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سياسة الوثيقة -كلية الخوارزمي الدولية     

 سياسة ملفات المساق الدراسي 

 من المساق ملف في المحاضرات وخطط المساق خطط من بنسخ االحتفاظ يجب
 على يجب.  والخارجي الداخلي التدقيق من لمزيد التدريس هيئة عضو قبل
 صحيح بشكل تقييمها يتم التعلم نتائج جميع أن من التأكد المساق قادة
 المشاريع، التكاليف، االمتحانات، القصيرة، االختبارات) خالل من

 يتم. الدراسي المقرر في موضح هو كما( والنهائية النصفية االختبارات
 اإلشراف وعملية التقييمات لجميع الداخلي اإلشراف عملية خالل من ذلك

 المرفق التعلم تائجن على االطالع يرجى. النهائية لالختبارات الخارجي
 تدقيقها يتم المساق ملفات. التدريس هيئة عضو دليل في ايضا والمتوفر

 ملفات في هذه التدقيق تقارير من بنسخ االحتفاظ يتم. القسم طرف من
 ضمان لمتابعة المدقق تعليمات حسب الالزمة التعديالت إجراء ويجب المساق
 قبل من المساق ملفات فحص أيضًا يتم. ودقتها الملفات هذه اكتمال
 تقارير نتائج استخدام يتم. دراسي فصل كل نهاية في الخارجي المدقق
 ألعضاء السنوية والتقويم التقييم عملية خالل الستعمالها هذه التدقيق

 .التدريس هيئة
 لالحتفاظ التالية التعليمات على االطالع التدريس هيئة أعضاء على ينبغي
  :ودقيقا كامال المساق بملف

اف:   قائمة مراجعة ملف المساق ونموذج اإلشر

 

ونية )البد أن تكون عىل شكل ملفات   فقط( PPTاو   PDFالمحتويات اإللكير
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    مقرر المساق )مأخوذ من برنامج التدريس( 1

    التواري    خ المناسبة خطة المساق مع  2

 مواصفات التقييم:  

ة  3     امتحانات قصير

    التكاليف )مع توزي    ع العالمات او التقييم( 4

    مشاري    ع )مع توزي    ع العالمات او التقييم( 5

    عروض )مع توزي    ع العالمات او التقييم( 6

ي )مع توزي    ع العالمات او التقييم( 7
    االمتحان النصف 

ي   8
ي يتم إدراجها ف 

ي )مع توزي    ع العالمات وقائمة المراجعة التر
االمتحان النهائ 

 ) ي
 الملف بعد االنتهاء من االمتحان النهائ 

   

ات، مالحظات، الكتاب  9 (المادة التعليمية )المحاض  ي
وئ      االلكير

ونية ألعمال الطلبة بما فيهم التكاليف، المشاري    ع، والعروض   10 عينات الكير
 )مع تقرير نسبة التشابه طبقا لسياسة العينات( 

   

11 )     تقرير انجاز المساق )للفصل الحالي

ي )من الفصل  12 األخير الذي عرض فيه هذا المساقمالحظات المراجع الخارج  )    
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ي ذلك جميع مكونات المساق الدراسية ونتائج   13
تقرير عالمات الطلبة )بما ف 

). ي
، إذا كان المساق يحتوي عىل امتحان نهائ  ي

 االمتحان النهائ 
   

ي   14
ي واالمتحان النصف 

    مراجعة االمتحان النهائ 

اف.  15     قائمة مراجعة ملف المساق واستمارة اإلشر

 المحتوى المطبوع 

ة إذا لم   16 ، واالمتحانات القصير ي
عينات لالمتحانات الكتابية )االمتحان النصف 

ونيا(  تكن إذا لم يتم اجراءها الكير
   

اف الداخىلي لجميع  17 التكاليف واالمتحانات النهائية  عينات التقييم مع اإلشر
ي ملف المساق لمراجعة تكاليف المساق(

 )سيتم استخدام العينات الواردة ف 
   

تقرير تقييم مساق للطالب )الذي تقدمه وحدة الفعالية المؤسسية من  18
 خالل رئيس القسم(

   

مالحظات اللجنة الداخلية لملف المساق )البد ان تكون   (100-0) عالمة المراجعة الداخلية لملف المساق
هذه المالحظات متعلقة بملف المساق فقط وليس المساق  

 نفسه( 

ي )المالحظات البد ان تكون حول   ( )ملف المساق فقط(100- 0عالمة المراجعة الخارجية ) مالحظات المراجع الخارج 
 ملف المساق فقط، وليس المساق نفسه( 

 

 

 

 تعليمات عامة: 
 تقدم بدورها التي الداخلية اللجنة الى المساق ملف تقديم يتم .1

 يكتب ان ينبغي والذي) المساق ملف باكتمال يتعلق تقرير: تقريرين
 تكتب أن ينبغي والتي المساق تكاليف مراجعة وتقرير ،(التقرير في
 مراجعة لجنة طرف من تضاف والتي المساق تكاليف مراجعة تقرير في

 .الملف
 المراجع زيارة قبل التدريس هيئة عضو الى ارجاعه يتم الملف .2

 .اللجنة طرف من المقدمة بالتعديالت ليقوم الخارجي
 المساق لملف الخارجية المراجعة بعد التقارير إنجاز يتم .3

 .والتكاليف
 الى التقرير من نسخة إرسال سيتم المراجعة عملية من االنتهاء عند .4

 .المستقبل في الالزمة التغييرات إلحداث المساق قائد
 التالية الشجرة اتباع البد ،DVD قرص/ المضغوط بالقرص: الملف بنية

 يجب التي القائمة من العناصر توضح قوسين بين التي األرقام)
 (:  الملف داخل إدراجها

 

     

 قرص   

CD/DVD 

المساق اسم (2،1) المساق مقرر    

(9) التعليمية المادة   

(8-3) التقييمات   

 
تكاليف عينات  

(10) المساق  


