
  

  

                                                                                                                                           

  
 م02   -02هـ /    41   -41العام الجامعي :   

ىاألولىالغصلىالدراديىىى   

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى..مندػوىالجودةىباألقدامىالطلموظى:ىمطاونوىأرضاءىهوئظىالتدروسى-1 هلحىظت :
ىى.اإلداراتىفيىالمطاوورىومدوروىىمندػوىالجودةىباإلدارات:ىممثلوى-2ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى ..الوحداتىالمدتحدثظىالدارمظىللجنظى:ىراجعىالؼوكلىاإلدترذاديىللكلوظىى-ى3
ىى

 
 

ىمحمودىىإنجيىكارم/ىم.مىالمذرفىالمداردى:ى

 ادلعٍبر م
 وفقب لرتتٍبهب يف دلٍل اذلٍئت

 ممثلى هي الطالة واخلزجيني (1)عول الفزٌق 
 الفزٌق اإلداري العولفزٌق  ادلعٍبر هٌسق واجملتوع ادلذًً

أعضاءًوحدةًاؾمىطقطًىم.م/ىأحمدىمجديىحجاب سرتتٍجىالتخطٍط اإل 1

ًاالدرتاتقهي

ًعلداحلؿقدًأ/ًقادرًحميًاؾدقن

ًؾشكونًخدؿةًاجملمؿعًوؽقلًاؾؽؾقةًؿدقرًؿؽمب

ًأ/ًحـانًأمحدًـصر

ًؿدقرًإدارةًش.ًاؾعاؿؾني

ًتفاؿيًًحمؿدًأ/ًأمحد

ًش.ًاؾعاؿؾنيًإدارةً

ًعلداؾؼادرًحمؿدًأ/ًدفام

ًادلاؾقةً.ًؿدقرًإدارةًش

ًادلـصفًًد/حمؿودًعلدً-

ً"باحثًبوزارةًاؾعدل"

ًًدؾقؿانًًبد/ًعلدًاحلؽمًعلدًاؾوفاً-

ً""احملاؿي

ًًً)اؾػرؼةًاؾناـقة(رؼقةًعلداؾعزقزًػمحًاهللًًًً-

ًم(2012/2020)ًؾقياـسًعربيً

ًرـاًحيامًعلداؾعزقزًاؾغاقاتيً)اؾػرؼةًاؾناـقة(ً-

ًمEnً(2012-2020)ؾقياـس.ً

ى

ًعلداؾرمحنًمجالًذفابأ/ًىالذرقاويىمحمودىالدودىم.م/ىهدور اجلهبس اإلداري 5

ًم.م/ًغادةًعؾيًأمحدىمحمودىم.م/ىإنجيىكارم ادلىارد ادلبلٍت وادلبدٌت  6

40 
ادلشبركت اجملتوعٍت وتٌوٍت 

ًم.م/ًحمؿدًعؾيًحمؿدًعؾيىم.م/ىخلودىمحمدىمحمود البٍئت

ً

 م 2019/    /    ( بتبرٌخ        رقن )      ــــزارق
بلكلٍتىحذة اجلىدة ببشأى تشكٍل جلٌت هعبٌري التقىٌن الذاتً ب 

 ادلشزف العبم
 حسي أشزف تىفٍق مشس الذٌيأ.د/ 

 وتنموظىالبوئظىخدمظىالمجتمعوكولىالكلوظىلذئونى
                                 

 1فروقىالطملى

 عميد الكليت 
 

  رضا عبداحلليم عبداجمليدأ.د/

 

 مدير وحدة اجلودة
 

  حممود عبدالغنيد/

 م20ىىىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىىىىىتاروخى:ىىى

 مستشار اجلودة والتطوير
 املستشار الفني للجان وحدة اجلودة

 
  أ.د/ أمحد حممد البغدادي



 

                                                                                                                                           

 
 م02   -02هـ /    41   -41العام الجامعي :   

 األولىالغصلىالدرادي    

  

 

ىمندػوىالجودةىباألقدامىالطلموظى:ىمطاونوىأرضاءىهوئظىالتدروس.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى-1 هلحىظت :
ىاإلداراتىفيىالمطاوور.ىىىىمدوروىمندػوىالجودةىباإلدارات:ىممثلوى-2ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى .الوحداتىالمدتحدثظىالدارمظىللجنظى:ىراجعىالؼوكلىاإلدترذاديىللكلوظىى-ى3ىى
ى

ى .ىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
ى

ى)نائبىمدورىالوحدة(ىمحمدىمطوضىإبراهومىالمذرفىالمداردى:ىد/ى

 ادلعٍبر م
الفزٌق هيأعضبء  (2)عول الفزٌق   

الطالة واخلزجيني واجملتوع ادلذًً   الفزٌق اإلداري فزٌق العول ادلعٍبرهٌسق  

ًصقامًحمؿدًإبرافقم/ًأىالملوجيىراطفىم.م/ىحدن القٍبدة و احلىكوت 0
ًعلداؾوفابًأ/ًحمؿدًتوػقق

ً"ًؿدقرًؿؽمبًعؿقدًاؾؽؾقة"ًًً

ًادلغربيًًًحمؿدًأ/ًػارؿة

ً"ؿدقرًإدارةًاؾدراداتًاؾعؾقا"ً

ًأ/ًدعاءًحمؿدًمجقل

ًإدارةًش.ًأعضاءًفقكةًاؾمدرقس

ًغاؾيأ/ًأمحدًرؿزيً

ًؿدقرًإدارةًادلؽملة

ً

ً"فقكةًؼضاقاًاؾدوؾة"م.د/ًإبرافقمًاؾمؿياحيًًًً-

ًأًً/ًحينًإبرافقمًًًًًً"احملاؿيًً-

ً)خرقج(ًؿـيقًادلوؼعًاإلؾؽرتوـيًؾوحدةًاجلودة"

ًأ/ًحمؿدًزؽرقاًأمحدًحمؿدًًًًًً-

ًأحتادًاؾطالبًً)أؿنيًاؾؾهـةًاؾعؾؿقةً(ًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًم(2012/2020ؾقياـسًعربيً)ًًًً

ً

ً

4 
أعضبء هٍئت التذرٌس  

 واذلٍئت ادلعبوًت
ًػرقدًؿاجدًعلداؾغين/ًأىرليىروم.م/ىدماحىدم

10 
البحث العلوً 
 واألًشطت العلوٍت

ًأ/ًحمؿدًػرجًؼررامىإبراهومىد/ىمحمدىمطوض

ًجاالًحمؿدًؿصطػيأ/ًىم.م/ىنؼالىجودةىأبوىالطال الذراسبث العلٍب                 11

 ادلشزف العبم
 حموذ عبذاحللٍن حسًٌعصبم أ.د/ 

 الدرداتىالطلواىوالبحوثوكولىالكلوظىلذئونى
                                 

 2فروقىالطملى

 م 2019/     /         ( بتبرٌخ        رقن )      ــــزارق
بلكلٍتىحذة اجلىدة ببشأى تشكٍل جلٌت هعبٌري التقىٌن الذاتً ب 

 عميد الكليت 
 

  رضا عبداحلليم عبداجمليدأ.د/

 اجلودة مدير وحدة
 

  حممود عبدالغني/د

 م20ىىىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىىىىىتاروخى:ىىى

 مستشار اجلودة والتطوير
 املستشار الفني للجان وحدة اجلودة

 
  أ.د/ أمحد حممد البغدادي



 

 

 

                                                                                                                                          
 م0202-0242/  هـ4114 -4112العام الجامعي :   

 األولالغصلىالدراديى            

 

ىمندػوىالجودةىباألقدامىالطلموظى:ىمطاونوىأرضاءىهوئظىالتدروس.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى-1 هلحىظت :
ىاإلداراتىفيىالمطاوورىىمدورىمندػوىالجودةىباإلدارات:ىممثلوى-2ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى .الوحداتىالمدتحدثظىالدارمظىللجنظى:ىراجعىالؼوكلىاإلدترذاديىللكلوظىى-ى3ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 

ىالمذرفىالمداردى:ىىد/ىكوثرىدطودىردنانىىى)نائبىمدورىوحدةىالجودة(

 ادلعٍبر م
 أعضبء الفزٌق هي  (3)عول الفزٌق 

 الفزٌق  األعضبء  ادلعٍبر هٌسق الطالة واخلزجيني واجملتوع ادلذًً

إدارة اجلىدة والتطىٌز  3
ًحمؿدًعلداؾغػارًعلداهللأ/ًىفرودىمحمودىربدالعنيىد/ ادلستوز  

ًأ/ًعلداؾرمحنًحمؿدًذاؽرً

ًؾوحدةًاجلودةًادلدقرًاإلداري

ًأ/ًاؾؼطبًحمؿدًاؾؼطب

ًادلـيقًبوحدةًاجلودة

ًأ/ًعالءًاؾدقنًأذرفً

ًحدةًاؾؼقاسًواؾمؼوقمًؾوًاإلداريًـيقادل

ًحبرييًممدوحًأ/ًؿين

ً"ؿدقرًإدارةًرعاقةًاؾشلاب"ًً

ًصاحلًأ/ًخاؾدًؽاؿل

ًؿدقرًًإدارةًش.ًاؾطالب

ً"ًًاحملاؿي"أ/ًحمؿودًصلويًزاقدًًًً-

ًادلدربًباحملؽؿةًاالػرتاضقة

ً"ًاحملاؿيً"ً)ًخرقج(أ/ًعؿادًمحديًعلداؾعؾقمًً-

ًادلدربًباؾعقادةًاؾؼاـوـقة

ً"ًاحملاؿيً"ً)ًخرقج(أ/ًحمؿدًعقييًعلدهًًًً-

ًاؾؼاـوـقةادلدربًباؾعقادةً

ً"ًاحملاؿيً"ً)ًًخرقج(أً/ًعلداؾرمحنًدبوسًً-

ًأ/ًحمؿدًعلداخلاؾقًحمؿدًاهلاديً-

ً)ًأؿنيًجلـةًاألدرًوادللادرات(أحتادًاؾطالبًًًًًًً

ًم(2012/2020ؾقياـسًعربيً)

ً

ادلعبٌري األكبدميٍت و الرباهج  7
ًعزتًم.م/ًـاـييًحامتىإبراهومىد/ىرذاىفاروق التعلٍوٍت

ًأ/ًأمينًعلداحلؿقدًؿوديىرالمىأحمدىد/ىإومان والتعلنالتذرٌس  8

ًعلداحلؿقدًم.م/ًذقؿاءًؿفقبىكوثرىدطودىردناند/ى الطالة واخلزجيىى 9

ًم.م/ًإدراءًحمؿدًاؾشوات

 ادلشزف العبم
 حسي محشة حموذ هٌصىرأ.د/ 

 التطلومىوالطالبوكولىالكلوظىلذئونى
                                 

 3فروقىالطملى

 م 2019/     /         ( بتبرٌخ        رقن )      ــــزارق
بلكلٍتىحذة اجلىدة ببشأى تشكٍل جلٌت هعبٌري التقىٌن الذاتً ب 

 مدير وحدة اجلودة
 

  د/ حممود عبدالغني

 عميد الكليت  م20ىىىىىىىىىى/ىىىىىىىى/ىىىىىىىتاروخى:ىىى
 

  رضا عبداحلليم عبداجمليدأ.د/

 مستشار اجلودة والتطوير
 املستشار الفني للجان وحدة اجلودة

 
  أ.د/ أمحد حممد البغدادي


