النشرة الشهرية لمركز ضمان الجودة  -جامعة القاهرة
من  4112 / 5 /1الي 4112 / 5 / 11
معـــــ ًا نفتخـــر باملاضي  .....وخنـــطط للمســتقبل

من  4112 / 5 /1الي 4112 / 5 / 11

المشاركة المجتمعية للمركز

في هذا العــدد

-

سالل و ؤيل ءملركر

-

ءملعا كل ءجملتمعيل للمركر

-

أنعطل ود إ ءلتقييم وءملتابعل
وءل

-

ءمتماع ويل ءلبت للعركاز ءملتق مل بالعطا ءلةأ ق مبدتب أم


ءًا

م ءلف

ءوامعل يةم ء د .4132-5-2

ضةيل ءلسي أ.ر .م ير ءملركر مبجلس ءلتعليم وءلطالح باوامعـل فقـ ع قـ ءمتمـاع بـاملركر يـةم ء ثيـ

ءملةءفق  4132-5-34ملياقعل ءلانامج ءو ي ءلةأ أ

ل كليل ءحلاسباز وءملعلةمـاز ضـضة بعـل ءلـسارإ وكـال

ءلدلياز لعئة ءلتعليم وءلطالح باوامعل.

مرءمعل معرو از طةير ءلتعليم
ءلعالي

-

ءًا ةمي از ةيس ءوامعـل ملتابعـل دـ ةجل ءوامعـل لـي ـ ارإ ء يـرو  4112 :1113فقـ

ـا ا ءملركـر

 دضة ءلسي أ.ر .م ير ءملركر

زيا إ ود إ ارء إ ءملعرو از

لس ئة ءلتعليم وءلطالح بقا ل أمح لطفي ءلسي يةم ء د .4132-5-32

للمركر
-

زيا ءز ء

تمار

أنشطة وحدة التقييم والمتابعة والدعم الفني
 قـ م ءملركــر ءلـ

م ءلفـ

لدليـل ءلرءح

ءلالة ــل ءطا ـل بالةدـ إ ومللــب يــةم ء ثيـ

ءملةءفـق 4132-5-5

باملركر.

رسالة ورؤية المركز

 ق م ءملركـر ءلـ

م ءلفـ

لدليـل ء

ـالم

معيـا نرـم ارء إ ءوـةرإ ومللـب يـةم ء دـ ءملةءفـق 4132-5-33

بالدليل.
 ق م ءملركر ءل

م ءلف

لدليل ءحلاسباز وءملعلةماز

ءلانامج ءو يـ ءلـةأ أ

ـل ءلدليـل ومللـب يـةم ء دـ

ءملةءفق  4132-5-33باملركر.

مراجعة مشروعات تطوير التعليم العالي

سالل ءملركر:

انـــعا و فعيـــل و قـــةيم نرـــم ضـــما
عيــو مدةنــاز ميرةمــل
ءوــةرإ
ءلتعليـــم عامعـــل ءلقـــا رإ ومـــسا إ  قام ءملركر مبرءمعل مق ح معروع ءلتمير كليل ًب ءلفم وء سيا ومللب يةم ء ثي ءملةءفق  4132-5-5باملركر.
ءل و يـــل لدليـــاز ومعا ـــ ءوامعــــل
لتطبيـــق معـــاي ضـــما ءوـــةرإ
زيارات االعتماد لكليات الجامعة من الهيئة
ـــــا
عيـــــو ءجملـــــا ز و برء
زيارة وحدة إدارة المشروعات للمركز
ـل
ـ
ءلقةميــ
ءألكارمييــــل ًبقـــاً للمعــــاي
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
وءلعامليل ومبا يتفق مـو سـالل ءوامعـل
ومـن ثــم ل يلـ ا لال تمــار كم ســساز
 قام فريق من خـاء ودـ إ ارء إ ءملـعرو از بريـا إ
عليميـــل معـ ـ حم ب ـــا لليــاً واقليميـ ـاً
 ءلريــا إ ء ســتدماليل لدليــل ءلعلــةم مــن ءييئــل ءلقةميــل
مركر ضـما ءوـةرإ مامعـل ءلقـا رإ ومللـب ملتابعـل
ورولياً.

 قام ءملركر مبرءمعل مق ح معروع ءلتمير كليل ءيي سل ومللب يةم ء د ءملةءفق  4132-5-2باملركر.

ؤيل ءملركر:

ء ــ ـ ءحم مبركــــر ضــــما ءوــــةرإ
وء تمار عامعل ءلقا رإ كبيت خـاإ
طبيـــق مفـــا يم ومعـــاي ضـــما
ءوــةرإ وء تمــار مل ســساز ءلتعليــم
ءلعـــــالي لـــــل ءملـــــستةأ ءلقةمـــــي
وءإلقليمي.

أنعطل معروع ر م ومتابعـل ءططـط ءلتيفيةيـل ملرءكـر
ضما ءوةرإ يةم ءلثالثا .4132-5-31

لضما مةرإ ءلتعليم وء

تمار ومللـب

ء د  4132-5-2وديت ءأل بعا .4132-5-7

ءملقر :مبيل ءملدتبل ءملركريل -مامعل ءلقا رإ  -ا ع ءوامعل  -ءويرإ  -ءل و ءلثالث (دجرءز )11 - 9
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