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 2020انجازات مركز ضمان الجودة 

 التاريخ  المكان النشاط  م

 11/2/2020-9 مركز ضمان الجودة  دورة المراجعه الخارجيه لمؤسسات التعليم العالى  1

أجتماع إدارة المركز مع السادة مديرى وحدات الجودة   2

 بالكليات 

 12/2/2020 مركز ضمان الجودة 

 15/2/2020 مركز ضمان الجودة  بعنوان معايير اعتماد الكليات مؤسسي وبرامجى ورشه عمل  3

 18/2/2020 مركز ضمان الجودة  أجتماع إدارة المركز مع السادة أعضاء لجان المركز  4

 26/2/2020 رة الجامعه اإد ورشه عمل للتعريف بنظام االيزو  5

المعرفه والتفاعل  ورشه عمل بعنوان المكتبه الرقميه وبنك  6

 مع المواقع البحثيه 

 8/3/2020 مركز ضمان الجودة 

أجتماع إدارة المركز مع السادة مديرى وحدات الجودة   7

 بالكليات 

 22/7/2020 مركز ضمان الجودة 

زيارة استالم مخرجات مشروع معمل تحاليل التربه والمياه   8

 والنبات بكليه الزراعه 

 28/7/2020 الزراعه 

اجتماع الهيئه القوميه لضمان جودة التعليم واإلعتماد مع   9

 السادة مديرى مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصريه 

 25/8/2020 مركز ضمان الجودة 

أجتماع إدارة المركز مع السادة مديرى وحدات الجودة   10

 بالكليات 

 16/9/2020 مركز ضمان الجودة 

وحدات الجودة بالكليات  زيارة تسليم مخرجات مشروع دعم   11

 الدورة الرابعه بكليه الصيدله  –

 20/9/2020 الصيدله 

 21/9/2020 مركز ضمان الجودة  unimedالمشاركه فى ورشه عمل التاهيل لمشروع  12

 

 

زيارة تسليم مخرجات مشروع دعم وحدات الجودة بالكليات   13

 الدورة الرابعه  –

 23/9/2020 كليه التمريض 

زيارات لمتابعه تأهيل الجامعه للحصول على شهادة االيزو   14

 )قطاع رئيس الجامعه ( 

 23/9/2020 مركز ضمان الجودة 

زيارة تسليم مخرجات مشروع دعم وحدات الجودة بالكليات   15

 الدورة الرابعه بكليه العلوم  –

 27/9/2020 مركز ضمان الجودة 

شهادة االيزو   زيارات لمتابعه تأهيل الجامعه للحصول على 16

 )قطاع نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب (

 28/9/2020 إدارة الجامعه 

زيارة تسليم مخرجات مشروع دعم وحدات الجودة بالكليات   17

 الدورة الرابعه  –

 30/9/2020 اآلداب 

زيارات لمتابعه تأهيل الجامعه للحصول على شهادة االيزو   18

الجامعه لشئون خدمه المجتمع وتنميه  )قطاع نائب رئيس 

 البيئه (

 30/9/2020 إدارة الجامعه 
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زيارة متابعة ودعم فنى لمشروع استحداث مركز تكنولوجيا   19

البصمة الجينية كأداة لتطوير األبحاث التطبيقية المتقدمة  

 لتشخيص السرطان 

 28/10/2020 مركز البصمه الجينيه

مشروع دعم وحدات الجودة بالكليات  زيارة تسليم مخرجات   20

 الدورة الرابعه  –

 1/11/2020 الهندسه 

-30/11 كلية اآلداب  زيارة محاكاة  21

1/12/2020 

)قطاع نائب رئيس الجامعه   زيارة لمتابعه تأهيل الجامعه للحصول على شهادة االيزو  22
 للدراسات العليا والبحوث( 

5/10/2020 

 18/10/2020 التربيه مشروع تعزيز وحدات الجودة زيارة لتسليم وتسلم  23

 25/10/2020 الحقوق  زيارة لتسليم وتسلم مشروع تعزيز وحدات الجودة  24

زيارة متابعة ودعم فنى لمشروع استحداث مركز تكنولوجيا   25

البصمة الجينية كأداة لتطوير األبحاث التطبيقية المتقدمة  

 لتشخيص السرطان 

 28/10/2020 

 7/10/2020 )قطاع أمانة الجامعه(  زيارة لمتابعه تأهيل الجامعه للحصول على شهادة االيزو  26

 11/10/2020 التربيه الرياضيه  زيارة لتسليم وتسلم مشروع تعزيز وحدات الجودة  27

)قطاع مركز التطوير   زيارة لمتابعه تأهيل الجامعه للحصول على شهادة االيزو  28
 ووحداته(

12/10/2020 

 14/10/2020 كليه الزراعه  زيارة لتسليم وتسلم مشروع تعزيز وحدات الجودة  29

 21/10/2020 كليه التجارة  زيارة لتسليم وتسلم مشروع تعزيز وحدات الجودة  30

 28/10/2020 كليه الطب  زيارة لتسليم وتسلم مشروع تعزيز وحدات الجودة  31

 2/11/2020 لكليه الطب  زيارة االيزو  32

 2/11/2020 لكليه التربيه النوعيه  زيارة االيزو  33

 9/11/2020 لكليه التربيه  زيارة االيزو  34

 4/11/2020 لكليه الصيدله  زيارة االيزو  35

 9/11/2020 لكليه التمريض  زيارة االيزو  36

 9/11/2020 لكليه طب االسنان  زيارة االيزو  37

 12/11/2020 لكليه العلوم  االيزو زيارة  38

 12/11/2020 لكليه التربيه الرياضيه  زيارة االيزو  39

 23/11/2020 لكليه الحاسبات والمعلومات  زيارة االيزو  40

 16/11/2020 لكليه الحقوق  زيارة االيزو  41

 30/11/2020 كليه اآلداب  زيارة محاكاة  42

 23/11/2020 لكليه التجاره  زيارة االيزو  43

 30/11/2020 لكليه الزراعه  زيارة االيزو  44

ورشة عمل االيزو)مفاهيم نظم ادارة الجودة طبقا للمواصفه   45

 )  iso9001:2015الدوليه 

 14/12/2020 بإدارة الجامعه 

 29/12/2020 بإدارة الجامعه  زيارةااليزو  46
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رشه عمل االيزو مفاهيم نظم ادارة الجودة طبقا للمواصفه   47

 iso9001:2015الدوليه 

 22/12/2020 بإدارة الجامعه 
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