جبيعخ  6أكتٕثز

انذالهٍخ
دليلانال
الجودة
حئةخضمان
وحدة
نٕحذح ضًبٌ انجٕدح
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رؤٌخ ٔرسبنخ ٔحذح ضًبٌ انجٕدح ثبنكهٍخ

رؤٌخ انٕحذح
اإلرتمبء ثُظى جٕدح انتعهٍى ثبنكهٍخ يع انتطٌٕز انًستًز نهٕصٕل ثبنكهٍخ انى انتًٍش فى انًجبالد
انتعهًٍٍخ ٔانجةثٍخ ٔ انًجتًعٍخ.
رسبنخ انٕحذح
انسعً انذاحئى نُشز ثمبفخ انجٕدح ٔتطجٍك َظى إدارح انجٕدح يٍ لالل َظبو يتكبيم نضًبٌ جٕدح
انعًهٍخ انتعهًٍٍخ ثًب ٌتفك يع يعبٌٍز انٍٓئخ انمٕيٍخ نضًبٌ جٕدح انتعهٍى ٔ االعتًبد نتةمٍك
يتطهجبد سٕق انعًم.
األْذاف االستزاتٍجٍخ نهٕحذح:
 .1انعًم عهى َشز ثمبفخ انجٕدح ثبنكهٍخ يٍ لالل تُظٍى َذٔاد ٔ دٔراد تذرٌجٍخ ٔ ٔرش عًم.
.2

انسعى انًستًز عهى تًٍُخ لذراد اعضبء ٍْئخ انتذرٌس ٔ انجٓبس االداري.

 .3انًتبثعخ انًستًزح نهعًهٍخ انتعهًٍٍخ ٔٔضع لطط انتةسٍٍ ٔ انتطٌٕز انًستًز.
 .4انًسبًْخ فً تمذٌى ٔتطٌٕز انذعى انًمذو يٍ انكهٍّ نهخزٌجٍٍ .
 .5انًشبركخ فً تمٍٍى انٕضع انةبنً ٔ اعذاد انذراسخ انذاتٍخ.
 .6مراجعة وتحديث استراتيجية الكلية ورسالتها وغاياتها في ضىء التطىرات والمستجدات
بسىق العمل.
 .7إنشاء قىاعد بيانات لتىثيق األنشطة التي تتم داخل الكلية.
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تى ٔضع انالحئةخ انًٕحذح نًزكش ضًبٌ انجٕدح ثبنجبيعخ ٔٔحذاد ضًبٌ انجٕدح ثبنكهٍبد
نهةبجخ انًبسخ إنى رثط ْذِ انٕحذاد ثًظهخ ٔاحذح تتٕنى يسؤٔنٍخ تطجٍك َظى انجٕدح ٔتُسٍك
انجٕٓد ثٍٍ اإلداراد ٔانٕحذاد انًختهفخ.

التصبصبد ٔحذح ضًبٌ انجٕدح
 استخدام وتطبٌق األدوات واآللٌات والبرامج المصممة من قبل مركز ضمان الجودة
بالجامعة من اجل تقوٌم األداء وضمان الجودة بشقٌها األكادٌمً والمإسسً بالكلٌة وفق
معاٌٌر االعتماد القومٌة.
 تطبٌق استراتٌجٌة الجامعة فٌما ٌختص بالجودة على مستوى الكلٌة ،وكذا التوجٌهات
الصادرة عن إدارة مركز ضمان الجودة بالجامعة بهذا الخصوص.
 إنشاء نظم معلومات متكامل لتقوٌم األداء وضمان الجودة الداخلٌة.
 متابعة أنشطة تقوٌم األداء وضمان الجودة باألقسام العلمٌة واإلدارٌة المختلفة .
 تحلٌل نتائج أنشطة تقوٌم األداء وضمان الجودة ،وتقدٌم تقارٌر دورٌة إلى مركز ضمان
الجودة بالجامعة.
 تقدٌم التوعٌة والتدرٌب واألدلة اإلرشادٌة والخدمات االستشارٌة لقأقسام العلمٌة المختلفة
بالكلٌة فٌما ٌتعلق بضمان الجودة واالعتماد.
 العمل مع كافة األقسام العلمٌة واإلدارات المختصة بالكلٌة على تهٌئة الكلٌة وإعدادها
لالعتماد.
 إعداد التقرٌر السنوي لتقوٌم األداء وضمان الجودة بالكلٌة واعتماده من األستاذ الدكتور
عمٌد الكلٌة ورفعه إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة.
 إقامة عالقات مباشرة وقوٌة مع المجتمع الخارجً المستفٌد من الكلٌة ،وكذلك كافة
الجهات المعنٌة بقضاٌا تقوٌم األداء وضمان الجودة من خالل مركز ضمان الجودة.
 القٌام بنشاط إعالمً واسع داخل الكلٌة والمجتمع لترسٌخ مفهوم تقوٌم األداء والتطوٌر
المستمر.
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هيكل صفحة ()4

الهيكل النتظيوي لوجلس إدساح وحذح ضوبى الجىدح
ثكليه العالج الطجيعي جبهعه  6أكتىثش

عويذ الكليخ
( سئيس هجلس إداسح وحذح ضوبى الجىدح )

وكيل الكليه
للذساسبد
العليب
والجحىث

وكيل الكليخ
لشئىى
التعلين
والطالة

عضىا

عضىا

هذيش وحذح
ضوبى
الجىدح
عضىا

عذد () 3
سؤسبءأالقسبم
العلويخ

عذ()2
اعضبء هيئخ
التذسيس روي
الخجشح

أعضبء

اجتًبعبد يجهس إدارح انٕحذح
ٌجتمع المجلس مرة واحدة شهرٌا بدعوة من عمٌد الكلٌة (رئٌس مجلس إدارة الوحدة) ،وله أن
ٌدعو الجتماعات المجلس أعضاء من الخارج ،أو أعضاء من الهٌئة المعاونة والطالب دون أن
ٌكون لهم حق التصوٌت أو االعتراض على قرارات المجلس.
التصبصبد يجهس إدارح انٕحذح
 .1إقرار ومتابعة الخطط التً تحقق أهداف الوحدة وبما ٌتوافق مع أهداف المركز والخطط
التً ٌضعها.
 .2اقتراح الحوافز والمكافآت لقأنشطة المتمٌزة للعاملٌن بالوحدة ورفعها لمركز ضمان
الجودة بالجامعة .
 .3مراجعة واعتماد التقرٌر السنوي للوحدة قبل رفعه إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة.
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اعضبء

 .4مراجعة ملف االعتماد قبل التقدم أو التقرٌر السنوي للكلٌة ورفعه إلى مركز ضمان
الجودة بالجامعة.
 .5تفوٌض مدٌر الوحدة فً بعض االختصاصات التً لها صفة االستعجال والتً ٌحددها
مجلس اإلدارة.
يذٌز ٔحذح ضًبٌ انجٕدح
ٌصدر عمٌد الكلٌة قرارا بتعٌٌن مدٌر وحدة ضمان الجودة من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة
طبقا للمعاٌٌر التالٌة:
 عضو هٌئه تدرٌس على رأس العمل ،وحاصال على درجة علمٌة مناسبة فً أحد
تخصصات الكلٌة.
 أن ٌكون عضوا من أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة لمدة ال تقل عن سنتٌن من العمل الفعلً،
(وٌفضل من لدٌه خبرة سابقة بؤعمال الوحدة كؤن ٌكون عضوا سابقا بالوحدة).
 أن ٌكون على دراٌة كافٌة بمعاٌٌر االعتماد  ،وبالمعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة (القومٌة
والعالمٌة) فً تخصص الكلٌة.
 الحصول على دورات المراجعة فً مإسسات التعلٌم العالً.
 الخبرة فً التعامل مع نظم الــ .IT
 أال ٌشغل منصب إداري بالكلٌة عند تعٌٌنه مدٌرا للوحدة.
ٌ تمتع بمهارات إدارٌة من حٌث القدرة على القٌادة وإدارة الوقت والفرٌق والموارد.
 مشهود له بالمصداقٌة وااللتزام والعمل الجاد.
ٌ تمٌز بشخصٌة قادرة على إقامة العالقات الطٌبة مع إدارة الكلٌة ،أعضاء هٌئة التدرٌس،
والطالب والموظفٌن العاملٌن بالكلٌة.
 لم ٌتعرض ألي مسائله قانونٌة.
وذلك على أن ٌكون قرار التعٌٌن لمدة  3سنوات قابلة للتجدٌد وأن ٌكون مدٌر الوحدة عضو
أساسً فً تشكٌل مجلس الكلٌة.
التصبصبد يذٌز انٕحذح
 متابعة تنفٌذ السٌاسات العامة الموضوعة لتحقٌق أغراض الوحدة.
 متابعة تنفٌذ القرارات التً ٌصدرها مجلس اإلدارة.
 اقتراح تشكٌل لجان الوحدة وعرضه على مجلس اإلدارة.
5
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 وضع خطة العمل التنفٌذٌة ألنشطة الوحدة ومتابعتها ،ومتابعة عمل لجان الوحدة.
 التنسٌق بٌن اإلدارة واألقسام المختلفة وبٌن وحدة ضمان الجودة التخاذ اإلجراءات
التصحٌحٌة فً ضوء تقارٌر تقٌٌم األداء.
 االجتماع دورٌا بفرٌق العمل ومسئولً اللجان بالوحدة ومراجعة التقارٌر المقدمة.
 متابعة إنجاز األعمال الٌومٌة والتؤكٌد من مطابقتها لخطة عمل الوحدة ،والتنسٌق بٌن
أعضاء الفرٌق التنفٌذي والعاملٌن بالوحدة وإجراء تقٌٌم األداء الدوري
 إعداد التقارٌر الدورٌة عن األنشطة المنفذة فً الوحدة وعرضها على مجلس اإلدارة ورفع
نسخة منها لمركز ضمان الجودة بالجامعة.
 اإلشراف على تصمٌم حمالت التوعٌة لنشر ثقافة الجودة وكٌفٌة تطبٌقها وتطوٌر هذه
الحمالت حسب احتٌاجات الكلٌة.
 المشاركة فً المإتمرات ،الندوات وورش العمل والدورات التدرٌبٌة فً مجال الجودة
والتطوٌر فً التعلٌم الجامعً.
 اقتراح صرف المكافآت والحوافز للعاملٌن ورفعها إلى عمٌد الكلٌة.
 إبالغ قرارات مجلس إدارة الوحدة بواسطة عمٌد الكلٌة إلى مركز ضمان الجودة
بالجامعة.
 التواصل مع األقسام العلمٌة واإلدارٌة لتسٌٌر العمل التنفٌذي الستٌفاء الوثائق المطلوبة من
تقارٌر وخطط خاصة بتحقٌق كافة معاٌٌر االعتماد.
 متابعة عرض ومناقشة موضوعات الجودة علً المجالس واللجان المتخصصة بالكلٌة.
 االختصاصات األخرى التً ٌفوضه فٌها مجلس اإلدارة.
 تمثٌل الوحدة أمام الغٌر.
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انًجهس انتُفٍذي نهٕحذح ٔيٓبيّ ٔالتصبصبتّ
ٌشكل المجلس التنفٌذي على النحو التالى:

كل صفحة ()7

الهيكل التنظيوي للوجلس التنفيزي لىحذح ضوبى الجىدح
ثكليه العالج الطجيعي جبهعه  6أكتىثش

سئيس الوجلس التنفيزي
( هذيش وحذح ضوبى الجىدح )

لجنه
الوشاجعه
الذاخليه
وإعذاد
التقبسيش

لجنه
التذسيت
والذعن
الفني
والوسئىليخ
الوجتوعيه

لجنه
تطىيش
الجشنبهج
التعليوي

والوقشساد

الذساسيخ

لجنة
تقويم
الطـــالب

لجنه
التخطيط
والوتبثعه
وتقيين
أالداء

مدٌر الوحدة

رئٌسا

 5رإساء اللجان

أعضاء

فرٌق من الطالب

أعضاء

وٌجتمع المجلس التنفٌذي مرة واحدة شهرٌا بدعوة من مدٌر الوحدة ،وترفع محاضر االجتماعات
على مجلس إدارة الوحدة العتمادها.
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ٌٔختص انًجهس انتُفٍذي ثبنًٓبو انتبنٍخ:
 تنفٌذ ومتابعة الخطط التً تحقق أهداف الوحدة وبما ٌتوافق مع أهداف المركز وخططه.
 إعداد وتنقٌح التقرٌر السنوي للوحدة ورفعه إلى مجلس إدارة الوحدة.
 إعداد ملف االعتماد قبل التقدم وكذلك التقرٌر السنوي للكلٌة ورفعة إلى مجلس إدارة الوحدة.
 تفوٌض مدٌر الوحدة فً بعض االختصاصات التً لها صفة االستعجال والتً ٌحددها
المجلس التنفٌذي.
انهجبٌ انذالهٍخ ثبنٕحذح
تشتمل وحدة ضمان الجودة بالكلٌة على ( )5لجان أساسٌة.
تتضًٍ انهجبٌ انًكَٕخ نٕحذح انجٕدح ٔانتطٌٕز يب ٌهً:
 .1نجُخ انتذرٌت ٔانذعى انفُى ٔانًسئٕنٍخ انًجتًعٍخ :
هيكل صفحه 8
الهيكل التنظيوي
للجنه التذسيت والذعن الفني والوسئىليخ الوجتوعيخ
ثكليه العالج الطجيعي جبهعه  6أكتىثش
سئيس لجنه التذسيت والذعن الفني والوسئىليه
الوجتوعيه
عويذ الكليه
نبئت سئيس لجنخ التذسيت الذعن الفني والوسئىليه الوجتوعيخ
عميد الكلية

هذيش وحذح ضوبى الجىدح
هنسق لجنه التذسيت والذعن الفني والوسئىليه الوجتوعيه
عضى هيئخ تذسيس

مسئول االحتياجات التدريبية
وتصميم خطة التدريب
عضو هيئة تدريس
عضوا

مسئول تنفيذ خطة التدريب
والتقارير
عضوهيئة تدريس
عضوا

مسئول المسئوليه المجتمعية والدعم

الفني عضوهيئة معاونة
عضوا

عضو
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ممثلي الطالب
أعضاء

يٓبو ٔالتصبصبد انهجُخ:
 .1ـ توعٌة المجتمع الداخلً والخارجً بمهام الوحدة وأهمٌتها .
 .2ـ حصر االحتٌاجات التدرٌبٌة من خالل وضع الٌة لتحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة .
 .3ـ وضع برامج تدرٌبٌة خاصة بؤعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم تخدم تحقٌق رسالة الكلٌة
مثل تحسٌن مهارات البحث العلمً وكتابه المشروعات التنافسٌة المموله .
 .4ـ وضع برامج تدرٌبٌة خاصة لموظفً الجهازاالداري بالكلٌة تخدم تحقٌق رسالة الكلٌة مثل
تحسٌن مهارات الحاسب االلً .
 .5ـ وضع الٌه لقٌاس اثر البرامج التدرٌبٌة علً اداء اعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم واعضاء
الجهاز االداري بالكلٌة .
 .6ـ اإلشراف على إخراج وطبع المطوٌات واإلصدارات الخاصة بالوحدة والكلٌة .
 .7ـ التواصل مع الجهات الخارجٌة لدعم وتفعٌل وضع الكلٌة .
 - .8التواصل مع لجنة متابعة الخرٌجٌن للمشاركة فً تقوٌم عملٌات المتابعة ورضا الخرٌجٌن
وتذلٌل العقبات .
.9

رفع التقارٌر الصادرة من لجنه التدرٌب الً لجنة التخطٌط والمتابعة الداخلٌة .
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 .2نجُخ انًزاجعخ انذالهٍخ ٔإعذاد انتمبرٌز
هيكل صفحه 01
الهيكل التنظيوي
للجنه الوشاجعه الذاخليخ وإعذاد التقبسيش
ثكليه العالج الطجيعي جبهعه  6أكتىثش
سئيس لجنه الوشاجعه الذاخليخ وإعذاد التقبسيش
عويذ الكليه
الكليةسئيس لجنخ الوشاجعه الذاخليخ وإعذاد التقبسيش
عميدنبئت
هذيش وحذح ضوبى الجىدح
هنسق لجنه الوشاجعه الذاخليخ وإعذاد التقبسيش
عضى هيئخ التذسيس

مسئول اإلعداد والدعم الفني

مسئول الدراسه الذاتية وإعداد
التقارير الدورية
عضوهيئة تدريس
عضوا

مسئول االمراجعه الداخلية
واإلجراءات التصحيحيه
عضو هيئة تدريس
عضوا

عضوهيئة معاونة
عضوا

ممثلي الطالب
أعضاء

عضو

يٓبو انهجُخ:
القٌام بعملٌات التقوٌم المإسسً باالستعانة باألدلة والنماذج الخاصة بذلك بصورة دورٌةإعداد التقارٌر الشهرٌة والنصف سنوٌة والسنوٌة– إعداد تقرٌر الدراسة الذاتٌة
– إعداد التقرٌر السنوي للمإسسة
وضع التوصٌات الخاصة بضمان جودة األداء والتطوٌر المستمر وفقا لما تم دراسته منباقً اللجان
– إعداد وتجمٌع مكونات ملف التقدم لالعتماد بالتعاون مع باقً اللجان وفً حالة حصول
المإسسة على االعتماد تعد تقرٌر المتابعة السنوي كمتطلب الستمرارٌة االعتماد
11
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 .3نجُخ تطٌٕز انجزَبيج انتعهًٍى ٔانًمزراد انذراسٍخ :
هيكل صفحه 00
الهيكل التنظيوي
للجنه تطىيش الجشنبهج التعليوي والوقشساد الذساسيخ
ثكليه العالج الطجيعي جبهعه  6أكتىثش

سئيس لجنه تطىيش الجشنبهج التعليوي والوقشساد الذساسيخ
عويذ الكليه

نبئتعميد
الكليةلجنخ تطىيش الجشنبهج التعليوي والوقشساد الذساسيخ
سئيس

هذيش وحذح ضوبى الجىدح

هنسق لجنه تطىيش الجشنبهج التعليوي والوقشساد الذساسيخ
عضى هيئخ التذسيس

مسئول تطوير البرنامج التعليمي
عضو هيئة تدريس

عضوا

مسئول متابعه تقارير المقررات
الدراسية
عضوهيئة تدريس
عضوا

مسئول استطالعات الراي ورضا
المستفيدين عن البرنامج التعليمي

ممثلي الطالب

عضوهيئة معاونة
عضوا

أعضاء

عضو

يٓبو ٔالتصبصبد انهجُخ:
 .1مراجعة الرإٌة الحالٌة للكلٌة والرسالة واألهداف ،أو اقتراح تعدٌلها فً ضوء المتغٌرات الحالٌة
للبرنامج وعرضها على مجلس القسم أو الكلٌة إلقرارها أو التعدٌل علٌها.
 .2متابعة تبنى الكلٌة للمعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة للبرنامج التعلٌمى واتخاذ االجراءات التى تضمن
تحقٌقها بما ٌحقق رسالة وأهداف الكلٌة.
 .3مراجعة توصٌف المقررات الدراسٌة طبقا للمعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة وبما ٌضمن اكساب
الخرٌج للمواصفات والمهارات الالزمة لسوق العمل .
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 .4متابعة إعداد وتوثٌق واعتماد التقارٌر السنوٌة للبرنامج التعلٌمى والمقررات الدراسٌة وتجمٌعها
من األقسام على نماذج هٌئة ضمان الجودة واالعتماد بما ٌضمن متابعة األداء وانجاز الخطة
التنفٌذٌة للعام السابق.
 .5مراجعة المحتوى العلمً واقتراح آلٌات لتطوٌر المقررات الدراسٌة وتحدٌد مدى توافق أهدافها مع
مخرجات التعلٌم المستهدفة بالبرنامج الدراسً وطرق التدرٌس والتقوٌم وذلك باالستعانة بتقارٌر
اللجان األخرى ذات الصلة ومصفوفة البرنامج .
 .6المشاركة فً إعداد استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم متمشٌة مع رسالة ورإٌة وأهداف الكلٌة ،واألهداف
الخاصة بالبرنامج التعلٌمى بصفة دورٌة واعتمادها من مجلس الكلٌة
 .7التقٌٌم الدورى للبرنامج التعلٌمى والمقررات (من خالل استبٌانات استطالع آراء الطالب ,أعضاء
هٌئة التدرٌس والمستفٌدٌٌن ,ومن خالل تقارٌر المقٌمٌن الخارجٌٌن أو الجهات الخارجٌة ،وتحلٌل
نتائج االمتحانات) لتحدٌد مدى مالءمتها للتطوٌر فً مجال التخصص واحتٌاجات سوق العمل،
واتخاذ ما ٌلزم من إجراءات تصحٌحٌة بناء على نتائج التقٌٌم.
 .8التوصٌة بترشٌح المراجعٌن الخارجٌٌن أوجهات خارجٌة لمراجعة البرنامج والمقررات الدراسٌة .
 .9عمل قاعدة بٌانات البرنامج التعلٌمى .
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 .4نجُخ انتخطٍط ٔانًتبثعخ ٔتمٍٍى األداء
هيكل صفحه 01
الهيكل التنظيوي
للجنه التخطيط والوتبثعه وتقيين االداء
ثكليه العالج الطجيعي جبهعه  6أكتىثش

سئيس لجنه التخطيط والوتبثعه وتقيين االداء
عويذ الكليه

الكليةسئيس لجنخ التخطيط والوتبثعه وتقيين االداء
عميدنبئت
هذيش وحذح ضوبى الجىدح

هنسق لجنه التخطيط والوتبثعه وتقيين االداء
عضى هيئخ التذسيس

مسئول التخطيط والمتابعه
عضو هيئة تدريس

عضوا

مسئول تقييم االداء
عضوهيئة تدريس
عضوا

مسئول اإلعداد والدعم الفني

عضوهيئة معاونة
عضوا

ممثلي الطالب
أعضاء

عضو

يٓبو ٔالتصبصبد انهجُخ:
 المشاركة فى تصمٌم الخطة االستراتٌجٌة ومتابعتها .ـ متابعة دمج التغذٌة الراجعة سنوٌا ومتابعة خطط التحسٌن بالمإسسة على جمٌع
المستوٌات الوظٌفٌة .
 -تصمٌم النماذج المطلوبة لعملٌات التخطٌط وتحلٌلها .
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 .5نجُخ تمٌٕى انطالة
هيكل صفحه 01
الهيكل التنظيوي
للجنه تقىين الطالة
ثكليه العالج الطجيعي جبهعه  6أكتىثش

سئيس لجنه تقىين الطالة
عويذ الكليه

عميد الكلية

نبئت سئيس لجنه تقىين الطالة
هذيش وحذح ضوبى الجىدح

هنسق لجنه تقىين الطالة
عضى هيئخ التذسيس

مسئول متابعه تقويم الطالب واعمال
االمتحانات
عضو هيئة تدريس

عضوا

مسئول تحليل الورقة االمتحانية
عضوهيئة تدريس
عضوا

مسئول الدعم الفني

عضوهيئة معاونة
عضوا

ممثلي الطالب
أعضاء

عضو

يٓبو ٔالتصبصبد انهجُخ:
 جمع وتحلٌل البٌانات باالستعانة باألدلة والنماذج المعدة والمعتمدة وإن لم ٌوجد تصمماألدوات واألدلة وٌتم اعتمادها مثل استطالعات الرأى
 تحلٌل استطالعات الرأى وفقا لمإشرات األداء وتوفٌر البٌانات والمعلومات -وضع مقترحات التحسٌن وفقا للنتائج
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انشئٌٕ اإلدارٌخ نهٕحذح ( أيٍٍ انٕحذح )
أمٌن الوحدة مسئول عن الشئون اإلدارٌة ،وتكون اختصاصاته على النحو التالً:
القٌام بجمٌع األعمال والمهام اإلدارٌة ومتابعة الشئون المالٌة للوحدة مع المركز واإلدارة
المالٌة بالجامعة.
القٌام بكافة أعمال السكرتارٌة الخاصة بالوحدة.
اإلَفبق عهى أَشطخ انٕحذاد

( انجُذ انًبنى )

ٌقوم مدٌر الوحدة باقتراح المٌزانٌة لكل نشاط وٌتم اعتمادها ،وذلك فً إطار المإشرات التً
ٌوفرها مركز ضمان الجودة بالجامعة ،وٌعرضها عمٌد الكلٌة (رئٌس مجلس إدارة الوحدة) على
رئٌس الجامعة لمناقشتها واعتمادها.
أحكبو عبيخ
ٌطبق فٌما لم ٌرد فً شؤنه نص خاص بهذه الالئحة القواعد الواردة بالقوانٌن واللوائح العاملة
بجامعة  6أكتوبر.
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