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 .1زيارات الدعم الفنى:
▪ كلية طب األسنان.
▪ كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية .
▪ كلية العلوم المالية واإلدارية.
▪ كلية اللغات والترجمة.
▪ كلية اإلعالم وفنون اإلتصال.
▪ كلية العالج الطبيعى
▪ كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى
▪ كلية الفنون والتصميم
 .2زيارات المحاكاة:
الكلية

اليوم

العلوم المالية
واإلدارية

3-5/2/2019

طب األسنان

26-28/3/2019

التشكيل
أ.د .أمانى رفعت
أ.م.د .أحمد عالم
أ.م .لمياء إبراهيم
د .عالء عبد ربه

عميد كلية السياحة وإدارة الفنادق
مدير مركز ضمان الجودة
أ.م .كلية السياحة وإدارة الفنادق
مدرس كلية الدراسات القانونية
والمعامالت الدولية
نائب مدير مركز ضمان الجودة
مدرس كلية الدراسات القانونية
والمعامالت الدولية

أ.د .أمانى رفعت
أ.م.د .أحمد عالم
أ.م.د .غادة بسيونى
د .فايقة إبراهيم
د .نيفين لطفى

عميد كلية السياحة وإدارة الفنادق
مدير مركز ضمان الجودة
وكيل كلية السياحة وإدارة الفنادق
منسق مركز ضمان الجودة
مدرس كلية الصيدلة والتصنيع
الدوائى
مدرس كلية العلوم الطبية المساعدة

د .فايقة إبراهيم
د .أحمد سمير

د .أمانى سالمة

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

 .1متابعة أعمال الكنترول وغرف األرشيف:
الكلية

تاريخ المتابعة

إعالم وفنون
اإلتصال

17 & 18/4/2019

فريق المتابعة
أ.م.د .أحمد عالم
د .فايقة إبراهيم
د .عالء عبد ربه

مدير مركز ضمان الجودة
نائب مدير مركز ضمان الجودة
مدرس كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية
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 .2موقف كليات الجامعة من التقدم لالعتماد

الكلية
الصيدلة و
التصنيع
الدوائي
طب األسنان

الهندسة

العلوم المالية
واإلدارية

اللغات و
الترجمة
الدراسات
القانونية و
المعامالت
الدولية
السياحة
وإدارة
الفنادق
العلوم الطبيـة
التطبيقية
اإلعــالم
وفنون
االتصال
العالج
الطبيعي
الفنون و
التصميم

موقف
الكلية من
االعتماد

تاريخ
انتهاء
الصالحية

عدد
البرامج
المقدمة مؤسسى برامجى

البرامج
المقترح
التقدم بها
لالعتماد

التوقيت المقترح
للتقدم لالعتماد

21/03/2021

1

✓

-

العام الجامعى
2019/2020

1

✓

-

العام الجامعى
2019/2018

-

العام الجامعى
2022/2023

-

العام الجامعى
2019/2018

برنامج اللغة
االنجليزية ،
برنامج اللغة
الفرنسية

العام الجامعى
2019/2020

معتمدة
بتاريخ
21/3/2016
جارى
إجراءات
إعداد تقرير 30/07/2020
زيارة إعادة
التقييم
معتمدة
13/03/2023
بتاريخ
13/3/2018
جارى
إجراءات
إعداد تقرير
زيارة
االعتماد
-

-

التقدم لالعتماد

✓

8

3

✓

✓

5

إرجاء القرار

2020/9/25

1

✓

-

-

العام الجامعى
2020/2021

معتمدة
بتاريخ
30/7/2018

30/07/2023

4

✓

-

-

العام الجامعى
2022/2023

-

-

5

✓

-

-

-

-

3

✓

-

-

-

-

-

1

✓

-

-

-

-

-

9

✓

العمارة
الداخلية-
ديكور
المسرح
والسينما

العام الجامعى
2019/2020

|Page2

جامـــعة فــاروس باإلسكندرية

Pharos University in Alexandria

مركز ضمان الجودة

)Quality Assurance Center (QAC

 .3مراجعة وتعديل بعض الوثائق الهامة بالكليات المختلفة:
 ARS -1الخاص بكل من البرامج اآلتية:
▪ الدراسات العليا لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي.
▪ كلية الفنون والتصميم.
▪ كلية طب األسنان
 -2توصيف برامج الكليات اآلتية:
▪ الدراسات العليا لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي.
▪ العالج الطبيعي.
▪ الفنون والتصميم (الرسم والتصوير  -التصميم الجداري  -ديكور المسرح والسينما
والتليفزيون  -العمارة الداخلية)
▪ اللغات والترجمة.
 -3الخطة اإلستراتيجية لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى.
 -4الخطة اإلستراتيجية للبحث العلمى لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى.
 -5خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى.
 .4عمل قنوات اتصال مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد:
▪ تمثيل جامعة فاروس فى المؤتمر الدولى السادس لجودة التعليم ” بين التخطيط الدولى
..والتنفيذ اإلقليمى” فى يوم األربعاء الموافق 12/6/2019وذلك بحضور كل من أ.د .نورهان
فناكى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والمشرف على مركز ضمان الجودة ،أ.م.
أحمد عالم مدير مركز ضمان الجودة ،د .فايقة إبراهيم نائب مدير مركز ضمان الجودة.
▪ تمثيل جامعة فاروس باإلسكندرية فى اللقاء الثامن للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد
للسادة مديرى مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية  :والذى نظمته الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واإلعتماد لتبادل الخبرات  :شراكة إستراتيجية ووحدة هدف بجامعة طنطا وذلك
فى يوم اإلثنين الموافق .2019/4/15
▪ تمثيل جامعة فاروس باإلسكندرية فى اللقاء السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد
مع مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية "الهيئة ومراكز ضمان الجودة :شراكة
إستراتيجية ووحدة هدف" بعنوان" :نظرة شاملة على اإلعتماد البرامجى" ،بجامعة
أسيوط فى األحد الموافق .2018/12/23
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:  الخاص ببعض البرامج الفريدة التى تم ارسالها للهيئةARS  موقف.5
اعتمادها من الهيئة
القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد

ARS

معتمد

Electrical Communications Engineering

معتمد

Construction Engineering and Management

معتمد

Petrochemical Engineering

معتمد

Electrical Power and Control Engineering

معتمد

Industrial and Manufacturing Engineering

معتمد

Medical Equipment Technology (MET)

جارى

Medical Laboratory Technology

جارى

Nutrition

جارى

Radiological Sciences and Medical Imaging
Technology
Finance and Investment

معتمد
معتمد

الكلية

الهندسة

العلوم الطبية المساعدة

العلوم المالية واإلدارية

Marketing

: للبرامج الخاصةARS  الكليات الجارى إعداد.6

ARS

الكلية

( DM ) Digital Mediaبرنامج الوسائط الرقمية

Animation and- Video Film ( MD)برنامج التحريك والفيديو فيلم

Fasion Design (FD)برنامج تصميم األزياء
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 .7الدورات التدريبية التى تم تنفيذها
م

إسم الدورة التدريبية

1

القيادة والتفكير اإلستراتيجى

2

اعمال الكنترول

3

الفحص الفنى والشككلى للورقة
اإلمتحانية

الفئة المستهدفة

المحاضر

موعد إنعقادها

القيادات األكاديمية
واإلدارية

أ.د/محمد بالل

الثالثاء 23/10/2018
12:30م2:30-م

د /فايقة إبراهيم

 30/10/2018الثالثاء

د /.فايقة إبراهيم

الثالثاء 14/11/2018
10:30ص12:30-م

أعضاء هيئة التدريس
بكلية العالج الطبيعى
رؤساء األقسام بكلية
العلوم الطبية
المساعدة وكلية اإلعالم
وفنون اإلتصال

4

أعمال الكنترول

أعضاء هيئة التدريس

د /.فايقة إبراهيم

5

التقويم واإلمتحككانككات كيف نعككد
األسئلة

أعضاء هيئة التدريس

د /حلمي الفيل

6

مهارات االدارة الفعالة

الجهاز االداري

د طارق طه

7

التخطيط االستراتيجي

الجهاز االداري

د طارق طه

8

9

أعضاء هيئة تدريس
ممثلين عن كل من كلية
طب األسنان ،كلية العالج
المعككايير األكككاديميككة والبرامج
الطبيعى ،كلية الدراسات
التعليمية
القانونية والمعامالت
الدولية وكلية اإلعالم
وفنون اإلتصال
كيفية التعامل مع الشكككخصكككيات
كلية اللغات والترجمة
المختلفة فى العمل

 10كيفية إعداد بنك األسئلة

د /.فايقة إبراهيم

أ.د /ليلى كامل

أعضاء هيئة التدريس

د/محمد حبشى

كلية طب االسنان

د /أمانى سالمة

وضكككككع االمتحانات – Exam
12
Setting

أعضاء هيئة التدريس

د /أمانى سالمة

إعككداد مراجع خككارجى إلعتمككاد
13
برنامج .

أعضاء هيئة التدريس

الهيئة القومية
لضمان جودة
التعليم واإلعتماد
أ.د /.مديحة
واصف

 14ملف المقرر

كلية الدراسات القانونية
والمعامالت الدولية

د /.فايقة إبراهيم

Blue Print 11

الثالثاء 27/11/2018
10:30ص12:30-م
 11/12/2018الثالثاء
2:30م
الخميس 7/3/2019
10:30ص12:30-م
الثالثاء 12/3/2019
10:30ص12:30-م

الثالثاء 19/3/2019
10:30ص12:30-م

الثالثاء 26/3/2019
12:30م – 2:30م
الثالثاء 26/3/2019
10:30ص12:30-م
األحد 31/3/2019
9:30-11:30
الثالثاء 30/4/2019
 12:30م  2:30-م
من الثالثاء إلى الخميس
2-4/7/2019
9:30-4:00
الثالثاء
9/7/2019
10:30-1:30
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 .8لجان المتابعة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تحديث الموقع اإللكترونى لمركز ضمان الجودة.
مراجعة الوثائق الخاصة بوحدات ضمان الجودة قبل رفعها على الموقع اإللكترونى.
ملف المقرر بالكليات المختلفة فى كل فصل دراسى.
تنفيذ التعليم التفاعلى فى كل فصل دراسى.
تحميل المحاضرات على مواقع الكليات المختلفة.
أعمال األرشيف والكنترول بمختلف الكليات.
الفحص الفنى والشكلى للورقة اإلمتحانية.
تطوير المقررات والبرامج.
لجنة بنك المعرفة المصرى -حيث تم تكليف منسق كل كلية بنشر التعريف ببنك المعرفة
وحث السادة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطالب على
اإلشتراك ببنك المعرفة ومداومة زيارة الموقع بصفة مستمرة وكذلك تكليف منسق المركز
بمتابعة الكليات.

 .9إصدارات المركز:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

األجندة السنوية للمركز.
تحديث دليل االستبيانات اإلسترشادى.
متابعة الكنترول واألرشيف (طريقة كتابة األسئلة  -آلية مراجعة تصحيح الورقة االمتحانية
بالكنترول).
تحديث الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة مركز ضمان الجودة.
تحديث الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذي لمركز ضمان الجودة
مهام منسق الموقع اإللكترونى.
الئحة استرشادية لوحدات ضمان الجودة – اإلصدار األول.
آلية متابعة وحدة ضمان الجودة.
تحديث أداة المراجع لالعتماد المؤسسي.
تحديث أداة المراجع لالعتماد البرامجي.
معايير اختيار المرشد األكاديمي.
معايير اختيار المراجع الخارجي.
معايير اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية.
إمداد وحدات ضمان الجودة ببرنامج إلعداد قاعدة البيانات.

 .10شارك مركز ضمان فى إدارة لقاء األطراف المجتمعية لكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي .
 .11تحديث الموقع اإللكترونى لمركز ضمان الجودة بالجامعة.
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