جامعة فيالدلفيا
مكتب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية
أجندة اجراءات ضبط الجودة األكاديمية
الفصل الدراسي األول 2019/2018
تعريفات
 عميد الكلية :المسؤول األول عن التحقق من إنجاز المهام واإلجراءات المتعلقة باألجندة.
 المجلس :مجلس القسم أو مجلس الكلية في الكليات التي ال أقسام فيها.
 نائب عميد الكلية :المسؤول عن القيام بالمهام واإلجراءات المبينة في األجندة األكاديمية وتوثيقها حسب األصول في الكليات التي ال أقسام فيها.
 رئيس القسم :المسؤول األول في القسم عن القيام بالمهام واإلجراءات المبينة في األجندة األكاديمية.
مالحظات
 تعامل مشاريع األبحاث ومشااريع التادريب المياداني والعملاي معاملاة الماواد األ ارث مان حياا االمتحاناات ماع م حلاة موصاية التقيايم فاي
الكلية أو البرنامج األكاديمي.
 تعد لجان الجودة في القسم والكلية مسؤولة عن متابعة تنفيذ مهام األجندة مع أعضااء ييةاة التادريس ونائاب العمياد و/أو مسااعد وتجمياع الوثاائق
الضرورية وأرشفتها وإب غ رئيس القسم أو نائب العميد بأية مخالفات لمسار عملية مراقبة وضبط الجودة في القسم أو الكلية.

إجراءات ضبط الجودة على مستوى االقسام والكليات
األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات

 توزيع العبء الدراسي على أعضاء ييةة التدريس

رئيس القسم/نائب العميد/العميد

الفترة التي
تسبق بدء
الدراسة
-9/2
/12/11
2018

 تحديا الموقع االلكتروني للقسم/الكلية
 تحديا الموقع االلكتروني ألعضاء ييةة التدريس

أعضاء ييةة التدريس /رئيس القسم/نائب العميد

1

تم اإلنجاز

مؤشر اإلنجاز
قيد اإلنجاز لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

اإلجراءات
 تحديد منسقي مواد الشعب المتعددة

المسؤول عن التنفيذ
رئيس القسم/نائب العميد/العميد

 تحديااد مواعياااد ورم العماال وبااارامج التوعيااة التاااي تقاادمها األقساااام والكلياااات
مجلاااس القسااام/الكلية /رئااايس القسااام/نائب العمياااد /العمياااد /
ألعضااااء ييةاااة التااادريس والتنسااايق بينهاااا وباااين ورم عمااال عماااادة الت اااوير
أعضاء ييةة التدريس
والجودة
 إعااداد المحتااوث التعليمااي المحاادث للمخ ااط التدريسااي ( Syllabusحسااب
النموذج المعتمد) الخاص بالمادة/المواد التي سيدرسها عضو ييةة التادريس ماع
أعضااااء ييةاااة التااادريس /لجناااة الموقاااع اإللكتروناااي/رئيس
مراعاااة وصاام المااادة/المواد فااي الخ ااة الدراسااية ووضااع يااذا المخ ااط علااى
القسم/نائب العميد/
الموقااع اإللكترونااي للقساام/الكليةي وتوزيع ا ورقي اا ب علااى ال لبااة فااي المحاضاارة
األولى
 تحديا أدلة ال لبة والنشرات الخاصة باألقسام والكليات وال لبة ووضعها علاى أعضااااء ييةاااة التااادريس /لجناااة الموقاااع اإللكتروناااي/رئيس
القسم/نائب العميد/العميد
موقع الجامعة اإللكتروني
 تشكيل مجالس األقسام والكليات
 تشكيل لجان األقسام والكليات

رئيس القسم/نائب العميد /العميد

 التأكد من جايزية الوسائل التعليمية في القسم والكلية

لجنة ممادر التعلم في القسم أو الكلية/رئيس القسم  /العميد

 التأكد من تزويد المكتبة بالعدد المحدد من نسخ الكتب المقررة للمواد الدراسية

لجنة ممادر التعلم  /رئيس القسم  /العميد

 تحديد مواعيد االمتحانات بالتنسيق مع عمادة القباول والتساجيل بماا ال يتعاار
والتقويم الجامعي وإدراجها في مخ ط تدريس المواد

رئيس القسام/نائب العميد/العمياد/مجلس الكلية/أعضااء ييةاة
التدريس

األسبوع األول
2018/10/18-14

 تحديد مواعيد ورم العمل وبرامج التوعية التي تقدمها الكلياات لل لباة ومتابعاة مجلاااس القسااام/الكلية /رئااايس القسااام/نائب العمياااد /العمياااد /
أعضاء ييةة التدريس
تنفيذيا
 تحدياااد الممتحناااين الااادا ليين (منساااقو المجااااالت المعرفياااة للبااارامج األكاديمياااة
رئيس القسم/نائب العميد /العميد
المختلفة) للمواد الدراسية
رئيس القسم /العميد /نائب العميد /أعضاء ييةة التدريس
 تحديد مواعيد اجتماعات مجلس القسم /الكلية
بواقع مرة كل أسبوع

2

تم اإلنجاز

مؤشر اإلنجاز
قيد اإلنجاز لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات
 تحديد مواعيد االجتماعات مع ال لية
 تحديااد مواعيااد امتحانااات كتياار مكتماالك لل لبااة المقبولااة أعااذاريم فااي الفماال
الدراسي السابق وإجراء يذ االمتحانات
 تحديد مواعيد اجتماعات لجان القسم /الكلية

مقررو اللجان/رئيس القسم/نائب العميد

 تفعيااال عملياااة اإلرشااااد األكااااديمي لل لباااة ووضاااع كلياااة فاااي األقساااام والكلياااات
النخااراج جميااع أعضاااء ييةااة التاادريس فااي العمليااة اصااة فااي فتاارة السااحب
رئاااايس القساااام/نائب العميااااد /مساااااعد العميااااد /المرشاااادون
واإلضافة واألسبوع التي يسبقها مع مراعاة االيتمام بال لبة المتعثرين
األكاديميون
 توزيع ال لبة المستجدين على المرشدين و(يُفضَّل أن يستمر ال لباة القادامى ماع
نفس المرشدين)
 تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمدث إنجااز اجنادة األسابوع إلاى عماادة الكلياة
رئيس القسم /نائب العميد /العميد
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

األسبوع الثاني
2018/10/25-21

 إعاااداد قائماااة بأساااماء جلباااة التااادريب العملي/المياااداني وأمااااكن تااادريبهم والفتااارة
المخممااة للتاادريبي حيثمااا ين بااق ذل ا وتقااديمها لنائااب العميااد /العميااد بحيااا
لجنة التدريب العملي في القسم أو الكلية /رئايس القسام/نائب
تتضامن مشاااريع التاادريب المياداني والعملااي ومشاااريع التخارج لل لبااة مااع تحديااد
العميد /أعضاء ييةة التدريس ذوو الع قة
المشرفين واللجان المسؤولة عن متابعة المشاريع ويقوم نائب العميد بإعداد تقريار
بذل وعرض على المجلس للممادقة علي حيثما ين بق ذل

 تقديم قائمة لرئيس القسم أو نائب العميد بممثلي ال لباة فاي الماواد متعاددة الشاعب
ومواعيد اجتماعاتهم.

اعضاء ييةة التدريس ولجنة االمتحانات في الكلية

 تحديا جدول المواد الم روحة فــي الفمـل الدراسي بالتنسيق مع عماادة القباول
والتسجيل

رئيس القسم /نائب العميد/العميد

 االجتماع بال لبة الجدد بحضور كافة أعضاء ييةة التدريس.

أعضاء ييةة التدريس /رئيس القسم /نائب العميد /العميد

3

تم اإلنجاز

مؤشر اإلنجاز
قيد اإلنجاز لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

اإلجراءات
 تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمادث إنجااز مهماات األسابوع إلاى عماادة الكلياة
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

المسؤول عن التنفيذ

رئيس القسم /نائب العميد

األسبوع الثالث
2018/11/1-10/28

 التحقق من وضع المحاضرات والمواد التعليمياة واالمتحاناات الساابقة علاى موقاع لجنااة الموقااع اإللكترونااي فااي القساام /الكليااةي رئاايس القساام
/نائب العميد
الجامعة اإللكتروني وتقديم تقرير بذل إلى رئيس القسم أو نائب العميد


تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمدث إنجاز مهمات األسبوع إلى عمادة الكلية
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

رئيس القسم /نائب العميد

األسبوع الرابع
2018/11/8-4

 إعاااداد جااادولي االمتحاااانين األول والثاااانيي وذلااا بالتنسااايق ماااع عماااادة القباااول
والتسجيل وتوزيعهما على المدرسين وال لبة وعمادة القباول والتساجيل ومساؤول
رئااااايس القسااااام/نائب العميد/مسااااااعد العميد/عمياااااد القباااااول
النقل في الجامعة
 إعااداد جااداول بتوزيااع القاعااات علااى فتاارات االمتحانااات وتوزيااع المااراقبين علااى والتسجيل
القاعات مع مراعاة أن يكون عدد المراقبين في كل قاعة متناسابا ب ماع أعاداد ال باة
وإب غ أعضاء ييةة التدريس بذل



تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمدث إنجاز مهمات األسبوع إلى عمادة الكلية
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

رئيس القسم /نائب العميد

4

تم اإلنجاز

مؤشر اإلنجاز
قيد اإلنجاز لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات

األسبوع الخامس
2018/11/15-11

 إعااداد أوراأ أسااةلة االمتحااان األول للمااواد الدراسااية الم روحااة مااع اإلجابااات
المحيحة و التأكيد على أن أسةلة الماواد متعاددة الشاعب (شاعبتان أو أكثار) يجاب
أعضاء ييةة التدريس  /رئيس القسم/نائب العميد/العميد
أن تكااون مشااتركةي ومراجعااة الممااتحن الااادا لي (منسااق المجااال المعرفااي فاااي
القسم/الكلية) لألسةلة حسب التعليمات.

 فترة بدء إجراء االمتحان األول ()2018/11/23- 15



تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمدث إنجاز مهمات األسبوع إلى عمادة الكلية
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

 متابعة إجراء االمتحان األول

رئيس القسم /نائب العميد /أعضاء ييةة التدريس

رئيس القسم /نائب العميد

رئيس القسم /نائب العميد/مساعد العميد/أعضاء ييةة التدريس

األسبوع السادس
2018/11/22-18

 تقااديم تقااارير أعضاااء ييةااة التاادريس الااذين يشاارفون علااى مشاااريع أبحاااث التخاارج
ومشاريع التدريب الميداني والعملي المتعلقاة بمادث إنجااز ال لباة لهاذ المشااريع إلاى
أعضاء ييةة التدريس المشارفين علاى المشااريع/رئيس القسام/
رئيس القسم أو نائب العميد ومناقشتها في اجتماع أعضاء ييةة التدريس على مستوث
نائب العميد
القسم أو الكلية.
 رصد ع مات االمتحان األول لجمياع الماواد بماا فيهاا ع ماات مشااريع التادريب
أعضاء ييةة التدريس المشرفين على المشاريع/نائب العميد
الميداني والعملي ومشاريع التخرج لل لبة

 تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمادث إنجااز مهماات األسابوع إلاى عماادة الكلياة
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

رئيس القسم /نائب العميد

األسبوع السابع
2018/11/29-25

 مناقشة االمتحان األول مع ال لبة وإعادة أوراأ االمتحان لهم حسب التعليمات وعادم أعضاااء ييةااة التاادريس/رئيس القساام/نائب العميد/لجنااة الجااودة
في القسم أو الكلية /سكرتارية األقسام
االحتفاظ إال بنماذج منها تحفظ في ترفة أرشيم الجودة في القسم أو الكلية
 تقديم نسخة الكترونية ونسخة ورقية إلى رئيس القسم/نائب العميد من كل مما يلي:
 ورقة االمتحان األول مع ة التمحيح واإلجابات النموذجية
 تقرياار االمتحااان األول (وفااق النمااوذج المعتمااد الااذن يتضاامن تقييماا ب إحمااائيا ب لنتااائج
ال لبة)

أعضاء ييةة التدريس/رئيس القسم/نائب العميد/لجنة الجودة
في القسم أو الكلية /سكرتارية األقسام

5

تم اإلنجاز

مؤشر اإلنجاز
قيد اإلنجاز لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات
 تحفظ النسخ الورقية من جميع الوثائق في ترفة أرشيم الجودة في القسم أو الكلية

 تزويااد مكتااب ضاابط الجااود فااي القساام أو الكليااة بنماااذج تضاام  %10ماان إجابااات
أعضااااء ييةاااة التااادريس/رئيس القسااام /نائاااب العميد/لجناااة
ال لبة الممححة تمثل األداء المتميز والجياد والمقباول والضاعيمي شاري ة أن ال
الجودة في القسم أو الكلية /سكرتارية األقسام
تقل عن ورقة واحدة لكل فةةي واالحتفاظ بها في ترفاة أرشايم الجاودة فاي القسام
أو الكلية


تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمدث إنجاز مهمات األسبوع إلى عمادة الكلية
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

رئيس القسم /نائب العميد

 مناقشة نتائج االمتحاان األول ماع ممثلاي الشاعب مان ال لباة وتحدياد ماواجن قوتا
رئااايس القسااام أو نائاااب العميد/لجناااة الجاااودة فاااي القسااام أو
ومواجن ضعف ومناقشاة ذلا فاي مجلاس القسام/الكلية واتخااذ اإلجاراءات اللزماة
الكلية/لجنة االمتحانات في القسم أو الكلية
للتحسين
األسبوع الثامن
2018/12/6-2

 تقيااايم المرشااادين األكااااديميين لنتاااائج االمتحاااان األول ل لباااتهم وإساااداء النماااح
واإلرشاااد ال زمااين لهاامي ومناقشااة م حلااات المرشاادين فااي مجلااس القساام/الكلية المرشدون األكاديميون/مجلس الكلية/العميد
واتخاذ اإلجراءات ال زمة بشأن تعزيز عملية اإلرشاد األكاديمي
 تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمادث إنجااز مهماات األسابوع إلاى عماادة الكلياة
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

رئيس القسم /نائب العميد

األسبوع التاسع
2018/12/13-9

 تكليم أعضاء ييةة التدريس في القسام/الكلية بتحاديا الكتاب المقاررة والمماادر
التعليمية األ رث (المراجاع والادوريات والبرمجياات وتيرياا) للتحضاير للفمال رئاايس القساام  /نائااب العميااد /لجنااة الممااادر التعليميااة فااي
الدراسااي الااذن يلااي الفماال الحاااليي وإعااداد قااوائم بهااذ الكتااب ومتابعااة عمليااة القسم أو الكلية
توفيريا في مكتبة الجامعة

6

تم اإلنجاز

مؤشر اإلنجاز
قيد اإلنجاز لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات

 إع ن جدول االمتحان الثاني وتوزيع على أعضاء ييةة التدريس ومسؤول النقل
في الجامعة
رئاااايس القساااام/نائب العميد/مساااااعد العميااااد/عمادة القبااااول
اى
ا
عل
اراقبين
ا
الم
اع
ا
وتوزي
اات
ا
االمتحان
ارات
ا
فت
اى
ا
عل
اات
ا
القاع
اع
ا
بتوزي
اداول
 إعااداد جا
والتسجيل
القاعات مع مراعاة أن يكون عدد المراقبين في كل قاعة متناسبا ب مع أعاداد ال لباة
وإب غ أعضاء ييةة التدريس بذل
 تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمادث إنجااز مهماات األسابوع إلاى عماادة الكلياة
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

رئيس القسم /نائب العميد

 إعااداد تقااارير اصااة بمااواجن القااوة ومااواجن الضااعم المتعلقااة بتنساايق تاادريس منسقو المواد متعددة الشعب ومنسقو المجاالت المعرفية في
المواد متعددة الشعب وامتحاناتهاا وتقاديمها لارئيس القسام أو نائاب العمياد ومان ثام
تقاااديمها لعمياااد الكلياااة ومناقشاااتها فاااي اجتماعاااات أعضااااء ييةاااة التااادريس فاااي القسم أو الكلية
القسم/الكلية واتخاذ اإلجراءات التمحيحية ال زمة وتنفيذيا
األسبوع العاشر
2018/12/20-16

 إعااداد أسااةلة االمتحااان الثاااني للمااواد الدراسااية الم روحااة مااع نماااذج اإلجابااات
المحيحة .مع التأكيد على أن أسةلة المواد متعددة الشعب (شعبتان أو أكثر) يجاب
أعضاء ييةة التدريس /رئيس القسم /نائب العميد /العميد
أن تكااون مشااتركة .ومراجعااة الممااتحن الاادا لي (منسااق المجااال المعرفااي فااي
القسم/الكلية) لألسةلة حسب التعليمات.

األسبوع الحادي
عشر
2018/12/27-23

 فترة بدء إجراء االمتحان الثاني ()2018/12/31- 12/20

رئيس القسم /نائب العميد /أعضاء ييةة التدريس

 تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمدث إنجاز مهمات األسبوع إلى عمادة الكلية
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

رئيس القسم /نائب العميد

 متابعة إجراء االمتحان الثاني

رئيس القسم/نائب العميد/مساعد العميد/أعضاء ييةة التدريس

 تقااديم تقااارير أعضاااء ييةااة التاادريس الااذين يشاارفون علااى مشاااريع أبحاااث التخاارج
ومشاريع التادريب المياداني والعملاي بمادث إنجااز ال لباة لهاذ المشااريع إلاى رئايس أعضاء ييةة التدريس المشرفون على المشاريع/رئيس
القسم أو نائب العميد ومناقشتها في اجتماع أعضاء ييةة التدريس على مساتوث القسام القسم /نائب العميد/العميد
أو الكلية.
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تم اإلنجاز

مؤشر اإلنجاز
قيد اإلنجاز لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات
 رصد الع مة الثانية لنتيجة مشاريع ال لبة لهذ الفترة(االمتحان الثاني)

أعضاء ييةة التدريس المشرفون على المشاريع/نائب العميد

 تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمدث إنجاز مهمات األسبوع إلى عماادة الكلياة
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

رئيس القسم /نائب العميد

 متابعة إجراء االمتحان الثاني

رئيس القسم/نائب العميد/مساعد العميد/أعضاء ييةة التدريس

 مناقشة االمتحان الثااني ماع ال لباة وإعاادة أوراأ االمتحاان لهام حساب التعليماات
أعضاء ييةة التدريس/رئيس القسم/نائب العميد/لجنة الجودة
وعاادم االحتفاااظ إال بنماااذج منهااا تحفااظ فااي ترفااة أرشاايم الجااودة فااي القساام أو
في القسم أو الكلية /سكرتارية األقسام
الكلية.

األسبوع الثاني عشر
2019/1/3- 2018/12/30

 تقديم نسخة الكترونية ونسخة ورقية إلاى رئايس القسام/نائب العمياد مان كال مماا
يلي:
 ورقة االمتحان الثاني مع ة التمحيح واإلجابات النموذجية
أعضاء ييةة التدريس/رئيس القسم أو نائب العميد/لجنة
 تقريار االمتحاان الثااني (وفاق النمااوذج المعتماد الاذن يتضامن تقييماا ب إحمااائيا ب
الجودة في القسم أو الكلية/سكرتارية األقسام
لنتائج ال لبة)
 تحفظ النسخ الورقية مان جمياع الوثاائق فاي ترفاة أرشايم الجاودة فاي القسام أو
الكلية

 تزويد مكتاب ضابط الجاود فاي القسام أو الكلياة بنمااذج تضام  %10مان إجاباات
ال لبة الممححة تمثل األداء المتمياز والجياد والمقباول والضاعيمي شاري ة أن أعضاء ييةة التدريس/رئيس القسم أو نائب العميد/لجنة
ال تقل عن ورقة واحدة لكال فةاةي واالحتفااظ بهاا فاي ترفاة أرشايم الجاودة فاي الجودة في القسم أو الكلية/سكرتارية األقسام
القسم أو الكلية
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تم اإلنجاز

مؤشر اإلنجاز
قيد اإلنجاز لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

اإلجراءات
 تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمدث إنجاز مهمات األسبوع إلى عماادة الكلياة
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

المسؤول عن التنفيذ

رئيس القسم /نائب العميد

 مناقشة نتائج االمتحان الثاني مع ممثلي الشعب من ال لبة وتحديد مواجن قوتا
رئااايس القسااام أو نائاااب العميد/لجناااة الجاااودة فاااي القسااام أو
ومواجن ضعف ومناقشة ذل في مجلس القسم/الكلية واتخاذ اإلجراءات اللزماة
الكلية/لجنة االمتحانات في القسم أو الكلية /العميد
للتحسين
األسبوع الثالث عشر
2019/1/10-6

 تقيااايم المرشااادين األكااااديميين لنتاااائج االمتحاااان الثااااني ل لباااتهم وتقاااديم النماااح
واإلرشاد ال زمين لهمي ومناقشة م حلاات المرشادين فاي مجلاس القسام/الكلية المرشدون األكاديميون /رئيس القسم /نائب العميد /العميد
واتخاذ اإلجراءات ال زمة بشأن تعزيز عملية اإلرشاد األكاديمي
 قيااام عمااادة الت ااوير والجااودة بتقياايم إجااراءات ت بيااق كليااات الجامعااة لألجناادة
األكاديمياة وفاق النماوذج المعتماد للتقيايم وتقاديم تقريار مفماال باذل إلاى اللجنااة عمادة الت وير األكاديمي/لجان الجودة في األقسام والكليات
العليا للت وير والجودة
 تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمدث إنجاز مهمات األسبوع إلى عماادة الكلياة
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

رئيس القسم /نائب العميد

األسبوع الرابع عشر
2019/1/17-13

 إجااراء االمتحانااات العمليااة وفااق امليااات المعتماادة فااي الجامعااة وبمااا يتفااق مااع أعضاااااااء ييةااااااة التاااااادريس ومشاااااارفو المختباااااارات/رئيس
القسم/نائب العميد
الممارسات الخاصة بكل كلية

 رصد جميع الع مات الخاصة بالمختبرات وع مات المشاركة لجميع ال لبة

أعضاء ييةة التدريس/رئيس القسم/نائب العميد
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تم اإلنجاز

مؤشر اإلنجاز
قيد اإلنجاز لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

اإلجراءات
 تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمدث إنجاز مهمات األسبوع إلى عماادة الكلياة
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

المسؤول عن التنفيذ
رئيس القسم /نائب العميد

األسبوع الخامس عشر
2019/1/24-20

 إعداد أسةلة االمتحان النهائي للمواد الدراسية الم روحة مع اإلجاباات الماحيحة.
مع التأكيد على أن أسةلة المواد متعاددة الشاعب (شاعبتان أو أكثار) يجاب أن تكاون
مشتركةي ومراجعة الممتحن الادا لي (منساق المجاال المعرفاي فاي القسام/الكلية) أعضاء ييةة التدريس /رئيس القسم /نائب العميد/العميد
لألسةلة حسب التعليماتي وتسلم األسئلة لرئيس القسم أو نائب العميد في ملفاات
مقفلة ومختومة قبل موعد االمتحان بثمان وأربعين ساعة
 إعا ن جاادول االمتحااان النهااائي وتوزيعا علااى أعضاااء ييةااة التاادريس ومسااؤول
النقل بالجامعة
 إعااداد جااداول بتوزيااع القاعااات علااى فتاارات االمتحانااات وتوزيااع المااراقبين علااى رئيس القسم/نائب العميد
القاعااات مااع مراعاااة أن يكااون عاادد المااراقبين متناساابا ب مااع أعااداد ال لبااة وإب ا غ
أعضاء ييةة التدريس بذل

األسبوع السادس عشر
2019/1/31 – 2018/1/27

 تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمادث إنجااز مهماات األسابوع إلاى عماادة الكلياة
وعمادة الت وير والجودة موثقا ب حسب األصول

رئيس القسم /نائب العميد

 فترة بدء إجراء االمتحان النهائي ()2019/2/4- 1/27

رئاااايس القساااام/نائب العميد/مساااااعد العميد/أعضاااااء ييةااااة
التدريس

 فتاارة إجااراء االمتحاناااات النهائيااة لمشاااريع أبحااااث التخاارج ومشاااريع التااادريب
الميداني والعملي

أعضاء ييةة التدريس المشرفين على المشاريع/نائب العميد

 رصد ع ماة االمتحاان النهاائي (الع ماة الثالثاة) لجمياع الماواد بماا فيهاا ع ماات
مشاريع التدريب الميداني والعملي ومشاريع التخرج لل لبة

أعضاء ييةة التدريس المشرفين على المشاريع/نائب العميد
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تم اإلنجاز

مؤشر اإلنجاز
قيد اإلنجاز لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات

 متابعة إجراء االمتحان النهائي
 تقديم نسخة الكترونية ونسخة ورقية إلى رئيس القسم/نائب العميد مان كال مماا
يلي:
أعضاء ييةاة التادريس/رئيس القسام أو نائاب العميد/لجناة
 ورقة االمتحان النهائي مع ة التمحيح واإلجابات النموذجية
الجودة في القسم أو الكلية/سكرتارية األقسام
 تقرير االمتحان النهاائي (وفاق النماوذج المعتماد الاذن يتضامن تقييماا ب إحماائيا ب
لنتائج ال لبة)
 تحفظ النسخ الورقية من جميع الوثائق في ترفاة أرشايم الجاودة فاي القسام أو
الكلية
األسبوع السابع عشر
2019/2/7-3

 تزويد مكتب ضبط الجود في القسام أو الكلياة بنمااذج تضام  %10مان إجاباات أعضاء ييةاة التادريس/رئيس القسام أو نائاب العميد/لجناة
ال لبة الممححة تمثل األداء المتميز والجيد والمقبول والضاعيمي شاري ة أن الجودة في القسم أو الكلية/سكرتاري األقسام األكاديمية
ال تقل عن ورقة واحدة لكل فةة.

 االحتفاااظ بااأوراأ االمتحااان النهااائي لجميااع ال لبااة فااي ترفااة أرشاايم ضاابط أعضاء ييةاة التادريس/رئيس القسام أو نائاب العميد/لجناة
الجودة في القسم أو الكلية/سكرتارية األقسام /العميد
الجودة في األقسام والكليات لمدة فملين دراسيين على األقل

 اسااتجابة عضااو ييةااة التاادريس لمراجعااات ال لبااة لماادة  72ساااعة بعااد إع ا ن
ع مات .

أعضاء ييةة التدريس/رئيس القسم/نائب العميد/العميد

األسبوع
الثامن
عشر
-10
/2/14
2019

 قيام أعضاء ييةة التدريس ولجنة االمتحانات بتقييم االمتحانات النهائية واألداء اعضاء ييةة التدريس /لجناة االمتحاناات فاي القسام  /رئايس
الكلااي لل لبااة فااي ضااوء المخ ااط التدريسااي للمااادة المقتاار ماان عضااو ييةااة القسم  /نائب العميد /العميد
التدريس في بداية الفمل الدراسي
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مؤشر اإلنجاز
قيد اإلنجاز لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات

 تقديم ملفات المواد الدراسية التي تتضمن تقييما ب من عضو ييةة التدريس لمدث
لجنة الجودة في القسم أو الكلية /رئيس القسم  /نائب العميد/
األداء في يذ المادة ل الفمل الدراساي وذلا وفاق النماوذج المعتماد لهاذا
العميد
الغر و يحتفظ بهذ الملفات في ترفة أرشيم الجودة في القسم أو الكلية
 تقااديم تقرياار شااامل لمااواجن القااوة ومااواجن الضااعم التااي لوحلا فااي األداء
األكاديمي ألعضاء ييةة التدريس وال لبة ل الفمل الدراساي مناقشات فاي لجنة الجودة ولجنة االمتحانات في القسم أو الكلية /رئيس
القسم  /نائب العميد /العميد
اجتماع أعضاء ييةة التدريس واتخاذ ما يلزم لمعالجة مواجن الضعم.
 تقديم تقرير بذل من العمداء إلى النائب األكاديمي
مالحظات :حتى تستكمل جميع مت لبات األجندة األكاديمية ويتمكن ذوو الع قة من تنفيذياي يجب إعداد امليات التالية:
 .1كلية لإلرشاد األكاديمي في جميع الكليات أو توحيد امليات الحالية
 .2إجراءات تنفيذية لتعليمات االمتحانات (وضع األسةلة ومراجعتها وتقييم األداء فيها)
 .3إعداد نموذج لتقييم االمتحانات التي يتقدم بها ال لبة ممثلو شعب المواد.
 .4إعداد نموذج لتقييم عمادة الت وير والجودة لمدث ت بيق األقسام والكليات لألجندة األكاديمية.
 .5إعداد نموذج لملم المادة  course fileيتضمن المخ ط الدراسي للمادة ل الفمل وتقييم عضو ييةة التدريس لمدث
إنجاز المادة واألسباب التي أدت إلى عدم تغ ية المادة المعرفية المقترحة وتير ذل
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مؤشر اإلنجاز
قيد اإلنجاز لم ينفذ/مالحظات

