برنامج التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد
بمؤسسات التعليم العالي
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اليوم األول:
النشــــــــــــــــاط

م

الوقـــــت

1

9,11 – 9,00

2

10,00 – 9,11

0

11,00 – 10,00

4

12,00 – 11,00

1

14,00 – 12,00

6

14,00 – 14,00

است ار ة

7

16,00 – 14,00

زيارة الكنتروال

8

18,00 – 16,00

اجتمار مغلق لت ديد الق ار ار

مقابلة فريق المراجعين مع السيد  /عميد الكلية والسيد ميسر الكلية
اجتم ااار فري ااق الما اراجعين م ااع الس اايد عمي ااد الكلي ااة والس ااادة وك االي الكلي ااة
ورؤسا اااي ام سا اااة العلميا ااة والسا اايد ميسا اار الكليا ااة و ما ااين الكليا ااة للتعري ا ا
ببرنامج الزيارة وهدافها ومنا شة معايير :التخطيط اإلساتراتيجي – الهيكا

التنظيم ا ااي – القي ا ااادة وال وكم ا ااة – المص ا اادا ية وامخل ي ا ااا

اإلداري

 اجتما ااار فريا ااق المراجعا ااة ما ااع السا اايد ميسا اار الكليا ااة واصا ااط اي فريا ااقالمراجعة للغرفة القاعدية للتعرف على الوثائق ومراجعة نماذج الت كية

مقابلة مع ممثلي الطلي من البرامج المختلفة و الفرق الدراسية المختلفة
زيارة كل من :

 المعام الطلبية  /الب ثية -المدرجا

18,00 – 18,00

– الجه ا اااز

بالكلية و خذ المل ظا

 /القاعا

على جلسة تعليمية

واستكمال الف ص للوثائق الداعمة

اجتماار رئايف فرياق المراجعاة ماع السايد عمياد الكلياة والسايد ميسار الكليااة
للستعداد لجدول فعاليا

اليوة الثاني

اليوم الثاني:
م

الوقـــــت

النشــــــــــــــــاط
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1

9,00 – 9,000

2

11,00 – 9,00

0

12,00 – 11,00

4

10,00 – 12,00

1

14,00 – 10,00

6

14,00 – 14,00

7

11,00 – 14,00

8

18,00 – 11,00

9

18,41 – 18,00

مقابلة رئيف فريق المراجعين مع السيد /عميد الكلية والسيد ميسر الكلية

اجتمااار فريااق الم اراجعين مااع وكي ا الكليااة لشاائون خدمااة التعلااية والطاالي
واللجنة المناظرة ورؤساي ام ساة ونخبة من الساادة عاااي هيئاة التادريف

لمنا شة معايير :الطالي والخريجاون– البارامج التعليمياة – التعلاية والاتعلة
– عااي هيئة التدريف
اجتمار فريق المراجعين مع وكي الكلية للدراسا
العليا والعل ا

الثقافية والمكتبا

العليا ولجنة الدراسا

لمنا شة معايير الب ث العلمي

وامنشطة العلمية امخرى – الدراسا

العليا

اجتمار مع الجهاز اإلداري (موازي)

اجتمار فريق المراجعين مع وكي الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة
وعااي اللجنة المناظرة ومديرو الو دا

ذا

الطابع الخاص (في ال

وجودها) لمنا شة معايير :المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة – الموارد

المالية والمادية

اجتمار فريق المراجعين مع مجلف إدارة و دة الجودة والفريق التنفيذي
لمنا شة معايير :التقوية المؤسسي وادارة الجودة – التقيية المستمر

للفاعلية التعليمية(.موازي)

اجتمار مع الخريجين ورجال المجتمع المدني و ولياي اممور
اجتمار مع طلي الدراسا

العليا والهيئة المعاونة (موازي)

است ار ة

 -زيارة إدارة شئون الطلي  /شئون الدراسا

العليا ،المكاتي اإلدارية

 زيارة المكتبة  /معام ال اسي اآللي ،ماكن امنشطة الطلبيةاجتمار مغلق لفريق المراجعة لتدوين المل ظا

وابداي الري

اجتمار رئيف فريق المراجعة مع السيد عميد الكلية والسيد ميسر الكلية
للستعداد لجدول فعاليا

اليوة الثالث

اليوم الثالث:
م

الوقـــــت

النشــــــــــــــــاط

1

9,00 – 9,00
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 اجتم ااار مغل ااق لفري ااق المراجع ااة لكتاب ااة التقري اار الف ااردي كا ا
الم ور الخاص به

س ااي

2

14,00 – 9,00

0

14,00 – 14,00

است ار ة

4

16,00 – 14,00

اجتمار مغلق لفريق المراجعة لكتابة النسخة امولية من التقرير النهائي

1

16,00 – 16,00

 استكمال جولة تفقدية (إذا دع

الارورة)

اجتمار مع السيد عميد الكلية والسادة وكلي الكلية والسيد ميسار الكلياة و
نخبة من عااي هيئة التدريف لتلوة التقرير النهائي الشفهي عن الزيارة
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