
 

 

 

  

 

 جامعة فاروس -مركز ضمان الجودة من قبل  الخطة التدريبية ما تم تنفيذه من

 2016/2017للعام الجامعى 
 

 موعد إنعقادها المحاضر المستهدفةالفئة  إسم الدورة التدريبية م

1 
متطلبات معيار إدارة الجودة و التطوير ) مهام وحدة ضممممممان 

 الجودة(
 مديرى وحدات ضمان الجودة

 د/ فايقة إبراهيم

مدرس بكلية الصيدلة و التصنيع 

 الدوائي

 11/10/2016يوم الثالثاء

 م2 –م  12من 

 اإلداريين اإلعتماددور الموظف الجامعى فى الجودة و  2
 أ.د/سمير عبد الحميد

 كلية تربية رياضية بنين

 18/10/2016يوم الثالثاء 

 م21 –ص  10من 

 إعداد و تبنى المعايير اإلكاديمية 3
 أعضاء هيئة التدريس

 الهيئة المعاونة

 أ.د/ نورهان حسين فناكي

 نائب رئيس الجامعة لشئون الطالب

 18/10/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 اإلداريين نظم تقييم الجهاز اإلدارى 4
 أ/عالء شعبان –أ/أحمد فؤاد 

 مساعد أمين عام الجامعة

 25/10/2016يوم الثالثاء 

 م21 –ص  10من 

 تحليل الفجوة بين مصفوفة المقررات و مصفوفة البرنامج 5
 أعضاء هيئة التدريس

 الهيئة المعاونة

أ.د.م/عبد الناصر حسني على 

 الشرف

 كلية العلوم

 25/10/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 إعداد و مراجعة ملف المقرر 6
 أعضاء هيئة التدريس

 الهيئة المعاونة

 د/مصطفى شلش

مدرس بكلية العلوم المالية و 

 اإلدارية

 1/11/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 البياناتإعداد قواعد  7
اإلداريين بوحدة ضمان الجودة 

 بكليات الجامعة

 مهندس محمد الخطيب

 قسم تكنولوجيا المعلومات

 15/11/2016يوم الثالثاء 

 م12 –ص  10من 

 أعضاء هيئة التدريس مهام منسقى األقسام العلمية 8
 أ.د. منى عثمان

 أستاذ بكلية الهندسة

 8/11/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 خرائط المنهج 9
 أعضاء هيئة التدريس

 الهيئة المعاونة
 أ.د/عبد العزيز عمارة

 22/11/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

Quality Assurance Center (QAC) 

 مركز ضمان الجودة جامـــعة فــاروس

Pharos University  



 

 نظم اإلمتحانات و التقويم 10
 أعضاء هيئة التدريس

 الهيئة المعاونة
 أ.د/نادية طوبا

 29/11/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 التعلمإستراتيجيات التعليم و  12
 أعضاء هيئة التدريس

 الهيئة المعاونة
 د. نيفين حلمى الخيال

 6/12/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 تقرير البرامج 13
 أعضاء هيئة التدريس

 الهيئة المعاونة
 د.فائقة إبراهيم

 7/3/2017يوم الثالثاء 

 م 2:30-م 12:30من 

 المراجعة الداخلية 14
 أعضاء هيئة التدريس

 الهيئة المعاونة
 د.مروة عبد الفتاح

 14/3/2017يوم الثالثاء 

 م 2:30-م 12:30من 

 أ.د/طارق طه القيادات األكاديمية كيفية حل المشكالت و اتخاذ القرار 15
 28/3/2017يوم الثالثاء 

 م 2:30-م 12:30من 

 


