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 2013انجازات مركز ضمان الجودة 

 التاريخ  المكان  النشاط  م

 3/1/2013الخميس  كلية التربية CIQAPزيارة متابعة أنشطة مشروع  1

 14/1/2013اإلثنين  كلية الهندسة  زيارة محاكاة لمعمل الخرسانة  2

 CIQAPندوة عن " إدارة الجودة الشاملة لمشروع  3
 " 

 21/1/2013اإلثنين  كلية طب األسنان 

إجتماع مع مديرى وحدات الجودة لتحديد دور وحدات   4
الجودة بالكليات فى مشروع دعم ومتابعة الخطط  

الدورة   –التنفيذية بمراكز ضمان الجودة بالجامعات 
 األولى 

 
 مركز ضمان الجودة 

 23/1/2013األربعاء 

إدارة نظم الجودة الداخلية وإستيفاء معايير ندوة عن "  5
 اإلعتماد 

 23/1/2013األربعاء  مركز ضمان الجودة 

زيارة تسليم مشروع كلية الهندسة "إعتماد معمل   6
 الخرسانة " 

 28/1/2013اإلثنين  كلية الهندسة 

زيارة تسليم مشروع كلية التربية الرياضية  " دراسة   7
مسحية للتشوهات القوامية بين تالميذ الريف والحضر  

 فى محافظة الغربية 
  

زيارة تسليم مشروع كلية التربية النوعية  " دعم   8
فرص التعلم التفاعلى والتعاونى وتدريب اإلقران للطالب  

 جامعة طنطا  "  –المعلم بكلية التربية النوعية 
 28/1/2013اإلثنين  كلية التربية النوعية 

زيارة دعم فنى لمشروع كلية العلوم  التنمية البشرية   9
 والمهنية والتأهيل المهنى لطالب كلية العلوم 

  كلية العلوم 

زيارة دعم فنى لمشروع كلية الزراعة   " دور الطالب   10
فى التخلص من قش األرز وإستغالله إقتصاديا فى إنتاج  

 عيش الغراب" 
 28/1/2013اإلثنين  كلية الزراعة 

  كلية الطب  زيارة اعتماد كلية الطب  11

 28/1/2013اإلثنين  كلية العلوم  زيارة محاكاة لكلية العلوم  12

زيارة بشأن مناقشة مالحظات التقييم المبدئى لمشروع   13

CIQAP 
 18/2/2013االثنين  كلية التمريض 

 2/2013/ 21 – 19 كلية التمريض  CIQAPزيارة مراجعة مشروع  14

 23/2/2013السبت  كلية التجارة  ندوة  15

تسليم مشروع التنمية البشرية والمهنية والتأهيل   16
 المهنى لطالب كلية العلوم " 

 2/3/2013السبت  كلية العلوم 

تسليم مشروع دور الطالب فى التخلص من قش األرز   17
 وإستغالله إقتصاديا فى إنتاج عيش الغراب" 

 3/3/2013االحد  كلية الزراعة 

زيارة متابعة لمعمل خواص المواد من قبل وحدة ادارة   18
 المشروعات 

 3/3/2013االحد  كلية الهندسة 

زيارة متابعة لمعمل البيولوجيا الجزيئية من قبل وحدة   19
 ادارة المشروعات 

 3/3/2013االحد  كلية الطب 

من قبل   CIQAPزيارة مراجعة النشطة مشروع  20

 مركز ضمان الجودة 
 5/3/2013الثالثاء  كلية التربية

من قبل مركز ضمان   CIQAPزيارة متابعة مشروع   21
 الجودة 

 5/3/2013الثالثاء  كلية طب االسنان 

 5/3/2013الثالثاء  كلية الصيدلة  زيارة التقدم لألعتماد  22

 6/3/2013االربعاء  كلية الهندسة  زيارة التقدم لالعتماد  23

 27/2/2013األربعاء  كلية الهندسة  زيارة اعتماد معمل الخرسانة  24

 5/3/2013الثالثاء  كلية العلوم  تسليم مشروع اشراقة  25

 28/2/2013 -27 كلية الزراعة  تسليم مشروع عيش الغراب  26
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 5/3/2013الثالثاء  كلية اآلداب  ورشة عمل " توصيف البرامج والمقررات "  27

 5/3/2013الثالثاء مركز ضمان الجودة  ورشة عمل " أساليب التقويم واإلمتحانات "  28

 12/3/2013الثالثاء  مركز ضمان الجودة  ورشة عمل " آليات المراجعة الخارجية "  29

 13/3/2013األربعاء  كلية الصيدلة  زيارة دعم فنى لمعمل الفارماكولوجى  30

 17/3/2013األحد  مركز ضمان الجودة  اإلرشاد الطالبى والدعم األكاديمى " ورشة عمل "  31

ورشة عمل " إدارة نظم الجودة وإستيفاء معايير  32
 االعتماد" 

 25/3/2013االثنين  كلية التربية الرياضية 

 3/4/2013األربعاء  التربية الرياضية  ورشة عمل " التقويم الذاتى "  33

 4/4/2013الخميس  مركز التطوير  الشهرى لمديرى مشروعات التطوير االجتماع  34

اإلجتماع الشهرى مع مديرى الوحدات ورؤساء   35
 واعضاء اللجان التابعة لمركز ضمان الجودة 

 10/4/2013األربعاء  مركز ضمان الجودة 

 7/4/2013األحد  كلية الهندسة  زيارة محاكاة لكلية الهندسة  36

 14/4/2013األحد  كلية الزراعة  ومتابعة زيارة دعم  37

  كلية العلوم  ندوة "آليات المراجعة الخارجية "  38

 17/4/2013الخميس  كلية الهندسة  زيارة متابعة العداد الكلية لزيارة التقدم لإلعتماد  39

اجتماع فريق المركز للتنسيق مع الكليات الستيفاء   40
 استبيانات دراسة قياس االثر 

 21/4/2013 ضمان الجودة مركز 

 22/4/2013 مركز ضمان الجودة  اجتماع مع فريق مركز ضمان الجودة  41

 7/5/2013 كلية التربية الرياضية  زيارة دعم فنى  42

43  
 زيارة دعم فنى 

 
 كلية الزراعة 

 13/5/2013االثنين 

ورشة عمل " فنيات اعداد وكتابة التقرير السنوى   44
 والمقرر" للبرنامج  

 27/5/2013 مركز ضمان الجودة 

45  
 زيارة دعم فنى 

 
 كلية الزراعة 

 

ورشة عمل " إدارة نظم ضمان الجودة واستيفاء   46
 متطلبات االعتماد 

 11/6/2013 كلية العلوم 

اجتماع مديرى وحدات الجودة مع ادارة مركز ضمان   47
الجودة + عرض كيفية اعداد مصفوفة المعايير 

 االكاديمية للبرنامج 

 
 مركز ضمان الجودة 

 

  كلية العلوم  زيارة متابعة دعم فنى  48

  طب االسنان  زيارة متابعة دعم فنى  49

 16/6/2013 مركز ضمان الجودة  اجتماع فريق مركز ضمان الجودة  50

 17/6/2013 كلية التربية الرياضية  زيارة متابعة دعم فنى  51

  الزراعة كلية  زيارة متابعة  52

 23/6/2013 طب االسنان  اجتماع مديرى الوحدات  53

 25/6/2013 كلية الهندسة  زيارة متابعة لمعمل خواص المواد  54

  مركز ضمان الجودة  اجتماع فريق مركز ضمان الجودة  55

دورة " التخطيط االستراتيجى فى مؤسسات التعليم   56
 العالى " 

 26/6/2013 بكلية طب االسنان 

 22/7/2013 كلية الصيدلة  زيارة متابعة ودعم فنى  57

  كلية الطب  زيارة معمل البيولوجيا الجزيئية 58

 24/7/2013 كلية الصيدلة  زيارة معمل الباثولوجيا االكلينيكية 59

  مركزضمان الجودة  اجتماع فريق مركز ضمان الجودة  60
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 19/8/2013 التربية النوعية كلية  زيارة متابعة ودعم فنى  61

 21/8/2013 كلية التربية النوعية  زيارة متابعة ودعم فنى  62

 2/9/2013 بكلية الحقوق  اجتماع مديرى الوحدات بالكليات  63

 4/9/2013 كلية التجارة  زيارة متابعة ودعم فنى  64

 3/9/2013 كلية الحقوق  زيارة متابعة ودعم فنى  65

باستخدام الفيديو كونفرانس عن ورشة عمل  66
 المشروعات الطالبية 

المجمع   –قاعة المؤتمرات  
 الطبى 

5/9/2013 

 9/2013/ 12 – 11 مركز ضمان الجودة  اجتماع فريق المركز  67

 15/9/2013 المعهد الفنى للتمريض  زيارة  68

 25/9/2013 كلية التمريض  زيارة متابعة ودعم فنى  69

 25/9/2013 كلية الهندسة  ودعم فنى زيارة متابعة   70

ورشة عمل لمناقشة ومراجعه المقترحات المقدمة من   71
الدورة   –الكليات للمشروعات الطالبية لدعم التميز 

 االولى 
 26/9/2013 مركز ضمان الجودة 

 1/10/2013 هندسة  زيارة  متابعة ودعم فنى  72

 3/10/2013 األسنان كلية طب  زيارة المتابعة والدعم الفني  73

 9/10/2013 صيدلة  زيارة للوقوف على استعداد الكلية لزيارة االعتماد  74

زيارة لمراجعة ملفات توصيف البرامج والمقررات   75
 تمهيدا للزيارة 

 23/10/2013 طب 

 23/10/2013 مركز ضمان الجودة  االجتماع الشهرى لفريق مركز ضمان الجودة  76

 29/10/2013 مركز الجودة  مشروع نظم االمتحانات وتقويم الطالب اجتماع منسقى   77

 30/10/2013 علوم  زيارة متابعة ملفات المقررات الدراسية باالقسام العلمية  78

زيارة متابعة ودعم فنى لالستعداد للزيارة من قبل   79

 ciqapمسئول ادارة المشروعات عن مشروع 
 31/10/2013 التربية

 3/11/2013 طب االسنان  ورشة عمل : التقويم القائم على مخرجات التعلم  80

 4/11/2013 اآلداب  زيارة متابعة ودعم فنى  81

ملفات المقرر باالقسام  زيارة متابعة ودعم فنى لمتابعة  82
 العلمية 

 14/11/2013 التمريض 

اجتماع منسقى مشروع : نظم لتقويم الطالب   83
 واالمتحانات : 

 19/11/2013 مركز ضمان الجودة 

زيارة متابعة ودعم فنى ومتابعة ملفات المقرر باالقسام   84
 العلمية 

 19/11/2013 الزراعة 

دات الجودة  اجتماع أ.د/رئيس الجامعة مع مديري وح  85
 بالكليات 

 25/11/2013 مكتب رئيس الجامعة 

 27/11/2013 كلية الطب  زيارة المتابعة والدعم الفنى  86

 3/12/2013 لكلية الطب  الزيارة التكميلية  87

ورشة عمل بعنوان " المعايير األكاديمية وتوصيف   88
 المقررات " 

 3/12/2013 كلية الحقوق 

 28/11/2013 مركز ضمان الجودة  الطالب القائم على نواتج التعلم " ورشة عمل " تقويم  89

 8/12/2013 طب االسنان  زيارة المتابعة والدعم الفني  90

 11/12/2013 مركز الجودة  اجتماع فريق مشروع نظم االمتحانات وتقويم الطالب  91

 12/12/2013 رة إدارة المشروعات بالقاه تحكيم المشروعات الطالبية الفائزة بالجامعة  92

 

mailto:tqac@unv.tanta.edu.eg

