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 زيارات الدعم الفنى: .1

 كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى  ▪

 كلية العالج الطبيعى  ▪

 .المالية واإلداريةكلية العلوم  ▪

 كلية اإلعالم وفنون اإلتصال. ▪

 كلية الفنون والتصميم  ▪

 كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية .  ▪

 .كلية اللغات والترجمة ▪

 كلية الهندسة. ▪

 

 

 الدعم الفنى لكليات الجامعة

 

ط من خالل بباعداد راونظرا لظروف كورونا الجائحة فقد تم تقديم الدعم الفنى عن بعد وذلك  ▪

zoom meeting    وفنون االعالم  وكلية  واإلدارية  المالية  العلوم  الصيدلة،  كلية  من  لكل 

 االتصال.
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 متابعة أعمال الكنترول وغرف األرشيف:  .2
 

 فريق المتابعة  تاريخ المتابعة  الكلية

العلوم المالية  
 واإلدارية 

16/2/2020 
 الجودةمدير مركز ضمان  أ.م.د. أحمد عالم

 نائب مدير مركز ضمان الجودة د. فايقة إبراهيم أ.م.
 كلية الدراسات القانونية والمعامالت الدولية أحمد سمير د. 

 كلية طب األسنان د. وليد لطفى 
 كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية د. مها نجا 

 د. سالى صالح
 د. ميرفت مصطفى 

 د. أمانى سالمة 

 تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقيةكلية 
 كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
 كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

د. محمود عبد 
 الرؤوف

 كلية السياحة وإدارة الفنادق 

  
   

 18/2/2020 العالج الطبيعى 

الصيدلة والتصنيع  
 الدوائى

23 &24/2/2020 

 8/2/2020& 1 الهندسة 

 

 قدم لالعتمادالتى ستتكليات الجامعة  .3

 

 مراجعة وتعديل بعض الوثائق الهامة بالكليات المختلفة: .4
 

▪ ARS  الدوائيلدراسات العليا لكلية الصيدلة والتصنيع باالخاص. 

 الكليات اآلتية: ومقررات برامج ومصفوفة توصيف  -1

 الدراسات العليا لكلية الصيدلة. ▪

 . الطبيعيالعالج  ▪

 اإلعالم وفنون اإلتصال  ▪

 صيدلة )مقررات المرحلة الجامعية األولى(. كلية ال ▪

 . اإلعالم وفنون اإلتصال – لكلية الصيدلة الخطة اإلستراتيجية -2

 لكلية الصيدلة. الخطة اإلستراتيجية للبحث العلمى -3

 لكلية الصيدلة. خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -4

 لكلية الصيدلة.دليل طالب الدراسات العليا  -5

 الكلية 

موقف 

الكلية من  

 االعتماد 

تاريخ  

انتهاء 

 الصالحية 

عدد  

البرامج  

 المقدمة 

 التقدم لالعتماد 
البرامج  

المقترح  

التقدم بها  

 لالعتماد 

التوقيت المقترح  

 للتقدم لالعتماد 
 برامجى مؤسسى

الصيدلة و 

التصنيع 

 الدوائي 

 معتمدة بتاريخ 

21/3/2016 
21/03/2021 1 ✓  - 

 العام الجامعى 

2020/2021 

العلوم المالية  

 واإلدارية 

 القرار  إرجاء

28/1/2020 
28/9/2020 3 ✓  - 

العام الجامعى 

2021/2020 
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 إلعالم وفنون االتصال.دليل الطالب لكلية ا -6

 : التعليم واالعتمادعمل قنوات اتصال مع الهيئة القومية لضمان جودة  .5

 

فى   ▪ باإلسكندرية  فاروس  جامعة  التمثيل  التعليم    سعاتاللقاء  جودة  لضمان  القومية  للهيئة 

الهيئة   نظمته  والذى   : المصرية  بالجامعات  الجودة  مراكز ضمان  مديرى  للسادة  واإلعتماد 

هدف  ووحدة  إستراتيجية  شراكة   : الخبرات  لتبادل  واإلعتماد  التعليم  جودة  لضمان  القومية 

 . 2019/ 30/9  الموافق وذلك فى يوم اإلثنين   مصر للعلوم والتكنولوجيابجامعة 

ال ▪ اللقاء  فى  باإلسكندرية  فاروس  جامعة  التعليم    شراعتمثيل  جودة  لضمان  القومية  للهيئة 

الجودة:   ضمان  ومراكز  "الهيئة  المصرية  بالجامعات  الجودة  ضمان  مراكز  مع  واإلعتماد 

بعنوان:   هدف"  ووحدة  إستراتيجية  البرامجىشراكة  اإلعتماد  على  شاملة  "،  "نظرة 

 . 2020/ 2/ 25فى يوم الثالثاء الموافق عربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باألكاديمية ال

 خطابات مرشحين كمراجعيين خارجيين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد.  ▪

 تم إختيار كل من:  ▪

 مدير مركز ضمان الجودة  –أ.م.د. أحمد عالم  -1

 نائب مدير مركز ضمان الجودة  –أ.م.د. فايقة إبراهيم   -2

 كمراجعيين خارجين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 

 الخاص ببعض البرامج الفريدة التى تم ارسالها للهيئة :  ARSموقف  .6

اعتمادها من الهيئة  
القومية لضمان جودة  

 التعليم واالعتماد 
ARS الكلية 

 Electrical Communications Engineering معتمد 

 الهندسة 

 Construction Engineering and Management معتمد 

 Petrochemical Engineering معتمد 

 Electrical Power and Control Engineering معتمد 

 Industrial and Manufacturing Engineering معتمد 

 Medical Equipment Technology (MET) معتمد 
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  Medical Laboratory Technology جارى 

العلوم  تكنولوجيا

 الصحية التطبيقية 
 Nutrition جارى 

 جارى 
Radiological Sciences and Medical Imaging 

Technology 

 معتمد 
Finance and Investment 

 العلوم المالية واإلدارية 
 معتمد 

Marketing 

 

 :للبرامج الخاصة ARSالكليات الجارى إعداد  .7

 الدورات التدريبية التى تم تنفيذها  .8

ARS  الكلية 

 Digital Media  ( DM )برنامج الوسائط الرقمية

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

 Fasion Design (FD) تصميم األزياء برنامج

 موعد إنعقادها  المحاضر  الفئة المستهدفة إسم الدورة التدريبية م

1 

"The Exam Blueprint 

Workshop 

جةدول مواصةةةةفةات "ورشةةةةةة عمةل  

   الورقة االمتحانية

 أعضاء هيئة التدريس

 والهيئة المعاونة 
 د. أمانى سالمة

 26/11/2019الثالثاء 
 م 2:30-م12:30

2 
والةبةرامةج  األكةةاديةمةيةةة  الةمةعةةايةيةر 

 التعليمية
 د. شيماء خميس  أعضاء هيئة التدريس 

 3/12/2019الثالثاء 
 م 2:30-م12:30

3 
األداء  تقييم  نظم  عمةةل  ورشةةةةةةة 

 الوظيفى

أعضاء الجهاز  

 اإلدارى 
 أ.م.د. أحمد عالم   

 10/12/2019الثالثاء 

 م 2:30-م12:30

 المصرىبنك المعرفة  4
هيئة التدريس عضاء أ

 ومعاونيهم  

دور محاضرين من 

 النشر المختلفة 

 األربعاء والخميس 

18 & 19/12/20219   

 د./ فايقة إبراهيم أ.م. أعضاء هيئة التدريس  التصحيح اإللكترونى  5
 24/12/2019الثالثاء 

 م 12:30-ص10:30

6 Template of course file  24/12/2019الثالثاء  فايقة إبراهيم د./ أ.م. أعضاء هيئة التدريس 
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 متابعة:للجان  .9

 تحديث الموقع اإللكترونى لمركز ضمان الجودة.  ▪

 الوثائق الخاصة بوحدات ضمان الجودة قبل رفعها على الموقع اإللكترونى.  ▪

 .الخريففى فصل  ملف المقرر بالكليات المختلفة ▪

 .فى كل فصل دراسى تنفيذ التعليم التفاعلى ▪

 أعمال األرشيف والكنترول بمختلف الكليات.  ▪

 أداة مراجعة البرنامج.  ▪

 نظرا لظروف جائحة كورونا تم تشكيل لجنة لمتابعة كل مايلى:  ▪

 رفع المحاضرات على المنصة اإللكترونية.  -1

 م 12:30-ص10:30

7 
Innovation of problem 

solving 
 د /حلمي الفيل  القيادات

17/3/2020 الثالثاء   

 م 2:30-م12:30

 وتجميد الدراسة وتحويلها إلى التعليم اإللكترونى 2020نظرا لتعرض البالد لوباء فيروس كورونا فى شهر مارس 

   إلكترونيا لتطوير جودة التعليم عن بعد  فقد تم إعداد الدورات التدريبية 

 

8 

How can you record voiced 

lecture? 
   March 2020 د. أحمد نوبى أعضاء هيئة التدريس 

9 How to construct quiz  د. وجدان وجدى  أعضاء هيئة التدريس March 2020   

10 How to construct quiz  د. بهيسة على أعضاء هيئة التدريس March 2020   

11 

How can the instructor 

minimize the Cheating in 

online exams? 

   March 2020 د. بهيسة على أعضاء هيئة التدريس 

12 

Preparation of live 

meeting using google 

meeting. 

 April 2020 د. إيناس مسعود  أعضاء هيئة التدريس 

13 

How to avoid hacking of 

model answers in an online 

exam? 

 April 2020 د. بهيسة على أعضاء هيئة التدريس 

14 

How can the instructor 

invite only the students 

who will do the online 

exam without inviting who 

will do the written one? 

 May 2020 د. بهيسة على التدريس أعضاء هيئة 

15 

المفةاهيم واألسةةةةةاليةب الحةدي ةة  

لةلةتةخةطةيةط   الةمةعةةدلةةة  والةنةمةةاذم 

 )جزء أول( االستراتيجي

 أ.د. طارق طه  أعضاء هيئة التدريس 
 األحد 

23/8/2020 

16 

المفةاهيم واألسةةةةةاليةب الحةدي ةة  

لةلةتةخةطةيةط   الةمةعةةدلةةة  والةنةمةةاذم 

 )جزء ثانى( االستراتيجي

 أ.د. طارق طه  التدريس أعضاء هيئة 
 األحد 

6/9/2020 
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 فصل الربيع إلكترونيا. متابعة ملفات مقررات  -2

 : إعدادتشكيل لجان   -3

 .  2020إصدار  –إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم الخاصة بجامعة فاروس  ▪

 إستراتيجية البحث العلمى الخاصة بالجامعة  ▪

 التصحيح اإللكترونى:  -4

 تم شراء جهاز للتصحيح اإللكترونى وتعيين أخصائى للعمل عليه.  ▪

 تم تدريب إثنين من أعضاء هيئة التدريس من كل كلية.  ▪

 تم وضع آلية للتصحيح اإللكترونى.  ▪

 .فى فصل الخريف مقرر إلكترونياخمسة عشر  تم تصحيح عدد  ▪

 أما فى فصل الربيع:  ▪

 أربعة كليات.  وعدد الكليات المشاركة ه -1

 مقرر.  36عدد المقررات التى تم تصحيحها هو  -2

 ورقة إمتحانية.   9201التى تم تصحيحها هو إجمالى عدد األوراق  -3
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 المركز:  صداراتإ -5

 المستقبلية فى التعليم الهجين. باالسكندرية رؤية جامعة فاروس   ▪

 . 2021/ 2020األجندة السنوية للمركز ▪

 2020التقرير السنوى   ▪

 آلية المراجعة الداخلية ▪

 آلية المخاطبات بين وحدات ضمان الجودة والمركز. ▪

 تسليم وتسلم بين مديرى وحدات ضمان الجودة.إستمارة  ▪

 لجامعة فاروس والتقويم إستراتيجية التدريس والتعلم  ▪

 دليل فنى إلعداد اإلمتحانات اإللكترونية. ▪

  .لجامعة فاروس باإلسكندرية دليل إدارة اإلمتحانات عن بعد  ▪

موضح به خطوات إعداد اإلمتحانات إلكترونيا وكيفية تقليل حاالت    Powerpoint  اعداد  ▪

 الغش الطالبى.

 

5895

1204

2010

92

Dentistry Pharmacy Physical

Therapy

Legal studies

ELECTRONIC CORRECTION OF 

FINAL WRITTEN EXAM-SPRING 2020 
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 .  2019/2020 ىاإلحتياجات التدريبية للعام الجامع إعداد إستبيان قياس  -6

تحديث إستبيانات إستطالع رأى الطالب فى المادة العلمية والمحاضرين للتوافق مع الوضع  -7

 . (remote) والخاص بالتعليم اإللكترونى الراهن

لرفعها على   -8 الجامعة  كليات  مقررات  مقرر من  لكل  الطالب  بإستبيانات  إعداد روابط خاصة 

 المنصة اإللكترونية.

على  -9 ورفعها  الراهن  الوضع  مع  يتوافق  بما  المعاونة  والهيئة  المقررات  أستبيانات  تحديث 

 المنصة اإللكترونية.

 . 2020/ 2021االصدار ال الث  –انات االسترشادى تحديث دليل االستبي  -10

االست -11 الخطة  متابعة  نماذم  كليات  اعداد  من  لكل  الجامعة    –مراكز    –راتيجية  ادارات 

 المختلفة.

   


