
                                

 كلية الحاسبات والمعلومات     
 

 
 معايير اختيار المراجع الخارجي

 
 

 اجراءات االختيار -1
 
 او المجتمع مؤسسات من كلیة أو تعلیمیة أو أكادیمیة كلیة قبل من االختیار یتم أن .1

 .الصناعة

 .العلمى القسم مجلس بتقییمھا التخصص یقوم مجال فى عملیة/علمیة خبرة ذوى یكون أن .٢

 المتخصصة البحثیة الجھات بأحد أو التعلیمیة الكلیة خارج من األكادیمیین األعضاء أحد .٣
 الجودة نظم في المشاركة العالي التعلیم مؤسسات بأحد أو
 .التعلیمیة والمؤسسات األكادیمیة للبرامج المراجعة عملیات في خبرة لدیه .٤

 .الخارجى المراجع على اختیار الكلیة مجلس موافقة .٥

 .هیوخریج العلمیة محتویاته وطبیعة البرنامج بطبیعة درایة على یكون أن .٦

 

 الجوانب الشخصية في المراجع -٢
 

 .أدائھا وتطویر التعلیمیة المؤسسات اعتماد فى الخارجیة المراجعة بدور اإلیمان  .1

 .تقلیدیة غیر بطرق المشكالت وحل الناقد التفكیر .2

 . األحكام إصدار فى التحیز وعدم الموضوعیة .3

 .المطلقة السریة على الحفاظ .4

 .واألحداث للمواقف الجیدة اإلدارة .5

 
 

 الخبرة في مجال المراجعة والتقويم -٣
 .واعتمادھا الجامعى التعلیم مؤسسات جودة بمعاییر معرفة التامةال .١

  .تطبیقھا وكیفیة وإجراءاتھا االعتماد مبررات . فھم2
  .علمیة أسس وفق والمعلومات البیانات جمع مصادر انتقاء على . القدرة3
  .وتفسیرھا والكیفیة الكمیة البیانات . تحلیل4
 . المراجعة تقاریر كتابة مھارات إتقان .5

 
 مهام المراجع الخارجي -٤

 المراجع تقریر استمارة باستخدام الالزمة التقاریر وإعداد بمراجعة الخارجى المراجع یقوم
 :یأتى مما لكل الخارجى

 وخریجیھ العلمیة محتویاتھ وطبیعة البرنامج طبیعة مع یتفق بما ومحتواه البرنامج بنیة .١
 واتساقھا البیانات دقة .2



 .یطبقھا التي األكادیمیة المعاییر .3

 .المستھدفة التعلیمیة النتائج تحقیق إمكانیة .4

 . التعلم ومصادر استراتیجیات .5

 .الطالب وتقویم المتاحة والتعلم التعلیم تسھیالت .٦

 التعلیم جودة لضمان القومیة الھیئة من المعلنة للمعاییر وفقا وواضح مفصل تقریر إعداد .٧
 .السابقة المراجعة عملیات عن

 

 :ومن المتوقع ان يتم ذلك في اطار من

 

 ضمان عملیة وفھم لمعرفة اإلمكانیات، حدود في المالئمة، الخطوات كافة اتخاذ 
 .ومتطلباتھا واالعتماد الجودة

 الكلیة ورسالة رؤیة احترام من إطار فى بالمراجعة القیام  

 ضدھا او الكلیة لصالح سواء المراجعة عملیة فى نوع أي من تحیز أي تجنب 

 ألي بھا االفضاء وعدم علیھا، یطلع قد التي واألسرار المعلومات على المحافظة

 .الكلیة من اذن بدون األعالم وسائل من وسیلة او فرد ألى أو علمیة او أكادیمیة جھة


