
 

       
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 تقرير

 

  .........................وحدة 
(1440-1439) العام الجامعيعن   

 
 اعداد 

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

هذا النموذج استرشادي للمعلومات االساسية التي يجب توافرها في التقرير السنوي لوحدة او 
لجنة و يمكن لمعد التقرير اضافة او حذف ما يري بحيث يرفع التقرير معبرا بشكل كبير عن 

 المجهود المبذول في العمل بالوحدة أو اللجنة 

 
 
 

 )المكتوب باللون االصفر لشرح المطلوب (

 المملكـــة العربية السعوديـــة

رة التعلــــــــيموزا  
سطام بن عبدالعزيز األمريجامعــــــــــــة   

 كلية الرتبية بالدمل

 وكالة التطوير و اجلودة

 وحدة اإلحصاء و التقارير
 

او اللجنة  يدرج هنا شعار الوحدة  

  ان وجد  
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 هلل الرمحن الرحيمبسم ا

 

  : /اللجنة  تعريف بالوحدةأوال : 

 وهدفها العام ()يذكر في التعريف تبعية الوحدة او اللجنة 

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

 

  اللجنة رؤية الوحدة/:........................................................ 

 اللجنة أهداف الوحدة / :................................................ 

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

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

 1: جنة / اللفريق عمل الوحدة-  

                          2-  

                          3-  
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 :/ اللجنة عن فعاليات وانجازات الوحدة تقرير رقمي : ثانيا : 

 )املكتوب باللون االصفر لشرح املطلوب ( 

  هـ 1440-1439خالل العام الجامعي  / اللجنة عدد اجتماعات الوحدة

 (1)عدد فعاليات الوحدة 

يكتب يف العمود اجملاور عدد 

الفعاليات مصنفة حسب نوعها او الفئة 

او  مثال فعاليات التدريب املستهدفة 

  الزيارات او الندوات

  منسوبات الكلية عدد الفعاليات املستهدفة 

  عدد الفعاليات املستهدفة عضوات هيئة التدريس 

   القيادات عدد الفعاليات املستهدفة 

 عدد النماذج التى استحدثتها الوحدة

 /اللجنة

مثال استمارة حتديد االحتياجات التدريبية 

 واستمارة تقييم فعالية 

 

  داخل الكلية /اللجنة عدد مساهمات الوحدة 

  في الجامعة /اللجنة عدد مساهمات الوحدة 

  في خدمة المجتمع  /اللجنةعدد مساهمات الوحدة

  هـ1440-1439الفعاليات التي تم التخطيط لها في بداية العام الجامعي عدد 

  هـ1440-1439العام الجامعي  تنفيذها بالفعل خاللعدد الفعاليات التي تم 

  عدد الفعاليات التي لم تدرج بالخطة وتم تنفيذها بالفعل 

  عدد المقترحات التي قدمتها الوحدة لتحسين العمل بالكلية 

 تدرج الرسوم البيانية المناسبة لتوضيح البيانات الرقمية 
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 : /اللجنةعن فعاليات وانجازات الوحدة:  وصفي تقرير ثانيا : 

 تصنيف الفعالية 

*تذكر تصنيفات 

الفعاليات التي 

سبق تعدادها 

  ( 1في )

عنوان 

 الفعالية 

الهدف 

 العام 

الفئة 

 المستهدفة

عدد 

 الحضور 

عدد 

 الساعات

حال في *

الفعاليات 

  التدريبية

مقر  التاريخ 

 التنفيذ 

        

        

        

        

        

     المجموع 

 

 تدرج الرسوم البيانية المناسبة لتوضيح البيانات الرقمية 

 

 

 

 :  /اللجنةمعوقات العمل بالوحدةثالثا :

1- .............. 

2- ................... 

3- ............................ 

 : للتحسين /اللجنة خطة الوحدة رابعا : 

 



هـ1440-1439تقرير وحدة ................. عن العام الجامعي  5   

 

 

 :لتحسين العمل /اللجنةالوحدة وتوصيات  رحاتخامسا : مقت

 

 

 /اللجنةسادسا : تدرج أي تفاصيل يرى معد التقرير أهميتها في إبراز عمل الوحدة 


