
 واإلعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة

 اإلعتماد زيارة جدول

 بنها جامعة – التمريض كلية

 3124 ابريل 32-35

  32/5/3124 األحد:  األول اليوم

 المهام الوقت

 الجودة ضمان مركز ومدير الجامعة رئيس . د.ا السيد مع المراجعيين فريق إجتماع 03:9-09399

 القاعدية للغرفة واإلتجاه الزيارة ومنسق والوكالء الكلية عميد. د.ا السيدة مقابلة  9-09.01:.09

00-03.:9  
 
 
 
 

 3بالتوازى

 تمريض – المسنين تمريض – النساء أمراض و األمومة تمريض3  العلمية األقسام زيارة 
 مجتمع صحة

 تعليمية جلسات حضور و المحاضرات قاعات تفقد  

 (  0) المكتبة 
 بالملفات وثائق فحص 

 3بالتوازى 9:.9-3:.03

 وثائق فحص 
 (0) العليا الدراسات – البكالوريوس لمرحلة الفرق جميع كنترول زيارة 

 إستراحة 3341-4

 إنجازه تم ما ومناقشة ئقوالوثا الملفات لمراجعة المراجعيين فريق ألعضاء إجتماع 1-:

 مراجعته تم ما إلستعراض والمنسق الكلية عميد.د.ا السيدة مع الفريق رئيس إجتماع 1 - 9:.0
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 33/5/3124 األثنين:  الثانى اليوم

 المهام الوقت

 اليوم جدول لمراجعة الزيارة ومنسق الكلية عميد .د.ا السيدة مع الفريق رئيس مقابلة 9:.0-0

 3بالتوازى 9:.9-00:.0

 بالملفات وثائق فحص 

 أطفال تمريض قسم – نفسية وصحة نفسى تمريض قسم زيارة 

 الطبية العيادة  – معامل و تعليمية جلسة 

 الطالبية األنشطة أماكن –  لكليةا فى تجول 

 3بالتوازى 9:.9-03:.00
  اإلداريين مع إجتماع 
  (مساعدين مدرسين - معيدين) المعاونة الهيئة مع إجتماع 

 البكالوريوس مرحلة طالب مع إجتماع 03.01-3.01

 إستراحة 3326-3356

 إنجازه تم ما ومناقشة والوثائق الملفات لمراجعة المراجعيين فريق ألعضاء إجتماع 9:.3.01-1

 مراجعته تم ما إلستعراض والمنسق العميد مع الفريق رئيس إجتماع 9-2:.1

 3 ملحوظة

 المقررات ملف –( إمتحانات) عملى حضور – وجدت ان التدريس قاعات – المعامل تشمل العلمية األقسام زيارة
 .وخالفه المخازن – القسم أنشطة –
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  34/5/3124 الثالثاء: الثالث اليوم

 المهام الوقت

 اليوم جدول لمراجعة الزيارة ومنسق الكلية عميد .د.ا السيدة مع الفريق رئيس مقابلة 9:.0-0

 3بالتوازى زيارات 9-00399:.0

 ملفات مراجعة 

 جراحة و باطنة و حرجة حاالت قسم زيارة  قسم – تمريض إدارة قسم 
 التمهيدية الزيارة أثناء الكلية بمعرفة تحدد أخرى وأماكن  – اإلدارية األقسام 

 محاضرة زيارة  

 

   المجتمعية األطراف مقابلة 00399-03399

 (الكلية فى العاملين غير من) الكلية وخريجى ياالعل الدراسات طالب مع إجتماع 03.01-0.01

 التدريس هيئة أعضاء السادة مع لقاء 9:.9-3:.0

3.:9-:  إستراحة 
 إنجازه تم ما ومناقشة والوثائق الملفات لمراجعة المراجعيين فريق ألعضاء إجتماع 9:.1-:

 مراجعته تم ما عراضإلست والمنسق الكلية عميد.د.ا السيدة  مع الفريق رئيس إجتماع 9-2:.1



 

 3 ملحوظة

 المقررات ملف –( إمتحانات) عملى حضور – وجدت ان التدريس قاعات – المعامل لتشم العلمية األقسام زيارة
 وخالفه المخازن – القسم أنشطة –
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 35/5/3124 األربعاء: الرابع اليوم

 المهام الوقت

 اليوم دولج لمراجعة الزيارة ومنسق الكلية عميد.د.ا السيدة  مع الفريق رئيس مقابلة 9:.0-0

 – العامة الخدمة وحدة مدير – األقسام رؤساء – الكلية إدارة) األكاديمية القيادات مع لقاء 9:.9-09:.0
 (الجودة وحدة مدير

  األعضاء وبعض األقسام ومنسقى اإلدارة مجلس مع ولقاء الجودة ضمان وحدة زيارة 9:.9-00:.09

 طالب - عاملين – تدريسال هيئة أعضاء مع منفردة لقاءات 9:.9-03:.00

 عليا دراسات محاضرات حضور 9-0:.03

 إستراحة يتخلله الفريق ألعضاء مغلق إجتماع 9:.0-0

 ومدير الجودة ضمان وحدة وأعضاء الكلية إدارة مع المراجعيين فريق أعضاء إجتماع 9-1:.0
 المغادرة ثم بالجامعة الجودة مركز


