تقرير المقرر الدراسي

لالسترشاد حول ملئ هذا النموذج ،أنظر القسم  5.5من الفصل  5فً الجزء  5من هذا الدلٌل
المؤسسة التعلٌمٌة
الكلٌة/القسم
التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
.1اسم ورمز المقرر الدراسً:
. 5فً حال كان المقرر ٌُدرس فً أكثر من قسم ،حدد القسم الذي اعد له هذا التقرٌر
.3السنة و الفصل الدراسً الذي أعد هذا التقرٌر عنه
.4الموقع (إذا لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة )

تنفيذ المقرر الدراسي
تغطٌة البرنامج المخطط لها
الموضوعات

ساعات
التدرٌس
كما هو
مخطط

ساعات
التدرٌس
الفعلٌة

أسباب االختالف إذا تعدت نسبة
االختالف  %55من عدد الساعات
المخططة مسبقا

 .5عواقب عدم تغطٌة مواضٌع فً مقرر
بالنسبة ألٌة موضوعات اعطٌت من الوقت الدراسً اقل مما مخطط لها فً توصٌف المقرر الدراسً ،أو فً حال لم
ٌتم تدرٌس تلك الموضوعات اطالقا  ،قم بالتعلٌق حسب اعتقادك على مدى الحاجة الى تغطٌة تلك المواضٌع لتحقٌق
أهداف البرنامج أو على بقٌة المقررات الدراسٌة بالبرنامج ،واقترح ما ٌمكن اتخاذه من خطوات تعوٌضٌة ترى أنها
مطلوبة.
ما ٌمكن اتخاذه من خطوات تعوٌضٌة
اهمٌة الحاجة إلى التغطٌة
الموضوعات التً لم تغطى بالكامل
فً باقً اجزاء البرنامج
(إن وجدت)

 .3فعالٌة استراتٌجٌات التدرٌس المخطط لها لتحقٌق مخرجات التعلم المرجوة  ,المحددة فً توصٌف المقرر
الدراسً( .أنظر استراتٌجٌات التدرٌس المخطط لها  ,فً توصٌف المقرر الدراسً وتوصٌف نتائج التعلم للمجاالت
الدراسٌة المختلفة فً "اإلطار الوطنً للمؤهالت "
المجاالت الدراسٌة

أ.

المعارف

ب .المهارات المعرفٌة

ج .مهارات
التعامل مع
اآلخرٌن وتحمل
المسؤولٌة
د .مهارات
التواصل
والمهارات العددٌة

أكتب قائمة باستراتٌجٌات التعلم
المحددة فً توصٌف المقرر
الدراسً

هل كانت فعالة؟
نعم

ال

الصعوبات الحاصلة من جراء تطبٌق
اإلستراتٌجٌة (إن وجدت) والخطوات
المقترحة للتعامل مع تلك الصعوبات

هـ المهارات
النفس-حركٌة (إن
وجدت)

 .4أذكر بإٌجاز أٌة خطوات توصً بها لتطوٌر استراتٌجٌات التدرٌس نتٌجة للتقٌٌمات الواردة فً الجدول  3أعاله.

ج .النتائج

 1عدد الطالب الذٌن بدأوا دراسة المقرر الدراسً:
عدد الطالب الذٌن أتموا دراسة المقرر الدراسً

5

توزٌع الدرجات (فً
حال وضع نسب مئوٌة ،
حدد األعداد فً كل من
مجموعة من  5مئوٌة)

3
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حرم من دخول االمتحان
مسجل فً المقرر

عدد
أ
ب
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د
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هـ
حرم من دخول
االمتحان
مسجل فً
المقرر

غٌر مكتمل

غٌر مكتمل

ناجح

ناجح

راسب

راسب

منسحب

منسحب

ملخص النتائج
ناجح :عدد
لم ٌحضر االمتحان:عدد

النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة

راسب :عدد

النسبة المئوٌة

حرم من دخول االمتحان :عدد

النسبة المئوٌة

 5عوامل خاصة تؤثر على النتائج

.6التباٌن عن عملٌات تقوٌم الطالب المخططة (إن وجدت) (أنظر البند ج( )4و ج( )5فً توصٌف المقرر الدراسً)

أ.

التباٌن (إن وجدت) عن جدول التقوٌم المحدد مسبقا (ج( )5فً توصٌف المقرر الدراسً)
السبب
التباٌن

ب .االختالفات (إن وجدت) عن عملٌات التقوٌم المحددة مسبقا فً مجاالت التعلم (ج  ) 4 ,فً توصٌف المقرر
الدراسً)
السبب
التباٌن

 0التحقق من معاٌٌر اإلنجاز (مثال :تصحٌح عٌِّنة من األوراق من قبل آخرٌن فً القسم .أنظر ز( )4فً توصٌف
المقرر الدراسً) (ٌنبغً إرفاق نسخة من أي تقرٌر مستقل).
طرٌقة (طرق) التحقق

النتٌجة

د المصادر والمرافق
 .1صعوبة الوصول إلى المصادر أو المرافق (إن
وجدت)

 .5عواقب أٌة صعوبات ٌواجهها الطالب الملتحق بالمقرر
الدراسً.

هـ مسائل إدارية
 .1المصاعب التنظٌمٌة أو اإلدارٌة الحاصلة (إن
وجدت)

.5عواقب أٌة مصاعب على تعلم الطالب خالل تدرٌس
المقرر الدراسً

و .تقييم المقرر الدراسي
1
(أرفق نتائج االستطالع فً حال توفر ذلك)

.تقٌٌم الطالب للمقرر الدراسً

أسرد أهم االنتقادات ونقاط القوة

ب .رد المدرس أو فرٌق العمل فً المقرر الدراسً على هذا التقٌٌم

 .5تقٌٌمات أخرى...ما هً التقٌٌمات التً تم تلقٌها؟
حددها وأرفق تقارٌر بها فً حال كانت متوفرة( .مثال :من رئٌس القسم ،مالحظات زمٌل  ،مراجعة من أجل
االعتماد ،من أصحاب الشأن...،الخ):

أسرد أهم االنتقادات ونقاط القوة

ب .رد المدرس أو فرٌق العمل فً المقرر الدراسً على هذا التقٌٌم

ز التخطيط للتطوير
 .1ما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوٌر المقرر الدراسً فً ما سبق من تقارٌر عنها:
الخطوات المقترحة فً أحدث تقرٌر أو تقارٌر سابقة عن
المقرر الدراسً

بٌّن ما إذا كان قد تم تنفٌذ كل خطوة  ،وتأثٌرها ،او ان
كانت الخطوة المقترحة لم تتخذ أو لم تكتمل ،وأوضح
األسباب.

 .5الخطوات األخرى لتطوٌر مستوى المقرر الدراسً هذا الفصل الدراسً/العام الدراسً .قدم موجزا سرٌعا بأٌة
خطوات أخرى تم اتخاذها لتطوٌر مستوى المقرر الدراسً وما تحقق من نتائج( .مثال :التطور الفنً لهٌئة التدرٌس،
التعدٌالت على المقرر الدراسً ،التجهٌزات الجدٌدة ،أسالٌب تدرٌس جدٌدة....الخ).

 .3خطة العمل للفصل/العام الدراسً
تارٌخ إتمامها

الخطوات المطلوبة

الشخص المسؤول

 .4توصٌات لمنسق البرنامج (إذا اقتضى األمر ذلك)
(توصٌات االمدرس لمنسق البرنامج فً حال كلن العمل التطوٌري المقترح ٌتطلب الموافقة على مستوى البرنامج أو
القسم أو المؤسسة ،أو قد ٌؤثر على بقٌة المقررات الدراسٌة بالبرنامج).

اسم األستاذ المسؤوول عن المقرر الدراسً______________________________ :
التوقٌع ______________________ :تارٌخ إتمام التقرٌر_____________________ :
تسلمه منسق البرنامج ______________________ :فً تارٌخ:
_____________________

المرفق ( 2ح)
توجيهات استخدام نموذج تقرير المقرر الدراسي
أذكر اسم المؤسسة والكلٌة أو القسم المسئول عن المقرر الدراسً.
المؤسسة/الكلٌة/القسم
أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
دون اسم المقرر الدراسً ورمزه كما حددته المؤسسة النعلٌمٌة
 .1اسم ورمز المقرر

الدراسً
 .5القسم الخاص بالمقرر
الدراسً
 .3السنة والفصل الدراسً
الذي أعد عنه التقرٌر
 .4موقع تنفٌذ المقرر ,مالم
ٌكن داخل مبنى المؤسسة .

فً حال كان المقررالدراسً ٌدرس فً أكثر من قسم ،حدد القسم الذي اعد له
هذا التقرٌر ،إما برقم القسم أو بتحدٌد اسم هٌئة التدرٌس المعنٌة.
حدد العام والفصل الدراسً.
فً حال تم التدرٌس فً موقع مختلف  ,كأن ٌكون فً مصنع أو فً مدٌنة أو
بلدة أخرى ٌ ,بٌّن الموقع  .وفً حال كان التنفٌذ فً كل من المبنى الرئٌسً
وفً مكان آخر فعلٌك كتاٌة تقرٌرٌن .فً تلك الحالة تذكر المبانً المنفصلة
المختلفة مرة تحت هذا البند  ,ومرة تحت البند .5

ب تنفيذ تدريس المقرر الدراسي
 .1الموضوعات الواجب
تغطٌتها حسب الخطة
 .5عواقب عدم تغطٌة
موضوعات ما فً مقرر

 .3فعالٌة استراتٌجٌات
التدرٌس فً تحقٌق مخرجات
التعلم المأمولة

 .4التغٌٌرات أو عملٌات
التطوٌر التً الموصً بها
ج .النتائج
 .1عدد الطالب الذٌن بدأوا
المقرر
 .5عدد الطالب الذٌن أتموا
الدراسة
 .3توزٌع الدرجات
 .4ملخص النتائج
 .5عوامل خاصة
 .6االختالفات عن عملٌات
التقوٌم المخطط لها.
أ .االختالفات عن الجدول
الزمنً المحدد
ب .االختالفات عن استراتٌجٌات
التقوٌم لمختلف مجاالت التعلم
 .0االختالفات عن معاٌٌر
اإلنجاز

أكمل الجدول لمقارنة ما خطط له من الموضوعات ان ٌغطى وما تمت
تغطٌته بالفعل .فً حال كان هناك اختالف كبٌر (ما نسبته  %55أو أكثر)
فعلٌك إٌضاح ذلك بإٌجاز.
الغرض من هذا البند لفت االنتباه إلى العواقب المحتملة  ,من جراء عدم اعطاء
موضوعات ما الوقت الكافً كما هو مخطط لها .بالنسبة للموضوعات التً لم
تعطى وقتها المحدد ,علٌك التعلٌق حول ما تعتقده أن كان هذا ٌشكل مشكلة
كبٌرة بالنسبة للبرنامج  ،واقتراح الخطوات التعوٌضٌة الممكنة .فقد ٌكون من
الممكن مثال تقدٌم حلقات دراسٌة خاصة أو إضافة موضوعات على المقررات
الدراسٌة الحقا.
علق تحت كل مجال تعلٌمً بما ٌوصى به من استراتٌجٌات التدرٌس ،مع
اإلشارة إلى إذا ما كنت تعتقد أنها فعالة فً تحقٌق أغراضها أم ال .مع تدوٌن
أٌة مصاعب قائمة واقتراح ما ٌستوجبه هذا من تغٌٌرات عند اللزوم .فقد ٌكون
من المرغوب مثال تقدٌم مواد داعمة مختلفة أو إعداد الطالب بصورة مغاٌرة،
أو أن ٌتلقى المدرس المزٌد من التدرٌب على استخدام اإلستراتٌجٌة ،أو تبنً
إستراتٌجٌة جدٌدة لتحقٌق هذا المخرج التعلٌمً.
إذا كان التوصٌف بالبند ٌ 3شٌر إلى الحجة الى اجراء ٌتخذ فبماذا توصً؟
دون عدد الطالب الذٌن التحقوا وبدأوا بالفعل حضور المقرر فً بداٌة الفصل
الدراسً.
ٌنبغً أن ٌكون هذا عدد من حضر الدروس حتى نهاٌة الفصل الدراسً بغض
النظر عما إذا كانوا قد نجحوا أم رسبوا.
بٌّن توزٌع الدرجات أو النسب المئوٌة للتوزٌع باستخدام النظام المستخدم عادة
بالمؤسسة .
بٌن أعداد ونسب الطالب الذٌن نجحوا  /رسبوا ...الخ .
اكتب شرحا موجزا إن كانت هناك وقائع أو ظروف غٌر عادٌة ٌمكن أن تكون
قد أثرت على توزٌع الدرجات.
فً حال كانت هناك اختالفات عن خطة مهام التقوٌم أو أنشطة الواجبات ,
فعلٌك بذكر التغٌٌر الذي أُحدث وأسبابه.
فً حال كانت هناك اختالفات عن استراتٌجٌات تقوٌم الطالب فً مختلف
مجاالت التعلم كم هً محددة فً توصٌف المقرر الدراسً  ,فعلٌك اإلشارة إلى
التغٌٌرات التً أحدثت وأسبابها.
أوضح ما تم إنجازه للتأكد من أن المعاٌٌر المطبقة فً تقوٌم اعمال الطالب
مالئمة وذات مصداقٌة.

د .المصادر والمرافق
 .1مصاعب الوصول الى
المصادر أو استخدام المرافق
.5عواقب تلك المصاعب

فً حال كانت هناك أٌة صعوبات فً الوصول إلى المصادر أو المرافق التً
ٌتطلبها المقرر الدراسً  ,فعلٌك تقدٌم شرح موجز لها.
بالنسبة ألٌة صعوبات قائمة  ,أوضح التأثٌرات التً قد تكون قد لحقت بتعلم
الطالب.

هـ مسائل إدارية
 .1مصاعب إدارٌة أو
تنظٌمٌة
 .5تأثٌر الصعوبات على تعلم
الطالب

فً حال كانت هناك أٌة مصاعب إدارٌة أو تنظٌمٌة أثرت على المقرر
الدراسً  ,قدم شرحاً موجزا بها.
أوضح طبٌعة الصعوبات القائمة والتً قد تؤثر على تلقً الطالب للمقرر
الدراسً.

و تقييم المقرر الدراسي
 .1تقٌٌم الطالب للمقرر
الدراسً
أ .عدد أهم االنتقادات ونقاط
القوة
ب .ردود المدرس أو فرٌق
المقرر الدراسً
 .5تقٌٌمات أخرى
أ .اكتب قائمة بأهم االنتقادات
أو نقاط القوة
ب .ردود المدرس أو فرٌق
المقرر الدراسً
ز التخطيط من اجل لتطوير
 .1ما اتخذ من خطوات
لتطوٌر المقرر الدراسً هذا
الفصل/العام الدراسً
 .5التقدم الذي تحقق فً
خطوات أخرى مقترحة.
 .3خطة العمل للفصل/العام
الدراسً التالً
 .4التوصٌات المقدمة لمنسق
البرنامج

أرفق نتائج استطالع الرأي
عدد أهم االنتقادات ونقاط القوة التً ظهرت من خالل تقٌٌمات الطالب.
قدم تفسٌرا موجزا أو تعلٌقا .إذ ٌحتمل ان ٌقر هؤالء أو ٌختلفون مع ما ورد
من نقاط القوة أو المجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر أو ٌقدمون شرحا او تفسٌرا
.
صف أٌة تقٌٌمات أخرى تم تلقٌها من مصادر مغاٌرة .مثل :تعلٌقات زمالء أو
رئٌس قسم ،أو مراجعة من اساتذة زائرٌن.
عدد أهم االنتقادات ونقاط القوة التً اظهرتها بقٌة التقٌٌمات.
قدم تفسٌرا موجزا أو تعلٌقا .إذ ٌحتمل ان ٌقر هؤالء أو ٌختلفون مع ما ورد
من نقاط القوة أو المجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر أو ٌقدمون شرحا .
قدم شرحا موجزا ألٌة خطوات اتخذت كنتٌجة لتقٌٌمات سابقة للمقرر ،أو اي
خطط تم شرحها فً تقارٌر المقرر الدراسً لتطوٌر مستواها ،وعلق على ما
تحقق من نتائج.
اذكر الخطوات االخرى التً اتخذت لتطوٌر مستوى المقرر الدراسً ,وعلق
على ما تحقق من نتائج.
اذكرالخطوات المقترحة لتطوٌر مستوى المقرر الدراسً للفصل  /العام القادم
 ،مع تدوٌن تارٌخ إتمام كل خطوة والشخص المسؤول عن تنفٌذها.
اذكرالتوصٌات المقدمة الى رئٌس القسم أو منسق البرنامج لدراستها  ,والتً قد
تستلزم اتخاذ قرار بشأنها على هذا المستوى  ,أو التً قد تؤثر على بقٌة
المقررات الدراسٌة بالبرنامج.

