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 مقدمة
 

الهيئة  الصادرة من بتطبيق جودة التعليم لمؤسسات التعليم العالى  بالكليةوحدة ضمان الجودة إلتزاما من       

من خالل العمل على نشر ثقافة جودة التعليم وتحفيز القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد  فى مصر 

ودعم وتشجيع كافة فئات الكلية للمشاركة فى التطوير المستمر لتحقيق رسالة الكلية وإيجاد آليات لمعالجة 

ة المتنوعة من )تغذية راجعة ـ  مراجعين السلبيات ونقاط الضعف بإستخدام وسائل متنوعة لممارسة األنشط

خارجين ـ مراجعة داخلية ذاتية ( واإلستفادة من نتائج التقييم فى التطوير والتحسين بالكلية لتحقيق متطلبات 

 معايير ضمان جودة التعليم 

 

 لجودة مديرة وحدة ضمان ا                                                                        
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 قرار إنشاء وحدة ضمان الجودة بالكلية

لتكون وحدة مستقلة تتبع عميد الكلية    25/12/2216تم إنشاء وحدة ضمان الجودة بكلية طب األسنان بقرار مجلس الكلية بتاريخ    

عة ومتابعة تطبيق معايير جودة التعليم إداريا و تتبع مركز ضمان الجودة بالجامعة  فنيا و تعد الوحدة الكيان التنظيمي المختص فنيا بمراج

فى كل المجاالت والعمل علي التطوير المستمرو تبني مجموعه من االهداف تتوافق مع إستراتيجية الجامعه وأهداف الهيئه القوميه 

 لضمان الجوده واألعتماد 

 

 وحدة ضمان الجودة بالكلية موقع 

التى تتناسب مع طبيعة عملها من حيث  ( ويتوافر بالوحدة اإلمكانيات 12لكلية )مبنى تقع وحدة ضمان الجودة بالدول األول علوى بمبنى ا

ما يكفى من المساحة وطاولة إجتماعات وأثاث من دواليب لحفظ الملفات الورقية وأجهزة حاسب آلي وطابعة وماكينة تصوير وكل 

 وتم إعداد بيان باإلمكانيات المادية  المطلوبة المكتبية األدوات

 ة ورسالة الكليةرؤي

 

 الرؤية
وخدمة المجتمع وأن تكون   تتطلع كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية في مصرإلي تحقيق مستوي متميز في التعليم والبحث العلمي

 كليتنا معتمدة محلياً وإقليمياً ومتميزةعالمياً 

Vision 
The Faculty of Dentistry British University in Egypt is committed to excellence in 

education, Research and community services seeking regional and global accreditation and 

world-wide recognition. 

 

 الرسالة
كساب خريجي الكلية مهارات عالية وتعليم متميز بمجال طب األسنان وفقا تلتزم كلية طب األسنان بالجامعة البريطانية فى مصر بإ

كاديمية القومية لتحقيق التنوع المعرفي وتطويرالبحث العلمي وتقديم الرعاية والخدمات عالية الجوده للمرضي والمساهمة للمعاييراأل

 في تلبية متطلبات المجتمع. 

Mission 
The faculty of Dentistry British University in Egypt is committed to prepare highly skilled 

graduates with innovative dental education in accordance with the National Academic Reference 

Standards through achieving Knowledge diversities, research and offering highest quality patient 

care and services to meet with community requirements. 
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 2122ـ2112الغايات واألهداف اإلستراتيجية 

 تحقيق قدرة تنافسية متميزة  فى تعليم طب األسنان الغاية األولى:

 األهداف األستراتيجية 

 جودة التعليم بمصرالحصول على اإلعتماد األكاديمى  لالهدف األول:  

   تطوير البرنامج التعليمى  والدعم األكاديمى واألنشطة الطالبية إلكساب  خريجيالهدف الثانى: 

 الكلية مهارات عالية و تعليم متميز بمجال طب األسنان                    

 اإلدارى رفع مستوى األداء ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  والجهاز الهدف الثالث: 

 

 اإلرتقاء بالبحث العلمي لتحقق التنوع المعرفي  في تقديم  الرعاية  الغاية الثانية :          

 وخدمات طب األسنان عالية الجودة

 األهداف األستراتيجية 

 تهيئة بيئة بحثية متميزة.الهدف األول:  

 ع الطبية .ابحاث علمية مستقبلية موجهة لتلبية احتياجات المجتمالهدف الثانى: 

 تطوير برامج وأنشطة البحث العلمى والمؤتمرات الهدف الثالث: 

  إنشاء برامج تعليمية لمرحلة الدراسات العليا تلبي احتياجات الخريجين فى سوق العملالهدف الرابع : 

 

 الغاية الثالثة : التكامل مع المجتمع المدنى لتقديم خدمات عالجية فى طب األسنان

 اتيجية األهداف األستر

 . التوعية التثقيفية المستمرة داخليا وخاريجيا لتلبية احتياجات المجتمع المحيط بالرعاية الصحية لالسنانالهدف األول:  

 التوسع  فى التعاون مع مؤسسات  المجتمع المدنى المحيط لتلبية احتياجات المجتمع الهدف الثانى: 
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 رؤية و رسالة الوحدة

 

  الرؤية 
الوصول بكلية طب االسنان إلى الرياده  الجودة بكلية طب األسنان  بالجامعة البريطانية في مصر تتطلع الي وحدة ضمان

تطبيق نظم جودة مؤسسات والتميز في التعليم و البحث العلمي و خدمة المجتمع محليا و دوليا في كافة مجاالت طب االسنان مع 

 المعايير الدولية للجودة.التعليم العالى و

 رسالة ال
تلتزم وحدة ضمان الجودة بكلية طب األسنان  بالجامعة البريطانية في مصربالعمل المستمر نحو نشر ثقافة وتطبيق نظم جودة    

التعليم العالى. كما تلتزم  الوحدة بإقامة نظام داخلي للتقويم المؤسسي و التعليمي الشامل و المستمر يحقق الرؤيه لالرتقاء و 

لبرامجها الدراسية و البحث العلمي و خدمة المجتمع وذلك لتخريج أطباء اسنان متميزين لتلبية احتياجات العمل التطويرالمستمر 

 .و اعداد الباحثين علي مستوي تنافسي دولي في اطار المعايير األكاديميه و القيم المجتمعيه

 األهداف اإلستراتيجية لوحدة ضمان الجودة

 ؤسسات التعليم العالى بمصر ـ التوسع فى نشر ثقافة جودة م1

ـ إعداد وتصميم نماذج استطالعات الرأى للوصول إلى إيجاد آليات لمعالجة السلبيات ونقاط الضعف بالكلية لتحقيق معايير 2

 ضمان جودة التعليم

 ـ تحفيز ودعم وتشجيع كافة فئات الكلية للمشاركة فى التطوير المستمر لتحقيق رسالة الكلية 3

الداخلية والخارجية لتوصيف برنامج طب وجراحة األسنان ومقرراته الدراسية والتأكد من التوافق مع ـ المراجعة 4

 المعاييرالمرجعية القومية لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة

ة  ـ إعداد وتصميم وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية التى تهدف إلى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون5

 والطالب والجهاز اإلدارى لرفع مستوى األداء  

 ـ إعداد استراتيجية للتدريس والتعلم وآلية مراجعتها وتحديثها 6

 ـ تنفيذ أنشطة تقويم الطالب 7

ـ تقييم األداء على جميع المستويات ) أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  ـ طالب ـ والجهاز اإلدارى وفنيين المعامل 1

 دى األسنان  ( ومساع

 ـ العمل على تعزيز وكسب ثقة المجتمع المحيط لالستفادة من مخرجات التعلم  1

 ـ بث روح اإلبداع لدى الطالب الموهوبين والمتميزين فى األنشطة الطالبية12

 ـ عرض ومناقشة قضايا الجودة في مجلس الكلية ومجالس التخصصات العلمية 11

ات الكلية للمشاركة فى التطوير المستمر لتحقيق أهداف الكلية نحو تقديم خدمة تعليمية ـ تحفيز ودعم وتشجيع كافة فئ12

 متميزة وبحوث علمية تطبيقية .

 ـ إستخدام وسائل متنوعة لممارسة األنشطة المتنوعة من )تغذية راجعةـ  مراجعين خارجين ـ مراجعة داخلية ذاتية (13

بهدف تحديد نقاط  )المراجعة الداخلية الذاتية  الدورية ( ؤسسية وفاعليتها التعليميةإجراء تقويم شامل ومستمر لقدرتها المـ 14

 الضعف والعمل على تحسينها  القوة والعمل على تعزيزها، وكذلك نقاط
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 اإلستفادة من نتائج التقييم فى التطوير والتحسين ـ 15

 

  تشكيل مجلس االدارة:

القيادات األكاديمية بالكلية باإلضافة إلى أمين اتحاد الجودة برئاسة عميد الكلية وعدد من يتضمن تشكيل أعضاء مجلس إدارة وحدة ضمان 

الطالب بالكلية وتم عرضه على مجلس الكلية إلقراره ، ويعتبرمجلس إدارة الوحدة هو السلطة المسئولة عن وضع السياسات لتحقيق 

 دورية نصف سنوية  لمناقشة الموضوعات المتعلقة بجودة التعليم ويعقد مجلس إدارة الوحدة بالكلية إجتماعات  أهداف الوحدة

 
 

 
 رئيس مجلس إدارة الوحدة  رئيس مجلس اإلدارة  1

 عضــــــــــــــــــــــــــوا وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  2

 عضــــــــــــــــــــــــــوا ية للدراسات العليا وكيل الكل 3

 عضــــــــــــــــــــــــــوا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  4

 امينأ للمجلـــــــــــــس  مدير وحدة ضمان الجودة  5

 أعضـــــــــــــــــــــــــاء  رؤساء األقسام العلمية  6

 عضــــــــــــــــــــــــــوا الطالب رئيس  اتحاد 7
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 اإلمكانيات البشرية للوحدة :

 لمجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودةتشكيل ا

( لجان تنفيذية داعمة 6يتضمن الهيكل التنظيمى للمجلس التنفيذى للوحدة مدير وحدة ضمان الجودة  رئيسا للمجلس ونائبه ومنسقي عدد )

ى ومحددة المهام واإلختصاصات لكل لجنة تنفيذية لتغطى كافة أنشطة مؤشرات معايير جودة التعليم واإلعتماد للوحده لها هيكل تنظيم

 والتطبيق المستمر للتحسين والتطوير داخل الكلية  

 ويعقد المجلس إجتماعا شهريا برئاسة مدير الوحدة ومقرراللجان لعرض ومناقشة ما تم تنفيذه من أنشطة الوحدة 

 

 
 رئيس المجلس التنفيذى   مدير وحدة ضمان الجودة 1

 أمين المجلس  نائب مدير وحدة ضمان الجودة 2

 عضــــــــــــــــوا منسق  لجنة التخطيط والمتابعة 3

 واعضــــــــــــــــ لجنة تطوير البرامج التعليمية وفرص التعلم منسق  4

 عضــــــــــــــــوا منسق  لجنة التوعية والتدريب والمشاركة المجتمعية  5

 عضــــــــــــــــوا عة الداخلية و تقييم األداء منسق لجنة تصميم وسائل قياس ومؤشرات المتاب 6

 عضــــــــــــــــوا لجنة دعم الطالب ومتابعة الخريجين  منسق  7

 عضــــــــــــــــوا مى واألنشطة العلميةمنسق لجنة البحث العل 1

( مقرر وعدد 1يوجد توزيع المجلس التنفيذى ومنسقى معاييرجودة التعليم واإلعتماد واألعضاء المساعدون يتضمن : عدد )

فرق العمل موزعة على معايير اإلعتماد من مختلف الفئات بالكلية من أعضاء هيئة وعدد من أعضاء ( منسق لكل لجنة 1)

بالفهم والمعرفة لمعايير جودة التعليم اإلصدار التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى ، ويتسم مقررى ومنسقى المعايير 

الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد من خالل الحصول على الدورات التدريبية التى  2215الثالث يوليو 

 تنظمها الهيئة
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خطيط والمتابعةلجنة الت -1  

    

 مدير وحدة ضمان الجودة

 

وفرص التعلم ىامج التعليمنلجنة تطويرالبر -2  

 مدير وحدة ضمان الجودة   

 

 

منسق لجنة التخطيط 
والمتابعة 

المسئولين المساعدين 

هيئة تدريس وهيئة معاونة

مسئول متابعة الموارد 
المالية والمادية 

عضو هيئة التدريس 

عضوا  

مسئول إعداد ومراجعة 
ارير الخطط والتنفيذية والتق

عضو هيئة التدريس

عضوا  

منسق لجنة تطوير 
البرنامج التعليمى
وفرص التعلم

المسئولين 
المساعدين 

هيئة معاونة

مسئول مراجعة 
أساليب التدريس 

عضو هيئة التدريس 

مسئول تحليل 
الورقة اإلمتحانية  

عضو هيئة معاونة 

عضوا  

مسئول المتابعة 
الدورية لتقارير 

المقررات الدراسية 

عضو هيئة التدريس

عضوا  

مسئول مراجعة 
وتطوير البرنامج 

التعليمى والمقررات 
الدراسية 

عضو هيئة 
التدريس
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والمشاركة المجتمعية والتدريب  لجنة التوعية -3  

    

 مدير وحدة ضمان الجودة

 

 

 ـ لجنة تصميم وسائل القياس ومؤشرات المتابعة الداخلية وتقييم األداء 4

    

  مدير وحدة ضمان الجودة

 
 

 

 

منسق لجنة التوعية 
والتدريب والمشاركة 

المجتمعية 

مسئولين مساعدين 

هيئة معاونة

مسئول التواصل مع 
المجتمع الخارجى 

عضو هيئة التدريس 

عضوا  

مسئول اإلحتياجات 
التدريبية وتنفيذ خطة

التدريب 

عضو هيئة التدريس

عضوا  

قياس منسق لجنة تصميم وسائل ال
ومؤشرات المتابعة الداخلية 

وتقييم األداء   

ين مسئولين مساعد
هيئة معاونة

مسئول متابعة 
إعداد الدراسة 
الذاتية والتقارير 

الدورية 

عضو هيئة 
التدريس 

مسئول المراجعة 
داء الداخلية وتقييم األ

عضو هيئة التدريس

عضوا  

مسئول تصميم وسائل قياس 
إستطالعات الرأى والتغذية 

الراجعة 

عضو هيئة التدريس
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 لجنة تشكيل دعم الطالب ومتابعة الخريجين -5
 

 مدير وحدة ضمان الجودة  

 

 
 

 

 لجنة متابعة البحث العلمى واألنشطة الطالبية  -6

 مدير وحدة ضمان الجودة  

 
 

 

 

 

منسق لجنةدعم 
الطالب ومتابعة 

الخريجين 

مسئولين 
مساعدين  

هيئة معاونة

مسئول التواصل
مع الخريجين 
عضو هيئة 
التدريس 

م مسئول متابعة الدع
لألنشطة الطالبية 

عضو هيئة التدريس

مسئول متابعة الدعم 
األكاديمى للطالب 

عضو هيئة التدريس

منسق لجنة متابعة 
البحث العلمى 
واألنشطة 
الطالبية 

مسئول 
مساعدين 

هيئة معاونة

مسئول متابعة 
المشاركة فى 
األنشطة 

والمؤتمرات 
العلمية 

عضو هيئة 
التدريس 

مسئول متابعة 
مؤشرات نمو 
البحث العلمى 

بالكلية 

عضو هيئة معاونة 
عضوا  

مسئول متابعة خطة البحث 
العلمى والموارد المتاحة ألنشطة 

البحث العلمى 

عضو هيئة التدريس



 

 

 وحدة ضمان الجودة بكلية طب األسنان  بالجامعة البريطانية فى مصردليل 

 

12 

 

 العالقة بين الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة :

 واإلعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم متابعة تطبيق نظم جودة التعليم القومية وتحقيق متطلبات معايير جودة التعليم الصادرة ـ 1 

 ؤسسات التعليم العالى بتنفيذ من خبراء التدريب بالهيئة القومية تنظيم دورات تدريبية لجودة التعليم بمـ 2 

 دعم مديرة وحدة الجودة للمشاركة فى مؤتمرات جودة التعليم ـ 3

 (2222 -2217الدعم الفنى والمراجعة للخطة اإلستراتيجية للكلية  )مراجعة الخطة االستراتيجية ـ 4

 اة من خبراء جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالى()زيارة محاك تنفيذ زيارة المراجعة الخارجيةـ 5

 عقد لقاءات دورية بين مديرة المركز مع مدير وحدة ضمان الجودة ـ 6

ـ 1التنسيق لعقد إجتماعات أسبوعيا داخل وحدة ضمان الجودة بالكلية بحضور أعضاء المركز منسقى المعايير وفرق العمل ـ 7

مصممة ومقترح اآلليات إعداد الوثائق لتنفيذ ممارسات وأنشطة مؤشرات معايير جودة التعليم تقديم الوسائل من نماذج استبيانات 

 واإلعتماد 

كتابة الدراسة الذاتية للكلية لتأهيل الكلية للتقدم بطلب االعتماد من الهيئة القومية تقديم الدعم الفنى والمراجعة فى إعداد وـ 1

 لضمان جودة التعليم واالعتماد

لمناقشة أهم المعوقات والنقاط التي رئيس الجامعة  مع ومديرة وحدة ضمان الجودة دورية بين عميد الكلية لقاءات عقد ـ 12 

 تحتاج إلى تحسين

 تحفيزعلى تأهيل الكلية لإلعتماد األكاديمى الدعم والـــ 11

  



 

 

 وحدة ضمان الجودة بكلية طب األسنان  بالجامعة البريطانية فى مصردليل 

 

13 

 

 

 التدريس والجهاز اإلدارى و الطالب هيئة وأعضاءاألكاديمية  القيادات دور 

 بالكلية الجودة ضمان نظم وتعزيز تطبيق ظل فى

 األكاديمية القيادات من جميع المسئولين إلمام التأكد من اإلعتماد يجب الجودة ومعايير ضمان نظم تحقيق وتطبيق لضمان

 والعاملين التدريس ورؤساء االقسام االدارية هيئة وأعضاء) العلمية المجالس الوكالء ورؤساء الكلية، السادة عميد د.أ(بالكلية 

 المستندات والتقاريرالسنوية الدورية تجهيز يتم إختصاصهم حتى مجال فى التى تقع ومعرفة  المسؤليات والطالب بدورهم

 وضعتها اإلستراتيجية التى الخطط وإنجازة من تحقيقة تم الحالى للكلية وتحديد ما للوضع وصف وتقييم المطلوبة والمتضمنة

 .لإلعتماد للتقدم الكلية لمجاالت وإعدادا مختلف الكلية للتحسين فى

 

 : يلى فيما لإلختصاصات والمسؤليات وفقا األدوار

 أ.د. عميد الكلية ) رئيس مجلس إدارة الوحدة (  

 االجتماعات لحضور االدارة مجلس أعضاء دعوة. 

 اإلدارة مجلس قررات تنفيذ متابعة. 

 اإلدارة مجلس علي الموضوعات عرض. 

 الكلية مجلس على الترشيح وعرض الجودة ضمان وحدة رمدي ترشيح. 

 مركز إلى إعتماده بعد المحضر من صورة وإرسال بالكلية الجودة ضمان وحدة إدارة لمجلس الشهرى اإلجتماع عقد 

 .المحاضر هذه من بصورة بالكلية الوحدة وتحتفظ بالجامعة الجوده ضمان

 وذلك بالكلية واإلدارات اإلدارية الوكالء والسادة العلمية منسقى التخصصات من المطلوبة المهام إنجاز عملية متابعة 

 لحلها الفورية اإلجراءات وإتخاذ الوحدة تواجه التي والعقبات المشكالت على للوقوف الوحدة مدير مع المستمرة بالمتابعة

 التقارير وباقي الذاتية الدراسة / لسنويا التقرير لتقديم والتقارير المستندات إعداد عملية في تأخير أى لحدوث تحنباً 

 .المحدد الوقت في والمستندات

 المقررات تقارير المقررات، توصيف البرامج، توصيف مراجعة، بعد والرؤية الرسالة ( والتقارير المستندات إعتماد 

 .)الذاتية الدراسة /التقريرالسنوي والبرامج،

 والتقرير البرامج بتقارير وردت التى والتحسين التطوير خطط لتطبيق الكلية راتوإدا العلمية لألقسام المستمرة المتابعة 

  .معلن زمني لجدول فعلياً وفقا تتم وأنها السنوي

 عليه المتفق الزيارات لجدول وفقا للكلية النظراء المراجعين زيارة تسهيل . 

 

 ـ مهام ومسئوليات وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  2

 في الطالب امتحانات ونتائج الممتحنين لجان االمتحانات، نماذج الثنائية، اللجان محاضر  الدراسية بالجداول الوحدة امداد 

 .البرامج لجميع المقررات جميع
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 التماسات مع التعامل كيفية الطالب، شكاوي مع  التعامل آلية :مثل والطالب التعليم بشئون خاصة بمستندات الوحدة إمداد 

 المتبعة السياسة منه، الطالب استفادة ومدى االجتماعي التكافل صندوق عن بيانات بالنتائج، والتظلمات  الخاصة بالطال

 سياسات  القبول الميدانية، والزيارات التعليمية الرحالت المتعثرين، مساعدة الطالب وكيفية المتفوقين الطالب لتكريم

 والتحويل

 دلالمع الطالب بدليل الوحدة إمداد . 

 بالكلية بتدريسه يقومون الذين المقرر توصيف بنموذج التدريس هيئة أعضاء من المنتدبين السادة إمداد عملية متابعة 

 وتحديد الموضوعات بوضع بالتدريس القائم المنتدب ليقوم للبرنامج المقرر يحققها التي التعليمية المستهدفة النتائج متضمناً 

البرنامج   حدده الذى للمقرر المستهدفة التعليمية النتائج ويحقق يرتبط بما  المستخدمه مالتقيي وطرق التدريس أساليب

 .التوقيع مستوفاة الكلية إلدارة المقرر توصيف من كاملة صورة وتسليم

 حتى ةالجود ضمان لوحدة وإرساله السنوي التقرير بنموذج الوارد التعلم فرص وجودة والتعلم بالتعليم الخاص البند إعداد 

  الذاتية الدراسة / السنوي التقرير إعداد استكمال يمكنها

 كل في الطالب أعداد البرنامج، بدءوا الذين الطالب أعداد المستجدين، الطالب بأعداد الخاصة باإلحصائيات الوحدة إمداد 

 المرتبطة اإلحصاءات من يرهاوغ الوافدين الطالب أعداد ، ) 2ترم – الرابعة الفرقة من( الخريجين أعداد الطالب فرقة،

 .التعليمية بالعملية

   من تحقيقه تم وما زمني لجدول وفقاً  والتعلم التعليم بشئون الخاصة المقترحة والتعلم التعليم بإستراتيجيات الوحدة إمداد 

 . وجد إن منها بعض تحقيق إكتمال دون حالت التي السابق والمعوقات العام خطة

 المعامل األجهزة  مستشفى الكلية ـ وحدات األسنان( والتعلم للتعليم المتاحة اإلمكانيات كفاية مدى عن دوري تقرير إعداد

 تعليمية( ووسائل

 

 ـ مهام ومسئوليات وكيل للدراسات العليا والبحوث  3

  معاً  ارتباطهما من والتحقق  للكلية البحثية الخطةامداد الوحدة بالخطط البحثية المعتمدة من التخصصات العلمية وكذلك

ولمتطلبات سوق العمل وحاجة المجتمع وأن ذلك مرتبط بالخطة لبحثية للجامعة . كذلك إمداد الوحدة باآللية  الكلية لرسالة

التي استخدمت للتحقق من ان الخطة البحثية للكلية تحقق متطلبات المجتمع وتواكب التقدم العلمى فى مجاالت التخصص 

 المختلفة . 

  الوحدة ببيان يوضح عدد الطالب الملتحقين بالدراسات العليا فى التخصصات المختلفة بكل برنامج  )دبلوم إمداد– 

 دكتوراه ( وكذلك أعداد الخطط بحثية والرسائل العلمية لكل برنامج .  –ماجستير 

  وخارجية داخلية(إعداد بيان يوضح عدد المهمات العلمية واألشراف المشترك والبعثات(. 

 إعداد بيان يوضح عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركون فى المؤتمرات العلمية 

 ). وداخلية خارجية (

 وداخلية خارجية ( مؤتمرات وحضور األبحاث امداد الوحدة ببيان بأعداد المستفيدين بمساهمات الجامعة فى نشر ( 

  . الكليةب العلمي في مجاالت طب األسنان البحث لدعم  التعاون وبروتوكوالت
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 ماجستير – دبلوم ( إمداد الوحدة ببيان يوضح أعداد الرسائل العلمية التى تم مناقشتها وعدد الذين منحوا درجات علمية – 

 خالل الثالث سنوات األخيرة فى كل مرحلة لكل مجال من مجاالت التخصص) دكتوراه

 دراسية التى يقوموا بتدريسها وذلك بالمتابعة مع رؤساء متابعة إعداد أعضاء هيئة التدريس لتوصيف وتقرير المقررات ال

 األقسام العلمية بالكلية .

 ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لجميع بيانات الدراسات العليا وتجديدها بصفة مستمرة 

 اعتمده لشراء الدعم المالي الذي ،)لطب األسنان  المختلفة التخصصات فى الكتب أعداد( المكتبة  عن ببيانات الوحدة إمداد

 الكتب، ومدي كفاية اإلمكانيات المتاحة با لمكتبة المركزية بالجامعة البريطانية  .

  إعداد البند الخاص باألبحاث واألنشطة العلمية الوارد بنموذج التقرير السنوي / الدراسة الذاتية وإرساله للوحدة حتى

 تتمكن الوحدة من تجهيز التقرير فى صورته النهائية .

 ام ومسئوليات وكيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مه

 ـ اإلشراف والمتابعة  مع مركز اإلستشارات وخدمة المجتمع  بالجامعة لتنفيذ القوافل الطبية  لوقاية ورعاية صحة الفم واألسنان1

 صحة الفم واألسنان  ـ اإلشراف على تنفيذ الزيارات الميدانية لمؤسسات المجتمع المحيط  للتوعية التثقيفية  ب2

 ـ  حضور اجتماعات مركز اإلستشارات وخدمة المجتمع  بالجامعة وتقديم تقارير عن األجتماعات   3

 ـ اإلشراف  التنسيق واإلستعانة بإتحاد الطالب فى تنظيم حفل التخرج وتنظيم إسبوع إستقبال الطالب الجدد4

أعضاء هيئة التدريس والطالب واساتذة طب األسنان وممثلى مؤسسات ـ اإلشراف والتنسيق لعقد ورش عمل وندوات بمشاركة 5

 المجتمع المدنى 

ـ  اإلشراف والتنسيق  لعقد برتوكوالت تعاون بين الكلية والمؤسسات  ذات العالقة بدراسة طب األسنان  إلتاحة فرص التدريب 6

 .والتوظيف ومشاركة األطراف المجتمعية فى أنشطة الكلية

 تابعة قياس عن رضا األطراف المجتمعية عن الخدمات التي تقدمها الكلية واإلستفادة منها ـ اإلشراف وم7

 ـ متابعة التقرير السنوية عن نشاط الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة وملف القوافل الطبية .1

 ـ مهام ومسئوليات رؤساء األقسام العلمية بالكلية 4

 تقرير البرنامج والمقررات)لجنة المراجعة الداخلية وقياس وتقييم األداء( وفقا للمعايير إستيفاء إعداد ومراجعة توصيف و

 المتبناه ومتابعة إستالم أعضاء هيئة التدريس لتوصيف المقرر وعرضه على الطالب فى أول الفصل لدراسي. 

 جيل النتائج فى نموذج تقرير المقرر تحديد أعضاء من التخصص  للعمل بالوحدة لتفريغ بيانات اإلستبيان بالكمبيوتر وتس

 وإعادة توزيعه على أعضاء هيئة التدريس إلستكمال إعداد تقرير المقرر . 

  متابعة إعداد أعضاء هيئة التدريس لتقرير المقرر فى نهاية الفصل الدراسى بعد تدوين تقييم الطالب للمقرر وتدوين

، ووضع خطط التحسين المقترحة، وتجميع تقارير المقررات وتسليمها إحصائيات الطالب لنتائج االمتحان النهائى للمقرر

 الى الوحدة بعد مراجعتها من القسم العلمى . 

  تحديد المستفيدين فى سوق العمل وعدد من الخريجين لتوزيع إستبيان تقييم البرنامج، كذلك تقييم توصيف البرنامج بما يحقق

 م إختياره وفقا لمعايير معتمدة وضعتها وحدة ضمان الجودة بالكلية . رسالة الكلية من المقيم الخارجى الذى ت

  . تحديد أعضاء هيئة التدريس من القسم لعمل التفريغ اإلحصائى وتحليل ألراء المستفيدين من سوق العمل والخريج 
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 امج ما تم إنجازه من خطة إمداد الوحدة بخطة تطوير وتحسين البرنامج وفقا لجدول زمنى واقعى وتوضيح فى تقرير البرن

 العام السابق ومعوقات التنفيذ إن وجدت . 

  إعتماده يتم أن على سابقاً  البرنامج بتوصيف موضح هوإختيار المعايير المرجعية الخارجية فى حالة التعديل أو اإلضافة لما 

 الحاكمة ويرسل للهيئة القومية لإلعتماد .  المجالس فى

  وفقا لنموذج الهيئة القومية للجودة واإلعتماد وإرساله للوحدة للمراجعة وتجهيزه فى الصورة النهائية . إعداد تقرير البرنامج 

  .إعتماد جميع التقارير فى مجلس القسم قبل إرسالها للوحدة 

 التأكيد على أعضاء هيئة التدريس لمتابعة إستكمال ملف المقررالذى يقوم بتدريسه الموجود بالوحدة. 

 

 ام ومسئوليات أعضاء هيئة التدريس ـ مه5

  ،إستكمال ملف المقرر الموجود بالوحدة بصفة مستمرة وتدعيم الملف بالفروض وعناوين األبحاث التى تطلب من الطالب

 اإلمتحانات، نماذج اإلجابة، درجات أعمال السنة وغيرها . 

 2) 1،2 (عرض ومناقشة توصيف المقرر مع الطالب فى أول الفصل الدراسى 

  الدراسى للمراجعة قبل أن يسلم إلى الوحدة.  أول العام إستكمال إعداد تقرير المقرر وتسليمه لمنسق التخصص العلمى فى 

  اإللتزام بجدول الساعات المكتبية والرياده الطالبية وتفعيلها وإعالم الطالب بها فى اللقاء األول وإعالنها فى لوحة االعالنات

 .  القريبة من القسم

  تحديث السيرة الذاتية وبيان باألنشطة والدورات التدريبية التى حضرها واألبحاث العلمية المنشورة داخليا وخارجيا التى قام

 بها وتزويد وحدة الجودة بها سنويا وإعداد بيان بالدورات التدريبية التى حضرها أعضاء هيئة التدريس لتنمية القدرات 

 وورش العمل واللقاءات المتعلقة بالجودة واإلعتماد التى تنظمها وحدة ضمان الجودة بالكلية  حضور الدورات التدريبية

 ومركز ضمان الجودة بالجامعة . 

  اإللتزام بجداول اللجان الثنائية، توقيع أعضاء اللجنة الثنائية، توزيع الدرجات، تحضير نموذج االجابة وتسليم تقرير اللجنة

 الثنائية . 

 ة فى تقديم مقترحات وخطط تطوير المقترح والبرنامج . المشارك 

  . المشاركة الفعالة فى أنشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية 

  المشاركة فى نقل ثقافة الجودة إلى الطالب وتوضيح أهمية دورهم  فى عملية تقييم المقرر)إستبيان تقييم المقرر( ودورهم

 يحقق متطلبات سوق العمل ويواكب التقدم العلمى والتكنولوجى فى مجال التخصص  الحيوى فى تطوير البرنامج الدراسى بما

 

 ـ مهام ومسئوليات اإلدارات اإلدارية وأعضاء الجهاز اإلدارى 6 

  . تقديم بيان يوضح عدد الموظفين والعمال في كل إدارة من إدارت الكلية وأيه بيانات خاصه بأنشطه الكلية 

 الدورات التدريبية التي حضرها موظفي كل إدارة من إدارات الكلية سنويا،ً وتوضيح مدى اإلستفادة  تقديم بيان يوضح عدد

الفعلية من هذه الدورات واآللية التي تم اإلستعانة بها للتأكد من ذلك )مثل إستبيان، سائل تقييم األداء لمعرفة مدى إنعكاس ما تم 

 رتبطة بطبيعة عمله ( بالتنسيق مع رؤساء األقسام اإلدارية بالكلية . التدريب علية على أداؤه في إنجاز المهام الم
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  تقديم بيان في نهاية كل عام عن الدورات التدريبية التى يرغب موظفي الكلية في حضورها ألهميتها في مجال تخصص كل

 لموعد المناسب إلنعقادها . وتحديد عدد ورش العمل في مجال نشر ثقافة الجودة التي يمكن تنظيمها بالكلية وا –إدارة 

  .)وضع خطة زمنية قابلة للتنفيذ للتطوير والتحسين في كل إدارة من إدارات الكلية   )عن طريق رؤساء األقسام اإلدارية 

  إمداد الوحدة بتقرير يوضح مدى كفاية األعداد الموجودة بكل إدارة وتخصصات الموظفين ومدى مناسبة ذلك لمتطلبات العمل

 قسم إداري . بكل 

  إمداد وحدة ضمان بالكلية بكل ما تحتاجة من بيانات وإحصائيات حتى يمكن إستكمال المستندات والتقارير المطلوبة تجهيزها

للمراجعة من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد مثل : عدد المعامل الخاصة بكل قسم علمي بالكلية، وما تحتوية من 

عدد نقاط النت بالكلية وأماكن توزيعها، إجراءات الصيانة وعقود الصيانة الخاصة وعدد وحدات األسنان و،  علميةأجهزة 

 باألجهزة بالكلية، الموازنة السنوية للكلية وبنود توزيعها والمنصرف 

 مبنى)الطوارئ( رج في كل حصر لألماكن التي يمكن وضع إعالنات بها ومتابعة خطة األمن واألمان بالكلية وتوضيح المخا

 وإتخاذ اإلجراءات لتوفير وسائل األمن واألمان بالكلية وخاصة لجميع معامل الكلية واإلدارات.
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 والهيئة المعاونة فى ضمان جودة التعليم دور عضو هيئة التدريس

ت وأهداف كلية طب الجامعة البريطانية فى مصر ورؤية ورسالة وغاياالكلية والمضى قدما نحو تحقيق رؤية ورسالة وأهداف 

 األسنان  وترسيخ القيم  وآداب وآخالقيات مهنة طب األسنان من خالل : 

   فى بناء شخصية الطالب وإكسابه المهارات اإلخالقبة والتعليمية والمهنية ليكون قادرا على تلبية إحتباجات الكلية تفعيل  دور

 المجتمع محليا وإقليما وعالميا 

 وأخالقيات المهنة و بث روح التعاون بين  الزمالء  ومشاركة الطالب فى أنشطتهم التعليمية واالجتماعية  العمل على تنفيذ آداب

والثقافية والرياضية  التقريب بين الثقافات بين الطالب الوافدين  والعمل على تحفيز الطالب المتفوقين على المزيد من التفوق 

 والعمل على :دعمهم فى اجتياز التعثر الدراسى ومساعدة الطالب المتعثرين وتقويت إرادتهم و

   ر وتحسين مؤسسات المجتمع الخدمية والصناعية فى كافة يبحث علمى  تطبيقى راقى  قادر على المساهمة فى تطوتقديم

 المجاالت م واألسنان من خالل القوافل الطبية  ومستشف

  ة صحية للى الكليةالمشاركة الفعالة فى خدمة وتنمية المجتمع بتقديم رعاي 

  المشاركة المخلصة قى تنفيذ أنشطة ومتطلبات معايير جودة التعليم العالى من خالل وحدة ضمان الجودة  بالكلية والتفاعل مع

أنظمة جودة التعليم والتطوير والتحسين المستمر للبرنامج اطب األسنان والمقررات الدراسية وتعريف الطالب باهداف  

 لدراسى  وتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة وتوصيف المقرر ا
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 دور الطالب فى ضمان جودة التعليم

 عزيزى الطالب 

 تعرف علي رسالة الكلية ، وخطتها المستقبلية ،وشارك برأيك في عمليات التحسين والتطوير. 

 ندوات العلمية، وإجراء البحوث ال والمحاضرات ويسند إليك من تكليفات وشارك بفاعلية في المناقشات  احرص على تأدية ما

  .التي يتم تدريبك من خاللها على المهارات العقلية والعملية التي يتطلبها سوق العمل

   التعلم الحديثة التدريس وتفاعل مع أساتذتك، لتطبيق أساليب 

 امج التدريب العملية بعيادات الكلية والتدريب فى سنة اإلمتياز شارك في بر  

  االستفادة من موارد كليت ) المستشفى التعليمى (حرص على ا. 

 والتعلم لتدريس ا احرص على تقييم عمليتي 

   ن خالل م أن تكون موضوعيا إلى أقصى الدرجات ،حتى يتحقق الهدف المرجو من هذا التقييمأحرص على

  تعرض عليك اإلستبيانات التى 

The Student's role in ensuring quality of education 

-Recognize the mission and vision of the faculty and its future plan and share in its improvement 

and development. 

-Make sure to perform assigned tasks and actively participate in discussions, lectures, scientific 

seminars as well as conduct research through-which you are trained on professional and practical 

skills required by the labor market. 

-Interact with the staff to apply modern learning methods. 

-Participate in the training programs held by the faculty. 

-Take advantage of all Faculty and University resources. 

-Evaluate the process of teaching and learning and be maximally objective to achieve the desired 

goals. This assessment is usually conducted through formal methods as questionnaires. 

-Participate in what fits your skills in students activities 
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 جودة التعليم العالىتعريفات ومصطلحات 

 ما هو المفهوم العام للجودة؟

إن المصطلح المرادف "للجودة" هو "تحسين األداء" والذي يحتوي، باإلضافة ألبعاد الجودة خاصية التحسين المستمر لألداء 

 نحو شكل أفضل من سابقه في كل مرة.

 :تعريف الجودة

الصحيح في الوقت الصحيح بطريقه صحيحة مع إيجاد فرصة للتحسين فى كل مرة أو هي التطابق مع المعايير  هي أداء الشئ 

 أو الخلو من العيوب .

 :  جودة التعليم

بتطابق عناصر أو مكونات المنظومة التعليمية مع المعايير القياسية المتفق عليها  محلياً وعالميا والتي تتوافق مع حاجات 

 تطلباته ..المجتمع وم

 تعريف االعتماد 

االعتراف الذي تمنحه الهيئة  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد للمؤسسة أذا كانت تستطيع أثبات أن برامجها تتوافق مع 

 المعاير المعلنة والمعتمدة. 

 

 

What is NAQAAE? 

NAQAAE  was inaugurated in  November 2007  to ensure best quality and continuous 

development in Education in EGYPT  

 ماهى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ؟ 

 لضمان الجودة الشاملة و التطوير المستمر فى جمهورية مصرالعربية  2227تم أنشاءها فى فى نوفمبر 

When Was the Faculty Quality Unit inaugurated ? 

 This was done by the  Faculty Council decision December 2016.It 

works on adoption  of the University strategic plan and NAQAAE objectives. 

It aims to ensure that the standards of the educational process are consistent with the 

Faculty mission and within the national and international standards framework. 

 متى تأسست وحدة ضمان الجودة بالكلية ؟

وتتبنى أهداف تتوافق مع استراتيجية الجامعة وأهداف الهيئة القومية  2216تأسست وحدة ضمان الجودة بالكلية فى ديسمبر 

ة التعليمية متوافقة مع رسالة الكلية ومحددة فى اطار المعايير تأكد من أن معايير العمليلضمان جودة التعليم واإلعتماد كما ت

 القومية والعالية
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  :معايير االعتماد

هي مجموعه من  القواعد  المطلوب توافرها لدى المؤسسة لكي تستطيع أن تؤدي بفاعلية وبمستوى يليق بمؤسسات التعليم 

ثمانية معايير ترتبط بقدرة المؤسسة وثمانية معايير ترتبط بالفاعلية وهى تشتمل على  . العالي وذلك في ضوء رسالتها المعلنة

 التعليمية لها.وهم كالتالى :

 ـ معيار التخطيط اإلستراتيجي1

 ـ معيار القيادة والحوكمة2

 ـ معيار إدارة الجودة والتطوير3

 ـ معيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة4

 ـ معيار الجهاز اإلداري5

 الموارد المالية والمادية ـ معيار6

 ـ معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية2

 ـ معيار التدريس والتعلم والتقويم8

 ـ معيار الطالب والخريجون9

 ـ معيار البحث العلمى واألنشطة العلمية11

 ـ معيار الدرسات العليا   ) مغلق بالكلية (11

  بيئةـ معيار المشاركة المجتمعية وتنمية ال12

 NARSالمعايير القومية المرجعية   

هي الحد األدنى من المعارف والمهارات المطلوب تحقيقها من خالل البرنامج التعليمي من أجل اعتماده من الهيئة القومية 

 نان (ويتم الرجوع إليها فى صياغة نواتج التعلم عند توصيف البرنامج التعليمى ) طب األس لضمان جودة التعليم واالعتماد

Academic standards Reference nationality NARS 

The minimum level of knowledge and skills required to be achieved through the educational 

program for accreditation by the National Authority for Quality Assurance of Education and 

Accreditation is referred to in the formulation of learning outcomes in the description of the 

educational program (dentistry) 

 القومية المرجعية   أهمية المعاييراألكاديمية

  ضمان الممارسة الجيدة للمهن المختلفة 

 تحقيق نواتج التعلم المستهدفة 

 مرشداً لعمليات المراجعة 

 تفعيل مشاركة المستفيدين 

 االعتراف المتبادل للخريجين 

 حصول جميع الطالب على فرص تعليم متساوية كحد أدنى  . 

 .تشكل نظاماً سليماً لعملية التقويم على مستوى المؤسسة و الدولة 
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  تمكن المدرسين من وضع المحتوى العلمى و األنشطة التى تساعد الطالب على الوصول إلى هذه المعايير و كذلك

 معرفة مدى التقدم الذى يتحقق فى البرامج و المقررات.

 فير المستلزمات التى تضمن وصول الطالب الى هذه المعايير.تمكن االدارة من وضع خطط التطوير و تو

Importance of National Reference Standards 

* Ensure good practice for different professions 

*Achieve targeted learning outcomes 

* Guide for audits 

* Activating beneficiary participation 

* Mutual recognition of graduates 

All students have equal access to education. 

* A sound system for the evaluation process at the enterprise and state levels. 

* Teachers are able to develop scientific content and activities that help students to reach these 

standards as well as to know progress in programs and courses. 

*  The Department is able to develop development plans and provide the requirements that 

ensure the student's access to these 
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  Intended learning outcome مخرجات التعلم المستهدفة

التي تسعي الكلية تحقيقها من خالل  (Attitude)واالتجاهات  ( Skill)والمهارات  knowledge) مجموعة من المعارف)

 البرامج التعليمية 

 مخرجات التعلم المستهدفة

النتائج التى تسعى الكلية لتحقيقها  فى الطالب من خالل برامجها التعليمية المختلفة والمرتبطة بالمعايير األكاديمية المرجعية 

بالمحتوى العلمى والطرق المختلفة للتدريس وتقويم الطالب  وتؤدى ح بط بشكل واضرسالتها ، وتكون قابلة للقياس وتوتعكس ر

إلى تحقيق مواصفات الخريج وتصنف إلى المعرفة والفهم ، والمهارات الذهنية والمهارات العماللمهنية والعملية والمهارات 

 العامة والمنقولة  

ILOS 

Targeted learning outcomes 

The results that the college seeks to achieve in its students through its various educational 

programs, which are related to the academic academic standards, reflect its mission, be 

measurable, and are clearly linked to the scientific content and the different ways of teaching and 

evaluating the students. It leads to the achievement of the graduates' specifications and is 

classified into knowledge and understanding, mental skills, professional and practical skills, 

 Graduate Attributesمواصفات الخريج

مجموعة من الصفات التي يجب ان تتوافر في الخريج والتي تشمل المعلومات والمهارات المكتسبة اثناء فترة الدراسة لتؤهله 

تحددها  الكلية من خالل تبنى المعايير األكاديمية ويحققها البرنامج التعليمى فى الخريج ) طبيب األسنان ( وفقا للعمل والبحث 

 عارف ومهارات وذلك فى ضوء اإلحتياجات المهنية ومتطلبات وتوقعات المجتمع وسوق العمل لما يقدمه للطالب من م

Specification of graduate 

Is a set of specifications determined by the College through the adoption of academic standards 

and achieved by the educational program in the graduate (the dentist) according to the 

knowledge and skills provided to students in light of the professional needs and requirements 

and expectations of the community and the labor market 
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 Educational Programالبرنامج التعليمي

 زمة لتحقيق اهداف تعليمية محددة للحصول علي درجة علمية )بكالوريوس/ماجستير /دكتوراه(مجموعة من المقررات واالنشطة الال 

  البرنامج التعليمى 

  :رسالة البرنامج  

عبارات يتم صياغتها بدقة تعكس أسباب إنشاء البرنامج وتحدد ما يمكن تقديمه للمجتمع سوق العمل ، والغرض الذى يجعله 

وتوضح جوهر عملياته فى التعليم والتعلم ، والقطاعات المستهدفة ، والموارد البشرية والمادية مختلف عن البرامج اآلخرى ، 

 التى يتميز بها . وربما تتضمن رسالة البرنامج القيم والفلسفة التى تحكم أداء البرنامج وتعامل إدارته مع اآلخرين

 

Program message: 

Carefully articulated terms that reflect the reasons for the creation of the program, define what 

can be offered to the community, and what makes it different from other programs, and explains 

the essence of its processes in teaching and learning, the target sectors, and its human and 

material resources. The program message may include the values and philosophy that govern the 

performance of the program and the management's interaction with others. 

. Program Goals  : 

The final results that the program seeks to achieve, which must be precise, clear, 

understandable, realistic, flexible and measurable. 

 :أهداف البرنامج  

 يجب أن تكون محددة بدقة وواضحة ومفهومة وواقعية ومرنة وقابلة للقياسوالنتائج النهائية التى يسعى البرنامج إلى تحقيقها 

Program Highlights: 

A set of characteristics unique to the program and distinguish it from other programs 

corresponding on the one hand, and other programs in the same institution on the other hand. 

Such attributes are called (competitive advantages). 

 

 :السمات المميزة للبرنامج 

رنامج وتميزه عن غيره من البرامج المناظرة من ناحية ، وعن البرامج اآلخرى فى مجموعة من الصفات التى ينفرد بها الب

 نفس المؤسسة من ناحية آخرى . ويطلق على مثل هذه الصفات ) الميزات التنافسية (.

 توصيف البرنامج/المقرر:

التدريس والتقويم، ويحدد المقرارت  تراتيجياتواست يضم تحديًد للمعايير األكاديمية واألهداف والنتائج التعليمية المستهدفة 

 بالبرنامج لنجاح تنفيذه الدارسية وتوزيع ساعاتها وكل مايرتبط

Program / Decision Description: 
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  It includes the identification of academic standards, objectives, educational outcomes, teaching 

and evaluation strategies, identification of academic decisions, distribution of hours, and 

everything related to the program for its successful implementation. 

 ملف البرنامج / المقرر: 

رأى الخبراء و التدريس والتقويم وتعليقات الطالب  ملف يحتوى على توصيف المقرر وتقاريره عن األعوام السابقة وأنشطة

الجارى تنفيذها وكل مايرتبط بالمقرر ليضمن أداًء أفضل حيث يتم االستفادة من واإلجراءات التى اتخذت لتحسينه واإلجراءات 

 الماضى فى تحسين األداء ويضمن ارتقاء وتحسن األداء بغض النظر عن المسئول عن المقرر العامخبرات 

Program / Course file: 

A file containing the course description and reports of previous years, teaching and evaluation 

activities, student feedback, expert opinion, actions taken to improve it, ongoing procedures and 

everything related to the decision to ensure better performance. The experience of last year is used 

to improve performance and ensure improvement and performance improvement regardless of 

who is responsible for Rapporteur 
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 المراجع :

 دليل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

 


