااا  تناااا ع اااواي
ينمدااام ايكداا  ايمت يااف عاا  اي ئاا اي  اا  اعااتالل   ااع ااماا ا  اياا موة/ إعااد ة اا واي دواسااام 

 تنسيي اإل واي اي موة ايكد ة ايماي وسيوب   

ع ماد  بمواع ام مااديى ايساي  .   /  ئااس ايمدماام ع اى ت ا ة ايساي ه مجلس إدارة الوحقدة  أحيط .8
مد زاااق يونااا ة ا ا ة ايملااا وعدا با اااس اينصاااول ع اااى م نااام بن اااام يبدناااث   / سااان    



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 ئاساا  اماا اي بنااث تم زداا  تنااا ع ااواي  اياال اام داايي ايخالاااد ايدي ااام )تي وسااديتس( وخالاااد 
 اداااد  وايغي  ادااام   مو ع ا غمد  اا ومم ايمغذام ع  ايملامم ايم غم ة

ى ايساي  .   /  ئااس ايمدماام ع اى ت ا ة ايساي ه ع ماد  بمواع ام مااديمجلس إدارة الوحقدة  أحيط .9
  / ه ة   ايسي  يون ة ا ا ة ايمل وعدا با س اينصول ع ى م نم بن ام يبدنث  ئاس  
اماا اي بنااث تم زداا  تنااا ع ااواي  ايتااد ي اا ايم ااد ة ي ماي وباادا وتكااوي ااوعااام اي موااام 

 ي ا ة وايبيتي ة  ايم ي ة ي مسامدا اي د وام اي  ام ع ى ايتادس اي   ام ا

ع مااد  بمواع اام ماااديى ايسااي  .   /  ئاااس ايمدمااام ع ااى ت اا ة مجلققس إدارة الوحققدة  أحققيط .41
  يوناااا ة ا ا ة ايملاااا وعدا با ااااس اينصااااول ع ااااى م ناااام بن ااااام  لااااي زي انماااا ايسااااي ه   / 

مايد ايااام ت  يااق ت يااف ايكداا  ايمسااتن ث يبدنااث  ئاساا  اماا اي بنااث تم زداا  تنااا ع ااواي  
دواسام  ابع ي و ز  ايك باوي عا  اي ئا اي: هاق توما  عال ام عيساام دايي ماو ة ايا و اي ايكدا   

   ايماي وسيوب  و  مم ت اكة ايمص وعم خد ج ايخ وام

ع مااد  بمواع اام ماااديى ايسااي  .   /  ئاااس ايمدمااام ع ااى ت اا ة مجلققس إدارة الوحققدة  أحققيط .44
هدياام اداا اهاة ماا يو  يوناا ة ا ا ة ايملاا وعدا با ااس اينصااول ع ااى م ناام بن ااام ايسااي ه   / 

يبدنث  ئاس  ام اي بنث تم زد  تنا ع واي  اينصد  ايا وائ  يمسات بالا تااد  ايمصاس 
ينمااج اا اكياا و اق إل  اادذ اياا و اي ايكداا ة ايماي وساايد  ونمدااام ايكداا  ايمت يااف  اا  إدااتالل 

  واي ع  اي ئ اي    ع اام ا  اي موة/ إعد ة اإل

بمواع اام ماااديى ايسااي  .   /  ئاااس ايمدمااام ع ااى ت اا ة ايسااي  مجلققس إدارة الوحققدة أحققيط  .49
  / عمااا و عدااا  اينميااا  ع اااى يونااا ة ا ا ة ايملااا وعدا با اااس اينصاااول ع اااى م نااام بن اااام 
يبدناااث  ئاسااا  امااا اي بناااث تم زدااا  تناااا ع اااواي  اخ اااد  اياالماااام ي اااي ال ايخا ااا  ي خالااااد 

 يوساام ي خدال ايالدة ع  خص  اي ئ اي م ا مم اينيوا دا ايم وام  ايمذعام ا

ت ااا ة ايساااي    / .نمااا  مصاااا   منماااو  يونااا ة ا ا ة  وافقققق مجلقققس إدارة الوحقققدة علقققى .43
ايملاا وعدا با ااس اينصااول ع ااى م ناام بن ااام يبدنااث  ئاساا  اماا اي بنااث تم زداا  تنااا 

كد  ايمسي اعتالل   ع اام ا  اي ه ام يتايزي تنمق اي 0-ع واي  استخ اة انمدج .وميمد
ايااا موة/ إعاااد ة اا واي دواساااام تنسااايي ايااا و اي ايماي وسااايوب  ايكدااا ة عااا  اي ئااا اي:   اسااام 

 بديماي وسيوس اينيوة   

 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

يوناا ة ا ا ة  .ساامدي نسااي   انماا  / ة طت اا ة ايسااي  وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .41
ساا  اماا اي بنااث تم زداا  تنااا ايملاا وعدا با ااس اينصااول ع ااى م ناام بن ااام يبدنااث  ئا

تااد ي  ع ااد  ايد ام ي تياا  ) لياا  اامي اايي( عاا  تنساايي ايساام م وايولا اام اإل  اكااام عاا  ع ااواي  
    ايم انق ااويى وايم انق ايمتدخ ة يم ج ايدول ايسي   ي ة ذيو  ايم ذاي

 ت اا ة ايسااي    / .مااد ى عداا  اياا نمي عداا  اينمياا  يوناا ة وافققق مجلققس إدارة الوحققدة علققى .45
ا ا ة ايملاا وعدا با ااس اينصااول ع ااى م ناام بن اااام يبدنااث  ئاساا  اماا اي بنااث تم زدااا  
تناااا ع اااواي  ايااا و  اياالماااى يكاااق ماااي ايمياااو إي ويزتاااول واا ز  وباااوزتيي وايميت اااو ميي عاااا  
متاليمم تكاسدتديمبداج عا  اي ئا اي:  ؤاام خدصام ع اى ااوعاام اي مواام اي  ا ام عا  ايمدااج 

 واي نة  

ت ااااا ة ايساااااي    / ااماااادي خ ا ااااام .نمااااا  يونااااا ة ا ا ة  دارة الوحقققققدة علقققققىوافقققققق مجلقققققس إ .41
ايملاا وعدا با ااس اينصااول ع ااى م ناام بن ااام يبدنااث  ئاساا  اماا اي بنااث تم زداا  تنااا 
ع اااواي  تاااد ي  ايتاااا يق ايم ااادعى ي خالااااد ايمذعاااام ايمتمياااية وايغيااا  متمياااية عااا  عاااالج مااا ج 

 ايسي    

 51/4/9152تحريرا فى  
 مدير الوحدة                                           رئيس المجلس                    
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 جامعت سوهاج

 ىكليت الطب البشر

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبت 

 وحدةأوشطة 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
31/5/9132 

 

 9132مبيى 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 ىكليت الطب البشر

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة

 31/5/9139بتاريخ 

عقاا  دة اال عماات حاادت تنك قاا ت ك اا  تح ياا  مدعاا  اعتماا    وافققمجلس ققاجة الوجاةوعقق وج  قق  .3
 .المعةفل في أ ظمل التقد م

 .م ية لدح ة التخن ط االستةاتيجي اخت  ة   ئب وافمجلس اجة الوجاةوع وج    .9

 .9102تق م الكم ل بممف االعتم   خالت  هة يد يد اعتم    وافمجلس اجة الوجاةوع وج    .1

 مقتةح كة  مج النالب الداف ين.اعتم    وافمجلس اجة الوجاةوع وج    .4

فةقال مب  ةة   نه ةمض ن دالتى ق م كت فياها  ناالب الاعتم    وافمجلس اجة الوجاةوع وج    .5
 االدلى.

اعتماا   التقة ااة ال ااهةة لدحاا ة الخاا م ت االلكتةد  اال  دالااهة  عمااى وافققمجلس ققاجة الوجاةوعقق و .6
   مت اعتم  :

  أكة تم  تم إ ج زه من تح يث لمدقع الكم ل عمى  بكل المعمدم ت خالت  هة 

  أكة تم  تم إ ج زه من تح يث لمدقع الكم ل عمى الكدابل اإللكتةد  ل خالت  هة 

 ( م  تم إ ج زه من تح يث لمك    ت عمى مدقع الكم ل عمىMIS خالت  هة )أكة ت 

بحصادت الساي  أ. .دمحم ع عكاا  الاد  ا اسات ه جةاحال العظاا م عمما   لس قاجة الوجاةوعقق وججأعقط  .7
  ب لكم ل عمى ج ئزة "جةم ن ات دا"

صاادلل عمااى كتكااة م السااي  أ. .دمحم االحماا ة حماا  الساام ن لحعمماا   لس ققاجة الوجاةوعقق وجأعققط ج .8
المي ال اال الكةد ز اال ممااهال لجمهدة اال مصااة العةؤ اال فااي الماارتمة الاا دلى لالختةاعاا ت كجي يااف 

 بسد سةا

ج31/5/9132تعليلاجف جججج
 ل يلجاةوع وجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججلئطاجاةلس اجججججججججججججججججججج
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قبعدة بيبوبت 

 أوشطة وحدة

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
99/6/9199 

 

 9199 يىوية



 

 

 
 

 جبمعخ طٌُبج

 كلٕخ الطت الجشزِ

 َحذح ضمبن الجُدح
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 ىدة التعليم واالعتمبدلضمبن ج

 قبعذح ثٕبوبد أوشطخ َحذح ضمبن الجُدح

 91/6/9191ثتبرٔخ 
 

ترشيح عدد خمس أعضاا  يئةات تادرلس ورضاور دورة اعتماد  وافق مجلس إدارة الوحدة على .9
 .ثمزكش ضمبن ثبلجبمعخالمقبمخ  اومراجعت اوداخليت

 على ترشيح كال من اوموافقت : القـــــــرار
 أ.د./ اسامت دمحم رشاد - أ

 أ.د./ طارق عبد اورمئد ابو اوعز - ب

 أ.د./ فؤاد مترى  - ت

 د./ كرم قناوى  - ث

 ويكتب ومجلس اوكليت.د./ سئد عبد اوكرلم  - ج
  

َالمقازراد الذراطإخ  وابم  التعلٕمآعبدح اعتمبد الجزا وافق مجلس إدارة الوحدة على .9

 -( فٓ ضُء:9+6للمزحلخ الجبمعٕخ االَلّ )

َالمقازراد  الجزوابم  التعلٕمآتقبرٔز المزاجعخ الذاخلٕخ لُثبئق تُصإ   .9

 1الذراطٕخ

َالمقازراد  وابم  التعلإ تقبرٔز المزاجعخ الخبرجٕخ لُثابئق تُصإ  الجز .9

 1الذراطٕخ

 1تقبرٔز الممتحىٕه الخبرجٕٕه .3

وتاابئ  تحلٕاات يطااتجٕبوبد الطاا ة عااه كاات مااه العملٕااخ التعلٕمٕااخ َأو مااخ  .4

 1ٌذا الجزوبم لتقُٔ  فٓ ا

 1تحلٕت وتبئ  الط ة ثبالمتحبوبد .5

مات التآ ٔعمات ثٍاب  ا ة يطتط ع أراء رؤطبء المؤطظبد فٓ طُق الع .6

 1بم والجزَخزٔجٓ ٌذا 

 1م ح بد َمقتزحبد أعضبء ٌٕئخ التذرٔض المظئُلٕه عه المقزراد .7

المظااتجذاد العلمٕااخ َالتوىُلُجٕااخ فاآ مجاابالد التخ اا  َفاآ  اازق  .8

 1رٔضالتذ

المتغٕااازاد المحلٕاااخ َالعبلمٕاااخ الماااؤثزح فااآ احتٕبجااابد المجتمااا  َطاااُق  .9

 1العمت

 1وتبئ  يطتط ع الخزٔجٕه .91

    1وتبئ  يطتط ع أراء مظتقجلٓ الخذمخ .99

 1تقبرٔز الجزام  التعلٕمخ َالمقزراد الذراطٕخ .99
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 َحذح ضمبن الجُدح
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 ىدة التعليم واالعتمبدلضمبن ج

 -ووتج عه مجمل المتغيرات:

 1ت مٕ  مخطط اختجبر لوت مقزر 

 1تغٕٕز أطلُة التذرٔض 

 1خ مقزريضبف 

 1يضبفخ َحذح ثىبئٕخ 

 .يضبفخ ثعض الذرَص الجذٔذح لجعض المقزراد 

  1حذف مقزر قلٕت االرتجب  ثجعض الجزام 

 1تغٕٕز تزتٕت مُضُعبد المقزر 

 1تغٕٕز مظتُِ توىُلُجٕب التعل  المظتخذمخ 

  1يضبفخ ثعض أوشطخ التذرٔض َالتعل 

  1حذف ثعض أوشطخ التذرٔض َالتعل 

 1رٔض َالتعل تغٕٕز ثعض أوشطخ التذ 

  ُٔ1تغٕٕز أطلُة التق 

 1تغٕٕز أطلُة َض  الذرجبد 

  1مزاجعخ طٕبطبد القجُل ثبلجزوبم 

بد اطاااتط ع رأْ  ااا ة تُسٔااا  َجمااا  اطاااتجٕبو وافـــق مجلـــس إدارة الوحـــدة علـــى .3

المزحلااخ الجبمعٕااخ ا َلااّ عااه عملٕتااّ التعلاإ  َالتقاأُ  للمقاازراد المختل ااخ علااّ 

ٌاابما االمتحبواابد التحزٔزٔااخ علااّ ٔاات  تُسٔاا  اطااتجٕبن كاات مقاازر علااّ ٌاابما 

قبا  باد  اتمتراان رعشارة دقااةم ولاتم توزلاا ورقات اتمتراان رعاد امتحبن المقزر التبلّ لً، 
 .تمٍٕذا لتحلٕلٍب َاع ن وتبئجٍباضافت وقت بدل ضاةا جما اتستبيان و 

اعتماااد اوتقرلااار اوشاادرى ووراادة اوخاادمات اتوكترونياات  واوااا ى وافاام مجلااس إدارة اووراادة علااى  .4
 :ديشم  اعتما

  مائوما تم إنجازه من تردئث وموقا اوكليت على شركت اومعلومات خالل شدر 

 مائووارت اإلوكترونيت خالل شدر ما تم إنجازه من تردئث وموقا اوكليت على اوب 

 ( ما تم إنجازه من تردئث ولبيانات على موقا اوكليت علىMIS خالل شدر )مائو 

عقاذ جلظاخ  برئاخ لمجلاض الولٕاخ ٔاُي االثىإه المُافاق مجلض يدارح الُحذح اقتزح  .5

أَل ُٔلُٕ الطتعزاض كبفخ تقابرٔز ماب تا  تى ٕاذي ماه مجمات خطاط َأوشاطخ الولٕاخ 

 .9192/9191بمعّ عه العبي الج

علماب  ثقازار معابلّ أ.د./ رئإض الجبمعاخ ثتولٕا  الظإذ  أحٕط مجلاض يدارح الُحاذح .6

أ.د./  برق عجذ الحمٕذ اثُ العش مىظقب  لشٔبرح  لت تجذٔذ االعتمابد االكابدٔمٓ ماه 

 .الٍٕئخ القُمٕخ لضمبن جُدح التعلٕ  َاالعتمبد
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كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 ىدة التعليم واالعتمبدلضمبن ج

تجذٔااذ اختٕاابر أ.د./ حظاابن ثآلٕاابد َاجاازاءاد أحاإط مجلااض يدارح الُحااذح علمااب   .7

حماااذِ عجاااذ الااازحمه َكااإ  للولٕاااخ لشااائُن الذراطااابد العلٕاااب فااآ ال تااازح ماااه 

 َلمذح عبي أَ لحٕه اختٕبر عمٕذ جذٔذ. 4/6/9191

ثآلٕاابد َاجاازاءاد اختٕاابر أ.د./ صاا ح ر ااذْ أحاإط مجلااض يدارح الُحااذح علمااب   .2

َلماذح عابي  96/6/9191احمذ َكٕ  للولٕخ لشئُن التعلٕ  َالط ة فآ ال تازح ماه

 أَ لحٕه اختٕبر عمٕذ جذٔذ.

 91/6/9191تحريرا فى  
 مدير الوحدة                                           رئيس المجلس                    

 


