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نموذج تقٌٌم مراجع خارجً لمقرر دراسً (المرحلة البكالورٌوس)
الفرقة ..الثانٌة..

الفصل الدراسً

الثانً

العام الدراسً...الثانً...

ٌعبر التقرٌر التالً عن الراى العلمً الموضوعً للسٌد األستاذ الدكتور /هانً محمد جوهر
الوظٌفة الحالٌة. :مدٌر مركز ضمان الجودة واالعتماد جامعة القاهرة..........
تمت مراجعة وتقٌٌم توصٌف المقرر المرفق بناءا على طلب:
قسم ........:الخلٌة واألنسجة.............
كلٌة الطب البٌطري -مشتهر
جامعة بنها
اسم المقرر. :غٌر واضح هل هو  ..Special Histology.أم هو  Histology Bعلما ً أن رقم
الكود لكالًً مالن المقالررٌن  Histology Bو ِ Histology Aهالو نفالس الكالود ولكالن A, B ,
 Vet 00621فهل هما مقرر واحد أم أثنٌن .
تارٌخ المراجعة.....................1111-1-1. :
برجالالاء مراجعالالة المكونالالات التالٌالالة التالالى تسالالاعد علالالى التقٌالالٌم الشالالامل لتوصالالٌف المقالالرر وذل ال
باستخدام المقٌاس التالى:
أ -البٌانات االساسٌة للمقرر:
العناصر

مستوفى

البٌانات األساسٌة

غٌر مستوفى
√ (أسالالالالالالالالالالم المقرر)(كالالالالالالالالالالود
المقرر)

اسم المنسق

√
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تعلٌقات المقٌم:
تالالارٌخ اعتمالالاد التوصالالٌف للمالالرة األولالالً مالالن جمٌالالع مجالالالس األقسالالام ثابالالت لجمٌالالع األقسالالام وهالالو
 1991/9/11وآخالالر اعتمالالاد للمقالالرر هالالو  1119/11/11أي بعالالد بداٌالالة الدراسالالة بحالالوالً شالالهر
ولٌس قبله ولم ٌتم أعتمادة فً األعوام الدراسٌة .1111-1111 , 1111-1119
.ب -التقٌٌم االكادٌمى:
أهداف المقرر
صٌاغة األهداف

√

واض الالالالالالالحة (

غٌ الالالالالالالر واض الالالالالالالحة

)

(

)
قابلة للقٌاس

كم الالالالالالالالالالالالى

(

√

ن الالالالالالالالالالالالوعى

)

(

)

تعلٌقات المقٌم:
بعض األهداف غٌر مًئمة لطبٌعة المقرر مثل
Understand the basic histological structure of different tissues.
...........................................................................................................
 ............ج -مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر:
مخرجات التعلم المستهدفة

واضالالالالالحة ( √ ) ҳ ,

غٌالالالالالر واض الالالالالحة (

)
ارتباط مخرجات التعلم المستهدفة بأهداف المقرر

مرتبط الالالالة (
)

مخرجالالات الالالتعلم المسالالتهدفة تتوافالالق مالالع مواصالالفات
المقرر فى كل من:

√

)

غٌ الالالالر مرتبط الالالالة (

Quality Assurance Unit
وحدة ضمان الجودة بكليت الطب البيطري
....................................... .............................................................................................................................

المجال المعرفى
المهارات التطبٌقٌة والمهنٌة
المهارات الذهنٌة
المهارات العامة

ٌتوافالالالالالالالالق (√

ال ٌتوافالالالالالالالالق (

)

)
ٌتوافالالالالالالالالق (√

ال ٌتوافالالالالالالالالق (

)

)
ٌتوافالالالالالالالق (√

ال ٌتوافالالالالالالالق (

)

)
ٌتوافالالالالالالق (√

ال ٌتوافالالالالالالق (

)

)
مخرجالالات الالالتعلم المسالالتهدفة للمقالالرر تواكالالب التطالالور تواكب (

ال تواكب (

√ )

)

العلمى فى مجال التخصص
مخرجات التعلم المستهدفة للمقالرر تواكالب احتٌاجالات تواكب (√

ال تواكب (

)

)

سوق العمل
تعلٌقات المقٌم:
األفعال المستخدمة فً بعض المخرجات غٌر مًئمة مثل ما ذكر فً  a.3.وكذل جمٌع أفعال
المخرج  cوالمخرجd .
د -المعاٌٌر األكادٌمٌة :
تحدٌد المعاٌٌر األكادٌمٌة

محالالالالالددة (√

غٌالالالالالر محالالالالالددة (

)

)
مًئمة المقرر للمعاٌٌر األكادٌمٌة

مًئم الالالالالة (√

غٌ الالالالالر مًئم الالالالالة (

)

)
تحقٌق المعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناه من خًل توصالٌف تتحقالالالالالالالالالق (√

)

ال تتحقالالالالالالالالالق (
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المقرر

)

تعلٌقات المقٌم:
أجزاء المقرر موزعة علً خمسة عشر أسبوع (مجموع  91سالاعة ) دون مراعالاة أن امتحالان
العملً فً األسبوع  11والنظري والشفهً فً األسبوع .11
ه -تقوٌم أعمال الطًب:
مًئم الالالة ط الالالرق التق الالالوٌم لطبٌع الالالة مخرج الالالات ال الالالتعلم مًئمة ( √ )

غٌر مًئمة (

المستهدفة

تعلٌقات المقٌم:
األوزان النسبٌة ألسالٌب التقٌٌم ال ٌمكن أن تتطابق مع اآلئحة حٌث تختلف من مقرر آلخر وال
توجد قاعدة تعكس مضمون اآلئحة.
تعلٌقات اخرى:
ٌجالالالب مراعالالالاة تالالالوفر المراجالالالع المشالالالار الٌهالالالا فالالالً مكتبالالالة الكلٌالالالة حتالالالً تكالالالون فالالالً متنالالالاول
الطًب...................................................................................................
...........................................................................................................
رأى المقٌم النهائً:
ٌحت الالالالالالالالالاج التوص الالالالالالالالالٌف ال الالالالالالالالالً مراجع الالالالالالالالالة م الالالالالالالالالع مراع الالالالالالالالالاة م الالالالالالالالالا ذك الالالالالالالالالر ف الالالالالالالالالً ه الالالالالالالالالذا
التقرٌر...................................................................................................

)
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اسم المقٌم الخارجً:
أ.د .هانً محمد جوهر

التوقٌع:

