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 عبهعخ ظُْبط

 كل٘خ الطت الجشسٓ

 ّؽدح ضوبى الغْدح
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 

 قبعدح ث٘بًبد أًشطخ ّؽدح ضوبى الغْدح

 66/7/9162ثزبزٗخ 

 

رقسٗققس هزبثعققخ هققب رققن رٌا٘ققرٍ هققي ال طققخ علققٔ ةعزوققبد ّافققم هغلققط ةدازح الْؽققدح  .6

 وعق٘خ )العقبم الساثقم هقي ال طقخ ال 9162/ 9162اإلظزسار٘غ٘خ عي العبم الوبلٖ  

9165- 9191)1   

رقسٗقس هزبثعقخ هقب رقن رٌا٘قرٍ هقي اطقخ ةدازح  علٔ ةعزوقبدّافم هغلط ةدازح الْؽدح  .9

)العققبم الساثققم هققي ال طققخ  9162/ 9162األشهققبد ّالاققْازس عققي العققبم الوققبلٖ  

 1(9191 -9165ال وع٘خ 

 رقسٗس هزبثعخ هب رن رٌا٘رٍ هي اطخ الزقدزٗت علٔ ةعزوبدّافم هغلط ةدازح الْؽدح  .3

 -9165)العقققبم الساثقققم هقققي ال طقققخ ال وعققق٘خ  9162/ 9162عقققي العقققبم الوقققبلٖ  

9191)1    

اظققزط ر زأٓ أعءققبي فسٗققم الغِققبش  علققٔ ةعزوققبدّافققم هغلققط ةدازح الْؽققدح  .4

   1م9162/9162االدازٓ فٖ ق٘بض اؽز٘بعبرِن الزدزٗج٘خ لعبم 

بش االدازٓ ًزققب ظ رق٘قق٘ن أداي أعءققبي الغِقق علققٔ ةعزوقبدّافقم هغلققط ةدازح الْؽققدح  .5

   1م9162/ 9162عي العبم الوبلٖ 

اظقزط ر زأٓ ق٘قبض ازاي أعءقبي فسٗققم  علقٔ ةعزوقبدّافقم هغلقط ةدازح الْؽقدح  .6

   1م9162/ 9162الغِبش االدازٓ عي هعزْٓ األداي ثبلوؤظعخ عي عبم 

رقسٗقس هزبثعقخ هقب رقن رٌا٘قرٍ هقي اطقخ رٌو٘قخ  ةعزوبد علّٔافم هغلط ةدازح الْؽدح  .7

)العبم الساثم هي ال طخ ال وعق٘خ  9162/ 9162٘خ عي العبم الوبلٖ  الوْازد الرار

9165- 9191)1   

رقسٗس هزبثعخ هب رن رٌا٘رٍ هي اطخ الصق٘بًخ  ةعزوبد علّٔافم هغلط ةدازح الْؽدح  .2

 -9165)العقققبم الساثقققم هقققي ال طقققخ ال وعققق٘خ  9162/ 9162عقققي العقققبم الوقققبلٖ  

9191)1    

رقسٗس هزبثعقخ هقب رقن رٌا٘قرٍ هقي اطقخ ادهقخ  وبدةعز علّٔافم هغلط ةدازح الْؽدح  .2

الوغزوم ّرٌو٘خ الج٘ئخ )كغصي هي ال طخ الزٌا٘رٗقخ لل طقخ اإلظقزسار٘غ٘خ( عقي العقبم 

   1(9191 -9165)العبم الساثم هي ال طخ ال وع٘خ  9162/ 9162الوبلٖ  

رقسٗس هزبثعخ هب رن رٌا٘رٍ هي اطقخ رْع٘قخ  ةعزوبد علّٔافم هغلط ةدازح الْؽدح  .61

)العققبم الساثققم هققي ال طققخ ال وعقق٘خ  9162/ 9162الطقق ة عققي العققبم الغققبهعٖ  

9165- 9191)1   

رقسٗس هزبثعخ هب رن رٌا٘قرٍ هقي اطقخ القدعن  ةعزوبد علّٔافم هغلط ةدازح الْؽدح  .66

)العققبم الساثققم هققي ال طققخ ال وعقق٘خ  9162/ 9162الط ثققٖ عققي العققبم الغققبهعٖ  

9165- 9191)1   



 

 

 
 

 عبهعخ ظُْبط
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رقسٗس هزبثعخ هب رن رٌا٘رٍ هي اطخ السٗقبدح ةعزوبد  علْٔؽدح ّافم هغلط ةدازح ال .69

)العققبم الساثققم هققي ال طققخ ال وعقق٘خ  9162/ 9162العلو٘ققخ عققي العققبم الغققبهعٖ  

 1(6+6لط ة الجسًبهظ الزعل٘وٖ ) (9191 -9165

الوْافققخ علقٔ ةعزوقبد رقسٗقس هزبثعقخ هقب رقن رٌا٘قرٍ  علّٔافم هغلط ةدازح الْؽدح  .63

م )العبم الساثم هي ال طخ 9162-9162الط ثٖ العبم الغبهعٖ هي اطخ اإلزشبد 

 1(9+5م( لط ة الجسًبهظ الزعل٘وٖ )9191-9165ال وع٘خ 

رقسٗس هزبثعخ هب رن رٌا٘رٍ هي اطقخ الزعلق٘ن  ةعزوبد علّٔافم هغلط ةدازح الْؽدح  .64

الطجقققٖ الوعقققزوس ل سٗغقققٖ الال٘قققخ ّالزقققٖ رقققن ّضقققعِب ثٌقققبيا علقققٔ دزاظقققخ رؾدٗقققد 

)العقبم  9162/ 9162العقبم الغقبهعٖ   يد الزدزٗج٘قخ ل سٗغقٖ الال٘قخ عقاالؽز٘بعب

   1(9191 -9165الساثم هي ال طخ ال وع٘خ 

رقسٗس هزبثعخ هب رن رٌا٘رٍ هي اطخ الجؾقش ةعزوبد  علّٔافم هغلط ةدازح الْؽدح  .65

 -9165)العبم الساثم هقي ال طقخ ال وعق٘خ  9162/ 9162العلوٖ عي العبم الوبلٖ

9191)1   

رقسٗس هزبثعقخ هقب رقن رٌا٘قرٍ هقي اطقخ دعقن  ةعزوبد علٔهغلط ةدازح الْؽدح  ّافم .66

)العقبم الساثقم هقي ال طقخ ال وعق٘خ  9162/ 9162الجؾش العلوٖ عي العقبم الوقبلٖ

9165- 9191)1   

اطخ هزبثعخ هب رقن رٌا٘قرٍ هقي اطقخ رع٘ق٘ي  ةعزوبد علّٔافم هغلط ةدازح الْؽدح  .67

)العبم الساثم هي  9162/ 9162م الدزاظٖهعبًّٖ أعءبي ُ٘ئخ الزدزٗط عي العب

    1(9191 -9165ال طخ ال وع٘خ 

اطخ هزبثعخ هب رن رٌا٘رٍ هقي اطقخ اًزقداة  ةعزوبد علّٔافم هغلط ةدازح الْؽدح  .62

)العبم الساثقم هقي ال طقخ  9162/ 9162أعءبي ُ٘ئخ الزدزٗط عي العبم الدزاظٖ

   1(9191 -9165ال وع٘خ 

ًزققب ظ رق٘قق٘ن أداي أعءققبي/ هعققبًّٖ ُ٘ئققخ  ةعزوققبد علققّٔافققم هغلققط ةدازح الْؽققدح  .62

)العقققبم الساثقققم هقققي ال طقققخ ال وعققق٘خ  9162/ 9162الزقققدزٗط عقققي العقققبم الوقققبلٖ

9165- 9191)1   

اظقققزط ر زأٓ ق٘قققبض ازاي أعءقققبي/ ةعزوقققبد  علقققّٔافقققم هغلقققط ةدازح الْؽقققدح  .91

 )العبم الساثقم هقي ال طقخ 9162/ 9162هعبًّٖ ُ٘ئخ الزدزٗط عي العبم الدزاظٖ

   1(9191 -9165ال وع٘خ 

هققب رققن رٌا٘ققرٍ هققي اطققخ الزق٘قق٘ن الشققبه  ةعزوققبد  علققّٔافققم هغلققط ةدازح الْؽققدح  .96

)العققبم الساثققم هققي  9162/ 9162ّالوعققزوس للقققدزح الوؤظعقق٘خ عققي العققبم الوققبلٖ

   1(9191 -9165ال طخ ال وع٘خ 

هققب رققن رٌا٘ققرٍ هققي اطققخ الزق٘قق٘ن الشققبه  ةعزوققبد  علققّٔافققم هغلققط ةدازح الْؽققدح  .99

)العققبم الساثققم هققي  9162/ 9162ّالوعققزوس للابعل٘ققخ الزعل٘و٘ققخ عققي العققبم الوققبلٖ

 1(9191 -9165ال طخ ال وع٘خ 



 

 

 
 

 عبهعخ ظُْبط

 كل٘خ الطت الجشسٓ

 ّؽدح ضوبى الغْدح
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

هب رن رٌا٘رٍ هي اطخ ّؽدح ضوبى الغقْدح  علٔ ةعزوبدّافم هغلط ةدازح الْؽدح  .93

   1م9162/ 9162عي العبم الوبلٖ

اطققخ ّؽققدح ضققوبى الغققْدح عققي العققبم علققٔ ةعزوققبد  ّافققم هغلققط ةدازح الْؽققدح .94

   1م9162/9191الوبلٖ  

ّؽققدح ال ققدهبد هققب رققن رٌا٘ققرٍ هققي اطققخ  علققٔ ةعزوققبدّافققم هغلققط ةدازح الْؽققدح  .52

     1م9162/9162عي العبم  االلازسًّ٘خ

اعتماد التقرير الشهرى لوحدة الخددما  اللتترويةد و والد ى  عمىوافق مجمس إدارة الوحدة   .52
 تماد:ةشمل اع

  يوييوما تم إيجازه من تحديث لموقع التلة  على شبك  المعلوما  خالل شهر 

  يوييوما تم إيجازه من تحديث لموقع التلة  على البواب  اإللتتروية  خالل شهر 

 ( ما تم إيجازه من تحديث للبةايا  على موقع التلة  علىMIS خالل شهر )يوييو 

ٌخ كزبثخ الزقسٗس العقٌْٕ للال٘قخ علقٔ الٌؾقْ لغ تشكيلوافق مجمس إدارة الوحدة عمى  .97

 -الزبلٖ:

 1الغْدح ضوبى ّؽدح هدٗس – الصبّٕ أؽود ظبهس./ د -

 1الدٗي ص ػ ْٗظف ًج٘ / د.أ -

 1أؽود ظ٘د ًغْٓ/ د.أ -

 1عصبم عجد العبل/ د -

 1أ.د/ علٔ طَ علٔ ؽعي -

 1عصبم عجد هللا/ د -

 1عط٘خ هزسٕ فؤاد/ د -

 1عصوذ دمحم هودّػ/ د -

 1الوغ٘د عجد أؽود ظو٘س/ د -

   1غسٗت فبّٓ دمحم/ أ.د -

 1ًعسٗي عوبل الدٗي/ د -

 1دمحم العبل عجد كوبل/ د.أ -

 1ؽعٌبي اثْالْفب/ دأ. -

  -رشا٘  لغٌخ الؾاوبي للال٘خ علٔ الٌؾْ الزبلٖ: وافق مجمس إدارة الوحدة عمى .92

 1شٌٗت دمحم هؾوْد دٗبة أ.د./ -

 1عجد الؾا٘ظ ؽعٌٖ دمحم عجد ال ٍ أ.د./ -

 1 الزسكٖدمحم علٖ دمحمأ.د./  -

 1عجد الوز٘ي هْظٔ عجد اللط٘ف./ د.أ -

 1دمحم ظل٘وبى عبثس هسشّق./ د.أ -

 1علٖ  أثْ الوغد أؽود./ دأ. -
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كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 1عبدل  عجد العصٗص الع٘د./ دأ. -

 1لطاٖ ؽبهد أثْ دُت./ دأ. -

 1علٖ هؾوْد أؽود قبظن./ دأ. -

 1./ عضوبى عجد الاسٗن دمحمدأ. -

 1./ ةظوبع٘  هْظٔ عجد اللط٘فدأ. -

 1ود ؽعبً٘ي./ ؽعي  أؽدأ. -

 1./ عوبل عجد اللط٘ف زضْاىدأ. -

 1./ ظو٘خ  الع٘د أؽود هصطاٖ ُدُْددأ. -

 1./ دمحم صسّد هؾوْد ظل٘وبىدأ. -

 1./ عجد السؽوي ؽعي عجد السؽويدأ. -

 1شٗد ؽعبً٘ي./ عجد الوٌعن دمحم اثْدأ. -

 1./ ص ػ علٖ ةظوبع٘  علٔدأ. -

 1./ أً٘ط الع٘د دمحم الع٘د ش٘ؾَدأ. -

 1عي دمحمأ.د./ ع ي الدٗي ؽ -

 1د/ عصبم الدٗي عجدالعصٗص ًدا1أ -

 -ه بطجخ األقعبم العلو٘خ لزسش٘ؼ اللغبى ثبلال٘خ: وافق مجمس إدارة الوحدة عمى .92

 أوال: لجان منبثقة عن مجمس الكمية:
 :لغٌخ شئْى الزعل٘ن ّالط ة 

 :لغٌخ الدزاظبد العل٘ب 

 :لغٌخ الع قبد الضقبف٘خ 

 :لغٌخ الوازجبد 

 :لغٌخ ادهخ الوغزوم 

 غٌخ الوعبه :ل 

 :وحدة ضمان الجودة: لجان منبثقة عن ثانيا
 :لغٌخ الجساهظ الزعل٘و٘خ ّالوقسزاد الدزاظ٘خ 

 :ٖلغٌخ أا ق٘بد الجؾش العلو 

 :لغٌخ الوساععخ الداال٘خ 

 :لغٌخ كزبثخ الزقسٗس العٌْٕ للال٘خ 

 :لغٌخ الزْع٘خ ّاإلع م 

 :لغٌخ ال دهبد االعزوبع٘خ 

 تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات: وحدة: لجان منبثقة عن ثالثا
 :لغٌخ ضجط عْدح ًظن الزقْٗن 

 :لغٌخ هزبثعخ ةعداد ثٌْك األظئلخ 



 

 

 
 

 عبهعخ ظُْبط

 كل٘خ الطت الجشسٓ

 ّؽدح ضوبى الغْدح
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 1زبثعخ رصؾ٘ؼ ّزصد ّةع ى الٌزب ظلغٌخ ه 

 1لغٌخ رق٘٘ن هدٓ االلزصام ثوْاصابد الْزقخ االهزؾبً٘خ 

 1؛ ّٗازت لألقعبم العلو٘خالوْافقخالقرار:

 -زوبد:ةع وافق مجمس إدارة الوحدة عمى .31

  هب رن ةًغبشٍ هي رؾدٗش لوْقم الال٘قخ علقٔ شقجاخ الوعلْهقبد اق ل

 1ًْْٗ٘شِس 

  هب رن ةًغبشٍ هي رؾدٗش لوْقم الال٘خ علٔ الجْاثخ اإللازسًّ٘خ ا ل

 1ًْْٗ٘شِس 

 ( ٔهب رقن ةًغقبشٍ هقي رؾقدٗش للج٘بًقبد علقٔ هْققم الال٘قخ علقMIS )

 0ًْْٗ٘ا ل شِس 

 ضققوبى الغققْدح ّؽققدح ةدازح هغلققط رشققا٘  حةعققبد ىعمققوافققق مجمققس إدارة الوحققدة  .36

 :كبٙرٖ

 عو٘د الال٘خ ّز ٘ط الوغلط  -6

 الط ة الزعل٘ن ّّك٘  الال٘خ لشئْى  -9

 ّك٘  الال٘خ لشئْى الدزاظبد العل٘ب  -3

   ادهخ الوغزومّك٘  الال٘خ لشئْى  -4

 الودٗس الزٌا٘رٕ للْؽدح  -5

 ، )د./ كسم قٌبّٓ عبد هللا(.ًب ت  الودٗس الزٌا٘رٕ للْؽدح -6

 / عصبم الدٗي عجد العصٗص دمحمأ.د. -7

 أ.د./ علٔ طَ علٔ ؽعي     -2

                أ.د/ ص ػ زشدٓ أؽود -2

 الشبذلٔ صبلؼ هْظٔأ.د./  -61

 أؽود فزؾٔ ؽبهد أ.د./  -66

                ؽعي دمحم ؽعي الع فد./  -69

 د./ دمحم السش٘دٓ -63

     أه٘ي الال٘خلع٘د/ ا -64

 61/7/9162تحريرا فى  
 ر الوحدة                                           رئيس المجمسمدي                    

 



 

 

 
 

 جامؼح ضىهاج

 كلُح الطة الثشري

 وحذج ضمان الجىدج
 

كليت هعتوذة هي الهيئت القىهيت 

 لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

قبعذة بيبًبث 

 وحذةأًشطت 

 ضوبى الجىدة

بتبريخ 
02/8/0202 

 

 0202 أغضطش



 

 

 
 

 جامؼح ضىهاج

 كلُح الطة الثشري

 وحذج ضمان الجىدج
 

كليت هعتوذة هي الهيئت القىهيت 

 لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

 

 لاػذج تُاواخ أوشطح وحذج ضمان الجىدج

 02/8/0209ترارَخ 

 

المىثثمسح ػسه مجلسص اليلُسح   لجسانال ذشسيُ  دػسادج ػلسًوافك مجلسص ددارج الىحسذج  .0

ػلً مسا  ووحذج ضمان الجىدج ووحذج ذطىَر وظم ذمىَم الطالب واالمرحاواخ تىاءا

ورد مسسه راثسساخ مسسه االطسساة الؼلمُسسح المسسىلرج والطسسادج اافاضسس  أػ سساء هُ سسح 

 -:َلٍ كماالرذرَص 

 لجٌت شئىى التعلين والطالة:

 2اليلُح لش ىن الرؼلُم والطالب وكيل./ د.أ -0

 0أ.د./ غريب فاوى  -2

 0نبيل يوسف صالح الدين أبو الدىبأ.د./  -3

 0أ.د./ نجوى سيد احمد -4

 0فى أبو سديرةد/ مصطفى دمحم مصط0أ -5

 0أ.د./ فؤاد متري عطية -6

 0أ.د./ضحى صابر دمحم -7

  د./ سامر احمد الصاوى )مدير وحدة ضمان الجودة( -8

 0عبد المجيد مودأ./ مح -9

 0ط/ أحمد محمود عطية -00

 لجٌت الذراصبث العليب:

 2اليلُح لش ىن الذراضاخ الؼلُا والثحىز وكيل./ د.أ -0

 0أ.د./ندى عبد الفتاح النادى -2

 0القرياتىأ.د./ عمى طو  -3

 0أ.د./ حمدي عمى دمحمين -4

 0عبدالوىاب أ.د./ عاطف جالل -5

 0أ.د./ عالء الدين السيوطى -6

 0أ.د./سيير عمى دمحم -7

 0أ.د./ أحمد عبد المنعم جعفر -8

 د./ سامر احمد الصاوي )مدير وحدة ضمان الجودة( -9



 

 

 
 

 جامؼح ضىهاج

 كلُح الطة الثشري

 وحذج ضمان الجىدج
 

كليت هعتوذة هي الهيئت القىهيت 

 لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

 0أ.د./ سحر دمحم جبريل -00

 0ط/عمر دمحم عبد الكريم -00

 0أ/ السيد عمي ناجي -02

 الثقبفيت: لجٌت العالقبث

 اليلُح لش ىن الذراضاخ الؼلُا والثحىز وكيل./ د.أ -0

 أ.د./ دمحم عبد الغفار -2

 0عصمت دمحم أ.د./ ممدوح -3

 0أ.د./منى فتوح دمحم -4

  0الوفاأ.د./ حسناء أحمد ابو  -5

 0المأمون  دمحم د./ مؤمن -6

 0د./ ثناء عبد العال احمد -7

 0كمال إبراىيمد./ حازم  -8

 0د.شرين احمد دمحم -9

 نائب مدير وحدة ضمان الجودة(د./ كرم قناوى ) -00

 0ط/ عمى عبد العال -00

 0أ/ أيمن عمي عبدالمطيف -02

 لجٌت الوكتببث:

 اليلُح لش ىن الذراضاخ الؼلُا والثحىز وكيل./ د.أ -0

 0ندا الدين عبدالعزيز أ.د./عصام -2

 0عبد المجيد أحمد د./ سمير -3

 0د./ ىند دمحم عبد الرحيم -4

 0د./ والء إبراىيم دمحم -5

 0د./ ايمان دمحم عمى -6

 0د./ ىدى دمحم السيد -7

 0د./ أسامة عبد الرؤوف -8

 0د./عماد دمحم عمى -9

 0ط/ دمحم عصام -00

 0أ/ أيمان كامل أحمد -00



 

 

 
 

 جامؼح ضىهاج

 كلُح الطة الثشري

 وحذج ضمان الجىدج
 

كليت هعتوذة هي الهيئت القىهيت 

 لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

 لجٌت خذهت الوجتوع:

 وكُ  اليلُح لش ىن خذمح المجرمغ./ د.أ -0

 أ.د./ ػلً محمىد دضماػُ  -0

 أ.د./ وجاح دمحم أتىالفرىح  -3

 د./ ػالء احمذ االة -4

 د./ مٍ ضُذ خلُفح -5

 د./ آَاخ خلف دمحم -6

 تأضُىط الثُ ح ش ىن فرع مذَر -7

 تطىهاج الخطرج الىفاَاخ ددارج مذَر -8

 ممثسسس ")وائسسسة مسسسذَر وحسسسذج الجسسسىدج  كسسسرة لىسسساوي         ./ د -9

 ("الجىدج

 )أمُه ضر اللجىح( ػلً حطه فرج/ الطُذ -02
 

 :الوعبهلالوختبراث و لجٌت

 2وكُ  اليلُح لش ىن خذمح المجرمغ./ د.أ -0

 0أ.د./ نجوى سيد احمد -2

 0صمان عبد العزيزأ.د./ حكمت ع -3

 0أ.د./ سيير عمى دمحم -4

 0أ.د./منى فتوح دمحم -5

 0أ.د./ أمل مصطفي احمد -6

 0د./ احمد مصطفي محمود -7

 0د./ شرين فراج محمود -8

 0الطالب / دمحم صفوت سعيد -9

 0ضيف شيابأ./ خمف ابو  -00

 ثانيا: لجان منبثقة عن وحدة ضمان الجودة:
 لجٌت البراهج التعليويت والوقرراث الذراصيت:

 0أ.د./ منى طو حسين -0

 2أ.د./ ممذوح دمحم ػصمد -0

 2ػطُح مررٌ فؤاد/ د -3

 2د./ حطه دمحم حطه الؼالف -4

 (  الجىدج ممث ) الصاوٌ أحمذ ضامر./ د -5

 2والرحالخ الجىالح لجىح أمُه -6

 لجٌت أخالقيبث البحث العلوي:



 

 

 
 

 جامؼح ضىهاج

 كلُح الطة الثشري

 وحذج ضمان الجىدج
 

كليت هعتوذة هي الهيئت القىهيت 

 لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

 مقررا -نداأ.د./ عصام الدين عبد العزيز  -0

 0أ.د./ إيمان أحمد ثابت -2

 0ي دمحم عمىأ.د./ عاصم الثان -3

 0سالمالد./ أحمد سيف ا -4

 0أ.د./ طارق عبد الحميد ابوالعز -5

 0د./ سناء عبد العال احمد -6

 0أ.د./ ليمى دمحم يوسف -7

 0د./ غادة عشري برىام -8

 2لاضم فىزٌ أحمذد./  -9

 لجٌت الوراجعت الذاخليت:

 0التركي عمى دمحم./ د.أ -0

 0العزيز نداأ.د./ عصام الدين عبد -2

 0بدالالهع الخالق عبد مصطفى./ د.أ -3

 0نبيو السالم عبد أحالم./ د.أ -4

 0ىالل الحميد عبد ميا./ د.أ -5

 0العز أبو الحميد عبد طارق ./ د -6

 (الجودة ممثل) الصاوي  أحمد سامر./ د -7

 لجٌت التىعيت واإلعالم:

 2وكُ  اليلُح لش ىن خذمح المجرمغ./ د.أ -0

 0د./ والء إبراىيم دمحم -2

 0د./ إيمان دمحم عمى -3

 2فد./ حطه دمحم حطه الؼال -4

 2د./ دمحم أشرف -5

 2ااضر لجىح أمُه -6

 لجٌت الخذهبث االجتوبعيت:

 2وكُ  اليلُح لش ىن خذمح المجرمغ./ د.أ -0

 2أ.د./ مها ػثذ الحمُذ هالل -0

 2أ.د./ ضهُر ػلً دمحم -3

 2أ.د./ مىً طه حطُه -4

 2أ.د./ وطرَه جمال الذَه -5



 

 

 
 

 جامؼح ضىهاج

 كلُح الطة الثشري

 وحذج ضمان الجىدج
 

كليت هعتوذة هي الهيئت القىهيت 

 لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

 2االجرماػُح اللجىح أمُه -6
 

 الطالب واالمتحانات: ثالثا: لجان منبثقة عن وحدة تطوير نظم تقويم
 وحدة تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات:هجلش ادارة 

 2أ.د./ احمذ ػثذ المىؼم جؼفر -0

 2أ.د./ ػصاة ػثذ الؼسَس وذا -0

 2أ.د./ وجىي ضُذ احمذ -3

 2الذَه حطه دمحم د./ ػالء -4

 2د./ دمحم أشرف -5

   :التقىينالقيبس و ًظن جىدة ضبط لجٌت

 2وذاأ.د./ ػصاة الذَه ػثذ الؼسَس  -6

   2كمال ػثذ الؼال دمحمد/2أ -7

 2أ.د./ كمال ػثذ الطرار دمحم -8

 2أ.د./ طارق ػثذ الحمُذ أتى الؼس -9

 2الطالب دذحاد رئُص -02
 

 

 :األصئلت بٌىكاالختببراث االلكتروًيت و إعذاد هتببعت لجٌت

   2حمذاأ.د./ وجىي ضُذ  -0

 2أ.د./ ػالة دمحم ػثذ المىؼم -0

 2د./ أشرف أحمذ ػثذ اللطُف -3

 2ثاشد./ وهُر دمحم ػ -4

 2الثمافُح اللجىح أمُه -5
 

 :االهتحبًيت الىرقت هىاصفبثببلالئحت و االلتزام هذي تقيين لجٌت 

 2أ.د./ ػالء الذَه حطه دمحم -0

 2أ.د./ دَمان ػثذ الثاضط دمحم -0

 2ذأ.د./ صالح رشذٌ أحم -3

 2أ.د./ ػاصم الثاوٍ دمحم ػلً -4

 2د./ وطرَه جمال الذَه -5

  2ط./ دمحم أشرف -6

 .الفىُح اللجىح أمُه -7
 

 :إلكتروًيب الٌتبئج وإعالى ورصذ تصحيح هتببعت جٌتل
 2أ.د./ حمذٌ ػلً دمحمَه -0

 2د./ ضمُر أحمذ ػثذ المجُذ -0

 2د./ ػالء أحمذ االة -3

 2د./ ػمرو دمحم ػثذ الحمُذ -4



 

 

 
 

 جامؼح ضىهاج

 كلُح الطة الثشري

 وحذج ضمان الجىدج
 

كليت هعتوذة هي الهيئت القىهيت 

 لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

 2الطالب دذحاد مطاػذ أمُه -5

 02/8/0202تحريرا فى  
 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 
32/9/3109 

 

 3109سبتمبر 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 قاعدة بياواث أوشطت وحدة ضمان الجودة

 32/9/3109بتاريخ 
 

اعتماا ا اقتير اار اق ااحرة قلخاااة اقلااام ت ا قاترل  اا   لاقاا ة وافققمجلس ققاجإ الةجاةوعقق ةج  قق ج .0
   مل اعتم ا:

   يلقيل لاغسطسبك  اقمعللم ت لالل  حر م  تم إ ج زه من تخايث قملقع اقال   على 

  يلقيل لاغسطسم  تم إ ج زه من تخايث قملقع اقال   على اقبلاب  اإلقاترل    لالل  حر 

 ( م  تم إ ج زه من تخايث قلب    ت على ملقع اقال   علىMIS لالل  حر )يلقيل لاغسطس 

لطاب  عاه العاا  اعتمااد وتيجات ليلياس اساتبيان  را  اوافمجلس اجإ الةجاةوع ةج  ق ج .3

 .3102/3109الجامعي 

 تاليف لخاة مت بع  اقلر جين بعمل اراس  قب  ن:وافمجلس اجإ الةجاةوع ةج   ج .2

 ل ىجلضاءجاألطلافجاةلعنيةج نجلستوىجخليس جاةك ية 

 .ل ىجتعقمجلواصفاتجاةخليججفيجهؤالءجاألطباء 

 االعتياساتجاةت ليبيةجةهؤالءجاةخليسين. 

لر ا  عمال ضعءا ج قجا ن اقلخااة قتخليال  تا     عياا تخاياا  ق جوافمجلس اجإ الةجاةوعق ةج .4
 8102/8102تيل م طالب اقمرخل  اقج مع   اضلقى قلفرق اضربع اضلقى عن اقع م اقج معى 

 لاقتى ت مل:

 8102/8102اقع م اقاراسي  ع م عن  ت    إمتخ   تاقتير ر اق  

  تير اار عاان اقياارارات اقت ااخ خ   اقتااى اتلااا ت ب ااقن اقتنلماا ت اقمياماا  ماان طاااالب
 .اقمرخل  اقج مع   اضلقى من  ت    اقتيل م

اعتما ا ميتارت ت اكيل قج ا   ساتيب ل اقطاالب اقجااا لاقيااامى وافمجلس اجإ الةجاةوع ةج   ج .5
 فى ألل اقع م اقاراسى مكل   من كل من: 

 أ. ./ج لي جاةك ية 

 كيلجاةك يةجةشئونجاةتع يمجواةطالبأ. ./جوج 

  ./جل يلجوع ةجضلانجاةسو ة 

 أ. ./جلئياجةسنةجاة  مجاةطالب  

 اةطاةب/جلئياجاتعا جاةطالب 

اعتماد لقارير بارام  ومقارراث الدراسااث العلياا عاه  وافمجلس اجإ الةجاةوع ةج    .6

 .3102/3109العا  الجامعي 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

ج32/9/3109تعليلاجف جج
  يلجاةوع ةجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججلئياجاةلس الجججججججججججججججججججج



 

 

 
 

 جاهعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضواى الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبت 

 أوشطة وحدة

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
41/41/9142 

 

 9142أكتىبر 



 

 

 
 

 جاهعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضواى الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 قاعدة بياًاث أًشطت وحدة ضواى الجودة

 41/41/9142بتاريخ 
 

اعتماد التقرير الشهرى لوحدة الخدمات االلكترونية؛ والذى  وافق هجلس إدارة الوحدة علي .4
 يشمل اعتماد:

 سبتمبرشبكة المعمومات خالل شهر  ما تم إنجازه من تحديث لموقع الكمية عمى 

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

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

توزيى  اسىتبياًاث هرىرراث الةرقىت الةادسىت علىي   وافق هجلس إدارة الوحدة علىي .9

هتحاًاث التحريرى حول عوليت التعلىين وعوليىت الترىوين لورىررى الجراحىت هاهش ا

 . 9142/9142العاهت وأهراض الٌةاء والوالدة عي العام الجاهعي 

بيانات لتوزييع اسيتاقتراح لجنة البرامج التعميمية / المقررات الدراسيية  ناقش مجمس إدارة الوحدة .3
 .9102طالب الدراسات العميا عمى هامش امتحانات الدراسات العميا دور أكتوبر 

 41/41/9142تحريرا فى  
 مدير الوحدة                                           رئيس المجلس                    

 



 

 

 
 

 جاهعح سىهاج

 الطة الثشزيكليح 

 وحذج ضواى الجىدج
 

كليت هعتودة هي الهيئت القىهيت 

 لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

قبعدة بيبًبث 

 وحدةأًشطت 

 ضوبى الجىدة

بتبريخ 
02/11/0212 

 

 0212ًىفوبر 



 

 

 
 

 جاهعح سىهاج

 الطة الثشزيكليح 

 وحذج ضواى الجىدج
 

كليت هعتودة هي الهيئت القىهيت 

 لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

 

 قاعذج تياًاخ أًشطح وحذج ضواى الجىدج

 02/11/0219تراريخ 

اعتماا ا اقتير اار اق ااحرة قلخااات اقلااام ي ا قاترل  اا   لاقاا ة  وافققمجلس ققاجة الوجاةوعقق وج  قق  .1
   مل اعتم ا:

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

  أاتلبرم  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 )أاتلبر 

 ًائة هذيز وحذاخ الكليحاخريار هذيز/اعرواد  وافمجلس اجة الوجاةوع وج    .0

 ًبئب الودير الودير ةالىحد م

 د/ حسي دمحم حسي د/ احوذ هصطفي ضواى الجىدج  -1

 ط/ احوذ دمحم علً د/ عواد علً احوذ ذطىيز الرعلين الطثي  -0

 ط/ سوز هصطفي دمحم كاهل د/ هزوج شعثاى هاشن القياس والرقىين  -3

 ط/ دمحمي خليل اهيي د/ شيزيي فيلية دعن الثحس العلوً  -4

 د/ هاًً هحوىد الم احوذ احوذد/ اس الوٌح الذراسيح  -5

 ط/ هاجز دمحم حوذاى د/ هذي دمحم السيذ الطالب الىافذيي  -6

 ًجىي دمحم اتى الوحاسي أ.د/حسٌاء اتى الىفا ذٌويح الوىارد الذاذيح  -7

 د/ سهام احوذ فؤاد د/عالء غالة خذهح الوجروع  -8

 ط/ اهيزج اسواعيل د/ هزوج هحوىد عثذ الالٍ هراتعح الخزيجيي  -9

 ط/ دمحم احوذ عثذ الغًٌ ط/ عوزو هصطفي قذري ادارج االسهاخ والكىارز  -12

 ط/ دمحم طلعد عثذ الحويذ ط/ احوذ هحوىد دمحم احوذ الخذهاخ االلكرزوًيح  -11

قز اا رت باااال   اق ااا م ل اقو  ل اا  ب ااا يمارساا   اعتماا ا ز ااا رت وافققمجلس قققاجة الوجاةوعققق وج  ققق  .3
قعظااا م اقااا    ياااام لاااام ي جليلااا  قلمجتماااع اقمارسااا  قمع مااال اقال ااا  قلتعااارا علاااى اق ااار  ا

لقت اااااج ع لتخلياااااز اقباااااال  علاااااى اقاراسااااا  لا ساااااتل ات اقعلم ااااا  ل قااااا  يااااالم ا و اااااين اقملا ااااا  
81/88/9182. 

باااال  قز ااا رت اقب قبااا ي  المااا ماقمياااام مااان مارسااا  بلااا  اق وافقققمجلس قققاجة الوجاةوعققق وج  ققق  .4
م لاااام ي جليلااا  قلمجتماااع قمع مااال اقال ااا  قلتعااارا علاااى اق ااار  اقعظااا م اقااا    ياااااقمارسااا  

اقملا ااااا   ا و اااااينلقت اااااج ع لتخلياااااز اقباااااال  علاااااى اقاراسااااا  لا ساااااتل ات اقعلم ااااا  ل قااااا  يااااالم 
9/89/9182. 

ج02/11/0212تعليلاجف جج
 ل يلجاةوع وجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججلئياجاةلس اجججججججججججججججججججج



 

 

 
 

 جاهعح سىهاج

 الطة الثشزيكليح 

 وحذج ضواى الجىدج
 

كليت هعتودة هي الهيئت القىهيت 

 لضوبى جىدة التعلين واالعتوبد

 



 

 

 
 

 جبيعخ طْٕبج

 كهٛخ انطت انجشزٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

مدة مه الهيئت القىميت كليت معت

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبث 

 أوشطت وحدة

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
91/91/1191 

 

 1191ديسمبر 



 

 

 
 

 جبيعخ طْٕبج

 كهٛخ انطت انجشزٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

مدة مه الهيئت القىميت كليت معت

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

  
 

 لبعذح ثٛبَبد أَشطخ ٔدذح ضًبٌ انجٕدح

 99/91/1199ثزبرٚخ 
 

مجلا  اسللياب فطا تب س ر  أحماد مطاي ا ام  ااختيار  اسيا د د   وافق مجلس إدارة الوحدة على  .9
 مد  ا  سوحدة ضمرن اسجودة 

 

اعتماارد استي  اا  اس ااح ة سوحاادة اسخاادمري ا سلت و يااب  واساا ة  علىى وافىىق مجلىىس إدارة الوحىىدة  .1
 ي مل اعتمرد:

   وفمب مر تم إ جرزه من تحد ث سموقع اسلليب على  فكب اسمعلومري خالل  ح  

   وفمب مر تم إ جرزه من تحد ث سموقع اسلليب على اسبوافب اإلسلت و يب خالل  ح  

 مر تم إ جرزه من تحد ث سلبير ري على موقع ( اسلليب علىMIS  خالل  ح ) وفمب  

 

 انكهٛخ يزاكش ٔ ٔدذادرشكٛم يجهض إدارح اعزًبد  وافق مجلس إدارة الوحدة عل  .3

 رطٕٚز انزعهٛى انطجٙ -9

 رئٛض يجهض اإلدارح   -أ.د./ دظبٌ دًذ٘ عجذ انزدًٍ -

 َبئت رئٛض يجهض اإلدارح      -أ.د./ صالح رشذٖ ادًذ  -

 يذٚز انًزكش              - د/ عًبد عهٗ ادًذ -

 َبئت يذٚز انًزكش             -ط/ ادًذ دمحم عهٗ -

 د/ إطالو طعذ                     يشزف ٔدذح انزعهٛى االنكززَٔٙ -

 د/ عصبو عجذانزدٛى            يشزف ٔدذح انزعهٛى انطجٙ انًظزًز -

 يشزف يعًم انًٓبراد االكهُٛٛكٛخ      دعبء اثزاْٛى            د/  -

 يشزف ٔدذح انزذرٚت                 ثذٖٔ  شًٛبءد/  -

 أ/ ايم ريضبٌ                  طكزربرٚخ -

 انمٛبص ٔانزمٕٚى -1

 رئٛض يجهض اإلدارح   -أ.د./ دظبٌ دًذ٘ عجذ انزدًٍ -

 َبئت رئٛض يجهض اإلدارح      -أ.د./ صالح رشذٖ ادًذ  -

 يذٚز انٕدذح           - د/ يزٔح شعجبٌ ْبشى -

 َبئت يذٚز انٕدذح - كبيمط/ طًز يصطفٙ دمحم  -

 عضٕا يٓزاٌ                    يٓب أدًذ أدًذ إثزاْٛىد/  -

 عضٕا                        عجذ انُجٙ     ادًذ  ط/ ايٛزح  -

 عضٕا                         ط/ سُٚت يذًٕد لذر٘        -

 عضٕا                         أ/ يذًٕد عجذ انًجٛذ           -



 

 

 
 

 جبيعخ طْٕبج

 كهٛخ انطت انجشزٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

مدة مه الهيئت القىميت كليت معت

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 نجذش انعهًٗدعى ا -3

 رئٛض يجهض اإلدارح   -أ.د./ دظبٌ دًذ٘ عجذ انزدًٍ -

 يذٚز انٕدذح                  -د/ شٛزٍٚ فٛهٛت -

 َبئت يذٚز انٕدذح          -ط/ دمحمٖ خهٛم ايٍٛ -

 عضٕا   ْبنخ اثزاْٛى يذكٕر       / د. -

 عضٕا                أدًذ انظٛذ   / د. -

 عضٕا                دُٚب دمحم يُٛز/ د. -

 أ/ اًٍٚ عهٗ عجذ انهطٛف               عضٕا   -

 1199/1111ٔكذا إعزًبد خطخ دعى انجذش انعهًٙ نعبو 

 انًُخ انذراطٛخ -4

 رئٛض يجهض اإلدارح   -أ.د./ دظبٌ دًذ٘ عجذ انزدًٍ -

 يذٚز انٕدذح      -د/ اطالو ادًذ ادًذ عبيز -

 َبئت يذٚز انٕدذح                  ط/ ْبَٗ يذًٕد -

 رح صالح                          عضٕاط/ طب -

 ط/ عالء عجذ انصبدق                   عضٕا   -

 عضٕا   عهٗ عجذ انهطٛف              أ/ اًٍٚ  -

 انطالة انٕافذٍٚ  -5

 رئٛض يجهض اإلدارح   -أ.د./ دظبٌ دًذ٘ عجذ انزدًٍ -

 َبئت رئٛض يجهض اإلدارح      -أ.د./ صالح رشذٖ ادًذ  -

 يذٚز انٕدذح            - ذانظٛد/ ْذٖ دمحم  -

 َبئت يذٚز انٕدذحْبجز دمحم دًذاٌ          ط/  -

 عضٕا  د/ يٓب يٓزاٌ                     -

 رًُٛخ انًٕارد انذارٛخ -6

 رئٛض يجهض اإلدارح   -أ.د./ دظبٌ دًذ٘ عجذ انزدًٍ -

 َبئت رئٛض يجهض اإلدارح      -أ.د./ صالح رشذٖ ادًذ  -

 يذٚز انٕدذح                 ادًذ أ.د/دظُبء اثٕ انٕفب -

 َبئت يذٚز انٕدذح    ط/ َجٕٖ دمحم اثٕ انًذبطٍ -

 ط/ رضٕٖ دمحم فزج           عضٕا -

 ط/ ٔالء جًبل دمحم طهًٛبٌ     عضٕا  -

 ط/ ادًذ عٕٚض                    عضٕا -

 ط/ طهٛى رسق هللا                  عضٕا -

 أ./ اًٚبٌ انظٛذ انفٕنٗ             عضٕا -

 أ./ َجٛم جبد انزة                 عضٕا -

 خذيخ انًجزًع -7

 رئٛض يجهض اإلدارح   -د./ دظبٌ دًذ٘ عجذ انزدًٍأ. -



 

 

 
 

 جبيعخ طْٕبج

 كهٛخ انطت انجشزٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

مدة مه الهيئت القىميت كليت معت

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 َبئت رئٛض يجهض اإلدارح            -.د./ اطبيخ دمحم رشبد أ -

 يذٚز انٕدذح                          د/عالء غبنت -

 نٕدذحيذٚز اَبئت                     د/ طٓبو ادًذ فؤاد -

 ط/ ادًذ شعزأٖ                    عضٕا -

 عضٕا     أ./ عجذِ دمحم عجذ انهطٛف      -

 يزبثعخ انخزٚجٍٛ -8

 رئٛض يجهض اإلدارح   -أ.د./ دظبٌ دًذ٘ عجذ انزدًٍ -

 َبئت رئٛض يجهض اإلدارح      -أ.د./ صالح رشذٖ ادًذ  -

 د/يزٔح يذًٕد عجذ انالِ                يذٚز انٕدذح -

 د/ ايٛزح اطًبعٛم                    َبئت يذٚز انٕدذح -

 د/ اًٚبٌ رشذٖ                           عضٕا -

 ط/ شًٛبء عجذ انًزٍٛ يٕطٙ            عضٕا   -

 أ./ عبطف ادًذ طّ                      عضٕا -

 ادارح االسيبد ٔانكٕارس -9

 رئٛض يجهض اإلدارح   -د./ دظبٌ دًذ٘ عجذ انزدًٍأ. -

 َبئت رئٛض يجهض اإلدارح            -د./ اطبيخ دمحم رشبد .أ -

 يذٚز انٕدذح                     ط/ عًزٔ يصطفٙ لذرٖ -

 َبئت يذٚز انٕدذح             ط/ دمحم ادًذ عجذ انغُٗ -

 عضٕا                   ط/ دمحم صالح دبيذ  -

 عضٕا                       أ/ ايُٛخ نطفٙ دبيذ -

 عهٗ            عضٕا صالح انذٍٚ أ/ ٚبطًٍٛ -

 انخذيبد االنكززَٔٛخ -91

 رئٛض يجهض اإلدارح   -د./ دظبٌ دًذ٘ عجذ انزدًٍأ. -

 َبئت رئٛض يجهض اإلدارح            -.د./ اطبيخ دمحم رشبد أ -

 يذٚز انٕدذح        ط/ ادًذ يذًٕد دمحم ادًذ -

 يذٚز انٕدذحَبئت         ط/ دمحم طهعذ عجذ انذًٛذ -

 ذ خالف عجذ انكزٚى          يظئٕل انجٕاثخ االنكززَٔٛخأ./ َبْ -

 و./ ٚبطًٍٛ عصًذ ادًذ           يظئٕل َظى انًعهٕيبد االدارٚخ -

 و./ دمحم ادًذ عجذ انخبنك         يظئٕل َظى يعهٕيبد ٔثزايج -

 أ./ يظهى عجذ انذًٛذ                 فُٗ شجكبد ٔصٛبَّ -

 انزخطٛظ االطززارٛجٙ -99

 رئٛض يجهض اإلدارح   -ًذ٘ عجذ انزدًٍد./ دظبٌ دأ. -

 .د./ اطبيخ دمحم رشبد             َبئت رئٛض يجهض اإلدارحأ -

 د/ يًذٔح انظًزٖ عبثذ               يذٚز انٕدذح          -

 ط/ ادًذ عهٗ خهٛفخ               َبئت يذٚز انٕدذح -



 

 

 
 

 جبيعخ طْٕبج

 كهٛخ انطت انجشزٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

مدة مه الهيئت القىميت كليت معت

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 ط/ دبرى اثٕ انفزٕح                  عضٕا -

 عضٕا                    ط/ ْبَٗ عبدل ادًذ -

 ط/ راَٛب يذًٕد                       عضٕا -

 أ/ جًبل خٛز٘ سٚذ                      عضٕا -

سمعرمال قاد ة اسم ا ا اسنر وياب ب اري مد ياب  يرسفاري اعتمارد ز ار ة وافق مجلس إدارة الوحدة على  .4
وست اجيع وتح  از اسياالا علاى  اسلليب سلتع ف على اسط ح اسعظيم اس ي ييدم خدمري جل لب سلمجتماع

  1112 11 1اسموافق  ا حداسد ايب وا يت ردة اسعلميب و سك  وم 

 

سمعرماال اسلليااب ب اا ن  اسنر ويااب اخماايماعتماارد ز اار ة يااالا مد يااب  وافىىق مجلىىس إدارة الوحىىدة علىى  .5
سلتعااا ف علاااى اسطااا ح اسعظااايم اسااا ي ييااادم خااادمري جل لاااب سلمجتماااع وست اااجيع وتح  اااز اسياااالا علاااى 

  1112 11 1اسموافق  ا ن  ند ايب وا يت ردة اسعلميب و سك  وم اس

 

اعتمااارد ز ااار ة معحاااد استل وساااوجا اسعااارسى سلعلاااوم اسطاااحيب  وافىىىق مجلىىىس إدارة الوحىىىدة علىىى  .6
استيبييياااب سمعرمااال اسللياااب سلتعااا ف علاااى اسطااا ح اسعظااايم اسااا ي ييااادم خااادمري جل لاااب سلمجتماااع 

ت ردة اسعلمياااااب و ساااااك  اااااوم ا ن ااااا ن اسموافاااااق وست اااااجيع وتح  اااااز اسياااااالا علاااااى اسد اياااااب وا يااااا
11 11 1112  

 

نجُخ رهمٗ شكبٖٔ انطالالة انًُجقمالخ يالٍ رشكٛم اعزًبد  وافق مجلس إدارة الوحدة على  .7

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح.

 رئٛض يجهض اإلدارح         -.د./ دظبٌ دًذ٘ عجذ انزدًٍأ -

 ارحَبئت رئٛض يجهض اإلد                -أ.د./ صالح رشذٖ ادًذ  -

 أ.د./ عصبو انذٍٚ عجذ انعشٚش َذا         عضٕا -

 د./ أدًذ يصطفٙ                           يذٚز ٔدذح ضًبٌ انجٕدح -

 أ/ اطًبء صذٚك ادًذ                        عضٕا -

 

 نجُخ اخاللٛبد انجذش انعهًٗ.رشكٛم اعبدح اعزًبد  وافق مجلس إدارة الوحدة عل  .8

 مي  ا - داسعز ز أ د   عطرم اسد ن عبد ا .9

 أ د   إيمرن أحمد نربي .1

 أ د   عرطم اسنر ا دمحم على .3

 أ د   حكمي عطمرن عبد اسعز ز             .4
 يالم د   أحمد ي ف ا .5



 

 

 
 

 جبيعخ طْٕبج

 كهٛخ انطت انجشزٖ

 ٔدذح ضًبٌ انجٕدح
 

مدة مه الهيئت القىميت كليت معت

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 أ د   ير ق عبد اسحم د ابواسعز .6

 أ د   أحمد   دة حرمد                       .7
 د   ي رء عبد اسعرل احمد .8

 أ د   س لى دمحم  ويف .9

  ي ب هرمد   غردة ع  .91

 د   م وة  عفرن هر م                       .99
 يذًٕد فًٓٗ يُصٕرد./  .91

 1191 91/91تحريرا ف   
 مدير الوحدة                                           رئيس المجلس                    



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبت 

 وحدةأوشطة 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
41/4/0202 

 

 0202يىبير 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كلية معتمدة مه الهيئة القىمية 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 قاعدة بياناث أنشطت وحدة ضمان الجودة

 41/4/0202بتاريخ 
 

اعتماد التقرير الشهرى لوحدة الخدمات االلكترونية؛ والذى وافق مجمس إدارة الوحدة عمى  .1
 يشمل اعتماد:

 ديسمبركة المعمومات خالل شهر ما تم إنجازه من تحديث لموقع الكمية عمى شب 

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

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

 0202/ 11/1تحريرا فى  
 

 مدير الوحدة                                           رئيس المجلس



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

قبعدة بيبوبث 

 وحدةأوشطت 

 ضمبن الجىدة

بتبريخ 
71/2/2222 

 

 2222فبراير 



 

 

 
 

 جامعت سوهاج

 كليت الطب البشرى

 وحدة ضمان الجودة
 

كليت معتمدة مه الهيئت القىميت 

 لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد

 قاعدة بياواث أوشطت وحدة ضمان الجودة

 71/2/2222بتاريخ 
 

اعتماا ا اقتير اار اق ااحرة قلخااات اقلااام ي ا قاترل  اا   لاقاا ة  وافققمجلس ققاجة الوجاةوعقق وج  قق  .7
   مل اعتم ا:

   ي  يربك  اقمعللم ي لالل  حر م  تم إ ج زه من تخايث قملقع اقال   على 

  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 

فا ت اع ات ت كيل قج ا  اقمراجعا  اقاالل ا  ل قار  لارا قل  اعتم ا وافمجلس اجة الوجاةوع وج    .2
 :اقسيا أ.ا./ دمحم اقتركى ميرر اقلج  ، ك قت قى

 ميرر اقلج                اقعز ز  ااأ.ا./ عص م اقاين عبا -1

      أمين اقلج            عبااقاله اقل قق عبا مصطفى./ ا.أ -2

  عضلا              اقعز أبل اقخميا عبا ط رق ./ اأ. -3

 خس  ء أخما ابل اقلف                    عضلا./ ا.أ -4

 (اقجلات ممثل)مخملا                أخما مصطفي./ ا -5

عتماد الئحت التظلماث مه وتائج االمتحاواث المعتمددة ا وافمجلس اجة الوجاةوع وج  ق  .3

 .مه مجلس الكليت ضمه إستراتيجيت التعليم والتعلم والتقويم

توصدي  بروددامج دكتدوراة وماج دتير التعلدديم تمداد عا وافقمجلس قاجة الوجاةوعق وج  قق  .4

 الطبي.

الدراسددت المجتمعيددت الوشددام بروددامجي التعلدديم عتمدداد ا وافققمجلس ققاجة الوجاةوعقق وج  قق  .5

 الطبي.

 إعتماد تحديج الئحت لجىت أخالقياث البحوث الطبيت. وافمجلس اجة الوجاةوع وج    .6

 

ج2222/ج71/2تعليلاجف جج
 

 لئياجاةلس اجججججججججججججججججججججججججججججل يلجاةوع وجججججججججججججج


