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 2015انجازات مركز ضمان الجودة 

 التاريخ  المكان  النشاط  م

 4/1/2015 كلية الطب  زيارة متابعة ودعم فنى )مشروع البصمة الجينية( 1

 4/1/2015 المكتبة المركزية  ورشة عمل " مراجعة اإلجراءات والنماذج "  2

 6/1/2015 المكتبة المركزية  اإلجتماع التنفيذى لفرق األيزو  3

زيارة متابعة لمشروعع النظام اإلدارى )األيزو(   4
إدارة   -إدارة نظم المعلومات الجامعة  )لإلدارات 

 ( إدارة شئون الطالب - المكتبات
 

 13/1/2015 المكتبة المركزية 

 18/1/2015 كلية العلوم  زيارة متابعة ودعم فنى  5

 19/1/2015 كلية التربية الرياضية  زيارة متابعة ودعم فنى  6

 20/1/2015 كلية الطب  زيارة متابعة ودعم فنى  7

 24/2/2015 مركز ضمان الجودة  ورشة عمل "تصميم تحليل الورقة اإلمتحانية"  8

 25/2/2015 كلية التربية ورشة عمل "اإلرشاد األكاديميى"  9

ورشة عمل " الوانب القانونية للعاملين )المفهوم   10
 والواجبات(" 

 1/3/2015 المركزىالمعمل 

 3/3/2015 مركز ضمان الجودة  ورشة عمل "تصميم تحليل الورقة اإلمتحانية"  11

 4/3/2015 مركز ضمان الجودة  إجتماع فريق المركز  12

 الدورة الثانية   –إجتماع تحكيم المشروعات الطالبية  13
وحدة إدارة المشروعات  

 بالقاهرة 
4/3/2015 

 8/3/2015 كلية الطب  الوحدات إجتماع مديرى  14

 9/3/2015 مركز ضمان الجودة  ورشة عمل "إدارة اآلزمات"  15

 22/3/2015 كلية الحقوق  ورشة عمل "توصيف المقررات"  16

 23/3/2015 مركز ضمان الجودة  ورشة عمل "المهارات القيادية لإلدارة"  17

 24/3/2015 المعمل المركزى ورشة عمل "إتخاذ القرارات وحل المشكالت"  18

 25/3/2015 كلية اآلداب  زيارة متابعة ودعم فنى  19

 30/3/2015 كلية الحقوق  زيارة متابعة ودعم فنى  20

ورشة عمل " كيفية تنفيذ العمليات اإلدارية المشتركة   21
 بين اإلدارات" 

 30/3/2015 مركز ضمان الجودة 

 30/3/2015 كلية الحقوق  (sdeeالتعليمية )ورشة عمل مشروع دعم الفاعلية  22

ورشة عمل عن "توصيف البرامج والمقررات   23
 الدراسية" 

 1/4/2015 مركز ضمان الجودة 

ورشة عمل عن "مهارات المتابعة والتقييم وقياس   24
 اآلداء" 

 5/4/2015 مركز ضمان الجودة 

إجتماع مناقشة المقترحات المقدمة لمشروع دعم   25
 وتطوير الفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم

 5/4/2015 مركز ضمان الجودة 

 6/4/2015 كلية التربية الرياضية  CIQAPزيارة متابعة أنشطة مشروع ال  26

 6/4/2015 مركز ضمان الجودة  ورشة عمل عن "الجودة مفهوم ووجبات"  27

 7/4/2015 مركز ضمان الجودة  إجتماع فريق المركز  28

 7/4/2015 مركز ضمان الجودة  إجتماع مديرى الوحدات  29

 19/4/2015 المعمل المركزى ورشة عمل عن "مهارات التواصل الفعال"  30

 19/4/2015 العلوم  زيارة متابعة ودعم فنى  31

 20/4/2015 مركز ضمان الجودة  ورشة عمل عن "إدارة التغيير"  32
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الجودة بالكليات مع السيد  إجتماع مديرى وحدات  33
 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسادة النواب 

 20/4/2015 إدارة الجامعة 

 23:21/4/2015 كلية التربية الرياضية  زيارة المحاكاة  34

 3/5/2015 كلية الزراعة  زيارة متابعة ودعم فنى  35

 6/5/2015-4 كلية الهندسة  زيارة تكميلية تمهيدآ لإلعتماد  36

زيارة وحدة إدارة المشروعات لتسليم مشروع دعم   37
 ومتابعة الخطة التنفيذية لمراكز ضمان الجودة 

 13/5/2015 مركز ضمان الجودة 

 13/5/2015 كلية التربية الرياضية  CIQAPزيارة تسليم مشروع  38

 24/5/2015 كلية التجارة  إجتماع مديرى الوحدات بالكليات  39

 25/5/2015 المكتبة المركزية  ISO 9001 2008إجتماع النظام اإلدارى  40

 زيارة متابعة مشروعات أعتماد المعامل  41
 معمل التدفق الخلوى -

 معمل السيولة وتجلط الدم  -
 معمل الكيمياء اإلكلينيكية والمناعة  -

 27/5/2015 كلية الطب 

زيارة دعم فنى لمتابعة الخطة التنفيذية لمشروع   42
أستخداث مركز تكنولوجيا البصمة الجينية كأداة لتطوير  

 األبحاث التطبيقية المتقدمة لتشخيص السرطان 
 28/5/2015 كلية الطب 

 31/5/2015 مركز ضمان الجودة  ورشة عمل " نظم اإلمتحانات وتقويم الطالب "  43

 1/6/2015 مركز ضمان الجودة  إجتماع فريق مركز ضمان الجودة  44

زيارة وحدة إدارة المشروعات للمشروع اإلبتكارى "   45
تنمية المهارات العلمية والمهنية لطالب كلية الهندسة  

 اإلنشائية" 
 3/6/2015 كلية الهندسة 

زيارة دعم فنى لمتابعة الخطة التنفيذية لمشروع   46
أستخداث مركز تكنولوجيا البصمة الجينية كأداة لتطوير  

 ة لتشخيص السرطان األبحاث التطبيقية المتقدم 
 3/6/2015 كلية الطب 

زيارة دعم فنى لمتابعة الخطة التنفيذية للمشروع   47
اإلبتكارى  "تلبية إحتياجات  سوق العمل الصيدلى من  
 المهارات المهنية والعلمية لطالب مرحلة البكالوريوس" 

 7/6/2015 كلية الصيدلة 

التنفيذية للمشاريع التالية  زيارة دعم فنى لمتابعة الخطة   48
: 

مشروع إستخدام مخلفات البناء فى العناصر اإلنشائية  
 والغير إنشائية بإستخدام تقنية النانوتكنولوجى 

مشروع دعم تنمية المهارات العلمية والمهنية لطالب  
 SSDIPكلية الهندسة اإلنشائية  

 مشروع نظم تقويم الطالب واإلمتحانات
 

 8/6/2015 كلية الهندسة 

زيارة دعم فنى لمتابعة الخطة التنفيذية لمشروع المعمل   49
 المركزى

 9/6/2015 المعمل المركزى

 مركز ضمان الجودة  إجتماع فريق مركز ضمان الجودة  50
 األربعاء،

5/8/2015 

 كلية الزراعه  زيارة المتابعة والدعم الفني  51
 األربعاء،

19/8/2015 

 كلية التمريض  المتابعة والدعم الفني زيارة  52
 الثالثاء 

1/9/2015 

 متابعة ودعم فنى للمشروعات الطالبية  53
 مشروع أبجد  -

 TSRAمشروع  -

 كلية الطب 
 اإلثنين

7/9/2015 

 متابعة ودعم فنى للمشروعات الطالبية  54

 . C2مشروع صيدلة ضد فيروس  -
 كلية الصيدلة 

 اإلثنين
7/9/2015 

 المكتبة المركزية  االيزو بالجامعة اعتماد  55
 األربعاء -الثالثاء-اإلثنين

8-9-10/9 /2015 
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 متابعة ودعم فنى للمشروعات الطالبية  56
 مشروع الطاقة المتجددة )تدوير من آجل التغير( -
مشروع تنمية المهارات اإلبداعية لدارسى علم   -

 الحيوان فى مجال اإلستزراع المائى. 
السياسى لطالب جامعة طنطا  مشروع التثقيف  -

 كأليات لضمان التنمية المستدامة. 

 كلية العلوم 
 األحد 

13/9/2015 

متابعة ودعم فنى  لمتابعة أنشطة مشاريع أعتماد   57
 المعامل 

 معمل التدفق الخلوى -
 معمل السيولة وتجلط الدم  -

 معمل الكيمياء اإلكلينيكية والمناعة  -

 كلية الطب 
 اإلثنين

14/9/2015 

مشروع تطوير نظم    زيارة المتابعة والدعم الفني 58
 اإلمتحانات والطالب 

 كلية التجارة 
 الثالثاء 

15/9/2015 

مشروع تطوير نظم    زيارة المتابعة والدعم الفني 59
 اإلمتحانات والطالب 

 كلية التربية
 الثالثاء 

15/9/2015 

 زيارة متابعة ودعم فنى  60
 اإلمتحانات والطالب مشروع تطوير نظم    -1

 المشروعات الطالبية: -2
 معمل النماذج الهندسية  -

إستخدام طريقة الغزل إلنتاج ألياف نانومترية   -
 الستخدامها إلنتاج مرشحات فى حجم النانومتر

إستخدام مادة مبتكرة من خرسانة األلياف عالية األداء   -
 لتقليل صدأ التسليح فى المناطق  الساحلية فى مصر 

 لهندسة كلية ا 
 األربعاء 

16/9/2015 

 مركز ضمان الجودة  إجتماع فريق مركز ضمان الجودة  61
 الثالثاء 

5/10/2015 

الخطة التدريبية المقترحة لمشروع إستخدام مركز   62
تكنولوجيا البصمة الجينية كأداة لتطوير األبحاث  

التطبيقية المتقدمة لتشخيص السرطان ) ورشة عمل  
 القيادة( . مهارات اإلدارة وفن 

 كلية الطب 
 معمل البصمة الجينية 

 السبت 
8/10/2015 

 زيارة متابعة ودعم فنى للمشروعات الطالبية  63
تدريب وتأهيل الخرجين على إنتاج شتالت  -

 الخضر) شتله( 
 

 كلية الزراعة 
 اإلثنين

12/10/2015 

الخطة التدريبية المقترحة لمشروع إستخدام مركز   64
الجينية كأداة لتطوير األبحاث  تكنولوجيا البصمة 

التطبيقية المتقدمة لتشخيص السرطان )ورشة عمل   
 الجودة )المفهوم والواجبات(( . 

 كلية الطب 
 معمل البصمة الجينية 

 الخميس
15/10/2015 

زيارة متابعة ودعم فنى لمراجعة المعيير وكذلك متابعة   65
وحدة   –وحدة الخرجين  –أنشطة وحدة التدريب 

 األزمات والكوارث 
 كلية طب األسنان 

 اإلثنين
19/10/2015 

الخطة التدريبية المقترحة لمشروع إستخدام مركز   66
تكنولوجيا البصمة الجينية كأداة لتطوير األبحاث  

التطبيقية المتقدمة لتشخيص السرطان )ورشة عمل   
 إتخاذ القرارات وحل المشكالت(. 

 كلية الطب 
 معمل البصمة الجينية 

 يسالخم
22/10/2015 

زيارة متابعة ودعم فنى لمراجعة المعيير وكذلك متابعة   67
وحدة   –وحدة الخرجين  –أنشطة وحدة التدريب 

 األزمات والكوارث 
 كلية الصيدلة 

 اإلثنين
26/10/2015 

الخطة التدريبية المقترحة لمشروع إستخدام مركز   68
تكنولوجيا البصمة الجينية كأداة لتطوير األبحاث  

التطبيقية المتقدمة لتشخيص السرطان )ورشة عمل   

 (. SPSSالتطبيق اإلحصائى بنظام 

 كلية الطب 
 معمل البصمة الجينية 

 الثالثاء 
27/10/2015 

دام مركز  الخطة التدريبية المقترحة لمشروع إستخ 69
تكنولوجيا البصمة الجينية كأداة لتطوير األبحاث  

التطبيقية المتقدمة لتشخيص السرطان )ورشة عمل   
 إدارة الوقت(. 

 كلية الطب 
 معمل البصمة الجينية 

 الخميس
29/10/2015 
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الخطة التدريبية المقترحة لمشروع إستخدام مركز   70
األبحاث  تكنولوجيا البصمة الجينية كأداة لتطوير 

التطبيقية المتقدمة لتشخيص السرطان )إدارة األزمات  
 والكوارث(. 

 كلية الطب 
 معمل البصمة الجينية 

 الثالثاء 
3/11/2015 

 مركز ضمان الجودة  إجتماع فريق مركز ضمان الجودة  71
 األربعاء 

4/11/2015 

الخطة التدريبية المقترحة لمشروع إستخدام مركز   72
البصمة الجينية كأداة لتطوير األبحاث  تكنولوجيا 

التطبيقية المتقدمة لتشخيص السرطان )حفظ الوثائق 
 والسجالت بنظام إدارة الجودة(. 

 كلية الطب 
 معمل البصمة الجينية 

 السبت 
7/11/2015 

الخطة التدريبية المقترحة لمشروع إستخدام مركز   73
األبحاث  تكنولوجيا البصمة الجينية كأداة لتطوير 

التطبيقية المتقدمة لتشخيص السرطان )مهارات  
 المتابعة والتقييم وقياس اآلداء(. 

 كلية الطب 
 معمل البصمة الجينية 

 السبت 
14/11/2015 

زيارة متابعة ودعم فنى لمراجعة المعيير وكذلك متابعة   74
وحدة   –وحدة الخرجين  –أنشطة وحدة التدريب 

 األزمات والكوارث 
 كلية العلوم 

 إلثنينا
16/11/2015 

متابعة ودعم فنى  لمتابعة أنشطة مشاريع أعتماد   75
 المعامل 

 كلية العلوم 
 األربعاء 

18/11/2015 

الخطة التدريبية المقترحة لمشروع إستخدام مركز   76
تكنولوجيا البصمة الجينية كأداة لتطوير األبحاث  
التطبيقية المتقدمة لتشخيص السرطان )مهارات  

 التفاوض(. 

 كلية الطب 
 معمل البصمة الجينية 

 السبت 
21/11/2015 

الخطة التدريبية المقترحة لمشروع إستخدام مركز   77
تكنولوجيا البصمة الجينية كأداة لتطوير األبحاث  

 التطبيقية المتقدمة لتشخيص السرطان )إدارة الضغوط(.

 كلية الطب 
 معمل البصمة الجينية 

 اإلثنين
30/11/2015 

 كلية التربية الرياضية  زيارة متابعة ودعم فنى لمراجعة المعايير 78
 األحد 

29/11/2015 

 إجتماع مديرى الوحدات بالجامعة  79
مركز ضمان الجودة قاعة  

406 
 اإلثنين

30/11/2015 

زيارة متابعة ودعم فنى لمشروع تطوير النظام اإلدارى   80
على اإلعتماد )إدارة التنظيم بالجامعة وتأهيلها للحصول 

إدارة شئون هيئة   –إدارة العالقات الثقافية  –واإلدارة 
 التدريس(

 إدارة الجامعة 
 األربعاء 

9/12/2015 

زيارة متابعة ودعم فنى لمشروع تطوير النظام اإلدارى   81
بالجامعة وتأهيلها للحصول على اإلعتماد )إدارة شئون  

إدارة المكتبة   –ت العليا إدارة الدرسا –التعليم والطالب
 مركز المعلومات وإتخاذ القرار(  -المركزية 

 المجمع الطبى 
 الخميس

10/12/2015 

 إجتماع فريق مركز ضمان الجودة  82
 مركز ضمان الجودة 

 406قاعة 
 الثالثاء 

15/12/2015 

زيارة متابعة ودعم فنى لمتابعة أنشطة مشروع ال   83

CIQAP 
 كلية التربية

 األحد 
20/12/2015 

زيارة متابعة ودعم فنى لمتابعة مشروع أستحداث مركز   84
تكنولوجيا البصمة الجينية كأداة لتطوير األبحاث  

 التطبيقية المتقدمة لتشخيص السرطان 
 كلية الطب 

 األحد 
27/12/2015 

متابعة ودعم فنى لمشروع تطوير المعمل  زيارة   85
 المركزى الرئيسى لجامعة طنطا وتأهيلة لإلعتماد 

 المعمل المركزى
 اإلثنين

28/12/2015 
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