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 1010-1029الداخلية للعام الجامعى  خطة المراجعة

 مراجعة معايير جودة مؤسسات التعليم العالي 
الدعم الفنى لوضع  اسم منسقوا المعيار اسم المعيار م

الخطة الزمنية 
 للمراجعة 

 1029اكتوبر 

توقيت المراجعة 
 االولى

 9102نوفمبر 

توقيت المراجعة 
 الثانية

 9102ديسمبر

توقيت المرجعة 
 الثالثة 
 1010 فبراير

توقيت المراحعة 
 الرابعة 
 1010مارس 

توقيت المراجعة 
 الخامسة 

  1010ابريل 

توقيت 
المراجعة 

 السادسة  
 1010يونيه

1 
التخطيط 

 االستراتيجي
 7/6/9191 09/4/9191 8/3/9191 09/9/9191 01/09/9102 01/00/9102 6/01/9102 القوى عبد نجالء/د

 7/6/9191 09/4/9191 8/3/9191 09/9/9191 01/09/9102 01/00/9102 6/01/9102 نجالء هاشم / د ةالقيادة  والحوكم 2

3 
 الجودة  إدارة

 والتطوير
  قطب أحالم/ د م أ
 أحمد الشين/د

6/01/9102 01/00/9102 01/09/9102 09/9/9191 8/3/9191 09/4/9191 7/6/9191 

4 
 هيئة أعضاء

 والهيئة التدريس
 المعاونة

 8/6/9191 03/4/9191 2/3/9191 03/9/9191 06/09/9102 00/00/9102 7/01/9102 محمد الشافعى / د

 8/6/9191 03/4/9191 2/3/9191 03/9/9191 06/09/9102 00/00/9102 7/01/9102  مى السعيد / د الجهاز االدارى 5

 2/6/9191 04/4/9191 01/3/9191 06/9/9191 01/09/9102 09/00/9102 8/01/9102 محسن النجار / دالموارد المالية  6



 

 
 

 

 

 

 

2 

 

الدعم الفنى لوضع  اسم منسقوا المعيار اسم المعيار م
الخطة الزمنية 

 للمراجعة 
 1029اكتوبر 

توقيت المراجعة 
 االولى

 9102نوفمبر 

توقيت المراجعة 
 الثانية

 9102ديسمبر

توقيت المرجعة 
 الثالثة 
 1010 فبراير

توقيت المراحعة 
 الرابعة 
 1010مارس 

توقيت المراجعة 
 الخامسة 

  1010ابريل 

توقيت 
المراجعة 

 السادسة  
 1010يونيه

 والمادية

7 
المعايير األكاديمية 

 والبرامج التعليمية
 2/6/9191 04/4/9191 01/3/9191 06/9/9191 01/09/9102  09/00/9102 8/01/9102 سحر عثمان/ د 

 01/6/9191 01/4/9191 00/3/9191 06/9/9191 06/09/9102 03/00/9102 2/01/9102 فراج محمد/ د م أ  التدريس والتعليم 8

 01/6/9191 01/4/9191 00/3/9191 07/9/9191 06/09/9102 03/00/9102 2/01/9102 أحمد مصطفى/د الطالب والخريجون 9

11 
البحث العلمي 

 واألنشطة العلمية
 00/6/9191 06/4/9191 09/3/9191 07/9/9191 07/09/9102 04/00/9102 01/01/9102 فاطمة بركات/ د م أ

12 
المشاركة 

المجتمعية وتنمية 
 البيئة

  توفيق ليلى/ د  
 

01/01/9102 04/00/9102 07/09/9102 07/9/9191 09/3/9191 06/4/9191 00/6/9191 
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 :مراجعة البرامج 
 0التوقيت   البرنامج  م

 9191شهر فبراير 

 التوقيت 

 9191شهر يوليو 

 1/1/1010 21/1/1010 ية برنامج اللغة العربية والدراسات االسالم 2

 1/1/1010 21/1/1010 برنامج ليسانس اآلداب والتربية اللغة االنجليزية  1

 9/1/1010 29/1/1010 برنامج بكالوريوس العلوم والتربية تخصص التربية الخاصة  3

 20/1/1010 10/1/1010 برنامج بكالوريوس الطفولة والتربية  4

 مراجعة الكنتروالت 

  92/9/9191االولى  المراجعة 

 مدير وحدة ضمان الجودة 92/6/9191المراجعة الثانية  

 أحالم قطب/د .م.أ  9102اكتوبر : مراجعة المبانى والمعامل والقاعات 

 :مراجعة قواعد بيانات االقسام 

92/9/9191     &01/2/9191   &01/6/9191  


