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 وحدة ضمان اجلودة
معيار الطالب 
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يحو هدف واحد ةرؤًح واحدج ةرسالح  الأنايٍدذضافر الجهود ودذساةم 

واحدج وعلى كلث رجل واحد .لكلٌح الاكذصاد الهًزلٍ جانعح 

الهًوفٌح......ودحر رعاًح السٌد الاسذاذ الدكذور الفاضل / شرًف صتري 

عهٌد الكلٌح ....والسٌد الاسذاذ الدكذور الفاضل / عصام عتد الحافظ وكٌل 

لشؤوى الدراساخ العلٌا والتحوز وةذوجٌهاخ نٌ السٌد الاسذاذ  الكلٌح

الدكذور/ خالد نحٍ الدًٌ ندًر وحدج الجودج ةالكلٌح والسٌدج الأسذاذج 

دو دًظٌو للاء نع  ةالكلٌح الجودجالدكذورج علا عتد اللاٍ يائث ندًر وحدٍ 

ًًاًر  28أةًاءيا الطلاب نٌ الخرًجٌٌ ةدعو نٌ إدارج الكلٌح الٌوم الجهعح 

... حٌث دو نًاكشح عدًد نٌ الهحاور الهذعللح ةراةطح الخرًجٌٌ  2022

دلدنها وحدٍ الخرجٌٌ  الذٍةالكلٌح وكٌفٌح الاسذفادج نٌ كافح الخدناخ 

نٌ خلال الذًسٌم الجٌد نع أةًاءيا الخرًجٌٌ وكافح نؤسساخ ونًظهاخ 

سوق العهل .....ودههٌدا لعلد عدًد نٌ الأيشطح الهردتطح 

الخرًجٌٌ.......نع أرق الأنًٌاخ الللتٌح الحلوج ةالذوفٌم والذهٌز دائها ة

لكلٌذًا الحتٌتح وجانعذًا العرًلح...و أرق دحٌاخ أ.د جٌهاى على السٌد 

سوًد نًسم نعٌار الطلاب والخرًجٌٌ ةالكلٌح وأرق نعايى الشكر 

نعٌار  فرًم ولأعضاءوالذلدًر والاحذرام للٌادج الكلٌح الواعٌح الهذهٌزج 

 ️☘️☘��الطلاب والخرًجٌٌ
 



 

 ثً ثوطٌح أهً ىهاو وحدة امخسًخٌُ
 

ىُ خلال ٍيوذج الإمكجسوٍٍ و ٍيوذج  امخسًخٌُو مكنٌةالاثصال وامجواصه امفعال ةٌُ ا

 ةامطسق الإمكجسوٌٍة واموزكٌة ىًعا ىُ خلال امخسًخٌُ. ثعتئة هرِ امَياذج وزكٍ ًجً 

وأصحاب اميؤسسات وامشركات اميحٌطة ميعسفة  امكنٌةىد حسوز منجواصه ةٌُ 

 احجٌاحاثهً ىُ امخسًخٌُ.

وثجيثه فى  امكنٌة وامخاىعة ة امجٍ ثَظيها ىشازكة امخسًخٌُ ةالأٍشط

منخاىعة  امسَويامعٌد …اميعازض، امَدوات، اميحاضرات امعاىة، امنلاءات، :امجامٍ

 وكرمك ةالإطافة إمى 

 ىنجلٌات منجوظٌف:

ًجً ىُ خلامها دعوة امخسًخٌُ وىؤسسات اميخجيع وزحال الأعيال وذمك 

 لإثاحة فسص عيه ىجَوعة منخسًخٌُ.

 كصة ٍخاح:

واميهٌَة ًجً ىُ خلامها ثَظًٌ ملاءات منخسًخٌُ امييٌزًُ امرًُ ٍخحوا فٍ امحٌاة امعينٌة 

وعسض كصص ٍخاحهً عنى أكساٍهً ىُ امخسًخٌُ 

وذمك حجى  ةامكنٌةوكرمك امطلاب امرًُ مً ًجخسحوا 

 ٍحو ىزًد ىُ امجيٌز وامجأمم ثكوٌ دافًعا مهً.

 دوزات ثدزًتٌة:

جدزًتٌة عنى امدوزات امعدًد ىُ امحٌث ًجً عسض 

 ٌة منخسًخٌُ طوء الاحجٌاحات امجدزًتٌة واميهَ

وامجٍ ثساعدهً عنى سد امَلص فٍ اميهازات 

 اميهٌَة

امخسًخٌُ  اموحدة ةدعوةامخاصة ةهً. كيا ثلوو  

 منيشازكة فٍ ثنك امدوزات وامَدوات ووزش عيه.



 

 



 

 


