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 1الصفحح 

 
  

 
 األكادَوٍ الثرًاهجًوىذج وصف 

 (األكادَوٍ()هراجعح الثرًاهج العالٍ )هراجعح أداء هؤسساخ التعلُن 

 وصف الثرًاهج األكادَوٍ 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازا  
 تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 عبيؼخ انًضًُ كهُخ انزرثُخ نهؼهىو انصرفخ / انًؤضطخ انزؼهًُُخ .1

 هىو انحُبحػ انمطى انغبيؼٍ / انًركس  .2

   ثكبنىرَىش ػهىو انحُبح اضى انجرَبيظ األكبدًٍَ  .3

 ثكبنىرَىش ػهىو انحُبح اضى انشهبدح انُهبئُخ  .4

 ضـــُىٌ انُظبو انذراضٍ   .5

 نٍ َحصم ػهً أٌ اػزًبد انًؼزًذ   ثرَبيظ االػزًبد .6

 انزطجُك فٍ انًذارش  انًؤصراد انخبرعُخ األخري  .7

 22/2/2017 ربرَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجرَبيظ األكبدًٍَ .9

 فٍ انًذارش انًزىضطخ وانضبَىَخ  هىو انحُبح نُكىَىا يذرضٍُ عُذٍَأػذاد طهجخ خرَغٍُ يٍ لطى ػ● 
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 يخرعبد انزؼهى انًطهىثخ وطرائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى  .10

 وانفهى  انًؼرفخ-أ

       نهُجبد. أٌ َزؼرف انطبنت ػهً انًفبهُى  انؼهًُخ انجبَىنىعُخ -1أ

 أٌ َزؼرف انطبنت ػهً انًفبهُى  انؼهًُخ انجبَىنىعُخ نهحُىاٌ. -2أ

 أى َتعرف الطالة علً الوفاهُن  العلوُح السلىكُح الورتثطح تعولُح التعلن لالحُاء الوجهرَح والوٌاعح. -3أ

 أٌ َزؼرف انطبنت ػهً كُفُخ االضزفبدح واضزخذاو األعهسح انًخزجرَخ. -4أ

 ؼهى انطبنت اضزخذاو طرائك يزُىػخ فٍ انزذرَص.أٌ َز -5أ

 أػذاد كىادر يذرثخ  ويؤههخ  نهؼًم  فٍ انًؤضطبد انزرثىَخ. -6أ

 

 انخبصخ ثبنًىضىع  انًهبراد-ة 

 يهبرح انزذرَص فٍ يبدح االحُبء  – 1ة 

 اٌ َكىٌ نهطبنت انمذرح ػهً رىصُف انًُبرط واالوضبط انًخزجرَخ.  - 2ة 

     نطبنت انمذرح ػهً رثط األضجبة ثبنًطججبد انطجُؼُخ.اٌ ًَزهك ا  - 3ة 

 

 طرائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 .ُبلشخ ً. أضهىة انزفكُر وان1

 .. االخزجبراد انؼًهُخ انزٍ رطزخذو فٍ انًخزجراد 2

 انزؼهُى ثىاضطخ انًحبضرح االضزكشبفُخ..3

 

 طرائك انزمُُى      

 .رمذَى رمبرَر أضجىػُخ 1

 د االيزحبَبد . درعب2

 . ثحىس انزخرط3

 درعبد انزطجُك -4

 

 انزفكُر يهبراد-ط

 ًحبورح ثٍُ انطبنت واالضزبرأضهىة ان -1ط         

 أػذاد رمبرَر اضجىػُخ -2ط

 راء يُبلشبد نهُزبئظ فٍ َزبئظ انزحهُالد انجبَىنىعُخ.أع -3ط

 نزغبرة فٍ انًخزجراد(انزفكُر االضزكشبفٍ )أكزشبف انحمبئك انؼهًُخ يٍ خالل ا  -4ط   

 طرائك انزؼهُى وانزؼهى     

 . انذرعبد1

 . انًُبلشخ وانزحبور2

 . االخزجبراد 3

 

 طرائك انزمُُى    

 

 انذرعبد , انجحىس وانزمبرَر , االخزجبراد
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 .انشخصٍ(األخري انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر  )انًهبرادوانًُمىنخ  انًهبراد انؼبيخ-د 

 َطزطُغ انطبنت يٍ رىظُف انًؼرفخ  انزٍ رهمبهب  أٌ -1د

 أٌ َزًكٍ انطبنت  يٍ االضزفبدح  يٍ انًؼرفخ  وكُفُخ رىظُفهب  -2د

 أٌ َكزطت انطبنت يهبرح  يهُُخ  انزؼهُى وانزذرَص  -3د

 أٌ َطزطُغ انطبنت يٍ رغطُذ يب أكزطجه فٍ انزطىَر انًهٍُ  -4د   

 

 وانزؼهى  انزؼهُىطرائك          

 انزطجُمبد انؼًهُخ          

 انسَبراد انًُذاَُخ          

 ثحىس انزخرط           

 انُذواد وانذوراد  انزٍ َمًُهب  انمطى  وانكهُخ .           

 طرائك انزمُُى          
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 ثُُخ انجرَبيظ  .11
 انشهبداد وانطبػبد انًؼزًذح .12

 انًطزىي / انطُخ
ريس انًمرر أو 

 انًطبق

اضى انًمرر أو 

 انًطبق

وانىحذاد انطبػبد 

 انًؼزًذح

 

 ـــ االونً

 

 

 

 

 

    
 

 

 ػهى االحُبء   

 

 رشرَح انُجبد

 

 حُبرُخ انخهُخ

 

 كًُُبء ػبيخ

 

 األرضػهى 

 
 علن الٌفس الترتىٌ

 

 أضص ررثُخ

 

 انهغخ انؼرثُخ
 

 

 

 ػهى انحبضجبد

 

حمىق االَطبٌ 

 خوانذًَىلراطُ

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 3

 

 وحذاد 2 –ضبػخ 1

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 2

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 2

 

 وحذاد 2 –ضبػخ 1

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 3

 

 وحذاد 2 –ضبػخ 1

 

 

 

 

 

  

 درعخ انجكبنىرَىش 

اضجىػُب نهطبنت  ( ضبػخ 25رزطهت )

 فٍ عًُغ انًىاد نهًرحهخ االونً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 5الصفحح 

 
  

 

 ـــ انضبَُخ

 الفمرَبد

 

 رصُُف َجبد

 

 االَطغخ

 

 االعُخ

 

 انكًُُبء انحُبرُخ

 

 انحبضجبد

 

 ػهى انُفص انًُى

 

رؼهُى صبَىٌ 

 وأدارح َرثىَخ

 

اإلحصبء 

 انحُبرٍ

 

 

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 3

 

 وحذاد 4 –ػخ ضب2

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 2

 

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 3

 

 درعخ انجكبنىرَىش 

اضجىػُب نهطبنت  ( ضبػخ 34رزطهت )

 انضبَُخفٍ عًُغ انًىاد نهًرحهخ 
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 ـــ انضبنضخ

 ثُئخ ورهىس  

 

 حشراد   

 

رشرَح يمبرٌ                      

 نهحجهُبد

 

انطحبنت   

 واالركُكىَبد

 

 انىراصخ    

 

 انفطرَبد 

 

يُهظ وفهطفخ 

 انجحش انؼهًٍ

 

يُبهظ وطرائك 

 انزذرَص

 

اإلرشبد 

انزرثىٌ 

 وانصحخ انُفطُخ

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 3

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 2

 

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 3

 

 

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 2

 

 

 

 ش درعخ انجكبنىرَى

اضجىػُب نهطبنت  ( ضبػخ 31رزطهت )

 فٍ عًُغ انًىاد نهًرحهخ انضبنضخ
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 ـــ انراثؼخ

 انطفُهُبد  

 

 فطهغخ انحُىاٌ

 

 فطهغخ انُجبد

 

االحُبء       

 انًغهرَخ

 

 انًُبػخ  

 

 أخزُبرٌ 

 

 يشروع  ثحش

 

 لُبش ورمىَى

 

انًشبهذح   

 وانزطجُك

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 وحذاد 6 –ضبػخ 4

 

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 3

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 2

 

 وحذاد 2 –ضبػخ 2

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 2

 

 

 وحذاد 4 –ضبػخ 3

 

 

 

 

 

 درعخ انجكبنىرَىش 

اضجىػُب نهطبنت  ( ضبػخ 28رزطهت )

 فٍ عًُغ انًىاد نهًرحهخ انراثؼخ

 

 

 انزخطُط نهزطىر انشخصٍ .13

 ثبنىلذ واالنزساو ثبنسٌ انًىحذ االهزًبو  -1

االرساٌ انطهىكٍ داخم انحرو انغبيؼٍ يٍ خالل َشر انىػٍ انخبص ثبَظًخ  -2

 ولىاٍَُ اَظجبط انطهجخ 

ًَكٍ أٌ  َزطىر طبنت انجكبنىرَىش يٍ  خالل  عؼهه راد لبثهُخ فٍ أٌ َكىٌ  -3

 يذرش  َبعح فٍ يهُخ انزذرَص 

 

 انًؼهذ(النزحبق ثبنكهُخ أو األَظًخ انًزؼهمخ ثب غ)وضيؼُبر انمجىل  .14

 . انمجىل انًركسٌ 1   

 .لجىل انطهجخ خرَغٍ انفرع انؼهًٍ حصرا  2   

 . لجىل انطهجخ خرَغٍ انًؼبهذ انزرثىَخ3   

 نت نهزذرَص ب. انًمبثهخ انشخصُخ نهطهجخ نغرض رحذَذ يذي يالئًخ انط4   

 انطبلخ االضزُؼبثُخ اللطبو انكهُخ . -5   

 

 ًؼهىيبد ػٍ انجرَبيظأهى يصبدر ان .15

 وصُمخ رخرط انطبنت يٍ االػذادَخ انصبدرح يٍ وزارح انزرثُخ -1

 َزبئظ انمجىل انًركسٌ ) انصبدرح يٍ وزارح انزؼهُى انؼبنٍ ( -2

 انىصبئك انرضًُخ انشخصُخ نهطبنت  -3
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 هخطط ههاراخ الوٌهج  

 الثرًاهج الخاضعح للتقُُنَرجً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرجاخ التعلن الفردَح هي   

 هخرجاخ التعلن الوطلىتح هي الثرًاهج

السٌح / 

 الوستىي

رهز 

الوقر

 ر
 اسن الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 

 ههاراخ التفكُر الوهاراخ الخاصح تالوىضىع الوعرفح والفهن

 الوهاراخ العاهح والوٌقىلح

) أو( الوهاراخ األخري 

الوتعلقح تقاتلُح التىظُف 

 شخصٍوالتطىر ال

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

2116 B11 علم االحياء  √ √   √  √ √   √ √   √ √   

P11  تشريح النبات  √    √  √ √   √ √   √ √   
2116 C11  حياتية الخلية   √   √  √ √   √ √   √ √   

G11 علم االرض      √  √ √   √ √   √ √   

2116 V22 الفقريات   √   √  √ √   √ √   √ √   

P22 تصنيف نبات   √   √ √ √ √   √ √   √ √   

2116 H22 
   √ √   √ √   √ √        االنسجة  

2116 E22 
   √ √   √ √   √ √  √   √   االجنة  
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2116 O33 بيئة وتلوث     √ √  √ √   √ √   √ √   

2116 I33 حشرات   √   √  √ √   √ √   √ √   

2116 N33 
تشريح مقارن 

 للحبليات
  √   √  √ √   √ √   √ √   

2116 L33 
الطحالب 

 واالركيكونات
 √    √  √ √   √ √   √ √   

2116 G33 الوراثة   √   √  √ √   √ √   √ √   

2116 F33 الفطريات  √  √  √ √ √ √   √ √   √ √   

2116 R44 الطفيليات   √ √  √ √ √ √   √ √   √ √   

2116 A44 فسلجة  حيوان   √   √ √ √ √   √ √   √ √   

2116 P44 فسلجة نبات  √    √  √ √   √ √   √ √   

2116 M44 االحياء المجهرية  √  √  √ √ √ √   √ √   √ √   

2116 I44 المناعة  √  √  √ √ √ √   √ √   √ √   
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 ولُحهعاَُر الوراجعح الٌاجحح وتقُُن الع

 هعاَُر الوراجعح الٌاجحح

 اآلتً: فً وتقٌٌمه األكادٌمً البرنامج مراجعة ترتٌبات فً الناجحة المراجعة معاٌٌر تتمثل .1

المواصفات  تتضمن التحسٌن قٌد او قائمة داخلٌة بؤنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج ٌكون ان .1

 اساسا الداخلٌة هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر نوالتحسٌ الذاتً التقٌٌم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجٌة للمراجعة قوٌا

 مناسبا. الخارجٌة المراجعة توقٌت ٌكون ان .2

 .الخارجٌة للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .3

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطٌط فً بالتفاصٌل االعتناء ٌتم ان .4

  ًبالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبٌق فً تستمر بؤن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌم 

 الخارجٌة. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعٌن التعلٌمٌة المإسسة

 ٌة الداخل المراجعة أنظمة تنتجها التً األدلة قاعدة تكون ان على ٌحرص المراجعة: بؤن منسق

اٌة  تلبٌة ٌتم وأن الزائرٌن الخبراء للمراجعٌن المناسب الوقت فً متوافرة التقارٌر وإعداد

 مطلوبة. إضافٌة معلومات او إٌضاحات

 للمراجعة  سٌخضع الذي األكادٌمً للبرنامج الذاتً للتقٌٌم تقرٌرا توفر المإسسة التعلٌمٌة: بؤن

 الخارجٌة.

 وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك فً بما للزٌارة حضٌربالت ٌقوموا بؤن الخبراء: المراجعون

 الزٌارة. إجراء فً بها التً ٌسترشد االولٌة التعلٌقات

 المشاركٌن بما جمٌع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبٌق فً تطابق هنالك ٌكون ان .5

 رٌن.المستم والتحسٌن للمراجعة وٌدعمها العملٌة وفلسفة رسالة ٌحترم

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ٌنم حوارا التعلٌمٌة المإسسة وممثلو المراجعون ٌعقد ان .6

 نظامً.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعٌن أحكام تكون ان .7

 صحة ما المإسسة تإكد وأن التقارٌر وهٌكلة لمعٌار وفقا المناسب الوقت فً المراجعة تقرٌر اعداد ٌتم ان .8

 حقائق. من فٌه ٌرد

البرنامج  عن ومتوازنا تقدم راٌا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 األكادٌمً.

 االعتبار وإعداد بعٌن وأخذها نتائجها بدراسة الخارجٌة المراجعة من االستفادة على قادرة المإسسة تكون ان .11

 اللزوم. عند للتحسٌن واقعٌة خطة

 التقُُن:

إلى وضع وتطبٌق اجراءات للتقٌٌم النظامً لجمٌع المراجعات دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً تسعى  .2

الخارجٌة للبرامج األكادٌمٌة التً تنظمها وسوف ٌطلب من المإسسة التعلٌمٌة ورئٌس المراجعة والمراجعٌن 

وستقوم دائرة ضمان الجودة و اجعة خارجٌة عن طرٌق ملء استبٌان مقتضب. المختصٌن ان ٌقوموا بتقٌٌم كل مر

 بتحلٌل المالحظات المنهجٌة كما سٌقوم عند الضرورة بمتابعة اٌة صعوبات تتم اإلشارة الٌها.  االعتماد االكادٌمً

ارٌر موجزة تظهر تفحص المالحظات المنهجٌة للخروج بتقبدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً كما ستقوم 

اهم الجوانب التطبٌقٌة لعملٌة المراجعة بما فً ذلك المستوٌات العامة للرضا الذي ٌبدٌه المشاركون، إضافة إلى 

 ن الممارسات الجٌدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 
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 قائوح هصطلحاخ هراجعح الثرًاهج األكادَوٍ

 جالبرام مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التقارٌر وإعداد والخارجٌة الداخلٌة المراجعة و/او الدلٌل هذا فً المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 وضعت التعرٌفات االتٌة لتلك المصطلحات:فقد ترد فٌه. وإلزالة االبهام  التً السٌاق حسب مختلفة

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرٌاضٌات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكادٌمٌة الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبٌل على اإلنسانٌة فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول تقسٌم ٌتم ما وغالبا

 مناهج تجمع وقد. والتصوٌر الجمٌلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتارٌخ

 او الهندسة فً كالرٌاضٌات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلٌن البرامج بعض

 .األعمال إدارة فً المحاسبة

 األكاديمية المعايير

 او المستوى على وتشتمل. خارجٌة مرجعٌة نقاط من باالستفادة التعلٌمٌة المإسسة تضعها محددة معاٌٌر هً
 فً استخدامها وٌمكن األكادٌمً البرنامج نم الخرٌجون ٌكتسبها التً والمهارات المعارف من األدنى حدال

 .والمراجع التقٌٌم

 االعتماد

 ان إثبات على مقدرتها لتؤكٌد تعلٌمٌة مإسسة او تعلٌمً لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنٌة المإسسة لدى وأن المقبولة عاٌٌربالم ٌفً( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعاٌٌر وفقآ المستمر وتحسٌنها األكادٌمٌة

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبٌقها ٌتم وقد المتوافرة. والتقٌٌمات األدلة فً النظر من المستمدة الواقعٌة التحسٌن خطط هً

 .التعلٌمٌة والمإسسة األكادٌمٌة والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها ٌجب نها إال واحدة

 الطلبة المقبولين

 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فٌهم بمن أكادٌمً برنامج فً المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النقاط

 او حقل خرٌجً من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستوٌات العامة التوقعات المعٌارٌة العبارات تمثل

 بمقارنة تسمح الخارجٌة المرجعٌة فالنقاط. داخلٌة او خارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تكون وقد معٌن. موضوع

 الداخلٌة المرجعٌة النقاط اما والعالم. العراق ه فًل المماثلة بالبرامج أكادٌمً برنامج وجودة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 معٌنة. زمنٌة فقرة خالل التوجهات لتحدٌد او األكادٌمٌة الحقول بٌن للمقارنة استخدامها فٌمكن
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 المجموعة

 تكون وقد. الداخلً ونظامها لرسالتها وفقا التعلٌمٌة المإسسة تخدمها التً المجتمع المحددة من الشرٌحة تلك هً
 .أنشطتها فً الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافٌا دةمحد

 المقرر اهداف

 المقرر ٌكملون الذٌن الطلبة ٌحققها ان ٌنبغً التً المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبٌر ٌجب
 التعلٌمٌة. البرامج من أكثر او جلبرنام المحددة األهداف تحقٌق فً تسهم ان وٌجب للقٌاس. وقابلة مهمة كمزاٌا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتدٌرها المإسسة التعلٌمٌة تصممها التً بؤكملها المنظمة التعلٌمٌة العملٌة هً

 إمكانٌة إلى ضافةباإل الطلبة إنجازات والتعلم وتقوٌم التعلٌم وترتٌبات المحتوى من وتتؤلف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك فً بما ؛معٌنة لترتٌبات وفقا وخارجها الجامعة فً المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام

 والمٌدانٌة. ،والتدرٌبٌة ،والرٌاضٌة ،االجتماعٌة والدراسات الحاسوب، ودراسات

 )المهارات المكتسبة( التعلم الذاتي/ المستقل الموجه

 عن فً البحث والخرٌج الطالب تدعم والتً الدراسً بالمنهج المشمولة الشخصٌة للمهارات الفاعل التعزٌز هو
 والتعلم اإللكترونً التعلم التعزٌز أسالٌب وتشمل نها.م والتعلم واستٌعابها المنظمة وغٌر المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة دواتاأل ومن االنعكاسً. والتعلم والتدرٌب والواجبات المٌدانً والعمل والذاتً الشخصً

 التعلم وأدوات الذاتً التقٌٌم وتقارٌر الدورٌة السجالت الرسمٌة الدراسٌة المحاضرات الموجه خارج الذاتً

 إلى ذلك. وما التفاعلٌة

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة دللموا األولً او الثانوي المكون المعلومات تقنٌة باستخدام إلكترونٌة التعلم بطرٌقة ٌكون قد

التحدٌد  على ٌشتمل وقد. االخرى والتعلم التعلٌم مناح فً داخال او بذاته مستقال ٌكون وقد المقرر. او األكادٌمً

 الذاتً. التقٌٌم عادة وٌتضمن الذاتً، االختٌار طرٌق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتً

 المحاضرات او النصوص تحوٌل ٌعد وال عنه. والمسإولٌة التعلم فً ٌةالذات مستوى عامة بصورة وهو ٌزٌد

 .  إلكترونٌا تعلما ذاته بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكترونً إلى موقع الحالٌة

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن مستقل ارجًخ برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكادٌمً لبرنامج بتعٌن المإسسة قٌام هو
 .العلمٌة الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات فً والمتحققة الموضوعة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 التقييم إطار

 قبل والزٌارة المٌدانٌة من الذاتً التقٌٌم اساس وٌشكل. األكادٌمٌة البرامج لتقٌٌم معٌارٌة بنٌة التقٌٌم إطار ٌوفر
 األكادٌمٌة الحقول جمٌع فً لالستخدام معد وهو األكادٌمً، امجالبرن مراجعة وتقرٌر المختصٌن المراجعٌن

 .والخارجٌة الداخلٌة المراجعات ولتطبٌقه على التعلٌمٌة والمإسسات
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 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التً السٌاسات ضمن التعلٌمٌة للمإسسة الالزمة والتعلٌمات والنظم المبادئ هً

  مؤسسة التعليم العالي

 الجامعٌة الدرجة على الحصول إلى المإدٌة العالً التعلٌم برامج تقدم التً الجامعة او المعهد او الكلٌة هً

 .ذلك من أعلى درجة أٌة أو (/ دبلومالبكالورٌوس) األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

 تكون ان وٌجب مخرجات.لل وفقا برامجها من التعلٌمٌة المإسسة ترٌدها التً بالمعرفة المتعلقة النتائج هً

 المناسب. بالمستوى الخارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تعكس وأن( قابلة للتقٌٌم) للقٌاس وقابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 جاتباالحتٌا فٌها الداخلة والعناصر التعلٌمٌة برامجها تحقٌق لضمان التعلٌمٌة المإسسة تعتمده الذي النظام هو
 المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام وٌتضمن المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات القصور واوجه الجٌدة الممارسات وتحدٌد والتقٌٌم التقدٌم، إلى التصمٌم من للجودة محددة مواصفات

 السٌاسات لوضع للعملٌات النظامٌٌن ٌنتحسالو والمراجعة والتعزٌز التحسٌن ومقترحات ومتابعة األداء، 

 التحسٌن المستمر. لدعم الفاعلة واألولوٌات واالستراتٌجٌات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخرٌج ٌكون التً المجاالت من وغٌرها البحثً التوجه وذات والتجارٌة المهنٌة التوظٌف مجاالت توفر هو

 .  التخرج بعد فٌها للعمل مإهال

 الرسالة بيان

 بٌان الرسالة ٌعرض قد كما المجتمع. تنمٌة فً ودورها التعلٌمة المإسسة مهمة بوضوح ٌحدد موجز بٌان هو
 االستراتٌجٌة. وأهدافها وقٌمها التعلٌمٌة المإسسة رإٌة حول موجزة مساندة بٌانات

 المختص المراجع

 نفس من لٌس المعنً )اال انه الموضوع فً خبرة لدٌه الذي او اإلدارٌة والخبرة المهنً المستوى ذو هو شخص
 لضمان التعلٌمً البرنامج بمراجعة المساهمة ٌمكنه بحٌث المصالح، فً تضارب لدٌه ولٌس التعلٌمٌة المإسسة

 .االعتماد لغاٌات او والخارجٌة الداخلٌة الجودة

 األكاديمي البرنامج

 بعد ٌحصلون الذٌن الطلبة ٌقبل يالذ ذلك بؤنه التعلٌمً البرنامج ٌعرف األكادٌمً البرنامج مراجعة لغرض

 .اكادٌمٌة درجة على بنجاح إتمامه
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 البرنامج اهداف

 )لضمان وتنفٌذها االستراتٌجٌة األهداف تطوٌر توجه بدورها والتً األكادٌمً البرنامج لتقدٌم العامة الغاٌات هً
 المطلوبة( النتاج تحقٌق أجل من بالعمل الطلبة قٌام من )للتؤكد المطلوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحقٌق

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 حالة وفً العالً. التعلٌم مإسسات جمٌع فً التعلٌمٌة البرامج جمٌع على األكادٌمً البرنامج مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. مشموال بؤكمله البرنامج ٌكون تعلٌمٌة مإسسة من أكثر تعلم فً التً البرامج

 :وهً العراق، فً البرامج مراجعةل اهداف ثالثة وهنالك 
فً الوزارة  األكادٌمً الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالً التعلٌم مإسسات )فً القرار صانعً تزوٌد -1

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغٌرهم والطلبة األمور واولٌاء

 .مالتعل

 وتقٌٌم االلتزام والتحدٌات الجٌدة الممارسات حول بالمعلومات خلٌةالدا الجودة ضمان ر عملٌاتتطو دعم  -2

 .ن المستمرٌالتحس

 .والدولً اإلقلٌمً المستوى على العراق فً العالً التعلٌم سمعة تعزٌز  -3

 ضمان الجودة

 وفقا لكل برنامج تعلٌمً األكادٌمٌة المعاٌٌر تحدٌد لضمان الالزمة المإسسة التعلٌمٌة الوسائل فً تتوافر ان

 توقعات وتحقق مناسبة المعنٌة التحتٌة والبنٌة الدراسً المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدولٌةللمعاٌٌر 

 على قادرة التعلٌمٌة المإسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خرٌجٌها ٌمتلك وأن المعنٌة األطراف

 .التحسٌن المستمر

 منسق المراجعة

 المعلومات جمع فً للمساعدة األكادٌمً البرنامج مراجعة لتنسٌق التعلٌمٌة مإسسةترشحه ال الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أسالٌب وتطبٌق وتفسٌرها

 التقرير

 .التعلٌمً برنامجه وتقٌٌمات األكادٌمً البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارٌر

 التقييم الذاتي

 إلدارة داخلً نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معٌن أكادٌمً برنامج بتقٌٌم التعلٌمٌة المإسسة قٌام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 المٌدانٌة الزٌارة وتستمر األكادٌمً. البرنامج مراجعة ضمن خارجٌن لمراجعٌن مختصٌن لها معد زٌارة هً

 .لذلك نموذجٌا (1وٌضم جدول ) ٌومٌن او ثالثة. لمدة عادة
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 الوصف

 او محددة مرافق او مقررات واٌة منه المطلوبة والمخرجات وبنٌته البرنامج ألهداف التفصٌلً الوصف هو

 .ومراجعته وتقدٌمه البرنامج لتصمٌم الالزمة المعلومات التوصٌف وٌوفر. فٌه داخلة موارد

 العالقة ذات الجهات

 حٌث من للمإسسة التعلٌمٌة االنشطة فً لمشروعةا المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هً

 الفاعلة االستراتٌجٌة المراجعة عملٌة وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلٌة التعلٌم ومعاٌٌره جودة

 على المختلفة واهتماماتهم المعنٌة األطراف لمجموعات الدقٌق المدى وٌعتمد المعنٌة. األطراف مجموعات اهم

 النطاق. لتحدٌد عادة بدراسة المدى وٌتحدد. المحلٌة وظروفها التعلٌمٌة أنشطتها ومدى التعلٌمٌة ةالمإسس رسالة

 قالتحباال والطلبة الراغبٌن والخرٌجٌن الطلبة الحالٌٌن على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل

 الحكومٌة المعنٌة والراعٌن الوزاراتو التوظٌفً وطاقم المإسسة التعلٌمٌة والوسط عائالتهم او امورهم واولٌاء.

 .وجدت المهنٌة إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغٌرهم

 الخطط االستراتيجية/  االستراتيجية األهداف

 تقوم واقعٌة خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمإسسة التعلٌمٌة الخاصة األهداف نم مجموعة هً

 تحقٌق إلى طرٌقها عن المإسسة تسعى التً الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة دعومةالم التقٌٌمات على

ٌه، التقدٌر والتكالٌف المسإول والشخص الزمنً واإلطار معالجتها ٌنبغً التً االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقٌٌم التقدم لمراقبة ترتٌبات تتضمن تنفٌذٌة خطة وترافقها

 تقُُن الطلثح

 لقٌاس التعلٌمٌة المإسسة بها تقوم التً األنشطة من وغٌرها االمتحانات تشمل التً اإلجراءات نم مجموعة ًه
 الطلبة لتصنٌف وسٌلة التقٌٌمات توفر كما. ومقرراته األكادٌمً للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 وراء سعٌا ومهاراته الطالب لمعارف الحالً دىالم تحدٌد إلى التشخٌصً التقٌٌم إلنجازاتهم ، وٌسعى وفقآ

 دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكوٌنً التقٌٌم وٌوفر.  مناسب منهج اعداد

 فً الطالب لتحصٌل النهائً المستوى فٌحدد الشمولً التقٌٌم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب

 .األكادٌمً للبرنامج المعتمدة الساعات فً ٌدخل الذي المقرر اٌةنه عند او البرنامج

 تقييمات الطلبة

 األسالٌب أكثر نمو للمخرجات. تحلٌل مع قٌاسٌة بنٌة فً برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملٌة هً
 والهٌئات لكترونٌةاإل المإتمرات األخرى اآللٌات ومن واالستبٌانات، المسحٌة لدراساتااآلراء:  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس فً والتمثٌل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم

من  المطلوبة التعلم مخرجات قٌتحق على الطلبة لمساعدة التدرٌسٌٌن ٌستخدمها التً الطرائق مجموعة هً

 حالة ودراسة والندوات، التعلٌمٌة جلساتكال الصغٌرة المجموعات وتعلٌم المحاضرات، ذلك امثلة ومن المقرر.

 الطلبة لٌكتسببحثٌة  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحلٌل كٌفٌة حول طالب لك

 وإجراء العملٌة المهارات الطلبة إلكساب العملٌة والجلسات المٌدانٌة، والرحالت ،والتقدٌم الذاتً التعلم مهارات

 او العروض او التقارٌر وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحلٌل على الطلبة بلتدرٌ التجارب

 .الملصقات


