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 هـ143هـ /      143 الدراسات العليا للعام اجلامعي     برامج تقرير سري 

 ................................................ية .لكلا                                 القسم ............................................

 ( امعاتراسات العليا يف اجلوحدة للدمن الالئحة امل (  63( )  62للمادتني ) طبقًا ) 

 الدراسات العليا القائمة بالقسم : برامجأواًل

 الربنامج م
 درجة الربنامج

 (راهوكتد ، ماجستري ، دبلوم عالي)

 نوع الدراسة بالربنامج

ع روع مشمقررات م- مقررات مع رسالة)

 حبثي(

رقم وتاريخ 

 إقرار الربنامج

تاريخ آخر  

 تطوير للربنامج

      

      

      

      

      

      

 : خطة الدراسةثانيًا

 اجملموع حثيلباع أو املشرو عدد ساعات الرسالة يةسراعدد ساعات املقررات الد الربنامج م

     

     

     

     

     

     

 إحصائيات بأعداد هيئة التدريس بالقسم: ثالثًا

أعداد أعضاء هيئة 

 التدريس بالقسم

 إناث ورذك

 أ . مساعد أ . مشارك  استاذ أ . مساعد أ . مشارك استاذ

 متعاقدات سعوديات متعاقدات سعوديات متعاقدات سعوديات متعاقدون سعوديون متعاقدون سعوديون متعاقدون سعوديون

عدد أعضاء هيئة 

التدريس على رأس 

  العمل

            

عدد أعضاء هيئة 

 /املعارين التدريس

 ملتفرغنياتدبني/املن
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 التخصصات الدقيقة بالقسم: رابعًا

 التخصص الدقيق م

 عدد الطالب والطالبات يف التخصص صصتخلعدد أعضاء هيئة التدريس يف ا

 الطالبات الطالب إناث ذكور

 وافدات سعوديات وافدون سعوديون متعاقدات سعوديات متعاقدون سعوديون

          

          

          

          اجملموع الكلي 

 

 

 سات العليا اليت يقدمها القسم (عدد برامج الدراب يعبأ خامسًا / حظةمال بأعداد الطالب يف برامج القسم املختلفة ) ات: إحصائيخامسًا

 طالبات طالب 

 دكتوراه ماجستري  دكتوراه ماجستري 

      امج نعدد الطالب املتقدمني للرب

     عدد الطالب املقبولني 

     عدد الطالب املتخرجني

     عدد الطالب املتوقع خترجهم  

      عدد الطالب املؤجلني 

     عدد الطالب املفصولني  

     عدد الطالب املنقطعني 

     عدد الطالب املنسحبني 

     عدد الطالب املطوي قيدهم 

     قيدهم   املعادعدد الطالب 

     ية  لفرصة اإلضافلتاجني حملاىل نسبة عدد اخلرجيني يف املدة النظامية إ

      سم نسبة املتعثرين إىل عدد املقبولني بالق
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يعبأ سادسًا بعدد برامج الدراسات العليا اليت  /مالحظة  (إحصائيات الرسائل العلمية واملشاريع البحثية لربامج القسم املختلفة :  سادسًا

 ا القسم (يقدمه

 طالبات طالب 

 دكتوراه ماجستري  دكتوراه ماجستري 

     لةملسجاأو املشاريع البحثية جممل عدد الرسائل 

      شتوقاليت ن أو املشاريع عدد الرسائل العلمية

     عدد الرسائل العلمية املوصي بطباعتها

     ها قشتمنا املعادأو املشاريع البحثية عدد الرسائل 

     ةقبولملاري غية د الرسائل العلمية أو املشاريع البحثعد

 (مكتبات ...  ،ة ، معامل جمهز اعاتتوافرة املطلوبة لتنفيذ الربامج ) قاالمكانات امل  :سابعًا

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

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

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

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

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

 وعناوينها هلذا العام  لفةبرامج القسم املخت لتخصصات يفختدم اويس ة التدرعدد البحوث واملؤلفات اليت أنتجها أعضاء هيئ: ثامنًا

 مسمى الربنامج مكان النشر سنة النشر البحث عنوان اسم الباحث

     

     

     

     

     

     

 رشد ... (مداد الطالب عند كل رشدين ، أعد املم ) عدأسلوب اإلرشاد املتبع حلل مشكالت الطالب ومتابعته : تاسعًا

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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لطالب املشاركني ، عدد ة اجلامعية ) عدد امن املرحل لتخصصايف  ادمشاركة طالب الربامج يف املساعدة يف تدريس مومدى :  عاشرًا

 (...  الساعات املستندة لكل طالب 

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

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

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

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

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

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

املشاركة يف الندوات ،  لتدريس يف جماهلم )اعضاء هيئة أم مع تفاعلهيف األنشطة املختلفة ومدى إسهام طالب الربامج : احلادي عشر

 (العلمية والثقافة  ، اجلوائز خرتاعاال املؤمترات ، حلقات النقاش ، األحباث املنشورة هلم ، براءات

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

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

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

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

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

برامج علمية  ،اتصال علمي  ،) عضويات ، مناقشة  ونوعيتها ةلثقافيواية عات واملؤسسات العلمالقسم وأعضائه باجلام صالت: عشر الثاني

 .. (. مشرتكة ندب ، أحباث إعارة ،،  لعلميااصل وثقافية ، حتكيم برامج وجوائز ، استشارات ، الشراكات والتو

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

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

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

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

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

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

ت العلمية ، وتطوير أعضاء هيئة جع ومتابعة التطوراصادر واملروامل قرراتاملالنشاط العلمي بالقسم وآلية القسم يف تطوير : عشر الثالث

  التدريس

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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 تنفيذ الربامج  :شرع الرابع

 

 الفصل الدراسي األول
 طالبات طالب

 دكتوراه ماجستري  دكتوراه ماجستري 

      سيالعام الدرا ول منل األفصالعدد املقررات الدراسية اليت مت تدريسها 

     عام الدراسياألول من ال للفصل يرهاارعدد املقررات الدراسية اليت مت استالم تق

     العام الدراسي فصل األول منرها للقاريتم قررات الدراسية اليت مل يتم استالعدد امل

للفصل األول  ة أو إشكاالتطبيعي غري ئجعدد املقررات الدراسية اليت ظهر فيها نتا

 ( تضخم الدرجات ....من العام الدراسي ) 

    

     ليالعنارات املقدمة لطلبة الدراسات ايعدد السم

     العليا نارات اليت قدمها طلبة الدراساتيعدد السم

 الفصل الدراسي الثاني
 طالبات طالب

 دكتوراه ماجستري  دكتوراه ماجستري 

      اسين العام الدرثاني مل الفصلل مت تدريسهاعدد املقررات الدراسية اليت 

     الدراسيلعام الثاني من ا للفصل يرهاارعدد املقررات الدراسية اليت مت استالم تق

ن العام فصل الثاني مرها للقاريتم عدد املقررات الدراسية اليت مل يتم استال

 الدراسي  

    

للفصل الثاني  ة أو إشكاالتطبيعي غري ئجعدد املقررات الدراسية اليت ظهر فيها نتا

 (  .... م الدرجاتخمن العام ) تض

    

     ياللعنارات املقدمة لطلبة الدراسات ايعدد السم

     العليا نارات اليت قدمها طلبة الدراساتيعدد السم
 

 : ااريرهالم تقحيال املقررات اليت مل يتم استمن القسم اإلجراءات املتخذة 

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

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

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

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

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

 : كاالتيعية أو إشري طبتائج غحيال املقررات اليت ظهر فيها نمن القسم اإلجراءات املتخذة 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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 ستطالع آراء الطالب حول الربامج : اعشر اخلامس

 سم:ا الققدمهيعليا اليت الدراسات ال برامجهل مت استطالع آراء الطالب حول 

                      نعم                            ال   

 ل مل يتم استطالع آراء الطالب نأمل ذكر األسباب:يف حا-

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

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

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

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

 يف حال مت استطالع آراء الطالب:-

 نقاط القوة : 

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

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

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

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

  أهم االنتقادات:

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

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

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

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

 املقرتحات:  

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

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

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

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

:استجابة لنتائج االستطالع  الربامجالتغيريات املقرتحة على   

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

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

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

....................................................................................................................................................  
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 ، أطراف أخرى معينة خارجية (  أعضاء هيئة التدريسخرى للربامج ) : تقييمات أعشر السادس

 صف عمليات التقييم:و

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

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

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

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

 أهم االنتقادات:

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

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

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

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

 :نقاط القوة

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

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

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

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

   املقرتحات:

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

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

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

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

   التغيريات املقرتحة على الربنامج استجابة لنتائج التقييم:

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

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

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

.................................................................................................................................................... 
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القسم حول جودة الربنامج  جملس: رأي عشر السابع

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

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

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

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

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

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

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

 : خطة العمل عشر الثامن

 :ما مت من تقدم يف تنفيذ خطة عمل العام السابق

 تمل / مل يكتملاك املسؤول عن العمل اإلمتامتاريخ  األعمال املخطط هلا

    

    

    

    

 أسباب عدم اإلمتام إن وجدت:

 : خطة عمل جديدة للعام األكادميي

 املسؤول تاريخ إمتام العمل العمل املطلوب

   

   

    
 

يارية / حذف وحدات / قررات االختات اإلجبارية  / املة / املقررعتمدات املمقرتحات حول تطوير الربنامج ) الوحدات / الساع: التاسع عشر

  ( ومساندة ليميةت تع/ مصادر ومراجع / بنية حتتية / خدما إضافة وحدات / موضوعات

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

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

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

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

 لتاريخ ا                             التوقيع             القسم رئيس رئيس 
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 لمه اهللس                      سعادة عميد الدراسات العليا                                                         
 

 وبعد ،،،     السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
 

 
 

 

 فأسأل اهلل لكم العون والتوفيق .

 لدراسات العليا يف اجلامعات .من الالئحة املوحدة ل ( 63( )  62املادتني ) بناًء على  

  ..............................................كلية  ............................................أرفق لسعادتكم التقرير السنوي لقسم 

 مع املرفقات املطلوبة املوضحة يف التقرير .

 

 

 
 

 

 

 ،، وتقبلوا خالص حتياتي وتقديري
 

 

 لتاريخ ا                               التوقيع              لية  عميد الك      

   

 

 

 

 

 

 .يرفق مع التقرير نسخ من تقارير املقررات الدراسية للربامج  *

 مج .لربايرفق مع التقرير مناذج من أدوات استطالع آراء الطالب حول ا *

 امج .يرفق مع التقرير مناذج من أدوات التقييمات األخرى للرب *

 . يرفق صور من قرارات إقرار الربامج* 

 يرفق صور من قرارات آخر حتديث للربامج .* 

 ( . 4،  3وذج ) منربنامج حماضر وطباعة لرجوع لاب إناث ( وذلك /ترفق اجلداول واإلشراف العلمي ألعضاء هيئة التدريس ) ذكور * 

 


