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  :الكليةسم ا

   :عنوان البرنامج

  :القسم المسئول

  :منسق البرنامج

  لئورئيس القسم المس

  :العام الدراسي

  :تاريخ اعتماد البرنامج

  :البرنامج ء فيالبدتاريخ 

 

 

 

 

 مالحظـــــة 

يتم تعبئة هذا النموذج بناًء على نماذج التقارير الفصلية والسنوية للمقررات 

 .والتي تم تدريسها خالل العام الدراسي االكاديمية التي يتضمنها كل برنامج

 

 لبرنامج أكاديمي تقرير السنوينموذج ال
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 تءاإحصـــــــــــــــــــــا

 
عدد طالب 

 ةـالكلي
 

 
طالب عدد 

 البرنامج

 
طالب عدد 

الذين  البرنامج
 التحقوا هذه السنة

 
 طالبعدد 

 البرنامج
 الناجحين

 
 طالبعدد 

 البرنامج
 الراسبين

 
عدد الطالب الذين 

 أكملوا البرنامج
 هذه السنة

 
 

     

 

 التقديرات

 يةئوالنسبة الم العدد التقدير

   ممتاز

   جيد جدا

   جيد

   مقبول

 

 جهات العمل التي يقصدها الخريجون بعد تخرجهم

 المئويةالنسبة  العدد مجموعات المتخرجين

الخريجون الذين التحقوا بوظيفة مالئمة 
 للتخصص

  

   الخريجون الذين التحقوا بوظيفة أخرى

   الدراسات العلياا بدأوالخريجون الذين 

   مارسوا نشاطات أخرىالخريجون الذين 

لم يستدل على وجهتهم بعد الخريجون الذين 
 التخرج
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 النتائج التعليمية المستهدفة

 النتائج التعليمية التي تم تحقيقها المقرر

 
 

 

 

 المعايير األكاديمية

المؤسسة بتعريفها  تم تحقيقها مقارنة بتلك التي قامتتحدد المعايير األكاديمية التي ي

توافق تصميم  ىوذلك لعرض مد. على البرنامج ةعنــــــــــــد التخطيط والموافق

ويجب أن يقوم المنسق  ، البرنامج وهيكلة وتنظيمــــه مع معايير وأهداف البرنامج

 :بتغطية النقاط التالية

 ويحدد أي  ، مقدار توافق النتائج التعليمية المستهدفة مع البرنامج ومقررات

 .مقــــــــــررات  فعالـــــــــــــــــة أو غير فعالـــــــــــة بشكل خاص

 مـــــــــــــــدى مطابقة المعايير المحلية بالعالمية. 

 الضعف في محتوى المادة العلميةنقاط القوة و. 

 أساليب تقييم الطالب

ويذكر ما إذا كانت أساليب التقييم  ، يكتب تقرير عن أساليب التقييم المستخدمة

توضح بفاعلية ما حقق الطالب من مختلف النتائج التعليمية المستخدمة المحددة 

 .ومدى الحاجة إلى تعديل أساليب التقييم ،للبرنامج 

ويقترح  ، إذا كانت عمليات التقييم نجحت في قياس تحقيق أهداف البرنامجويذكر ما 

 .اإلجراء اإلصالحي الالزم

 خدمات الدعم التعليمية

 أعضاء هيئة التدريس. 
 اتـــــــــــــــــــــــــــــالمكتب. 
 املـــــــــــــــــــــــــــــــــالمع. 
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 امل الكمبيوترــــــــــمع. 
 ل الميدانيـــــــــــــــالعم. 
 االحتياجات األخرى. 

 

 (تدقيق الجودة) نظام الجودة
 نظام التدقيق الداخلي. 

 فعالية النظام. 

 فعالية لوائح وقوانين الكلية والجامعة. 

 

 مقترحات البرنامج
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