
 الهيئت القىميت لضمبن جىدة التعليم واالعتمبد 
  

 (55نموذج رقم )
 تقرير عن برنامج دراسي

 02/         02لمعام األكاديمي        
             ...................................   جامعة/ أكاديمية: 

  ..........................................    كمية/ معهد: 

 .....    ................................................قسم: 
 أساسية":  معمومات

  اسم البرنامج: -5

  التخصص: -0

  عدد السنوات الدراسية: -3

 )          (   نظري + )          ( عممي  المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات  -4

  أسس تشكيل لجان الممتحنين: -5

 متاح متاح            غير        نظام الممتحنين الخارجيين: -6

 

 معمومات متخصصة: -ب
 إحصائيات: -7
  عدد الطالب الممتحقين بالبرنامج:  -
  (:معدل النجاح في البرنامج )٪ -
اتجاااااات اقلتحااااااج بالبرناااااامج )من اااااوبة  لاااااي ا عاااااداد  -

  نوات( 2الممتحقة بالبرنامج خالل آخر 
 متناقص        ثابت           مزايد       

   ٪عدد                ٪        عدد       ن النهائي:نتائج اقمتحا -
   

 جيد جدا          امتياز             )٪(:توزيع تقديرات النجاح  -
 جيد              مقبول           

 المعايير ا كاديمية: -8
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 ................................................................ المعايير ا كاديمية المرجعية: -

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

 ................................................................ المعمومات والمفاهيم: -

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

 ................................................................ المهارات المهنية: -

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

 ................................................................ المهارات العامة: -

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

طرج دعم الطالب )ذوى القدرات  -

 المحدودة والمتميزين(:

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

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

 متوافر         غير متوافر             دليل البرنامج  -

 متوافر         غير متوافر             نظام المراجعة الدورية لمبرنامج -

  نوي         أكثر من  نة                 

مدي توافج الهيكل ا كاديمي لمبرنامج  -

 هدف من التعميممع الم ت

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

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

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

 ................................................................ المعوقات اإلدارية والتنظيمية -

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

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

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

................................................................ 
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 تقويم طالب لقياس مدي اكتساب المستهدف من التعميم: -9

 ................................................................ أدوات التقويم: -

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

 ................................................................ المواعيد: -

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

 مالحظات المراجع الخارجي:  -
 ) ن وجدت(                               

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

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

 اإلمكانات التعميمية -01
ماادي مالئمااة تخصصااات أعئااال هيئااة التاادريس  -

 وتوزيع ا عبال عميهم طبقا قحتياجات البرنامج: 
 )لماذا؟(  لي حد ما    غير منا ب     منا ب    

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

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

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

 منا ب      لي حد ما    غير منا ب )لماذا؟(     المكتبة -

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

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

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

 منا ب      لي حد ما    غير منا ب )لماذا؟(     الحا ب اآللي: -

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

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

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

ماادي التعاااون مااع جهااات ا عمااال فااي تااوفير  -
 فرص التدريب لمطالب:

 منا ب      لي حد ما    غير منا ب )لماذا؟(    

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

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

................................................................ 
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  متطمبات أخري لمبرنامج: أي -

 إدارة الجودة والتطوير -55
 فعال         لي حد ما    غير منا ب )لماذا؟(     لجوانب القصور: نظام المتابعة -

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

................................................................ 
 ب      لي حد ما    غير منا ب )لماذا؟(منا       جرالات تطبيج لوائح وقوانين الكمية والجامعة: -

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

................................................................ 
ماادي فاعميااة نظااام المراجعااة الداخميااة فااي تطااوير  -

 البرنامج:
................................................................ 

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

مالحظاااات الماااراجعين الخاااارجيين بماااا يخاااص  -
 مخرجات البرنامج ومعايير القياس: 

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

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

 مقترحات تطوير البرنامج: -01

 ................................................................ هيكل البرنامج )المقررات/ ال اعات( -

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

 ................................................................ مقررات جديدة: -

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

 ................................................................ التدريب والمهارات: -

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

 ................................................................ مقترحات قطاع ا عمال لتطوير البرنامج: -

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

  الم ئول عن التنفيذ: -

  توقيت التنفيذ: -

 

 بروبمج:                       التىقيع:                     التبريخ:       /     /المسئىل عه ال


