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 التالية:على مدى تحقيق النقاط  المراجع الخارجىإختيار تشتمل معايير 

I. :أن يكون: المعايير األساسية 

إحدى المؤسااااااكاااااااا األماقيمية المرموجة وفى   س م ا   تدريس فىأحد أعضااااااا   ي ة  ▪

 .التخصص أو تخصص مناظر )بمرتبة أستاذ( 

 فى عملياا المراجعة األماقيمية للبرامج األماقيمية والمؤسكاا التعليمية . خبرةلديه  ▪

 يمتلك الوجت الكافى والدافع لإلضطالع بالمك ولياا وفقا لل دو  الزمنى المت ق عليه . ▪

اا المناااساااااابااة المرتبطااة بم ااا  ريمتلااك المعرفااة األماااقيميااة والخبراا الممنيااة والممااا ▪

 التخصص الذى ي رى تقييمه.

ية لمراجعة البر امج  ▪ لة وم ا ة عال قديم مكاااااااا مة فعا قدرة على ت ياا لديه ال وتقييم العمل

 واإلجرا اا المصاحبة.

وراا التدريبية وورش العمل تدربوا بك ا ة من خال  الدو ممن يتمتعون بالكاااااامعة الطيبة ▪

 وفق القواعد المحدقة من جِبل المي ة.بالمي ة في م ا  ضمان ال وقة والتقويم 

II. :المعايير الم ضلة 

 لديه خبرة سابقة ممراجع خارجى. ▪

لااادياااه خبرة متميزة فى تطوير المناااا ج الااادراسااااااياااة بماااا فى ذلاااك متااااباااة المخرجااااا  ▪

الوعى الكافى بطرق التعليم الحديثة ومذلك إساااااتراتي ياا التعليمية/أسااااااليق التقويم ولديه 

 التدريس.

III. :تعارض المصالح 

 الي وز تعيين المراجع الخارجى من ملية من ملياا جامعة فاروس. ▪

أال يكون جد جام بأى تعاون تدريكاااى أو بحثى مشاااترع مع أعضاااا  منتكااابين إلى الكلية جيد  ▪

 المراجعة.

 للعمل أو سبق له العمل فى جامعة فاروس.أال يكون جد سبق له التقدم  ▪
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 :الخارجى المراجع مهام

يقوم المراجع الخارجى بمراجعة وإعداق التقارير الالزمة باسااااااتخدام اسااااااتمارة تقرير المراجع 

 :لكل مما يأتى الخارجي

 . البيا اا االساسية للبر امج ▪

 .التقييم االماقيمي  ▪

 . مخرجاا التعلم المكتمدفة للبر امج ▪

، وتحقيقما من خال  ومدى مالئمتما لمواص اا الخريج المتبناه  المعايير االماقيمية ▪

 .توصيف البر امج 

 .وتواز ه مع مواص اا الخريج  يكل البر امج ومحتوياته ▪

مالئمة الطرق المكتخدمة في التقويم لطبيعة مخرجاا التعلم ومدى  تقويم اعما  الطالب ▪

 . المكتمدفة

 . الدجيقة لتوصيف المقرراا الخاصة بالبر امجالمراجعة  ▪
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  الخارجي:المستندات الواجب ارسالها للمراجع 

  للكلية.الالئحة الداخلية  ▪

 المعايير األماقيمية المتبناه. ▪

 توصيف وتقرير البر امج. ▪

 توصيف وتقرير المقرراا الدراسية.  ▪

 مص وفاا البرامج والمقرراا الدراسية.  ▪

 استراتي ية التدريس والتعلم.  ▪

 الخارجياستمارة تقرير المراجع  ▪


