
١ 
 

  الجدول الزمنى النهائى لزيارة فريق المراجعين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد
   القاهرة  جامعة–ألعتماد معهد البحوث والدراسات األفريقية 

   ٢٠١٧ أبريل ٤ الى ٢الفترة من 
  

 ٢/٤/٢٠١٧األحد : اليوم األول
  

  مالحظات  المهمة  الوقت
  :اجتماع مع السادة  ٩:٣٠ – ٩:٠٠

ينوب عنه وبحضور عميد  من أو الجامعة رئيس
  .المعهد ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة

  

    األنتقال من أدارة الجامعة للمعهد  ٩:٤٠ – ٩:٣٠
  . استقبال الفريق من العميد والوكالء والمنسق-  ١٠:٠٠ – ٩:٤٠

  . االنتقال إلى الغرفة المخصصة لفريق المراجعة-
  )كآل فيما يخصه ( جميع أعضاء الفريق       مراجعة وثائق  ١١:٠٠ – ١٠:٠٠
  لقاء لقيادات األكاديمية   ١٢:١٥ – ١١:٠٠

  )رؤساءأقسام/ الوكالء/العميد  (
  لفريق جميع أعضاء ا

    االستراحة  ١:٠٠ – ١٢:١٥
  طالب الدراسات العليالقاء   ٢:١٥ – ١:٠٠

  )بدون حضورالهيئة المعاونة(
   جميع أعضاء الفريق 

  :جولة أعضاء الفريق بالمعهد للتعرف على  ٣:٠٠ – ٢:١٥
األقسام العلمية والمبانى و المدرجات والقاعات 

  الخ......والمعامل والمكتبة 

  )كآل فيما يخصه ( ريق جميع أعضاء الف

مقابلة السادة أعضاء المجتمع المحلى والمستفيدون   ٤:٠٠ – ٣:٠٠
  والخريجون 

  عضوان من الفريق

  عضوان من الفريق  لقاء أعضاء وحدة ضمان الجودة  ٤:٠٠ – ٣:٠٠
  اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المقابالت والمالحظات والفحص الوثائقي  ٥:٣٠ – ٤:٠٠
  اجتماع رئيس الفريق مع العميد والمنسق للتأكيد على جدول اليوم الثاني وطلب أية إيضاحات  ٥:٣٠ – ٥:١٥

  مغادرة الفريق الى مقر األقامة   ٥:٣٠
  
  
 
 
 
 
 
  



٢ 
 

  
 ٣/٤/٢٠١٧األثنين : اليوم الثانى 

  
  
  الوقت
  

  
  المهمة

  
  مالحظات

   اجتماع فريق المراجعين مع العميد والمنسق-   ٩:١٥ – ٩:٠٠
  ل إلى الغرفة المخصصة للفريق االنتقا- 

  

  )كآل فيما يخصه( جميع أعضاء الفريق  مراجعة وثائق  ١٠:٠٠ – ٩:١٥
  جميع أعضاء الفريق    أعضاء هيئة التدريسلقاء   ١١:١٥ – ١٠:٠٠
  جميع أعضاء الفريق   الهيئة المعاونة لقاء   ١٢:١٥ – ١١:١٥
    االستراحة  ١:٠٠ – ١٢:١٥
  كونترول فحص عينات بال  ٢:٣٠ – ١:٠٠

  
  )كآل فيما يخصه(جميع أعضاء الفريق 

  
  : بالتوازى مالحظة   ٤:٠٠ – ٢:٣٠

المحاضرات والدروس العملية بالمعامل أو حسب األنشطة 
  التعليمية المختارة وفقآ للجداول الدراسية

  )كآل فى مهامه(جميع أعضاء الفريق 

  الت والمالحظات والفحص الوثائقياجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المقاب  ٥:٣٠ – ٤:٠٠
  اجتماع رئيس فريق المراجعين مع العميد والمنسق للتأكيد على جدول اليوم الثالث وطلب أية إيضاحات  ٥:٣٠ – ٥:١٥

  مغادرة الفريق الى مقر األقامة   ٥:٣٠
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  



٣ 
 

  ٤/٤/٢٠١٧الثالثاء : اليوم الثالث 
  
  الوقت
  

  
  المهمة

  
  مالحظات

   اجتماع فريق المراجعين مع العميد والمنسق-   ٩:١٥ – ٩:٠٠
   االنتقال إلى الغرفة المخصصة للفريق- 

  

  )كآل فيما يخصه(جميع أعضاء الفريق   مراجعة وثائق  ١٠:١٥ – ٩:١٥
  جميع أعضاء الفريق   لقاء أعضاء الجهاز األدارى  ١١:٠٠ – ١٠:١٥

  ١٢:١٥ – ١١:٠٠  )كآل فيما يخصه(فريق أعضاء ال  نهاية مراجعة وفحص الوثائق
  رئيس الفريق  مراجعة نهائية للبيانات واألحصاءات العددية

    االستراحة  ١:٠٠ – ١٢:١٥
ينقسم فريق المراجعين إلى مجموعات للقيام على   ١:٣٠ – ١:٠٠

  :التوازي باآلتي
 لقاءات جماعية أو فردية مع بعض األطراف المعنية - 

  حسب الحاجة 
  نشطة حسب الحاجة مالحظة الموارد واأل - 

  )كآل فى مهامه(جميع أعضاء الفريق 

  : بالتوازى مالحظة   ٢:١٥ – ١:٣٠
المحاضرات والدروس العملية بالمعامل أو حسب 
  األنشطة التعليمية المختارة وفقآ للجداول الدراسية

  )كآل فى مهامه(جميع أعضاء الفريق 

  مقابالت والمالحظات والفحص الوثائقي وٕاعداد التقرير الشفوياجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج ال  ٣:٤٥ – ٢:١٥
اجتماع عام مع عميد الكلية والوكالء وغيرهم ممن يدعوهم العميد لالستماع إلى التقرير الشفهي العام عن   ٤:٠٠ – ٣:٤٥

  نتائج التقييم
  أنتهاء الزيارة  وتقديم الشكر والتقدير للمعهد ومغادرة الفريق   ٤:٠٠

  
٢٠١٧-٣- ٢٦  

  رئيس الفريق
 د حمدى عبد السميع محمد.أ
 


