ﺑڕﻮﺑراﯾﺗﯽ دﻨﯿﺎﯾﯽ ﺟﯚری
زاﻧﮑﯚی ﮐﯚﯾ
هرﻤﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن
ﮐﯚﻣﺎری ﻓﯿﺪراﻟﯽ ﻋﯿﺮاق
ﺋﺎﻳﺎ ﻓﯚرﻣﻰ ﺋﻟﻴﻜﺘﺮۆﻧﻰ
ﺳﻴﻤﻴﻨﺎرى ﭘﺸﻜش آﺮدووە؟

ﺑﯚ ﺑﺮﻳﺎردان ﺑﭘﺮﺳﻰ دﻨﻴﺎﻳﻰ ﺟﯚرى ﻓﺎآﺘﻰ
ﺳﻤﻴﻨﺎرەآ ﺋﺎراﺳﺘى ﻟﻴﮋﻧى زاﻧﺴﺘﻰ ﺑش ﻳﺎن
ﻓﺎآﺘﻰ دەآﺎت.
هﻣﻮو زاﻧﻜﯚ ﺋم ﻓﺎﻳﻠ دەﺑﻴﻨﻦ.
ﺋﺎﯾﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎر
ﭘﺳن ﮐﺮاوە؟

) ئا (

دەﺑﺖ ﺳرداﻧﯽ ﻣﺎﭙڕی ﺳرەﮐﯽ دﻨﯿﺎﯾﯽ
ﺟﯚری ﺑﮑﺎت و ﻓﯚرﻣﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﻟ ﺑﺸﯽ
ﻓﺎآﺘﻰ ﻟ ﺋو ﻣﺎﭙڕە ﭘﺮﺑﮑﺎﺗوە .ﺑرﭘﺮﺳﯽ
دﻨﯿﺎﯾﯽ ﺟﯚری ﺑش هﺎوﮐﺎر دەﺑﺖ.
) نه (
ﺑرﭘﺮﺳﻰ دﻨﻴﺎﻳﻰ ﺟﯚرى ﺑش
ﭘﺸﮑﺷﮑﺎر ﺋﺎﮔﺎدار دەﮐﺎﺗوە

ﺑرﭘﺮﺳﻰ دﻨﻴﺎﻳﻰ ﺟﯚرى ﺑش ﭘﺸﮑﺷﮑﺎر و
دﻨﻴﺎﻳﯽ ﺟﯚرى ﻓﺎآﺘﻰ و ﻧﻮوﺳﯿﻨﮕی دﻨﻴﺎﻳﯽ
زاﻧﮑﯚ ﺑ ﯾک ﺗﺎﮐ ﺋﯿﻤ ﺋﺎﮔﺎدار دەﮐﺎﺗوە

ﺑرﭘﺮﺳﻰ دﻨﻴﺎﻳﯽ ﺟﯚرى ﻓﺎآﺘﻰ ﻟﺳر
ﺳﻴﺴﺘﻣآ :ﺑﺮﻳﺎرى ﻟﮋﻧﻪ ،آﺎت ،رﻜوت و
ﺷﻮﻦ دﻳﺎرى دەآﺎت

ﺋﺎﯾﺎ ڕای ﻟﮋﻧ ﺗﺎﮐﯚ ﺳ ڕۆژ
ﭘﺶ ﺳﻤﯿﻨﺎر داﻧﺮاوە؟

) ئا (

) نه (
ﺑرﭘﺮﺳﻰ دﻨﻴﺎﻳﻰ ﺟﯚرى
ﻓﺎآﺘﻰ ﺋﺎﮔﺎدار ﺑﮑﺮﺘوە!

آﯚدى ﺳﻤﻴﻨﺎر و ﻟﯿﻨﮑﯽ ﻓﯿﺪﺑﮐﯽ ﺳﻤﯿﻨﺎر
ﻟﻻﻳن دﻨﻴﺎﻳﻲ ﺟﯚرى داﺑﯿﻦ دەﮐﺮﺖ و
ﭘﻨﺞ ڕۆژ دوای ﺳﻤﯿﻨﺎر رادەوﺳﺘﺖ.
ﺗﻧﮫﺎ ﺋوﮐﺳﺎﻧ ﮐ ﻟ ﺳﻤﯿﻨﺎرەﮐ
ﺑﺷﺪارﯾﯿﺎن ﮐﺮدووە ﻣﺎﻓﯽ ﭘﮐﺮدﻧﯽ
ﻓﯚرﻣﯽ ﻓﯿﺪﺑﮐﯿﺎن هﯾ!
ﻟﻴﺴﺘﻰ ﺋﺎﻣﺎدە ﺑﻮوان ﻟ ﻣﺎوای  7ڕۆژ ﺑﯚ
دﻨﯿﺎﯾﯽ ﺟﯚری ﺑ ﺋﻤﯿﻞ ڕواﻧ ﺑﮑﺮﺖ ،ﺑم
ﻓﯚرﻣﯽ واژوو ﮐﺮاوو وەﮐﯚ ﭘﺸﺘﮕﯿﺮی دەﺑ
هﺑﺖ.

راﭘﯚرﺗﻰ ﻓﻴﺪﺑآآﺎن ﻟ ﺳر ﻓﺎﯾﻠﯽ
ﺋﻟﮑﺘﺮۆﻧﯽ ﭘﺸﮑﺷﮑﺎر زﯾﺎدە و ﺑ ﺷﻮەی
) (can viewﻟﮔﯽ داﺑش دەآﺮێ
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Is electronic form
submitted?

For approval the QA office at Dep or Faculty
need to send the seminar to academic
committee at the Dep or Faculty. The list of
the seminars is open to public.

Candidate need to visit QA webiste and
submit a seminar using the eForm
provided for related faculty. QA office at
the department will cooperate.

(NO)
QA office at the Dep
will inform the
candidate

Is the seminar
apporved

(YES)
QA officer at the dep will send one single
email to QA officer at the faculty and QAD

QA officer at the faculty or QAD will
update the seminar details with Status,
Day, Time and location

(NO)

QA officer at the faculty
should be informed

Has seminar been updated up
to 3 days before its due date?

(YES)
A CODE for seminar and a link to its
e-Feedback form will be added to the
seminar data by QAD. The e-Feedback
form will be closed 5 days after the
seminar. Only the attendees at the seminar
have the right to fill the feeback form.

The list of attendees of the seminar
should be emailed to QAD in 7 days, but
the signed list should support that.

Flowchart: QAC3011-V01

The results of the feedbacks will be added
to candidates g- Spreadsheet and shared
with her/him as CAN VIEW.
This is the base for annual report.

ﺑڕﻮﺑراﯾﺗﯽ دﻨﯿﺎﯾﯽ ﺟﯚری
ﺟﻤﮫﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاق اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ آﻮردﺳﺘﺎن
وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻮﻳﻪ

المخطط التتابعي لتقديم
السيمينارات

ھل تم أعتماد الفورم األلكتروني؟

كال

نعم

يرجى زيارة موقع ضمان الجودة األلكتروني وأعتماد السيمينار
بواسطة الفورم األلكتروني المرتبط بالفاكلتي التي تنتمي إليھا  .ممثل
ضمان .الجودة سيقوم بعملية التنسيق.

ھل تم أعتماد
السيمينار؟

) نعم (

سيقوم مكتب ضمان الجودة في القسم بإعالم
الشخص الذي رشح السيمينار

) كال (
سيقوم مكتب ضمان الجودة في القسم
بإعالم الشخص الذي رشح السيمينار

مسؤول ضمان الجودة في القسم سيقوم بإرسال بريد
ألكتروني إلى مسؤول ضمان الجودة في الفاكلتي و دائرة
ضمان الجودة(QAD).

الجودة ضمان مسؤول أو الفاكلتي في الجودة ضمان مسؤول
الوقت،اليوم،لحالة( األتية التفاصيل بتحديث سيقوم )(QAD
)والمكان

ھل تم تحديث السمينار بأضافة المعلومات
أعاله قبل ) (3أيام من تاريخ أنعقاده ؟

) نعم (

) كال (
يجب إعالم مسؤول ضمان الجودة في
الفاكلتي

ستقوم دائرة ضمان الجودة ) (QADبتخصيص رمز )كود( خاص
بالسيمينار وتخصيص رابط )فيدباك( له ضمن بيانات السيمينار .
علما بأن اإلستجابة ل )الفيدباك( ستكون خال مدة أقصاھا ) (7أيام
بعد انعقاد السيمينار .كما إنه يحق فقط للحاضرين في السيمينار ملئ
فورم ال )الفيدباك(.

يتم إرسال قائمة حضور السيمينار بالبريد األلكتروني( اإليميل )إلى
دائرة ضمان الجودة  (QAD) .متضمنة ورقة التواقيع.

نتيجة اإلستجابة( الفيدباك )سيتم إضافتھا إلى جدول خاص(g-
Spreadsheet).ومشاركتھا مع الشخص المعني( إمكانية العرض
فقط ) .والتي تعد أساس للتقرير النھائي .

Flowchart: QAC3012-V01

