
 

 

يٍ خالل ثشايج رعهًُُخ  انقىيٍهُُخ روي كفبءح عبنُخ قبدسح عهً انزُبفس عهً انًسزىي إعذاد كىادس ي :انكهُخ سسبنخ

 .رًُُخ انًجزًع وخذيخ انجُئخانعهًٍ فٍ يزًُزح ويىاكجخ رطىس انجحث 
 

 انذوس االول عهىي ثبنًجًُ اإلداسٌ نكهُخ انصُذنخ :يقش انىحذح
 

 

 
 

 

 نظـــام الفــارابى
 ألدارة جودة التعليم والتعلم 

 

ظشاً نهذوس انهبو انزٌ رًثهه َظى انًعهىيبد اإلداسَخ فٍ سفع كفبءح انعًم داخم أٌ يؤسسخ يًب َىفش جهذ ووقذ انعبيهٍُ َ 

اسح انعهُب ثبنًؤسسخ، ورقذَى انزقبسَش واإلحصبئُبد وانًؤششاد وانزُجؤاد انزٍ رذعى ارخبر انقشاس عهً يسزىي اإلد

 ثبنًؤسسخ. 

َظشاً نشغجزُب فٍ و 0202حشصبً يٍ إداسح انكهُخ عهً يىاكجخ َظى انًعهىيبد ورىفُش انجهذ وانزكبنُف ورطجُقبً نشؤَخ يصش و 

فزى أعزًبد َظبو انفبساثً  آساء انطالة فٍ انعًهُخ انزعهًُُخ وانجحثُخ وانقذسح انًؤسسُخ نهكهُخ،رحقُق االسزفبدح انقصىي يٍ 

 اسح جىدح انزعهُى وانزعهى كىسُهخ أسبسُخ فٍ انزعشف عهً اساء انطالة ويزطهجبرهى ويقزشحبرهى.ألد

 :أستبيانات الكلية
 انخذيبد  –قبعبد انزذسَس  –انًقشس انذساسً  –أسزجُبَبد انطالة حىل رقُُى انعًهُخ انزعهًُُخ ) عضى هُئخ انزذسَس  

 انًقذيخ يٍ قجم إداسح انكهُخ (. 

حزً #/https://www.minia.edu.eg/pharmيٍ خالل يىقع انكهُخ زُجُه واالعالٌ عٍ االسزجُبَبد انًطشوحخ فسىف َزى ان 

 َزسًُ نهطالة انذخىل عهً انًىقع واالجبثخ عهُهب.

 الفرق املطبق عليها نظام الفارابى:
، وَطجق عهً طالة انالئحخ انجذَذح وطالة الئحخ 0202/0202رى رطجُق َظبو انفبساثً يٍ انُصف انثبًَ نهعبو انجبيعً  

 وسُعهٍ عُهب فىس األَزهبء يُهب. وسُزى وضع أسى يسزخذو وكهًخ يشوس نكم طبنت، "انفبسو دي"

 رابط املوقع:
 mans.edu.eg/https://alfarabi. 

 

 أرشادات الدخول على املوقع وأستخدامه: 
 .رى رىضُح خطىاد انذخىل عهً انًىقع كًب هى يىضح فٍ انصىس االرُه 

 وسائل االتصال والتواصل 

 جانب قاعة مجلس الكليةب مقر الوحدة : الدور األول علوي بالمبنى االدارى للكلية

 إيمان ذكرى شحاتهالمدير التنفيذي للوحدة : د/ 

 نائب المدير التنفيذي للوحدة: د/ إيمان ماهر عثمان

 المدير األدارى للوحدة: ا/ أحمد جمال محمد

 122تليفون الوحدة : 

pharm.quality@mu.edu.eg  Email: 

https://www.minia.edu.eg/pharm/
https://alfarabi.mans.edu.eg/
https://alfarabi.mans.edu.eg/
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