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 الهيئة القومية        
 لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (3) نموذج رقم
 المعتمدين الجدول الزمنى لزيارة فريق المراجعين

 
 اليوم االول : وصول فريق المراجعين للمؤسسة : 

عميد المؤسسة)الكلية / المعهد( التابع لها اجتماع للمراجعين مع  9:00-9:45
 المختص الوكيل بحضور و إعتماده المطلوب التعليمى لبرنامجا

 إدارة وحدة ومدير بالجامعة، الجودة مركز ومدير البرنامج ومدير

 .بالمؤسسة الجودة
وبحضور  المراجعة وفريق رئيس المستهدف البرنامج مدير يصاحب 10:00-10:45

للتعريف  المراجعة لفريق المخصصة الرئيسية الغرفة إلى قالمنس
 .المطلوبة الوثائق بنماذج

 :باآلتي التوازي ينقسم فريق المراجعين الى فريقين للقيام على  11:00-14:30
 المطلوبه الوثائق فحص -

 .والكنترول التعليمى للبرنامج المخصص المكان زيارة -
 استراحة 14:30-15:00
لمناقشة نتائج المالحظة  المعتمدين اجتماع مغلق للمراجعين 15:00-16:30

 لليوم االول. الوثائقيوالفحص 
على  للتأكيدمع المنسق المعتمدين اجتماع فريق المراجعين  16:30-17:00

 و طلب ايه مستندات اضافية او ايضاحات. الثانيجدول اليوم 
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 : االنشطة المخططة:الثانياليوم 
 مقابلة رئيس المؤسسة 9:00-9:15

9:15-11:00 

المشاركين  مقابلة مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة -
 :التالية الرئيسية الجوانب مناقشة يتم حيث ، البرنامج فى

 ومدى الوعى بها. للبرنامجالمعايير االكاديمية  •

 .المقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج •

 .البرنامج فى المستخدمة والتعلم التعليم أساليب •

 األكاديمية للبرنامج. خصائص وادوار القيادة •

 .الوثائقي: استكمال اعمال الفحص  بالتوازي -

 للبرنامج. اإلداري الجهاز  فيمقابلة مع القيادات والعاملين  11:00-12:30
 .بالبرنامج الملتحقين الطالب من عينة مع مقابلة 12:30-14:00

11:00-14:00 
: زيارة المكتبة ومالحظة الفصول الدراسية ،وبعض   بالتوازي 

 االنشطة التعليمية المختارة.
 استراحة. 14:00-14:30

14:30-16:30 
لمناقشة نتائج المالحظة  المعتمدين اجتماع مغلق للمراجعين

 . الثانيلليوم  الوثائقيوالفحص 

 جدول على للتأكيد المنسق مع المعتمدين اجتماع فريق المراجعين 16:30-17:00

 .إيضاحات أو إضافية مستندات أي طلب و التالي  اليوم
 خريجي البرنامج.مقابلة مع عينة من  17:00-17:30
 ذات العالقة بالبرنامج. مقابلة مع االطراف المجتمعية 17:30-18:30

 

  



 

 

 

 

3 
 

 اليوم الثالث :االنشطة المخططة:
 مقابلة رئيس المؤسسة. 9:00-9:15

9:15-11:00 
أو مقابلة جميع المراجعين لممثلي الطالب من الفرق الدراسية 

 المستويات المختلفة في البرنامج.

تفقد اماكن ممارسة االنشطة الطالبية، معامل الكمبيوتر،  - 11:00-12:30
 اماكن تقترحها المؤسسة.

 12:30-14:30 
مع بعض اعضاء  المعتمدين اجتماعات فردية مغلقة للمراجعين

 هيئة التدريس، والهيئة المعاونة والطالب.

14:30-15:00 
اجتماع عام بنهاية الزيارة الميدانية مع رئيس المؤسسة والوكالء 

ممن يدعوهم رئيس  بالمؤسسة وغيرهمالجودة إدارة  ومدير وحدة 
 المؤسسة لتقديم تقرير شفهي عام عن الزيارة.

 المغادرة. 15:00
 

 

 

 


