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2017- 2016للعام الجامعي   الداخلية لتقارير تقويم مخرجات التّعلّم مساهمة الخبراء األكاديميين في عمليّة المراجعة

 الحضور  .2

دورالالقسم / الشعبة /  البريد االلكتروني  الهاتف   االسم 

4007 4403 acherif@qu.edu.qa  مدير مكتب شؤون الجودة األكاديمية، رئيس
 اللجنة  

د. عادل شريف

4403 7269 nlitayem@qu.edu.qa د. نبيل ليتيم منسق تحسين الجودة، عضو

4403 4189 uebead@qu.edu.qa ،ٌلهندسة المدنية، عضوابرنامج  أُْستَاذ أسامة عبيدد.  

4403 4559 nabil.zouari@qu.edu.qa ،ٌعضوالعلوم البيئيةبرنامج  أُْستَاذ ، نبيل بن سالم الزواريد.  

4403 6499 hbenjellou@qu.edu.qa د. هشام بنجلون أُْستَاذٌ ُمشارك، كلية االدارة واالقتصاد، عضو

4403 4431   s.dedeche@qu.edu.qa  ٌعضوبرنامج الّدراسات االسالميّة، مشاركأُْستَاذ ، سعد الدين دداش. د 

4403 5075 ghassan.mardini@qu.edu.qa ، عضوالمحاسبة، برنامج أُْستَاذٌ ُمَساِعد غسان ماردينيد.  

4403 5442 r.khalid@qu.edu.qa عضوالتعليم الثانوي س، بكالوريوأُْستَاذٌ ُمَساِعد ، بو شاويشأريم خالد د.  

4403 4843 m_mostafa@qu.edu.qa  ٌعضونامج اللغة العربيةمساعد برأُْستَاذ ،  
عبد محمد مصطفى سليم د. 

فاللطي

6611 3130 islam.chiha@qu.edu.qa عضوكلية القانون، أُْستَاذٌ ُمَساِعد ، إسالم إبراهيم شيحا د. 

4403 4049 wyousef@qu.edu.qa وائل يوسفد.  أُْستَاذٌ ُمَساِعد، برنامج المتطلبات العامة، عضو

4403 4361 sbgarba@qu.edu.qa عضوهندسة معماريةالأُْستَاذٌ ُمَساِعد، برنامج ، شيبو باال غارباد.  

4403 5359 chris.jones@qu.edu.qa عضو، التأسيسي البرنامج ،محاضر / لغة إنجليزية أ.كريس جونز 

4403 5521 salimnazar@qu.edu.qa عضو، التأسيسي البرنامج ،محاضر / رياضيات أ.سليم نزار سليم 

4403 4013 msabbagh@qu.edu.qa 
منسق مخرجات التعلم والتقويم، مكتب شؤون 

 الجودة األكاديمية، عضو
د صبَّاغ أ. ُمحمَّ

 المعتذرون .3

4403 4969 bchrismas@qu.edu.qa ،عضوبرنامج العلوم الرياضيةأُْستَاذٌ ُمَساِعد ، برينا كاثرين روز كريسماسد.  



4403 7603 a.badran@qu.edu.qa 
، والتنميةالسياسة والتخطيط برنامج أُْستَاذٌ ُمَساِعد،

 عضو
احمد محمد عبد الحق بدراند. 
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