
 

  )٢٠ (رقم نموذج

  العليا الدراسات لبرامج خارجي مراجع تقرير

  

  . .......................د.أ/للسيد الموضوعي العلمي الراي على التالي التقرير يعبر

  :..........................................................................الحالية الوظيفة

  

  : طلب على بناء المرفق البرنامج توصيف وتقييم مراجعة تمت

  ..............................: ....................................قسم

  .................................................................. :معهد/كلية

  .................................................................. :أكاديمية/جامعة

  .................................................................. :البرنامج اسم

  :    /    / المراجعة تاريخ

 البرنامج لتوصيف الشامل التقييم على تساعد التي التالية المكونات مراجعة برجاء
  :التالي المقياس باستخدام وذلك المعني

 :للبرنامج االساسية البيانات  ) أ

 مستوفي غير مستوفي العناصر

   .االساسية البيانات

   .المنسق اسم

    

  :المقيم تعليقات

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

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

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



  

  :االكاديمي التقييم  ) ب

 :البرنامج اهداف

 واضحة غير           واضحة االهداف صياغة

 نوعي           كمي للقياس قابلة

  

  :المقيم تعليقات

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

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

  

 :للبرنامج المستهدفة التعلم مخرجات

 واضحة غير       واضحة المستهدفة التعلم مخرجات

 مرتبطة غير       مرتبطة البرنامج باهداف المستهدفة التعلم مخرجات ارتباط

 تتحقق ال        تتحقق بالمقررات المستهدفة التعلم مخرجات تحقق

 الخريج مواصفات مع تتوافق المستهدفة التعلم مخرجات
  :من كل في للبرنامج

 المعرفي المجال -
 والمهنية التطبيقية المهارات -
 الذهنية المهارات -
 العامة المهارات -

  
  

  يتوافق ال         يتوافق
  يتوافق ال         يتوافق
  يتوافق ال         يتوافق
 يتوافق ال         يتوافق

 التطور تواكب للبرنامج المستهدفة التعلم مخرجات
 التخصص مجال في العلمي

 تواكب ال          تواكب

  

  :المقيم تعليقات

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

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



 

 :االكاديمية المعايير

 محددة غير        محددة االكاديمية المعاير تحديد

 مالئمة غير       مالئمة الخريج لمواصفات االكاديمية المعاير مالئمة

 تغطي ال          تغطي  المتبناة األكاديمية المعايير البرنامج توصيف غطى

  

   :المقيم تعليقات

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

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

 ومحتوياته البرنامج هيكل

: المقيم تعليقات -
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................  

 

   

 :الطالب اعمال تقويم ) جـ

 التقويم في المستخدمة الطرق مالئمة
 المستهدفة التعلم مخرجات لطبيعة

 مالئمة غير                   مالئمة

  

  :المقيم تعليقات

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

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



 

  :البرامج مقررات -د

 الخاصة المقررات لتوصيف الدقيقة المراجعة على الجزء هذا في التقويم يعتمد
  :بالبرنامج

  رقم المقرر
........ 

  رقم المقرر
........ 

  رقم المقرر
........ 

 المقرر كود

 يتحقق
 ال

 يتحقق
 يتحقق

 ال
 يتحقق

 يتحقق
 ال

 يتحقق

       المقرر اهداف وضوح -

 المقرر اهداف ارتباط -
 البرنامج باهداقف

      

 التعلم مخرجات قابلية -
 للقياس المستهدفة

      

 التعلم مخرجات مالئمة -
 الهداف المستهدفة

 المقرر

      

 التعلم مخرجات توافق -
 مع المستهدفة

 المعارف مصفوفة
 للبرنامج والمهارات

      

 التعليم طرق مالئمة -
 المستخدمة والتعلم
 التعلم مخرجات لتحقيق

 المستهدفة

      

 المقرر محتويات اتسام -
 بالحداثة

      

 المستخدمة الوسائل -
 مناسبة والتعلم للتعليم
 المذكورة للطرق

      

 الطالب تقييم طرق -
 مالئمة المستخدمة

      

 المذكورة المراجع -
 حديثة

      

   



 

  :اخرى تعليقات

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

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

  :النهائي المقيم راي

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

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

  

  :التوقيع                                     : الخارجي المراجع اسم

  


