بروتوكول مقابلة فريق الزيارة مع طالب الدراسات العليا
يهدف إىل قياس مدى جودة الربامج الدراسية املقدمة هلذه الفئة من الطالب واليت تعترب انعكاس حقيقي ملددى مدا اكتسده
الطالب أو اخلريج يف دراست اجلامعية من مهارات ومعارف واجتاهات وما سوف تصقل الدراسة يف مرحلدة الدراسدات العليداو ويليد
فإن إقهال اخلرجيني يلى االلتحدا بالدراسدات العليدا باملةسسدة التعليميدة مدن املةهلدرات اهلامدة يلدى الفايليدة التعليميدة لتلد
املةسسة وخاصة إذا كان اإلقهال ليس مقصورا فقد يلدى خرجيدي الكليدة بدك مدن كليدات جامعيدة أخدرى إذا ىطدى ذلد إىل إقهدال
الطالب الوافدين فهذا مةهلر ودالل واضحة يلى أن هذه املةسسة قادرة يلى التعهري الصدحي يدن إمكاناتهدا وأنهدا قدادرة يلدى ن در
وتسويق خدماتها املميزة يف هذا اجملال وفيما يلي أهم احملاور اليت يلى فريق املراجعة تداوهلا يف إدارة املناق ة مع هدذه الفئدة مدن
الطالبو
لذا جيب يلى املةسسة التعليمية اليت تقد تل الدربامج أن تهدعها يف بدةرة اهتماماتهدا وأن تكدون لدديها خطد مو قدة
لتحسينها ومراجعتها دورياً والتأكد أن املخرجات التعليمية املستهدفة جلميع براجمها ميكن حتقيقها بصورة جيدة من خالل مناهج
مت تصميمها يلى أسس يلمية رفيعة ومت التحقق من إجناز خمرجات بأنظمدة تقدويم قدادرة يلدى القيداس ا قيقدي ةوضدوييةو
ويلى السادة املراجعني التحقق من النقاط اآلتية سواء من امللفات الدايمة للزيارة أو اللقاء مع طالب الدراسات العلياو
1و الدرجات املمنوحة
( الئحة معتمدة  ،تراجع دورياً ،توصيف الربامج واملقررات  ،مراجع خارجي  ،حتديث مستمر  ،ن ر وإيالن للوافدين )و
2و العملية التعليمية
( مصادر تعلم متنوية  ،مراقهة األداء  ،أمناط تعلم غدري تقليديدة  ،اختيدار القدائمني بالتددريس  ،تدوافر التاهيدزات ،
طر التددريس  ،الدتعلم الدذاتي  ،معددل التزايدد الطالبدي  ،الطدالب الوافددين  ،تطهيدق املعدايري األكادمييدة  ،اجتيدا
اجملتمع)
3و نظا التسايك واإلهلراف األكادميي
( إجراءات التسايك واإلهلراف معلن ومعروف  ،دليك الطالب  ،حرية اختيار امل رفني  ،الطالب املقيدين)
4و التقويم
( أسدداليب متنويددة  ،التقددويم املسددتمر  ،التقددويم النهددائي  ،جلددان املمتحددنني  ،املمتحددنني اخلددارجيني  ،إيددالن جددداول
االمتحانات  ،أنظمة التعامك مع التظلمات)و
5و مستوى رضا الطالب الدراسات العليا
( تقييم الربامج  ،التخلص من الروتني  ،استهيان الطالب  ،قياس الرضاء خط التحسني لتطوير الربامج)و

