منوذج اسرتشادي لفحص إجراءات مراجعة برنامج دراسات عليا
اإلجراء

م

أداة الفحص

أوال :البيانات األساسية
مراجعة البيانات األساسية( اسم البرنامج -نوع البرنامج -القسم /األقسام -منسق

نموذج توصيف البرنامج

البرنامج -المراجع الخارجي -تاريخ االعتماد
ثانيا :أهداف البرنامج
صياغة األهداف واضحة /قابلة للقياس

نموذج توصيف البرنامج

ثالثا :المعايير األكاديمية
-1

مراجعة دقة تحويل للمعايير األكاديمية العامة لبرامج الدراسات العليا للهيئة القومية

مصفوفة معايير الهيئة القومية مع

( )NARSإلي معايير أكاديمية للبرنامج ()ARS

المعايير المرجعية للبرنامج

NARS x ARS matrix

رابعا :مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج
-1

مراجعة دقة اشتقاق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج من المعايير األكاديمية

مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة مع

للبرنامج

المعايير األكاديمية المعتمدة
ILOs matrix ARS x Prog.

-2

مراجعة مدي دقة عملية اشتقاق مخرجات التعلم المستهدفة للمقررات من مخرجات
التعلم المستهدفة للبرنامج

نماذج توصيف المقررات وتوصيف
البرنامج

 %لألداء

مالحظات /أمثلة /أدلة وشواهد /توصيات

Courses ILOs x Prog.ILOs
-3

مراجعة مدي تحقق مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج من المقررات الدراسية من

مصفوفة المقررات الدراسية مع مخرجات

خالل:

التعلم المستهدفة للبرنامج توصيف

أ -مراجعة تسكين المقررات الدراسية لكل مهارة من مهارات البرنامج

المقررات الدراسية

ب -مراجعة وجود حاالت لمهارة يقدمها مقرر واحد risky skill

استخدام  Program matrixلتحديد

ج -مراجعة وجود مقرر ما يستوفي معظم /كل المهارات بالبرنامج.

المقررات المتشابهة في  ILOsوالرجوع

د -مراجعة احتواء كل مقرر دراسي علي األنواع األربع من المعارف والمهارات

إلي توصيف المقرر لتحديد طبيعة التكرار

ه -مراجعة وجود تكرار للمهارات بمقررات البرنامج (لتحديد إذا ما كان بنائيا أم
تك ارريا)
-4

مراجعة مدي التشابه واالختالف بين المهارات المكتبية ببرنامج الماجستير مع
برنامج الدكتوراه ( للتأكد من البناء والتدرج في المهارات)

استخدام  Program matrixلكل مرحلة

لتحديد التشابه أو االختالف في المهارات

ثم الرجوع إلي توصيف المقرر بكل مرحلة
لتحديد طبيعة التشابه /االختالف
خامسا :توصيف المقررات الدراسية
-1

مراجعة مدي مالئمة المحتوي النظري والعمللي لمخرجات التعلم المستهدفة

-2

مراجعة المحتوي للمقررات المتشابهة في المهارات في البرنامج

توصيف المقررات الدراسية (مصفوفة
المقرر) Course matrix
توصيف المقررات الدراسية
Course spcs

نموذج توصيف المقررات الدراسية

-3

مراجعة المقررات المتشابهة في المسمي في مرحلتي البكالوريوس مع العليا

-4

مراجعة مدي مالئمة طرق التعليم والتعلم للمقرر مع طبيعة مخرجات التعلم

مراجعة طرق تقويم المقرر من توصيف

المستهدفة

المقرر ومقارنته مع ملف المقرر

بمرحلتي الدراسة
Course spcs

-5

مراجعة مدي مالئمة طرق التقويم للمقرر مع طبيعة مخرجات التعلم المستهدفة

مراجعة امتحانات سابقة /طرق تقويم من

للمقرر

ملف المقرر

