
 

 

 م0101لسنة  (10)لرار عمٌد كلٌة الهندسة / جامعة مصراتة رلم 

 لكلٌةل الدراسة الذاتٌة عدادإ لجنةبشأن تشكٌل 

 

 

 على: العــــــــاالطبعد 

  مٌـــــــالدي. 4/8/3122اإلعالن الدستوري الصادر بتارٌخ  

 ( لسنة 33المرار رلم )العالً.ف بشأن الهٌكل التنظٌمً للجامعات ومؤسسات التعلٌم 3118 

 ( لسنة 112المرار رلم )العالً.م بشأن الئحة تنظٌم التعلٌم 3121 

 بشأن تكلٌف عضو هٌئة تدرٌس م 42/10/3128الصادر بتارٌخ 0231/3128رلم ج م /رئٌس الجامعة  كتاب

 الهندسة.بمهام عمٌد كلٌة 

 م30/10/3131 الثالثاء الموافكالمنعمد  مجلس الكلٌةل االستثنائً الثانًجتماع المحضر ا. 

 

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

 

الجودة، ضمان الوطنً لحسب معاٌٌر مركز لالعتماد المؤسسً لكلٌة الهندسة الدراسة الذاتٌة  دلجنة إعداتشكل  (:0مادة )

 :السادة االتٌة أسماؤهممن فرٌك  ٌتكون رئاسةحٌث 

 رئٌسا                        د. المنٌدي حسٌن الصغٌر 

 عضوا                            أ. د صالح دمحم معٌتٌك 

                      عضوا  د. هٌثم إسماعٌل الضراط 

 عضوا                              د. دمحم بشٌر جنات   

 .عضوا                          أبوبكر علً األمٌلسد 

 النحو التالً: على المؤسسًاالعتماد  معاٌٌرمعٌار من  تشكل فرق لكل (:0مادة )

 معيار التخطيط: وتتكون من السادة االتية أسماؤهم:

  .رئٌسا                   مادي عبدهللا نصر       د 

         عضوا                  أ. علً البدوي حمٌك 

  .عضوا                          عائشة بشٌر باكٌرأ 

 



 ـ معيار القيادة والحوكمة: وتتكون من السادة االتية أسماؤهم:2

  .رئيسا                       هٌثم إسماعٌل الضراطد  

   .عضوا                          علً دمحم عبد الشاهدد 

 عضوا                                   بلعم علً د. دمحم 

   ًعضوا                                دمحم الطوٌلفتح  

 عضوا                        أ. فاطمة مصطفى الصور  

 

 وتتكون من السادة االتية أسماؤهم: ـ معيار هيئة التدريس والكوادر المساندة:3

  رئٌسا                        د. نصر الدٌن دمحم الشوٌعر  

   عضوا                         أ. عبد هللا ابراهٌم العجٌل 

 عضوا                       الحروق علً . عبد المجٌب أ  

 

 -البرامج التعلمية: وتتكون من السادة االتية أسماؤهم:  ـ معيار 4

 .رئٌسا                                دمحم بشٌر جنات د 

 عضوا                                  علً ادمحم االرباح 

 عضوا                    العماري   دمحم صالح الدٌن .م  

 

 -ـ معيار الشؤون الطالبية: وتتكون من السادة االتية أسماؤهم: 5

 .رئٌسا                               الصدٌك ادمحم الزواوي د  

 .عضوا                                 شملوفابراهٌم أحمد  أ 

 .عضوا                                 حمزة الهادي النبوت م 

 .عضوا                                   الشحومًعٌاد امٌنة  م 
 

 -الدعم التعليمية: وتتكون من السادة االتية أسماؤهم: وخدمات ـ معيار مرافق  6

 .رئٌسا                               لرٌومحمود عبدالكرٌم  د 

 عضوا                                        عبدهللا باكٌرد.دمحم 

 .عضوا                               الشاوشخالد مصطفى  م 

 عضوا                                           دخٌلسالم  دمحم 



 -السادة االتية أسماؤهم: ـ معيار البحث العلمي: وتتكون من  7

 .رئٌسا                           محمود علً الجعرانً د 

 عضوا                         د. إسماعٌل مسعود عٌسى    

 .عضوا                            محمود ادمحم ابوشعالة أ 
 

 -: وتتكون من السادة االتية أسماؤهم: والبيئةـ معيار خدمة المجتمع  8

 .رئٌسا                                جمال صالح ٌاسٌن أ.د 

 عضوا                              د. أحمد عبد الحمٌد بعٌو   

 .عضوا                                ن االمٌنٌفتحً حس د 

 -ضمان الجودة والتحسين المستمر: وتتكون من السادة االتية أسماؤهم:  ـ معيار 9

 رئٌسا                             علً األمٌلس د. ابوبكر 

 .عضوا                               جمال عبدهللا التوم د 

 .عضوا                         المنصوري المذافً عمر ا 

 عضوا                         م. هارون ادرٌس ابوشٌبة   

فً مدة زمنٌة ال  اعمالها الً السٌد مدٌر مكتب الجودة وضمان االداءتباشر اللجنة مهام أعمالها على أن ترفع : (4مادة )

 من تارٌخ هذا المرار. ( اسابٌع6)تتجاوز

 .مهام اعمالهافً سبٌل انجاح  االستعانة بمن تراه مناسبا  اللجنة على  :(5مادة )

 تنفٌذ.وضعه موضع الٌعمل بهذا المرار من تارٌخ صدوره وعلى المعنٌٌن به  (:6مادة )

 

 

المنٌدي حسٌن الصغٌر د.  
   عمٌد كلٌة الهندسة / جامعة مصراتة

 
 
 
 
 

 صدر بمصراتة

 م10/01/0101املوافق


