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، األول ربيع 16

1433 

2019–01–15 

 

 المحترميناألكاديمية  البرامج /حضرات رؤساء األقسام
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 
 

 

  2019\2018 للسنة الدراسية للفصل األولاألكاديمية  البرامج /األقسامتقرير مرحلي المبحث: 

 

لتنظيمي يمي وااألكاديمية، والذي يجمل العمل األكاد البرامج /األقسامحلي مرفق نموذج التقييم المر

عليه  م والعمللتقييايتم تركيز  خالل الفصل األول، ويشكل أساساُ للتقييم السنوي في نهاية العام الدراسي.

 في األكاديمية لذلك يرجى التوجه ألي استفسار او تساؤل للوحدة. في وحدة التقييم

 

בשני שמסכם את עבודת החוגים האקדמיים  2019/2018הערכה מעצבת לסמסטר א' לשנה"ל  מצ"ב טופס

לסמסטר א'. דוח זה מהווה בסיס להערכה השנתית בסוף שנת  יםוהארגוני יםהאקדמי היבטיםה

הריכוז והביצוע של ההערכה נערך ביחידת ההערכה של המכללה ולכן לכל שאלה או בירור ניתן  הלימודים.

 חידת ההערכה.לפנות לי

 

 

  ,בברכה          

ג'מאל אבו חסין ד"ר   

   משנה לנשיא המכללה  

 

 עותקים:

נשיא המכללה -ח'אלד ערארפרופ'   

 אש רשות המחקר וההערכהר -ר קותייבה אגבאריה"ד

 אש יחידת שיפור איכות ההוראהר -ד"ר ויסאם מג'אדלה
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 األكاديمية البرامج /ألقساملتقرير مرحلي 

 2019/2018صل الدراسي األول من العام الدراسي للف

 

 

 _______________________________التاريخ: 

 : __________________________البرنامج /اسم القسم

 

  البرنامج/رئيس/ة القسم

  في المنصب سنوات األقدمية

  البرنامج/عدد ساعات القسم

  عدد المحاضرين الكلي

مع نسبة يين األساسعدد المحاضرين 

 % فما فوق75وظيفة 

 

  عدد المحاضرين المستقبليين

  عدد الطالب حسب السنة: 

  سنة أولى

  سنة ثانية

  سنة ثالثة

  سنة رابعة

  عدد أيام الغياب في القسم
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  :قةد  متابعة الخطة السنوية المص .1

 أ.  تعبئة البنود المتعلقة

 جيل الفعاليات األكاديميةب. تس

 أكاديمية نشاطات

المشروع/  

 النشاط/المبادرة

)حسب ما ورد في 

الخطة السنوية 

 المصادق عليها(

/مسؤول

 النشاط ة

 تقييم ومالحظات تفصيل مرحلة التنفيذ

تم التنفيذ  

في 

الفصل 

 األول

لم يتم 

 التنفيذ

للفصل 

 الثاني

       *مبادرات أكاديمية

       *فعاليات طالبية

       ات وورشات عملأيام دراسية وندو

       مؤتمرات محليةفي مشاركات فعالة 

       مؤتمرات دوليةفي مشاركات فعالة 

       إصدارات محكّمة في البالد

       إصدارات محكّمة خارج البالد

إصدارات أخرى )كتيبات، 

 مجالت...(

      

       اشتراك بمنتديات

       *سنوي مشروع

       جلسات طاقم 

       جلسات في حلقات دراسية للطاقم

أقسام  بمشاركةأكاديمية  فعاليات

 ةالكلي خرى داخلأ

      

 والتقييمبحث سلطة المن قبل  مبادرة: تصديق رسمي* 

 مشروع: برنامج/سيرورة تستمر خالل السنة 

 فعالية: نشاط ليوم واحد أو أقل
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  القسم/البرنامج: ة/مالحظات رئيس

 المعيقات(إنجازات فاقت التخطيط، اإلنجازات، )أهم  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 توصيات للفصل الثاني:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

  :الخطط الدراسية .2

 تحتين وتحسين مساقات

ق تقييم ائفصل/ي)مضامين، مصادر، طر

 وغيرها...(

 مالحظات: 

 

 ق التقييم في المساقاتائطري فع يتنو

 تمرين)

، وظيفة، تعليمات واضحة للمهام امتحان

 المختلفة، معايير واضحة للتقييم

 (وغيرها...

نوع المساق  

 )كامل، جزئي(

اسم 

 المساق

 ة/مسؤول

 النشاط

 تقييم ومالحظات

 

     مساقات محوسبة

  مستوى دمج الحوسبة

منتدى مرافق للقسم مثال )

اطات تهدف في مودل، نش

لرفع جودة الحوسبة في 

االشتراك في  القسم،

الدورات التدريبية لدمج 

الحوسبة في عملية 

 (وغيرها التدريس

 ة/مسؤول نوع النشاط

 النشاط

 تقييم ومالحظات

   

    آخر

 

 : البرنامج/القسم ة/مالحظات رئيس

 )أهم اإلنجازات، إنجازات فاقت التخطيط، المعيقات(

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

____________________________________ 
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 توصيات للفصل الثاني:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 ()تعبئة البنود المتعلقة البرنامج /التنظيمي للقسمالجانب   .3

 عمل السكرتارية

 نسبة الوظيفة ة/اسم الموظف 

  

نجاعة عمل 

)مثل: السكرتارية 

خدمات طالبية، 

اقم، الطتعامل مع 

تعامل مع جهات 

 رها(خارجية وغي

 تقييم ومالحظات

 

  

 : البرنامج /القسم ة/مالحظات رئيس

 )أهم اإلنجازات، إنجازات فاقت التخطيط، المعيقات(

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 توصيات للفصل الثاني:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 

 وصيات عاّمة:مالحظات وت

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 
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 /القسم ةتوقيع رئيس                            التاريخ         

  البرنامج

 

_______________                     _____________________ 


