
 مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا 

Tanta University Quality Assurance Center 

TQAC 

 

 مركز ضمان الجودة   –الدور الرابع    –مركز التطوير    -المجمع الطبي    –طنطا  

E – Mail : tqac@unv.tanta.edu.eg 

 2016انجازات مركز ضمان الجودة 

 التاريخ  المكان  النشاط  م

ورشة عمل بعنوان "تحكيم مقترحات مشروع دعم   1
الخطط التنفيذية لوحدات ضمان الجودة بكليات  

 الجامعة" 

 مركز ضمان الجودة 
 406قاعة 

 اإلثنين
2/1/2016 

زيارة متابعة ودعم فنى لمشروع تطوير النظام اإلدارى   2
 بالجامعة وتأهيلها للحصول على اإلعتماد 

 إدارة الجامعة 
 الثالثاء 

5/1/2016 

 إجتماع فريق مركز ضمان الجودة  3
 مركز ضمان الجودة 

 406قاعة 
 األحد 

17/1/2016 

 إجتماع مديرى الوحدات بالجامعة  4
مركز ضمان الجودة قاعة  

406 
 الثالثاء 

19/1/2016 

 اإلمتحانية" ورشة عمل "تحليل الورقة  5
مركز ضمان الجودة قاعة  

406 
 األربعاء 

20/1/2016 

 ورشة عمل "تحليل الورقة اإلمتحانية"  6
مركز ضمان الجودة قاعة  

406 
 األحد 

6/3/2016 

زيارة متابعة ودعم فني ألعمال الجودة والمعايير،   7
ومتابعة أنشطة وحدات )الخريجين، والتدريب،  

 واألزمات والكوارث(
 التربية الرياضية كلية 

 الثالثاء 
8/3/2016 

زيارة متابعة ودعم فني لكليتكم الموقرة لمتابعة ملفات   8
 المقرر باألقسام العلمية، ومتابعة المعامل 

 كلية التربية الرياضية 
 األربعاء 

9/3/2016 

 إجتماع فريق مركز ضمان الجودة  9
 مركز ضمان الجودة 

 406قاعة 
 السبت 

12/1/2016 

إجتماع مديرى وحدات الجودة بالكليات مع السيد   10
األستاذ الدكتور رئيس الجامعة والسادة النواب   

 وإجتماع مجلس اإلدارة 
 إدارة الجامعة 

 األحد 
6/3/2016 

  SDEEمتابعة مشروع دعم الفاعلية التعليمية   11
 ومتابعة ملفات المقرر باألقسام العلمية 

 كلية اآلداب 
 األربعاء 

20/3/2016 

ورشة عمل بعنوان " الجودة "المفهوم  12
 والواجبات"" 

 كلية اآلداب 
 السبت 

26/3/2016 

ورشة عمل بعنوان " توصيف وتقرير البرامج   13
 والمقررات " 

 كلية الحقوق 
 السبت 

26/3/2016 

ورشة عمل بعنوان " تنظيم العمل بلجان  14
 الجودة وفقآ لالئحة الجديدة " 

 كلية اآلداب 
 األحد 

27/3/2016 

  SDEEمتابعة مشروع دعم الفاعلية التعليمية   15
 ومتابعة ملفات المقرر باألقسام العلمية 

 كلية التجارة 
 اإلثنين

28/3/2016 

 كلية الصيدلة  زيارة إعتماد  16
 اإلثنين : األربعاء 

28  :30/3/2016 

 كلية اآلداب  ورشة عمل بعنوان " نظام الفارابى فى الجودة "  17
 الثالثاء 

29/3/2016 

 كلية اآلداب  ورشة عمل بعنوان " تحليل الورقة اإلمتحانية "  18
 األحد 

3/4/2016 

 كلية التربية ورشة عمل بعنوان " إدارة األزمات والكوارث "  19
 اإلثنين

4/4/2016 

ورشة عمل بعنوان " اإلرشاد األكاديمى  20
 الدعم الطالبى " 

 كلية الحقوق 
 الخميس

7/4/2016 

ورشة عمل بعنوان " التخطيط اإلستراتيجى  21
 " 

 كلية اآلداب 
 األحد 

10/4/2016 

 كلية التجارة  ورشة عمل بعنوان الجودة " المفهوم والوجبات "  22
 اإلثنين

11/4/2016 

 كلية التربية ورشة عمل بعنوان " تحليل الورقة اإلمتحانية "  23
 الثالثاء 

12/4/2016 

 كلية التجارة  بعنوان " التخطيط اإلستراتيجى " ورشة عمل  24
 الثالثاء 

12/4/2016 
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ورشة عمل بعنوان " مهارات المتابعة والتفييم وقياس   25
 اآلداء " 

 كلية التربية
 األحد 

17/4/2016 

 كلية اآلداب  "   2ورشة عمل بعنوان " نظام الفارابى فى الجودة  26
 اإلثنين

18/4/2016 

 كلية الحقوق  بعنوان " تحليل الورقة اإلمتحانية " ورشة عمل  27
 الثالثاء 

19/4/2016 

 كلية اآلداب  ورشة عمل بعنوان " صياغة المعايير األكاديمية "  28
 الثالثاء 

19/4/2016 

 كلية التجارة  ورشة عمل بعنوان " نظام الفاربى فى الجودة "  29
 الثالثاء 

19/4/2016 

التخطيط اإلستراتيجى ورشة عمل بعنوان "  30
 " 

 كلية التربية
 األحد 

19/4/2016 

 كلية التجارة  ورشة عمل بعنوان " اإلرشاد األكاديمى "  31
 األحد 

24/4/2016 

 كلية التربية ورشة عمل بعنوان " إدارة األزمات والكوارث "  32
 األربعاء 

4/5/2016 

 اآلداب كلية  ورشة عمل بعنوان " توصيف المقررات والبرامج "  33
 األربعاء 

4/5/2016 

 إجتماع مديرى الوحدات بالجامعة  34
مركز ضمان الجودة قاعة  

406 
 األحد 

8/5/2016 

زيارة متابعة ودعم فني لكليتكم الموقرة لمتابعة اللجان   35
 واألقسام بالكلية 

 كلية اآلداب 
 اإلثنين

9/5/2016 

 كلية التربية ورشة عمل بعنوان " توصيف المقررات والبرامج "  36
 األربعاء 

11/5/2016 

ورشة عمل بعنوان " المعايير الجديدة لإلعتماد   37
 والدراسة الذاتية " 

مركز ضمان الجودة قاعة  
406 

 السبت 
14/5/2016 

 إجتماع فريق المركز  38
مركز ضمان الجودة قاعة  

406 
 اإلثنين

16/5/2016 

الدعم  ورشة عمل بعنوان " اإلرشاد األكاديمى /  39
 الطالبى " 

 كلية اآلداب 
 األربعاء 

18/5/2016 

ورشة عمل بعنوان " المعايير الجديدة لإلعتماد   40
 والدراسة الذاتية " 

 كلية التمريض 
 األربعاء 

18/5/2016 

دورة "المراجعة الخارجية لتوصيف البرامج   41
 والمقررات للمؤسسات التعليم العالى" 

 مركز ضمان الجودة 
 406قاعة 

 السبت : اإلثنين
21  :23/5/2016 

 كلية التربية ورشة عمل بعنوان " نظام الفاربى فى الجودة "  42
 اإلثنين

23/5/2016 

 كلية التمريض  زيارة متابعة ودعم فنى لمراجعة المعايير 43
 الخميس

26/5/2016 

 المشروعات الطالبية اآلتية:  44
بتفعيل التنمية المستديمة فى محافظة الغربية   -

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

دعم تنمية المهارات العملية والمهنية لطالب كلية   -

 األولى. (SSDIP)الهندسة اإلنشائية 

 كلية الهندسة 
 الخميس

11/6/2016 

المعمل  زيارة دعم فنى لمتابعة لمشروع تطوير  45
 المركزى الرئيسى لجامعة طنطا وتأهيلة لإلعتماد 

 المعمل المركزى
 الثالثاء 

14/6/2016 

 زيارة دعم فنى لمتابعة مشاريع إعتماد المعامل اآلتية:  46
معمل السيولة   -         معمل التدفق الخلوى. -

 وتجلط الدعم. 
 معمل الكيمياء اإلكلينيكية والمناعة  -

 كلية الطب 
 األربعاء 

15/6/2016 

التنمية  زيارة دعم فنى لمتابعة المشروع الطالبي  47
المستديمة فى محافظة الغربية بتفعيل إستخدام مخلفات  
البناء فى العناصر اإلنشائية والغير إنشائية بإستخدام  

 تقنية النانوتكنولوجى.. 

 كلية الهندسة 
 األحد 

19/6/2016 
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 لط الدم بكلية الطب زيارة محاكاة معمل السيولة وتج 48
 كلية الطب  

 
 اإلثنين

27/6/2016 

 زيارة محاكاة معمل التدفق الخلوى بكلية الطب  49
 كلية الطب  

 
 الثالثاء 

28/6/2016 

زيارة محاكاة مشروع المعمل المركزى الرئيسى   50
 لجامعة طنطا وتأهيلة لإلعتماد 

 المعمل المركزى  
 

 األربعاء 
29/6/2016 

"المراجعة الخارجية لتوصيف البرامج  دورة  51
 والمقررات للمؤسسات التعليم العالى" 

 مركز ضمان الجودة 
 406قاعة 

 الثالثاء : الخميس 
26  :28/7/2016 

 ورشة عمل بعنوان "نظام الفارابى فى الجودة"  52
 مركز ضمان الجودة 

 406قاعة 
 اإلثنين

1/8/2016 

ة عمل  إحتماع مديرى الوحدات بالجامعة + ورش  53
 بعنوان "نظام الفارابى فى الجودة" 

 مركز ضمان الجودة 
 406قاعة 

 األربعاء 
3/8/2016 

ورشة عمل بعنوان " المعايير الجديدة لإلعتماد   54
 والدراسة الذاتية " 

 كلية العلوم 
 األحد 

7/8/2016 

ورشة عمل بعنوان " المعايير الجديدة لإلعتماد   55
 والدراسة الذاتية " 

 الهندسة كلية 
 اإلثنين

8/8/2016 

ورشة عمل بعنوان " المعايير الجديدة لإلعتماد   56
 والدراسة الذاتية " 

 كلية طب األسنان 
 األحد 

21/8/2016 

زيارة دعم فنى لمتابعة الخطة التنفيذية للمشروع   57
اإلبتكارى  "تلبية إحتياجات  سوق العمل الصيدلى من  

لطالب مرحلة  المهارات المهنية والعلمية  
 البكالوريوس" 

 كلية الصيدلة 
 اإلثنين

22/8/2016 

ورشة عمل بعنوان " المعايير الجديدة لإلعتماد   58
 والدراسة الذاتية " 

 كلية الزراعة 
 الثالثاء 

23/8/2016 

 كلية التربية ورشة عمل بعنوان " نظام الفارابى فى الجودة "  59
 األحد 

28/8/2016 

 كلية الزراعة  بعنوان " نظام الفارابى فى الجودة " ورشة عمل  60
 األحد 

28/8/2016 

ورشة عمل بعنوان " المعايير الجديدة لإلعتماد   61
 والدراسة الذاتية " 

 كلية التربية
 اإلثنين

29/8/2016 

ورشة عمل بعنوان " المعايير الجديدة لإلعتماد   62
 والدراسة الذاتية " 

 كلية التجارة 
 األحد 

4/9/2016 

ورشة عمل بعنوان " المعايير الجديدة لإلعتماد   63
 والدراسة الذاتية " 

 كلية التربية النوعية 
 اإلثنين

5/9/2016 

دورة "المراجعة الخارجية للتقويم الذاتى للمؤسسات   64
 التعليم العالى" 

 مركز ضمان الجودة 
 406قاعة 

 الثالثاء : الخميس 
6  :8/9/2016 

مديرى وحدات الجودة بالكليات وفريق مركز  إجتماع  65
 ضمان الجودة 

 مركز ضمان الجودة 
 406قاعة 

 األحد 
18/9/2016 

ورشة عمل بعنوان " المعايير الجديدة لإلعتماد   66
 والدراسة الذاتية " 

 كلية اآلداب 
 األربعاء 

21/9/2016 

 كلية الهندسة  ورشة عمل بعنوان " اإلرشاد األكاديمى "  67
 األحد 

25/9/2016 

ورشة عمل بعنوان " المعايير الجديدة لإلعتماد    68
 وكتابة الدراسة الذاتية " 

 كلية الحقوق 
 اإلثنين

26/9/2016 

 كلية اآلداب  ورشة عمل بعنوان " نظام الفارابى فى الجودة "  69
 الثالثاء 

27/9/2016 

 التربية الرياضية كلية  ورشة عمل بعنوان " إدارة اآلزمات والكوارث "  70
 الثالثاء 

27/9/2016 

 كلية التجارة  ورشة عمل بعنوان " اإلؤشاد اآلكاديمى "  71
 الثالثاء 

27/9/2016 

 كلية اآلداب  ورشة عمل بعنوان " اإلؤشاد اآلكاديمى "  72
 األربعاء 

28/9/2016 

 النوعية كلية التربية  ورشة عمل بعنوان " نظام الفارابى فى الجودة "  73
 األربعاء 

28/9/2016 
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ورشة عمل بعنوان " المعايير الجديدة لإلعتماد    74
 وكتابة الدراسة الذاتية " 

 المعهد الفنى للتمريض 
 األربعاء 

28/9/2016 

ورشة عمل بعنوان"المعايير الجديدة لالعتماد)اإلصدار   75
 الثالث(وكتابة الدراسة الذاتية" 

 كلية التربية الرياضية  
 األربعاء 

5/10/2016 

ورشة عمل بعنوان " تفعيل وتطبيق نظام الفارابي في   76
 الجودة " 

 كلية التربية الرياضية  
 الثالثاء 

4/10/2016 

دورة التقويم الذاتى ضمن حزمة المراجعة الخارجية   77
بالتعليم العالى بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان  

 جودة التعليم واإلعتماد 
 ضمان الجودة مركز 

 السبت:اإلثنين
10:8/10/2016 

ورشة عمل عن التخطيط اإلستراتيجي للكلية وربطها   78
 بالخطة اإلستراتيجية للجامعة 

 كلية التربية الرياضية  
 األحد 

9/10/2016 

 مركز ضمان الجودة  ورشة عمل بعنوان " اإلؤشاد اآلكاديمى "  79
 اإلثنين

10/10/2016 

ودعم فني للمعايير الجديدة لالعتماد  زيارة متابعة   80
 والدراسة الذاتية

 11/10/2016الثالثاء  كلية طب األسنان 

 مركز ضمان الجودة  ورشة عمل بعنوان " إدارة اآلزمات والكوارث "  81
 األحد 

16/10/2016 

زيارة متابعة ودعم فني للمعايير الجديدة لالعتماد   82
 والدراسة الذاتية

 19/10/2016األربعاء   األسنان كلية طب 

 مركز ضمان الجودة  ورشة عمل بعنوان " نظام الفارابى فى الجودة "  83
 األحد 

23/10/2016 

زيارة متابعة ودعم فني للمعايير الجديدة لالعتماد   84
 والدراسة الذاتية

 كلية التمريض 
 اإلثنين

24/10/2016 

الجديدة لالعتماد  زيارة متابعة ودعم فني للمعايير  85
 والدراسة الذاتية

 كلية التربية الرياضية  
 األحد 

30/10/2016 

زيارة محاكاة معمل الكيمياء اإلكلينيكية والمناعة بكلية   86
 الطب 

 كلية الطب 
 اإلثنين

31/10/2016 

زيارة متابعة ودعم فني لمشروع تطوير المعمل المركز   87
 الرئيسى لجامعة طنطا 

 المركزىالمعمل 
 األحد 

6/11/2016 

تطوير الفاعلية  زيارة متابعة ودعم فني لمشروع  88

 SDEE  التعليمية
 كلية اآلداب 

 األحد 
6/11/2016 

زيارة متابعة ودعم فني للمعايير الجديدة لالعتماد   89
 )اإلصدار الثالث( والدراسة الذاتية 

 كلية الزراعة 
 اإلثنين

7/11/2016 

التدفق    -لسيولة وتجلط الدمتسليم مشروع معمل :  90
 المعمل المركزى -الكيمياء الحيوية  -الخلوى 

 المعامل  
 األربعاء  

9/11/2016 

زيارة متابعة ودعم فنى لألقسام العلمية والقاعات   91
 والمعامل والوحدات المستحدثة 

 كلية التمريض 
 األحد  

13/11/2016 

مة  زيارة متابعة ودعم فني لمشروع تطوير معمل البص 92
 الجينية وتأهيله لالعتماد 

 كلية الطب 
 االثنين 

14/11/2016 

ورشة عمل بعنوان " المعايير الجديدة لإلعتماد   93
 وكتابة الدراسة الذاتية " اإلصدار الثالث  

 كلية الطب 
 السبت 

19/11/2016 

إجتماع مديرى وحدات الجودة بالكليات وإدارة مركز   94
 ضمان الجودة بالجامعة 

 ضمان الجودة مركز 
 األحد 

20/11/2016 

إجتماع فريق مركز ضمان الجودة وإدارة مركز ضمان   95
 الجودة بالجامعة 

 مركز ضمان الجودة 
 اإلثنين

21/11/2016 

 مركز ضمان الجودة  ورشة عمل بعنوان " نظام الفارابى فى الجودة "  96
 الثالثاء 

22/11/2016 

 كلية التمريض  "   السنوى التقرير ورشة عمل بعنوان "  97
 األربعاء  

23/11/2016 

زيارة وحدة إدارة مشروعات مشروع نظم اإلمتحانات   98
 وتقويم الطالب 

 كلية التربية
 الخميس

 24/11/2016 

فن التواصل مع اآلخرين )الجهاز  ورشة عمل بعنوان  99
 اإلدارى( 

 كلية التمريض 
 اإلثنين

28/11/2016 

 اإلثنين كلية التربية الرياضية  الملكية الفكرية ورشة عمل بعنوان  100
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28/11/2016 

 مركز ضمان الجودة  التنوع فى آساليب التعليم والتعلم ورشة عمل بعنوان  101
 الثالثاء 

29/11/2016 

 كلية التمريض  نظام الفارابى فى الجودة ورشة عمل بعنوان  102
 الثالثاء 

29/11/2016 

زيارة متابعة ودعم فني لمشروع دعم وحدات الجودة   103

 SPPQAU -بالكليات الدورة األولى 
 كلية الطب 

 األحد 
4/12/2016 

زيارة متابعة ودعم فني لمشروع دعم وحدات الجودة   104

 SPPQAU -بالكليات الدورة األولى 
 كلية الهندسة 

 األحد 
4/12/2016 

زيارة متابعة ودعم فني لمشروع دعم وحدات الجودة   105

 SPPQAU -بالكليات الدورة األولى 
 كلية الحقوق 

 اإلثنين
5/12/2016 

زيارة متابعة ودعم فني لمشروع دعم وحدات الجودة   106

 SPPQAU -بالكليات الدورة األولى 
 كلية الحقوق 

 اإلثنين
5/12/2016 

زيارة متابعة ودعم فني لمشروع دعم وحدات الجودة   107

 SPPQAU -بالكليات الدورة األولى 
 كلية التربية النوعية 

 الثالثاء 
6/12/2016 

 كلية الحقوق  ورشة عمل بعنوان " التقرير السنوى "  108
 الثالثاء 

6/12/2016 

 الجودة مركز ضملن  ورشة عمل بعنوان " تحليل الورقة الإلمتحانية "  109
 الثالثاء 

6/12/2016 

 كلية الطب  نظام الفارابى فى الجودة ورشة عمل بعنوان  110
 األربعاء 

7/12/2016 

زيارة متابعة ودعم فني لمشروع دعم وحدات الجودة   111

 SPPQAU -بالكليات الدورة األولى 
 كلية اآلداب 

 اإلثنين
12/12/2016 

زيارة متابعة ودعم فني لمشروع دعم وحدات الجودة   112

 SPPQAU -بالكليات الدورة األولى 
 كلية التمريض 

 اإلثنين
12/12/2016 

 كلية التمريض  ورشة عمل بعنوان " الجوانب القانونية "  113
 اإلثنين

12/12/2016 

 كلية الحقوق  ورشة عمل بعنوان " الدعم الطالبى "  114
 الثالثاء 

13/12/2016 

 كلية الحقوق  " نظام الفارابى فى الجودة " ورشة عمل بعنوان  115
 األربعاء 

14/12/2016 

" إدارة القت بفاعلية عن إنجار  ورشة عمل بعنوان  116
 األعمال " " الجهاز اإلدارى " 

 كلية طب األسنان 
 الخميس

15/12/2016 

زيارة إدارة المشروعات التطوير ) مشروع نظم   117
 اإلمتحانات وتقويم الطالب( 

 كلية الهندسة 
 األحد  

18/12/2016 

زيارة متابعة ودعم فني لمشروع دعم وحدات الجودة   118

 SPPQAU -بالكليات الدورة األولى 
 كلية الصيدلة 

 الثالثاء 
20/12/2016 

 مركز ضمان الجودة  " التخطيط اإلستراتيجى " ورشة عمل بعنوان  119
 الثالثاء 

20/12/2016 

" حل المشكالت "" للجهاز  ورشة عمل بعنوان  120
 اإلدارى " 

 كلية طب األسنان 
 األربعاء 

21/12/2016 

 كلية التربية " التخطيط اإلستراتيجى " ورشة عمل بعنوان  121
 األربعاء 

21/12/2016 

زيارة متابعة ودعم فنى لملفات والوثائق الخاصة   122
الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة  بالتقدم إلعتماد 

 التعليم واإلعتماد 
 كلية الزراعة 

 األربعاء 
21/12/2016 

زيارة وحدة إدارة المشروعات بالقاهرة لمشروع دعم   123

 SDEEالفاعلية التعليمية 
 كلية اآلداب 

 الخميس  
22/12/2016 

زيارة وحدة إدارة المشروعات بالقاهرة لمشروع دعم   124

 SDEEالفاعلية التعليمية 
 كلية التجارة 

 الخميس  
22/12/2016 

إجتماع مديرى وحدات الجودة بالكليات مع إدارة مركز   125
 ضمان الجودة 

 مركز ضمان الجودة 
 السبت  

24/12/2016 

 األحد   كلية التجارة  زيارة متابعة لمشروع دعم ومتابعة الخطط التنفيذية 126
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 مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا 
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مشروع دعم   SPPQAUلوحدات الجودة بالكليات  

 SDEEالفاعلية التعليمية 

25/12/2016 

زيارة إدارة المشروعات التطوير ) مشروع نظم   127
 اإلمتحانات وتقويم الطالب( 

 كلية التجارة 
 اإلثنين 

26/12/2016 

ورشة عمل بعنوان )آخالقيات وسلوكيات المهنة   128
 للجهاز اإلدارى( 

 كلية التمريض 
 اإلثنين 

26/12/2016 

زيارة متابعة لمشروع دعم ومتابعة الخطط التنفيذية  129

 SPPQAUلوحدات الجودة بالكليات  
 كلية العلوم 

 األربعاء 
28/12/2016 

 مركز ضمان الجودة  إجتماع فريق مركز ضمان الجودة  130
 السبت  

31/12/2016 
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