
 

 

 الجدول الزمنى لزيارة المحاكاة

 جامعة فاروس باالسكندرية –لكلية طب االسنان 

 6105 مارس 64مارس الى الخميس  62موعد الزيارة من الثالثاء 

 6105/ مارس /  62اليوم األول للزيارة : يوم الثالثاء 

استقبال فريق المراجعين بواسطة أ.د/ عميد الكلية و  5011-50:1

بالفريق و برنامج الزيارة و الوكالء و المنسق للتعريف 

اصطحاب الفريق الى الغرفة المخصصة للفريق لالطالع 

 على نماذج الوثائق المطلوبة 

 فحص وثائق ) جميع اعضاء الفريق ( 50:1-01011

القيادات االكاديمية ) العميد و الوكيل و رؤساء لقاء مع ** 01011-06011

 االقسام العلمية(

 ) جميع اعضاء الفريق (

 ) المكان : مكتب سيادة العميد (

مالحظة الموارد و  فحص وثائق 06011-0011

االنشطة+ زيارة المكتبة + 

العيادة الطبية+اماكن 

ممارسات االنشطة الطالبية 

 / جلسات تعليمية 

 مالحظة الموارد و االنشطة ص وثائقفح 0011-6011

 استراحة 1::6011-6

 لقاء الخريجون ** 1:::-1::6

 (  D) المكان :.....

/ مالحظة الموارد جلسات تعليمية 

 و االنشطة

اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المقابالت و  1-4:11:::

المالحظات و الفحص الوثائقى لليوم االول و عمل التقييم و 

 تحديد المتطلبات لتقديمها الى المنسق

اجتماع فريق المراجعين مع العميد و المنسق للتأكيد على  4:11-4:01

جدول الزيارة لليوم الثانى و طلب اى مستندات اضافية او 

 ايضاحات

 

 

 

 



 

 

 6105/ مارس /  63اليوم الثانى للزيارة : يوم االربعاء 

اجتماع رئيس فريق  5011-50:1

مع عميد الكلية  المراجعين

بحضور المنسق لمناقشة 

ملخص ما تم فى اليوم االول 

و اهم ما خلص اليه الفريق 

، و كذلك عرض لما سوف 

يتم من اعمال فى اليوم 

 الثانى

الفريق فى الغرفة القاعدية 

للتحضير للقاءات التى ستتم 

خالل اليوم و تبادل 

المتطلبات ) و االسئلة 

المطلوب توجيهها ( بين 

 راجعينالم

 / جلسات تعليمية  لقاء الهيئة المعاونة 50:1-010:1

لقاء مع طالب المرحلة الجامعية االولى ) عينة من ** 010:1-06011

 ( -ان وجد  –ممثلى لجميع البرامج و الطالب الوافدين 

 لقاء اعضاء هيئة التدريس من غير القيادات ** 1::06011-0

 (D) المكان : ......

سنوات ( ...مراجعة االوراق  :زيارة الكنتروالت فحص )  00:1-60:1

االمتحانية للتأكد من استخدام اساليب التقويم المختلفة 

جودة –للتحقق من اكتساب الطالب المخرجات التعليمية 

و جودة  –دقة التصحيح و الرصد  –الورقة االمتحانية 

 مناسبة المكان و مراعة معايير االمان  –االحصائيات 

 استراحة 011:-60:1

**لقاء االطراف  41::-11::

 المجتمعية

 ( D) المكان:.... 

لقاءات غير مجدولة جماعية او 

فردية مع بعض االطراف المعنية 

حسب الحاجة ) اعضاء هيئة 

تدريس و الهيئة المعاونة و 

 الطالب ( 

 (  D) المكان :........

نتائج المقابالت و اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة  41-4:11::

المالحظات و الفحص الوثائقى لليوم الثانى و عمل التقييم 

 و تحديد المتطلبات لتقديمها الى المنسق

اجتماع فريق المراجعين مع العميد و المنسق للتأكيد على  4:11-4:01

جدول الزيارة لليوم الثالث و طلب اى مستندات اضافية او 

 ايضاحات

 

 



 

 

 6105/ مارس /  64للزيارة : يوم الخميس اليوم الثالث 

اجتماع رئيس فريق  5011-5001

المراجعين مع عميد الكلية 

بحضور المنسق لمناقشة 

ملخص ما تم فى اليوم 

الثانى و اهم ما خلص اليه 

الفريق ، و كذلك عرض لما 

سوف يتم من اعمال فى 

اليوم الثالث و االخير 

 للزيارة

 الفريق فى الغرفة القاعدية

للتحضير للقاءات التى ستتم 

خالل اليوم و تبادل 

المتطلبات ) و االسئلة 

المطلوب توجيهها ( بين 

مراجعة الجدول  -المراجعين

و اختيار المواقع و الفصول 

 المزمع زياراتها

 لقاء وحدة الجودة / فحص وثائق ) جميع اعضاء الفريق( 5001-01011

و الدروس العملية ، الورش، و  مالحظة الجلسات التعليمية 01011-06011

بعض االنشطة التعليمية المختارة حسب الجداول الدراسية 

لجميع البرامج ) جميع اعضاء الفريق كل حسب البرامج 

/  زيارة االقسام   االكاديمية و فحص ملفات الخاصة به ( 

المقررات و تقييم الورقة االمتحانية و نماذج من اعمال 

 (الفريق كل حسب البرامج الخاصة به جميع اعضاء الطالب ) 

 لقاء الجهاز االدارى / جلسات تعليمية  06011-0011

 استراحة 0011-00:1

اجتماع مغلق للمراجعين لمناقشة نتائج المقابالت و  0:1:-00:1

المالحظات و الفحص الوثائقى لليوم الثالث و اعداد التقرير 

 .الشفهى من قبل رئيس الفريق

اجتماع ختامى مع أ.د / عميد الكلية و الوكالء و رؤساء  0:1-4011:

االقسام و مدير وحدة الجودة و ممن يدعوهم عميد الكلية 

من السادة اعضاء هيئة التدريس و غيرهم لالستماع الى 

 التقرير الشفهى العام عن نتائج التقييم 

 مغادرة الفريق الكلية  4011

 


