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1 

 مراجعت واعتماد كل مه : 

 .تىصيف انًقشساخ انذساسيح  -
 يصفىفح انًهاساخ انخاصح تانًقشساخ انذساسيح -
 .تعهيى وانتعهى نهًقشساخ انذساسيحيصفىفح أسانية ان -
 مصفوفة أساليب التقييم للمقررات الدراسية. -

 

           

2 
إحتياخةةاخ  انًثُيةةحىهًتًُيةةح انثي ةةح وخطةةح خذيةةح انًدتًةة  

 أونىياخ انًدت  انًحيط وانًهًُو
            

             خطح انثحث انعهًً نهقسى 3

             خطح انثحث انعهًً نهكهيح 4

             خطح األَشطح انطالتيح 5

             انخطح انتذسيثيح نىحذج ضًاٌ اندىدج 6

 دوسيا خالل انعاو اندايعً تحذيث انًىق  اإلنكتشوًَ نهكهيح. 7

             تشكيل فريك المراجعت الذاخليت 8

9 

             المراجعت الذاخليت لتشمل مراجعت كل مه:
دساسةةةً  تةةةىافش يهفةةةاخ انًقةةةشساخ انذساسةةةيح نكةةةم فصةةةم -

  ويطاتقته تتىصيف انًقشس
            

             نألقساو انعهًيحانخطط انثحثيح  -

 دوسيا خالل انعاو اندايعً يذي استيفاء يهفاخ يعاييش اندىدج واالىتًاد -

             كهيح( -يتاتعح تُفيز انخطح اإلستشاتيديح )خايعح  -

 انًعذاخ - انًعايم - خطح انصياَح )انقاىاخيتاتعح تُُفيز  -

 انثُيح انتحتيح وانًشافق( - اآلالخ -
 خالل انعاو اندايعً دوسيا

               انكُتشول واألسشيف -
تقاسيش تُفيز خطط انتحسيٍ انًىضىىح في ضىء انذساسح  -

 وانًشاخعح . انزاتيح وأىًال انتقىيى
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11 
إمتحاورررراث الطررررلم علرررر  المسررررتىياث ه وتررررا   تمريررررر عرررر

 الذراسيت/الممرراث(. الفرق) المختلفت
            

11 

 تحذيث لىاعذ البياواث الخاصت بىحذة ضمان الجىدة:

 (انًحهً وانذونً)إلَتاج انثحثً ألىضاء هي ح انتذسيس ا -
 انذوساخ انتذسيثيح -
 انعهًيح. أىضاء هي ح انتذسيس وتخصاصتهى -
 انطالب انًقثىنيٍ وانًحىنيٍ وانعذولأىذاد  -
 انخشيديٍ -
 انطالب انًتعثشيٍ -
  خاشًناو ةتكنا -
 أخصائً انًعايم -
 اإلداسييٍ -

            

12 
نتقيةيى انًقةشساخ انذساسةيح وأىضةاء هي ةح  انطالب استثياَاخ

 انتذسيس .
            

13 
انخةةةةذياخ انًقذيةةةةح )اإلسشةةةةاد قيةةةةاا سضةةةةا انطةةةةالب ىةةةةٍ 

انخةةذياخ  –األَشةةطح انطالتيةةح  -شةة ىٌ انطةةالب -األكةةاديًً

 انشىايح انطثيح....( –األيُيح 

            

14 
واإلسشةاد  انشضا ىةٍ سياسةاخ انقثةىل وانتحىيةم   استثياَاخ

 األكاديًً.
            

15 
انًشةةشفيٍ وخهةةاخ انتةةذسية ىةةٍ وإستقصةةاء سأي انطةةالب 

انًيذاًَ وفقةا نًششةشاخ يحةذدج و وأوخةه اإلسةتفادج انتذسية 

 يٍ َتائح تحهيهها

            

16 
انةذىى إستثياٌ ألىضاء هي ح انتذسيس وانهي ح انًعاوَح نتقيةيى 

 انثحث انعهًً تانكهيح. وانشضا ىٍ إيكاَياخ
            

17 
 -انةىكالء -انقيةاداخ األكاديًيةح ) انعًيةذ  ًَطاستثياَاخ تقييى 

 سؤساء األقساو ( .
            

18 
) أىضةاء هي ةةح   سضةا انعةايهيٍقيةاا نقةةاءاخ ن - اسةتثياَاخ

 .ىًال ( -إداسييٍ و فُييٍ  -هي ح يعاوَح  -تذسيس 
            

 المعتمدة بكل كليةقبل إعتمادهم وعند التحديث وفقا لآللية  إستثياَاخ  انشؤيح وانشسانح 19

 مرة سىىيا ف  وهايت العام .تذسيس انتقييى أداء أىضاء هي ح  21
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 مرة سىىيا ف  وهايت كل فصل دراس   .ًعاوَح انهي ح انتقييى أداء  21

 ف  كل فصل دراس   أربع مراث . أيُاء انًعايمتقييى أداء  22

23 
تاألقسةاو تحهيم انىسقح اإليتحاَيح يٍ خالل نداٌ يتخصصةح 

انعهًيةةةح و ىةةةشذ انتلزيةةةح انشاخعةةةح ىهةةةً يدةةةانس األقسةةةاو 

 إلتخار اإلخشاءاخ انتصحيحيح

            

             إَداصاخ وحذج ضًاٌ اندىدج 24

             انتقشيش انسُىي نهكهيح  25

 تقشيش انثشَايح انذساسً  26
            

27 
 4/5كةةم انًشاخعةح انخاسخيةح نهثةةشايح وانًقةشساخ انذساسةيح 

  . سُىاخ حسة يذج انثشَايح

            

 

 


