
 

 

 

 

 

   Pharos University in Alexandria باإلسكندرية فــاروس جامـــعة

 Quality Assurance Center (QAC) ضمان الجودة  مركز

 2022/2021الدورات التدريبية التى تم تنفيذها خالل العام الجامعى 

 موعد إنعقادها  المحاضر  الفئة المستهدفة  إسم الدورة التدريبية  م

1 ARS Preparation 

القيادات ولجنة متابعة إعداد ال  

ARS  كلية تكنولوجيا العلوم ب

 الصحية التطبيقية 

 فناكىأ.د. نورهان 

لشئون  نائب رئيس الجامعة 

 التعليم والطالب 

 أ.م.د رجاء رمضان 

مستشار الجودة بكلية  تكنولوجيا  

 العلوم الصحية التطبيقية

19/9/2021 

2 Competency Based NARS 
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية  

 التطبيقية

 د.شيماء خميس 

مدير وحدة ضمان الجودة 

 ومدرس بكلية الصيدلة 

26/9/2021 

3 

Manipulating, analyzing, 

and reporting data using 

Excel 

 هيئة التدريس  أعضاء
 م. ياسر

 مركز الحاسب اآللى
3,5,7/10/2021 

4 

Manipulating, analyzing, 

and reporting data using 

Excel 

 أعضاء الجهاز اإلدارى 
 م. ماهر

 مركز الحاسب اآللى
3,5,7/10/2021 

 إدارة الوقت واإلجتماعات  5
 كاديمية األقيادات ال

 وأعضاء هيئة التدريس

 أ.د. طارق طه 

عميد كلية العلوم المالية  

 واإلدارية

26/10/2021 

 متابعة أعمال الكنترول  6

 كاديمية األقيادات ال

وأعضاء هيئة التدريس بكلية 

 اللغات والترجمة

 أ.م. فايقة إبراهيم 

مدير مركز ضمان الجودة نائب  

وأستاذ مساعد صحة عامة بكلية 

 طب األسنان 

8/11/2021 

7 
Course File Based 

Competency 

 كاديمية األقيادات ال

  وأعضاء هيئة التدريس بكلية

تكنولوجيا العلوم الصحية  

 التطبيقية

 أ.م. فايقة إبراهيم 

نائب مدير مركز ضمان الجودة 

مة بكلية صحة عامساعد وأستاذ 

 طب األسنان 

16/11/2021 

8 

Enzyme-linked 

immunosorbent assay 

(ELISA) 

 

 أخصائى المعامل 

 د هويدا فاضل 

الكيمياء الطبية التطبيقية مدرس 

بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية 

 التطبيقية

23/11/2021 

9 Blueprint  أعضاء هيئة التدريس 

 أ.د. فاطمة رشدى على 

 أستاذ إدارة التمريض

 كلية التمريض جامعة أسيوط 

30/11/2021 

10 Blueprint  أعضاء هيئة التدريس 

 أ.د. إيناس درويش

 أستاذ األدوية والعالجيات 

 كلية الصيدلة 

12/12/2021 

11 

Tips of exam 

أعضاء هيئة التدريس بالكليات 

 أ.م.د. أمانى سالمة العملية

بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية 

 التطبيقية

21/12/2021 

12 
أعضاء هيئة التدريس بالكليات 

 النظرية
28/12/2021 
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11 
Competency-Based NARS 

for Engineering 

 القيادات األكاديمية 

وأعضاء هيئة التدريس بمعهد   

اإلسكندرية العالى للهندسة  

 والتكنولوجيا  

 أ.م. فايقة إبراهيم 

نائب مدير مركز ضمان الجودة 

وأستاذ مساعد صحة عامة بكلية 

 طب األسنان 

1/2/2022 

12 

Polymerase chain 

reaction (PCR) & 

Electrophoresis 

 أخصائى المعامل

 د هويدا فاضل 

الكيمياء الطبية التطبيقية مدرس 

بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية 

 التطبيقية

7 & 8/2/2022 

13 Bioinformatics  أعضاء هيئة التدريس 

 د هويدا فاضل 

مدرس الكيمياء الطبية التطبيقية 

بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية 

 التطبيقية

10/2/2022 

 اإلدارى أعضاء الجهاز   إدارة وتنظيم الوقت  14

 د. مصطفى شلش

مدرس بكلية العلوم المالية 

 واإلدارية

17/2/2022 

15 

 جلسات التعليميةآليات متابعة ال

أعضاء هيئة التدريس بكليات  

العالج -الصيدلة  –طب األسنان 

تكنولوجيا العلوم  -الطبيعى

علوم  –الصحية التطبيقية 

 الحاسبات والذكاء اإلصطناعى

 فناكىأ.د. نورهان 

نائب رئيس الجامعة لشئون  

والمشرف على  التعليم والطالب 

 مركز ضمان الجودة

22/2/2022 

16 

أعضاء هيئة التدريس بكليات  

 –الفنون والتصميم  –الهندسة 

  –العلوم المالية واإلدارية 

الدراسات القانونية والمعامالت  

 –اللغات والترجمة  –الدولية 

  –اإلتصال اإلعالم وفنون 

 السياحة وإدارة الفنادق

23/2/2022 

17 

أعضاء الهيئة المعاونة بكليات  

 –الفنون والتصميم  –الهندسة 

  –العلوم المالية واإلدارية 

الدراسات القانونية والمعامالت  

 –اللغات والترجمة  –الدولية 

  –اإلعالم وفنون اإلتصال 

 السياحة وإدارة الفنادق

27/2/2022 

18 

أعضاء  الهيئة المعاونة بكليات  

العالج -الصيدلة  –طب األسنان 

تكنولوجيا العلوم  -الطبيعى

علوم  –الصحية التطبيقية 

 الحاسبات والذكاء اإلصطناعى

27/2/2022 

19 
Course specification, 

matrix & Report 

أعضاء هيئة التدريس كلية 

 الفنادقالسياحة وإدارة 

 أ.م.د. فايقة إبراهيم 

نائب مدير مركز ضمان الجودة 

وأستاذ مساعد صحة عامة بكلية 

 طب األسنان 

1/3/2022 

 3/3/2022 أحمد على  .أ أعضاء الجهاز اإلدارى  إدارة األزمات والكوارث 20
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 أعضاء الجهاز اإلدارى  اإلسعافات األولية 21

 د. مها نجا 

التطبيقية مدرس الكيمياء الطبية 

بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية 

 التطبيقية

6/3/2022 

22 Blueprint  أعضاء هيئة التدريس 

 أ.م.د. فايقة إبراهيم 

نائب مدير مركز ضمان الجودة 

وأستاذ مساعد صحة عامة بكلية 

 طب األسنان 

13/3/2022 

23 
Course specification, 

matrix & Report 

أعضاء هيئة التدريس كلية 

 اإلتصال اإلعالم وفنون 

 أ.م.د. فايقة إبراهيم 

نائب مدير مركز ضمان الجودة 

وأستاذ مساعد صحة عامة بكلية 

 طب األسنان 

22/3/2022 

24 
 فنيات إعداد ملف المقرر 

 

أعضاء هيئة التدريس كلية 

الدراسات القانونية والمعامالت  

 الدولية 

 إبراهيم أ.م.د. فايقة 

نائب مدير مركز ضمان الجودة 

وأستاذ مساعد صحة عامة بكلية 

 طب األسنان 

28/3/2022 

25 

Course specification & 

Matrix 

 

 مركز اللغة اإلنجليزية

 أ.م.د. فايقة إبراهيم 

نائب مدير مركز ضمان الجودة 

وأستاذ مساعد صحة عامة بكلية 

 طب األسنان 

1/6/2022 

26 Blueprint 
أعضاء هيئة التدريس كلية فنون 

 وتصميم 

 أ.م.د. فايقة إبراهيم 

نائب مدير مركز ضمان الجودة 

وأستاذ مساعد صحة عامة بكلية 

 طب األسنان 

1/6/2022 

 بنود متابعة ملف المقرر  27
أعضاء لجنة متابعة ملف المقرر 

 إلكترونيا 

 أ.د. نورهان فناكى

نائب رئيس الجامعة لشئون  

والمشرف على  التعليم والطالب 

 مركز ضمان الجودة

7/6/2022 

 لجنة الدعم الفنى  إعادة تقييم بعض ملفات المقررات 28

 أ.د. نورهان فناكى

نائب رئيس الجامعة لشئون  

والمشرف على  التعليم والطالب 

 مركز ضمان الجودة

3/8/2022 


