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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىحذة ضمان اجلىدةنانتقرير انسىىي 

  كهيت انتخطيط اإلقهيمي وانعمراوي
 

 

 

 

 
 

 

   Qcu@furp.cu.edu.egالبرٌد االلكترونً للوحدة: 

 0235700830ت : 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 

 

 

 

 فهرس املىضىعاث

 3 ........................................................ الجودة ضمان وحدة ادارة مجلس تشكٌل -1

 4 .......................................................... الجودة ضمان لوحدة التنظٌمً الهٌكل -2

 5 .......................................... 2021/2022 لعام الجودة ضمان وحدة لجان تشكٌل -3

 3 ....................................... والعمرانً االللٌمً التخطٌط كلٌة عن الوصفٌة البٌانات -4

 11 ...................................... (2021/2022) الجودة ضمان وحدة انجاز عن تمرٌر -5

 

 اجلذاولفهرس 

 9 ........................................ بالكلٌة التدرٌس هٌئة أعضاء للسادة النسبً التوزٌع  1 جدول

 9 ........................................... التدرٌس هٌئة أعضاء من الخاصة االجازات عدد 2 جدول

 9 ......................... الطالب وعدد المعاونة والهٌئة التدرٌس هٌئة أعضاء ونسب اعداد 3 جدول

 9 .................................... والمؤلتٌن الدائمٌن االداري بالجهاز العاملٌن عدد توزٌع 4 جدول

 10 ........................................ السابمة سنوات الخمس فً البكالورٌوس طالب عدد 5 جدول

 10 ..................................السابمة سنوات األربع فً الممنوحة العلمٌة الدرجات عدد 6 جدول

 11 .............................. العلمٌة باأللسام التدرٌس هٌئة أعضاء للسادة العددي التوزٌع 0 جدول
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 تشكيم جمهس ادارة وحذة ضمان اجلىدة -1
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 

 

 ضمان اجلىدةاهليكم انتىظيمي نىحذة  -2
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 2221/2222تشكيم جلان وحذة ضمان اجلىدة نعاو  -3
 

 تشكٌل وحدة القٌاس والتقوٌم والكنترول

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  أ.د/ رندا جالل حسٌن

        وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع, رئٌس لجنة تحلٌل نتائج  أ.د/ طارق أبو السعود
 التحلٌل االحصائً -بالكنترولاالمتحانات 

 مدٌر وحدة ضمان الجودة, رئٌس الكنترول  أ.م.د/ سهام هارون

 نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة   د. أحمد مرزوق

 مدرس بمسم التخطٌط العمرانً  د. طاهر عبدالسالم

 مدرس بمسم التخطٌط البٌئً والبنٌة األساسٌة, نائب رئٌس الكنترول د. باسنت هشام

 مدرس بمسم التخطٌط البٌئً والبنٌة األساسٌة  مصطفى د. وسام

 مدرس بمسم التنمٌة العمرانٌة اإلللٌمٌة    د. هبة مصطفى

 مدرس بمسم التخطٌط البٌئً والبنٌة األساسٌة   د. دٌنا صالح

 مدٌر إدارة شئون التعلٌم والطالب   أ.خلٌل مؤٌد

 مٌة معٌد بمسم التنمٌة العمرانٌة اإلللٌ   م. هاجر دمحم

 معٌد بمسم التصمٌم العمرانً   م. عائشة جالل

 تشكٌل وحدة التخطٌط االستراتٌجً

 عمٌد الكلٌة  أ.د/ هشام البرملجً

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  أ.د/ رندا جالل حسٌن

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع  أ.د/ طارق أبو السعود

 لشئون الدراسات العلٌاوكٌل الكلٌة   ًأ.د/ ابتهال عبد المعط

 مدٌر وحدة ضمان الجودة  أ.م.د/ سهام هارون

 لسم التخطٌط البٌئً والبنٌة األساسٌة  د. أشرف خضر 

 لسم التخطٌط البٌئً والبنٌة األساسٌة   د. هبة نبٌل
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 تشكٌل وحدة التدرٌب والمشاركة المجتمعٌة

 أستاذ بمسم التخطٌط العمرانً   أ.د/ طارق وفٌك

 وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع  رق أبو السعودأ.د/ طا

 مدٌر وحدة ضمان الجودة  أ.م.د/ سهام هارون

 مدرس بمسم التصمٌم العمرانً  د. عبدهللا العطار

 مدرس بمسم التخطٌط البٌئً والبنٌة األساسٌة   د. دٌنا صالح

 ًمعٌد بمسم التصمٌم العمران   م. عائشة جالل

 تشكٌل وحدة منسقً المعاٌٌر وإعداد الدراسة الذاتٌة للكلٌة 

 عمٌد الكلٌة  أ.د/ هشام البرملجً

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  أ.د/ رندا جالل حسٌن

 وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا   أ.د/ ابتهال أحمد

 البٌئةس وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة  أ.د/ طارق أبو السعود

 مدٌر وحدة ضمان الجودة  أ.م.د/ سهام هارون

 نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة   د. أحمد مرزوق

 مدرس بمسم التخطٌط البٌئً والبنٌة األساسٌة  د. وسام مصطفى

 مدرس بمسم التخطٌط البٌئً والبنٌة األساسٌة   د. دٌنا صالح

 نٌةمعٌد بمسم التنمٌة اإلللٌمٌة العمرا   م. هاجر دمحم

 معٌد بمسم التصمٌم العمرانً   م. عائشة جالل
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة
 

 تشكٌل وحدة المراجعة الداخلٌة

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  أ.د/ رندا جالل حسٌن

 مدٌر وحدة ضمان الجودة أ.م.د/ سهام هارون

 أستاذ بمسم التخطٌط العمرانً أ.د/ أحمد ٌسري

 العمرانً أستاذ بمسم التخطٌط أ.د/ دمحم شحاتة

 نائب مدٌر وحدة ضمان الجودة د. أحمد مرزوق

 مدرس بمسم التخطٌط البٌئً والبنٌة األساسٌة د. وسام مصطفى

 معٌد بمسم التنمٌة اإلللٌمٌة العمرانٌة م. هاجر دمحم
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة
 

 عه كهيت انتخطيط االقهيمي وانعمراوي انىصفيت انبياواث -4
 

 كلٌة التخطٌط االللٌمً والعمرانً : المؤسسة اسم. 1

 كلٌة المؤسسة: نوع 

 جامعة الماهرة :ةاألكادٌمٌ/ الجامعة اسم 

 حكومٌة  :األكادٌمٌة الجامعة نوع 

 مدٌنة الجٌزة -محافظة الجٌزة :الموقع الجغرافً. 2

 1903عام   :الدراسة بدء تارٌخ|  التأسٌسً تارٌخ 

 رقم الوزاري/الجمهوري القرار  : 

 سنوات 5 :الدراسة مدة 

 :األكادٌمٌة القٌادة. 3

  البرملجىدمحم  هشام. /د.أ :الكلٌة عمٌد •

 2  35605000+ / 2  35000331+ / 2  35000330 : تلٌفون+ 

 فاكس : 

 الكترونً برٌد: furp@furp.cu.edu.eg 

 . وسائل االتصال بالمؤسسة:4

 :مصر -الجٌزة  -ش الجامعة1 -جامعة الماهرة -كلٌة التخطٌط اإلللٌمى والعمرانى عنوان الكلٌة 

 :الموقع اإللكترونى http://furp.cu.edu.eg/ 

 :أ.د/ هشام دمحم البرملجً اسم عمٌد الكلٌة 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 :بالمؤسسة البشرٌة الموارد. 55

عضو هٌئة  (92)من ضمنهم   (222)ٌبلغ اجمالً عدد اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالكلٌة عدد 

 عضو هٌئة معاونة وهم موزعٌن طبما للدرجات العلمٌة كما ٌلً: (130) تدرٌس و

 بالكلٌة التدرٌس هٌئة أعضاء للسادة النسبً التوزٌع  1 جدول

 العلمىإسم القسم 

 أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 أستاذ إجمالى
أستاذ 
 مدرس مساعد

 هيئة معاونة

مساعد  متفرغ
مدرس  عامل متفرغ

 معيد مساعد

إجمالى أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة المشغول  

 بالمؤسسة

20 3 8 11 50 86 44 222 

 196 إجمالى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القائم بعمل بالمؤسسة

 

  (13), بٌنما عدد االجازات الخاصة (6)وٌبلغ عدد اعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة المعارٌن ,

 .(8)وعدد المبعوثٌن الى الخارج والمنح 

 التدرٌس هٌئة أعضاء من الخاصة االجازات عدد 2 جدول

 والهٌئة المعاونة وعدد الطالب  التدرٌس هٌئة أعضاءاعداد ونسب  3 جدول

  

  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 0202-0200  

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

%208 20 %44 48 %222 48 %108 83 التدريس  اعضاء هيئة  

%224 232 %222 222 %42 222 %102 126 المعاونة الهيئة  

%24 428 %97 918 %94 944 %93 1005 عدد الطالب   

 

 

 :عدد افراد الجهاز االداري 

 والمؤلتٌن الدائمٌن االداري بالجهاز العاملٌن عدد توزٌع 4 جدول

 المؤقت الدائم اإلجمالي عدد العاملين بالجهاز اإلداري 

 د االجازات الخاصةاعدا
 االجمالى

 مرافقة زوج منحة رعاٌة طفل بعثة إعارة

6 6 8 2 4 26 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 اناث ذكور اناث ذكور
68 04 04 - 1 

 

 :بالمؤسسة األكادٌمٌة األنشطة. 6

 األولى الجامعٌة المرحلة برامج: 

( 38) عالدد الكلٌالة مالن تخالرج .برنالامج (1) عالدد خالالل من بكالورٌوس التخطٌط العمرانً درجة المؤسسة تمنح

 الدراسالالً العالالام إحصالالائٌات وفالالك بالكلٌالالة ممٌالالد(. 1932/1931) الدراسالالً العالالام فالالً أولهالالا كالالان الالالدفعات  مالالن

 الخمالالس السالالنوات فالالً طالالالب بالكلٌالالةال عالالددوٌمثالالل الجالالدول التالالالً . الطالالالب مالالن (839) عالالدد( 2021-2022)

 :السابمة

 السابمة سنوات الخمس فً البكالورٌوس طالب عدد 5 جدول

 العام
2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 
 اجمالً

 4030 395 913 944 1005 1031 اعداد الطالب

 

 :برامج الدراسات العلٌا 

 وعـدد للدبلوم( 2) عـدد منهـا العلٌا الدراسات برامجل درجات (4) عدد المؤسسة تمنح العلٌا الدراسات برامج

 :دكتوراهلل( 1) وعدد ماجستٌرلل( 1)

     .amDlpiDTh cinhceTدبلوم الدراسات المهنٌة  -

  .ecaodaTgtTom cinhceTدبلوم الدراسات العلٌا  -

 .(c..D) خطٌط التخطٌط اإلللٌمً والعمرانًدرجة الماجستٌر فً الت -

  .(el.cدرجة دكتوراه الفلسفة فً التخطٌط اإلللٌمً والعمرانً ) -

 

 

 

 

 
 

 

 

 سنوات االخٌرة: درجات العلمٌة الممنوحة فً األربعال وٌوضح الجدول التالً

 السابمة سنوات األربع فً الممنوحة العلمٌة الدرجات عدد 6 جدول
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 % دبلوم % دكتوراه % ماجستٌر السنة / الدرجة

2019 - 2020 9 33% 0 25% - - 

2020 - 2021 0 26% 11 39% 6 26% 

2021 - 2022 11 41% 10 36% 10 04% 

 %100 23 %100 28 %100 27 االجمالً
 

 طالب( 26) عـدد منهـم الطالب من( 301) عدد( 2021/2022) الدراسً العام إحصائٌات وفك ٌةبالكل ممٌد

 .دكتوراهو ماجستٌر تمهٌدي طالب( 205) وعدد دبلوم 

 :. االقسام العلمٌة7

 األلسام العلمٌةب التدرٌس هٌئة أعضاء للسادة يعددال التوزٌع 0 جدول

 العلمىإسم القسم 

 أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 أستاذ إجمالى
أستاذ 
 مدرس مساعد

 هيئة معاونة

مساعد  متفرغ
مدرس  عامل متفرغ

 معيد مساعد

 39 6 16 11 2 2 - 2 قسم التنمية اإلقليمية

 53 12 24 3 6 1 1 6 قسم التخطيط العمرانى

 32 10 34 13 3 4 2 9 قسم التصميم العمرانى

 43 9 12 13 - 1 - 3 قسم التخطيط البيئي 

إجمالى أعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة المشغول  

 بالمؤسسة

20 3 8 11 50 86 44 222 

 196 إجمالى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القائم بعمل بالمؤسسة

 

 

اجلىدة نكهيت انتخطيط االقهيمي وانعمراوي  ضمان وحذة اجناز عه تقرير -5
(2221/2222) 

 التارٌخ ما تم انجازه من الوحدة الهدف

تفعٌل متطلبات الحوكمة  .1

واالدارة والمٌادة لتعزٌز 

االداء المؤسسً تبنً 

 تفعٌل نظم متابعة االداء وضمان الجودة من خالل:
 عمد ورش عمل واستبٌانات تهدف لمٌاس تطور نظم الجودة. -
 وضع الٌة تعٌٌن المٌادات األكادٌمٌة ورؤساء االلسام واعالنها. -

 دوري بشكل 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 التارٌخ ما تم انجازه من الوحدة الهدف

 المستمر.التطوٌر 

تفعٌل دور المشاركة  .2

المجتمعٌة لألطراف 

المعنٌة فً تمٌٌم 

والمشاركة فً انشطة 

 الكلٌة.

 عمل ندوات لنشر ثمافة الجودة لجمٌع االطراف المعنٌة. -
إعداد التمارٌر الشهرٌة لتوثٌك أنشطة وحدة ضمان الجودة )ما  -

 تم تنفٌذه/ الجاري تنفٌذه(.
تعٌٌن منسمٌن ألعمال الجودة باأللسام العلمٌة من أعضاء هٌئة  -

 التدرٌس.
 

 دوري بشكل 
 

 بشكل دوري 
 

  2022ٌناٌر 
 

وفعالٌة الجهاز رفع كفاءة  .3

اإلداري للكلٌة والموائمة 

مع متطلبات ادارة 

الجامعة والجهاز 

المركزي للتنظٌم واالدارة 

وتطوٌر نظم التعامل 

اإللكترونً مع الطالب 

بما ٌتماشى مع متطلبات 

جامعة الماهرة كجامعة 

 ذكٌة.

من لبل ت تدرٌبٌة فً ادارة نظم الجودة دوراحضور  -

 .عضاء وحدة ضمان الجودةا

 
  دٌسمبر

2021 
 

 
  2022ٌناٌر 

دورٌة تموٌم المدرة   .4

المؤسسٌة الشاملة 

والفاعلٌة التعلٌمٌة للكلٌة 

وفما لمؤشرات محددة 

ومعتمدة  مع استخدام 

نظم حدٌثة ومطورة 

 ومعلنة لتموٌم االداء

عمل استمارات متابعة العملٌة التعلٌمٌة لوحدة متابعة  -

بنسب الحضور العملٌة التعلٌمٌة ورفع تمرٌر شهري 

 ألعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة لرؤساء األلسام.

 )من لبل وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب(.
تحدٌث الالئحة التنفٌذٌة لوحدة ضمان الجودة واعالنها  -

 على المولع االلكترونً للكلٌة.

 متابعة تنفٌذ خطط التحسٌن المختلفة ولخطط الوكالء. -

 بشكل دوري 
 
 
 
 

  دٌسمبر
2021 

 

  2022ماٌو 

تطوٌر الممررات  .5

الدراسٌة لمراعاة توافمها 

مع االهداف والخطة 

 االستراتٌجٌة للكلٌة.

 داد ورش وعمل واجتماعات لمنالشة خطط  تطوٌر اع

 اللوائح.
  تحدٌث مصفوفة العاللة بٌن أهداف البرنامج ومواصفات

 الخرٌج.
  الممررات  وتحدٌث رؤساء األلسام عند إعدادالتعاون مع

للتأكد من توزٌع الدرجات وعدد الساعات بالممرر طبماً 

 لالئحة.

 بشكل دوري 
 
 

 
 بشكل دوري 

تعزٌز المعاٌٌر االكادٌمٌة  .6

المٌاسٌة والمخرجات 

التعلٌمٌة المستهدفة باتجاه 

 المعاٌٌر االكادٌمٌة الدولٌة 

إعالن مصفوفة المعاٌٌر األكادٌمٌة المٌاسٌة المعتمدة للكلٌة  -
 ونشرها على المولع اإللكترونً 

 

تطوٌر أسالٌب  .0
اضرة من رفع المحاضرات لحصول الطالب على المح -

 بشكل دوري  المنصة اإللكترونٌة.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 التارٌخ ما تم انجازه من الوحدة الهدف

واستراتٌجٌات التعلٌم 

والتعلم  واستخدام أسالٌب 

حدٌثة )التعلٌم 

االلكترونً( بهدف تحمٌك 

التنافسٌة والوفاء 

 بمتطلبات العمل.

رؤساء األلسالام إلدراج طالرق التالدرٌس والالتعلم التعاون مع  -

المحدثة )التعلٌم الذاتً والتعلٌم اإللكترونً( داخل توصالٌف 

 الممررات فً ضوء ما استجد مع جائحة كورونا
تحلٌل استمارات متابعة العملٌة التعلٌمٌة لوحدة متابعة  -

فاعلٌة التعلٌم واستمارة تمٌٌم العملٌة التعلٌمٌة لضمان 

 االمتحانات لمٌاس مدى توافك أسالٌب التدرٌس والتعلم.

 )من لبل وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب(.

إرسال تحلٌل نتائج امتحانات الطالب لجمٌع األلسالام للمالواد  -

 المختلفة.

تعزٌز االلتزام بالمصدالٌة  .3

والنزاهة مع الطالب 

الشكاوى الممدمة واخذ 

منهم بروح المسئولٌة 

 واالهتمام.

ممابالت  –ممابالت فردٌة  –تطبٌك أدوات المٌاس )استبٌانات  -

مجموعات بؤرٌة( عن مستوى  –حلمات منالشة  –جماعٌة 

 رضا الطالب.

إعالالداد ونظالالام اإلرشالالاد األكالالادٌمً والسالالاعات المكتبٌالالة  تعزٌالالز  -

األكالادٌمً والسالاعات جدول موحالد مالنظم ٌبالٌن سالاعات اإلرشالاد 

اتالالالب المكتبٌالالالة ومواعٌالالالد األعبالالالاء التدرٌسالالالٌة وإعالنهالالالا علالالالى مك

 .أعضاء هٌئة التدرٌس

 دوري بشكل 

تعزٌز مشاركة الطالب  .9

فً تطوٌر العملٌة 

التعلٌمٌة وتحدٌث البرامج 

التعلٌمٌة )جمع البٌانات 

والمسوحات الحملٌة 

 للعملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة(

لمنالشة تطوٌر  للطالبمل واستبٌانات عمد ورش ع -

 الالئحة. 

 

دعم وتطوٌر منظومة  .10

وتحدٌث  العلمًالبحث 

الخطة البحثٌة بما ٌتوافك 

مع استراتٌجٌات التنمٌة 

الشاملة والمستدامة 

 للدولة.

اعداد خطط دورٌة لمتابعة تنفٌذ الخطة البحثٌة للكلٌة  -

)من لبل وكٌل الكلٌة  ( من خالل األلسام2020-2025)

 .للدراسات العلٌا(
وضع خطة تنفٌذٌة لتحسٌن جودة الممترحات البحثٌة   -

 لتً ٌتم عملها للممترحات البحثٌةوإضافة استمارة التشابه ا

 )من لبل وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا(.

 

تعزٌز المجاالت البحثٌة  .11

التى تتمٌز بها الكلٌة عن 

 الكلٌات المنافسة

عمد ندوات  -تعاون مع جامعات اجنبٌة  بروتكوالتعمل  -

 .مشتركة مع هٌئات وجامعات اجنبٌة

 

ربط التطبٌمات المعرفٌة  .12

ومخرجات االبتكار 

بالمضاٌا ذات االولوٌة 

 للوطن

 عمد الندوات والورش لمنالشة المضاٌا المومٌة واإلللٌمٌة مثل: -
  ندوة دور التخطٌط والتصمٌم العمرانً فً مشروعات

التنمٌالالالالة المسالالالالتدامة ل أ.د/ مالالالالاهر اسالالالالتٌنو وأ.د/ لٌلالالالالى 

 .2021/ 12/ 25المصري بتارٌخ 

  ندوة عمالران المالاهرة الخدٌوٌالة للالب العاصالمة التراثٌالة

ومبادرات التطوٌر والحفالاظ ل أ.د/ عبالاس الزعفرانالً 

 بشكل دوري 

توسٌع دور الكلٌة  .13

 ثمافًكمركز اشعاع 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحذة ضمان الجودة

 التارٌخ ما تم انجازه من الوحدة الهدف

لتحمٌك المسئولٌة 

المجتمعٌة والتنمٌة 

االجتماعٌة للمجتمع 

المحٌط بالجامعة والوطن 

 ككل .
 

 .2021/ 12/ 29وأ.د/ سهٌر زكً حواس بتارٌخ 

)من لبل وكٌل  إعداد خطة للمؤتمرات العلمٌة السنوٌة للكلٌة -

 الكلٌة للدراسات العلٌا(.

صٌاغة وتحدٌد معاٌٌر  .14

ومؤشرات لٌاس خاصة 

برضاء المستفٌدٌن من 

خدمات الكلٌة ) الخطة 

عدد الوافدٌن  –التنفٌذٌة 

% فً  3عن  لال ٌم

 –مرحلة البكالورٌوس 

% فً مرحلة 10

 الدراسات العلٌا(

 عمل استبٌانات بهدف:  -

  البكالورٌوس لطالبلٌاس الرضا. 

 .لٌاس الرضا ألعضاء هٌئة التدرٌس 

 .لٌاس الرضا لطالب الدراسات العلٌا 

 بشكل دوري 

 

 

 25/0/2022بتارٌخ 

 مدٌر وحدة ضمان الجودة  

 

 أ.د / سهام هارون


