
  
 

 
 
 

 واالعتماد التعليم جودة لضمان القومية الهيئة

 

 
 

 (51نموذج رقم )
 دراسات عمياتقرير عن برنامج 
 02/       02لمعام الدراسي     

 جامعه/ اكاديميه : ..................

 كمية / معهد : .....................

 قسم : ..............................

 معمومات أساسية  –أ 

  اسم البرنامج :-1
  التخصص :-2
  الدراسية :عدد السنوات -3
 )    (  نظري    +    )      (   عممي عدد الساعات المعتمدة / عدد المقررات : -4
  أسس تشكيل لجان الممتحنين-5
 متاح             غير متاح          نظام الممتحنين الخارجيين  :  -6

 معمومات متخصصة –ب  

 : إحصائيات-7

  : عدد الطالب الممتحقين بالبرنامج-
  معدل النجاح في البرنامج )%( :-
اتجاه االلتحاق بالبرنامج ) منسوبة إلي -

 سنوات( :3األعداد الممتحقة خالل آخر 
 متزايد               ثابت     
 متناقص     
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                %    عدد         %     عدد نتائج االمتحان النيائي :-
 : توزيع تقديرات النجاح ) % (-
 
 

  جيد جدا               امتياز        
     مقبول                جيد        

 
  : األكاديميةالمعايير  -8
 األكاديميةالمعايير -

 : المرجعية
................................................................ 
................................................................ 
................................................................ 

المعمومات  والمفاىيم -
: 

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

.................................................................... 
 ..................................................................... الميارات المينية :-

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

 ..................................................................... الميارات العامو :-
..................................................................... 
.................................................................... 

طرق دعم الطالب ) -
ذوي القدرات المحدودة 

 والمتميزين ( :

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

 .....................................................................معايير القياس -
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 ..................................................................... لمبرنامج : المرجعية
.................................................................... 

 غير متوافر                  متوافر        دليل البرنامج -
نظام المراجعة الدورية -

 لمبرنامج
 غير متوافر                  متوافر        

   أكثر من سنة سنوي                        
دي توافق الييكل  -

االكاديمي لمبرامج مع 
المستيدف مع 

 المستيدف من التعميم 

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

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

 
المعوقات اإلدارية -

 والتنظيمية
..................................................................... 
.................................................................... 

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

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

.................................................................... 
مالحظات المراجع -

                         )إن وجدت(الخارجي :  
..................................................................... 

................................................................ 
 اإلمكانات التعميمية :  - 52

نسبة أعضاء ىيئة التدريس -
 إلي الطالب

 

 مناسب              إلي حد ما           غير مناسب     مدي مالءمة تخصصات -
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أعضاء ىيئة التدريس وتوزيع 
عمييم الحتياجات األعباء 

 البرنامج :

 )لماذا؟(        
..................................................................... 
.................................................................... 

 مناسب              إلي حد ما           غير مناسب      المكتبة :-
 )لماذا؟(        

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

 ما           غير مناسب مناسب              إلي حد      المعامل  :-
 )لماذا؟(        

..................................................................... 
 مناسب              إلي حد ما           غير مناسب      الحاسب اآللي :-

 )لماذا؟(        
..................................................................... 

مدي التعاون مع جيات -
االعمال في توفير فرص 

 التدريب لمطالب :

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

 
أي متطمبات أخري -

 لمبرنامج:
.................................................. 
.................................................. 

 إدارة الجودة والتطوير : – 55
نظام المتابعة لجوانب القصور -
: 

 فعال           إلي حد ما         غير فعال    
 .......................................... )لماذا؟(

.................................................. 
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إجراءات تطبيق لوائح وقوانين -
 الكمية والجامعة :

 مناسب           إلي حد ما     غير مناسب    
 )لماذا؟(..........................................

.................................................. 
مدي فاعمية نظام المراجعة -

 خمية في تطوير البرنامج :االد
.................................................. 
.................................................. 

مالحظات المراجعين الخارجين -
 فيما يخص مخرجات البرنامج

 ومعايير القياس

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

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

 مقترحات تطوير البرنامج : – 12
ىيكل البرنامج ) المقررات / الساعات -

: ) 
.................................................. 

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

.................................................. 
 .................................................. التدريب والميارات : -

.................................................. 
مقترحات قطاع االعمال لتطوير 

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

  المسئول عن التنفيذ : -
  وقيت التنفيذ : -

 المسئول عن البرنامج :           التوقيع :            التاريخ :      /         /        


