الجمهورية اليمنية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الرازي
وحدة ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي

دليل المتابعة
األكـــاديــمــية
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الـــرؤٌة
التمٌز فً جودة تنفٌذ العملٌة التعلٌمٌة

الـــرسالة
العمل على ترتٌب وتنفٌذ ومتابعة العملٌة التعلٌمٌة بجودة وكفاءة عالٌة

القٌم
الجودة

الشفافٌة

المصداقٌة

االهـــداف
 -1تنظٌم وتسهٌل المهام األكادٌمٌة وعملٌة متابعتها
 -2توفٌر قاعدة بٌانات لمتطلبات تنفٌذ المنهج األكادٌمً
 -3المشاركة فً تحسٌن األداء األكادٌمً فً سٌر العملٌة التعلٌمٌة
 -4تنفٌذ متطلبات الجودة واالعتماد األكادٌمً
 -5التأكد من تنفٌذ متطلبات االعتماد األكادٌمً وضبط الجودة

محتوٌات الدلٌل
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 -1المهام الرئٌسٌة لمختص الشئون األكادٌمٌة
 -2اإلرشادات األكادٌمٌة
 -3المتطلبات األكادٌمٌة للجانب النظري
 -4المتطلبات األكادٌمٌة للجانب العملً
 -5المتطلبات األكادٌمٌة للجانب الحقلً
 -6المكتبة والبحوث
 -7األنشطة العلمٌة
 -8دلٌل االمتحانات
 -9إلٌة متابعة تنفٌذ المقررات الدراسٌة
آلٌة متابعة تنفٌذ المقررات الدراسٌة
-11
دلٌل األرشفة األكادٌمٌة
-11
دلٌل التقارٌر الدورٌة األكادٌمٌة
-12
ملحق النماذج األكادٌمٌة
-13
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المهام الرئٌسٌة لمختص الشئون األكادٌمٌة
 .1اإلعداد والتحضٌر لمتطلبات العام الدراسً األكادٌمٌة والفنٌة
 .2تنفٌذ الخطة السنوٌة للقسم
 .3المشاركة فً إعداد جداول المحاضرات النظرٌة والعملٌة لجمٌع المراحل فً القسم
 .4توزٌع القاعات الدراسٌة والمعامل وبالتنسٌق مع أقسام الكلٌة األخرى
 .5إعداد ومتابعة الجوانب الفنٌة المتعلقة بالتدرٌب المعملً والمٌدانً والتدرٌس
 .6اإلشراف على تنفٌذ سٌر العملٌة التعلٌمٌة
 .7متابعة االنضباط وااللتزام بالعبء التدرٌسً
 .8متابعة طلبات القسم العلمٌة
 .9التنسٌق مع الوسائل التعلٌمٌة والصٌانة والنظافة للتجهٌزات الالزمة للقاعات الدراسٌة
 .11اإلشراف على وحدات الخدمات التعلٌمٌة والمعامل والمختبرات
 .11استقبال وحل المشكالت المتعلقة بالطالب والكادر األكادٌمً
 .12إعداد كشوفات صرف بدل محاضرات ورفعها للجهات المختصة
 .13رفع التقارٌر الشهرٌة والفصلٌة والسنوٌة المتعلقة بتنفٌذ الخطة الدراسٌة
 .14المشاركة فً سٌر االمتحانات
 .15إعداد ملف أعضاء هٌئة التدرٌس ومساعدٌهم
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المتطلبات االكادٌمٌة
المرحلة األولى  :االعداد والتحضٌر لبدء الفصل الدراسً
الجانب

الجوانب العامة
الجانب النظري
الجانب العملً
الجانب الحقلً
المكتبة
والبحوث

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33
.34
.35
.36

مالحظات

المتطلبات
التقوٌم الدراسً
الخطة الدراسٌة
تصوٌر مفردات المقررات الدراسٌة وتوزٌعها للطالب
تسلٌم مفردات المقررات الدراسٌة للمدرسٌن لعمل خطة تنفٌذ المقرر
رفع المتطلبات الفنٌة والمادٌة للقسم ومتابعة توفٌرها
تنفٌذ التعامٌم األكادٌمٌة
إعداد كشوفات حضور وغٌاب الطالب لكل مادة
إعداد حافظة توقٌع المدرسٌن لتنفٌذ المحاضرات
تحدٌث نظام األرشفة الورقٌة وااللكترونٌة بالتنسٌق مع الجودة
متابعة المدرسٌن والطالب لبدء الدراسة حسب الجدول
إعداد الجداول الدراسٌة
مطابقة الجدول االسبوعً مع ساعات المنهج المقررة
مطابقة تخصصات المدرسٌن وٌجب أن ٌكونوا متخصصٌن لكل مادة
توزٌع الكراسً فً القاعات حسب العدد المطلوب
إعداد جدول القاعات بالتنسٌق مع األقسام
توفٌر متطلبات القاعات من أقالموأجهزة عرض
إعداد خطة متابعة تنفٌذ المقررات الدراسٌة
إعداد جدول المعامل
اإلشراف والمتابعة لترتٌب المعامل
إعداد قائمة المتطلبات للمعامل لكل المقررات الدراسٌة للفصل كامل
اإلشراف لتوفٌر متطلبات المعامل
إعداد سجالت مهارات التدرٌب العملً
توزٌع المجموعات الدراسٌة على المعامل
توفٌر متطلبات السالمة المهنٌة واإلرشادات الالزمة
توفر مدربٌن للتدرٌب الحقلً متخصصٌن ومفرغٌن وعدد مناسب
توفر خطة عامة للتدرٌب الحقلً
خطة توزٌع الطالب على الحقول التدرٌبٌة المقررة
خطة توزٌع الحاالت دراسٌة والسمنارات مع خطة مناقشتها
توفر مرافق تدرٌب كافٌة وتغطً الحقول المقررة
توفر دفتر مهارات ٌغطً جمٌع المهارات
خطة متابعة وإشراف من قبل القسم للتدرٌب الحقلً
كشف الحضور والغٌاب للتدرٌب
إرسالٌات توزٌع الطالب والموافقة من المستشفٌات
خطة أنشطة علمٌة وبحثٌة وسمنارات لكل مستوى
جدول المكتبة لجمٌع األقساموإدخال ساعات مكتبٌة
قائمة المراجع لكل مادة ورقٌا والكترونٌا
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المرحلة الثانٌة  :تنفٌذ الدراسة الفصل الدراسً
الجانب م
الجوانب العامة
الجانب
النظري
الجانب
العملً
الجانب الحقلً
المكتبة
والبحوث

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.31
.31
.32
.33
.34
.35
.36

مالحظات

المتطلبات
متابعة االلتزام بتنفٌذ التقوٌم الدراسً
تنفٌذ الخطة الدراسٌة
تجهٌز وثائق أعضاء هٌئة التدرٌس والتدرٌب
تجهٌز العقود مع أعضاء هٌئة التدرٌس والتدرٌب لكل مقرر دراسً
إعداد كشوفات العبء التدرٌسً ألعضاء هٌئة التدرٌس
إعداد إحصائٌة أعضاء هٌئة التدرٌس
متابعة الحضور ألعضاء هٌئة التدرٌس وتعوٌض المحاضرات المتعثرة
متابعة حضور وغٌاب الطالب لكل مادة وتفرٌغها فً النظام شهرٌا
تنفٌذ اإلنذارات والحرمان شهرٌا للطالب حسب الالئحة
رفع بدل محاضرات ألعضاء هٌئة التدرٌس والتدرٌب شهرٌا إلى المالٌة
تنفٌذ نظام األرشفة الورقٌة وااللكترونٌة لكافة الملفات والمعامالت
تنفٌذ أنشطة وبرامج ومتطلبات الجودة فً القسم
استقبال وحل مشاكل ومعوقات الطالب والمدرسٌن
رفع التقارٌر الدورٌة للمهام المنفذة حسب مرفق التقارٌر
إعداد المقاصصات األكادٌمٌة للطالب واعتمادها من العمادة وتسلٌم نسخ للكنترول وشؤون الطالب
استالم نتائج الطالب النصفً وأعمال السنة والعملً من المدرسٌن وتسلٌمها للكنترول
متابعة المدرسٌن فً تسلٌم واستالم االمتحانات النهائٌة إلى الكنترول
المشاركة فً سٌر االمتحانات النهائٌة وإعداد الجداول لذلك
استالم الخطط الدراسٌة للمقررات من أعضاء هٌئة التدرٌس
متابعة حافظة توقٌع المدرسٌن لتنفٌذ المحاضرات ومطابقتها مع الخطة
متابعة تنفٌذ التدرٌس للمواد باللغة االنجلٌزٌة ما عدا المتطلبات
االلتزام بإجراء االمتحان النصفً لكل مادة وحسب التقوٌم الدراسً
متابعات القاعات الدراسٌة ومحتوٌاتها
متابعة حافظة توقٌع المدرسٌن لتنفٌذ المحاضرات ومطابقتها مع الخطة
متابعة الحضور والغٌاب لكل مادة وتفرٌغها فً النظام شهرٌا
متابعة تفعٌل سجالت مهارات التدرٌب العملً
متابعة التزام الطالب والمدرسٌن بالسالمة المهنٌة
متابعة المدربٌن للتدرٌب الحقلً فً أدائهم
متابعة تنفٌذ خطة التدرٌب الحقلً
زٌارة الطالب إلى الحقول التدرٌبٌة المقررة
مناقشة الحاالت الدراسٌة والسمنارات
متابعة تفعٌل دفتر المهارات
متابعة الحضور والغٌاب للتدرٌب الحقلً
متابعة تنفٌذ أنشطة علمٌة وبحثٌة وسمنارات لكل مستوى
متابعة التزام الطالب بالساعات المكتبٌة
تزوٌد المكتبة بقائمة المراجع لكل مادة ورقٌا والكترونٌا
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المرحلة الثالثة  :انتهاء الفصل الدراسً
الجانب

المتطلبات

م

الجوانب العامة
الجانب الجانب
النظري العملً

-1
تقرٌر تنفٌذ الخطة الدراسٌة شامل للفصل الدراسً
-2
تقرٌر الحضور ألعضاء هٌئة التدرٌس
-3
استالم نتائج الطالب النصفً وأعمال السنة والعملً من المدرسٌن وتسلٌمها للكنترول
-4
متابعة المدرسٌن فً تسلٌم النتائج النهائٌة إلى الكنترول
-5
تقٌٌم المدرسٌن
 -6جرد القاعات الدراسٌة ومحتوٌاتها
-7
تنفٌذ الحرمان للطالب حسب الالئحة
-8
تقرٌر انجاز المحاضرات ومطابقتها مع الخطة
-9
تقرٌر حضور وغٌاب الطالب لكل مادة
-11
جرد المعامل
-11
تقرٌر تنفٌذ المهارات المعملٌة

الجانب
الحقلً
المكتبة
والبحوث

-12
-13
-14
-15
-16

تقرٌر تنفٌذ خطة التدرٌب الحقلً
تقرٌر مناقشة الحاالت الدراسٌة والسمنارات
تقرٌر الحضور والغٌاب للتدرٌب الحقلً
تقرٌر األنشطة علمٌة وبحثٌة وسمنارات لكل مستوى
تقرٌر التزام الطالب بالساعات المكتبٌة
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مالحظات

دلٌل االرشفة االكادٌمٌة
ٌكتب فً كل ملف محتوٌاته وٌفصل كل محتوى بفاصل ورقً
محتوٌاته
اسم الملف
م
.1
جداول القاعات -جداول المعامل – جداول المحاضرات – جداول
ملف الجداول
االمتحانات
.2
نماذج التعامٌم – كشف تسلٌم التعامٌم
ملف التعامٌم األكادٌمٌة
.3
جمٌع التقارٌر وتبوب حسب نوع التقرٌر
ملف التقارٌر
.4
التقٌٌم للمدرسٌن  -التقٌٌم للقسم
ملف التقٌٌم
.5
الوثائق  -كشوفات بٌانات المدرسٌن  -إحصائٌة المدرسٌن –
ملف أعضاء هٌئة التدرٌس
العبء التدرٌسً -
.6
كشوفات الحضور –اإلنذارات– التعهدات – االستئذان –
ملف الحضور والغٌاب واإلنذارات
الحرمان
.7
األنشطة العلمٌة –األنشطة الطالبٌة
ملف األنشطة
.8
النماذج األكادٌمٌة– النماذج اإلدارٌة
ملف النماذج األكادٌمٌةواإلدارٌة
.9
نتائج االمتحانات لكل مستوى منفصل
ملف نتائج االمتحانات
المقررات الدراسٌة
 .11ملف خطط المقررات الدراسٌة
المجموعات – سجل المهارات  -الحضور والغٌاب -
 .11ملف التطبٌق العملً
الخطة – الرسائل – التوزٌعات – سجل المهارات -
 .12ملف التدرٌب المٌدانً فً
الحضور والغٌاب  -والسمنارات
المستشفٌات
حافظة توقٌع المدرسٌن
 .13ملف حافظة تنفٌذ المحاضرات
مستحقات المدرسٌن لكل شهر منفصل
 .14ملف المستحقات المالٌة
معامالت الطالب – توجٌهات االداراة
 .15ملف المعامالت والتوجٌهات
أسماء الطالب فً كل مستوى والمندوبٌن
 .16ملف أسماء الطالب والمندوبٌن
 إحصائٌة الطالبالمقاصصة للطالب لكل تخصص منفرد
 .17ملف المقاصصة
العهد المستلمة للقسم – الطلبٌات
 .18ملف العهد والطلبٌات
اللوائح األكادٌمٌة– اللوائح اإلدارٌة– الئحة شئون الطالب
 .19ملف اللوائح واألنظمة
برامج وأنشطة ومتطلبات الجودة
ملف الجودة واالعتماد األكادٌمً
.21
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مالحظات

التقارٌر الدورٌة المطلوبة
التقارٌر الدورٌة المطلوبة
نوع التقرٌر اسم التقرٌر
حسب المهام والمعامالت الٌومٌة
ٌومٌة
مشاكل الطالب والمدرسٌن الذي تحتاج إلى حل جماعً
تقرٌر انجاز المهام األسبوعٌة
أسبوعٌة

شهرٌة

فصلٌة

مالحظات

تقرٌر انجاز الساعات التدرٌسٌة
تقرٌر مستحقات المدرسٌن
تقرٌر الحضور والغٌاب للطالب نظري وعملً وحقلً
تقرٌر الحضور والغٌاب للمدرسٌن
تقرٌر تنفٌذ الجانب المٌدانً
تقرٌر األنشطة العلمٌة والبحثٌة والزٌارات المٌدانٌة
تقرٌر توفٌر متطلبات الفصل الدراسً
تقرٌر العبء التدرٌسً
تقرٌر تقٌٌم المدرسٌن
تقرٌر نهائً شامل أكادٌمً للفصل الدراسً
تقرٌر انجاز الساعات التدرٌسٌة للفصل الدراسً
تقرٌر الحضور والغٌاب للمدرسٌن للفصل الدراسً
تقرٌر الحضور والغٌاب للطالب نظري وعملً وحقلً للفصل الدراسً
تقرٌر تنفٌذ الجانب المٌدانً للفصل الدراسً
تقرٌر األنشطة العلمٌة والبحثٌة والزٌارات المٌدانٌة للفصل الدراسً

بداٌة الفصل
بداٌة الفصل
نهاٌة الفصل
نهاٌة الفصل
نهاٌة الفصل
نهاٌة الفصل
نهاٌة الفصل
نهاٌة الفصل
نهاٌة الفصل

تقرٌر التزام الطالب بالساعات المكتبٌة

من المكتبة
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ملحق النماذج
م
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-11
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-21
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-31
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39

مالحظات

اسم النموذج
التقوٌم الدراسً
الخطة الدراسٌة
كشف توزٌع مفردات المقررات الدراسٌة للطالب
كشف توزٌع مفردات المقررات الدراسٌة للمدرسٌن
التعامٌم األكادٌمٌة
كشوفات حضور وغٌاب الطالب
حافظة توقٌع المدرسٌن لتنفٌذ المحاضرات
الجداول الدراسٌة
كشف مطابقة تخصصات المدرسٌن لكل مادة
جدول القاعات
جدول المعامل
قائمة المتطلبات للمعامل لكل المقررات الدراسٌة للفصل كامل
سجالت مهارات التدرٌب العملً
كشف توزٌع المجموعات الدراسٌة على المعامل
متطلبات السالمة المهنٌة واإلرشادات الالزمة
كشف مدربٌن للتدرٌب الحقلً متخصصٌن ومفرغٌن وعدد مناسب
خطة عامة للتدرٌب الحقلً
كشف توزٌع الطالب على الحقول التدرٌبٌة المقررة
خطة توزٌع الحاالت دراسٌة والسمنارات
المرافق تدرٌب كافٌة وتغطً الحقول المقررة
دفتر مهارات ٌغطً جمٌع المهارات
خطة متابعة وإشراف من قبل القسم للتدرٌب الحقلً
كشف الحضور والغٌاب للتدرٌب
إرسالٌات توزٌع الطالب والموافقة من المستشفٌات
خطة أنشطة علمٌة وبحثٌة وسمنارات
جدول المكتبة لجمٌع األقسام وإدخال ساعات مكتبٌة
قائمة المراجع لكل مادة ورقٌا والكترونٌا
كشف وثائق أعضاء هٌئة التدرٌس والتدرٌب
كشف العقود مع أعضاء هٌئة التدرٌس والتدرٌب لكل مقرر دراسً
كشوفات العبء التدرٌسً ألعضاء هٌئة التدرٌس
إحصائٌة أعضاء هٌئة التدرٌس
اإلنذارات والحرمان
كشف بدل محاضرات ألعضاء هٌئة التدرٌس والتدرٌب
دلٌل نظام األرشفة الورقٌة وااللكترونٌة
نماذج التقارٌر الدورٌة
نموذج المقاصصاتاألكادٌمٌة
كشف متابعة المدرسٌن فً تسلٌم واستالم االمتحانات النهائٌة إلى الكنترول
الخطط الدراسٌة للمقررات
سجالت مهارات التدرٌب العملً
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السالمة المهنٌة
خطة مناقشة الحاالت الدراسٌة والسمنارات
تقرٌر تنفٌذ الخطة الدراسٌة شامل للفصل الدراسً
تقرٌر الحضور ألعضاء هٌئة التدرٌس
تقرٌر حضور وغٌاب الطالب لكل مادة
الحرمان للطالب
تقٌٌم المدرسٌن
جرد القاعات الدراسٌة ومحتوٌاتها
تقرٌر انجاز المحاضرات ومطابقتها مع الخطة
جرد المعامل
تقرٌر تنفٌذ خطة التدرٌب الحقلً
تقرٌر مناقشة الحاالت الدراسٌة والسمنارات
تقرٌر الحضور والغٌاب للتدرٌب الحقلً
تقرٌر األنشطة علمٌة وبحثٌة وسمنارات لكل مستوى
تقرٌر التزام الطالب بالساعات المكتبٌة
إحصائٌة الطالب
استمارة تقٌم الطالب فً التدرٌب
تقدٌم طلب خاص بالطالب
مقترح النشاط
تقرٌر انجاز مهمة
خطة شهرٌة لسٌر العمل االكادٌمً
طلب استئذان
عقد تدرٌس
كشف قائمة المندوبٌن
كشف بٌانات وارقام اعضاء هٌئة التدرٌس
كشف مؤهالت وتخصصات اعضاء هٌئة التدرٌس

ٌعتمد نائب رئٌس الجامعة للتطوٌر والجودة

أ /صالح الدٌن المسوري

د  /قٌس المحمدي

وحدة الدعم واإلرشاد األكادٌمً
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