النشرة الشهرية لمركز ضمان الجودة  -جامعة القاهرة
من  4114 / 4 /1الي 4114 / 4 / 01
معـــــ ًا نفتخـــر باملاضي  .....وخنـــطط للمســتقبل

من  4114 / 4 /1الي 4114 / 4 / 01

في هذا العــدد

-

رسالة ورؤية املركز
نشطة وحد التقيي واملتابعة
والدع الفين

-

املشاركة اجملتمعية للمركز
نشطة وحد الدراسات والبحوث

-

زيارات االعتماد

-

مراجعة مشروعات تطوير التعلي
العالي

-

مت يل املركز ل زيـارات وحـد
إدار املشروعات لكليات ومعاةـد
اجلامعة

أنشطة وحدة التقييم والمتابعة والدعم الفني
 قد املركز الدع الفين للمعهد القومي لعلو الليزر ل توصـي

المشاركة المجتمعية للمركز

الـمامو واملقـررات

وذلك يو االحد املوافق  4104-4-6باملركز.

جوةر مـدير املركـز لفريـق زيـار االعتمـاد

 قد املركز الدع الفين لكلية اآلداع ل التخطيط االسرتاتيجي وامليكل التةظيمـي
وذلك يو االحد املوافق  4104-4-01باملركز.
التميز وذلك يو األربعا املوافق  4104-4-06بالكلية.
املقررات والمامو وذلـك

وحـدات اجلـود بكليـات

ومعاةد اجلامعة ملةاقشة اللاحـة املوحـد
املقرتحة لوحدات اجلود بكليات ومعاةد

املقررات والمامو وذلـك

يو اخلميئ املوافق  4104-4-01بالكلية.

اجلامعــة متهيـــدا العتمادةــا مــ

لـــئ

اجلامعة وذلك يو ال لثا املوافق -4-44

 قد املركز الدع الفين لكليـة املةدسـة ل كيفيـة التقـدي ملـشروعات التمـيز وذلـك
يو ال لثا املوافق  4104-4-44باملركز.

 4104بقاعة التدريم باملركز.
 ح ور .د .ةاني لمد جوةر لقا الوفـد

 قد املركز الدع الفين لكلية العلو ل كيفية التقدي ملشروعات التميز وذلـك يـو

رسالة ورؤية المركز

معالي رايئ اجلامعة.
 اجتماع مدير

يو األربعا املوافق  4104-4-06بالكلية.
 قد املركز الدع الفين لكلية العلج الطبيعي ل توصي

لكليــة اـــم الفــ واالســـةا وذلـــك يـــو
الــــسبت املوافــــق  4104-4-5مبكتــــم

 قد املركز الدع الفين لكلية االقتصاد والعلو السياسية ل كيفية التقد ملـشروعات
 قد املركز الدع الفين لكلية العلج الطبيعي ل توصي

 مقابلــة معــالي رايــئ اجلامعــة ا .د .ةانــي

ال لثا املوافق  4104-4-42باملركز.

األملــاني مــع ســعاد .د .عــا عــصمت
ناام رايئ اجلامعة لشئو الدراسات العليا

 قـد املركـز الـدع الفـين لكليـة اتاسـبات واملعلومـات ل كيفيـة اعتمـاد المنامـو
اجلديد املشرتك مع كلية الصيدلة وذلك يو ال لثا املوافق  4104-4-44باملركز.
 قد املركز الدع الفين لكلية العلو ل كيفية التقدي ملشروعات التميز وذلـك يـو
االربعا املوافق  4104-4-11باملركز.

ل قاعة امحـد لطفـي الـسيد وذلـك يـو
االحد املوافق .7104-4-72
 ح ور .د .ةاني لمد جوةر لقا الوفـد
األملــاني مــع ســعاد .د .عــا عــصمت
ناام رايئ اجلامعة لشئو الدراسات العليا
ل قاعــة اخلراــو وذلــك يــو ال لثــا

أنشطة وحدة الدراسات والبحوث
رسالة املركز:

” دراسة قياس األثر واملردود ملشروعات تطويـر التعليـ العـالي جبامعـة القـاةر ” قـا

املوافق .7104-4-72
 حــ ور .د .ةـــاني لمـــد جوةـــر مديـــر

إنـــشا وتفعيـــل وتقـــوي نظــ ضـــما
اجلــود ل عيــع مكونــات مةظومــة
ةيئـــة التـــدريئ وامليئـــة املعاونـــةا االداريـــلا الطـــلعا اـــلع الدراســـات العليـــاا
التعليـــ جبامعـــة القـــاةر ومـــساعد
بكلية الصيدلة بصفة سيادته عـ و ل تلـك
الدوريـــة لكليـــات ومعاةـــد اجلامعــــة
اخلرجيل)
اللجةة وذلك يو األربعا .7104-4-01
لتطبيـــق معـــاي ضـــما اجلـــود ل
عيـــــع اجملـــــاالت ول برا هـــــا
زيارات االعتماد لكليات الجامعة من الهيئة القومية
تمثيل المركز في زيارات وحدة إدارة
األكادمييــــة ابقـــاً للمعــــاي القوميــــة
لضمان جودة التعليم واالعتماد
مراجعة مشروعات تطوير التعليم العالي
المشروعات لكليات ومعاهد الجامعة
والعاملية ومبا يتفق مـع رسـالة اجلامعـة
ومـ ثـ تلةيلــها للعتمــاد كم ســسات
تعليميـــة معـــرتحم بهـــا لليــاً وإقليميـ ـاً  زيــار االعتمــاد لكليــة اــم الفــ واالســةا
 قــا املركـــز مبراجعــة مقـــرت مـــشروع  ح ور مم ل مـ املركـز ل زيـار
ودولياً.
جامعــة القــاةر مــ امليئــة القوميــة لــ ما
انشا مركز التقيي الصحي الشامل كليـة
وحـــد إدار املـــشروعات الســـتل
جود التعلي واالعتماد ل الفرت مـ الـسبت
رؤية املركز:
التمريض وذلـك يـو ال لثـا املوافـق
مــشروع التطويــر املــستمر والتلةيــل
االعــــرتاحم مبركــــز ضــــما اجلــــود
 4104-4-5وحيت ال لثا .4104-4-8
.4104-4-05
للعتماد م كلية دار العلـو وذلـك
واالعتماد جبامعة القاةر كبيت خـم
 الزيار االستكمالية لكلية العلج الطبيعـي مـ
يو ال لثا .4104-4-05
ل تطبيـــق مفـــاةي ومعـــاي ضـــما
امليئة القومية ل ما جود التعليـ واالعتمـاد
اجلــود واالعتمــاد مل ســسات التعلي ـ
العـــــالي علـــــل املـــــستو القومـــــي
وذلــك ل الفــرت مــ االحــد 4104-4-41
واإلقليمي.
وحيت األربعا 4104-4-11
املركز بتوزيع االستبانات املعد علـي عيةـة الدراسـة املتم لـة ل يالقيـاداتا عـ ا
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