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 وحدة ضمان الجودة  دليل

 

 الرؤية 

 وإقليميا   محليا واالسنان   الفم  طب  مجال في ومتميزة  رائدة الكلية تصبح   أن

 الرسالة 

  ومواكب   متميز دراسي برنامج   خالل من  واالسنان   الفم طب   مجاالت  في ومتخصص  مؤهل  خريج  تقديم
 المجتمع  خدمة  مع  يتفق  بما  العلمي  البحث  في بتكار اال على  ومحفز الحديثة  التعليم ألساليب 

 األهداف
 .فريق والعمل ضمن الذاتي التعلم ،العلمي، االبتكار التفكير على قادرين مؤهلين خريجين اعداد  (1

 .الحياة مدى والتعلم الذاتي والتقييم العملي والتدريب  الدقيق األكاديمي خالل التعليم من مهنيه تطوير كوادر (2

 . الحياة  مدى التعلم  لضمان استمرار والتعليم  التعلم  تقنيات   أحدث  استخدام (3

 .والدولية  اإلقليمية المراكز البحثية مع التعاون خالل من التدريس هيئة أعضاء أداء تعزيز (4

 .المتقدمة العلمية والدراسات  البحوث  تطبيق خالل من المجتمع خدمات تفاعلية مع برامج تطبيق (5

 :الحاكمة القيم
 فوق الت

 .االكلينيكية الممارسة البحث العلمي و  في  مرتفعة معايير  تبني   طريق عن   التميز  إلى  السعي •

 التعاطف

 .واالمتنان  التواضع  خالل  من اآلخرين  مع  التفاعل  •

 النزاهة 

 .خرجينا قبل  من متبعة كمبادئ  المهنة اخالقيات على التأكيد •
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 :ألهدافا

  الوطنية  األكاديمية  بالمعايير  االلتزام  لضمان والتعليم  التعلم  في الطالب  على  يركز  نموذجي  منهج تطبيق (1
 .الطالب  حول المتمحورة  األسنان طب  تعليم  وتعزيز

 .الدراسية  للمناهج  المستمرة  المراجعة  خالل من  طب األسنان تعليم  في  الحديثة  التطورات  تبني (2
 .األسنان لطالب طب  التقييم  وأساليب  الكفاءة  المبني على  التدريب  إجراء (3
 .العلمي والقيادة والبحث   التدريس في التدريس  هيئة   أعضاء مهارات  تعزيز  (4
  ونشر  العلمي للبحث  الالزمة المهارات  تنمية  تحقيق أجل  من للطالب  المختلفة البحثية الفرص  تسهيل  (5

 .واألسنان  الفم  صحة  المعارف الحديثة في 
  على  والشراكات  التواصل  وتشجيع البحث العلمي بيئة لدعم  الموارد  وتحسين التحتية  البنية  تعزيز  (6

 .العالمي  المستوى 
  لزيادة( التعليمية والكتيبات  والعروض، الميدانية،  الزيارات ) المجتمع خدمة  أنشطة  في المشاركة تعزيز  (7

 الفم  صحة   بأهمية الوعي 
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 كلمة السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية

عالي   مستوى  ليقدم  الدراسي  منهجنا  تصميم  تم  من قد  والمراقبة  المناسب    األكاديمي االرشاد    الجودة 
 .لضمان نجاحك األكاديمي والشخصي والتدريب  والمتابعة

تجارب العالم الحقيقي في الممارسة العملية داخل الفصل الدراسي مما يشدد    المنهج لمحاكاةكما يهدف هذا  
 .على تكامل اإليمان والقيم مع الممارسة العملية 

يجب أن يحظى جميع طالبنا    محترفة،نحن نؤمن أنه مع كل ما نقدمه من دعم وخدمات متاحة وهيئة أكاديمية  
األكاديمي، ذلك  بالنجاح  لمسئولية    ويعتمد  تحملهم  مدى  التميز    تعليمهم،على  لتحقيق  المبادرة  أخذهم  مع 

وقت كلما كنت    وفي أي األمر متروك لك لالستفادة من هذه الخدمات في أقرب وقت    ولذلك فاناألكاديمي،  
 .في حاجة إليها

نحن نسعى جاهدين لتخريج الطالب الذين يهتمون بما يمكنهم التعليم من أن يكونوه وليس فقط ما يعدهم للقيام  
الذي   الرئيسي  التحدي  وخدمة    يوجهنا به.  العلمي  والبحث  الذاتي  التعلم  يقدرون  الذين  الطالب  اعداد  هو 

 .المجتمع

تجدوا مساًرا تعليميًا ومهنيًا قادرا على إحداث    أشجعكم على استكشاف الفرص المختلفة التي نقدمها وآمل أن
 .في حياتكم وذو أثر تغيير ملموس  
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 الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة 

 

 

 الداخلية التنفيذية ةالالئح

 وتتضمن الالئحة الداخلية للوحدة البنود التالية:

 البند األول:

جامعة بدر( وحدة لضأأأأأأأأأأما  وتو ود اللودة وتب و  ال لية   -االسأأأأأأأأأأنا ينشأأأأأأأأأأب الفلية    ال   و  
 لالعتماد ويكو  مقر ا ل الدور الس لي بال لية( وتسمى وحدة اللودة.
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 رؤية الوحدة ""      البند الثاني:

 االفاديمي محلياالقا رة على اإلعتماد  -جامعة بدر–حصول  لية    ال   و االسنا  

 رسالة الوحدة ""      البند الثالث:

جامعة بدر تهدف أ  أ  يكو  لها دور فاع  –وحدة إدارة اللودة بكلية    ال   و االسأأأأأأأأأنا    
  و البحثية  في تحقوق جودة األداء المؤسأأأأسأأأأي واألفاديميا واإلرتقاء المسأأأأتمر بالعملية التعليمية

 وخدمة الطالا والبوئة عن  ريق تقوي  االداء المستمر.  

 :       "أهداف الوحدة"البند الرابع

نشأأأأأأأأأأأأأأر وقافة اللودةا والوعى بب مية تطبوق برامك التقوي  بون  افة العاملون والطالا   .1
 بال لية.

 متابعة ال لية و التبفد من تحقق رسالتها و غاياتها االستراتيلية .2
 الليات التي تدع  تحقوق معايور اللودةوضع السياسات و ا  .3
متأابعأة  أافأة األ سأأأأأأأأأأأأأأا  العلميأة واإلداريأة في المشأأأأأأأأأأأأأأار أة في تطبوق المعأايور القوميأة    .4

 لالعتماد و ضما  اللودة في التعلي  العالي و تقدي  الدع  ال ني.
ل تطبوق التقوي  الشام  و المستمر للقدرة المؤسسية و ال اعلية التعليمية لل لية من خال .5

الدراسأأأأأأأأأأأأأأة العاتية و المراجعة الداخلية و تحديد نقاف القوة و الضأأأأأأأأأأأأأأع  و عم  خط  
 التحسون و التطوير

 لتقوي  و متابعة االداء وفق معايور اللودة . معتمدة وضع اليات  و نماذج .6
 لدع  تطبوق و متابعة معايور اللودة.و للا  استحداث وحدات   .7
 و رفع الوعي بها. طبوق معايور اللودةتمكون الطالا من المشار ة ال اعلة في ت .8
مبدأ المشأأأأأأأأار ة الملتمسية لمؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأات الملتمع المدني واللمسيات   و تو ود   نشأأأأأأأأر  .9

 .المهتمة بالتعلي  للمشار ة في الر ابة ودع  مناخ اللودة بال لية
 افتساا وقة المست ودين في خريلون ال لية.   .10
 إ امة عال ات تبادلية مع  وئات ومنظمات اللودة واإلعتماد محليًا وعربيًا وعالميا.  .11
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 س:البند الخام

يشأأأأأأأأأأأأأك  بقرار من عمود ال لية " مللة إدارة للوحدة "ا ويعرا على مللة إدارة ال لية  
 إل راره.

 البند السادس:

 .يصدر عمود ال لية  رارًا بتعوون مدير تن وعي لوحدة تو ود اللودة بال لية  

 مهام وحدة الجودة بالكلية:    البند السابع:

 استراتيلية لوحدة اللودة و توويقها من مللة ال لية.وضع رؤية و رسالة و أ داف  •

 وضع هيك  تنظيمي لوحدة اللودة و توويقه من مللة ال لية. •

اسأأأأأأأأأأأت دا  وتطبوق البرامك المصأأأأأأأأأأأممة من أج  تقوي  األداء وضأأأأأأأأأأأما  اللودة بشأأأأأأأأأأأقوها   •
األفاديمي والمؤسأأسأأي بال لية في ضأأوء ال لسأأ ة التي حددتها الهوئة القومية لضأأما  جودة 

 لتعلي  واإلعتماد.ا
تطبوق إسأأأأأأأأتراتيلية اللودة على مسأأأأأأأأتوش ال لية والتي تشأأأأأأأأم  الرسأأأأأأأأالة والرؤية وال ايات  •

 واأل داف.

تن وع نشأأأأأأأأاف إعالمي لخطة لنشأأأأأأأأر وقافة اللودة ( داخ  ال لية على مسأأأأأأأأتوش الطالا و  •
 أعضاء  وئة التدرية و العاملون والملتمع لترسيخ م هو  تو ود اللودة.

داخأ  ال ليأة لتن وأع خطأة تأدريبيأة( بنأاء على حيأاج االحتيأاجأات التأدريبيأة   عمأ  ور  عمأ  •
العاملون( لتنمية القدرات -معاوني أعضأاء  وئة التدرية  -ل   من لأعضأاء  وئة التدرية
 في متطلبات اللودة و غور ا.

 إنشاء نظا  معلومات مت ام  لتقوي  األداء وضما  اللودة بال لية. •

 ألداء وضما  اللودة باأل سا  العلمية واإلدارية الم تل ة بال لية.متابعة أنشطة تقوي  ا •

تحلو  نتائك أنشأطة تقوي  األداء وضأما  اللودة بال لية ا وتقدي  تقرير سأنوي إلى مللة  •
 إدارة ال لية.

تقدي  أدلة إرشأأأأأأادية وخدمات إسأأأأأأتشأأأأأأارية لا سأأأأأأا  العلمية واإلدارات الم تل ة بال لية  يما   •
 للودة واإلعتماد.يتعلق بتو ود ا
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العم  مع  افة األ سأأأأأأأأأأا  العلمية واإلدارات الم تصأأأأأأأأأأة بال لية  على تهوئة ال لية و عداده   •
 لالعتماد من الهوئة القومية لضما  اللودة واالعتماد.

 مراجعة الم رجات التعليمية و توافقها مع رسالة ال لية و اللامعة و أ دافه  االستراتيلية •

ل ارجوون للمقررات و البرامك الدراسأأأأية و مراجعة تقارير   و مدش متابعة عم  المقيمون ا •
 تبوور ذلك على العملية التعليمية.

 ت عو  المشار ة الطالبية في أنشطة الوحدة لعم  الية و خطة( •

 تضمون و منا شة مها  اللودة في ملالة ال لية و الللا  النوعية و ملالة اال سا . •

لتقوي  األداء وضأأأأأأأما  اللودة بال لية ورفعه إلى األسأأأأأأأتاذ الد تور إعداد التقرير السأأأأأأأنوي  •
 عمود ال لية.

إ امة عال ات مباشرة و وية مع  افة اللهات المعنية بقضايا تو ود اللودة في اللامعة و  •
 مؤسسات التعلي  العالي.

 مهام مجلس إدارة وحدة الجودة بالكلية:  البند الثامن:

 رار السأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأات وبرامك ونظ  العم  التي تحقق أغراا الوحدة في يتولى مللة إدارة الوحدة إ
 ضوء إستراتيلية اللودة بال ليةا وفي إ ار القوانون واللوائح المنظمة ا وذلك على النحو التالي:

وضأع النظا  الداخلي للعم  في الوحدة وتحديد اإلختصأاتأات والتوتأيع العا  لواجبات  .1
 العاملون به.

الت اع  التى ت    حسأأأأأأأأأأأن التعاو  مع اللهات ذات العال ة ببنشأأأأأأأأأأأطة تطوير  إ رار نظ    .2
 التعلي  العالى ا ونظ  تو ود اللودة.

النظر في التقارير المقدمة بواسأأأأأأأأأأطة المدير التن وعي للوحدة حول سأأأأأأأأأأور العم  ا و علك   .3
 التقارير ال اتة باأل سا  الم تل ة للمعهد.

تطورات التي تسأأأأتلل  ذلك ا وتطوير نظا  العم  بما  دراسأأأأة ومراجعة رسأأأأالة ال لية وفقًا لل .4
 يحقق رسالة ال لية.

يلتمع مللة إدارة الوحأدة مرة على األ أ   أ  والوأة أشأأأأأأأأأأأأأأهر بنأاء على دعوة من المأدير  .5
التن وعي للوحدةا ويكو  الإلجتماع تأأأأأحيحًا بحضأأأأأور أغلبية أعضأأأأأاء المللة لالنصأأأأ   

رير محضأأأأأأأأر الللسأأأأأأأأة و عتماده من ريئة  زائد واحد( ا ويت  إوبات و ائع    جلسأأأأأأأأة بتح
مللة اإلدارة ا واإلحت اظ به في سأأأأأأل  خار ا ويرفع محضأأأأأأر الللسأأأأأأة للعرا على  

 مللة إدارة ال لية.
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دراسأأأأة خط  العم  التن وعية المقدمة من المدير التن وعي للوحدة والمنبثقة من إسأأأأتراتيلية   .6
 مكانيات الالزمة لعلك.اللودة بال لية  ا تمهودًا للموافقة علوها وتوفور اإل

 مهام المدير التنفيذي للوحدة  البند التاسع:

 التوجيه واإلشراف على العاملون بالوحدة و عداد خط  العم  الالزمة. .1
اإلشأأأأأأأأأأأراف على نظا  العم  بالوحدة ومتابعة إنلاز األعمال الوومية والتبفد من مطابقتها   .2

 ل طة أعمال الوحدة.

سأأأأأأأأأأأأأأا  الوحدة الم تل ة ل البيانات والمعلوماتا التدري  والدع  متابعة تن وع آلية العم  بب  .3
 ال نيا تقوي  األداء وتب و  ال لية لالعتمادا الشئو  المالية واإلدارية(. 

تقأأأدي  تقأأأارير دوريأأأة لمللة إدارة الوحأأأدة عن تطور العمأأأ  وفقأأأًا للمهأأأا  المنو أأأة بأأأه ا  .4
 والمشاف  التي تواجه حيامه بمهامه.

ي للوحدة له  افة الصأأأأالحيات الالزمة لتيسأأأأوور العم  التن وعي بما في ذلك المدير التن وع  .5
اإلتصأأأأال باأل سأأأأا  العلمية واإلدارية  بال لية ا وذلك في إ ار الصأأأأالحيات الم ولة إلية 

 من مللة إدارة الوحدة.

يمكن لمأدير الوحأدة اختيأار نأائبأا لأه من بون أعضأأأأأأأأأأأأأأاء  وئأة التأدرية  بأال ليأة  بعأد موافقأة  .6
 ود ال لية علي  عا االختيار.عم

ا تراح المكافآت والحوافل للعاملون بالوحدة والقائمون على تن وع أنشأأأأأأأأأأأأأأطة اللودة الم تل ة  .7
 بال لية ورفعها لعمود ال لية.

حضأور جلسأات مللة ال لية  عضأو خارجي لعرا تقارير أنشأطة اللودة الم تل ة التي  .8
 تلرش بال لية.

بال لية على  يقو  مدير الوحدة بنشر األعمال واإلنلازات التي تت  في ملال تو ود اللودة  .9
 جميع العاملون ل بال لية ( والطالا.

 المتطلبات والتوصيف الوظيفي لمدير وحدة الجودة  بالكلية:  البند العاشر:

 أ  يكو  من أحد أعضاء  وئة التدرية المعونون بال لية. -1
 التطوير ونظ  اللودة في التعلي  اللامعي.له خبرة في ملال  -2

 له خبرة في التعام  مع فريق عم . -3

 يلود التعام  مع الحاس  اآللي واإلنترنت. -4
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 الجهات المستفيدة وذات العالقة المباشرة مع الوحدة هي :  البند الحادي عشر:

 جهات خارج الكلية: 

 واإلعتماد.الهوئة القومية لضما  جودة التعلي   •
 النقابات واإلتحادات المهنية ذات العال ة بت صصات ال ريلون. •

 ع(.ياللهات المست ودة من م رجات التعلي   بال لية  ومن خريلون ال لية لجهات التوظ •

 مؤسسات الملتمع المدني المهتمة بالتعلي . •
 جهات داخل الكلية:

 األ سا  العلمية واإلدارية التابعة للمعهد. •
 الطالا. •

 أعضاء  وئة التدرية ا ومعاونوه . •

 اللهاز اإلداري بال لية لالعاملون(. •
 البند الثاني عشر:

 و ي: للا  رئيسيةا يكل     منها بملموعة من المها  اربعةتض  الوحدة 

 أوال: لجنة التخطيط و المتابعة: 

 وت و  من مهامها:

  وئة ضما  اللودة واالعتماد.لمعايور   بقآ  ليةاستي اء تقرير الدراسة العاتية لل -1

اسأأأأأأأأأتي اء ال طة االسأأأأأأأأأتراتيلية بال لية و التبفد من توافقها مع ال طة االسأأأأأأأأأتراتيلية   -2
 باللامعة.

 امك سنويآنرير البر  لية بعد انتهاء استي اء تقاستي اء التقارير السنوية لل -3
 ثانيا: لجنة المراجعة و تقويم االداء:

 العاملون  بال لية ومن مهامها:بعض أعضاء  وئة التدرية تتشك  الللنة من رئية و 

عم  التقوي  ال مي لالمؤسأأأأأأسأأأأأأي ا االفاديمي( للميع اال سأأأأأأا  العلمية و الوحدات بال لية   .1
 وفقا لمعاير اللودة
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عرا الت أعيأة الراجعأة من جميع عمليأات التقوي  و االسأأأأأأأأأأأأأأت أادة من  أعه المعلومأات في  .2
 عم  خط  التحسون.

 ال ني في ملال اللودة للميع اال سا  العلمية.تقدي  الدع   .3

تلهول البرامك االفاديمية و المؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأية لالعتماد من الهوئة القومية لضأأأأأأأأما  اللودة و  .4
 االعتماد.

 :: لجنة االستبيانات و بيانات البحث العلميثالثا

إعأداد  أاعأدة بيأانأات ل أ  البرامك والمقررات الأدراسأأأأأأأأأأأأأأيأة لالتوتأأأأأأأأأأأأأأيع والتقرير السأأأأأأأأأأأأأأنوي  .1
 (.ت الستبياناوا

( و عداد ا ت تلميع البرامك والمقررات الدراسأأأأأية لالتوتأأأأأيع والتقرير السأأأأأنوي واالسأأأأأتبيانا .2
 لالعتماد. للعرا على ال لية

 اعداد  اعدة بيانات عن العاملون بال ليةل وئة تدريةا  وئة معاونةا اداريون( .3

ا البحأ  العلميا اعأداد  أاعأدة بيأانأات لنشأأأأأأأأأأأأأأا أات ال ليأة في الملأاالت الم تل أة لالطالا  .4
 خدمة الملتمع و تنمية البوئة( 

بالطرق العلمية اإلحصأأأأائية المناسأأأأبة ل   حالة   حلو  التقارير السأأأأنوية للمقررات  بال ليةت .5
 واست راج النتائك.

اعداد خطة لتن وع االسأأأأأأأأأأأأتبيانات الم تل ة بصأأأأأأأأأأأأورة دورية و تحلو  نتائلها و تقدي  تقرير   .6
 دة اللودة لعم  االجراءات التصحيحية المناسبة.بالنتائك للمدير التن وعي لوح

 رابعا: لجنة التدريب و التوعية:

 ومن مهامها: بال لية العاملون والطالا وبعض أعضاء  وئة التدرية  تتشك  الللنة من رئية

متابعة تحديد رؤسأأأأأأأاء األ سأأأأأأأا  العلمية ومديري اإلدارات لالحتياجات التدريبية األفاديمية   .1
 واإلدارية المطلوبة وتلميعها وتصني ها.

إعأداد خطأة مت أاملأة للتأدريأ  تشأأأأأأأأأأأأأأمأ  عأدد ونوعيأة البرامك وآليأات التن وأع وتتنأاسأأأأأأأأأأأأأأ  مع  .2
 .االحتياجات الحالية والمستقبلية للميع ال ئات بال لية 

والمدة  تن وع البرامك التدريبية من حو  المحتوش والتنظي  وتعدد وتنوع الوسأأأأأأأأأأأأائ  والتو وت  .3
 واألدوات واألسالو  الالزمة والمناسبة لضما  اللودة.

تقوي  فاعلية البرنامك التدريبي وحياج درجة رضأأأأأأأأأأاء المتدربون ومسأأأأأأأأأأتوش االسأأأأأأأأأأت ادة من   .4
 البرامك التدريبية.
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 تقوي  محتويات البرامك التدريبية وحياج أور ا على أداء المتدربون. .5

 وء االحتياجات ال علية.مراجعة وتطوير خطة التدري  دوريًا على ض .6

توفور الم صأصأات المالية ومصأادر الحصأول على التموي  الالز  لتن وع ال طة التدريبية   .7
 وتحقوق األ داف المطلوبة.

- أعضاء  وئة التدرية و معاونوه  -تن وع خطة نشر وقافة اللودة و االعتماد بون لالطلبة .8
 لعاملون(ا

 أنشطة وحدة اللودة. تن وع خطة المشار ة الطالبية في أعمال و  .9

 

 المتطلبات الوظيفية لرئيس اللجنة الرئيسية أو الفرعية: البند الثالث عشر:

 .أو معاونوه  أ  يكو  من أحد أعضاء  وئة التدرية المعونون بال لية -1

 له خبرة في ملال التطوير ونظ  اللودة في التعلي  اللامعي.  -2

أعضأأأاء    –إداريون   –له خبرة في التعام  مع فريق عم  ومع اآلخرين ل  الا   -3
  وئة تدرية _ مست ودين(.

 يلود التعام  مع الحاس  اآللي واإلنترنت. -4

أ  يكو  على اسأأأأأأأأأأأأأأتعأداد لحضأأأأأأأأأأأأأأور الأدورات التأدريبيأة في ملأال تو وأد اللودة   -5
 والتطوير وتنمية القدرات. 

 أ  يت  ترشيحه من  ب  مدير الوحدة بموافقة من عمود ال لية.  -6
 مهام رئيس اللجنة: البند الرابع عشر:

 اختيار فريق عم  الللنة التي يرأسها.  -1
وضأأأأأأأأع خطة العم  السأأأأأأأأنوية لللنة التي يرأسأأأأأأأأها ومتابعة تن وع ا بعد أخع موافقة   -2

 مللة إدارة الوحدة.

حضأأور ملالة الللا  والمشأأار ة في جميع المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية   -3
 تن ع ا وحدة اللودة. ىال ت
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 د الخامس عشر:نالب 

  و مع ور اعالهلوحدة اللودة  بال لية  ما  الهيكل التنظيمييتشك  

 البند السادس عشر:

 يعمل بأحكام هذه الآلئحة اعتبارا من تاريخ إعتمادها من مجلس إدارة الكلية.   

 اللجان النوعية بالوحدة:

 لجنةالمراجعة و تقويم االداء و تضم كال من: 

 أ.م هبه النجرس  

 ط. محمد عباس القال 

 أ. أحمد محسن 

 لجنة االستبيانات و بيانات البحث العلمي و تضم كال من:

 ط.شريف أحمد يوسف 

 أ. أحمد محمد ابراهيم 

 أ. حسام السيد أحمد ذكي 

 أ. أحمد فتحي أحمد رضوان 

 لجنة التدريب و التوعية و تضم كال من: 

 أ.م أحمد عادل

 ط. أحمد الجندي 

 ط. كمال الدين أحمد 

 كال من : لجنة التخطيط و المتابعة و تضم 

 أ.م هناء شعالن 

 ط. رنا جهاد 

 ط. ياسمين طنطاوي 
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 أعمال سكرتارية: 

 أ.أحمد محسن 
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 وحدة ضمان الجودة مجلس ادارة

 ايهاب سعيد  . مدير الوحدة: االستاذ الدكتور

 أ.م هبه محمد النجرس المدير التنفيذي :

 منسقي معايير ضمان الجودة: 

 هناء شعالن د م.أ.: التخطيط االستراتيجي 1معيار

 د. رانيا البحيري: القيادة و الحوكمة 2معيار

 ا.م. د. هبة النجرس :ادارة الجودة و التطوير3معيار

 ا.م.د. مروة مسعد : أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة4معيار

 د. لمياء الحسيني ا.م. :الجهاز االداري5معيار

 د. سارة عبد الجبار المالية و المادية : الموارد6معيار

 ، أ.م اسامة جودة أ.د داليا الروبي : المعايير االكاديمية و البرامج التعليمية7معيار

 د. ريهام سعيد ا.م. : التدريس و التعلم8معيار

 أ.د رانيا مسعد  :الطالب و الخريجون9معيار

 د.لبنى اسماعيل :البحث العلمي و االنشطة العلمية10معيار

 د. رشا وجيه  : المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة12معيار

 

 


