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 الممتحن الخارجي سياسة -08

_____________________________________________________________________ 

سياسة جديدة الحالة :                          

سياسة تمت مراجعتها                                        

تكملة لسياسية قائمة                                              

النطاق :                    جميع كليات العلوم التطبيقية     

بعض الكليات ) ..........................................(                                   

احدة     ) ..........................................(كلية و                                   

الجهة المستهدفة :        الموظفين:       جميع الموظفين      الموظفون األكاديميون      الموظفون غير األكاديميين   

الوريوس         طالب الدراسات العليا جميع الطالب        طالب البكالطالب :                                            

جميع التخصصات                   بعض التخصصات )....................(                                                        

 

 :      األسس واألهداف -1

توى مسالتي ترفع من  سياسة الممتحن الخارجي ز نظامها األكاديمي من خالل وضعتعزيبتلتزم الكليات 

جود التأكد من و حيث تهدف هذه السياسة إلى ،يمية العالمية كاددها األكاديمية إلى المستويات األبرامجها وموا

 ،مليات التطويرمراجعة منتظمة للمواد والبرامج األكاديمية التي تخدم ضمان الجودة في الكليات وكذلك ع

اإلضافة ب ،لكليات صارمة ومنصفة و موثوق بهاتقييم المطبقة في اأيضا إلى التأكد من أن طرق ال كما تهدف

 ظمة األقسام والسياسات.عادل وموائم ضمن نطاق الكليات وأنتطبيقها بشكل  التأكد من إلى

 

 :      التعريفات -2

 إال في حال التصريح بغير ذلك : ،وألغراض هذه السياسية تنطبق هذه التعريفات 

هي باالختبار أو المؤهل والتي تنت لمحاضرات والدروس في موضوع معين ،سلسلة من ا  : المقرر

 الدراسي. 

جل تزويد عية أو تجارية أو مهنية وذلك من أفرد ينتمي إلى بيئة أكاديمية أو صنا  الممتحن الخارجي :

 الكليات بالنصائح الموضوعية والمستقلة حول إنجاز الطالب فيما يتعلق بهذه المقاييس .
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 :      ومبادئ السياسة محتوى -3

تحدد هذه السياسة القوانين والمبادئ التي تنظم المواعيد واألدوار والمسؤوليات التي تخص الممتحن 

 الخارجي فيما يتعلق بالبرامج والمواد في كليات العلوم التطبيقية .

حول  ةالموضوعية والمستقل تعليقاتبالنصائح وال يتم تعيين الممتحن الخارجي لتزويد الكليات  :3.1

لك من ويتم ذ لطالب فيما يتعلق بهذه المقاييس ،وكذلك حول إنجاز ا المقاييس األكاديمية للكليات

 . برامج األكاديميةال على مستوى تقييمالخالل متابعة عملية 

كاديمي يجب أن يكون هناك ممتحن خارجي واحد او اكثر لكل برنامج دراسي أو مواد ذات معدل أ  : 3.2

عيين حيث يتم ت مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا ، سواء على مستوى السنة التأسيسية أو

 ام بدوره كما تحدده هذه السياسة.الممتحن الخارجي للقي

 جيالبرامج األكاديمية في واحد او اكثر من الكليات فإن مسؤولية الممتحن الخار في حالة طرح  : 3.3

 نه من إعطاء الحكم حولحتى يكون الممتحن الخارجي في وضع يمك   ، الكلياتن تشمل جميع يجب أ

 األداء في جميع الكليات .والجودة والمقاييس المقارنة بين 

ق القدرة على تحقي أن تكون لديه يجب على الممتحن الخارجي الذي يتم تعيينه من قبل الكليات :  3.4

 المعايير التالية :

 مجاالت التي تغطيها البرامج األكاديمية أو جزء منها .الكفاءة والخبرة في ال .1

 ااألكاديمية أو المهنية التي تتعلق على األقل بمستوى المؤهالت التي تتم متابعته المؤهالت .2

 خارجيا أو وجود الممارسة المكثفة للخبرات المناسبة .

 القدرة على وع وكذلكم التقييم المناسبة للموضالكفاءة والخبرة التي تتعلق بتصميم وأداء مها .3

 .المناسبة القيام بإجراءات التقييم 

ء الزمال احترامحدود التهذيب وذلك من أجل نيل  كافية ضمنالمصداقية الواسعة والخبرة ال .4

. 

 .يها علعلى المقاييس المتوقعة من قبل الطالب إلنجاز الدرجة التي يتم تقييمها  االطالع .5

في البرامج التي يتم تقديمها وتقييمها بلغات غير كذلك الطالقة في اللغة اإلنجليزية و .6

ذات الصلة ) إال في حال وجود األخرى باإلضافة إلى الطالقة في اللغات  ،اإلنجليزية

ترتيبات للتأكد من أن الممتحن الخارجي قد تم تزويده بالمعلومات التي تساعده في وضع 

 . الحكم (

وضعها من قبل الجهات المهنية والتنظيمية  تحقيق المعايير التي يمكن تطبيقها والتي تم .7

 والقانونية .

 المناهج ذات الصلة .في مجال تصميم و طرح  الحالية الوعي التام بالتطورات .8

 الكفاءة والخبرة التي تتعلق بتطوير خبرات الطالب . .9

ة كالتجارغير مؤسسات التعليم العالي  أخرى ياتقد ال يتمكن المرشحون الذين يأتون من خلف  : 3.5

إسهامات مهمة ب إال أنهم قد يقوموا جميع المعايير السابقة ،من تحقيق  والصناعة ومجال الوظائف

 .لذا يجب وضع اعتبار خاص لهؤالء المرشحين كممتحنين خارجيين  ، 
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يجب أن يتاح للمحتن الخارجي إمكانية الوصول التام لنماذج من أعمال الطالب ، مع إمكانية النظر  :  3.6

 في أي جزئية منها .

ض وفي بع أربع سنوات ، يمكن تعيين الممتحن الخارجي بشكل سنوي أو كحد أقصى يصل إلى  : 3.7

االنتهاء د كما هو الحال عن االستمراريةللتأكد من تمديد الفترة إلى سنة واحدة يتم  االستثنائيةالحاالت 

ومن أجل تمديد فترة التعيين يجب أن تقوم األقسام االكاديمية بتسليم المدير  من البرنامج األكاديمي،

 العام  قرار مكتوب يتضمن أسباب التمديد وذلك للحصول على الموافقة.

تلخيصي  رباإلضافة إلى تقري بصيغة رسمية ،و تقرير سنوي مكتوب  يلتزم الممتحن الخارجي بتقديم  : 3،8

 ة تعيينه .يتم ذلك نهاية فترنهائي و

يجب على الكليات إعطاء األهمية الكاملة والجادة حول التعليقات والتوصيات التي يتضمنها تقرير   :3،9

لم يتم اتخاذها بناًء على التي تخاذها أو اإلجراءات التي تم ايتم تسجيل حيث  ،الممتحن الخارجي 

 بالغها ألصحاب الشأن .من ثم إمحتوى التقرير و

 

 ال توجد    ة :التشريعات الموائم -4 

 

  ال توجد    : المالحق -5

 

 

 مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية .   :جهة االعتماد  -6

 

 

 تواريخ الموافقة على السياسة : -7

 

 .....................   تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 .................... تمت الموافقة على هذه النسخة من السياسة في تاريخ 

 ..................    بدأ العمل بهذه النسخة من السياسة في تاريخ

  ...................      سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 

 

 

 التطبيقية  المدير العام لكليات العلوم   الجهة الداعمة لهذه السياسة : -8

 

 

 العام لكليات العلوم التطبيقية  المدير    : جهة االتصال -9

 


