
 

 

 

 

 تقرير

 لربنامج أكادميي الداخليةاملراجعة 

 تقرير املقرر الدراسي" "

 (5)نموذج 

 

 

  

 

 إعذاد

 عمادة التطوير والجودة 

 بجامعت تبوك



 

 5من  2الصفحة 
 

ً
ا
ً:البرنامجًعنًعامةًمعلوماتً-أول

 

ًً:اسمًالبرنامج

ًًاملقرر:رمزً

ًً:اسمًالكلية

ًً:العامًالجامعي

ًم.02ً------/ًًً-----/ًً----هـًًاملوافق41ً------/ًًً-----/ًً----(ً----------يومً)ًللمقرر:ًالحقريرًالسنوًيثاريخًاسحالمً

ًم.02ً------/ًًً-----/ًً----هـًًاملوافق41ً------/ًًً-----/ًً----(ً----------يومً)ًالحقرير:ًثقييمًًثاريخًالانتهاءًمن

ًالحقريرًالسنويًللبرنامج.ً☐ً:املرفقاتً

ًثوصيفًالبرنامج.ً☐

ًثوصيفاتًاملقررات.ً☐

ًالخطةًالذراسيةً.☐

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

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

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

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

 

 



 

 5من  3الصفحة 
 

ا  (NCAAA)ًًًالذراس ي"ًثقريرًاملقرًرنمورجًالبرنامجًملطالبً"اسخيفاءًثقييمًً-ثانيا

ًم

ًمسحوياتًالحقويم

ً

 فقراتًالحقويم

ًدرجةًالاسخيفاء

ًملحوظات  مسخوفي
(1) 

مسخوفي 
 جزئًيا

(2) 

غير 
 مسخوفي

(3) 

ًًًً بالمقرر الذراسي ومعلوماث عامت عنه التعريف أ

 ب

ًً :تذريس المقرر الذراسي

ًًًً الوخطط لها.لوىضىػاث التغطيت ل .1

ًًًً .آثاس ػذم تغطيت هىضىػاث في الوقشس .2

ًًًً . تقىين هخشجاث التؼلن في الوقشس .3

هذي فاػليت استشاتيجياث التذسيس الوستخذهت لتحقيق  .4

 .هخشجاث التؼلن الوستهذفت
ًًًً

 ج

ًً النتائج:

ًًًً .تىصيغ التقذيشاث .1

ًًًً .تحليل الؼىاهل التي أثشث في  الٌتائج )إى وجذث( .2

االختالف )إى وجذ( في الىضغ الحالي ػي ػولياث  .3

 التقىين الوخطط لها
ًًًً

 هذي هشاجؼت: هثل) الطلبت دسجاث هصذاقيت هي التحقق .4

 (.هستقل هقّىم قبل هي الذسجاث صحت
ًًًً

 د

ًً :المصادر والمرافق 

ًًًً صؼىباث الىصىل إلً الوصادس أو الوشافق .1

آثاس هزٍ الصؼىباث ػلً ػوليت تؼلن الطلبت في الوقشس،  .2

 واإلجشاءاث الوقتشحت للتؼاهل هؼها
ًًًً

 هـ

ًً مسائل إداريت:

ًًًً  .ت أو اإلداسيت الحاصلت )إى وجذث(الصؼىباث التٌظيوي .1

ػوليت تؼلن الطلبت في الوقشس، آثاس هزٍ الصؼىباث ػلً  .2

 .تواإلجشاءاث الوقتشح
ًًًً

 و

ًً تقويم المقرر الذراسي:

ًًًً .تقىين الطالب للوقشس الذساسي )تشفق ًتائج االستطالع( .1

تقىيواث أخشي )هي قبل سئيس القسن أو هالحظت  .2

الضهالء أو هشاجغ هستقل أو هشاجؼت اػتواد أو تقىين 

 .بالبشًاهج(هي جهاث راث ػالقت 

ًًًً

 ز

ًً التخطيط للتطوير:

ق اإلجشاءاث الوقتشحت لتطىيش يتحقالتقذم في هذي  .1

 )إى وجذ(. الخبشة الويذاًيت في التقاسيش السابقت
ًًًً

ًًًً .خطت الؼول للؼام/الفصل الذساسي القادم .2

ًًًًًتوقيع أصحاب الصالحيت



 

 5من  4الصفحة 
 

ا
ا
 الحقييمًاملراجعةًرأيًلجنةً-ثالث

......... .....برهامج .....................في  "جقرير  مقرر"  .................................................... من خالل مراجعت محخوى هموذج 

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

جواهب 

 القوة

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

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

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

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

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

 جواهب

 الخحسين

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

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

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

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

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

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

أولوياث 

 الخحسين

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

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

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

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

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

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

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

  
 

ا ً:أعضاءًلجنةًاملراجعةًوالحقييمًً:رابعا
ً

ًالحوقيعًالاسمًم

4ًًً

0ًًً

3ًًً

1ًًً
 

 



 

 5من  5الصفحة 
 

 

ًجعليماتًاملراجعةًوالحقييم
 

 

 

 

ًالحوضيحًدرجةًالاسخيفاء

 %.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)

 


