الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
جدول الزيارة الميدانية "العادة تقييم" كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان (في الفترة من  24 - 22ابريل )2017
اليوم االول :السبت  22ابريل - 2017
الوقت
9:30 – 9:00
10:00 – 9:30
10:30 – 10:00

المكان

المهام
اجتماع فريق المراجعين مع رئيس الجامعة ومدير مركز الجودة بالجامعة
وعميد الكلية والوكالء (جميع أعضاء الفريق)
إستقبال فريق المراجعين بواسطة أ .د /.عميدة الكلية والوكالء والمنسق
للتعريف التعرف على الغرفة القاعدية وملفات المراجعة
فحص وثائق (جميع أعضاء الفريق)

11:30 – 10:30

لقاء القيادات الجامعية( :العميد  -الوكالء  -رؤساء األقسام  -أمين الكلية)
(جميع اعضاء الفريق) ا.د /احمد حسين
مباني وأقسام الكلية ومعامل األقسام وقاعات المحاضرات والمكتبة
والعيادة الطبية وأماكن ممارسة األنشطة الطالبية
(جميع أعضاء الفريق)

2:00 - 1:00
زيارات بالتوازي

لقاء الهيئة المعاونة( :أ.د /محمد الغندور – أ.د /غادة الصياد)

1:00 – 11:30
زيارات بالتوازي

3:00– 2:00

زيارة مكاتب الشئون اإلدارية ( أ.د .احمد حسين  +أ.د .مريم فواد)

مكتب رئيس الجامعة
مكتب العميدة
الغرفة القاعدية
قاعه االجتماعات
معامل  -قاعات المحاضرات
فصول دراسية – دورات مياه
المكتبة – العيادة
مدرج صالح عبد الكريم
المبنى االدارى

استراحة
لقاء طالب الدراسات العليا( :أ.د /محمد الغندور – أ.د /غادة الصياد)

المتحف الدور االرضى

4:00 – 3:00
على التوازي:

استكمال زيارة المبانى ( أ.د .احمد حسين  +أ.د .مريم فواد)

األنشطة الطالبية

5:00 – 4:00

فحص وثائق  ..اجتماع مغلق لفريق المراجعين

الغرفة القاعدية

5:00 – 5:00

اجتماع مع العميد والمنسق للتأكيد على جدول اليوم التالي وطلب مستندات

الغرفة القاعدية

ملحوظة :1وجود خط اسفل اسم عضو الفريق بالجدول يشير الى مسئوليته عن كتابة التقرير( /جمع النماذج) الخاصة بالجلسة /الزيارة بالتعاون مع اعضاء الفريق من المصاحبين له

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
جدول الزيارة الميدانية "العادة تقييم" كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان (في الفترة من  24 - 22ابريل )2017
اليوم الثاني :االحد  23ابريل 2017
الوقت

المهام

المكان

9:30 – 9:00
زيارات بالتوازي

لقاء رئيس الفريق عميدة الكلية ومنسق الزيارة

مكتب العميد

فحص وثائق (باقى أعضاء الفريق)

الغرفة القاعدية

حضور أنشطة تعليمية لمرحلة البكالوريوس
(جميع اعضاء الفريق)

قاعات المحاضرات

11:00 – 9:30

المعامل

12:30– 11:00

لقاء طالب مرحلة البكالوريوس:
(جميع اعضاء الفريق) ) ا.د /احمد حسين  +أ.د .مريم فواد

حجره مجلس الكليه

2:00 - 12:30

لقاء أعضاء هيئة التدريس من غير القيادات:
(جميع اعضاء الفريق) ا.د /احمد حسين  +أ.د .مريم فواد

حجره مجلس الكليه

3:00– 2:00
4:00 – 3:00
4:45 – 4:00

استراحة
لقاء األطراف المجتمعية ذات الصلة:
(أ.د /محمد الغندور – أ.د .مريم فواد)
لقاء الخريجون:
(أ.د /محمد الغندور – أ.د /غادة الصياد)

المتحف الدور التانى
المتحف

5:30 – 4:45

اجتماع مغلق لفريق المراجعين

الغرفة القاعدية

6.00 – 5,30

اجتماع مع العميد والمنسق للتأكيد على جدول اليوم التالي وطلب أية
مستندات إضافية

الغرفة القاعدية

ملحوظة :1وجود خط اسفل اسم عضو الفريق بالجدول يشير الى مسئوليته عن كتابة التقرير( /جمع النماذج) الخاصة بالجلسة /الزيارة بالتعاون مع اعضاء الفريق من المصاحبين له

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
جدول الزيارة الميدانية "العادة تقييم" كلية الفنون الجميلة – جامعة حلوان (في الفترة من  24 - 22ابريل )2017
اليوم الثالث :االثنين  24ابريل 2017
الوقت

المهام

المكان

9:30 – 9:00

لقاءرئيس الفريق عميد الكلية و منسق الزيارة

مكتب العميد

زيارة مكاتب الشئون اإلدارية ( أ.د .احمد حسين  +أ.د .مريم فواد)

المكاتب االدارية
اماكن الوحدات ذات الطابع الخاص

10:30 – 9:30
على التوازي

الوحدات ذات الطابع الخاص (أ.د .محمد الغندور  +أ.د .غادة الصياد)
لقاء فريق إدارة الجودة:

11:30– 10:30
على التوازي

1:00 - 11:30

2:00 - 1:00

لقاء الجهاز اإلداري:

(أ.د .محمد الغندور  +أ.د .احمد حسين)

(أ.د /محمد الغندور  +أ.د .مريم فواد)

وحدة ضمان الجودة
قاعة المؤتمرات

زيارة الكنترول :البكالوريوس والدراسات العليا

قاعات الكننرول

زيارة الكنترول :البكالوريوس والدراسات العليا

قاعات الكننرول

لقاء امين عام الكلية والقيادات اإلدارية (أ.د /محمد الغندور  +أ.د .مريم فواد)

قاعة المؤتمرات

مقابالت فردية مع أعضاء هيئة التدريس /هيئة معاونة  /طلبة  /استكمال
زيارات ومقابالت طبقا لرغبة أعضاء الفريق  /بالتوازي فحص وثائق

الغرفة القاعدية

استراحة

3:00– 2:00
4:00 – 3:00

فحص وثائق

الغرفة القاعدية

4:30 – 4:00

اجتماع مغلق ألعضاء فريق المراجعين

الغرفة القاعدية

5:00 – 4:30

اجتماع ختامي لت قديم تقرير شفهي في حضور العميد والوكالء وممثل عن
مركز ضمان الجودة ومدير وحدة الجودة ومن يدعوهم العميد من أ.هـ.ت

قاعة مجلس الكلية

ملحوظة :1وجود خط اسفل اسم عضو الفريق بالجدول يشير الى مسئوليته عن كتابة التقرير( /جمع النماذج) الخاصة بالجلسة/الزيارة بالتعاون مع اعضاء الفريق من المصاحبين له

