
 

 

 

 
 

 المحاكاة  لزيارة الزمنى الجدول

 فاروس باالسكندريةجامعة   -  العلوم المالية و اإلداريةكلية ل

 9102فبراير  5فبراير الى الثالثاء  3من االحد موعد الزيارة : 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9102/  فبراير/  3الموافق  االحديوم   :للزيارة    اليوم األول 

0099 – 03.9 

للتعريف والمنسق  والوكالء الكلية عميدأ3د /  بواسطة ينالمراجع فريق إستقبال

و برنامج الزيارة و اصطحاب الفريق إلى الغرفة المخصصة         بالفريق 

 للفريق لالطالع على نماذج الوثائق المطلوبة 

 فحص وثائق ) جميع اعضاء الفريق ( 09099 – 00.9

09099 – 00099 

 لقاء مع القيادات االكاديمية ) العميد و الوكيل و رؤساء االقسام العلمية ( ** 

 ) جميع اعضاء الفريق ( 

 المكان 0 مكتب السيد العميد ( )

00099 – 0099  

 ** لقاء الهيئة المعاونة 

 ( ..…D) المكان 0 

 

 مالحظة الموارد و االنشطة 

زيارة المكتبة + العيادة الطبية + 

اماكن مممارسة االنشطة 

 الطالبية 

0099 – 0099  

 ذات الصلة  ** لقاء االطراف المجتمعية 

 ( .…D) المكان 0 

 

 الموارد و االنشطة مالحظة

 استراحة 099. – 0099

.099 – 0099 

 **لقاء الخريجون 

 ( ……D) المكان 0 

 

 مالحظة الموارد و االنشطة 

0099 – 0004 
اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المقابالت و المالحظات و الفحص 

 الوثائقي لليوم االول و عمل التقييم و تحديد المتطلبات لتقديمها إلى المنسق 

0004 – 4099  
وم للياجتماع فريق المراجعين مع العميد و المنسق للتأكيد على جدول الزيارة 

 الثانى و طلب اى مستندات اضافية أو ايضاحات 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 9102/  فبراير / 4الموافق  االثنين يوم للزيارة       الثانياليوم 

0099 – 03.9  

اجتماع رئيس فريق المراجعين مع عميد 

الكلية بحضور المنسق لمناقشة ملخص 

ما تم فى اليوم االول و اهم ما خلص اليه 

الفريق ، وكذلك عرض لما سوف يتم من 

 اعمال فى اليوم الثانى 

الفريق فى الغرفة القاعدية للتحضير 

للقاءات التى ستتم خالل اليوم و تبادل 

السئلة المطلوب ) و ا      المتطلبات 

 توجيهها ( بين المراجعين

 فحص وثائق ) جميع اعضاء الفريق ( 090.9 – 00.9

090.9 – 00099 

االولى ) عينة ممثلة لجميع البرامج و ** لقاء مع طالب المرحلة الجامعية 

 ان وجد (  –للطالب الوافدين 

 ( ……D) المكان 0 

 الدراسة "عميد الكلية مع بداية االستاذ الدكتور / "مؤجل لميعاد يحدده 

 

00099 – 0099  

 ** لقاء اعضاء هيئة التدريس من غير القيادات  

 ( .……D) المكان 0 

 

 استراحة 099. – 0099

.099 – 0004 

سنوات 333 مراجعة االوراق االمتحانية للتأكد من  .زيارة كنتروالت فحص 

 –استخدام اساليب التقويم المختلفة للتحقق من اكتساب الطالب للمخرجات التعليمية 

ة مناسب –وجود االحصائيات  –دقة التصحيح و الرصد  –جودة الورقة االمتحانية 

 المكان و مراعاة معايير االمان 

 

0004 – 4099  

 ** لقاء اعضاء وحدة ضمان الجودة 

 ( ..……D) المكان 0 

 

غير مجدولة جماعية او فردية لقاءات 

مع بعض االطراف المعنية حسب 

 الحاجة 

) اعضاء هيئة التدريس و الهيئة 

 المعاونة و الطالب (

 ( ………D) المكان 0  

4099 – 4004 
اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المقابالت و المالحظات و الفحص الوثائقي 

 لليوم الثانى و عمل التقييم و تحديد المتطلبات لتقديمها إلى المنسق 

4004 – 40.9 
مع العميد و المنسق للتأكيد على جدول الزيارة لليوم  اجتماع فريق المراجعين

 الثالث وطلب اى مستندات اضافية او ايضاحات 

 

 

 

 



 

 

 

 

 9102/  فبراير/  5الموافق   الثالثاءللزيارة      يوم  الثالثاليوم 

0099 – 0304  

اجتماع رئيس فريق المراجعين مع 

عميد الكلية بحضور المنسق لمناقشة 

و اهم ما  الثانىملخص ما تم فى اليوم 

خلص اليه الفريق ، وكذلك عرض لما 

الثالث و سوف يتم من اعمال فى اليوم 

  االخير للزيارة

الفريق فى الغرفة القاعدية للتحضير 

للقاءات التى ستتم خالل اليوم و تبادل 

) و االسئلة المطلوب        تطلباتالم

مراجعة  – توجيهها ( بين المراجعين

الجدول و اختيار المواقع و الفصول 

 المزمع زياراتها 

 فحص وثائق ) جميع اعضاء الفريق ( 09099 – 0004

09099 – 00099  

مالحظة الجلسات التعليمية و الدروس العملية ، الورش ، وبعض االنشطة 

 التعليمية المختارة حسب الجداول الدراسية لجميع البرامج 

 ) جميع اعضاء الفريق كل حسب البرامج الخاصة به (

 "ى االسبوع الثالث من الدراسة فى الفصل الدراسي الثانىلا"مؤجل 

00099 – 0099 

زيارة االقسام االكاديمية و فحص ملفات المقررات و تقييم الورقة االمتحانية 

 ونماذج من اعمال الطالب 

 ) جميع اعضاء الفريق كل حسب البرامج الخاصة به (

 استراحة  00.9 – 0099

00.9 – .0.9 
اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المقابالت و المالحظات و الفحص 

 لليوم الثالث و اعداد التقرير الشفهى من قبل رئيس الفريقالوثائقي 

.0.9 – 0099  

اجتماع ختامى مع أ3د / عميد الكلية و الوكالء و رؤساء االقسام و مدير وحدة 

الجودة و ممن يدعوهم العميد من السادة اعضاء هيئة التدريس و غيرهم 

 لالستماع إلى التقرير الشفهى العام عن نتائج التقييم 

 مغادرة الفريق الكلية  0099

 

 

 

 


