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المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمي 

 والتدريبية

 

 

 

 

 للبرنامج ويـرير السنـــــــــــالتق

 

 

 ة سبهاجامع

 كلية...................................

 قسم ..............................................................

 جامعي:       /       ام العال

 يالدراسل صالف
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  لبرنامجالسنوي لتقرير 

 

 ..................................كلية.......................سبها            جــــــــــامعة

 عنوان البرنامج والتخصص..............................................................

 .....................القسم المسؤول.......................................................

 منسق البرنامج............................................................................

 .. تاريخ بدء البرنامج......./......../......تاريخ اعتماد البرنامج......./......../.....

 

 

 تءاإحصـــــــــــــــــــــا

 
عدد طالب 

 المؤسسة
 

 
 البرنامجطالب عدد 

 
 عدد الطالب الناجحين

 
 عدد الطالب الراسبين

 
عدد الطالب الذين 
 أكملوا البرنامج

 
 

    

 

 

 

 التقديرات

 يةئوالنسبة الم العدد التقدير

   ممتاز

   اجيد جد  

   جيد

   مقبول
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 جهات العمل التي يقصدها الخريجون 

 النسبة المؤية العدد مجموعات المتخرجين

الخريجون الذين التحقوا بوظيفة مالئمة 
 للتخصص

  

   الخريجون الذين التحقوا بوظيفة أخرى

   الدراسات العليا اأوبدالخريجون الذين 

   مارسوا نشاطات أخرىالخريجون الذين 

لم يستدل على وجهتهم بعد الخريجون الذين 
 التخرج

  

 

 لنتائج التعليمية المستهدفةا

 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

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

 بتغطية النقاط التالية:

على أن  مقرراتالمقدار توافق النتائج التعليمية المستهدفة مع البرنامج و ❖

 فعالـــــــــــة بشكل خاص.الأو غير  عالـــــــــــــــــةالمقررات الفتحدد 

 مـــــــــــــــدى مطابقة المعايير المحلية بالعالمية. ❖

 نقاط القوة والضعف في محتوى المادة العلمية. ❖

 أساليب تقييم الطالب

ويذكر ما إذا كانت أساليب التقييم توضح  ،المستخدمةيكتب تقرير عن أساليب التقييم 

المحددة للبرنامج , مختلف النتائج التعليمية المستخدمة  فيالطالب  هبفاعلية ما حقق

 ومدى الحاجة إلى تعديل أساليب التقييم.

ويذكر ما إذا كانت عمليات التقييم نجحت في قياس تحقيق أهداف البرنامج, ويقترح 

 اإلجراء اإلصالحي الالزم.
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 خدمات الدعم التعليمية

 أعضاء هيئة التدريس. ▪
 ات.ـــــــــــــــــــــــــــــالمكتب ▪
 امل.ـــــــــــــــــــــــــــــــــالمع ▪
 امل الكمبيوتر.ــــــــــمع ▪
 ل الميداني.ـــــــــــــــالعم ▪
 االحتياجات األخرى. ▪

 الجودة( )تدقيق الجودةنظام 
 نظام التدقيق الداخلي. ▪

 فعالية النظام. ▪

 والجامعة.فعالية لوائح وقوانين الكلية  ▪

 مقترحات البرنامج

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................. 

 مقسال رئيس

 

 التوقيــــــــــــــع.........................................الســـــــــــــــــــــــــم........................ا

 التاريخ............/............/.............م

 الكليةقسم الجودة ب رئيس

 

 التوقيــــــــــــــع.........................................الســـــــــــــــــــــــــم........................ا

 التاريخ............/............/.............م

 


