
 

 

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

 حلوانجامعة  - علومكلية الادة تقييم عإل الخارجيين نيفريق المراجعفاعليات زيارة الجدول الزمنى ل

 0228/  3/   02 الثالثاء: اليوم األول 

 

 التوقيت

 

 النشاط
 أو من ينوب عن سيادته لمراجعين مع رئيس الجامعةل اجتماع بروتوكولى - 0009 – 0099

 .الجودة بالجامعة ضمانوعميد الكلية ومدير مركز

 . القاعدية للتعرف على ملفات المراجعةإنتقال فريق المراجعة للغرفة  - 09009 – 0054

 عميد الكلية )اجتماع فريق المراجعين مع القيادات األكاديمية  - 00009 – 09009

 (.وحدة الجودة ومنسق زيارة الكلية والوكالء ورؤساء االقسام ومدير   

  .مراجعة وثائق - 01009 – 00009

 

01009 – 0009 

 0ينقسم فريق المراجعين الى مجموعتين للقيام على التوازى باآلتى

 (عضوين على االقل احدهم رئيس الفريق)لقاء الهيئة المعاونة  -

محاضرات )المختارة مالحظة الفصول الدراسية وبعض األنشطة التعليمية  -

 (باقى أعضاء الفريق) (ومعامل

 

0054 – 1054 

 ينقسم فريق المراجعين الى مجموعتين للقيام على التوازى باآلتى -

 عضوين على االقل)من خارج الهيئة المعاونة لقاء طالب الدراسات العليا  -

 (احدهم رئيس الفريق   

، المبانى  المعامل،  األقسام العلمية ،وقاعة اإلطالع المكتبة مالحظة -

 أماكن ممارسة األنشطة الطالبية،  والمرافق

 استراحة 0004 – 1054

 0  ينقسم فريق المراجعين الى مجموعتين للقيام على التوازى باآلتى - 5004 – 0004

 (عضوين على االقل احدهم رئيس الفريق)لقاء االطراف المجتمعية  -

الفصول الدراسية وبعض األنشطة التعليمية المختارة مالحظة  إستكمال -

 (باقى أعضاء الفريق( )محاضرات ومعامل)

إستكمال اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المقابالت والمالحظات و 4009 -5004

 الفحص الوثائقى

 اجتماع رئيس فريق المراجعين مع عميد الكلية والمنسق للتأكيد على جدول 4054 -4009

 .وثائق إضافيةاليوم الثانى وطلب اى 

 



 

  

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

 حلوانجامعة  - كلية العلومإعادة تقييم زيارة  أثناءالجدول الزمنى لفريق المراجعين 

 0228/  3/   02 األربعاء ثانياليوم ال

 

 التوقيت

 

 النشاط
 

0099 – 0004 
 

 والمنسقمقابلة فريق المراجعين مع عميد الكلية  -

 القاعديةاإلنتقال الى الغرفة  -
 

0004 – 09009 
 

 -مالحظة الفصول الدراسية وبعض األنشطة التعليمية المختارة إستكمال  -

 والعيادة الطبية والوحدات ذات الطابع الخاص اآللى معامل الحاسبزيارة 
 

09054 – 01009 
 

 المرحلة الجامعية األولى مع كل فريق المراجعينلقاء طالب  -

 

 لقاء أعضاء هيئة التدريس مع كل فريق المراجعين - 1004 – 01054

 

 استراحة - 0099 – 1004

 0ينقسم فريق المراجعين الى مجموعتين للقيام على التوازى باآلتى - 5099 – 0099

 (الفريقعضوين على األقل احدهم رئيس )لقاء الخريجين  -

 وثائقالفحص إستكمال  -

 زيارة الكنتروالت 4009 – 5004

والفحص  اتالمالحظالمقابالت واجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج  6099 – 4009

 الوثائقي لليوم الثاني

 

6099 – 6004 

 

للتأكيد عميد الكلية ومنسق الزيارة / د  .السيد أاجتماع رئيس فريق المراجعة مع 

 وثائق إضافيةوطلب اى  اليوم الثالث جدولعلى 

 

 

 



         

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

 حلوانجامعة  -علوم كلية الإعادة تقييم زيارة  أثناءالجدول الزمنى لفريق المراجعين 

 0228/  3/   00 الخميس:  ثالثاليوم ال

 

 التوقيت

 

 النشاط
 

0099 – 0004 

 

 ومنسق الزيارة فريق المراجعين مع عميد الكليةمقابلة 

 

 

0004 – 09004 

 0 ينقسم فريق المراجعين الى مجموعتين للقيام على التوازى باآلتى

 (عضوين على األقل احدهم رئيس الفريق)لقاء أعضاء وحدة ضمان الجودة  -

 زيارة اإلدارات المختلفة -مصادر التعليم والتعلم استكمال مالحظة  -

 

 

09009 – 00054 

 0ينقسم فريق المراجعين الى مجموعتين للقيام على التوازى باآلتى

 (عضوين على األقل أحدهم رئيس الفريق)لقاء أعضاء الجهاز اإلدارى  -

 استكمال مالحظة الموارد واألنشطةو المعامل المركزيةزيارة  -

 

00054 – 0009 

 

أعضاء هيئة التدريس للمراجعين مع بعض غير مجدولة اجتماعات فردية  -

 ومدير الكلية والطالب واالداريين ووكالء الكلية والهيئة المعاونة

 إستكمال زيارة الكنتروالت -

 

 

0009 – 5099 

 

مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المقابالت والمالحظات والفحص اجتماع 

 الوثائقى وإعداد التقرير الشفوى

 

 

5099- 5009 

 

عميد الكلية والوكالء وغيرهم ممن يدعوهم عميد  /السادة إجتماع عام مع -

 .التقرير الشفهى لحضور عرضالكلية 

 .للكليةالمراجعين مغادرة فريق  -

 

 


