
 

 

 

 تقرير

 لربنامج أكادميي الداخليةاملراجعة 

 توصيف الربنامج" "

 (1)نموذج 

 

 

  

 

 إعداد

 عمبدة التطىير والجىدة 

 بجبمعت تبىك



 

 6من  2الصفحة 
 

ً
ا
ً:البرنامجًعنًعامةًمعلوماتً-أول

 

ًً:اسمًالبرنامج

ًً:رمزًالبرنامج

ًً:اسمًالكلية

ًً:العامًالجامعي

ًم.02ً------/ًًً-----/ًً----املوافقًًهـ41ً------/ًًً-----/ًً----(ً----------يومً)ً:ثاريخًاسحالمًثوصيفًالبرنامج

ًم.02ً------/ًًً-----/ًً----هـًًاملوافق41ً------/ًًً-----/ًً----(ً----------يومً)ً:ثاريخًالانتهاءًمنًثقييمًالحوصيف

ًالحقريرًالسنويًللبرنامج.ً☐ً:املرفقاتً

ًثوصيفًالبرنامج.ً☐

ًثوصيفاتًاملقررات.ً☐

ًالخطةًالذراسيةً.☐

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

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

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

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

 

 

 



 

 6من  3الصفحة 
 

ا  (NCAAA)ًًً"نمورجًثوصيفًالبرنامجالبرنامجًألاكاديميًملطالبً"اسخيفاءًثقييمًً-ثانيا

ًم

ًمسحوياتًالحقويم

ً

 فقراتًالحقويم

ًدرجةًالاسخيفاء

ًملحوظات  مسخوفي
(1) 

مسخوفي 
 جزئًيا

(2) 

غير 
 مسخوفي

(3) 

ًًًًًتعريف ببلبرنبمج ومعلىمبث عبمت عنه.ًأ

ًً البرنبمج:بيئت عمل ًب

ًًًً .صجت رأصيش انجرَبيج .1ً

ػالقخ انجرَبيج )إٌ وجذد( ثجقيخ انجرايج  .2ً

 .انزي رقذيهب انًؤصضخ انزؼهيًيخ وانكهيخ وانقضى
ًًًً

انزحبقهى احزيبجبد أو صًبد انطالة انًزىقغ  .3ً

 .ثبنجرَبيج
ًًًً

ً
انجرايج أو اإلجراءاد أو األَشطخ انزي يقذيهب  .4

نذيهى انجرَبيج نهطالة انًزقذييٍ يًٍ 

 .احزيبجبد أو صًبد يؼيُخ

ًًًً

ًً رسبلت وغبيبث وأهداف البرنبمج:ًج

ًًًً .رصبنخ انجرَبيج .1ً

ًًًً .غبيبد انجرَبيج .2ً

ًًًً .أهذاف انجرَبيج .3ً

ًًًً .يؤشراد األداء انقبثهخ نهقيبس .4ً

ًًًً .االصزراريجيبد انرئيضخ .5ً

 د

 هيكل وتنظيم البرنبمج: 
ًً

ًًًً .رىصيف انجرَبيج .1

يكىَبد انخجرح انًيذاَيخ انًطهىثخ )إٌ  .2

 .وجذد(
ًًًً

ًًًً .يزطهجبد انًشروع أو انجحث )إٌ وجذد( .3

 رقييًهب وطرق انجرَبيج في انزؼهى يخرجبد .4

 :رذريضهب واصزراريجيبد
ًًًً

  انزؼهى وطرق يصفىفخ يخرجبد

 .انقيبس واصزراريجيبد انزذريش
ًًًً

  يصفىفخ يخرجبد انزؼهى ػهً يضزىي

 .انجرَبيج
ًًًً

ًًًً .يزطهجبد انقجىل ثبنجرَبيج .5

ًًًً .يزطهجبد انحضىر وإرًبو انجرَبيج .6

 هـ
اللىائخ التنظيميت لتقييم تعلم الطالة والتأكد من تذقق 

 .المعبيير

ًًًً



 

 6من  4الصفحة 
 

ًم

ًمسحوياتًالحقويم

ً

 فقراتًالحقويم

ًدرجةًالاسخيفاء

ًملحوظات  مسخوفي
(1) 

مسخوفي 
 جزئًيا

(2) 

غير 
 مسخوفي

(3) 

 و

 ودعمهم:إدارة خدمبث الطالة 
ًً

ًًًً .خذيبد اإلرشبد األكبديًي نهطالة .1

ًًًً .رظهًبد انطهجخ .2

 ز

ًً مصبدر التعلم والمرافق والتجهيساث:

يٍ قِجَِم أػضبء هيئخ انزذريش  انًزَّجؼخاإلجراءاد  .1

وانهيئخ انزؼهيًيخ نهزخطيظ نزىفير انكزت انًقررح 

وانًراجغ، وغير رنك يٍ انًىاد انزؼهيًيخ، ثًب فيهب 

 .بدر اإلنكزروَيخ ويىاقغ اإلَزرَذانًص

ًًًً

من ِقبَِل أعضاء هيئة التدريس  المتَّبعةاإلجراءات  .2
والهيئة التعليمية للتخطيط لتوفير المصادر للمكتبة 

 .المعامل والقاعات وتوفير

ًًًً

من ِقبَِل أعضاء هيئة التدريس  المتَّبعةاإلجراءات  .3
والهيئة التعليمية لتقويم مدى كفاية توفير الكتب 

 .مراجع العلمية وغيرها من المصادرالمقررة وال

ًًًً

َّبعةاإلجراءات  .4 من ِقبَِل الطالب لتقويم مدى  المت
مراجع العلمية كفاية توفير الكتب المقررة وال

 .وغيرها من المصادر

ًًًً

َّبعةاإلجراءات  .5 طلبة على الكتب لحصول ال المت
 .الدراسية المقررة

ًًًً

 ح

ًً الهيئت التعليميت: أعضبء هيئت التدريس وغيرهم من

ًًًً انزؼييُبد .1

ًًًً انًشبركخ في رخطيظ انجرايج ويراقجزهب ويراجؼزهب: .2

ًًًً انًهُي. انزطىير .3

إػذاد أػضبء انهيئخ انزؼهيًيخ وأػضبء هيئخ  .4

 .انزذريش انجذد

ًًًً

أػضبء هيئخ انزذريش و انهيئخ انزؼهيًيخ انزائريٍ  .5

 وغير انًزفرغيٍ

ًًًً

 ط

ًً :تقىيم البرنبمج وإجراءاث تذسينه

ًًًً .فبػهيخ انزذريش .1

ًًًً .انزقىيى انؼبو نهجرَبيج .2

 مطلىبتالمرفقبث ال
ًًًً

ًًًً تىقيع أصذبة الصالديت



 

 6من  5الصفحة 
 

ا
ا
 الحقييم:ًوًاملراجعةًرأيًلجنةً-ثالث

 

 آلاحي: من خالل مراجعت محخوى هموذج جوصيف برهامج ........................................ بكليت ................................. يخضح
 

جواهب 

 القوة

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

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

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

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

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

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

 جواهب

 الخحسين

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

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

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

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

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

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

 أولوياث

 الخحسين

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

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

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

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

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

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

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

 

ا ً:أعضاءًلجنةًاملراجعةًوالحقييمًً:رابعا
ً

ًالحوقيعًالاسمًم

4ًًً

0ًًً

3ًًً

1ًًً



 

 6من  6الصفحة 
 

ً
 

 

ًوالحقييمجعليماتًاملراجعةً
 

 

 

 

ً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)

ً


