
 

 

 

 تقرير

 لربنامج أكادميي الداخليةاملراجعة 

 "تقرير اخلربة امليدانية "

 (6)نموذج 

 

 

  

 

 إعذاد

 عمادة الخطوير والجودة 

 بجامعت حبوك



 

  5من  2الصفحة 

 

ً
ا
ً:البرنامجًعنًعامتًمعلوماثً-أول

 

ًً:اسمًالبرنامج

ًً:البرنامجرمزً

ًً:اسمًالكليت

ًً:العامًالجامعي

ًم.02ً------/ًًً-----/ًً----هـًًاملوافق41ً------/ًًً-----/ًً----(ً----------يومً)ًالخبرةًامليذانيت:ًجقريرجاريخًاسخالمً

ًم.02ً------/ًًً-----/ًً----هـًًاملوافق41ً------/ًًً-----/ًً----(ً----------يومً)ًالخقرير:جاريخًالانتهاءًمنًجقييمً

ًالخقريرًالسنويًللبرنامج.ً☐ً:املرفقاثً

ًجوصيفًالبرنامج.ً☐

ًجوصيفاثًاملقرراث.ً☐

ًالخطتًالذراسيتً.☐

ًأخرىً........................................................................................ً☐

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

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

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

 

 

 



 

  5من  3الصفحة 

 

ا  (NCAAA)ًًًجقريرًالخبرةًامليذانيت"نمورجًالبرنامجًملطالبً"اسديفاءًجقييمًً-ثانيا

 

ًم

ًمسخوياثًالخقويم

ً

 فقراثًالخقويم

ًدرجتًالاسديفاء

ًملحوظاث  مسخوفي
(1) 

مسخوفي 
 جزئًيا

(2) 

غير 
 مسخوفي

(3) 

ًًًً الخعريف بالبرنامج ومعلوماث عامت عنه. أ

 ب

ًً الخعذيالث الخي ُطبّقَج خالفا لما  ورد في حوصيف الخبرة:

ًًًً .الطالة الوقيّذوى في الخبزة الويذاًيت .1

ًًًً .الوشزفىى  الويذاًيىى .2

ًًًً .التؼليويت في البزًبهجأػضبء هيئت التذريس أو الهيئت  .3

ًًًً .التزتيببث التٌظيويت .4

ًًًً .األًشطت الوطلىبت .5

ًًًً .دػن وتىجيه الطالة .6

ًًًً .هخزجبث التؼلن .7

ًًًً أخزي .8

 ج

ًً النخائج:

ػذد الطالة الذيي سجلىا الوقزر هٌذ بذايت الخبزة  .1

 .الويذاًيت
ًًًً

ًًًً .ػذد الطالة الذيي أتوىا الخبزة الويذاًيت .2

ًًًً .تىسيغ تقذيزاث الطالة .3

ًًًً .تحليل الؼىاهل التي أثزث في الٌتبئج .4

ًًًً .المسائل اإلداريت د

 هـ

ًً :حقويم أنشطت الخبرة الميذانيت

ًًًً وصف اإلجراءات المتبعة لتقويم الخبرة الميدانية .1

 الطالب تقويم إجراءات. ًًًً

 الميداني اإلشرافي الطاقم تقويم إجراءات. ًًًً

 هيئة أعضاء من اإلشرافي الطاقم تقويم إجراءات 

 .التعليمية المؤسسة في التدريس
ًًًً

 المقّوم ،الخريجون) أخرى جهات تقويم إجراءات 

 .)وغيرهم المستقل،
ًًًً

)أرفق هلخص ًتبئج تقىين الطلبت للخبزة الويذاًيت  .2

 االستطالع(
ًًًً

الشهالء، أو تقىيوبث أخزي )رئيس القسن، أو هالحظبث  .3

 جهبث أخزي(. ،الوقىم الوستقل، أو هزاجؼت االػتوبد
ًًًً

 و

ًً الخخطيط للخطوير:

هذي تحقق اإلجزاءاث الوقتزحت لتطىيز الخبزة الويذاًيت  .1

 في التقبريز السببقت
ًًًً

ًًًً خطت الؼول للؼبم/الفصل الذراسي القبدم .2

ًًًًًحوقيع أصحاب الصالحيت



 

  5من  4الصفحة 

 

ا
ا
 املراجعتًالخقييم:رأيًلجنتًً-ثالث

 

في برهامج  ........ ....................................... ملقرر  "جقرير الخبرة امليداهيت"من خالل مراجعت محخوى هموذج 

 بكليت .............................. يخضح آلاحي:...........................................  
 

جواهب 

 القوة

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

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

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

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

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

 جواهب

 الخحسين

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

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

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

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

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

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

أولوياث 

 الخحسين

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

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

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

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

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

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

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

  

ا ً:أعضاءًلجنتًاملراجعتًوالخقييمًً:رابعا
ً

ًالخوقيعًالاسمًم

4ًًً

0ًًً

3ًًً

1ًًً
 



 

  5من  5الصفحة 

 

 

ًوالخقييمحعليماثًاملراجعتً
 

 

 

 

ًالخوضيحًدرجتًالاسديفاء

 %.111جخوفر جميع  البياهاث بشكل صحيح وبنسبت  مسخوفي (1)

 %.01جخوفر معظم  البياهاث بشكل صحيح وبنسبت  مسخوفي جزئًيا (2)

 أو ال جخوفر بياهاث نهائيا.. صحيحت ال جخوفر أي بياهاث غير مسخوفي (3)

 


