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 انالئحة
 (الشكل القانوني1مادة )

ٚؽذح مّبْ اٌغٛدح ،رعبًِ وٛؽذح ِغزمٍخ،ٚرزجع ع١ّذ اٌى١ٍخ ئداس٠ب  عبِعخ ا١ٌّٕب–٠ٕؾأ ثى١ٍخ اٌضساعخ 

 ،ِٚشوض مّبْ اٌغٛدح ثغبِعخ ا١ٌّٕب ـ١ٕب .

 وحدة ضمان الجودةرؤية ( 2مادة )
ع١ٍخ اٌزع١ّ١ٍخ باالسرمبء ثّغزٜٛ األداء ثبٌى١ٍخ ٚاٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ،ٚسـع وفبءح اٌمذسح اٌّإعغ١خ ٚاٌف

ٚاٌجؾض١خ ٚخذِخ اٌّغزّع ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ،ثّب ٠زفك ِع اٌّعب١٠ش اٌم١بع١خ ٌغٛدح اٌزع١ٍُ ،ثٙذؾ اٌؾقٛي 

 . ٓعٍٝ االعزّبد ٚوغت صمخ ٚسمب اٌّغزف١ذ٠

 

 رسالة وحدة ضمان الجودة(3مادة )
،ٚرؾم١ك ٚرم١١ُ عٛدح األداء اٌّإعغٟ ٚاٌفبع١ٍخ ٔؾش صمبـخ اٌغٛدح ٝٚؽذح مّبْ اٌغٛدح ئٌ رغعٝ

اٌزع١ّ١ٍخ ـٟ وبـخ األٔؾطخ اٌزٟ رمذِٙب اٌى١ٍخ ـٟ مٛء ِعب١٠ش ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌنّبْ عٛدح اٌزع١ٍُ 

ار١غ١خ اٌغبِعخ ، ٚاالسرمبء ثخش٠غٟ اٌى١ٍخ ٚاالعزّبد،ٚثّب ٠زفك ِع سؤ٠خ ٚسعبٌخ اٌى١ٍخ ٠ٚؾمك ئعزش

،ثٙذؾ  ٓٚوغت صمخ ٚسمب اٌّغزف١ذ٠ئٌٝ ِغزٜٛ اٌىفبءح ٚاٌز١ّض ٚاٌمذسح اٌزٕبـغ١خ ِؾ١ٍب ٚئل١ّ١ٍب 

 .رؾم١ك اٌغٛدح اٌؾبٍِخ ٚاٌؾقٛي عٍٝ االعزّبد

 

 ( أهداف الوحدة4مادة )
د ِإؽددشاد األداء ٌّددذخ رٙددذؾ اٌٛؽددذح ئٌددٝ رمدد٠ُٛ األداء اٌغددبِعٟ ٚرطدد٠ٛشٖ ِددٓ خدد ي ل١ددبط 

اٌخش٠غددْٛ ......... اٌدد    –اٌطدد ة  –اٌعددبٍِْٛ  –ِٚخشعددبد اٌع١ٍّددخ اٌزع١ّ١ٍددخ ا١٘ئددخ اٌزددذس٠ظ 

 ٚرؾًّ :

ٔؾش صمبـخ عٛدح اٌع١ٍّدخ اٌزع١ّ١ٍدخ ثد١ٓ اعندبء ١٘ئدخ اٌزدذس٠ظ ٚهد ة اٌى١ٍدخ ِدٓ خد ي رٕ د١ُ  -1

ثزطد٠ٛش األداء اٌغدبِعٟ ٚمّد بْ ؽٍمبد إٌمبػ ٚٚسػ اٌعًّ ٚاٌذٚساد اٌزذس٠ج١دخ اٌزدٟ رعٕدٝ 

 . ٛدح اٌغ مّبْخ ثأ١ّ٘خ آ١ٌبد   ع اٌى١ٍ ـٝ ِغزّ اٌٛعٟع  شـاٌغ ٛدح ٚرٌه ٌ

رقد١ُّ ٚئعددذاد ّٔدبرط االعددزّبساد اٚ األدٚاد اٌ صِدخ ٌٍزمدد٠ُٛ ثؾ١دش رزنددّٓ آ١ٌدبد ِٚعددب١٠ش  -2

 اٌغٛدح. مّبْاٌزم٠ُٛ ٚاٌخطٛاد اإلعشائ١خ ٌزٕف١ز ٔ بَ 

ِدع اٌّشاودض ٚاٌٛؽدذاد اٌّّبصٍدخ ـدٟ   اٌضساعدٟس اٌخبفخ ثزط٠ٛش اٌزع١ٍُ رجبدي اٌخجشاد ٚاألـىب -3

ـٟ اٌغبِعبد اٌّقش٠خ ٚاٌعشث١خ ٚاٌعب١ٌّخ ٚاالعزفبدح ِٕٙدب ـدٟ رؾم١دك اٌزطد٠ٛش  ضساعخو١ٍبد اٌ

 إٌّؾٛد.

رؾذ٠ددذ عٛأددت اٌمددٛح ٚاٌنددعؿ ـددٟ اإلِىب١ٔددبد ٚاٌجددشاِظ اٌذساعدد١خ اٌزددٟ رمددذِٙب اٌى١ٍددخ ٚرمددذ٠ُ  -4

ٛعبئً إٌّبعجخ ٌٍزؽٍت ع١ٍٙب ٚٚمع  خطو اٌعًّ ثزٛل١زدبد ِٚغدز٠ٛبد ٚرؾذ٠دذ اٌّمزشؽبد ٚاٌ

 اإلِىب١ٔبد اٌ صِخ ٌٙب.

ٚئٔؾبء لبعذح ِعٍِٛبد ٍِٚفبد ِزىبٍِخ رٛف١ؿ ٚرمش٠ش ِزىبًِ ٌٍجشٔبِظ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ  -5

خ ر١ّٙدذا ٌغ١ّع اٌجشاِظ اٌذساع١خ ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ٌىدً اٌدذسعبد اٌع١ٍّدخ اٌزدٟ رمدذِٙب اٌى١ٍد

 العزّبد ِب ٠زفك ِٕٙب ِع اٌّعب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٚا١ٌٙئبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌعب١ٌّخ اٌّخزقخ.
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ِزبثعخ رطد٠ٛش األلغدبَ اٌّخزٍفدخ ثبٌى١ٍدخ ٌجشاِغٙدب ٌٍٛفدٛي ثخش٠غ١ٙدب ئٌدٝ ِغدزٜٛ ِز١ّدض ثد١ٓ  -6

خش٠غٟ اٌى١ٍبد إٌّبظشح ـٟ اٌغبِعبد األخشٜ ثّب ٠ؾمك ٌُٙ اٌمذسح اٌزٕبـغ١خ ـٟ عدٛق اٌعّدً 

 ّؾٍٝ ٚاإلل١ٍّٟ.اٌ

ِغبي اٌزعٍد١ُ ٚاٌذساعدبد  ـٌٍٟى١ٍخ  ثّعب١٠ش اٌٍغٕخ اٌم١ِٛخ عٓ اداء اٌى١ٍخ  عٕٛٞرمش٠ش رمذ٠ُ  -7

 . خ اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس ٚاٌخذِبد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّغزّع١

 العزّبد.ا ئٌٝر١ٙئخ اٌى١ٍخ ٌّشؽٍخ اٌزط٠ٛش ٚفٛال  -8

 اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ ٚرطج١ك ا١ٌ٢بد اٌ صِخ ٌٍزٕف١ز داخً اٌى١ٍخ. مّبْرٕف١ز اعزشارغ١ٗ  -9

 ٚمع ا١ٌ٢بد اٌزٟ رإدٜ ئٌٝ مّبْ اٌغٛدح داخً اٌى١ٍخ ٚرٌه ِٓ خ ي: -10

عًّ اٌزمبس٠ش اٌخبفخ ثبٌّمشساد ٚاٌجشاِظ وً عبَ دساعٟ ، ا٠نب عًّ اٌزمش٠دش اٌغدٕٛٞ  -ا 

 ٌٍى١ٍخ.

 شاِظ اٌّخزٍفخ ٌٍى١ٍخ.ٚاٌع ِبد اٌّشعع١خ ٌٍج خوبد١ّ٠ٚمع اٌّعب١٠ش األ -ة 

 ِزبثعٗ رٕف١ز خطو اٌعًّ اٌزٟ رنعٙب اٌى١ٍخ ٚرمذ٠ُ رمش٠ش عٕٙب عمت أغبص٘ب ٌع١ّذ اٌى١ٍخ. -ط 

 مدّبْرٛع١ٗ اعنبء ١٘ئدٗ اٌزدذس٠ظ ِٚعدب١ُٔٚٙ ٚاٌطد ة ٚودزٌه ِدٛظفٟ اٌى١ٍدخ ثب١ٌدبد  -د 

 اٌغٛدح ٚل١بط ِذٜ لٕبعزُٙ ثغذٚا٘ب.

د اٌزٟ رغدبعذ عٍدٝ رم١د١ُ اٌجدشاِظ اٌذساعد١خ اإلؽشاؾ عٍٝ رٛص٠ع ٚرؾ١ًٍ ٔزبئظ االعزج١بٔب -ٖ 

 ٚاٌّمشساد ثٛاعطخ اٌط ة ٚاعنبء ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ.

 ِزبثعٗ ٔؾبه ثؾٛس اعنبء ١٘ئٗ اٌزذس٠ظ ٚرؾ١ًٍ اداء اٌى١ٍخ ـٟ ٘زا اٌّغبي. -ٚ 

 رع ١ُ اداء اٌى١ٍخ ـٟ ِغبي خذِٗ اٌّغزّع ٚر١ّٕٗ اٌج١ئخ. -ص 

 رمذُِٙ ـٟ ٚظبئفُٙ.ص٠بدح ع لخ اٌى١ٍخ ثخش٠غ١ٙب ِٚزبثعزُٙ ـٟ ِذٜ  -11

 اٌغٛدح ٚاالعزّبد ثبٌى١ٍخ. مّبْئ٠غبد ا١ٌٗ ٌزأو١ذ اعزّشاس ٔؾبه ٚؽذٖ  -12

 

 (5مادة )
 ظِغٍدد خ،ٚرىددْٛ عندد٠ٛئداسح ٠زؾددىً ِددٓ رغددعخ اعنددبء  ظٚؽددذح مددّبْ اٌغددٛدح ِغٍدد ٠زددٌٛٝ ئداسح

اٌى١ٍخ،٠ٚزؾدىً ٌّذح عب١ِٓ لبثٍدخ ٌٍزغذ٠دذ، ثٕدبءا عٍدٝ الزدشاػ ا.د/ع١ّدذ اٌى١ٍدخ ِٚٛاـمدخ ِغٍدظ اإلداسح 

 -ِغٍظ اإلداسح عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ :

 سئ١غب   --------------------------------------------------------------ا.د/ع١ّذ اٌى١ٍخ  -

 عنٛا------------------------------------------------ا.د/ ِذ٠ش ٚؽذح مّبْ اٌغٛدح  -

 عنٛا---------------------------------------ٌؾئْٛ اٌزع١ٍُ ٚاٌط ة   خا.د/ٚو١ً اٌى١ٍ -

 عنٛا------------------------------ٌؾئْٛ اٌذساعبد اٌع١ٍب ٚاٌجؾٛس   خا.د/ٚو١ً اٌى١ٍ -

 عنٛا-----------------------------ٌؾئْٛ خذِخ اٌّغزّع ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ  خا.د/ٚو١ً اٌى١ٍ -

 عنٛا------------------------------------------------------------اٌغ١ذ /ا١ِٓ اٌى١ٍخ -

 عنٛا ---------------ِّضً عٓ ه ة اٌّشؽٍخ اٌغبِع١خ األٌٚٝ اسئ١ظ ارؾبد اٌط ة   -

 عنٛا ---------------------------------------ِّضً عٓ ه ة ِشؽٍخ اٌذساعبد اٌع١ٍب -

 عنٛا------------------------------------------ ِّضً اٌّغزف١ذ٠ٓ ااألهشاؾ اٌّع١ٕخ   -
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 (6مادة )
ِغٍظ اإلداسح ِشح ٚاؽذح عٍٝ األلً وً ؽٙش ، ثٕبءا عٍٝ دعدٛح ِدٓ سئد١ظ ِغٍدظ اإلداسح اٚ  ٠غزّع

ِذ٠ش اٌٛؽذح ـدٟ ؽبٌدخ ؼ١بثدٗ، ٚال ٠ىدْٛ االعزّدبح فدؾ١ؾب ئال ثؾندٛس األؼٍج١دخ ، ٚـدٝ ؽبٌدخ ؼ١دبة 

ذ٠ش اٌٛؽدذح ، ٚرقدذس اٌمددشاساد ثأؼٍج١دخ افدٛاد اٌؾبمدش٠ٓ ، ـددارا سئد١ظ اٌّغٍدظ ٠دشاط اٌغٍغددخ ِد

  رغبٚد األفٛاد ٠شعؼ اٌغبٔت اٌزٞ ـ١ٗ سئ١ظ اٌّغٍظ.

 :ىحذة( اختصبصبت جمهض إدارة ان7يبدة )
ِغٍظ ئداسح اٌٛؽذح ٘دٛ اٌغدٍطخ ا١ٌّّٕٙدخ عٍدٝ ؽدئٛٔٙب ٚرقدش٠ؿ اِٛس٘دب ، ٚٚمدع اٌغ١بعدبد اٌزدٟ 

 -ا٢رٟ :رؾمك ا٘ذاـٙب،ٚاٌزٟ رزنّٓ 

 ئلشاس اٌغ١بعبد اٌعبِخ ٚاٌخطو اٌزٟ رؾمك ا٘ذاؾ اٌٛؽذح.   -1

 .خالزشاػ اٌؾٛاـض ٚاٌّىبـآد ٌألٔؾطخ اٌّز١ّضح ٌٍعب١ٍِٓ ثبٌٛؽذح ٚسـعٙب ٌع١ّذ اٌى١ٍ   -2

رٕف١ز ئعزشار١غ١خ مّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ اٌزٟ رنعٙب اٌٛؽذح ٠ٚزُ اعزّبد٘ب ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍدخ ـ١ّدب     -3

ٌى١ٍددخ ٚاأللغددبَ ٚاٌٛؽددذاد اإلداس٠ددخ ٚاٌٛؽددذاد راد اٌطددبثع اٌخددبؿ ثبٌى١ٍددخ ٠ٚددزُ ٠خددـ دٚس ا

 رطج١ك ا١ٌ٢بد اٌ صِخ ٌٍزٕف١ز داخً اٌى١ٍخ.

 ٚمع ا١ٌ٢بد اٌزٟ رإدٞ ئٌٝ مّبْ اٌغٛدح داخً اٌى١ٍخ ِضً:    -4

اٌع١ٍب ٚوزٌه رٛف١ؿ اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ ٚاٌّمشساد ٌٍّشؽٍخ اٌغبِع١خ األٌٚٝ ِٚشؽٍخ اٌذساعبد   -ا 

اٌزمبس٠ش اٌخبفخ ثدبٌّمشساد ٚاٌجدشاِظ ودً عدبَ دساعدٟ ٚاٌزمش٠دش اٌغدٕٛٞ ٌٍى١ٍدخ ٚاٌعّدً عٍدٝ 

رذس٠ت اعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ عٍٝ اعزخذاَ إٌّدبرط اٌّقدّّخ ٌدزٌه ٚٚمدع اإلعدشاءاد 

 اٌزقؾ١ؾ١خ.

 خ.ٚمع اٌّعب١٠ش األوبد١ّ٠خ ٚاٌع ِبد اٌّشعع١خ ٌٍجشاِظ اٌّخزٍفخ ٌٍى١ٍ  -ة

 ِزبثعخ رٕف١ز خطو اٌعًّ اٌزٟ رنعٙب اٌى١ٍخ ٚئث غ ع١ّذ اٌى١ٍخ ثعذ رٕف١ز خطو اٌعًّ. –ع 

اإلؽددشاؾ عٍددٝ رٛص٠ددع ٚرؾ١ٍددً ٔزددبئظ االعددزج١بٔبد اٌزددٟ رغددبعذ عٍددٝ رم١دد١ُ اٌجددشاِظ اٌذساعدد١خ   -د 

 ٚاٌّمشساد ثٛاعطخ اٌطٍجخ ٚاعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ.

ُ ٚاٌط ة ٚاٌّٛظف١ٓ ثآ١ٌبد مّبْ اٌغدٛدح ٚل١دبط ِدذٜ رٛع١خ اعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚعب١ٔٚٙ -٘ 

 لٕبعبرُٙ ثغذٚا٘ب.

 ِزبثعخ ٔؾبه ثؾٛس اعنبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚرؾ١ًٍ اداء اٌى١ٍخ ـٟ ٘زا اٌّغبي. -  ٚ

 رع ١ُ اداء اٌى١ٍخ ـٟ ِغبي خذِخ اٌّغزّع ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ. -  ص

 ص٠بدح ع لخ اٌى١ٍخ ثخش٠غ١ٙب. -ؽ 

 اٌّخزٍفخ ٚاٌٛؽذاد اٌخبفخ ثبٌى١ٍخ. رع ١ُ اداء اإلداساد -ه

ِشاععددخ ِددذٜ اعددزعذاد اٌى١ٍددخ ٌطٍددت االعزّددبد ٚاإلؽددشاؾ عٍددٝ ٚمددع اٌذساعددخ اٌزار١ددخ ٚاٌخطددخ   -5

 اإلعزشار١غ١خ اٌزٟ رطٍجٙب اٌغٙخ اٌّبٔؾخ ٌ عزّبد ثٕبًء عٍٝ اٌّعب١٠ش اٌخبفخ ثٙب.

 ِع اٌغٙبد األخشٜ .اٌذعٛح ئٌٝ عمذ االعزّبعبد ٚإٌذٚاد ٚاٌّإرّشاد ثبٌزعبْٚ -6

رف٠ٛل ِذ٠ش اٌٛؽذح ـٟ ثعل االخزقبفبد اٌزٟ ٌٙب ف  فخ االعدزعغبي ٚاٌزدٟ ٠ؾدذد٘ب ِغٍدظ    -7

 اإلداسح.

الزشاػ لجٛي اٌٙجبد ٚإٌّؼ ٚاٌّعٛٔدبد اٌّمذِدخ ٌٍٛؽدذح ٚاٌٛؽدذاد ـدٟ ِغدبي مدّبْ اٌغدٛدح صدُ    -7

 .خسـعٙب ئٌٝ ع١ّذ اٌى١ٍ

 شـعٙب األلغبَ اٌع١ٍّخ .رِشاععخ اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ اٌزٟ    -8

الزددشاػ رعددذ٠ً ٚرطدد٠ٛش ا١ٌٙبوددً اٌزٕ ١ّ١ددخ ٚاإلداس٠ددخ ٌٍٛؽددذح عٕددذ اٌؾبعددخ ٌددزٌه ٚارخددبر ئعددشاءاد -9

 اعزّبد٘ب ِٓ اٌغٍطخ اٌّخزقخ .
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ٗ ئٌدٝ ٚسـعد حاإله ح عٍٝ  اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ٌٕؾبه اٌٛؽذح ٚاٌزٟ ٠زُ ئعدذادٖ ِدٓ لجدً ِدذ٠ش اٌٛؽدذ  -9

 .خِغٍظ اٌى١ٍ

 . الزشاػ رعذ٠ً ٘زٖ اٌ ئؾخ وٍّب رطٍت رٌه-10
 :انهجــبٌ انتنفيذية( تشكيم 8يبدة )

اٌزٕف١ز٠خ  ْاٌغٛدح ثبعزّبد رؾى١ً اٌٍغب مّبْ  ٠مَٛ ِغٍظ اٌى١ٍخ ثٕبءا عٍٝ الزشاػ ِغٍظ ئداسح ٚؽذح

 اٌزٟ رزٌٛٝ أؾطخ اٌٛؽذح .

 انهجــبٌ انتنفيذية اختصبصبت( 9يبدة )
 ِغٍظ اٌى١ٍخ،  رىْٛ اخزقبفبد خاٌغٛدح ِٚٛاـممّبْ  عٍٝ الزشاػ ِغٍظ ئداسح ٚؽذح  ثٕبءا

 -اٌٍغبْ اٌزٕف١ز٠خ عٍٝ إٌؾٛ  اٌزبٌٟ:

 . التخطيط االستراتيجيلجنة  

o تنفيذ التحميل الرباعيSWOT 

o .تحديد الفجوة وعمل مصفوفة العوامل الداخمية والخارجية 

o . تحديد البدائل اإلستراتيجية 

o . الرؤية والرسالة 

o . تحديد الغايات واألىداف اإلستراتيجية 

o . السياسات فى مجاالت التعميم والبحث العممي وخدمة المجتمع 

o .الخطة التنفيذية لتطبيق الخطة اإلستراتيجية 

o .اعتماد وتوثيق الخطة اإلستراتيجية 

 . المشاركة المجتمعية وتنمية الموارد الذاتيةلجنة  

o ت لمخدمات واألنشطة واالستشارات العممية التي تقدميا الكمية .إعداد قاعدة بيانا 

o .التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

o والعمل عمى نشرىا. البيئة وضع خطة لخدمة المجتمع وتنمية 
o  متابعة إعداد وتنفيذ خطة المشاركة المجتمعية وجمع بيانات عن احتياجات المجتمع

 المحيط .
o  ودورات تدريبية لمخريجين.عقد دورات تأىيمية 

o . استطالع آراء المستفيدين عن مستوى وكفاءة الخريجين 

o  قياس مستوى رضا  األطراف المجتمعية عن الخدمات  التي تقدميا الكمية في مجال
 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

o .. اإلعداد لممؤتمرات 
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o االستفادة من المساىمة فى المؤتمرات فى تطوير العمل بالكمية 
 الدراسات العميا والبحوثجنة ل 

o . وضع ضوابط الخطة البحثية 

o  متابعة خطة البحث العممي بالكمية ومدى توافقيا مع اإلمكانات المادية ،ومدى ارتباطيا
 بخطة الجامعة .

o . نشر الوعي وتفعيل أخالقيات البحث العممي 

o رالمشاركة والنش رفع كفاءة العممية البحثية وتشجيع وتحفيز أعضاء ىيئة التدريس لزيادة 
 الدولي 

o . مكانية زيادتيا  متابعة مصادر تمويل البحث العممي بالكمية ومدى كفايتيا وا 
o .اإلسيام فى وضع البرامج ووضع معايير لمحتوى المقررات الخاصة بالدراسات العميا 

o . التأكد من كفاءة نظام التسجيل واإلشراف العممي 

o  واألنشطة العممية األخرى وتطوير نتائجيا وضع نظام محدد لالشتراك فى المؤتمرات 
o .حل مشكالت الدراسات العميا 

o  إعداد بيانات لألبحاث المنشورة واألنشطة العممية ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية وبحث
 االستفادة منيا فى خدمة المجتمع .

 الدراسة الذاتية لمكميةلجنة إعداد  

o وتحديثيادراسة الذاتية الخاصة بالكمية العداد إ. 

o إعداد الوثائق الخاصة بالدراسة الذاتية 

 لجنة التطوير المستمر وتقويم األداء. 

o والتنفيذية بالوحدة والتي تتضمن كافة أنشطة الكمية  . ةمتابعة أداء المجان الفني 

o  رفع التقارير الخاصة بأعمال التقييم والمتابعة مصحوبة بالمقترحات والتوصيات إلى إدارة
 الوحدة 

o .تقديم التقرير السنوي 
o  متابعة خطة العمل 
o متابعة استمرارية ضمان الجودة بالكمية. 
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 .لجنة المعايير األكاديمية والبرامج وجودة فرص التعميم 

o العميا. تلبكالوريوس والدراساا لبرامجالمعايير األكاديمية   وضع 

o العميا وقياس مدى  تالدراسية لمرحمتي لمبكالوريوس والدراسا تتوصيف البرامج والمقررا
 توافقيا مع رسالة وأىداف الكمية .

o خالل االستبيانات ونتائج االمتحانات والتغذية  نالتحقق من نواتج التعميم المستيدفة م
 الراجعة .

o ةبالمعايير األكاديمي االعميا ومقارنتي تمراجعة وتحديث البرامج لمبكالوريوس والدراسا 
 القومية التي  تتبناىا الكمية.

o نلطالب وتحديثيا بما يتوافق مع نواتج التعميم المستيدفة ماتابعة أساليب تقويم م 
 البرنامج مع آلية لالستفادة من نتائج التقويم في تطوير البرامج.

o . المراجعة الدورية إلستراتيجية التعميم والتعمم 

o التعميم والتعمم المالئمة لمبرامج الدراسية المتنوعة طاقتراح أنما 
o ةألنشطة الطالبيتفعيل ا. 

o  متابعة تصميم وتوصيف وتقويم وفاعمية برامج التدريب الميداني وفقا لنواتج التعميم
 المستيدفة.

o  متابعة اإلمكانات المتاحة لمتعميم والتعمم ومدى مالئمتيا إلتمام العممية التعميمية بنجاح 
o .تفعيل العالقة بين الطالب واألساتذة 

 . واإلعالمالتوعية و  لجنة التدريب 

o . نشر ثقافة الجودة بين أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين والطالب بالكمية 

o ضمان الجودة فى الكمية  ةعقد المؤتمرات العممية الخاصة بتقويم وتطوير األداء وأىمي 

o .إعداد وتطوير البرامج التدريبية طبقا لالحتياجات 
o  الموارد البشرية)  أعضاء ىيئة التدريس عمل دورات تدريبية لرفع كفاءة وتنمية

 ةفي تحقيق خطة الكمي مومعاونييم والعاممين والطالب( بالكمية،بما يساى

o التوعية بكافة أنواعيا 

o .تحسين الصورة الذىنية فيما تقدمو الكمية ومن خدمات 

o المشاركة فى المقاءات الطالبية  .. 
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 .وتحميل االستبيانات ذلجنة تصميم وتنفي 

o  ةوتنفيذ االستبيانات التي تخدم استطالع اآلراء في كل المجاالت التعميميتصميم 
 والبحثية وخدمة المجتمع .

o .اإلشراف عمى تطبيق ىذه االستبيانات 

o  جراء المقارنة بين مستويات األداء في تحميل االستبيانات ووضع خطة التحسين وا 
 السنوات األخيرة.

o القوة والتغمب عمى أى سمبيات تظيرىا  اقتراح الممارسات المطموبة لتعزيز نقاط
 االستبيانات .

 لجنة االعتماد المؤسسي. 

o .اعزىّبي ِعب١٠ش االعزّبد اٌخبفخ ثبٌمذسح اٌّإعغ١خ ٚاٌفبع١ٍخ اٌزع١ّ١ٍخ 

o . إعداد وثائق التقدم لالعتماد 

oo  ل لالعتمادياستيفاء متطمبات مشروع التطوير المستمر لمتأى  

  اللجان الثالثية باألقسام 

 -ما يمي : ةميام المجان الثالثيمن 
o الرأي المطموبة . اتالتأكد من إجراء عمميات تقييم المقررات واستطالع 
o . تقديم الدعم الفني لمسادة أعضاء ىيئة التدريس عند الحاجة 
o القسم ووحدة ضمان الجودة بالكمية . نحمقة الوصل مابي 
o عمى مستوى القسم .يخص كافة الوثائق وتقارير الجودة  توزيع وتجميع كل ما 

 (تعيني يذيز انىحذة10يبدة )
 المباشر لمتوجيو يخضع الكمية،  عميد ترشيح  عمى بناءً  رئيس الجامعة من بقرار الوحدة مدير يعين
 الكمية  لعميد

 :ة( اختصبصبت يذيز انىحذ11يبدة )
اٌف١ٕخ ٚاإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ ـٟ ئهبس اٌمٛا١ٔٓ  ب٠زٌٛٝ ِذ٠ش اٌٛؽذح رقش٠ؿ اِٛس٘ب ا١ِٛ١ٌخ ٚئداسح ؽئٛٔٙ

 -وبٌزبٌٟ : ٗٚاٌٍٛائؼ ٚلشاساد ِغٍظ اإلداسح ،ِٚغئ١ٌٛبر

 .١بة سئ١ظ ِغٍظ اإلداسحؽبٌخ ؼ ٟدعٛح ِغٍظ اإلداسح ٌ ٔعمبد ٚسئبعخ عٍغبرٗ ـ   -1

 ِزبثعخ رٕف١ز اٌغ١بعبد اٌعبِخ اٌّٛمٛعخ ٌزؾم١ك اؼشاك اٌٛؽذح.   -2

 اٌمشاساد اٌزٟ ٠قذس٘ب ِغٍظ اإلداسح. ِزبثعخ رٕف١ز   -3

الزشاػ أزذاة اٌعب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ٌٍٛؽذح ٚالزشاػ رٛل١ع اٌعمٛثبد عٍٝ اٌّخبٌفدبد اٌزدٟ رقدذس ِدُٕٙ   -4

 ـٟ مٛء لٛا١ٔٓ اٌغبِعبد ٚاٌعًّ. خئٌٝ ع١ّذ اٌى١ٍ
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ٗ ِغٍدظ هجمدبً ٌّدب ٠ندع خالزشاػ فشؾ اٌّىبـآد ٚاٌؾٛاـض ٌٍعب١ٍِٓ ٚعشمٙب عٍدٝ ع١ّدذ اٌى١ٍد   -5

 اإلداسح ِٓ لٛاعذ.

ثفش٠دك اٌعّدً ِٕٚغدمٟ مدّبْ اٌغدٛدح ثبٌى١ٍدخ ثألغدبَ اٌى١ٍدخ ِٚشاععدخ اٌزمدبس٠ش  باالعزّبح دٚس٠د   -6

 . خاٌّمذِ

رّض١ددً اٌٛؽددذح اِددبَ وبـددخ األعٙددضح اٌّع١ٕددخ اِغٍددظ  ِشوددض اٌغددٛدح ثبٌغبِعددخ ٚ دؽنددٛس اعزّبعددب -7

 اٌغٙبد اٌخبسع١خ اٌّّبصٍخ  .–اٌغبِعخ  –اٌى١ٍخ 

 عشك اٌذساعخ اٌزار١خ ٚاٌزمش٠ش اٌزارٟ اٌغٕٛٞ اِبَ ِغٍظ اٌى١ٍخ .  -8

 .اٌ صِخ اٌعًّ خطو ٚئعذاد ثبٌٛؽذح اٌعب١ٍِٓ عٍٝ ٚاإلؽشاؾ اٌزٛع١ٗ-9

اعّبي  ٌخطخ ِطبثمزٙب ِٓ ٚاٌزأوذ ا١ِٛ١ٌخ، ئٔغبصارٗ ِٚزبثعخ ثبٌٛؽذح، ٔ بَ اٌعًّ عٍٝ اإلؽشاؾ -10

 .ثبٌٛؽذح اٌعب١ٍِٓ ١ٓث ٚاٌزٕغ١ك اٌٛؽذح،

 ٚاٌّؾدبوً ثٙدب، ٌٍّٙدبَ إٌّدٛه ٚـمدبً  ثبٌٛؽدذح اٌعّدً عدٓ اإلداسح ٌّغٍدظ دٚس٠دخ رمدبس٠ش رمدذ٠ُ -11

 .برٛاعٙٙ ٚاٌعمجبد اٌزٟ

 ٚاإلداس٠خ اٌع١ٍّخ ثبأللغبَ االرقبي رٌه ـٟ ثّب اٌعًّ ٌز١غ١ش اٌق ؽ١بد وبـخ اٌٛؽذح ٌّذ٠ش  -12

 .اٌٛؽذح ئداسح ِغٍظ ِٓ ئ١ٌٗ اٌّخٌٛخ اٌق ؽ١بد ئهبس ـٟ ٚرٌه ثبٌى١ٍخ،

 ٠ؾً ِؾً سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح ـٟ ؽبٌخ ؼ١بثٗ .-13

 يذيز انىحذةنىاة  (تعيني 12يبدة )

٠قذس ع١ّذ اٌى١ٍخ لشاسا ثزع١١ٓ ٔبئت اٚاوضش ٌّذ٠ش ٚؽذح مّبْ اٌغٛدح ثبٌى١ٍخ ِٓ ث١ٓ اٌغبدح اعنبء 

 ؽ١ؼ ِذ٠ش ٚؽذح اٌغٛدح ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  ِٓ رٜٚٚ اٌخجشح ـٝ ِغبي مّبْ اٌغٛدح  ثٕبءا عٍٝ رش

 ةيذيز انىحذنىاة  ويهبو انظبدة ( اختصبصبت13يبدة )
 ٠ٕٛة عٓ ِذ٠ش اٌٛؽذح ـٝ رٕف١ز اخزقبفبرٗ ـ١ّب عذا الزشاػ اٌقشؾ ٚاٌّىبـأد. -1

 عٍٟ اٌ صِخ ٚاالؽشاؾ اٌعًّ خطو ٚاعذاد ، ِذ٠ش اٌٛؽذح ـٝ اإلخزقبفبد اٌخبفخ ثٗ ِعبٚٔخ -2

 ثبٌٛؽذح اٌعًّ

 .اٌٛؽذح ٚث١ٓ اٌّخزٍفخ اٌى١ٍخ ٚااللغبَ اداسح ث١ٓ اٌزٕغ١ك ـٟ اٌّؾبسوخ -3

 رٕ ١ُ ِٚزبثعخ ؽئْٛ األعّبي اإلداس٠خ ثبٌٛؽذح . -4

ثبالؽددزشان ِددع اٌددضِ ء اٌّغددئ١ٌٛٓ عددٓ اٌّعددب١٠ش  ِؾددٛس ِددٓ ِؾددبٚس االعزّددبد االؽددشاؾ ِٚزبثعددخ-5

  . اٌّىٛٔخ ٌىً ِؾٛس

 ٖ .ٚخطو إٌ ُ ٚاٌجشاِظ اٌزٟ رمَٛ عٍٝ رٕف١زً ِع١بسٌىاإلؽشاؾ ِٚزبثعخ اٌخطخ اٌعبِخ   -6

ثبٌى١ٍددخ دْٚ اإلخد ي ثغدد١ش ٚأز دبَ اٌعّددً ـددٟ  ـش٠ددك اٌغدٛدح٠ؾدشؾ عٍددٝ اخز١دبس ٚرم١دد١ُ ودٛادس   -7

 األخشٜ. اٌّعب١٠ش 

 زجعٗ .٠اٌشئ١غٟ اٌزٟ ٌّؾٛس ٠مذَ رمش٠ًشا دٚس٠ًب ـٟ اعزّبح اٌٛؽذح عٓ ع١ش اٌعًّ ـٟ ا  -8

 ِزبثعخ ٚمع اٌخطو ٚرٕف١ز٘ب ثٍغبْ ِٕغمٟ ِعب١٠ش اٌغٛدح اٌزبثعخ ٌىً ٔبئت. -9

 0ح .رّض١ً اٌٛؽذح ـٟ اٌّغبٌظ اٌشع١ّخ ـٟ ؽبٌخ ؼ١بة ِذ٠ش اٌٛؽذ-1

 رغ١ًٙ ِٙبَ سؤعبء ٚاعنبء اٌٍغبْ ـٟ عّع اٌج١بٔبد ٚاٌٛصبئك. -11

إٌٙبئٟ ٌٗ ِٚشاععزٗ ِع ِذ٠ش  ِشاععخ اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ اٌّمذَ ِٓ اٌٍغبْ اٌّخزقخ ٚئعذاد اٌؾىً-12

 .خ ٚ ئعزّبدٖزاٌٛؽذح لجً عشمٗ عٍٟ ِغٍظ اٌى١ٍخ ٌّٕبلؾ

 االٌىزشٟٚٔ ٌٍى١ٍخ ٚـٟ فٛسح ِطجٛعبد. ئعذاد ِٛعض ِٓ اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ ٚٔؾشٖ عٍٟ اٌّٛلع-13
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 :(يظئىل املشرتيبت 14املبدة )
 -رىْٛ اخزقبفبد ِغئٛي اٌّؾزش٠بد وّب ٠ٍٟ :

 ئعشاءاد ؽشاء ِغزٍضِبد اٌٛؽذح .ارخبر وبـخ -1

 ِغه دـبرش اٌخقُ ٚاإلمبـخ.-2

 . (املظئىل املبيل 15املبدة )

 -رىْٛ اخزقبفبد اٌّغئٛي اٌّبٌٟ وّب ٠ٍٟ :

 ِغه دـبرش اٌم١ذ إلظٙبس اٌّشوض اٌّبٌٟ ٌٍٛؽذح .-1

 ئعذاد لٛائُ ا١ٌّضا١ٔخ.-2

 ِطبثمخ ؽغبثبد اٌٛؽذح عٍٝ وؾؿ ؽغبة اٌجٕه. -3

 (انظكزتري16املبدة )  
 -رىْٛ اخزقبفبد اٌغىشر١ش وّب ٠ٍٟ :

 وزبثخ وبـخ ِؾشساد اٌٛؽذح . -1

 ؽفع وبـخ اٌّؾشساد عٍٝ اٌؾبعت ا٢ٌٟ. -2

 رق٠ٛش وً ِب ٠ٍضَ ِٓ ِغزٕذاد. -3

 اعز َ اٌجش٠ذ اٌٛاسد ٚئسعبي اٌقبدس ٚرغغ١ٍٗ ـٟ دـزشٞ اٌٛاسد ٚاٌقبدس . -4

 ( اننظبو املبيل نهىحذة 17املبدة )

 30ٌٍٛؽدذح ِٛاصٔدخ عد٠ٕٛخ ٠عزّدذ٘ب ِغٍدظ اإلداسح ،ٚرجدذا اٌغدٕخ اٌّب١ٌدخ ِدٓ اٚي ١ٌٛ٠دٗ ٚرٕزٙدٟ  ٠ىْٛ

١ٔٛ٠ٗ ، ٠ٚمَٛ اٌّغئٛي اٌّدبٌٟ رؾدذ ئؽدشاؾ ِدذ٠ش اٌٛؽدذح ثاعدذاد اٌّشودض اٌّدبٌٟ ٚاٌؾغدبة اٌخزدبِٟ 

س٠ش خ ي ص صدخ ؽدٙٛس ِدٓ أزٙدبء اٌغدٕخ اٌّب١ٌدخ ٌعشمدٙب عٍدٝ ِغٍدظ اإلداسح ، ٚرخندع ع١ّدع اٌزمدب

 اٌّب١ٌخ ٌّشاععخ األعٙضح اٌشلبث١خ اٌّخزقخ ِٓ اٌى١ٍخ ٚخبسعٙب .

 ( حظبة انىحذة18املبدة )
٠فزؼ ؽغبة خدبؿ ثأؽدذ اٌجٕدٛن اٌّعزّدذح ٠خزدبسٖ ِغٍدظ اإلداسح ردٛدح ـدٟ ؽقد١ٍزٗ ِدٛاسد اٌّشودض، 

سئد١ظ ٚرٛل١دع ااٚي   حِدذ٠ش اٌٛؽدذ ٠ٚىْٛ اٌقشؾ ِٓ ٘زا اٌؾغبة ثّٛعت ؽ١ىبد ِٛلع ع١ٍٙب ِدٓ

،ٚال ٠غددٛص اٌقددشؾ ِٕددٗ ئال ـددٟ إٌددٛاؽٟ اٌزددٟ رزفددك ٚاؼددشاك اٌٛؽددذح   صددبِْغٍددظ اإلداسح رٛل١ددع ا

،هجمب ٌّب ٠مدشٖ ِغٍدظ اإلداسح ْ ٚـدٝ ؽدذٚد اٌّدٛاسد اٌّزبؽدخ ِدع ِشاعدبح ِدب ٔقدذ ع١ٍدٗ اٌزأؽد١شاد 

 اٌعبِخ ٚاٌخبفخ ثبٌّٛاصٔخ ـٟ ٘زا اٌؾأْ .

 

 ( يىارد انىحذة19املبدة )
 -١خ ِّب ٠ٍٟ :رزىْٛ اٌّٛاسد اٌّبٌ

 ٙباٌّجبٌػ اٌزٟ رخققٙب اٌغبِعخ ٚاٌى١ٍخ ٌٍٛؽذح ٌٍم١بَ ثٛاعجبر. 

 ع١ٍٙب ِغٍظ اٌى١ٍخ ٚاٌغبِعخ . كاٌزجشعبد ٚاٌٙجبد اٌزٟ ٠مجٍٙب ِغٍظ اإلداسح ٠ٚٛاـ 

 .ـٛائذ  اٌٛدائع  ٌذٜ اٌجٕٛن ئْ ٚعذد 

 ٌٛؽذحاٞ ِٛاسد اخشٜ ٠مجٍٙب ِغٍظ اإلداسح ٚال رزعبسك ِع ا٘ذاؾ ا. 
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 ( يصزوفبت انىحذة20املبدة )
 -ما يمي : وحدةتشمل نفقات ال

  اٌّىبـآد ٚاٌؾٛاـض ِٚب ـٟ ؽىّٙدب اٌزدٟ رقدشؾ ٌٍعدب١ٍِٓ ثبٌٛؽدذح ٚاٌدز٠ٓ ٠دإدْٚ خدذِبد

 رزعٍك ثبٌٛؽذح وً ـٟ ِغبي عٍّٗ .

  ٔفمبد ع١ٍّبد اٌّزبثعخ ٚاٌزم١١ُ ٚـمب ٌٛاعجبد اٌٛؽذح 

  ٚٚسػ اٌعّددددً اٌخبفددددخ ثنددددّبْ اٌغددددٛدح، ٔفمددددبد إٌددددذٚاد اٌع١ٍّددددخ ٚؽٍمددددبد اٌزٛع١ددددخ

 ٚاٌّإرّشاد راد اٌقٍخ .

 ٚاألدٚاد اٌ صِخ ٌزٕف١ز اٌعًّ ثبٌٛؽذح حاألعٙض 

 . اٌّقشٚـبد اٌغبس٠خ اٌّخزٍفخ 

 ( املنبقصبت واملشايذات21املبدة )

ثؾدأْ رٕ د١ُ إٌّبلقدبد ٚاٌّضا٠دذاد ٚالئؾزدٗ اٌزٕف١ز٠دخ  1998ٌغٕخ  ٠89زُ رطج١ك اؽىبَ اٌمبْٔٛ سلُ 

 عذ٠ رٗ عٍٝ وبـخ اعّبي اٌٛؽذح .ٚر

 ( املشرتيبت22املبدة )
٠زُ ـؾـ ع١ّع اٌّؾزش٠بد اٌٛاسدح ٌٍٛؽذح ثٛاعطخ ٌغبْ رؾىً ٌٙزا اٌؽشك ثمشاس ِدٓ ِدذ٠ش اٌٛؽدذح 

،٠ٚغددٛص عٕددذ اٌنددشٚسح لجددٛي اٌّؾددزش٠بد اٌزددٟ رمددً ل١ّزٙددب عددٓ خّغددّبئخ ع١ٕٙددب ِقددش٠ب دْٚ اْ 

اٌّخبصْ ثأٔٙب ِطبثمدخ ٌٍّٛافدفبد  ٓاٌّغئٛي اٌفٕٟ  ٚاٌّغئٛي عرفؾقٙب ٌغٕخ اٌفؾـ ثؾشه ئلشاس 

 ٚاٌع١ٕبد اٌّعزّذح ، ِٚطبثمخ ِٓ ؽ١ش إٌٛح ٚاٌؽشك اٌّطٍٛة ألعٍٗ. خاٌّطٍٛث

 ( املخبسٌ 23املبدة )
األعٙضح ٚاألدٚاد اٌزٟ رؾزشٜ ِٓ ؽغدبة اٌٛؽدذح رغشٜ اؽىبَ الئؾخ اٌّخبصْ اٌؾى١ِٛخ عٍٝ ع١ّع 

 . اٌّعبسح اٚ اٌّٙذاح ئ١ٌٙب ِٓ اٌغبِعخ اٚ اٞ عٙخ اخشٜ ٚا

 ٠ٚخقدـ ِخدضْ  ئؾخ اٌّخدبصٌْ اٚ اٌقشؾ،٠ٚزُ اٌم١ذ هجمب خرفزؼ دـبرش ٌإلمبـ ،

 ِغزمً ٌّّٙبد ِٚزعٍمبد اٌٛؽذح ثّخبصْ اإلداسح اٌعبِخ ثبٌى١ٍخ.

 .ٗال ٠غٛص فشؾ األفٕبؾ ِٓ اٌّخبصْ ئال ثبعزّبد ِذ٠ش اٌٛؽذح اٚ ِٓ ٠فٛم 

 خذَ ِخبصْ اٌٛؽذح ّٔبرط اٌذـبرش ٚاالعزّبساد اٌؾى١ِٛخ .رغز 

   ِرخندع ِخددبصْ اٌٛؽدذح ٌٍّشاععددخ ٚاٌغددشد اٌدذٚسٞ اٌّفددبعل ، ٠ٚىدْٛ اٌغددشد ؽددب

ثٗ الئؾخ اٌّخبصْ  ٝٚـمب ٌّب رمن حٌّؾز٠ٛبرٙب ٚع١ّع اٌّغزٕذاد ثٙب، ٠ٚزُ اٌغشد ِش

 ٚاٌٍٛائؼ اٌّب١ٌخ اٌّعّٛي ثٙب ـٟ ٘زا اٌؾأْ.

 أيىال انىحذة ( 24املبدة )
 اِددٛاال عبِددخ ،٠ٚغددشٜ ثؾددأٔٙب اؽىددبَ وبـددخ اٌمددٛا١ٔٓ رعزجددش اِددٛاي ٚاِدد ن اٌٛؽددذح اٌضبثزددخ ٚإٌّمٌٛددخ

 ٚاٌمشاساد اٌّزعٍمخ ثبألِٛاي اٌعبِخ ،ٚرإٚي ٍِى١زٙب ٌٍى١ٍخ ـٟ ؽبٌخ أزٙبء اٌؽشك ِٓ ئٔؾبء اٌٛؽذح .

 ( انتفتيش25املبدة )
 ٚسلبثخ ٚصاسح اٌّب١ٌخ ٚاٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍّؾبعجبد .رخنع ؽغبثبد ٚاعّبي اٌٛؽذح ٌزفز١ؼ 

 ( 26املبدة )
 ، ٚرعدذ٠ رٙب ٚالئؾزدٗ اٌزٕف١ز٠دخ ٚرعذ٠ رد1972ٗ  ٌغدٕخ ٠49عًّ ثأؽىبَ لبْٔٛ رٕ ١ُ اٌغبِعبد سلدُ ا

ثؾدأْ  1981ٌغدٕخ  127ٚ اٌمدبْٔٛ ،  ٚالئؾزدٗ اٌزٕف١ز٠دخ اٌخذِخ اٌّذ١ٔخثؾأْ  2015ٌغٕخ 18ٚاٌمبْٔٛ 
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  89اٌؾى١ِٛخ ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠دخ ، ٚالئؾدخ اٌّخدبصْ اٌؾى١ِٛدخ ٚرعدذ٠ رٙب ، ٚاٌمدبْٔٛ سلدُ ااٌّؾبعجخ 

ثؾأْ رٕ ١ُ إٌّبلقبد ٚالئؾزٗ اٌزٕف١ز٠خ، ٚاٌ ئؾخ اٌّب١ٌخ ٚاٌزٕف١ز٠خ ٌٍّٛاصٔخ ٚاٌؾغبثبد  1998ٌغٕخ 

ّددٛي ثٙددب ـددٝ ٚمددش٠جخ اٌّج١عددبد ٚاٌمددٛا١ٔٓ ٚاٌٍددٛائؼ األخددشٜ اٌّع تٚاٌنددشائ ، ٚوددزا لددبْٔٛ اٌذِؽددخ

 اٌغبِعبد ـ١ّب ٌُ ٠شد ثؾأٔٗ ٔـ خبؿ ثٙزٖ اٌ ئؾخ.

 ( 27يبدة )

٠غٛص ئدخبي رعذ٠ د عٍٝ اؽىبَ ٘زٖ اٌ ئؾخ عٕذِب رذعٛ اٌنشٚسح ئٌٝ رٌه ٠ٚزُ اٌزعذ٠ً ثمدشاس ِدٓ 

 ا.د/ ع١ّذ اٌى١ٍخ ثٕبءا عٍٝ الزشاػ ِغٍظ اإلداسح ِٚٛاـمخ ِغٍظ اٌى١ٍخ . 

  (28يبدة )
 ٖ اٌ ئؾخ اعزجبسا ِٓ ربس٠  اعزّبد٘ب ِٓ ِغٍظ اٌى١ٍخ .٠عًّ ثأؽىبَ ٘ز 

 


