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 التالية: على مدى تحقيق النقاط  المراجع الخارجىيار إختتشتمل معايير 

I. :أن يكون:  المعايير األساسية 

إحدى المؤساااااااااام األااميمية المرموفة مفى   س م ا     تدريس فىأحد أعضااااائ  ي ة   ▪

 .التخصص أم تخصص مناظر )بمرتبة أستاذ( 

 فى عمليام المراجعة األااميمية للبرامج األااميمية مالمؤساام التعليمية .  خبرةلديه  ▪

 يمتلك الوفت الكافى مالدافع لإلضطالع بالما وليام مفقا لل دم  الزمنى المت ق عليه . ▪

الم نياة مالم اا ▪ ام المنااسااااباة المرتبطاة بم اا   ريمتلاك المعرفاة األاااميمياة مالخبرام 

 التخصص الذى ي رى تقييمه.

متقييا العملياام  لادياه القادرة على تقاديا ماااااا ماة فعاالاة ما اائة عاالياة لمراجعاة البر اامج   ▪

 ماإلجرائام المصاحبة.

مرام التادريبياة ممرا العمال  تادربوا بك اائة من خال  الادم   ممن يتمتعون باالااااامعاة الطيباة ▪

 مفق القواعد المحدمة من فِبل ال ي ة.بال ي ة في م ا  ضمان ال ومة مالتقويا  

II. :المعايير الم ضلة 

 لديه خبرة سابقة امراجع خارجى. ▪

المخرجااام   ▪ اتااابااة  ذلااك  فى  بمااا  الاادراساااايااة  المنااا ج  تطوير  فى  متميزة  خبرة  لااديااه 

الوعى الكافى بطرق التعليا الحديثة ماذلك إساااتراتي يام  التعليمية/أسااااليل التقويا ملديه  

 التدريس.

III. :تعارض المصالح 

 الي وز تعيين المراجع الخارجى من الية من اليام جامعة فارمس. ▪

أال يكون فد فام بأى تعامن تدرياااى أم بحثى مشااتر  مع أعضااائ منتااابين إلى الكلية فيد   ▪

 المراجعة.

 أم سبق له العمل فى جامعة فارمس.أال يكون فد سبق له التقدم للعمل   ▪
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 :الخارجى المراجع مهام

يقوم المراجع الخاارجى بمراجعاة مإعادام التقاارير الالزماة بااسااااتخادام اسااااتماارة تقرير المراجع  

 :لكل مما يأتى  الخارجي

 .  البيا ام االساسية للبر امج ▪

 . التقييا االااميمي   ▪

 .   مخرجام التعلا المات دفة للبر امج ▪

، متحقيق ا من خال   ممدى مالئمت ا لمواص ام الخريج  المتبناه  المعايير االااميمية  ▪

 . توصيف البر امج 

 . متواز ه مع مواص ام الخريج  يكل البر امج ممحتوياته ▪

مالئمة الطرق الماتخدمة في التقويا لطبيعة مخرجام التعلا  ممدى   تقويا اعما  الطالب ▪

 .  المات دفة

 .  الدفيقة لتوصيف المقررام الخاصة بالبر امجالمراجعة  ▪
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   الخارجي:المستندات الواجب ارسالها للمراجع 

   للكلية.الالئحة الداخلية  ▪

 المعايير األااميمية المتبناه. ▪

 توصيف متقرير البر امج. ▪

 توصيف متقرير المقررام الدراسية.  ▪

 مص وفام البرامج مالمقررام الدراسية.  ▪

 استراتي ية التدريس مالتعلا.   ▪

 الخارجي استمارة تقرير المراجع  ▪


