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 2014انجازات مركز ضمان الجودة 

 التاريخ  المكان  النشاط  م

)المعايير   زيارة المتابعة والدعم الفني لمتابعة 1
 األكاديمية/ملفات المقرر باألقسام العلمية(

 م 13/2/2014الخميس  كلية التربية

  اللقاء األول لمراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية 2
 الممارسات الجيدة لتبادل الخبرات وعرض 

جامعة    –مركز ضمان الجودة 
 القاهرة 

 16/2/2014األحد 

تحكيم مشروع تطوير النظام اإلداري بالجامعة لتأهيلها   3

 الدورة األولي  ISO9001للحصول علي شهادة 
 م18/2/2014الثالثاء  إدارة المشروعات بالقاهرة 

)المعايير   زيارة المتابعة والدعم الفني لمتابعة 4
 األكاديمية/ملفات المقرر باألقسام العلمية(

 م19/2/2014األربعاء  كلية التمريض 

ملفات المقرر    زيارة المتابعة والدعم الفني لمتابعة 5
باألقسام العلمية+متابعة المعايير األكاديمية+لقاء  
 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والسادة اإلداريين

 م 24/2/2014االثنين  الرياضية كلية التربية 

ملفات المقرر    زيارة المتابعة والدعم الفني لمتابعة 6
باألقسام العلمية+متابعة المعايير األكاديمية لقاء أعضاء  

-والهيئة المعاونة والسادة اإلداريين-هيئة التدريس
 زيارة القاعات والمعامل 

 م25/2/2014الثالثاء  كلية العلوم 

زيارة المتابعة والدعم الفني لمتابعة مشروع   7

CIQAP 

 كلية 
 التربية الرياضية 

 م26/2/2014األربعاء 

زيارة المتابعة والدعم الفني لمتابعة مشروع   8

CIQAP 
 م 27/2/2014الخميس  كلية التمريض 

)المعايير   زيارة المتابعة والدعم الفني لمتابعة 9
 باألقسام العلمية(األكاديمية/ملفات المقرر 

 3/3/2014 –اإلثنين  كلية التربية

زيارة المتابعة والدعم الفني لمتابعة مشروع   10

CIQAP 
 5/3/2014 –األربعاء  كلية التربية

دورة "التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم   11
 العالى" 

 مركز ضمان الجودة 
 األحد  –السبت  

8-9/3/2014 

البرامج وخرائط المنهج لمؤسسات  دورة "توصيف  12
 التعليم العالى" 

 مركز ضمان الجودة 
 الثالثاء  –االثنين 

10-11/3/2014 

 زيارة المتابعة والدعم الفني لمتابعة  13
 )المعايير األكاديمية/ملفات المقرر باألقسام العلمية( 

 12/3/20147 –األربعاء  كلية الزراعة 

تابعة مشروع  زيارة المتابعة والدعم الفني لم 14

CIQAP 
 16/3/2014 –األحد  كلية الزراعة 

اجتماع فريق مركز ضمان الجودة ) حفل تكريم أ.د /   15
 طارق فايد (

 19/3/2014األربعاء  مركز ضمان الجودة 

 مركز ضمان الجودة  دورة "المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم العالى"  16
 األحد  –السبت  

22-23/3/2014 

 26/3/2014 –األربعاء  كلية اآلداب  زيارة الدعم الفنى والمتابعة  17

 27/3/2014الخميس  كلية الصيدلة  زيارة متابعة ودعم فنى  18

 27/3/2014الخميس  كلية العلوم  زيارة متابعة ودعم فنى  19

دورة "التخطيط اإلستراتيجى المؤسسي لمؤسسات   20
 التعليم العالى" 

 مركز ضمان الجودة 
 األحد  –السبت  

29-30/3/2014 

زيارة متابعة ودعم فنى لمشروع "دعم ومتابعة الخطط   21
 التنفيذية لمراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية" 

 9/4/2014االربعاء  مركز ضمان الجودة 

ورشة عمل عن تطوير النظام اإلداري بجامعة طنطا   22

 ISO 9001 2008ومتطلبات المواصفة
 15-16/4/2014 

)أنشطة الوحدة   زيارة المتابعة والدعم الفني لمتابعة 23
التقرير -وملفات المقرر باألقسام العلمية

التوصيفات الدراسية  –2012/2013السنوى 
 22/4/2014 –الثالثاء  التربية النوعية 
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2013/2014 ) 

زيارة المتابعة والدعم الفني لمتابعة)أنشطة الوحدة   24
التقرير -باألقسام العلميةوملفات المقرر 

التوصيفات الدراسية  –2012/2013السنوى 
2013/2014 ) 

 23/4/2014 –األربعاء  الحقوق 

زيارة المتابعة والدعم الفني لمتابعة)أنشطة الوحدة   25
التقرير -وملفات المقرر باألقسام العلمية

التوصيفات الدراسية  –2012/2013السنوى 
2013/2014 ) 

 26/4/2014 –السبت   التجارة 

زيارة المتابعة والدعم الفنى )المشروعات الطالبية   26
 الجديدة(

-التربية النوعية-التربية الرياضية-لكليات )العلوم
 الزراعة -الحقوق–الصيدلة   -التمريض

 28/4/2014 –اإلثنين  كليات الجامعة 

 مركز ضمان الجودة  دورة "التعلم الفعال لمؤسسات التعليم العالى"  27
 األربعاء  -الثالثاء

29-30/4/2014 

 م6/5/2014الثالثاء بكلية التجارة  ورشة عمل عن )تحليل الورقة اإلمتحانية( 28

 م7/5/2014األربعاء  كلية العلوم  ورشة عمل عن )تحليل الورقة اإلمتحانية( 29

زيارات   –زيارة متابعة ودعم فنى )معايير أكاديمية  30
متابعة أعمال وحدات األزمات    –األقسام العلمية 

وحدات التدريب    –وحدة الخريجين  –والكوارث  
 بالكلية( 

 م13/5/2014الثالثاء  كلية طب األسنان 

زيارات   –زيارة متابعة ودعم فنى )معايير أكاديمية  31
متابعة أعمال وحدات األزمات    –األقسام العلمية 

التدريب  وحدات   –وحدة الخريجين  –والكوارث  
 بالكلية( 

 م11/5/2014األحد  كلية الهندسة 

 23/6/2014 تمريض زيارة متابعة للمشروعات الطالبية لدعم التميز  32

 23/6/2014 تربية نوعية زيارة متابعة للمشروعات الطالبية  33

 زيارة متابعة للمشروعات الطالبية لدعم التميز  34
 

 25/6/2014 زراعة 

 25/6/2014 حقوق  للمشروعات الطالبية لدعم التمي زيارة متابعة   35

 زيارة متابعة للمشروعات الطالبية لدعم التميز  36
 

 25/6/2014 تربية رياضية

 1/7/2014 الصيدلة  زيارة متابعة للمشروعات الطالبية لدعم التميز  37

زيارة متابعة ودعم فنى لمتابعة أنشطة مشروع   38

CIQAP 
 2/7/2014 الزراعة 

مشروع مراكز    –متابعة مشروعات اعتماد المعامل  39
 التميز

 6/8/2014 الطب 

 12/8/2014 العلوم  زيارة متابعة للمشروعات الطالبية لدعم التميز  40

 25/8/2014 التجارة  ورشة عمل التخطيط اإلستراتيجى  41

 25/8/2014 التمريض  ورشة عمل كتابة السيرة الذاتية  42

 26/8/2014 التمريض  ورشة عمل أساليب تطبيقية فى األحصاء  43

 27/8/2014 التمريض  ورشة عمل إدارة التغيير 44

 30/8/2014 التمريض  ورشة عمل مفهوم الجودة واإلعتماد  45

متابعة أنشطة    –الجودة  متابعة أنشطة وحدة ضمان  46
 مشروع نظم االمتحانات وتقويم الطالب

 31/8/2014 التجارة 

 2/9/2014 التمريض  ورشة عمل التخطيط اإلستراتيجى  47
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 3/9/2014 التمريض  ورشة عمل مواجهة اآلزمات والكوارث 48

 إجتماع فريق مركز ضمان الجودة  49
مركز   -مركز ضمان الجودة 

 التطوير 
3/9/2014 

 4/9/2014 التمريض  ورشة عمل إدارة الوقت والتغيير 50

 7/9/2014 التمريض  ورشة عمل الساعات المعتمدة  51

 8/9/2014 التمريض  ورشة عمل حقوق الملكية الفكرية  52

 16/9/2014 التمريض  ورشة عمل اإلرشاد األكاديمي  53

 17/9/2014 التمريض  القرار ورشة عمل أساليب ومهارات اإلدارة وإتخاذ  54

 24/9/2014 مركز ضمان الجودة  زيارة وحدة إدارة المشروعات  55

 29/9/2014 التمريض  زيارة متابعة ودعم فنى  56

 30/9/2014 الهندسة  زيارة متابعة ودعم فنى  57

 زيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 58
الهيئة القومية لضمان جودة  

 التعليم
13/10/2014 

 20/10/2014 كلية الزراعة  زيارة متابعة ودعم فنى  59

 إجتماع فريق مركز ضمان الجودة  60
مركز   -مركز ضمان الجودة 

 التطوير 
22/10/2014 

 27/10/2014 كلية التربية زيارة متابعة ودعم فنى  61

 30:28/10/2014 كلية الزراعة  زيارة محاكاة  62

 3/11/2014 المعمل المركزى فنى زيارة متابعة ودعم  63

 – Iso – 9001زيارة متابعة ودعم فنى مشروع ) 64
2008) 

 3/11/2014 إدارة الجامعة 

 10/11/2014 الهندسة  زيارة متابعة ودعم فنى  65

مركز القياس   –مؤتمر مرئى )فيديو كونفرنس(  66
 والتقويم 

 11/11/2014 وحدة تطوير النظم 

 17/11/2014 التمريض  ودعم فنى زيارة متابعة   67

للتعريف بمشروعات   –مؤتمر مرئى )فيديو كونفرنس(  68
 الدورة الثانية –المشاركة الطالبية لدعم التميز 

المجمع   –قاعة المؤتمرات  
 الطبى 

18/11/2014 

 20/11/2014 التربية الرياضية  زيارة متابعة ودعم فنى  69

مشروع  تطوير نظم    -المشروعات زيارة وحدة إدارة  70
 الدورة الرابعة –تقويم الطالب واإلمتحانات 

 22/11/2014 كلية التجارة 

 23/11/2014 مركز التطوير  إجتماع حول المراجعة النهائية لتحليل الفجوة  71

 24/11/2014 كلية التربية الرياضية  ورشة عمل مهارات العرض والتقديم  72

 26/11/2014 مركز التطوير  وحدات مشروعات التطويرإجتماع مديرى   73

 27/11/2014 كلية التربية الرياضية  ورشة عمل تنمية مهارات البحث العلمى 74

 1/12/2014 كلية التربية الرياضية  ورشة عمل التخطيط اإلستراتيجى  75

زيارة متابعة إلدارات بالجامعة وهى: شئون   76
  -الدرسات العليا   - أعضاء هيئة التدريس

 التنظيم واإلدارة 
 

 1/12/2014 إدارة جامعة طنطا 

زيارة إستكمالية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  77
 واإلعتماد 

 3/12/2014 – 2 كلية الصيدلة 

 3/12/2014 كلية الهندسة  زيارة متابعة ودعم فنى  78
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التنفيذى لمشروع  إجتماع مركز ضمان الجودة والفريق  79
 تطوير النظام اإلدارى )اإليزو( 

 16/12/2014 إدارة جامعة طنطا 

80 
 تسليم المشروعات الطالبية بجامعة طنطا 

 كلية العلوم 
 كلية الزراعة 

 كلية التربية الرياضية 
20/12/2014 

 21/12/2014 كلية الصيدلة  EJACزيارة  81

 23/12/2014 طنطا إدارة جامعة   إجتماع مجلس جامعة طنطا  82

 24/12/2014 كلية العلوم  زيارة متابعة لمشروع الشاشة الذكية  83

إجتماع مركز ضمان الجودة والفريق التنفيذى لمشروع   84
 تطوير النظام اإلدارى )اإليزو( 

 24/12/2014 إدارة جامعة طنطا 
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