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2016/2017 كلية الهندسة  -وحدة ضمان الجودة   

 

 

 

 التدريب و التوعية لجنة الخطة السنوية ل

 جامعة فاروس -الهندسة  كلية

 2016/2017فصل الخريف 

 2016/2017للعام الجامعى 
 

اسم الدورة /ورشة 

 العمل

 مكان الدورة/ورشة العمل التوقيت اسم المحاضر الفئة المستفيدة 

 و التعريف بالجودة

نظام الساعات 

 المعتمدة 

 18/10/2016 ة عبد الفتاح د.مرو الطالب الجدد

 12:30الساعة 

 E124مدرج 

كيفية اعداد تقارير 

المقررات و تقارير 

 البرامج

منسقى الجودة 

 باالقسام

 د.مروة عبد الفتاح

 

25/10/2016 

 12:30الساعة 

 E124مدرج 

 8/11/2016 ا.د/ محمد عبد الرحمن لجنة الكنترول  معايير جودة الكنترول 

12:30 الساعة  

 E124مدرج 

ادارة االزمات و 

تقييم -الكوارث

 المخاطر 

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

 22/11/2016 ا.د/حامد عبد المقصود

12:30الساعة   

 E124مدرج 

 

 

 

 

 

 /ورشة عمل يتم توزيع استبيان بعد كل دورة *
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2016/2017 كلية الهندسة  -وحدة ضمان الجودة   

 

 

 

 التدريب و التوعية لجنة سنوية لالنصف الخطة 

 جامعة فاروس -الهندسة  كلية

 2017فصل الربيع 

 2016/2017للعام الجامعى 
 

اسم الدورة /ورشة 

 العمل

مكان الدورة/ورشة  التوقيت اسم المحاضر الفئة المستفيدة 

 العمل

أعضاء هيئة  االرشاد االكاديمى

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

 حمد عبد المتعالاد.ا.

  المرشد االكاديميى العام

14/2/2017 

 12:30الساعة 

 E124مدرج 

الصياغة المثلى السئلة 

االختبارات لتحقبق 

مخرجات التعليم 

 المستهدفة

أعضاء هيئة 

 التدريس

 ا.د. منى عثمان 

المدير التنفيذى لوحدة ضمان 

 الجودة 

21/2/2017 

 12:30الساعة 

 E127مدرج 

كاديمية المعايير اال

المرجعية و المعايير 

 المؤسسية 

القيادات االكاديمية 

أعضاء هيئة و 

 التدريس

 ا.د/ محمد جابر أبو على 

 عميد الكلية 

18/4/2017 

 12:30الساعة 

 E127مدرج 

التعريف باهميه 

وحقوق الملكية الجودة 

 الفكرية 

 د. مروة عبد الفتاح  الطالب 

نائب مدير وحدة ضمان 

 الجودة 

2/5/0172  

12:30الساعة   

  E127مدرج

أعضاء هيئة  التوصيف الوظيفى 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

 د.نورهان غنيم 

مدرس بقسم الهندسة 

 الميكانيكية 

19/5/2017 

12:30الساعة   

 E124مدرج 

 18/6/2017 "كلية علوم طبية" من  االداريين  االسعافات االولية 

12:30الساعة   

 E124مدرج 

ميثاق الشرف 

 االخالقى للبحث العلمى 

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

 ا.د/ مجدى عبد العظيم 

ية نائب رئيس جامعة االسكندر

  ياللدراسات العل

14/7/2017 

12:30الساعة   

 E124مدرج 

ميثاق الشرف 

االخالقى و اداب 

 المهنة

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

 لى محمد الخود. 

 مدرس بقسم هندسة الحاسب

21/7/2017 

12:30الساعة   

 E127مدرج

 /ورشة عمل يتم توزيع استبيان بعد كل دورة *

 

 ةد/ مروة عبد الفتاح  )نائب المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجود


