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 األجندة السنوية ألنشطة وحدة ضمان اجلودة باألقسام األكادميية بالكلية 
 

 النشاط التوقيت م

 توصيف املقررات الدراسية واعتمادهايف جملس القسم وجملس الكلية شهر سبتمرب 1

 شهر نوفمرب 2
 رات .وضع نسخ من االمتحانات الدورية للفصل الدراسي األول ومناذج االجابة يف ملفات املقر -

 مناذج األنشطة الطالبية العلمية. -

 شهر ديسمرب 3

 * استبيانات الطالب وتشمل :

 استبيانات تقييم املقرر الدراسي . -

 استبيانات تقييم أعضاء هيئة التدريس . -

 دورية والعملية وإعالهنا للطالب إعداد كشوف الدرجات لإلمتحانات ال -

 شهر يناير 4

 ب ومناقشااها يف جملس القسم .حتليل استبيانات الطال -

اذج االجابة يف ملفات وامتحان الرتم للفصل الدراسي األول ومنوضع نسخ من االمتحانات العملية  -

 املقررات 

 عقد املؤمتر السنوي للقسم ) أو يف ميعاد يناسب القسم (  -

 إعداد تقرير عن اخلطة البحثية للعام املاضي. -

 حثية للعام اجلديد .مراجعة وحتديث اخلطة الب -

 شهر فرباير 5

حتليل الورقة االمتحانية من خالل جلان متخصصة باألقسام العلمية وعرض التغذية الراجعة على  -

 جمالس األقسام إلختاذ اجراءات تصحيحية 

القسم إلختاذ إجراءات نتائج الطالب ) نتيجة امتحانات املقررات الدراسية ( وعرضها على جملس حتليل  -

 تصحيحية 

 إعداد تقارير املقررات الدراسية ومناقشتها يف جملس القسم . -

 وضع نسخ من االمتحانات الدورية للفصل الدراسي الثاني ومناذج االجابة يف ملفات املقررات. - شهر أبريل 6
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 شهر مايو 7

 * استبيانات الطالب وتشمل :

 استبيانات تقييم املقرر الدراسي . -

 ييم أعضاء هيئة التدريس .استبيانات تق -

 إعداد كشوف الدرجات لإلمتحانات الدورية والعملية وإعالهنا للطالب  -

 شهر يونيو 8

 حتليل استبيانات الطالب. -

اذج االجابة يف ملفات وضع نسخ من االمتحانات العملية وامتحان الرتم للفصل الدراسي الثاني ومن -

 املقررات 

 شهر يوليو 9

قة االمتحانية من خالل جلان متخصصة باألقسام العلمية وعرض التغذية الراجعة على حتليل الور -

 جمالس األقسام إلختاذ اجراءات تصحيحية 

س القسم إلختاذ إجراءات حتليل نتائج الطالب ) نتيجة امتحانات املقررات الدراسية ( وعرضها على جمل -

 تصحيحية 

 شتها يف جملس القسم .إعداد تقارير املقررات الدراسية ومناق -

 


