جامعة فيالدلفيا
مكتب مستشار الرئيس ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية
أجندة اجراءات ضبط الجودة األكاديمية
الفصل الدراسي الثاني 2018/2017
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.
 نائببع عميببد الكليببة :المسببؤول عببن القيببام بالمهببام واإلجبراءات المبينببة فببي األجنببدة األكاديميببة وتوبيقهببا حسببع األاببول فببي الكليببات التببي ال أقسببام
فيها.
 رئيس القسم :المسؤول األول في القسم عن القيام بالمهام واإلجراءات المبينة في األجندة األكاديمية.
مالحظات
 تعامببل مربباريب األبحببار ومربباريب التببدريع الميببداني والعملببي معاملببة الم بواد األاببرع مببن حيببر االمتحانببات مببب م ح ببة ااواببية التقيببيم فببي
الكلية أو البرنامج األكاديمي.
 تعد لجان الجودة في القسم والكلية مسؤولة عن متابعة تنفيذ مهام األجندة مب أعضاء هيئة التدريس ونائع العميبد و/أو مسباعد وتجميبب الوببائق
الضرورية وأررفتها واب غ رئيس القسم أو نائع العميد بأية ماالفات لمسار عملية مراقبة وضبط الجودة في القسم أو الكلية.

1

إجراءات ضبط الجودة على مستوى االقسام والكليات
األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات
 تحدير الموقب االلكتروني للقسم/الكلية

أعضاء هيئة التدريس /رئيس القسم/نائع العميد

 تحدير الموقب االلكتروني ألعضاء هيئة التدريس
 توزيب الععء الدراسي على أعضاء هيئة التدريس

رئيس القسم/نائع العميد/العميد

 تحديد منسقي مواد الرعع المتعددة

رئيس القسم/نائع العميد/العميد

 تحديب ببد مواعيب ببد ورر العمب ببل وب ب برامج التوعيب ببة التب ببي تقب ببدمها األقسب ببام والكليب ببات مجل ببس القس ببم/الكلية /رئ ببيس القس ببم/نائع العمي ببد /العمي ببد /
ألعضاء هيئة التدريس والتنسيق بينها وبين ورر عمل عمادة التطوير والجودة

2018/3/1-2/25

الفترة التي تسبق بدء الدراسة

 إع ببداد المحت ببوع التعليم ببي المح ببدر للماط ببط التدريس ببي

أعضاء هيئة التدريس

( Syllabusحس ببع

النموذج المعتمد) الااص بالمادة/المواد التي سيدرسها عضو هيئبة التبدريس مبب
م ارع بباة وا ببد الم ببادة/المواد ف ببي الاط ببة الد ارس ببية ووض ببب ه ببذا الماط ببط عل ببى

الموق ببب اإللكترون ببي للقس ببم/الكليةق وتوزيع ببل ورقي ب با عل ببى الطلب ببة ف ببي المحاض ب برة

أعض ب بباء هيئ ب ببة الت ب ببدريس /لجن ب ببة الموق ب ببب اإللكترون ب ببي/رئيس

القسم/نائع العميد/

األولى

 تحدير أدلة الطلبة والنررات الااابة باألقسبام والكليبات والطلببة ووضبعها علبى أعض ب بباء هيئ ب ببة الت ب ببدريس /لجن ب ببة الموق ب ببب اإللكترون ب ببي/رئيس
موقب الجامعة اإللكتروني

 تركيل مجالس األقسام والكليات
 تركيل لجان األقسام والكليات

 التأكد من جاهزية الوسائل التعليمية في القسم والكلية
 التأكد من تزويد المكتبة بالعدد المحدد من نسخ الكتع المقررة للمواد الدراسية

القسم/نائع العميد/العميد

رئيس القسم/نائع العميد /العميد
لجنة ماادر التعلم في القسم أو الكلية/رئيس القسم  /العميد

لجنة ماادر التعلم  /رئيس القسم  /العميد

2

مؤشر اإلنجاز
تم اإلنجاز

قيد اإلنجاز

لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

اإلجراءات
 تحديد مواعيد االمتحانات بالتنسيق مبب عمبادة القببول والتسبجيل بمبا ال يتعبار
والتقويم الجامعي وادراجها في ماطط تدريس المواد

المسؤول عن التنفيذ
رئيس القسبم/نائع العميد/العميبد/مجلس الكلية/أعضباء هيئبة

التدريس

 تحديبد مواعيببد ورر العمبل وببرامج التوعيبة التببي تقبدمها الكليببات للطلببة ومتابعببة مجل ببس القس ببم/الكلية /رئ ببيس القس ببم/نائع العمي ببد /العمي ببد /
تنفيذها
 تحديب ببد الممتحنب ببين الب ببدااليين (منسب ببقو المجب بباالت المعرفيب ببة للب ب برامج األكاديميب ببة
الماتلفة) للمواد الدراسية

 تحديد مواعيد اجتماعات مجلس القسم /الكلية
2018/3/8-4

األسبوع األول

بواقب مرة كل أسبوع

 تحديد مواعيد االجتماعات مب الطلية

أعضاء هيئة التدريس
رئيس القسم/نائع العميد /العميد

رئيس القسم /العميد /نائع العميد /أعضاء هيئة التدريس

 تحدي ببد مواعي ببد امتحان ببات ل"ي ببر مكتم ببلل للطلب ببة المقبول ببة أع ببذارهم ف ببي الفا ببل
الدراسي السابق واجراء هذ االمتحانات

 تحديد مواعيد اجتماعات لجان القسم /الكلية

مقررو اللجان/رئيس القسم/نائع العميد

 تفعيب ببل عمليب ببة اإلررب بباد األكب بباديمي للطلبب ببة ووضب ببب ليب ببة فب ببي األقسب ببام والكليب ببات
الناب براط جمي ببب أعض بباء هيئ ببة الت ببدريس ف ببي العملي ببة ااا ببة ف ببي فتب برة الس ببحع

واإلضافة واألسبوع التي يسبقها مب مراعاة االهتمام بالطلبة المتعبرين

و(يفضَّل أن يستمر الطلببة القبدامى مبب
 توزيب الطلبة المستجدين على المرردين ُ
نفس المرردين)
 تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمدع إنجباز اجنبدة األسببوع إلبى عمبادة الكليبة
وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

رئب ب ببيس القسب ب ببم/نائع العميب ب ببد /مسب ب بباعد العميب ب ببد /المررب ب ببدون
األكاديميون

رئيس القسم /نائع العميد /العميد

3

مؤشر اإلنجاز
تم اإلنجاز

قيد اإلنجاز

لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات
 إعب ببداد قائمب ببة بأسب ببماء طلبب ببة الت ب ببدريع العملي/الميب ببداني وأمب بباكن تب ببدريبهم والفتب ب برة
الماااببة للتببدريعق حيبمببا ينطبببق ذل ب وتقببديمها لنائببع العميببد /العميببد بحيببر

تتضببمن مر بباريب الت ببدريع الميببداني والعمل ببي ومر بباريب التاببرج للطلب ببة م ببب تحدي ببد
المررفين واللجان المسؤولة عن متابعة المرباريب ويقبوم نائبع العميبد بدعبداد تقريبر

لجنة التدريع العملي في القسم أو الكلية /رئيس القسبم/نائع

العميد /أعضاء هيئة التدريس ذوو الع قة

بذل وعرضل على المجلس للماادقة عليل حيبما ينطبق ذل
2018/3/15-11

األسبوع الثاني

2018/3/22-18

األسبوع الثالث

 تقديم قائمة لرئيس القسم أو نائع العميد بممبلي الطلبة في المواد متعبددة الربعع
ومواعيد اجتماعاتهم.

 تحبدير جببدول المبواد المطروحببة ف ببي الفاببل الد ارسببي بالتنسببيق مببب عمببادة القبببول
والتسجيل

 االجتماع بالطلبة الجدد بحضور كافة أعضاء هيئة التدريس.
 تقديم قائمة تبدقيق ( )Checklistبمبدع إنجباز مهمبات األسببوع إلبى عمبادة الكليبة
وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

اعضاء هيئة التدريس ولجنة االمتحانات في الكلية

رئيس القسم /نائع العميد/العميد
أعضاء هيئة التدريس /رئيس القسم /نائع العميد /العميد

رئيس القسم /نائع العميد

 التحقببق مببن وضببب المحاضبرات والمبواد التعليميببة واالمتحانببات السببابقة علببى موقببب لجن ببة الموق ببب اإللكترون ببي ف ببي القس ببم /الكلي ببةق رئ ببيس القس ببم
الجامعة اإللكتروني وتقديم تقرير بذل إلى رئيس القسم أو نائع العميد



تقببديم قائمببة تببدقيق ( )Checklistبمببدع إنجبباز مهمببات األسبببوع إل بى عمببادة
الكلية وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

/نائع العميد

رئيس القسم /نائع العميد

4

مؤشر اإلنجاز
تم اإلنجاز

قيد اإلنجاز

لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات
 إعب ببداد ج ب ببدولي االمتحب ببانين األول والب ب ببانيق وذل ب ب بالتنس ب ببيق مب ببب عم ب ببادة القب ب ببول
والتسببجيل وتوزيعهمببا علببى المدرسببين والطلبببة وعمببادة القبببول والتسببجيل ومسببؤول
النقل في الجامعة

رئ ب ب ببيس القس ب ب ببم/نائع العميد/مس ب ب بباعد العميد/عمي ب ب ببد القب ب ب ببول

2018/3/29-25

األسبوع الرابع

2018/4/5-1

األسبوع الخامس

 إع ببداد ج ببداول بتوزي ببب القاع ببات عل ببى فتب برات االمتحان ببات وتوزي ببب المب براقبين عل ببى والتسجيل
القاعات مب مراعاة أن يكون عدد المراقبين في كل قاعة متناسببا مبب أعبداد الطببة

واب غ أعضاء هيئة التدريس بذل


تقببديم قائمببة تببدقيق ( )Checklistبمببدع إنجبباز مهمببات األسبببوع إل بى عمببادة
الكلية وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

 فترة بدء إجراء االمتحان األول ()2018/4/5-3/28

رئيس القسم /نائع العميد
رئيس القسم /نائع العميد /أعضاء هيئة التدريس

 متابعة إجراء االمتحان األول

 إعب ببداد أوراق أسب ببئلة االمتحب ببان األول للم ب بواد الد ارسب ببية المطروحب ببة مب ببب اإلجابب ببات

الاحيحة و التأكيد على أن أسئلة المواد متعددة الرعع (ربعبتان أو أكببر) يجبع أعضاء هيئة التدريس  /رئيس القسم/نائع العميد/العميد
أن تكب ببون مرب ببتركةق ومراجعب ببة الممب ببتحن الب ببداالي (منسب ببق المجب ببال المعرفب ببي فب ببي
القسم/الكلية) لألسئلة حسع التعليمات.



تقببديم قائمببة تببدقيق ( )Checklistبمببدع إنجبباز مهمببات األسبببوع إل بى عمببادة
الكلية وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

رئيس القسم /نائع العميد

5

مؤشر اإلنجاز
تم اإلنجاز

قيد اإلنجاز

لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات
 تق ببديم تق ببارير أعض بباء هيئ ببة الت ببدريس ال ببذين ير ببرفون عل ببى مر بباريب أبح ببار التا ببرج

ومربباريب التببدريع الميببداني والعملببي المتعلقببة بمببدع إنجبباز الطلبببة لهببذ المربباريب إلببى أعضبباء هيئببة التببدريس المرببرفين علببى المربباريب/رئيس القسببم/

2018/4/12-8

األسبوع السادس

2018/4/19-15

األسبوع السابع

رئ ببيس القس ببم أو نائ ببع العمي ببد ومناقر ببتها ف ببي اجتم بباع أعض بباء هيئ ببة الت ببدريس عل ببى نائع العميد

مستوع القسم أو الكلية.

 راببد ع مببات االمتحببان األول لجميببب الم بواد بمببا فيهببا ع مببات مربباريب التببدريع
الميداني والعملي ومراريب التارج للطلبة

 تقديم قائمة تبدقيق ( )Checklistبمبدع إنجباز مهمبات األسببوع إلبى عمبادة الكليبة
وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

أعضاء هيئة التدريس المررفين على المراريب/نائع العميد
رئيس القسم /نائع العميد

 مناقرة االمتحان األول مب الطلبة واعادة أوراق االمتحان لهم حسع التعليمبات وعبدم أعضبباء هيئببة التببدريس/رئيس القسببم/نائع العميد/لجنببة الجببودة
االحتفا إال بنماذج منها تحف في "رفة أرريد الجودة في القسم أو الكلية

 تقديم نساة الكترونية ونساة ورقية إلى رئيس القسم/نائع العميد من كل مما يلي:
 ورقة االمتحان األول مب اطة التاحيح واإلجابات النموذجية

في القسم أو الكلية /سكرتارية األقسام

أعضاء هيئة التدريس/رئيس القسم/نائع العميد/لجنة الجودة

 تقريببر االمتحببان األول (وفببق النمببوذج المعتمببد الببذن يتضببمن تقييم با إحاببائيا لنتببائج في القسم أو الكلية /سكرتارية األقسام
الطلبة)

 تحف النسخ الورقية من جميب الوبائق في "رفة أرريد الجودة في القسم أو الكلية

 تزويببد مكتببع ضبببط الجببود فببي القسببم أو الكليببة بنمبباذج تضببم  %10مببن إجابببات
الطلبة المابححة تمببل األداء المتميبز والجيبد والمقببول والضبعيدق ربريطة أن ال

تقل عن ورقبة واحبدة لكبل فئبةق واالحتفبا بهبا فبي "رفبة أرربيد الجبودة فبي القسبم

أعضب بباء هيئب ببة التب ببدريس/رئيس القسب ببم /نائب ببع العميد/لجنب ببة

الجودة في القسم أو الكلية /سكرتارية األقسام

أو الكلية



تقببديم قائمببة تببدقيق ( )Checklistبمببدع إنجبباز مهمببات األسبببوع إل بى عمببادة
الكلية وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

رئيس القسم /نائع العميد

6

مؤشر اإلنجاز
تم اإلنجاز

قيد اإلنجاز

لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

اإلجراءات
 مناقربة نتبائج االمتحبان األول مبب ممبلبي الربعع مبن الطلببة وتحديبد مبواطن قوتببل
وم بواطن ضببعفل ومناقرببة ذل ب فببي مجلببس القسببم/الكلية واتابباذ اإلج براءات اللزمببة

2018/4/26-22

األسبوع الثامن

2018/5/3-4/29

األسبوع التاسع

للتحسين

المسؤول عن التنفيذ
رئب ببيس القسب ببم أو نائب ببع العميد/لجنب ببة الجب ببودة فب ببي القسب ببم أو

الكلية/لجنة االمتحانات في القسم أو الكلية

 تقي ب ببيم المرر ب ببدين األك ب بباديميين لنت ب ببائج االمتح ب ببان األول لطلب ب ببتهم واس ب ببداء النا ب ببح

واإلرربباد ال زمببين له ببمق ومناقرببة م ح ببات المرر ببدين فببي مجلببس القس ببم/الكلية المرردون األكاديميون/مجلس الكلية/العميد

واتااذ اإلجراءات ال زمة برأن تعزيز عملية اإلرراد األكاديمي

 تقديم قائمة تبدقيق ( )Checklistبمبدع إنجباز مهمبات األسببوع إلبى عمبادة الكليبة
وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

رئيس القسم /نائع العميد

 تكليبد أعضبباء هيئبة التببدريس فبي القسببم/الكلية بتحبدير الكتببع المقبررة والماببادر

التعليميب ببة األاب ببرع (الم ارجب ببب والب ببدوريات والبرمجيب ببات و"يرهب ببا) للتحضب ببير للفاب ببل رئببيس القسببم  /نائببع العميببد /لجنببة الماببادر التعليميببة فببي
الد ارس ببي ال ببذن يل ببي الفا ببل الح بباليق واع ببداد قب بوائم به ببذ الكت ببع ومتابع ببة عملي ببة القسم أو الكلية

توفيرها في مكتبة الجامعة

 إع ن جدول االمتحان الباني وتوزيعل على أعضاء هيئبة التبدريس ومسبؤول النقبل
في الجامعة

 إع ببداد ج ببداول بتوزي ببب القاع ببات عل ببى فتب برات االمتحان ببات وتوزي ببب المب براقبين عل ببى
القاع ببات م ببب م ارع بباة أن يك ببون ع ببدد المب براقبين ف ببي ك ببل قاع ببة متناس بببا م ببب أع ببداد

الطلبة واب غ أعضاء هيئة التدريس بذل


إعداد أسبئلة االمتحبان االبباني للمبواد الد ارسبية المطروحبة مبب نمباذج اإلجاببات

رئب ب ببيس القسب ب ببم/نائع العميد/مسب ب بباعد العميب ب ببد/عمادة القبب ب ببول

والتسجيل

الاببحيحة .مببب التأكيببد علببى أن أسببئلة الم بواد متعببددة الرببعع (رببعبتان أو أكبببر)
يجع أن تكون مرتركة .ومراجعة الممتحن الداالي (منسبق المجبال المعرفبي فبي

القسم/الكلية) لألسئلة حسع التعليمات.
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مؤشر اإلنجاز
تم اإلنجاز

قيد اإلنجاز

لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات
 تقديم قائمة تبدقيق ( )Checklistبمبدع إنجباز مهمبات األسببوع إلبى عمبادة الكليبة
وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

رئيس القسم /نائع العميد /أعضاء هيئة التدريس

 فترة بدء إجراء االمتحان الباني ()2018/5/10-2
 متابعة إجراء االمتحان الباني
2018/5/10-6

األسبوع العاشر

2018/5/17-13

األسبوع الحادي عشر

 إع ببداد تق ببارير ااا ببة بمب بواطن الق ببوة ومب بواطن الض ببعد المتعلق ببة بتنس ببيق ت ببدريس منسقو المواد متعددة الرعع ومنسقو المجاالت المعرفية في
المبواد متعببددة الرببعع وامتحاناتهببا وتقببديمها لبرئيس القسببم أو نائببع العميببد ومببن بببم القسم أو الكلية
تقب ببديمها لعميب ببد الكليب ببة ومناقرب ببتها فب ببي اجتماعب ببات أعضب بباء هيئب ببة التب ببدريس فب ببي

القسم/الكلية واتااذ اإلجراءات التاحيحية ال زمة وتنفيذها

 تقديم قائمة تدقيق ( )Checklistبمدع إنجاز مهمات األسبوع إلى عمادة الكلية
وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

رئيس القسم /نائع العميد

 تق ببديم تق ببارير أعض بباء هيئ ببة الت ببدريس ال ببذين ير ببرفون عل ببى مر بباريب أبح ببار التا ببرج

ومربباريب التببدريع الميببداني والعملببي بمببدع إنجبباز الطلبببة لهببذ المربباريب إلببى رئببيس أعضاء هيئة التدريس المررفون على المراريب/رئيس

القسببم أو نائببع العميببد ومناقرببتها فببي اجتمبباع أعضبباء هيئببة التببدريس علببى مسببتوع القسم /نائع العميد/العميد

القسم أو الكلية.

 راد الع مة البانية لنتيجة مراريب الطلبة لهذ الفترة(االمتحان الباني)


تقببديم قائمببة تببدقيق ( )Checklistبمببدع إنجبباز مهمببات األسبببوع إلبى عمببادة الكليببة وعمببادة
التطوير والجودة موبقا حسع األاول

أعضاء هيئة التدريس المررفون على المراريب/نائع العميد

أعضاء هيئة التدريس/رئيس القسم/نائع العميد/لجنة الجودة

 مناقر ببة االمتح ببان الب بباني م ببب الطلب ببة واع ببادة أوراق االمتح ببان له ببم حس ببع التعليم ببات وع ببدم في القسم أو الكلية /سكرتارية األقسام
االحتفا إال بنماذج منها تحف في "رفة أرريد الجودة في القسم أو الكلية.
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مؤشر اإلنجاز
تم اإلنجاز

قيد اإلنجاز

لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات
 تقديم نسباة الكترونيبة ونسباة ورقيبة إلبى رئبيس القسبم/نائع العميبد مبن كبل ممبا
يلي:

 ورقة االمتحان الباني مب اطة التاحيح واإلجابات النموذجية

 تقريببر االمتحببان الببباني (وفببق النمببوذج المعتمببد الببذن يتضببمن تقييم با إحاببائيا
لنتائج الطلبة)

أعضاء هيئة التدريس/رئيس القسم أو نائع العميد/لجنة
الجودة في القسم أو الكلية/سكرتارية األقسام

 تحفب النسببخ الورقيببة مببن جميببب الوبببائق فببي "رفببة أررببيد الجببودة فببي القسببم أو
2018/5/24-20

األسبوع الثاني عشر

2018/5/31-27

األسبوع الثالث عشر

الكلية

 تزويبد مكتبع ضبببط الجبود فبي القسببم أو الكليبة بنمباذج تضببم  %10مبن إجابببات

الطلبببة الماببححة تمبببل األداء المتميببز والجيببد والمقبببول والضببعيدق ر بريطة أن أعضاء هيئة التدريس/رئيس القسم أو نائع العميد/لجنة

ال تقببل عببن ورقببة واحببدة لكببل فئببةق واالحتفببا بهببا فببي "رفببة أررببيد الجببودة فببي الجودة في القسم أو الكلية/سكرتارية األقسام

القسم أو الكلية

 تقببديم قائمببة تببدقيق ( )Checklistبمببدع إنجبباز مهمببات األسبببوع إل بى عمببادة
الكلية وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

 مناقرببة نتببائج االمتحببان الببباني مببب ممبلببي الرببعع مببن الطلبببة وتحديببد م بواطن
قوتبل ومبواطن ضببعفل ومناقرببة ذلب فبي مجلببس القسببم/الكلية واتابباذ اإلجبراءات

اللزمة للتحسين

رئيس القسم /نائع العميد

رئب ببيس القسب ببم أو نائب ببع العميد/لجنب ببة الجب ببودة فب ببي القسب ببم أو

الكلية/لجنة االمتحانات في القسم أو الكلية /العميد

 تقي ببيم المرر ببدين األك بباديميين لنت ببائج االمتح ببان الب بباني لطلب ببتهم وتق ببديم النا ببح

واإلرربباد ال زمببين لهببمق ومناقرببة م ح ببات المررببدين فببي مجلببس القسببم/الكلية المرردون األكاديميون /رئيس القسم /نائع العميد /العميد

واتااذ اإلجراءات ال زمة برأن تعزيز عملية اإلرراد األكاديمي
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مؤشر اإلنجاز
تم اإلنجاز

قيد اإلنجاز

لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات
 قيببام عمببادة التطببوير والجببودة بتقي ببيم إج براءات تطبيببق كليببات الجامعببة لألجن ببدة

األكاديميببة وفببق النمببوذج المعتم بد للتقيببيم وتقببديم تقريببر مفاببل بببذل إلببى اللجنببة عمادة التطوير األكاديمي/لجان الجودة في األقسام والكليات
العليا للتطوير والجودة

 تقببديم قائمببة تببدقيق ( )Checklistبمببدع إنجبباز مهمببات األسبببوع إل بى عمببادة
الكلية وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

 إع ب ن جببدول االمتحببان النهببائي وتوزيعببل علببى أعضبباء هيئببة التببدريس ومسببؤول
النقل بالجامعة

 إعببداد جببداول بتوزيببب القاعببات علببى فت برات االمتحانببات وتوزيببب الم براقبين علببى

رئيس القسم /نائع العميد

القاعببات مببب م ارعبباة أن يكببون عببدد الم براقبين متناسبببا مببب أعببداد الطلبببة واب ب غ
أعضاء هيئة التدريس بذل

 تقديم قائمة تبدقيق ( )Checklistبمبدع إنجباز مهمبات األسببوع إلبى عمبادة الكليبة

أعضاء هيئة التدريس المررفين على المراريب/نائع العميد

وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

 فت ب برة إج ب براء االمتحانب ببات النهائيب ببة لمرب بباريب أبحب ببار التاب ببرج ومرب بباريب التب ببدريع
الميداني والعملي

 إج براء االمتحانببات العمليببة وفببق اعليببات المعتمببدة فببي الجامعببة وبمببا يتفببق مببب أعضاء هيئة التدريس ومررفو الماتببرات/رئيس القسبم/نائع
2018/6/7-3

األسبوع الرابع عشر

الممارسات الاااة بكل كلية
 راد جميب الع مات الاااة بالماتبرات وع مات المراركة لجميب الطلبة
 تقببديم قائمببة تببدقيق ( )Checklistبمببدع إنجبباز مهمببات األسبببوع إل بى عمببادة
الكلية وعمادة التطوير والجودة موبقا حسع األاول

 فترة بدء إجراء االمتحان النهائي ()2018/6/14-6

العميد
أعضاء هيئة التدريس/رئيس القسم/نائع العميد
رئب ب ببيس القسب ب ببم/نائع العميد/مسب ب بباعد العميد/أعضب ب بباء هيئب ب ببة

التدريس
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مؤشر اإلنجاز
تم اإلنجاز

قيد اإلنجاز

لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات

2018/6/14-10

األسبوع الخامس عشر

2018/6/21-17

األسبوع السادس عشر

 استكمال اجراء اإلمحانات النهائية

 إعداد أسئلة االمتحان النهائي للمواد الدراسية المطروحة مبب اإلجاببات الابحيحة.
مب التأكيد على أن أسئلة المواد متعددة الرعع (رعبتان أو أكببر) يجبع أن تكبون
مرببتركةق ومراجعببة الممببتحن الببداالي (منسببق المجببال المعرفببي فببي القسببم/الكلية)

أعضاء هيئة التدريس /رئيس القسم /نائع العميد/العميد

لألسببئلة حسببع التعليمبباتق وتسلللم األسللئلة لللرئيس ال سللم أو نائللب العميللد فللي
ملفات م فلة ومختومة قبل موعد االمتحان بثمان وأربعين ساعة
 راببد ع مببة االمتحببان النهببائي (الع مببة البالبببة) لجميببب المبواد بمببا فيهببا ع مببات
مراريب التدريع الميداني والعملي ومراريب التارج للطلبة

 تحف النسخ الورقية من جميبب الوببائق فبي "رفبة أرربيد الجبودة فبي القسبم أو أعضاء هيئة التدريس المررفين على المراريب/نائع العميد

الكلية

 تزويد مكتع ضبط الجود في القسم أو الكلية بنمباذج تضبم  %10مبن إجاببات

الطلبة الماححة تمبل األداء المتميز والجيبد والمقببول والضبعيدق ربريطة أن أعضبباء هيئببة التببدريس/رئيس القسببم أو نائببع العميد/لجنببة

ال تقل عن ورقة واحدة لكل فئة.

 االحتف ببا ب ببأوراق االمتح ببان النه ببائي لجمي ببب الطلبب بة ف ببي "رف ببة أرر ببيد ض بببط

الجودة في القسم أو الكلية/سكرتارية األقسام /العميد

الجودة في األقسام والكليات لمدة فالين دراسيين على األقل
 اسببتجابة عضببو هيئببة التببدريس لمراجعببات الطلبببة لمببدة  72سبباعة بعببد إع ب ن أعضاء هيئة التدريس/رئيس اللقسم/نائع العميد/العميد
ع ماتل.
 قي ببام أعض بباء هيئ ببة الت ببدريس ولجن ببة االمتحان ببات بتقي ببيم االمتحان ببات النهائي ببة

واألداء الكلببي للطلبببة فببي ضببوء الماطببط التدريسببي للمببادة المقتببر مببن عضببو اعضاء هيئة التدريس /لجنبة االمتحانبات فبي القسبم  /رئبيس
القسم  /نائع العميد /العميد
هيئة التدريس في بداية الفال الدراسي
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مؤشر اإلنجاز
تم اإلنجاز

قيد اإلنجاز

لم ينفذ/مالحظات

األسابيع

المسؤول عن التنفيذ

اإلجراءات

 تقببديم ملفببات الم بواد الد ارسببية التببي تتضببمن تقييم ب ا مببن عضببو هيئببة التببدريس
2018/6/28-24

األسبوع السابع عشر

لمدع األداء في هذ المادة ا ل الفال الدراسي وذل وفق النمبوذج المعتمبد لجنب ببة الجب ببودة فب ببي القسب ببم أو الكليب ببة /رئب ببيس القسب ببم  /نائب ببع

لهببذا الضببر

و يحببتف بهببذ الملفببات فببي "رفببة أررببيد الجببودة فببي القسببم أو العميد /العميد

الكلية
 تقببديم تقريببر رببامل لم بواطن القببوة وم بواطن الضببعد التببي لوح ببت فببي األداء
األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس والطلببة اب ل الفابل الد ارسبي مناقربتل فبي لجنببة الجببودة ولجنببة االمتحانببات فببي القسببم أو الكليببة /رئببيس

اجتماع أعضاء هيئة التدريس واتااذ ما يلزم لمعالجة مواطن الضعد.

القسم  /نائع العميد /العميد

 تقديم تقرير بذل من العمداء إلى النائع األكاديمي

مالحظات :حتى تستكمل جميب متطلبات األجندة األكاديمية ويتمكن ذوو الع قة من تنفيذهاق يجع إعداد اعليات التالية:

 .1لية لإلرراد األكاديمي في جميب الكليات أو توحيد اعليات الحالية

 .2إجراءات تنفيذية لتعليمات االمتحانات (وضب األسئلة ومراجعتهاوتقييم األداء فيها)
 .3إعداد نموذج لتقييم االمتحانات التي يتقدم بها الطلبة ممبلو رعع المواد.

 .4إعداد نموذج لتقييم عمادة التطوير والجودة لمدع تطبيق األقسام والكليات لألجندة األكاديمية.
 .5إعداد نموذج لملد المادة  course fileيتضمن الماطط الدراسي للمادة ا ل الفال وتقييم عضو هيئة التدريس لمدع
إنجاز المادة واألسباع التي أدت إلى عدم تضطية المادة المعرفية المقترحة و"ير ذل
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مؤشر اإلنجاز
تم اإلنجاز

قيد اإلنجاز

لم ينفذ/مالحظات

