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الخاص بالخبر / عنوان ال

 النشاط

 50"بشرط أن ال يزيد عن 

 حرف شامل المسافة"

كندريةجامعة فاروس باإلسزيارة المحاكاة بكلية الصيدلة "   

عليم لتجديد اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة الت
 " واإلعتماد

/  الخبرب الخاص تاريخال

 النشاط

"تاريخ إقامة الحدث أو 

 النشاط"

 التاريخ اليوم

 اإلثنين والثالثاء

والزيااااااااااني اليي انيااااااااا   ااااااااا  

 األسبوع الثان  يوم األح .

 

1  &2/2/2021 
  

7/2/2021 

 " امعة فاروس باالسكندريةج-كلية الصيدلة"  / النشاط الحدثمكان إقامة 

 أسماء السادة الحضور

"األشخاص المشاركين بالحدث 

 النشاط" /

 المسمى الوظيفي اإلسم

 ماجد الغزولي/  أ.د 

   خميس شيماء. د 

 والهيئة التدريس هيئة أعضاء 

    بالكلية والعاملين المعاونة

 عميد الكلية 

 الجودة ضمان وحدة مدير 

 إجناء زياني يحاكاي ين قبل ينكز ضيان الجو ي بالجايع   الهدف من هذا الحدث

 محتوى الخبر / النشاط

بالحدث /  ة"التفاصيل الخاص

 النشاط"

برجاء توفير معلومات كافية عن 

 الحدث أو النشاط

تااام إجاااناء زيااااني يحاكااااي يااان قبااال ينكاااز ضااايان الجاااو ي بالجايعااا  بن اسااا   . . 

نونهاااان  نااااك  نا اااج ن ااايئ الجايعااا  للااا ون التع ااايم وال اااالج واليلااان    اااا  

 ااا  األسااابوع األول ياااوي  ينكاااز ضااايان الجاااو ي. حياااة تياااا الزيااااني اإل تناضاااي  

والزياااااني اليي انياااا   اااا  األساااابوع  2/2/2021&  1اإلثنااااين والثالثاااااء اليااااوا  ين 

.7/2/2021الثان  يوم األح  اليوا ق   

و ثنااااء الزيااااني تااام إجاااناء الع يااا  يااان ال  ااااءاا وكاااللة تااام  حااا  الوثاااا ق الي ت  ااا  

ياان قباال ال جناا  التاا  باا ونها قاا   لااا ا بالجداا  اليباالول وال قاا   اا  اإل اا ا . الاال  

قاااام بااا  جيياااي   ضااااء هي ااا  التااا نيئ والدي ااا  اليعاونااا  والعااااي ين بالك يااا  تحاااا 



. لاااايياء  ياااايئ ياااا ين وحاااا ي ضاااايان قيااااا ي  . . ياجاااا  اليزولااااة  يياااا  الك ياااا  و  

الجااو ي. وبااللة تكااون ك ياا  المااي ل  جايعاا   ااانوئ باإلسااكن ني    اا   تاام إسااتع ا  

 إلست بال الزياني ال ع ي  ل دي   ال ويي  لضيان جو ي التع يم واإل تيا  . 

 


