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

من  4112 / 1 /1الي 4112 / 1 / 11

المشاركة المجتمعية لمدير المركز

في هذا العــدد

 ةضر ز.د .ةـاني لمـ جرةـر مـ ر املركـز
اجتماع

-

رسالة ورؤ ة املركز

-

املشاركة اجملتمعية مل ر املركز

-

زنشطة وة

أنشطة وحدة التقييم والمتابعة والدعم الفني

لس شئر التعليم والطالب برئاسة

سعاد ز.د .عز ال

زبـر سـتيو نائـب رئيـس

اجلامعة لـشئر التعليـم والطـالب ـرم االةـ

التقييم واملتابعة

 4112-1-14بقاعة زمح لطفي السي .

وال عم الفين
-

زنشطة وة

ال راسات والبحرث

-

زنشطة وة

الت ر ب

 ق م املركز ال عم الفين لكلية الطب البيطرب

ز ار االعتماد للكلية وللق رم األربعا املرااق  4112-1-1بالكلية.
 ق م املركز ال عم الفين لكلية الطب البيطـرب

مراجعـة املعـا

وللـق قبـل

ـي

ز ار االعتماد للكلية وللق رم اخلميس املرااق  4112-1-4بالكلية .
 ق م املركز ال عم الفين لكلية الطب البيطرب
قبل

أنشطة وحدة الدراسات والبحوث

مراجعة املعـا

وللـق قبـل

ـي

مراجعة ال راسة الذاتية للكلية وللـق

ي ز ار االعتماد للكلية وللق رم األة املرااق  4112-1-5بالكلية.

 ق م املركز ال عم الفين لكلية الطب البيطرب
قبل

مراجعة ال راسة الذاتية للكلية وللـق

ي ز ار االعتماد للكلية وللق رم األث ني املرااق  4112-1-6بالكلية.

” دراسة قياس األثر واملردود ملشروعات تـطـر ـر  ق م املركز ال عم الفين للمعه القرمي لعلرم الليزر
التعليم العالي جبامعة الـقـاةـر ” قـامـو وةـ
األث ني املرااق  4112-1-41باملركز.

املعا

ال راسات والبحرث باملركز بإع اد االستبـانـات  ق م املركز ال عم الفين لكلية االقتـااد والعلـرم السياسـية
اليت سيتم ترز عها علي الفئات عـيـ ـة الـ راسـة
التميز وللق رم الثالثا املرااق  4112-1-41باملركز.

االكادمييـة وللـق ـرم
كيفيـة التقـ م ملـشروعات

ومت عــرضــهــا عــلــي الســيـ ز.د مـ ــر املــركــز  قـ م املركــز الـ عم الفــين لكليــة اليبيــة ال رعيــة
للمراجعة وإبـ ا الـراب بـهـا اـبـل الـبـ
واملتابعة الرصفي للكلية وللق رم اخلميس املرااق  4112-1-42باملركز.

كيفيــة كتابــة تقر ــر ز ــار التقييــم

رسالة ورؤية المركز

ترز عها علي عي ة ال راسة.

أنشطة وحدة التدريب
 مت عق دور ت ر بية بع را ” إع اد ال راسة الذاتيـة والتقر ـر الـس رب“ للـساد زعـضا ةيئـة التـ ر س وا يئـة املعاونـة بكليـات ومعاةـاجلامعة رم األربعا املرااق  4112-1-1بقاعة الت ر ب مبقر املركـز وةاضـر ايهـا ز.د .عبـ الفتـاي مرعـي األسـتال بكليـة الطـب جامعـة
القاةر .

رسالة املركز:

إنـــشا وتفعيـــل وتقـــر م ن ـــم ضـــما
عيــو مكرنــات م رمــة
اجلــرد
التعليـــم جبامعـــة القـــاةر ومـــساع
ال ور ـــة لكليـــات ومعاةـــ اجلامعــــة
لتطبيـــق معـــا ضـــما اجلـــرد
عيـــــو اجملـــــاالت و برا هـــــا
األكادمييــــة ًبقـــاً للمعــــا القرميــــة
والعاملية ومبا تفق مـو رسـالة اجلامعـة
ومـ ثــم تلةيلــها لالعتمــاد كم ســسات
تعليميـــة معـــيحم بهـــا لليــاً وإقليميـ ـاً
ودولياً.

 مت عق دور ت ر بية بع را ”القياد واحلركمـة“ للـساد زعـضا ةيئـة التـ ر س وا يئـة املعاونـة بكليـات ومعاةـ اجلامعـة ـرم األةـاملرااق  4112-1-5بقاعة الت ر ب مبقر املركز وةاضر ايها ز.م.د .د ا عبـ الـشا
القاةر ونائب رئيس وة

األسـتال املـساع مبعهـ ال راسـات اليبر ـة جامعـة

ال راسات والبحرث باملركز.

 مت عق دور ت ر بية بع را ”ن م إدار اجلرد “ للساد زعضا ةيئة الت ر س وا يئة املعاونة بكليـات ومعاةـ اجلامعـة ـرم اخلميـساملرااق  4112-1-9بقاعة الت ر ب مبقر املركز وةاضـر ايهـا ز.د .لمـرد زبـر الـرؤوس وكيـل كليـة الطـب البيطـرب جامعـة ب هـا لـشئر
ال راسات العليا والبحث العلمي.
مت عق دور ت ر بية بع را ”كيفية التق م ملشروعات التميز“ للساد زعضا ةيئة التـ ر س وا يئـة املعاونـة بكليـات ومعاةـ اجلامعـة ـرم
الثالثا املرااق  4112-1-41بقاعة الت ر ب مبقـر املركـز وةاضـر ايهـا ز.م.د .مـ م ةامـ ًـذ األسـتال املـساع بكليـة الزراعـة جامعـة
القاةر ونائب رئيس وة

التقييم واملتابعة وال عم الفين باملركز.

رؤ ة املركز:

االعــــياحم مبركــــز ضــــما اجلــــرد
واالعتماد جبامعة القاةر كبيو خـة
تطبيـــق مفـــاةيم ومعـــا ضـــما
اجلــرد واالعتمــاد مل ســسات التعليــم
العـــــالي علـــــل املـــــسترب القرمـــــي
واإلقليمي.

املقر :مب ل املكتبة املركز ة اجل
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