
   

 

 

 كلية األلسن-جامعة المنيا
 ـــات العليــــــــامعيــار الدراسـ
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 قرارات خاصة بالنشر العلمي و المؤتمرات و البعثات
**************************************** 

 

 التاريخ الموضوع م

 52/11/5112 ( درجة في التويفل الدولي055ضرورة حصول المتقدمين للبعثات الخارجية على ) 1

 11/11/5112 يشترط لمنح درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يقدم المشرف ما يفيد نشر بحث علمي  5

3 
بحد أقصى مرتين للهيئة  صرف بدل سفر حضور مؤتمرات داخلية موافقة مجلس الجامعة على

 المعاونة
8/1/5115 

4 
في مهمات علمية شخصية واردة  تعديل قواعد مجلس الجامعة الخاصة بسفر أعضاء هيئة التدريس

 لهم من الخارج
2/1/5115 

2 
ببيانات عن الدوريات التي تصدرها بالمجلس األعلى للجامعات تزويد وحدة المكتبة الرقمية طلب  

 الكلية
55/4/5115 

6 
المستندات المطلوب إستيفاءها عند تقدم عضو هيئة التدريس لحضور مؤتمر خارجي لتقديم بحث 

"Oral-Posterأو بدون تحمل الجامعة أية نفقات " 
15/2/5115 

 3/11/5115 للسادة أعضاء هيئة التدريسالئحة حضور المؤتمرات الداخلية  2

8 
طالب الدراسات العليا بتسليم نسخة من يا على أن يقوم نائب رئيس الجامعة للدراسات العل موافقة أ.د/

 قبل منحهم الدرجة ( إلدارة النشر العلميCDالرسالة على )
6/11/5115 

2 
موافقة مجلس الدراسات العليا و البحوث على إيداع نسخة إلكترونية من بيانات المخططات الخاصة 

 بالرسائل الجامعية في المكتبة المركزية بالجامعة
14/11/5115 

11 
بالخارج على إبداء الرأي في مقترح مجلس كلية الزراعة بأن يقتصر اشتراك المؤتمرات العلمية 

 اإلشتراك ببحوث علمية و ليست بحوث مرجعية
31/11/5115 

11 
 –نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا على قواعد تسليم الرسائل الجامعية )الماجستير  موافقة أ.د/
 الدكتوراه(

56/11/5115 

15 
موافقة مجلس الدراسات العليا و البحوث على طلب مركز التوثيق و المعلومات بإستبدال رسالة 

 CDالماجستير التي يتم تسليمها للمركز ضمن مستلزمات المنح بنسخة إلكترونية 
2/15/5115 

13 
الدكتوراه موافقة أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا على تحديد مواصفات رسائل الماجستير و 

 التي يتم تسليمها إلى المكتبات المركزية  ضمن إجراءات المنح
15/15/5115 

14 
مذكرة للعرض على السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا بشأن تحديد مواصفات رسائل 

 الماجستير و الدكتوراه التي يتم تسليمها إلى المكتبات المركزية  ضمن إجراءات المنح
12/15/5115 

 58/1/5113 قرار مجلس الجامعة أن يتم إستبدال مكافأة النشر الدولي بجوائز النشر الدولي  12

16 
إتمام عملية تحميل جميع البيانات الخاصة بالرسائل العلمية لكلية األلسن منذ إنشاءها و حتى تاريخه 

 اإلنترنت شبكة على الموقع الخاص بكلية اآلداب جامعة أسيوط على
31/3/5113 
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 تابع قرارات خاصة بالنشر العلمي و المؤتمرات و البعثات

**************************************** 
 

 التاريخ الموضوع م

12 
كتاب إدارة المؤتمرات الدولية )بوزارة الخارجية( بضرورة موافاتها باألوراق الخاصة بعقد مؤتمر أو 

 ندوة أو ورشة عمل قبل اإلنعقاد بوقت كاف
4/4/5113 

18 
موافقة أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا على أن يتم النظر في المد للعام الثاني ألعضاء بعثات 

 اإلشراف المشترك
8/2/5113 

12 
موافاة اإلدارة العامة للدراسات العليا و البحوث باألبحاث الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس التي 

 3502علمية علمية لها تأثير خالل عام يتم نشرها في مجالت 
11/6/5113 

51 
خطاب المجلس األعلى للجامعات بشأن حظر اإلتفاق على نشر اإلنتاج العلمي المصري من مجالت 

 علمية أو رسائل جامعية مع أي دور نشر أو جامعات اجنبية
56/6/5113 

 2/2/5113 حضور المؤتمرات الخارجية موافقة مجلس الجامعة على تعديل البند الثاني )س( من الئحة 51

 11/2/5113 قرار مجلس الجامعة بعدم الموافقة على معاملة جائزة حقوق المؤلف معاملة جائزة براءة اإلختراع 55
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 قرارات خاصة بالتسجيل لدرجتي الماجستير و الدكتوراه
**************************************** 

 

 التاريخ الموضوع م

 13/8/5112 بشأن سداد مصروفات الدراسات العليا 1

 14/5/5118 األوراق المطلوبة للتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه 5

 11/3/5111 إعفاء الطالب من فترة الحصول على التمهيدي 3

4 
/  مذكرة للعرض على أ.د/ رئيس الجامعة بشأن طلب الموافقة على التسجيل لدرجة الماجستير للطالبة

 شيماء سعد أنور محمد ، بقسم اللغة اإلنجليزية بالكلية.
15/2/5111 

2 
مذكرة للعرض على أ.د/ رئيس الجامعة بشأن طلب الموافقة على التسجيل لدرجة الماجستير للطالبة / 

 منة هللا باهر محمد الجوهري ، بقسم اللغة األلمانية بالكلية.
13/2/5111 

6 
اإللتزام بسداد  –متابعة اتخاذ اجراءات مد فترة التسجيل  –إعداد تقارير سنوية للطالب المسجلين 

 الرسوم الدراسية
16/11/5111 

 2/2/5115 مقاصة المقررات الدراسية للطالبة / هالة محمد إسماعيل ، بقسم اللغة اإلنجليزية 2

8 
البحوث على السماح بالتسجيل للطالبة / زينب عبد  موافقة أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و

 الراضي أحمد ، بقسم اللغة اإلنجليزية
18/2/5115 

2 
موافقة أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث على السماح بالتسجيل للطالب / حسام 

 جمال عيسى ، بقسم اللغة اإلنجليزية
18/2/5115 

11 
موافقة أ.د/ رئيس الجامعة على قيد الطالبة / مها أحمد فرغلي ، بقسم اللغة اإلنجليزية ، مع عمل 

 مقاصة للمقررات الدراسية 
8/11/5115 

 56/11/5115 إفادة بتعارض موافقة التسجيل لبعض الطالب بقسم اللغة اإلنجليزية مع الالئحة الداخلية للكلية 11

 15/15/5115 الطالب الحاصلين على تقدير )مقبول( بشرط دراسة بعض المقرراتالموافقة على تسجيل  15

 54/15/5115 الموافقة على تسجيل طالب نظام الالئحة القديمة   13

14 
مقابلة شخصية لجميع الطالب المتقدمين للتسجيل لمرحلتي  قرار رئيس الجامعة بوجوب إجراء

  الماجستير و الدكتوراه  
2/8/5116 
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 للرسائل العلميةبقواعد المناقشة  قرارات خاصة
**************************************** 

 

 التاريخ الموضوع م

 6/3/5114 شروط إشتراك أحد المدرسين في المعاونة في اإلشراف على رسائل الدكتوراة 1

 6/3/5114 الرئيسي فقط الموافاة بتوقيع السادة المشرفين على تقرير صالحية الرسائل و ليس المشرف 5

3 
الموافقة على أال يتجاوز موعد المناقشة ستة أشهر من تاريخ إعتماد أ.د / نائب رئيس الجامعة 

 للدراسات العليا و البحوث للجنة الحكم على الرسالة
55/8/5112 

4 
إلدارة الكلية للتأكد أال يتم تحديد ميعاد مناقشة الرسائل العلمية إال بعد تسليم تقارير الصالحية الفردية 

 من صالحية الرسالة للمناقشة
58/8/5112 

2 
يوما من إعتماد التشكيل من أ.د / نائب رئيس الجامعة  00ال تتم مناقشة الرسائل العلمية إال بعد 

 للدراسات العليا و البحوث
54/11/5112 

 11/1/5111 تقديم نسخة من الرسالة –ضرورة تقديم كل عضو بلجنة اإلشراف لتقرير صالحية للرسالة  6

2 
موافقة مجلس الدراسات العليا على أن يكون الحد األدنى للمناقشة للرسائل عند التغيير الجوهري ستة 

 أشهر 
13/1/5111 

 2/8/5111 أشهر لإلنتهاء من الرسالة 2بخصوص منح الباحثة / مشيرة محمود أحمد موسى ، أجازة تفرغ  8

2 
المناقشة يتقدم أحد األعضاء بتقرير صالحية الرسالة للمناقشة موقع من جميع  عند تشكيل لجنة

 األعضاء مع إبداء السبب في حالة عدم توقيع أحد األعضاء
8/4/5115 

11 
موافق مجلس الجامعة على إقتراح كلية دار العلوم بأن يسمح بعقد مناقشات للرسائل العلمية في أيام 

 السبت
2/2/5115 

11 
الرد على خطاب د/ ياسر خميس رجب ، لإلستفسار عن مدى إمكانية قبول القيد بقسم اللغة اإلنجليزية 

  3503/3502بكلية األلسن في العام الجامعي 
58/8/5115 

15 
الطلب المقدم من أ.د/ ناهد شفيق رضوان األستاذ المتفرغ بقسم اللغة األلمانية بكلية اآلداب جامعة 

  بمقر جامعة المنيا بالقاهرة، بأن تتم مناقشة الرسالة الخاصة بالطالبة / حنان سيد خضري ،  القاهرة
31/15/5115 

13 
يمكن تشكيل لجنة المناقشة للرسائل العلمية قبل المدة المحددة للمناقشة العلنية الواردة بالالئحة بثالثة 

 أشهر على األكثر
1/2/5113 

  الفردية لمناقشة الرسائل العلميةمحتويات تقارير الصالحية  14
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 بسير الدراسات العليا و قواعد اإلشراف قرارات خاصة
**************************************** 

 

 التاريخ الموضوع م

 31/11/5113 موافقة مجلس الدراسات العليا و البحوث على وضع نظام توفير نفقات اإلشتراك الكيلو متري 1

 2/3/5114 للعرض على مجلس الدراسات العليا و البحوث بشأن زيادة مصروفات الدراسات العليامذكرة  5

 52/3/5114 مذكرة للعرض على مجلس الجامعة بشأن إشراف المدرسين على رسائل الماجستير و الدكتوراه 3

 2/4/5114 باألقسام المختصة العدد المسموح به لقبول تسجيل الطالب وفقا لعدد األساتذة و األساتذة المساعدين 4

2 
شأن اإلعالن عن فتح باب القبول بالدراسات العليا لدرجة مجلس الدراسات العليا و البحوث ب قرارات

و كيفية التصرف في الطالب الذين إجتازوا  3552/3550السنة التمهيدية للماجستير للعام الجامعي 
 اآلنمقررات نمهيدي ماجستير و لم يتم تسجيلهم حتى 

12/2/5114 

 8/8/5114 إنتدابات (-)دبلومات 3552/3550بشأن اإلعالن عن فتح باب القبول بالدراسات العليا للعام الجامعي  6

2 
موافقة مجلس الجامعة على أن يتم التسجيل في الحاالت الحديثة خالل سنة من تاريخ النجاح في 

 إمتحان تمهيدي الماجستير بحد أقصى
58/8/5114 

 11/1/5112 بشأن اإلستفسار فيما يختص بالرسوم الدراسية لطالب الدراسات العليا 8

2 
موافقة مجلس الجامعة على تحديد صالحية التمهيدي ماجستير للكليات العلمية و النظرية )سنتين كحد 

 أقصى(
5/2/5112 

 54/2/5118 نسخة من الالئحة الجديدة للدراسات العليا –صورة ضوئية من نتيجة تمعيدي الماجستير بالكلية  11

 4/5/5112 شروط القيد بالدراسات العليا لدرجتي الماجستير و الدكتوراه )عدد األساتذة و األساتذة المساعدين( 11

15 
قرار عدم جواز الجمع في تشكيل لجان اإلشراف و المناقشة بين من بينهم قربي أو نسب حتى الدرجة 

 الرابعة
1/3/5112 

 4/6/5112 شروط منح درجتي الماجستير و الدكتوراه )إجراءات إدارية( 13

 4/11/5111 شروط القيد بالدراسات العليا لدرجتي الماجستير و الدكتوراه )عدد األساتذة و األساتذة المساعدين( 14

 15/1/5111 شروط منح درجتي الماجستير و الدكتوراه )نشر علمي( 12
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 بسير الدراسات العليا و قواعد اإلشراف تابع قرارات خاصة
**************************************** 

 

 التاريخ الموضوع م

 11/3/5111 قرار مجلس الجامعة بإعفاء الطالب الذين لم يتمكنوا من التسجيل من فترة الحصول على التمهيدي 16

12 
 –تعديل قواعد اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه )تمثيل الكلية في لجنة اإلشراف 

 اإلستعانة باألساتذة في األقسام المناظرة(
16/11/5111 

18 
قرار مجلس الجامعة بشأن إحتساب فترات الغياب التي تعقب األجازات الخاصة و المهام العلمية 

 الكلية ، و ما زاد على ذلك للسيد أ.د/ رئيس الجامعة يوم لسلطة أ.د/ عميد 00بإحتساب 
6/15/5111 

12 
التنبيه على السادة المعيدين و المدرسين المساعدين المسجلين خارج الجامعة بعدم تقديم إيصالت سداد 

 رسوم عن أعوام سابقة إلستردادها بشكل رجعي
2/1/5115 

51 
البيانات الخاصة بمن تم تعيينه بالجامعة أو خارجها من الحاصلين على الماجستير و الدكتوراه بكلية 

 األلسن  
11/1/5115 

51 
قرار عدم جواز الجمع في تشكيل لجان اإلشراف و المناقشة بين من بينهم قربي أو نسب حتى الدرجة 

 الرابعة
52/3/5115 

 12/2/5115 صالحية السنة التمهيدية للماجستير لمدة خمس سنواتموافقة مجلس الجامعة على مد  55

 51/2/5115 موافقة مجلس الجامعة على مد صالحية السنة التمهيدية للماجستير لمدة أربع سنوات فقط )تعديل( 53

54 
موافقة أ.د/ رئيس الجامعة على تغيير التخصص الدقيق الخاص بالسيد/ محمد أنور المدني، المدرس 

 المساعد بقسم اللغة الصينية من ادب حديث إلى األدب المقارن و األدب العالمي 
56/2/5115 

52 
هذه الموافقة ال تتم إضافة مشرف إضافي إال بعد موافقة كتابية من المشرفين الفعليين على ان ترفق 

 بقرار مجلس الكلية
6/3/5113 

56 
اعتبار بكالوريوس الكليات و المعاهد العسكرية معادال للمؤهل الجامعي و العالي التي تمنحها 

 الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات 
1/2/5113 

52 
على أال موافقة مجلس الجامعة على السماح للمدرسين باإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه 

بما ال  يكون منفردا و بشرط التقيد بإجازة رسالة ماجستير و مرور ثالث سنوات على التعيين
 يتعارض مع اللوائح الداخلية

2/11/5113 

58 
موافقة مجلس الجامعة على السماح للمدرسين باإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه دون 

 التقيد بإجازة رسالة ماجستير ساهم في اإلشراف عليها و بعد مرور ثالث سنوات على التعيين 
54/11/5113 

52 
موافقة مجلس الجامعة على السماح للمدرسين باإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه بما ال 

 يتعارض مع الالئحة الداخلية للكلية و بعد أخذ رأي مجلس القسم و مجلس الكلية 
55/1/5114 

31 
موافقة مجلس الجامعة على السماح للمدرسين باإلشراف على رسائل الماجستير بشرط موافقة مجلس 
القسم و مجلس الكلية و يقرر أو يرفض إشتراكه في اإلشراف على رسائل الدكتوراه بمبرراتيوافق 

 عليها مجلس الكلية 
58/4/5114 
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 اإلشرافبسير الدراسات العليا و قواعد  تابع قرارات خاصة
**************************************** 

 

 التاريخ الموضوع م

 2/4/5112 شروط منح درجتي الماجستير و الدكتوراه ) يقدم المشرف ما يفيد نشر الطالب بحث علمي( 31

35 
للعام  موافقة مجلس الجامعة على فتح باب القبول للمرحلة التمهيدية للماجستير بقسم اللغة اإلسبانية فقط

 3500/3502الجامعي 
15/11/5112 

33 
موافقة مجلس الجامعة على السماح للمدرسين باإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه و بشرط 

 إجازة رسالة ماجستير كان قد أشرف عليها و مرور ثالث سنوات على التعيين.
2/5/5116 

34 
الرقمية نقدا مع المصروفات من طالب الدراسات موافقة مجلس الجامعة على تحصيل رسوم المكتبة 

 العليا و تطبيق دورة نظم تقويم الطالب و اإلمتحانات كشرط من شروط منح درجة الدكتوراه
14/2/5116 

 18/2/5116 قرار مجلس الجامعة بإلغاء التعامل بجميع أنواع الطوابع و إستبدالها بالسداد النقدي 32

36 
إعتذار عضو هيئة التدريس عن  –ضرورة عمل سيمنار قبل الموافقة على تشكيل لجان المناقشة 
 اإلشراف في حالة نقله إلى جامعة أخرى أو إعارته للخارج

14/8/5116 

32 
موافقة مجلس الجامعة على السماح للمدرسين باإلشراف على رسائل الدكتوراه و بشرط إجازة رسالة 

أشرف عليها و مرور عامين على التعيين و يكون قد نشر بحثا واحدا على األقل في ماجستير كان قد 
 هذه الفترة.

2/4/5112 

38 
بقسم اللغة  3502/3502شروط قبول الطالب الجدد للمرحلة التمهيدية للماجستير للعام الجامعي 

 اإلسبانية
31/2/5112 

32 

يحق لعضو هيئة التدريس الذي مر عليه سبع سنوات دون الترقي للدرجة قرار مجلس الجامعة بأال 
األعلى: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه أو اإلشتراك في لجان مناقشتها، وال يحق له 

حضور مؤتمر خارجي على نفقة الجامعة ، مع إعطاء عضو هيئة التدريس الذي تقدم للترقي للدرجة 
 رصة أخيرة لمدة عام ثامن.   األعلى و لم يوفق ف

5/8/5112 

41 
من  ا  إعتبار 3502/3502موافقة مجلس الجامعة على بدء التقدم للدراسات العليا للعام الجامعي 

 على أن يكون التقديم إلكترونيا 00/9/3502و حتى  00/2/3502
6/8/5112 

41 

تأجيل تطبيق قرار مجلس الجامعة بأال يحق لعضو هيئة التدريس الذي مر عليه سبع سنوات دون 
الترقي للدرجة األعلى: اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه أو اإلشتراك في لجان مناقشتها، 

دم وال يحق له حضور مؤتمر خارجي على نفقة الجامعة ، مع إعطاء عضو هيئة التدريس الذي تق
 للترقي للدرجة األعلى و لم يوفق فرصة أخيرة لمدة عام ثامن.   

2/8/5112 
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 لغوية كشرط من شروط التسجيل بمستويات قرارات خاصة
**************************************** 

 

 التاريخ الموضوع م

 4/6/5112 اللغة اإلنجليزية بنجاحعدم التسجيل للمعيدين و المدرسين المساعدين إال بعد إجتياز امتحان  1

5 
تحديد مجلس كلية التربية الرياضية إختبار التويفل كأحد شروط اإللتحاق و القيد لدرجتي الماجستير و 

 الدكتوراه 
14/6/5112 

3 
 غير قرار مجلس الجامعة بالموافقة على تكليف المعيدين والمدرسين المساعدين بأقسام اللغات األجنبية

في تخصصات تلك األقسام كشرط للتسجيل لدرجتي  Toeflاإلنجليزية بأداء امتحان مواز إلمتحان ال 
 الماجستير و الدكتوراه

4/2/5112 

4 
مذكرة للعرض على أ.د/ نائب رئيس الجامعة بخصوص عدم كفاية السنة إلجتياز اختبار التويفل و 

 تحديد موضوع البحث و لجنة اإلشراف
5116 

2 
 205درجة( و الدكتوراه ) 255بالنسبة للماجستير ) Toeflتحديد درجات النجاح في اختبار اللغة 

 0/2/3552درجة( إعتبارا من 
3/6/5118 

6 
قرار مجلس الجامعة بتحديد صالحية السنة التمهيدية للماجستير سنتين و كذلك أن يكون إجتياز اختبار 

 التويفل شرطا للتسجيل
31/11/5112 

2 
قرار مجلس الجامعة بإستبدال شهادة التويفل لخريجي أقسام اللغات األجنبية غير قسم اللغة اإلنجليزية 

 بإمتحان موازي إلمتحان التويفل
12/6/5111 

8 
كشرو إلزامية  Endnoteقرار مجلس الجامعة بإعتبار شهادة المستوى اللغوي و إجتيار دورة 

للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه و أن يحصل الطالب عليها خالل العام األول من 
 التسجيل.

2/11/5112 

2 
قرار مجلس الجامعة بتحديد صالحية السنة التمهيدية للماجستير و كذلك صالحية التويفل بثالث 

 سنوات و ذلك بما ال يتعارض مع اللوائح الداخلية للكلية
16/11/5111 

11 
قرار مجلس الجامعة بتحديد مستوى اللغة المطلوب للتسجيل لدرجتي الماجستير و الدكتوراه ألقسام 

 اللغات األجنبية غير اإلنجليزية
2/15/5111 

 15/3/5115 قرار مجلس الجامعة بالسماح بسنة إلجتياز اإلختبار اللغوي كشرط من شروط التسجيل 11

15 
 الدراسات العليا و البحوث بالموافقة على شرط الحصول على المستوى اللغوي األلمانيقرار مجلس 

(B1)  لإللتحاق بالدراسات العليا و(B2)  للتسجيل لدرجة الماجستير و(C1)  للتسجيل لدرجة
 الدكتوراه

11/5/5112 

13 

قرار مجلس الدراسات العليا و البحوث بالموافقة على تعديل شرط الحصول على المستوى اللغوي 
للتسجيل لدرجة  (C1)بدال من (B2) للتسجيل لدرجة الماجستير و   (B2)بدال من  (B1)اإليطالي 

الصادة من  Cilsاإليطالية أو شهادة  Perugiaالصادرة من جامعة  Celiالدكتوراه من شهادة 
 اإليطالية  Sienaمعة جا

1/4/5112 
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 بمستويات لغوية كشرط من شروط التسجيل تابع قرارات خاصة
**************************************** 

 

 التاريخ الموضوع م

14 

موافقة مجلس الدراسات العليا و البحوث على قرار مجلس الكلية بإشتراط حصول الطال على 
لإللتحاق بالمرحلة التمهيدية للماجستير، و المستوى اللغوي  (Delf B1)المستوى اللغوي الفرنسي 

للتسجيل  (Delf C1)للتسجيل لدرجة الماجستير و المستوى اللغوي الفرنسي  (Delf B2)الفرنسي 
 لدرجة الدكتوراه

56/2/5112 

 14/8/5116 قرار مجلس الجامعة بإجراء إختبار كتابة لقسم اللغة اإلنجليزية كشرط من شروط التسجيل للماجستير  12

16 
 (Dele C1)الموافقة على تقديم شهادة المستوى اللغوي المطلوب كشرط تسجيل لدرجة الدكتوراه 

 بقسم اللغة اإلسبانية خالل عام من تاريخ التسجيل و في حالة عدم تقديمها سيتم إلغاء التسجيل نهائيا
13/4/5112 

 12/2/5112 تحديد ثاللث جهات فقط كجهات معتمدة للحصول على شهادة إجتياز اللغة اإلنجليزية 12

 

 

 وحدة ضمان الجودةإعداد 

 د.إيمان محمود العيسوى  
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