
 

 

 

  

 

 جامعة فاروس -مركز ضمان الجودة لدورات التدريبية من قبل خطة ا                       

 2016/2017للعام الجامعى 
 

 موعد إنعقادها الفئة المستهدفة إسم الدورة التدريبية م

 مديرى وحدات ضمان الجودة متطلبات معيار إدارة الجودة و التطوير ) مهام وحدة ضمان الجودة( 1
 11/10/2016يوم الثالثاء

 م2 –م  12من 

 اإلداريين دور الموظف الجامعى فى الجودة و اإلعتماد 2
 18/10/2016يوم الثالثاء 

 م21 –ص  10من 

 إعداد و تبنى المعايير اإلكاديمية 3
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة

 18/10/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 اإلداريين نظم تقييم الجهاز اإلدارى 4
 25/10/2016يوم الثالثاء 

 م21 –ص  10من 

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

 الهيئة المعاونة

 25/10/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 إعداد و مراجعة ملف المقرر 6
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة

 1/11/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 اإلداريين بوحدة ضمان الجودة بكليات الجامعة إعداد قواعد البيانات 7
 15/11/2016الثالثاء يوم 

 م12 –ص  10من 

 أعضاء هيئة التدريس  مهام منسقى األقسام العلمية 8
 8/11/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 خرائط المنهج 9
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة

 22/11/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 نظم اإلمتحانات و التقويم 10
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة

 29/11/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 المراجعة الداخلية 11
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة

 6/12/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 
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 اإلداريين

 إستراتيجيات التعليم و التعلم 12
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة

 6/12/2016الثالثاء يوم 

 م2 –م  12من 

 التخطيط اإلستراتيجي 13
 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة

 13/12/2016يوم الثالثاء 

 م12 –ص  10من 

 مديرى وحدات ضمان الجودة إعداد الدراسة الذاتية و التقرير السنوى 14
 20/12/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 مديرى وحدات ضمان الجودة زيارة اإلعتمادبروتوكول  15
 27/12/2016يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 القيادة و الحوكمة منسق معيار القيادة و الحوكمة متطلبات معيار 16
 24/1/2017يوم الثالثاء

 م2 –م  12من 

 هيئة التدريس و الهيئة المعاونةأعضاء  منسق معيار أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة متطلبات معيار 17
 31/1/2017يوم الثالثاء 

 م2–م 12من 

 الجهاز اإلدارى منسق معيار الجهاز اإلدارى متطلبات معيار 18
 7/2/2017يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 الموارد المالية و الماديةمعيار  منسق الموارد المالية و المادية متطلبات معيار 19
 14/2/2017يوم الثالثاء 

 م2–م 12من 

 و البرامج التعليمية المعايير منسق معيار المعايير األكاديمية و البرامج التعليمية متطلبات معيار 20
 21/2/2017يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 التدريس و التعلم منسق معيار التدريس و التعلم متطلبات معيار 21
 28/2/2017يوم الثالثاء 

 م2–م 12من 

 الطالب و الخريجون منسق معيار الطالب و الخريجون متطلبات معيار 22
 7/3/2017يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 23

 البحث العلمى و األنشطة العلمية منسق معيار البحث العلمى و األنشطة العلمية متطلبات معيار 23
 14/3/2017 الثالثاء  24يوم

 م2–م 12من 

 المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة منسق معيار المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة متطلبات معيار 24
 21/3/2017يوم الثالثاء 

 م2–م 12من 

 الميثاق األخالقى و الملكية الفكرية 25

 أعضاء هيئة التدريس 

 الهيئة المعاونة

 اإلداريين

 28/3/2017يوم الثالثاء 

 م2 –م  12من 

 


