
 
 

                                                                                                                                  

   

 

 

 

 

 

 

 

 كوادر قدراث لتنميت يذهانفت تم يالت التدريبيت الدوراث

الجودة ضمان وحدة  
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 التدريبية وورش العمل لتنمية قدرات كوادر وحدة ضمان الجودة تبيان بالدورا

 

 اترخي ادلورة  امس ادلورة 
عدد  

 احلضور 
 امس احملارض  أ سامء احلارضين 

 األحد   المعايير االكاديمية 

 الموافق 

4/8 /2019 

 ا.م/ منى االعصر   ( 26)

الجديدة   دورة تعريفية باالئحة

 للكلية 

 الثالثاء   

 ا.د/ نهلة العشماوي   ( 65) 3/9/2019الموافق  

اجتماع الخطة االستراتيجية  

2020/2025 

 الثالثاء   

 24/12/2019  الموافق
 ا.د/ نهلة العشماوي   ( 28)

كيفية اعداد الدراسة الذاتية  

 لمعايير الجودة 

 االثنين 

 21/6/2021الموافق  
 ا.د/ جمال المغربى   ( 44)

المعايير االكاديمية االصدار  

الثانى وكيفية اعداد توصيف  

 المقررات 

 الثالثاء 

 17/8/2021الموافق  
 ا.د/ جمال المغربى   ( 19)

 

 

 توصيف البرامج والمقررات 

 

 

 السبت 

 21/8/2021الموافق  

 

(5) 

 أ.م / سالى السيد ابو ريشة 

 أ.د/ طارق فايد  

 الحميد جمعة ص/ داليا عبد 

 ص/ جهاد صالح األحمدى 

 ص/ سميرة صبحى الفار 

 ص/ أنور أمين أنور الحماقى 
     

 

 

 البلوبرنت 

 

 

 السبت 

 21/8/2021الموافق  

 

(5) 

 د/ إنجى عبدالسميع االخناوى 

 

 أ.د/ سميرة المزين 

 د / والء أحمد زكى أحمد نجم 

 دعاء عليوة محمد عليوة   /د

 آيه حسن زكى القديم  /د

 أحمد سمير ابو الفتوح  /م.م
     

 

الدراسة  -التقرير السنوى 

 الذاتية 

 

 

 االثنين 

 23/8/2021الموافق  

 

(5) 

 أ.م/ منى عبدالحميد االعصر 

 أ.د/ طلعت ميز  

 د./ ميسرة محمد البوصيري 

 د /داليا محمد هشام عبد القادر 

 سعيد ابو خطوة د/ شيماء محمد 

 د/ شيماء محمد زكى عشماوي 
     

 

 

 إدارةاالزمات والكوارث 

 

 

 االربعاء 

 25/8/2021الموافق  

 

(5) 

 / سماح فاروق المال  أ.م

 

 أ.د/ على المغربل 

 م.م/ هبة هللا مصطفى الجندى 

 / هبه عبدهللا الضوى م.م

 / محمد حسان ابو الفتح م.م

 ص / عبدالرحمن زين العابدين 
     

 

 

 تقرير البرامج والمقررات 

 

 

 السبت 

 28/8/2021الموافق  

 

(5) 

 د/ محمود حسن فرغلي 

 أ.د/ ناصر كمال  

 

 م.م/ محمود محمد الشهاوى 

 ريهام عبد الحميد أحمد  /م.م

 / سارة محمد أحمد حموده  م.م

 ص/ حنان سليمان حجاج 

الربعاء ا التعليم الهجين   (3) 
 م.م/ نهى دسوقى فايد 

 أ.د/ على سليمان  
 سمر عادل العدوى  /م.م



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/ 9/ 15الموافق     ايمان عبد المنعم الشناوى  /م.م 

 تقرير البرامج والمقررات 

 

 الثالثاء 

2021/ 9/ 28الموافق    (3) 

 بسمة زكريا الخطيب /  م.م

 ص/ إسالم محمد الفار  أ.د/ ناصر كمال  

 ص/ أميره عمر احمد 









                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

عدد  مكان االنعقاد اسم الدورة

 الحضور

 التارٌخ اسم المحاضر

مدرج الخدمات  المعاٌٌر االكادٌمٌة

 الصٌدلٌة

 4/8/6109 ا.م/ منى االعصر 66

قاعة الحاسب  التحول الرقمً

 االلً

ا.د/ مٌسرفت  45

 الحمامصً

66/8/6109 

مدرج الخدمات  دورة تعرٌفٌة باالئحة الجدٌدة للكلٌة

 الصٌدلٌة

ا.د/ نهلة  65

 العشماوي

3/9/6109 

مدرج الخدمات  ادارة الوقت

 الصٌدلٌة

د./ احمد صالح  77

 صالح

00/9/6109 

قاعة الدراسات  التدرٌس والتعلم

 العلٌا

د/ محمود  06

 الشهاوى

69/9/6109 

حماٌة الملكٌة الفكرٌة وتسجٌل براءة 

 االختراع

 ا.د/ منى الجمل 77 قاعة السٌمٌنار

ا/ المرسً 

 الحارتً

09/00/6109 

االدمان ومخاطره على بناء الشخصٌة 

 الوطنٌة

 ا.د/ محمد مصطفى 675 3مدرج 

 ا/ محمد عالء

61/00/6109 

 9/06/6109 ا.د/ منى الجوهري 64 3مدرج  ضد المرأةالقضاء على العنف 

مدرج الخدمات  اعمال المراقبة واالمتحانات

 الصٌدلٌة

 ا.د/ امل كباش 86

 ا.د/ شٌرٌن حماد

66/06/6109 

 منالفتره بٌان بالدورات التى تمت خالل 

6109/6161 



                                                                                    
قاعة مجلس  6161/6165اجتماع الخطة االستراتٌجٌة 

 الكلٌة

ا.د/ نهلة  68

 العشماوي

64/06/6109 

 03/6/6161 ا/ هبة ابو خلٌفة 76 السٌمٌنارقاعة  الدراسة بالخارج

من  6131المنظومة الصحٌة ورؤٌة مصر 

 منظور اعالمً )الوقاٌة من فٌروس كرونا(

ا.د/ طارق  089 3مدرج 

 مصطفى

63/6/6161 

ا.د/ احمد  70 قاعة السٌمٌنار باٌدك تعٌشها صح

 الجوهري

64/6/6161 

 6/7/6161 ا.د/ اٌمان جودة 08 3مدرج  دورة اعمال المراقبة واالمتحانات

 08/8/6161 ا.د/ احمد حبٌب 88 0مدرج  دورة التعلٌم عن بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد  مكان االنعقاد اسم الدورة

 الحضور

 التارٌخ اسم المحاضر

مدرج الخدمات  اعمال المراقبة واالمتحانات 

 الصٌدلٌة 

 أ.د/ امل كباش  68

 ا.د/ شٌرٌن حماد 

04/6/6160 

م/ ناصر محمد  60 6مدرج  التصحٌح االلكترونً 

 عبدهللا خاطر

6/4/6160 

 3/7/6160 ا.د/ امل كباش  45 0مدرج  التدرٌب الصٌفً 

مدرج الخدمات  كٌفٌة اعداد الدراسة الذاتٌة لمعاٌٌر الجودة 

 الصٌدلٌة 

 60/6/6160 ا.د/ جمال المغربً  49

 3/8/6160 ا.د/ ثناء المصري  05 0مدرج  ادارة الوقت واالجتماعات 

 

 مدٌر وحدة التدرٌب                                                             مدٌر وحدة ضمان الجودة  

 أ.م/ منى عبد الحمٌد االعصر                                                      ٌا هشام عبد القادر  لد/ دا

 الفتره منبٌان بالدورات التى تمت خالل 

6161/6160 
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