اسم البرنامج:
مستوى المؤهل:
القسم العلمي:
الكلية:
المؤسسة:
سنة التقرير:
المقر الرئيسي للبرنامج:
الفروع التي يقدم بها البرنامج:
•
•
•

……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

المحتويات
أ .متابعة تنفيذ خطة التطوير السابقة 3................................................................................................
ب .إحصاءات البرنامج3.................................................................................................................
 .1إحصائيات الطلبة ( في سنة التقرير) 3....................................................................................................
 .2تحليل نتائج إحصاءات البرنامج 3.........................................................................................................
ج .تقويم مخرجات التعلم للبرنامج3...................................................................................................
 .1نتائج تقييم مخرجات التعلم للبرنامج3......................................................................................................
 .2تحليل نتائج تقييم مخرجات التعلم 4.........................................................................................................
د .موجز عن تقارير المقررات الدراسية4............................................................................................
 .1تدريس المقررات  /الوحدات المخطط لها4...............................................................................................
 .2المقررات ذات التباينات 4....................................................................................................................
 .3تحليل نتائج تقارير المقررات 5.............................................................................................................
هـ .أنشطة البرنامج 5.....................................................................................................................
 .1اإلرشاد والدعم الطالبي 5....................................................................................................................
 .2أنشطة التطوير ألعضاء هيئة التدريس والجهاز المساند 5.............................................................................
 .3البحث العلمي واالبتكارات واالختراعات 6...............................................................................................
 .4تحليل نتائج أنشطة البرنامج 6...............................................................................................................
و .تقويم البرنامج 6.......................................................................................................................
 .1تقويم المقررات 6..............................................................................................................................
 .2تقويم اإلشراف العلمي 7......................................................................................................................
 .3تقويم الطلبة لجودة البرنامج 7...............................................................................................................
 .4تقويمات أخرى ( إن وجدت) 7..............................................................................................................
 .5مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج 8.........................................................................................................
 .6تحليل نتائج تقويم البرنامج 8.................................................................................................................
ز .الصعوبات والتحديات التي واجهت إدارة البرنامج 8............................................................................
ح .خطط التطوير 9........................................................................................................................
ط .جهة اعتماد التقرير9.................................................................................................................
ي .مرفقات التقرير 10 ..................................................................................................................

2

أ .متابعة تنفيذ خطة التطوير السابقة
متابعة تنفيذ الخطة التطويرية الواردة في التقرير السنوي السابق للبرنامج ومستوى تنفيذها.
اإلجراءات المخطط لها

أولويات التحسين

مسؤولية
التنفيذ

تاريخ
اإلنجاز
المخطط
له

مستوى
اإلنجاز
مكتمل

غير
مكتمل

في حالة عدم االكتمال
األسباب

اإلجراء
المقترح

ب .إحصاءات البرنامج
 .1إحصائيات الطلبة

( في سنة التقرير)

م
1
2
3

النتائج

العنصر

عدد الطلبة المقيدين في جميع مستويات البرنامج
عدد الطلبة الذين بدأوا البرنامج
عدد الطلبة الذين أت ّموا البرنامج
عدد الطلبة الذين أت ّموا المسارات الرئيسة ضمن البرنامج (إن وجدت ):
أ.
 4ب.
ج.
 5عدد الطلبة الذين أت ّموا نقاط الخروج للبرنامج (إن وجدت)
 .2تحليل نتائج إحصاءات البرنامج
(يتم إدراج جوانب القوة ،الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وأولويات التحسين في ضوء نتائج إحصاءات البرنامج)

جوانب القوة:

الجوانب التي تحتاج إلى تحسين:
أولويات التحسين:

ج .تقويم مخرجات التعلم للبرنامج
 .1نتائج تقييم مخرجات التعلم للبرنامج
#

المعرفة والفهم
ع1
ع2
ع3
ع4
ع..

المهارات
م1
م2
م3
م4
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مخرجات التعلم

طرق التقويم
(مباشر – غير مباشر)

مستوى األداء
المستهدف

نتائج التقييم

مخرجات التعلم

#

طرق التقويم
(مباشر – غير مباشر)

مستوى األداء
المستهدف

نتائج التقييم

م..

القيم
ق1
ق2
ق3
ق4
ق..

التعليق على نتائج تقييم مخرجات التعلم للبرنامج:

* يتم إدراج نتائج مخرجات التعلم التي تم قياسها خالل العام الذي أعد عنه التقرير وفقا ً لخطة البرنامج لقياس مخرجات التعلم
** يرفق تقرير منفصل لنتائج قياس مخرجات التعلم للبرنامج لكل من شطري الذكور واإلناث وكذلك لكل فرع من فروع البرنامج ( إن وجدت)

 .2تحليل نتائج تقييم مخرجات التعلم
(يتم إدراج جوانب القوة ،الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وأولويات التحسين في ضوء نتائج تقييم مخرجات التعلم)

جوانب القوة:

الجوانب التي تحتاج إلى تحسين:

أولويات التحسين:

د .موجز عن تقارير المقررات الدراسية
 .1تدريس المقررات  /الوحدات المخطط لها

تُذكر المقررات الدراسية  /الوحدات التي تم التخطيط لها ولم يتم تدريسها خالل السنة األكاديمية ،مع ذكر األسباب وإجراءات التعويض.
المقرر الدراسي

 .2المقررات ذات التباينات

الوحدات /الموضوعات

أسباب عدم التدريس

إجراءات/أنشطة التعويض

تُذكر المقررات التي يلحظ فيها تباين في النتائج بشككككل واضككك  ،وفقا ً لما ورد في تقارير المقررات ،بما في ذلك( :معدل اإلتمام ،توزيع التقديرات ،نتائج
الطلبة  ....الخ) مع بيان أسباب هذه التباينات ،وإجراءات التحسين.
اسم المقرر ورمزه
إجراءات التحسين
أسباب التباين
التباينات
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 .3تحليل نتائج تقارير المقررات
(يتم إدراج جوانب القوة ،والجوانب التي تحتاج إلى تحسين ،وأولويات التحسين في ضوء نتائج تقارير المقررات الدراسية)

جوانب القوة:

الجوانب التي تحتاج إلى تحسين:

أولويات التحسين:

هـ .أنشطة البرنامج
 .1اإلرشاد والدعم الطالبي
األنشطة التي نفذت

وصف مختصر للنشاط

التعليق على أنشطة اإلرشاد والدعم الطالبي بالبرنامج

*

**

* يتضمن توقيت التنفيذ وعدد المشاركين والنتائج وأي إحصاءات أخرى.
** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة

 .2أنشطة التطوير ألعضاء هيئة التدريس والجهاز المساند
عدد المشاركين
األنشطة التي نفذت

أعضاء هيئة
التدريس

الجهاز
المساند

التعليق على أنشطة التطوير ألعضاء هيئة التدريس والجهاز المساند **

* يتضمن توقيت التنفيذ والنتائج وأي إحصاءات أخرى.
** يتضمن التقويم العام ألداء البرنامج في هذه األنشطة
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*

وصف مختصر للنشاط

 .3البحث العلمي واالبتكارات واالختراعات
أ .اإلنجازات البحثية

( في العام الذي أعد عنه التقرير )*

مصدر اإلنتاج العلمي
(مجموعة بحثية  /كرسي بحثي  /بحوث فردية /مشروع
بحثي...الخ)

أعداد المشاركين
طالب البرنامج

هيئة التدريس

تصنيف اإلنتاج العلمي

حالة اإلنتاج**

(بحث ،أوراق عمل ،كتاب،
اختراع...الخ)

(منشور  ،مقبول للنشر  ،حاصل
على براءة اختراع ...،الخ)

المجموع
* يرفق بيان باإلنتاج البحثي لهيئة التدريس والطالب بالبرنامج متضمنا البيانات األساسية مثل ( اسم الباحث  ،عنوان البحث  ،جهة النشر  ،تاريخ النشر .....الخ
** في حالة تعدد اإلنتاج العلمي يقوم البرنامج بإدراج األعداد الخاصكة بكل تصكنيع على حدة ( مثال ذلك في البحو ث الفردية :إذا بلغ إجمالي عددها ( )10فيدرج في حالة
اإلنتاج ( )6منشور  ) 4( ،مقبول للنشر  ...الخ)

التعليق على اإلنجازات البحثية

ب .الرسائل العلمية

( التي أجيزت خالل العام الذي أعد عنه التقرير)

عنوان الرسالة

أسماء المشرفين

اسم الباحث

التقدير

التعليق على الرسائل العلمية

 .4تحليل نتائج أنشطة البرنامج
(يتم إدراج جوانب القوة ،الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وأولويات التحسين ألنشطة البرنامج)

جوانب القوة:

الجوانب التي تحتاج إلى تحسين:
أولويات التحسين:

و .تقويم البرنامج
 .1تقويم المقررات
رمز
المقرر
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اسم المقرر

تقييم الطالب
للمقرر
(نعم – ال)

تقييمات أخرى
(إن وجدت)

التوصيات التطويرية

 .2تقويم اإلشراف العلمي
أ .تقويم الطلبة لإلشراف العلمي
عدد المشاركين:

تاريخ التقويم:

تعليق البرنامج

مالحظات الطلبة
جوانب القوة:
•
•
الجوانب التي تحتاج الى تحسين:
•
•
مقترحات التطوير:
•
•

ب .التقويمات األخرى لإلشراف العلمي
أسلوب التقويم:

التاريخ:

عدد المشاركين:

تعليق البرنامج

مالحظات المقيمين
جوانب القوة:
•
•
الجوانب التي تحتاج الى تحسين:
•
•
مقترحات التطوير:
•
•

 .3تقويم الطلبة لجودة البرنامج
عدد المشاركين:

تاريخ التقويم:

تعليق البرنامج

مالحظات الطلبة
جوانب القوة:
•
•
الجوانب التي تحتاج الى تحسين:
•
•
مقترحات التطوير:
•
•
* ترفق تقارير تقويم الطلبة لجودة البرنامج

 .4تقويمات أخرى ( إن وجدت)
مثل :المراجعين المستقلين واللجنة االستشارية للبرنامج والمستفيدين (مثل هيئة التدريس ،الخريجين  ،جهات التوظيع)

أسلوب التقويم:

التاريخ:

مالحظات المقيمين
جوانب القوة:
•
•
الجوانب التي تحتاج الى تحسين:
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عدد المشاركين:

تعليق البرنامج

•
•
مقترحات التطوير:
•
•
* يرفق تقرير المراجع المستقل وتقارير استطالعات الرأي ( إن وجدت)

 .5مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج
ضع نتائج مؤشرات األداء الرئيسة للبرنامج (متضمنة مؤشرات األداء الرئيسة المطلوبة من المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي)

م

مؤشر األداء

مستوى األداء
المستهدف

مستوى
األداء
الفعلي

مستوى األداء
المرجعي الداخلي

التحليل

مستوى األداء
المستهدف
الجديد

1
2
3
4
5
6
التعليق العام على نتائج مؤشرات األداء والمقارنة المرجعية:

 .6تحليل نتائج تقويم البرنامج
(يتم إدراج جوانب القوة ،الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وأولويات التحسين لنتائج تقويم البرنامج)

جوانب القوة:

الجوانب التي تحتاج إلى تحسين:

أولويات التحسين:

ز .الصعوبات والتحديات التي واجهت إدارة البرنامج
الصعوبات والتحديات

* تذكر الصعوبات والتحديات الداخلية والخارجية.
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تأثيرها على البرنامج

اإلجراءات المتخذة

ح .خطط التطوير
م

أولويات التحسين

1
2
3
4
5
6

ط .جهة اعتماد التقرير
مجلس /لجنة:
رقم الجلسة:
تاريخ الجلسة:
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اإلجراءات

مسؤولية
التنفيذ

توقيت التنفيذ
البداية

النهاية

مؤشرات اإلنجاز

المستوى
المستهدف

ي .مرفقات التقرير
•
•
•
•
•
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تقرير تحليل الدفعات لشطري الطالب والطالبات ولكل مقر من مقار البرنامج
تقرير نتائج قياس مخرجات التعلم للبرنامج لكل من شطري الذكور واإلناث ولكل مقر من مقاره.
بيان باإلنتاج البحثي لهيئة التدريس والطالب بالبرنامج متضـمنا البيانات األسـاسـية مثل ( اسـم الباحث و عنوان البحث و جهة
النشر و تاريخ النشر .....الخ
تقارير تقويم الطلبة لجودة البرنامج
تقرير المراجع المستقل وتقارير استطالعات الرأي ( إن وجدت)

