


 هموذج تجربة تعليمية هاجحة 
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 بيئة تعليمية متميزة تحقق معايير الجودة ومتطلبات االعتماد االكاديميتقديم 
  

 

 :الـــرؤية 

 :الرسالة 
تسعى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية إلى التحسين والتطوير المستمر في البرامج 

التعليمية لتحقيق متطلبات سوق العمل وذلك من خالل رفع كفاءة األداء في كليات 
 الجامعة وتهيئة البيئة التعليمية الداعمة للطالب وعضو هيئة التدريس

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية



 المؤسسية,   التطوير ,  المحاسبية ,  اإلتقان , العدالة   
  

 

 :القيم  وكالة الجامعة للشؤون التعليمية

 :األهداف 
 تهيئة بيئة تعليمية تساعد على اإلبداع والتميز1.

 التطوير والتحسين المستمر للبرامج التعليمية2.

 تعزيز الشراكات المؤسسية بما يخدم عملية التعليم3.



 ومالة الللية للشؤون التعليمية





 األدلة التعريفية لألقسام العلمية وتطبيقات الكلية على األجهزة الذكية
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 نُتائج اختباراث األقساوتقرير إحصائي 

 في انفصم انذراسي األول  

 هـ 1436-1435انعاو انجايعي 



 قسم اللغة االنجليزية: أوالا 



 هـ35/36تقرير َتائج يقرراث انهغت االَجهيسيت في اختباراث انفصم األول 



 إحصائية توزيع نسب النجاح في مقررات قسم اللغة االنجليزية  
ٌشبة جناح 

100% 90-99  80-89  70-79  60-69  

%58.60 المػة االجنميزية  3.45%  

27.60

% 6.90%  3.45%  
 يقرر 29إجًاني عذد انًقرراث 



 قسى انرياضياث: ثاَيا  



 هـ35/36تقرير َتائج يقرراث قسى انرياضياث في اختباراث انفصم األول 



 إحصائيت توزيع َسب انُجاح في يقرراث قسى انرياضياث 

ٌشبة جناح 

100% 90-99  80-89  70-79  60-69  

%40.00 الزياضيات  4.00%  36.00%  12.00%  8.00%  



 قسى انذراساث اإلسالييت: ثانثا  

 انًقرراث انتخصصيت



تقرير َتائج يقرراث قسى انذراساث االسالييت في اختباراث انفصم األول 

 (انًقرراث انتخصصيت)هـ 35/36



إحصائيت توزيع َسب انُجاح في يقرراث قسى انذراساث 

 (انًقرراث انتخصصيت)اإلسالييت 
ٌشبة جناح 

100% 90-99  80-89  70-79  60-69  

الدراسات 

%52.94 االسالوية  29.41%  5.88%  11.76%  0.00%  



 قسى انذراساث اإلسالييت: رابعا  

 انًقرراث انعايت



تقرير َتائج يقرراث قسى انذراساث االسالييت في اختباراث انفصم 

 (انًقرراث انعايت)هـ 35/36األول 



إحصائيت توزيع َسب انُجاح في يقرراث قسى انذراساث اإلسالييت 

 (انًقرراث انعايت)

ٌشبة جناح 

100% 90-99  80-89  70-79  60-69  

الدراسات 

%17.65 االسالوية  23.53%  35.30%  5.90%  17.65%  



 قسى إدارة األعًال: خايسا  



تقرير َتائج يقرراث قسى إدارة األعًال في اختباراث انفصم األول 

 هـ35/36



 إحصائيت توزيع َسب انُجاح في يقرراث قسى إدارة األعًال

ٌشبة جناح 

100% 90-99  80-89  70-79  60-69  

%29.73 إدارة األعىاه  24.32%  32.43%  8.11%  5.41%  



 انًقرراث انتربويت: سادسا  



 هـ35/36تقرير َتائج انًقرراث انتربويت في اختباراث انفصم األول 



 إحصائية توزيع نسب النجاح في المقررات التربوية
ٌشبة جناح 

100% 90-99  80-89  70-79  60-69  

%47.62 الرتبوية املكزرات  21.43%  19.05%  4.76%  7.14%  



 َظرة عايت عهي َتائج األقساو



 هـ35/36تقرير نتائج المقررات التربوية في اختبارات الفصل األول 
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ٍِاك أكجز وَ عطو ِيئة تدريص ٌشبة الٍجاح يف وكزراتّي ترتاوح 

 %.100إىل % 97بني 



  

 ودى قياض خاله وَ األقشاً الختبارات الداخمية املزاجعة تكاريز عمى أيطا التجزبة حتتوي

 املواصفات خبصوص والحظات  ، التوصيف وفل املكزر بأِداف االختبار ورقة يف األسئمة ارتباط

 يف حتكيكّا املطموب الكدرات ٌوع بوضوح تكيص األسئمة ِن) االوتخاٌيْ لمورقة والفٍية الشكمية

 (إخل..............، املعزفية املشتويات يف التٍوع األسئمة تزاعي ِن املكزر،



 أبرز اإلشكاالث في َتائج اإلحصائياث
وخصوصا األقشاً يف %100اىل %90 وَ وصمت اليت املكزرات يف الٍجاح ٌشبة ارتفاع 

 . اجلودة ملعايري وطابل غري المجٍة ٌظز وجْ وَ وِذا العميا التدصص وكزرات يف
 

حيتاج الشابكة لإلحصاءات وفكا لمطالب العمىي املشتوى فإُ املوضخة الٍتائج وَ يتطح 

   سبل، ملا وطابكة فعمية خمزجات وجود وَ لمتأكد دراسة وعىن ، ٌظز إعادة إىل

لتوصيف وطابكتّا وودي االختبار أسئمة عمى لالطالع وزكزية لمجاُ حنتاج كىا  

 .ومشوليتّا ،املكزر

إىل %97 بني ترتاوح وكزراتّي يف الٍجاح ٌشبة تدريص ِيئة عطو وَ أكجز ٍِاك  

100%. 

وَ أكجز وكزراتّي يف (أ) و +(أ) عمى حصموا وَ ٌشبة التدريص ِيئة أعطاء بعض  

86% 



 أبرز اإلشكاالث في َتائج اإلحصائياث
فيّا االستيفاء ٌشبة األقشاً بعض أُ وجد الداخمية املزاجعة تكزيز فخص أثٍاء 

 .الوقع وع يتطابل ال وا وِذا %100 بمػت

 

(أ اىل ب وَ تكديز) الٍشبة بمػت حيح التدصص وكزرات يف التىيز ٌشبة ارتفاع+ 

 بالٍظز املجاه سبين عمى فىجال .%100 املكزرات وَ كجري يف الطالب تكديزات يف

 تكارب جند البياٌية الزسووات يف كىا الزياضيات لكشي التكديزات ٌشب إىل

 يده قد مما (ِـ) تكديز عمى حصن وَ وبني (د) تكديز عمى حصن وَ بني الٍشبة

 الطالب ٌشبة بني لمتكارب ٌظزا الكشي طالب لدي العمىي التخصين تدٌى عمى

 ٌشب إىل بالٍظز باملجن ، (ِـ) بتكديز الزاسبوُ والطالب (د)بتكديز الٍاجخني

 الطالب وعده ارتفاع يتبني  املعاصزة اإلسالوية الدراسات قشي يف التكديزات

 األكادميي التخصين وعده ارتفاع يعكص مما (أ و +أ) تكديز عمى احلاصمني

 اإلسالوية الدراسات قشي طالب لدى



 شكرا  نحسٍ استًاعكى

 وكانت انكهيت نهشؤوٌ انتعهيًيت يع تحياث

 وحذة انتقويى وانقياش 

 هـ1436جًادى انثاَيت  11انثالثاء 


