
 دراسى مقرر تقرير
 ................. : أكاديمية  /جامعة

 ...................... : معهد / آلية

 ............................... : قسم

 أساسية معلومات - أ

  الكودى ورمزه المقرر إسم - ١

  التخصص -٢
  المستوى / الفرقة -٣
 عملى    + (                   )نظرى    (                 )  المعتمدة الساعات / الوحدات عدد -٤

  اإلمتحانات لجنة إلختيار المتبع النظام -٥
 غير متوافر                               متوافر  لإلمتحان الخارجية المراجعة نظام -٦

  بالتدريس القائمين عدد -٧

 

 متخصصة معلومات - ب

 : اإلحصائيات -١

 
  بالمقرر الملتحقين البالط عدد -

  اإلمتحان أدوا الذين الطالب عدد -
       %  عدد                                                % عدد   اإلمتحان نتيجة

 راسب                                               ناجح                       

 
 لحاصلين للتقديرات طبقا   للناجحين النسبة المئوية

 عليها

           

 مقبول              جيد               جدا   جيد             ممتاز           

 : المقرر تدريس -٢

 
 تم التى الموضوعات -

 تدريسها

 

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

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

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

 

 المحتوى من تدريسه تم لما النسبة المئوية

 للمقرر األساسى

 

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

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

 

 المقرر بمحتوى بالتدريس القائمين إلتزام مدى

 
          

          <06                    06 – 48              > 48 

 

 المقرر المتحان لموضوعاتا تغطية مدى -

 
          

          <06                    06 – 48              > 48 

 
 والتعلم التعليم أساليب -

 

            

 عملى نظرية                   تدريب محاضرات           

 

 فصلية حالة                          أنشطة دراسة           
 

 :  )تذكر ) الفصلية األعمال

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

 

 
 

 

   

 

 

    

   

   

 

  

 



 الطالب تقويم طريقة -

 

            

 نظري                                شفوي           

 

 أعمال فصلية                          عملي           

 

 : للتدريس المتاحة اإلمكانيات -٣
 

 العلمية المراجع -

 

      متوفرة          محدودة بدرجة متوافرة          متوفرة غير 

 

 المعينة الوسائل -

 

      متوفرة          محدودة بدرجة متوافرة          غير متوفرة 

 

 والخامات المستلزمات -

 

      متوفرة          محدودة بدرجة متوافرة          غير متوفرة 

 

 : وتنظيمية إدارية قيود -٤

 

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

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

 

 : ( % ) للمقرر الطالب تقويم نتيجة -٥

 

 

  المقرر تحسين مقترحات -٦

 

1- 

2- 

3- 

 المراجعين الخارجيين مالحظات -٧

 وجدت( إن )

1- 

2- 

3- 

 فى التطوير من مقترحات تنفيذه تم ما -٨

 السابق العام
 

1- 

2- 

3- 

 من مقترحات تنفيذه يتم لم ما -٩

 ( هى واألسباب ما )
 

1- 

2- 

3- 

 القادم : للعام للمقرر التطوير خطة - ١١
 

 التنفيذ عن المسئول التطوير توقيت التطوير توصيف مجاالت التطوير

    

    

 
 /    /    :  التاريخ :                            التوقيع :                               المادة منسق إسم

 

 

  

 


