
 واالعتماد التعليم جودة لضمان الهيئة القومية       
 قطاع التعليم العالي                                                                                            

 عداد معلم اللغة اإلنجلٌزٌةإ : الجدول الزمنً لزٌارة المراجعة الخارجٌة لبرنامج                          

 4244نوفمبر 36 الى  35تارٌخ الزٌارة:             جامعة بنها                   –: كلٌة التربٌة  اسم المؤسسة

 4244نوفمبر 35 -األول للزٌارة المٌدانٌة الٌوم 

  فرٌق الزٌارة النشاط التوقٌت

0022– 32022 

شئؤن  وكٌل عمٌد الكلٌة و مع للمراجعٌن اجتماع بروتوكولً
ورئٌس القسم/مدٌر البرنامج ومدٌر وحدة الجودة ومنسق  الطالب

 الزٌارة0
 دقائق(  32عرض تقدٌمً عن البرنامج ال ٌزٌد عن اختٌاري: )

 القاعدٌةاالنتقال إلى الغرفة -

  جمٌع أعضاء الفرٌق

32022 – 33052 

 –تدرٌب عملً  –األنشطة التعلٌمٌة )محاضرات -  مالحظة:
 -معامل المهارات/المحاكات  -طرق التدرٌس الغٌر نمطٌة 

وحدة التعلم  -اإلدارات المختلفة  –الموارد )المكتبة- 000000000(
 000000000000( -اإللكترونً/ تكنولوجٌا المعلومات 

 جمٌع أعضاء الفرٌق
 على التوازى

 

  جمٌع أعضاء الفرٌق  لقاء أعضاء هٌئة التدرٌس  34052 – 33052

                                         استراحة   3052 – 34052

3052 – 4052 
 ممثلً سوق العمل  لقاء األطراف المجتمعٌة/

 (32)ال ٌزٌد العدد عن 
  جمٌع أعضاء الفرٌق

4052 – 5052 
 لقاء الخرٌجٌن 

 سنوات( 32وال تزٌد فترة التخرج عن  32)ال ٌزٌد العدد عن 
  جمٌع أعضاء الفرٌق

5052 – 7022 
 زٌارة الكنترول وفحص األوراق االمتحانٌة 

 %62من المقررات ال تقل عن  لعٌنة
  جمٌع أعضاء الفرٌق

7022 – 7067 
اجتماع مغلق للمراجعٌن لمناقشة نتائج المقابالت والمالحظات 

 Course Filesوفحص 
  جمٌع أعضاء الفرٌق

7067 – 8022 
اجتماع رئٌس فرٌق المراجعٌن مع العمٌد والمنسق للتأكٌد على 

 إٌضاحاتجدول الٌوم الثانً وطلب أٌة 
  رئٌس فرٌق المراجعٌن



 واالعتماد التعليم جودة لضمان الهيئة القومية       
 قطاع التعليم العالي                                                                                            

 4244 نوفمبر36الٌوم الثانً للزٌارة المٌدانٌة 

  فرٌق الزٌارة النشاط                                        التوقٌت

0022 – 0052 
 اجتماع فرٌق المراجعٌن مع العمٌد والمنسق          

 القاعدٌةاالنتقال إلى الغرفة             
  أعضاء الفرٌقجمٌع 

  جمٌع أعضاء الفرٌق البرنامج لقاء طالب  32052 – 0052

  جمٌع أعضاء الفرٌق لقاء الهٌئة المعاونة 33052 – 32052

 الموارد-األنشطة التعلٌمٌة  : مالحظة                   3022 – 33052
 اد اٌمان صحصاح
 اد اٌمان شلبى

 

   استراحة 4022 –  3022

  جمٌع أعضاء الفرٌق لقاء الجهاز اإلداري 5022 – 4022

5022- 6022 
لقاء القٌادات األكادٌمٌة والمسئولٌن عن ضمان الجودة بالبرنامج 
)وكٌل الطالب ورئٌس القسم/مدٌر البرنامج ومدٌر وحدة ضمان 

 الجودة ومسئولً الجودة بالبرنامج(
  جمٌع أعضاء الفرٌق

6022 – 7022 
 : على التوازي 

 لقاءات جماعٌة أو فردٌة مع بعض األطراف المعنٌة -
 مالحظة الموارد واألنشطة حسب الحاجة

 اد مها السجٌنى
 اد اٌمان صحصاح

 اد اٌمان شلبى
 

7022 – 7052 
اجتماع مغلق للمراجعٌن لمناقشة نتائج المقابالت والمالحظات 

 والفحص الوثائقً وإعداد التقرٌر الشفوي
  جمٌع أعضاء الفرٌق

7052 – 8022 
 العمٌد والوكالء وغٌرهم ممن ٌدعوهم  عمٌد الكلٌةاجتماع عام مع 

 لالستماع إلى التقرٌر الشفهً العام عن نتائج التقٌٌم
  جمٌع أعضاء الفرٌق

 
 


