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و تبؤ مكانة متميزة بين                             خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجييا رؤية الكلية: تسعى كلية الهندسة
 ندسة المصرية والعربية المعتمدة من خالل توفير بيئة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     كميات الي
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 عنوان ورشة العمل:  " دور الجياز االدارى في االعتماد"

 المـحاضـر:  أ.م.د/ محمد عبد العظيم                
 الوظـيـفة:   مدير وحـدة ضـمان الجـودة                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   تاريخ الورشة:   يوم الخميس الموافق 3102/6/02
 توقيت الورشة:  السـاعة الحادية عشر و النصف صباحًا 

 مكان االنعقاد:  قاعـة أ.د/ رشــاد البـدراو ى 
 اجمالى عدد المشـاركين :  )47( مشـارك" من الجياز االدارى " 

 

 أىـداف الورشة:
حتمية االىتمام بتطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم العالي.. التأكيد عمى أن 0     

                             التعريف بدور الجياز االدارى في اعتماد الكمية.. 3   

مى أن االعتماد ىو البداية فيو يمنح ويوقف ويسحب.التأكيد ع. 2     
 

 مـحاور الورشة :
                             .بالجودة في التعميم العاليالتعريف  أواًل :
 .               العاليأسباب زيادة االىتمام بتطبيق إدارة الجودة الشاممة فى التعميم أىم استعراض  ثانيًا :
 العممية التعميمية. فيأىم أىداف تطبيق إدارة الجودة  استعراض : ثالثاً 
 وتحميل محاور استمارة تقييم أداء مؤسسات التعميم العالي:استعراض  : اً رابع

 الفاعمية التعميمية                                       القدرة المؤسسية 
 والعالقات المتبادلة بينيما                          
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                         و تبؤ مكانة متميزة بين كميات  خالل الخمس سنوات القادمة إلى اكتساب ثقة المجتمع في خريجييا رؤية الكلية: تسعى كلية الهندسة
 ة متميزة لمتعميم والتعمم والبحث العممي وخدمة الجامعة والمجتمع.     اليندسة المصرية والعربية المعتمدة من خالل توفير بيئ

 عمى ىامش الورشة:

اء اليندسية ـين أمين معمل الفيزيـاألستاذ/ محمد ياسكل من كرم السيد أ.د/ زكى زيدان عميد الكمية   
داري ، ينة واالمتحانات كأفضل موظفـواألستاذ/ محمد مجدي رئيس قسـم الدراس ،اعدادىكنترول  وا   

  3102ير يونيو ـكأفضل عمال عن ش ةوالسيد/معتز عبد المنعم والسيد/أحمد أبو زيد خدمات معاون
وتفانيـيم في أداء األعمال المـوكمة ليم مم سيادتو لممكرمين جوائز عينية تقديرًا لجيودىم ـحيث س  

رـالعزب وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع ،أ.م.د/محمد عبد العظيم مدي مجديبحضور كل من أ.د/   

خيـر،واألستاذ/ أشرف الديب مدير عام الكمية.،أ.م.د/ ميـرفت أبو ال مان الجودةـوحدة ض     

 التوصـيات:
 العالي.التعميم  فيتطبيق الجودة ضرورة التأكيد عمى أىمية  .0

 ضرورة التأكيد عمى متابعة الحضور واالستفادة من مثل ىذه المحاضرات. .3

 ايير عمضرورة التأكيد عمى أىمية التطبيق العممي والعمل عمى تحقيق   .2

 .وضوعة من قبل الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماداالعتماد الم    
 . رفع ىذه المحاضرات عمى الموقع االلكتروني لالستفادة منيا عمى نطاق واسع.7

 

 تقييم الحضور لمورشة:  
 الحضور جيد والمحاضر ممتزم بموضوع الندوة المعمن عنو .0

 مستويات تم عرض موضـوع الندوة بطـريقة مبسـطة يسيل فيميا عمى جميع  .3

 السادة الحضور.   

 تبين أىمية موضوع الندوة من حيث اإلقبال عمى الحضور وااللتزام بالوقت المحدد .2

 ليا والتجاوب الممحوظ والمناقشة والحوار بين المحاضر والسادة الحضور.   
                                                                      

ق الندوة                                                                     وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  منس              

 
 

  أ.د/ مجدي صالح العزب صوان                                      أ/ منى على الحضري                                            
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 د/ محمد عبد العظيم أثناء ورشة العملم.أ.

 

 
 3102تكريم السيد أ.د/عميد الكمية لمموظفين المثاليين لشير يونيو 

 

 
 3102المثاليين لشير يونيو  عمالتكريم السيد أ.د/عميد الكمية لم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


