
 

 

  
N DGS… 

 ]١٨-٢٤وذج [من                             بر�مج دراسات عليا حتكيم منوذج

 

 دكتوراة                          ماجستري                      دبلوم                         

 املقرتح الرب�مج ختص بيا�ت

  :................................................................................................... الرب�مج اسم

  :...........................................………………………………….………… الكلية

 .......................................................................................................... القسم

 هـ     /      /      :للتحكيم الرب�مج إرسال اتريخ

 بيا�ت احملكم

 

  اسم احملكم (رابعياً)
  الدرجة العلمية

  جامعة
  كلية
  قسم

  التخصص العام
  التخصص الدقيق

  العنوان
  الرمز الربيدي

  املدينة
  الدولة
  جوال

  الربيد االلكرتوين
  رقم احلساب البنكي

  اسم البنك
  التوقيع
  التاريخ
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 الرب�مج  عناصر تقييم أوال:

 التعديل املقرتح تقييم العنصر العنصر

 
حيتاج  مقبول جيد ممتاز

اىل 
 تعديل

 

      الرب�مج ابللغة العربية مسمى
      مسمى الرب�مج ابللغة اإلجنليزية

      واجملتمع للجامعة الرب�مج أمهية
      الرب�مج خلرجيي العمل تجماال

      املقارنة هبا مت اليت الربامج تسمية
 ريهمس الرب�مج من على القائمني هيئة التدريس أعضاء وكفاءة مهارات
 الذاتية

     

      الرب�مج رسالة وضوح مدى
 الرب�مج أهداف صياغة كيفية

  

     
      كيفية صياغة املخرجات التعليمية وقابليتها للقياس

      التخصصية الرب�مج مقررات
      االختيارية (إن وجدت ) الرب�مج مقررات
      البحث مشروع أو الرسالة

      )البحث مشروع+ رسالة +( مقررات التخرج متطلبات

 -إبداعاهتم-العلمية الدرجات -أعدادهم (  التدريس هيئة أعضاء

ة ه خالل من أنشطته  )الذات

     

 قواعد معلومات – مكتبات – قاعات – خمتربات – التجهيزات( معامل
 )تقنيات–

     

      التوافق مع االطار الوطين للمؤهالت
      التوافق مع معايري اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي
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  :املقررات توصيف تقييم اثنيا:

 

 

 وجد أن التعليق غري مناسب مناسب العنصر

    أسم املقرر 

    املقرر رقم

    املقرر ساعات عدد

    املقرر مقرتح قدم الذي القسم

    للمقرر السابقة املتطلبات

    املقرر أهداف وضوح مدى

    الرب�مج أبهداف املقرر أهداف ارتباط مدى

    ابحلداثة املقرر حمتو�ت ارتباط مدى

    املطلوبة التعلم خمرجات لتحقيق املستخدمة والتعلم التعليم طرق مالئمة

    للقياس املستهدفة التعلم خمرجات قابلية مدى

    املقرر ألهداف التعلم من املستهدف مالئمة مدى

    الرب�مج أهداف مع التعلم خمرجات توافق مدى

    املطلوبة املخرجات لتحقيق املستخدمة التعليم طرق مالئمة

    املطلوبة املراجع حداثة

    املقرر إليه ملا يهدف وخمتصرة واضحة صورة يعطي املقرر وصف هل

    املرحلة هذه طالب مع املقرر مفردات تتناسب هل

    منها املوجودة األهداف حتقق املستخدمة التعليمية الوسائل هل

    املرحلة هلذه كافية  املقرر يغطيها اليت الرئيسة املوضوعات هل
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 التوصية:  اثلثا

 املقرتح هذا خبصوص النهائية توصيتك ماهي

 احلالية صورته يف املقرتح هذا على ابملوافقة أوصي 

 

 

 احملكم مبالحظات األخذ مع املقرتح على ابملوافقة اوصي

 

 

 املقرتح على املوافقة بعدم أوصي

 

 

  :املقرتح هذا خبصوص أخرى مالحظات لديك هل

 

 

 

 

 

 

 االسم :..............................................

 التوقيع: 

 التاريخ:         /              /   

 

 


