اململكة العربية الس ـ ـعودية
وزارة التع ـ ـ ـ ـ ـليم
جامعة اجل ـ ـوف
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
وحدة اخلطط والربامج الدراسية

الرقم:

...................................................

التاريخ:
املرفقات:

/

.............................................

نموذج التحكيم
الجامعة:

الكلية:

القسم:

مسمى البرنامج:

التحكيم
املجال

البند

نعم ال

الدرجة
الكلية

ً
أوال :اإلطار العام للخطة

مالءمة مسمى البرنامج.

5

مالءمة أهداف البرنامج و مخرجاته.

5

اتساق أهداف البرنامج مع نواتج التعلم
ومواصفات الخريج.
هل يغطي البرنامج الجوانب املعرفية
واألكاديمية املطلوبة؟
التوافق بين نواتج التعلم في املقررات الدراسية
ونواتج التعلم في البرنامج ككل.
مجموع الدرجات

الفعلية

/

14هـ

مالحظات

5
5
5
25
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جامعة اجل ـ ـوف
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وحدة اخلطط والربامج الدراسية

الرقم:

...................................................

التاريخ:
املرفقات:

/

.............................................

ً
ثانيا :مراعات اإلطار الوطني للمؤهالت
باململكة العربية السعودية

التوافق بين نواتج التعلم فى البرنامج ككل
كل على حدة واإلطار
واملقررات الدراسية ٍ

10

الوطني للمؤهالت باململكة العربية السعودية.

مجموع الدرجات
ً
ثالثا :الخصوصية والحداثة

هل يواكب البرنامج أحدث املستجدات في
التخصص؟

10
5

هل يوفر البرنامج التنوع املطلوب؟

5

هل يمتاز البرنامج بحداثة املقررات املطروحة؟
هل يعد البرنامج ً
موازيا للبرامج التعليمية

5

األكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الرائدة؟
مجموع الدرجات

5
20

ً
رابعا :املقارنات املرجعية

وجود مقارنات مرجعية في البرنامج من حيث (
املسمى  ،عدد الساعات  ،املسارات إن وجد ،
نواتج التعلم  ،استراتيجيات التدريس ،

10

التقويم).
مجموع الدرجات

10

ً
خامسا :تكامل الخطة

هل هناك مقررات ترى حاجة إلضافتها
للبرامج؟

5

إذا كانت اإلجابة بنعم أكتب املقررات.
هل هناك مقررات ترى حاجة لحذفها من
البرامج؟

5

إذا كانت اإلجابة بنعم أكتب املقررات.
هل عدد الساعات التدريسية املقترحة

/

14هـ

5

ص .ب – 2014 :اجلوف – سكاكا – هاتف( 0146245682 :الصفحة  2من )4
E-MAIL: PYD@JU.EDU.SA P. O. BOX: 2014 AL-JOUF – SAKAKA – TEL: 0146245682

اململكة العربية الس ـ ـعودية
وزارة التع ـ ـ ـ ـ ـليم
جامعة اجل ـ ـوف
وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
وحدة اخلطط والربامج الدراسية

الرقم:

...................................................

التاريخ:
املرفقات:

/

.............................................

مناسب؟
هل هناك مقررات ترى حاجة لدمجها؟
إذا كانت اإلجابة بنعم أكتب املقررات التي

5

تحتاج لدمج.
هل املراجع املخصصة للمقررات مناسبة
وكافية؟
مجموع الدرجات
ً
سادسا :الجودة
واالعتماد األكاديمي

هل البرنامج يغطي متطلبات الجودة واالعتماد
األكاديمي؟
مجموع الدرجات

مجموع الدرجات الكلية

5
25
10
10
100

مالحظات مهمة:
-

توزيع الدرجات فى هذا النموذج مبني على األوزان النسبية ملكونات الخطة الدراسية.

-

ال تعني اإلجابة (نعم) في جميع بنود النموذج تميز الخطة في هذا البند.

-

التقدير الكمي لكل بند من البنود يحتاج الى تفسير موضوعي وتبرير علمي في التقرير الختامي.

/

14هـ

أي إضافة تود طرحها؟
رأي املحكم في البرنامج بصورة عامة:
توصية املحكم:
 قبول البرنامج.
 قبول البرنامج مع إجراء التعديالت املقترحة في ...
ً
 عدم قبول البرنامج نهائيا لألسباب املذكورة.
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اململكة العربية الس ـ ـعودية
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الرقم:

...................................................

التاريخ:
املرفقات:

/

/

14هـ

.............................................

التقرير الختامي
ينبغي أن يعكس هذا التقرير نتائج تقييم املحكم للخطة بجميع محاورها كما أورده في النموذج السابق.

املعلومات الشخصية للمحكم
الدولة:
االسم:
جهة العمل:
الدرجة العلمية:
التخصص:
اسم البنك:
الفرع:
األيبان:
رقم الجوال:
البريد اإلليكتروني:
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