نـمــوذج لتقرير المقرر السنوي
الفصل الدراسي األول
2911/2919
الكلية :

الجامعة :

تقديرات الطالب الناجحين

القسم :

تقرير المقرر
أوال  :البيانات األساسية
والرمز الكودى

 -1عنوان البرنامج
 -2البرنامج /البرامج التى يقدم فيها هذا المقرر

جيد :عدد :

النسبة :

%

مقبول :عدد :

النسبة :

%

ثالثا ً  :البيانات المهنية :

 -3السنة الدراسية /المستوى فى البرامج
 -4الوحدات /الساعات المعتمدة
محاضرات

امتياز :عدد :

النسبة :

%

جيد جداً

:عدد :

النسبة :

%

 -1تدريس المقرر الدراسى

ساعات إرشاد أكاديمي /عممي

المجموع

المحاضر

(ساعة  /أسبوع)

عدد الساعات

الموضوعات التى تم تدريسها بالفعل

 -5أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر
-1

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

........................ -2

منسق المقرر ............................................
المراجع الخارجى( إذا كان يطبق ) ................................

ثانيا ً  :البيانات إالحصائية
عدد الطالب الذين حضروا المقرر
عدد الطالب الذين أكمموا المقرر

النتائج
نجاح :

النسبة :

عدد :

النسبة :

عدد :

%
%

النسبة المئوية للموضوعات التى تم تدريسها من محتوى المقرر الدراسى
أكثر من %09

من %09 – 09

أقل من %09

األسباب بالتفصيل لعدم تدريس أى موضوع من الموضوعات
عدد :

النسبة :

 %رسوب  :عدد :

النسبة :

%

....................................................................................................
....................................................................................................
إذا كان هناك موضوعات تم تدريسها رغم أنها ليست محددة فى المحتوى  ،اذكر األسباب بالتفاصيل
....................................................................................................
.....................................................................................................

اذكر أى قصور
....................................................................................................
....................................................................................................
 -5القيود اإلدارية (أذكر المصاعب والمعوقات التى تعرض لها المقرر )
....................................................................................................
....................................................................................................
استجابة فريق المقرر
 -6تقييم الطالب لممقرر الدراسى

 - 2أساليب التعميم والتعمم
محاضرات

تدريب عممى  /معممى

ندوات  /ورش عمل
أنشطة فى الفصل
دراسة حالة

أذكر أي نقد ورد فى تقييم الطالب لممقررات

مهام أخرى وواجبات منزلية
فى حالة استخدام أساليب أخرى لمتعميم والتعمم غير تمك المحددة أعاله ..،أذكرها وأذكر أسباب أستخدامها :
....................................................................................................
....................................................................................................

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

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

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

 -7تعميقات  /توصيات المراجعين الخارجيين ( إذا كان ينطبق ) :
..............................

 -2تقييم الطالب

النسبة المئوية من مجموع الدرجات

االمتحان التحريري

استجابة فريق العمل

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

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

طريقة التقييم

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

 -8تعزيز المقرر :

مدى تنفيذ األنشطة التى تم تحديدها فى خطة عمل السنة السابقة :

االمتحان الشفوى

أذكر ما إذا كان قد تم تنفيذ النشاط

النشاط

امتحان عممى  /معامل

وأذكر أسباب عدم اكتمال أي عمل

واجبات أخرى  /أعمال الفصل الدراسي

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

المجموع

100%

أعضاء لجنة االمتحان
................................................................................. ...................

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

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

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

األنشطة المطموبة

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

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

 -4-اإلمكانات  /المرافق والوسائل التعميمية

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

كافية تماما

كافية الى حد ما
غير كافية

منسق المقرر:
رئيس القسم :أ.د/
/

التوقيع:
/

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

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

....................................................................................................
دور المراجع الخارجي( إذا كان ينطبق )

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

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

 -9خطة العمل لمسنة الدراسية

تاريخ :

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

....................................
/ 022

022

تاريخ التنفيذ

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

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

المسئول عن التنفيذ
..........................
..........................

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

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

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

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

