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 الهيكل التنظيمي لوحدة التطوير والجودة 

 

 

وحدة التطوير والجودةرئيس

مجلس الوحدة

الوحدةىمشرف

لجنة 
تنمية 

المهارات

لجنة 
قياس 
األداء

لجنة 
التعليم 
والتعلم

لجنة 
االعتماد 
االكاديمي

لجنة 
التخطيط
والمتابعة

نواب رئيس 
الوحدة

ةالسكرتاري
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 الكليةعميد  الوحدة:رئيس  

 القحطاني بن محمد عوض /الدكتور

 

 نواب رئيس الوحدة وكالء الكلية

 خلود محضار /ةالدكتور               الشهراني محمد /الدكتور

 

 مجلس الوحدة

 :من الوحدةيتكون مجلس 

 

                                           رئيسا  عميد الكلية 

 نائبا    رئيس الوحدة                                 وابن 

                                        عضوا     وكالء الكلية 

 أمينا      مشرفة الوحدة                          \مشرف 

                 عضوا       رؤساء األقسام العلمية بالكلية 

  عضوا   ساء لجان وحدة التطوير والجودة  رؤنواب و 
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 الجودة شطر البناتالتطوير وتشكيل وحدة 

 

 

 

  

 مشرفين وحدة التطوير والجودة بشطري الطالب و الطالبات  

 موسي محمد بهنس.د             شطر الطالب

 هبة عبدالفتاح ابراهيم.د شطر الطالبات

 نواب  وحدة الجودة

 يحيى حسين احمد عبد هللا. د               شطر الطالب

 وفاء طه الجزار. د شطر الطالبات
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 لجان وحدة التطوير والجودة

 

 

 

 أوال: لجنة التخطيط والمتابعة 

 رئيسا د/ سامي إسماعيل احمد 

 عضوا أ. رشيدة عبدالرحيم إبراهيم

 عضوا مواهب احمدأ.

 عضوا مسفر ناجي ال عبيه.أ

 عضوا الشريفأمل سعود أ.

المهام الخاصة باللجنة والمذكورة في الالئحة بأداء يكلف االعضاء  مهام اللجنة كالتالي:

الموحدة لوحدات التطوير و الجودة بجامعة نجران ويكلف سعادتهم بإتمام مهام المعيار 

 من معايير االعتماد الوطني)إدارة البرنامج(  والثانيلرسالة واألهداف( ا)  األول

 ثانياً: لجنة االعتماد األكاديمي

 رئيسا   عبدهللا محمد احمد عثمان د. 

 عضوا حنان الفيفي .أ

 عضوا أ.مسفر ناجي ال عبيه

 عضوا أ.ريم عايض عسيري

 عضوا أ.سيدة  حسن الشريف

بأداء المهام الخاصة باللجنة و المذكورة في الالئحة يكلف االعضاء  مهام اللجنة كالتالي:

الموحدة لوحدات التطوير والجودة بجامعة نجران ويكلف سعادتهم بإتمام مهام المعيار 

 من معايير االعتماد الوطني )مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات(السادس 
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 ثالثاً :لجنة تنمية المهارات 

 رئيسا د. ناهد خليل الفكي

 عضوا د. صادق عبده محمد الوصابي

 عضوا يأ. محمد هادي الحارث اليام

 عضوا أ. الهنوف خالد الزكري

يكلف االعضاء بأداء المهام  الخاصة باللجنة والمذكورة في الالئحة  مهام اللجنة كالتالي:

الموحدة لوحدات التطوير والجودة بجامعة نجران ويكلف سعادتهم بإتمام مهام المعيار 

 ( من معايير االعتماد الوطني.)هيئة التدريسالخامس 

 رابعاً: لجنة التعليم والتعلم 

 رئيسا د. عبير شلبي

 عضوا رمضان  د. سماح

 عضوا د. مجاهد احمد الخضر

 عضوا د. الصادق الطاهر عبد الرحمن 

 عضوا أ.حنان الوادعي

 عضوا أ.تركي مرسل الحارثي

 عضوا أ.زهرة حمد قميش

يكلف االعضاء بأداء المهام الخاصة باللجنة والمذكورة في الالئحة  مهام اللجنة كالتالي:

الموحدة لوحدات التطوير و الجودة بجامعة نجران ويكلف سعادتهم بإتمام مهام المعيار 

 ( من معايير االعتماد الوطني.التعليم والتعلمالثالث)
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 عميد كلية التمريض

 عوض بن حممد القحطاني

 

 

  

 

 

 

 

 

 خامساً: لجنة قياس األداء 

 رئيسا د. هويده معوض احمد

 عضوا محمد ادريسد. امنه 

 عضوا عثمانعبدهللا محمد احمد  .د

 عضوا عبير البر .أ

 عضوا تركي مرسل الحارثي .أ

 عضوا مهرة علي المصعبي .أ

 عضوا عائشة احمد العوبثاني .أ

يكلف االعضاء بأداء المهام الخاصة باللجنة والمذكورة في الالئحة  مهام اللجنة كالتالي:

الموحدة لوحدات التطوير و الجودة بجامعة نجران ويكلف سعادتهم بإتمام مهام المعيار 

 .من معايير االعتماد الوطني الطالب(الرابع )

 سكرتارية الوحدة 

      أ. محمد هادي الحارث اليامي            شطر الطالب

 كري                             الزأ. الهنوف خالد   شطر الطالبات

على أن يكلفا بأداء المهام الخاصة بالسكرتارية والمذكورة في الالئحة الموحدة لوحدات 

 التطوير والجودة بجامعة نجران.


