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ية بكليات بالجامعة حول تقييم العملية التعليم
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  تقديم 

تم إعداد هذا في إطار حرص الجامعة على تقييم وتقويم العملية التعليمية بجميع كليات الجامعة فقد 

ً التقرير بناًء على التقارير السنوية للمقر  :عبر الرابط التالي) رات األكاديمية التي تم تعبئتها إلكترونيا

https://forms.gle/CR2gaettMihrUHPN9)  من قبل اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك بناء

  .0202للعام  1إجتماع مجلس الجامعة رقم  تم االتفاق عليه خاللعلى ما 

لب اعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة بتعبئة النموذج ال يعتبر هذا التقرير نهائي نظراً لعدم قيام اغ

. االلكتروني المشار اليه اعاله وربما يكون بعضهم قد قام بتعبئة النموذج بشكل ورقي لسبب أو اخر

عليه نقترح ان يتم إحالة هذا التقرير والملفات المرفقة الخاصة بكل كلية الى الكليات لكي يتم استكمال 

المتعلقة بتلك الكليات لكي تتمكن االقسام العلمية من تعبئة النموذج الخاص بالتقرير  البيانات الناقصة

 .قرير السنوي للكليةالسنوي بالبرنامج االكاديمي ومن بعده الت

نة ام السل بنظتعم ة التيمعاجلا ياتلكو ل افصال ظامنمل بتع تيلا عةامالجت ايلكب صاخ ريرقتلا اذه

 .1/3/0202 ىلا 1/1/0202 نم ترةلفا لالخت رامقرض العل بماتكسبات امي قالتو

 

 اوال احصائية عامة 
 مقرر 081 الفصلية لها/عدد المقررات التي تم استالم التقارير السنوية  .0
 مقرر واحد ت المعتمدة لها هي ساعة واحدةعدد الساعاعدد المقررات التي   .9
 مقرر 70 %07عدد المقررات التي تقل فيها نسبة اإلنجاز عن   .0
 مقرر 57 طالب 5عدد المقررات التي سجل فيها طالب يقل عددهم عن   .4
 مقرر 70 عدد المقررات التي تم اثناء تدريسها تدريس مواضيع من خارج المنهج المقرر  .5
 مقرر 767 ي كانت المرافق والوسائل التعليمية كافية لتدريسهاعدد المقررات الت  .6
ثر على االمتحانات كاو ا% 55فيها بنسبة  داالعتماعدد المقررات التي يتم   .7

 التحريرية لتقييم الطالب
 مقرر 77

 مقرر 56 االختبارات الشفهية لتقييم الطالب استخدام فيها يتمال عدد المقررات التي   .8
 مقررات 7 التي لم ينجح بها احد عدد المقررات  .2

 طالب 0670 المقرراتالمسجلين بعدد الطالب الذين   .01
 طالب 7771 عدد الطالب الراسبون في المقررات  .00
 طالب 7516 على تقدير ممتاز في المقررات اتحصلوعدد الطالب الذين   .09
 طالب 7657 على تقدير جيد جدُا في المقررات اعدد الطالب الذين تحصلو  .00
 طالب 7516 على تقدير جيد في المقررات اعدد الطالب الذين تحصلو  .04
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هذه . من خالل االحصائية المبينة أعاله هناك عدد من المؤشرات متعلقة بعدد من المقررات

المؤشرات تحتاج الى دراسة من قبل مجالس االقسام ومجالس الكليات وذلك من اجل تقويم العملية 

وتم % 12مقرر لم تصل نسبة االنجاز بها الى  11سبيل المثال هناك فعلى  .التعليمية وتطويرها

 . امتحان الطالب فيها وهذا يعتبر مخالف للوائح والقوانين المعمول بها في كليات الجامعة

 

 احصائيات بالمقررات التي تم استالم التقارير الفصلية لها بكل كلية 

 عدد المقررات اســــــم الكليــــة ت
 مقرر 027 اآلداب  .0
 مقرر 00 التجارة والعلوم السياسية  .9
 مقرر 0 التربية البدنية  .0
 مقررات 0 التربية اوباري  .4
 مقررات 6 التربية براك  .5
 مقررات 5 التربية غات  .6
 مقرر 0 الزراعة   .7
 مقرر 94 العلوم  .8
 مقرر 009 العلوم الهندسية والتقنية  .2

 0 هندسة الطاقة والتعدين  .01
 مقرر 09 تقنية المعلومات  .00
 مقررات 5 (نظام سنة)طب االسنان   .09
 صفر التربية زويلة  .00
-  (نظام سنة)الطب البشري  .04
 صفر التمريض   .05
-  (نظام سنة)الصيدلة   .06
-  (نظام سنة)القانون   .07
 صفر التربية تشاد  .08
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اعضاء هيئة  التزامكما يتضح من خالل الجدول السابق فإن كلية اآلداب تحتل الصدارة من حيث 

 .ةنيقلتواة يدسهنال ومعللا يةلك يتأت مث ةيساردلا تاررقملل ةيلصفلا ريراقتلا جذامن تدريس بتعبئةال

 بلغا يف من اعضاء هيئة التدريس اً دجاالحصائية المبينة أعاله تبين ان هناك عدد كبير  كلذك

لم يقوموا بتعبئة التقرير السنوي لمقرر دراسي للمقررات الدراسية التي قاموا بتدريسها خالل  تايلكلا

ربما ال يعلم الكثير من اعضاء هيئة التدريس اهمية هذه التقارير . 11/02الفصل الماضي خريف 

تي تعتبر االساس في عملية التقييم والتقويم الداخلي للمقررات االكاديمية وكذل ك تعتبر مهمة جداً ال

باإلضافة الى اهميتها في وضع . في إعداد التقارير السنوية للبرامج وكذلك التقارير السنوية للكليات

 .خطط التطوير والتقويم السنوية

 يتلا ةهجلا يه ألنها التامة لمتابعة تعبئة هذه النماذج ةيعليه نقترح ان يتم تحميل الكليات المسؤول

كذلك تكليف مركز التطوير . ميوقتلاو مييقتلا تايلمع يف ىلوالا ةجردلاب جذامنلا هذه نم ديفتستس

السنوي لمقرر دراسي والتقرير السنوي لبرنامج /المعلوماتي بشأن ربط نماذج التقرير الفصلي

اكاديمي والتقارير السنوية الخاصة بالكليات واإلدارات والمراكز والمكاتب بمباشرة عمل عضو هيئة 

 .التدريس

 


