
 

 5من  1صفحة 
 

  

 نموذج التقرير السنوي للمقرر الدراسي
 :الجامعة

 :الكلية
 :البرنامج

 :القسم
 : مقرر
 معلومات أساسية: اوالً 

 )دكتوراه -ماجستير -دبلوم -بكالوريوس( :الدرجة األكاديمية التابع لها المقرر -1
 :/مستوى البرنامج/ السنة الدراسية -2
 :الفصل الدراسي -3
 :)المعتمدةأو (التدريسية الساعات  -4
 :والمنصب الوظيفي أسماء المحاضرين الفعليين الذين درسوا المقرر -5
- . 
- . 
- . 
 : منسق المقرر -6

 
 معلومات إحصائية: ثانياً 

 % العدد اإلحصائيات
   .)الذين يحق لهم تقديم المقرر( لمقررفي االطالب المقيدين 

   .المتحان النظريل اتقدمو الطالب الذين 
   .الطالب الناجحين في المقرر
   .الطالب الراسبين في المقرر

   .الحاصلين على االمتيازالطالب 
   .الحاصلين على جيد جداً الطالب 
   .الحاصلين على جيدالطالب 
   .الحاصلين على مقبولالطالب 

 :معلومات مهنية: ثالثاً 

 المقرر الدراسيتدريس  -1
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 الموضوعات التي تم تدريسها بالفعل

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 % .نسبة الموضوعات التي تم تدريسها من محتوى المقرر المتضمنة في توصيف المقرر
 

 تم تدريسها بالفعليالموضوعات المذكورة ضمن توصيف المقرر ولم 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 
 :مبررات عدم تدريس هذه المواضيع

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

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

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

 الموضوعات التي  تم إضافتها ولم تذكر في التوصيف

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
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 :مبررات إضافة هذه المواضيع

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

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

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

 
  هخالل تدريسولم تحقق المقرر المهارات التي تضمنها توصيف 

رمز المهارة  .م
 ضمن التوصيف

 مبررات عدم تحقيقها

1.  a1  
2.  b3  
3.  b5  
4.  c4  
5.    
6.    
 

 :في العام القادم ذلكالمقترحات لتجاوز عدم تحقيق المهارات و مبررات 
.............................................................................................
.............................................................................................

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

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

 رالمتبعة في تدريس هذا المقر  استراتيجيات التعليم -2

دراســة ، ورش عمــل/ نــدوات، معملــي/ تــدريب عملــي، محاضــرات : إتباعــاأكثــر الطرائــق التعليميــة 
 ، حالة

.............................................................................................
............................................................................................. 
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 الوسائل واألدوات التعليمية -3

ــــة اســــتخداماً  نمــــاذج تدريســــية، حــــاالت ة، جهــــاز عــــرض الشــــرائح، ر ســــبو  :أكثــــر الوســــائل التعليمي
 ...حقيقة

 تقويم الطالب -4

 النسبة المئوية إلجراء التقويمأسبوع  أساليب التقويم

   االمتحان التحريري

   االمتحان الشفهي

   مخابر/ تدريبات عملية

   أعمال السنة/ مهام أخرى

 %100  المجموع
 

 : المعوقات والصعوبات -5

يـتم التركيـز فيهـا علـى االخـتالف ( :اهمقترحـات لتحسـين مسـتو وال المقرر الدراسـيبـفريق التدريس  آراء
ـــدريس المقـــرر فـــي الواقـــع  ـــك مـــن خـــالل ت ـــذ ذل مـــع ذكـــر المبـــررات لهـــذا بـــين توصـــيف المقـــرر وتنفي

يكــون مــن ضــمن  نطــرح االقتراحــات والتوصــيات لتجــاوز هــذا التمــايز ويمكــن أويفضــل . االخــتالف
 ). المقترحات تعديل توصيف المقرر بناء على تجربة تدريسه

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

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

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

نتـــائج التصـــحيح التبـــادلي التـــي أجريـــت علـــى عينـــة مـــن توضـــع (: نتـــائج التصـــحيح التبـــادلي -6
 .)متحانية للمقرر مع مناقشة هذه النتائجالدفاتر اال

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

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

.............................................................................................
............................................................................................. 
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توصـــيف البرنـــامج أو المـــدقق مـــن ضـــمن الكليـــة أو قـــد يكـــون رئـــيس القســـم أو لجنـــة ( :راجـــعتعليـــق الم
 )خارجها

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

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

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

 
 س القسمرئي منسق المقرر

 :االسم
 :التوقيع
 التاريخ

 :االسم
 :التوقيع
 التاريخ

 
 
 
 
 

العبارات المكتوبة بلون أحمر وبالخط المائـل ليسـت مـن ضـمن االسـتمارة إنمـا كتبـت : مالحظة
  .لتوضيحل


