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  الجدول الزمنى لزیارات فرق المراجعة الداخلیة  

  ٢٠١٦ / ٤ / ٢٣ تبسلا األول الیوم
  

دیر وحدة  األستاذ مع لمراجعینا اجتماع  ٩:٣٠-٩:٠٠ الدكتور عمید الكلیة  والسادة الوكالء وم
 ینوب عنھ  . ما أوالجودة ومدیر مركز الجودة بالجامعة 

  ھدف االجتماع:
 بروتوكولي  -
 على ھدف الزیارة . التعرف  -
الجامعة  برسالة المؤسسة وإستراتیجیةرسالة  مدى ارتباط تحدید -

  اوإستراتیجیتھ
ة ١٥لمدة  موجز تقدیميعرض  -  ١٠:٠٠-٩:٣٠ د  دقیق ة المن أ.د.عمی دیر وحدة  أوكلی ا.د .م

اریخ  فيتم انجازه  الجودة عن ما ى ت ابقة و حت اد الس الفترة من زیارة االعتم
ة ( ارة الحالی نوات  الزی س س الل  الخم ة خ وظ بالمؤسس ور الملح وجز للتط م

 )الماضیة 
  االنتقال إلى الغرفة الرئیسیة المخصصة للفریق -

  (جمیع أعضاء الفریق) مراجعة وثائق -  ١١- ١٠:٠٠

 : ینقسم فریق المراجعین إلى فریقین للقیام على التوازي باآلتي    ١٢-١١
  العلمیة  األقسامزیارة  -
   االدارىالجھاز   لقاء -

  )الفریق أعضاء جمیع( التدریس ھیئة أعضاء لقاء  ١:١٥- ١٢:١٥
  للقیام على التوازي باآلتي: ینینقسم فریق المراجعین إلى فرق  ٢:١٥ -١:١٥

لمباني المؤسسة مالحظة  -
متضمنة قاعات  المختلفة

المراكز  –المعامل –المحاضرات 
 األنشطةظة حالبحثیة  مع مال

  التعلیمیة 

  مرحلة البكالوریوس كنترول -

  استراحة    ٠ ٢:٤٥  -٢:١٥

الفحص استكمال و اتالمالحظالمقابالت واجتماع مغلق للمراجعین لمناقشة نتائج   ٣:٤٥-٢:٤٥
  الوثائقي للیوم األول

اجتماع رئیس فریق المراجعین مع العمید والمنسق للتأكید على جدول الیوم        ٤    -٣:٤٥
من  أيمستندات إضافیة أو إیضاحات أو تحدید لقاءات فردیة مع  أيالثاني وطلب 

  الطالب – اإلداریین –أعضاء ھیئة التدریس  - السادة الوكالء 
  



٢ 
 

 

  ٢٠١٦ / ٤ / ٢٤ دحألا الثاني الیوم
  

 المنسقو العمید فریق المراجعین معرئیس اجتماع  -  ٩:١٥-٩:٠٠
  االنتقال إلى الغرفة الرئیسیة المخصصة للفریق -

  (جمیع أعضاء الفریق) وثائقمراجعة  -  ١٠:٣٠-٩:٣٠

  ینقسم فریق المراجعین إلى فرق للقیام على التوازي باآلتي:  ١١:٣٠-١٠:٣٠
 ق٤٥لقاء وحدة الجودة  - ق١٥المكتبة  -
  الدراسات العلیا كنترول -

  الفریق ) أعضاءلقاء الطالب              (جمیع  -  ١٢:٣٠-١١:٣٠

  للقیام على التوازي باآلتي: ینقسم فریق المراجعین إلى فریقین  ١:٣٠—١٢:٣٠
 األطراف المجتمعیةلقاء  -
 لقاء طالب الدراسات العلیا -

  
  ینقسم فریق المراجعین إلى فریقین للقیام على التوازي باآلتي:  ٢:٣٠-١:٣٠

 لقاء الھیئة المعاونة -
  )الكلیة دفعات من عدد لخریجي ممثلة عینة(  الخریجون لقاء   -

  استراحة  -  ٣:٠٠-٢:٣٠

اجتماع مغلق للمراجعین لمناقشة نتائج المقابالت والمالحظات والفحص  -  ٣:٣٠ -٣:٠٠
  الوثائقي 

 والوكالءكلیة ال ةعمید مع الزیارة بنھایة عام اجتماع -  ٤:٠٠-٣:٣٠
 تقریر لتقدیمالكلیة  إدارةتعوھم  ممن وغیرھم الجودة وحدة ومدیر
  .الزیارة عن عام شفھي


