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 فى إطار أعمال الجودة المستمرة بكلية اآلداب، تم عمل زيارة المراجعة الداخلية لبرنامج

اللغة اإلنجليزية وآدابها للوقوف على مدى جاهزية البرنامج للتقدم لإلعتماد وذلك بحضور 

كال من: أ.د/ ياسر حافظ مستشار الجودة وأ.د/ إيهاب شفطر مدير وحدة ضمان الجودة 

بالكلية ود.سميرة موسى نائب مدير وحدة ضمان الجودة والسادة أعضاء هيئة التدريس 

 برنامجوالهيئة المعاونة بال
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