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 الرئيسي  جلدالم
 ويكون اسم الملف كمايلي لكل برنامج يرسل ملف واحد رئيسي  أوال: 

 

 ( العام الدراسي  -الكلية –القسم  - اسم البرنامج-)درجة البرنامج

 

 العربية: مثال باللغة 

 (2022\2021-كلية العلوم-قسم الكيمياء -برنامج الكيمياء الصناعية-)مرحلة البكالوريوس 

 

 ):اإلنجليزية مثال باللغة 

(B.S- Industrial Chemistry Program-Chemistry 

Department-College of Science-2021\2022) 

 

 داخل كل ملف رئيسي لكل برنامج ملفين  ثانياً: 

 
 مجلدين رئيسينيحتوي على 
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 ل الرئيسي األو  جلدالم
 يحتوي على ثالثة عناصر: 

 البرنامج توصيف  .1

 تقرير البرنامج  .2

 نموذج حصر مقررات الفصل الدراسي .3

 الداخليةنموذج تقرير المقرر من أعضاء المراجعة الداخلية.نموذج تقرير المقرر من أعضاء المراجعة  .4

 تقرير البرنامج -2 توصيف البرنامج -1

نموذج إحصاء جميع   -3

المقررات مع الشعب المقرر 

تدريسها خالل الفصل الحالي مع  

حصر ما تم ارساله ومالم يتم 

 ارساله

نموذج تقرير المقرر من  -4

 الداخلية.أعضاء المراجعة 

 ويسمى

 

مرحلة  -)توصيف البرنامج

اسم -اسم البرنامج-البكالوريوس/الماجستير 

 العام الدراسي(-الكلية-القسم

 

 مثال: 

برنامج -مرحلة البكالوريوس-)توصيف البرنامج

  -كلية العلوم-قسم الكيمياء  -الكيمياء الصناعية

2021-2022 ) 

 

 

 

 

(Program specification -B.S\ M.S- 

Program Name- Department 

Name -College Name-Study Year) 

 

 ويسمى

 

مرحلة -)تقريرالبرنامج

- اسم البرنامج-البكالوريوس/الماجستير 

 العام الدراسي( -الكلية-القسماسم 

 

 : مثال

 

- مرحلة البكالوريوس-)تقرير البرنامج

- قسم الكيمياء -برنامج الكيمياء الصناعية

 ( 2022-2021 -كلية العلوم

 

 

(Program Annual Report -

B.S\ M.S- Program Name- 

Department Name -College 

Name-Study Year) 

 

 ويسمى 

 

مرحلة -)نموذج حصر مقررات 

اسم -البكالوريوس/الماجستير 

العام  -الكلية-اسم القسم-البرنامج

 الدراسي(

 

 مثال

- مرحلة البكالوريوس-)تقرير البرنامج

قسم   -برنامج الكيمياء الصناعية

 (2022-2021 -كلية العلوم -الكيمياء

 

 

(Follow up form of number 

of courses -B.S\ M.S- 

Program Name- 

Department Name -College 

Name-Study Year) 
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 (Program specification -B.S-  

industrial chemistry Program-

Chemistry Department-College of 

Science-2021-2022) 

(Program Annual Report -

B.S-  industrial chemistry 

Program-Chemistry 

Department-College of 

Science-2021-2022) 

 

(follow up form of number 

of courses -B.S-  industrial 

chemistry Program-

Chemistry Department-

College of Science-2021-

2022) 

 

 الرئيسي  الثاني جلدالم
 يحتوي كل مجلدبحيث  المقررات التي تم تدريسها في الفصل الدراسييتكون من مجموعة مجلدات لكل مقرر من 

 منفصل ويحتوي ملف المقرر مايلي:   فمقرر مل
 
 

 

  

 األول: جلدالم

 

 توصيف المقرر  -1

 
(CS-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study year) 

 

-2021-st1-College of Scince -Chemistry Department -Program General Chemistry -SCCH420 -(CS

2022 ) 

 

 

 تقرير المقرر  -2  
 

(CR-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study year) 

-2021-st1-College of Scince -Chemistry Department -General Chemistry Program -SCCH420 -(CR

2022 ) 
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 مفردات المقرر  -3

 
(CSYLB-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study year) 

 

-st1-College of Scince -Chemistry Department -General Chemistry Program -SCCH420 -(CSYLB

2021-2022 ) 

 

 

  الداخلية لتوصيف المقرر وتقرير المقرر وملف المقرر. نموذج تقييم لجنة المراجعة  .5

 الثاني:  جلدالم

 
 كشف الدرجات التفصيلي -1
 

(DetailedGrade-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study 

year) 

 

(DetailedGrade-SCCH420 -General Chemistry Program -Chemistry Department - College of 

2022 )-2021-st1-Scince 

 

 

 كشف الدرجات النهائي المعتمد من االودس  -2
 

(ApprovedGradeOdus-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-

Study year) 

 

(ApprovedGradeOdus -SCCH420 -General Chemistry Program -Chemistry Department - College 

2022 )-2021-st1-of Scince 
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 كشف الحضور  -3

 
(Attendance-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study year) 

 

(Attendance-SCCH420 -General Chemistry Program -Chemistry Department - College of Scince-

2022 )-2021-st1 

 

 

 استبانة المقرر  -4

 
(CourseSurvey-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study year) 

 

(CourseSurvey-SCCH420 -General Chemistry Program -Chemistry Department - College of 

2022 )-2021-st1-Scince 

 

 

 حساب مخرجات التعلم للمقرر  -5
 

(CLOsCalculation-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study 

year) 

 

(CLOsCalculation -SCCH420 -General Chemistry Program -Chemistry Department - College of 

2022 )-2021-st1-Scince 

 

 الثالث:  جلدالم
 

 نماذج االختبارات فارغة  -1

 
(Exam#-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study year) 

-st1-College of Scince -Chemistry Department -Chemistry Program General -SCCH420 -(Exam1 

2021-2022 ) 
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 نماذج اإلجابة النموذجية -2

 
(Exam#Model-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study year) 

(Exam1Model -SCCH420 -General Chemistry Program -Chemistry Department - College of 

2022 )-2021-st1-Scince 

 

 

 منخفض(  -متوسط- نماذج اإلجابة للطالب )مرتفع  -3

 
(High-Sample-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study year) 

(Low-Sample-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study year) 

(Mid-Sample-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study year) 

 

(High-Sample -SCCH420 -General Chemistry Program -Chemistry Department - College of 

2022 )-2021-st1-Scince 

(Low-Sample -SCCH420 -General Chemistry Program -Chemistry Department - College of 

2022 )-2021-st1-Scince 

(Mid-Sample -SCCH420 -General Chemistry Program -Chemistry Department - College of 

2022 )-2021-st1-Scince 

 

 

 نماذج معايير التقييم )أبحاث/ مشاريع( -4

 
(Rubric#-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study year) 

-st1-College of Scince -Chemistry Department -General Chemistry Program -SCCH420 -(Rubric1 

2021-2022 ) 

 

 

 أبحاث( -مشاريع - نماذج من تقييم الطالب )عروض-5

 
(RubricAssessment-sample-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-

Term-Study year) 
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(RubricAssessment-sample -SCCH420 -General Chemistry Program -Chemistry Department - 

2022 )-2021-st1-College of Scince 

 

 نسخة من المادة التعليمية  -6

 
(CourseMaterials-Course Code-Program Name-Department Name- College Name-Term-Study 

year) 

(CourseMaterials -SCCH420 -General Chemistry Program -Chemistry Department - College of 

)2022 -2021-st1-Scince 

 

 

 

 

 


