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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 
 
 
 

 كليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا

   1010 - 1029للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم اجلامعة 

 الرتبية للعلوم الصرفة / ابن اهليثم:  ةاسم الكلي

 5:  عدد األقسام والفروع العلمية  يف الكلية 

 5/11/1019اتريخ ملء امللف :  

 

اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) املعهد (  

 اجلامعي

  

 1019/   /    التاريخ                  1019 /  /   التاريخ                1019/    /    التاريخ  

 التوقيع              التوقيع                                                             التوقيع                
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 قسم ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    

 واألداء اجلامعي:اجلودة اسم مدير قسم ضمان 

                  التاريخ     /     /

 التوقيع

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 الرتبية للعلوم الصرفة / ابن اهليثم كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفيزياء القسم الجامعي / المركز  .2

 علوم فيزياء سبكلوريو اديمي اسم البرنامج األك .3

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي النظام الدراسي   .5

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التطبيقات المدرسية السنوية المؤثرات الخارجية األخرى  .7
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 2019-11-5 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 في المتوسطة واالعدادية  تخريج طالب قادر على ان يدرس

 تخريج طالب ملم بالمفاهيم واالسس الفيزيائية 

 باألساليب التربوية للتعامل مع المراهقينتخريج طالب ملم 

 العليا لرفد التعليم العالي مستقبال  اتتخريج نخبة من الطلبة لديها القدرة على مواصلة الدراس

 

 
 

 عليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم المطلوبة وطرائق الت  .10

 والفهم  المعرفة-أ

        تمكين الطالب للحصول على فهم مادة الفيزياء -1أ

 اعداد مدرسين مؤهلين للتدريس في المؤسسات التربوية  -2أ

  اعداد مدرسين فيزياء بمستوى عالي الجودة -3أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 ساسية في الفيزياء ان يكتسب الطالب المعلومات اال – 1ب 

 ان يكتسب الطالب مهارة عملية وعلمية  في تحليل الظواهر الفيزيائية  – 2ب 

      الطالب قدرة في ايصال االفكار الفيزيائية وربطها في الحياة اليومية  بان يكتس  - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 اسلوب التفكير العلمي الفيزيائي  .1

 ة في المختبراتالتجارب العملي .2

 اليومية والشهرية والسنوية تاالختبارا .3

 

 

 طرائق التقييم      

 تقديم التقارير العلمية المختبرية -1

 بحوث التخرج -2



**************************************** 

 

 التفكير مهارات-ج

 اسلوب المناقشة والحوار بين الطالب واالستاذ -1ج         

 التحليل واالستنتاج -2ج

 المنطق الرياضي والفيزيائي-3ج

    

 طرائق التعليم والتعلم     

 طرائق التقييم    

 درجات االمتحانات اليومية والشهرية والسنوية -1

 االختبارات العملية في المختبرات -2

 بحوث التخرج -3

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 توظيف المعلومات المكتسبة  -1د

 التطوير الشخصي من خالل القراءة وتحديث المعارف -2د

 االنخراط في مهنة التدريس -3د

 المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتخصصة -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 التدريس النظري والعملي لعلوم الفيزياء وبحوث التخرج وغيرها 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 النظرية والعملية تاالختبارا -1

 المناقشات -2

 االمتحانات النهائية -3
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 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 السنة االولى

101 HR وحدة  2س ،  2 حقوق انسان وديمقراطية   

 البكالوريوس  درجة

 ساعة 105تتطلب 

 وحدة  155

 

102 AR اتوحد 4س ،  1 لغة عربية  

103 PHM وحدات  7س ،  6 ميكانيك 

104 PHEM   كهربائية ومغناطيسيةI 6  ، وحدات  7س 

105 PHHM وحدات  4س ،  1 حرارة وخواص مادة 

106 PHMT1 وحدات  6س ،  3 رياضيات 

107 PHBB وحدات  4س ،  1 بيةاسس تر 

108 PHIC وحدات  2س ،  1 حاسبات 

109 PHES وحدات  4س ،  1 علم النفس التربوي 

 

 السنة الثانية

210 PHOP وحدات  7س ،  6 البصريات 

  

211 PHAS وحدات  4س ،  1 فلك 

212 PHEA الكهربائية والمغناطيسية  II 5  ، وحدات  5س 

213 PHMT2 وحدات  6س ،  3 رياضيات 

214 PHRM وحدات  1س ،  2 بحث علمي اسس 

215 PHC وحدات  2س ،  1 حاسبات 

216 PHEt وحدات  4س ،  1 ادارةتعليم ثانوي و 

217 PHDP وحدات  4س ،  1 علم نفس النمو 

218 PHS وحدات  4س ،  1 الصوت والحركة الموجية 

 

 السنة الثالثة

319 PHAP وحدات  7س ،  6 ياء الذرية والجزيئيةالفيز 

 

320 PHTH وحدات  5س ،  3 ثرموداينمك 

321 PHE وحدات  7س ،  6 الكترونيات 

322 PHAM وحدات  5س ،  3 ميكانيك تحليلي 

323 PHMP وحدات  4س ،  3 مناهج وطرائق تدريس 

324 PHCT وحدات  4س ،  1 ارشاد وصحة نفسية 

325 PHCF وحدات  4س ،  1 وال معقدةد 

300 PHOT وحدات  4س ،  1 اختياري 

 

 السنة الرابعة

426 PHSS وحدات  5س ،  3 فيزياء الحالة الصلبة 

 

427 PHNP وحدات  7س ،  6 الفيزياء النووية 

428 PHV وحدات  4س ،  3 تربية عملية 

429 PHP وحدات  4س ،  1 مشروع البحث 

430 ME وحدات  4س ،  1 س وتقويمقيا 

431 PHLA وحدات  4س ،  1 ليزر 

432 PHQM وحدات  5س ،  3 ميكانيك كمي 

433 PHEP وحدات  5س ،  3 كهرومغناطيسية 

434 PHEL وحدات  1س ،  3 اجهزة ووسائل ايضاح 
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 رجيةاالكثار من الواجبات اليت تتطلب معلومات خا -1

 االكثار من التطبيقات العملية -2
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 القبول املركزي -1

 املقابلة العلمية -2

 يقبل خريج املرحلة االعدادية الفرع العلمي حصرا -3

 الفحص الطيب -4

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 معة ) اللجنة القطاعية (املصادر املعتمدة من قبل اجلا -1

 در خارجية وكتب متنوعةمصا -2

 انرتنت  -3
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 اريأم اختي

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

المهارات العامة 

 والمنقولة

) أو( المهارات 

األخرى المتعلقة 

بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4أ 3أ 2أ 1أ
ب

1 
 2ب

ب

3 
ب

4 
ج

1 
ج

2 
ج

3 
ج

4 
د

1 
د

2 
د

3 
 4د
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

  المؤسسة التعليمية .1

  العلمي القسم  القسم الجامعي / المركز .2

  اسم / رمز المقرر .3

  يهاالبرامج التي يدخل ف .4

  أشكال الحضور المتاحة .5

  الفصل / السنة .6

عدد الساعات الدراسية  .7

 )الكلي(
 

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

المتاحة. والبد من الربط بينها التعلم تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 وبين وصف البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    



**************************************** 

 

 البنية التحتية .12

 القراءات المطلوبة :

 النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
 خرىأ 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

 

 

 

 
المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 لشخصي (.ا

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  د من الطلبة أكبر عد

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -1

 التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  لي.العا

 بداية االجتماعات اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -2

 بل اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا المعدة

 المالحظات الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي إلضافيةا الخبراء المراجعين ألنشطة المجال ترك من البد

 البرنامج. مراجعة تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت

 

 

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 0099 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 البرنامج فريق-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي0 نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 00:9 2

 الطلبة من اجتماع مع مجموعة 11099 :

 كفاءة البرنامج0 جولة على المصادر 120:9 4

5 14099 
اجتماع لجنة المراجعة0 تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15099 
 أعضاء الهيئة التعليمية معمج0 اجتماع كفاءة البرنا

 

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16099 7

8 17099 
اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

   )االخرين 



**************************************** 

  اليوم الثاني

0 8045 
ة ومنسقها وقائد البرنامج0 ملخص لنتائج اليوم األول اجتماع مع رئيس المراجع

 ومعالجة الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 المعايير األكاديمية للخريجين0 اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 0099 19

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها0 اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 190:9 11

 اجتماع لجنة المراجعة0 مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة. 12099 12

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14099 :1

14 140:9 
االجتماع األخير للجنة المراجعة0 اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 140:9 
   ية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة س المراجعة التغذييقدم رئ

 التعليمية

الختام 15099 16

 ( 1)جدول رقم 

 من يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل

 

 المتابعة تقرير نموذج

 د الدولي/ قسم االعتما و االعتماد االكاديمي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة0

 الكلية0

 البرنامج0

 تقرير المتابعة

 نم جزء وهو 10بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .2

 ضمان عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتيبات

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة

وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة  .2

ن المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم مالبرنامج وتوفير المزيد 

 العالي في العراق.

 تي0يأ على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .3
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 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (1

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (2

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (3

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (4

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة فيةاألدلة اإلضا (5

 باآلتي0 المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (1

 ما على البرنامج لمراجعة دانيةالمي الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (2

 هو ات0 )اذكرها(.

 المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل   (3

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي0 في للبرنامج األكاديمي

 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .5
 (أالملحق)

 0 التعليمية المؤسسة اسم

 : األكاديمي البرنامج لمراجعة األولية الميدانية الزيارة تاريخ

 :زيارة المتابعة تاريخ

 :المتابعة تقرير تاريخ

 التوقيع                     الوظيفي المسمى/الوظيفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعين اسماء

 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام ول0األ الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم  1

 األكاديمي؟
   

2 
هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   

خطة للتحسين مستندة إلى هل هنالك  3

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   



**************************************** 

هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق  4

 إليها؟
   

هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق  5

 خطة التحسين؟
   

هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة  6

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 
ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة 

ة ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات التعليمي

 على البرنامج؟

   

8 
ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 

إكمال التحسينات على البرنامج  يستغرقه

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 
 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

بقتها للتوصيات مدى مطا

الواردة في تقرير 

مراجعة البرنامج 

 األكاديمي(

المعلومات الجديدة 

المستقاة من زيارة المتابعة 

 الميدانية

 االستنتاج العام

 المنهج الدراسي

 االهداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 الدراسي )المحتوى( رالمقر

 التقدم من سنة ألخرى

 التعليم والتعلم

 تقويم الطلبة

   

 كفاءة البرنامج

 الصورة العامة للطلبة المقبولين

 وارد البشريةمال

 وارد الماديةمال

 استعماالت الموارد المتاحة

 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولين
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 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 إنجاز الخريجين

 ةمعايير أعمال الطلبة المقيم

   

 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 السياسات واإلجراءات المتبعة

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 التي يتم تحديدها ومعالجتها

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة

   

 

 عمليةمعايير المراجعة الناجحة وتقييم ال

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي0 في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .2

المواصفات  تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .1

 اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجية للمراجعة قويا

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .2

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

 من0 كل قبل نم دادواإلع التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .4

  بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن 0دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين التعليمية المؤسسة

 الداخلية وإعداد المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة0 بأن منسق 

 او اية إيضاحات تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في متوافرة التقارير

 مطلوبة. إضافية معلومات

 للمراجعة  سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية0 بأن

 الخارجية.

 وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير وايقوم بأن الخبراء0 المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها التي يسترشد االولية التعليقات

 يحترم المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .5

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية وفلسفة رسالة

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .6
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 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .7

 يرد صحة ما المؤسسة تؤكد وأن لتقاريرا وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .8

 حقائق. من فيه

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

 األكاديمي.

 االعتبار وإعداد بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .11

 اللزوم. عند للتحسين واقعية خطة

 التقييم:

إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي تسعى  .2

الخارجية للبرامج األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين 

وستقوم دائرة ضمان الجودة و م كل مراجعة خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. المختصين ان يقوموا بتقيي

 بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها.  االعتماد االكاديمي

روج بتقارير موجزة تظهر تفحص المالحظات المنهجية للخبدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي كما ستقوم 

اهم الجوانب التطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى 

 ن الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 

 
 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التقارير وإعداد والخارجية الداخلية المراجعة و/او الدليل هذا في المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات0فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق حسب مختلفة

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع0 المجال ذات الحقول تقسيم يتم ما وغالبا

 مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ

 المحاسبة او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض

 .األعمال إدارة في

 األكاديمية المعايير



**************************************** 

 او المستوى على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي
 التقييم في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف من األدنى حدال

 .والمراجع

 االعتماد

 ذلك ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو
 انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة عاييربالم يفي( )او البرامج البرنامج

 .المعلنة للمعايير وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية

 التحسين او العمل خطط

 واحدة سنة من ألكثر تطبيقها يتم وقد المتوافرة. والتقييمات األدلة في النظر من المستمدة الواقعية التحسين خطط هي
 .التعليمية والمؤسسة األكاديمية والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها يجب نها إال

 الطلبة المقبولين

 بعد لما للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فيهم بمن أكاديمي برنامج في المسجلون الطلبة هم
 . األولى السنة

 المعيارية/المرجعية النقاط

 موضوع او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل
 األكاديمية المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون وقد معين.
 استخدامها فيمكن الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق ه فيل المماثلة بالبرامج أكاديمي برنامج وجودة

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة

 

 المجموعة

 تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي
 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافيا دةمحد

 المقرر اهداف

 المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب
 التعليمية. البرامج من أكثر او جلبرنام المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة مهمة كمزايا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج
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 التعلم لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي
 استخدام إمكانية إلى ضافةباإل الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف المطلوبة،
 ودراسات المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في المتوافرة المرافق من مجموعة

 والميدانية. ،والتدريبية ،والرياضية ،االجتماعية والدراسات الحاسوب،

 )المهارات المكتسبة( التعلم الذاتي/ المستقل الموجه

 عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو
 الشخصي والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير المنظمة الخبرات
الموجه  الذاتي التعلم لدعم المستعملة دواتاأل ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات الميداني والعمل والذاتي

 إلى ذلك. وما التفاعلية التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت الرسمية الدراسية المحاضرات خارج

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة دللموا األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

التحديد  على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد المقرر. او األكاديمي

وهو  الذاتي. التقييم عادة ويتضمن الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتي

إلى  الحالية المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية التعلم في يةالذات مستوى عامة بصورة يزيد

 .  إلكترونيا تعلما ذاته بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني موقع

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن مستقل ارجيخ برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو
 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة األكاديمية المعايير

 التقييم إطار

 قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر
 األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، امجالبرن مراجعة وتقرير المختصين المراجعين

 .والخارجية الداخلية المراجعات ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

 .أعمالها تحكم التي السياسات ضمن التعليمية للمؤسسة الالزمة والتعليمات والنظم المبادئ هي

  مؤسسة التعليم العالي

 األولى الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي
 .ذلك من أعلى درجة أية أو (/ دبلومالبكالوريوس)
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 المطلوبة ملتعلا مخرجات

مرتبطة  تكون ان ويجب مخرجات.لل وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

 المناسب. بالمستوى الخارجية المرجعية المعايير تعكس وأن( قابلة للتقييم) للقياس وقابلة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 جاتباالحتيا فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو
 مواصفات المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة تخضع وأن المحددة
ومتابعة ،  والمعوقات القصور واوجه الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم، إلى التصميم من للجودة محددة

 واالستراتيجيات السياسات لوضع للعمليات النظاميين ينتحسالو والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات األداء
 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات

 الوظائف/ العمل سوق

 مؤهال الخريج يكون التي المجاالت من وغيرها البحثي التوجه وذات والتجارية المهنية التوظيف مجاالت توفر هو
 .  التخرج بعد فيها للعمل

 الرسالة بيان

 بيانات بيان الرسالة يعرض قد كما المجتمع. تنمية في ودورها التعليمة المؤسسة مهمة بوضوح يحدد موجز بيان هو

 االستراتيجية. وأهدافها وقيمها التعليمية المؤسسة رؤية حول موجزة مساندة

 المختص المراجع

 نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص
 لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس التعليمية المؤسسة

 .االعتماد لغايات او والخارجية الداخلية الجودة

 األكاديمي البرنامج

 إتمامه بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل يالذ ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض
 .اكاديمية درجة على بنجاح

 

 

 البرنامج اهداف

 )لضمان وتنفيذها االستراتيجية األهداف تطوير توجه بدورها والتي األكاديمي البرنامج لتقديم العامة الغايات هي
 المطلوبة( النتاج تحقيق أجل من بالعمل الطلبة قيام من )للتأكد المطلوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحقيق
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 األكاديمي البرنامج مراجعة

 البرامج حالة وفي العالي. التعليم مؤسسات جميع في التعليمية البرامج جميع على األكاديمي البرنامج مراجعة تنطبق
 بالمراجعة. مشموال بأكمله البرنامج يكون تعليمية مؤسسة من أكثر تعلم في التي

 :وهي العراق، في البرامج مراجعةل اهداف ثالثة وهنالك 
في الوزارة  األكاديمي الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالي التعليم مؤسسات )في القرار صانعي تزويد -1

 .مبرامج التعل جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغيرهم والطلبة األمور واولياء

 وتقييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات خليةالدا الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

 .ن المستمريالتحس

 .والدولي اإلقليمي المستوى على العراق في العالي التعليم سمعة تعزيز  -3

 ضمان الجودة

للمعايير  وفقا لكل برنامج تعليمي األكاديمية المعايير تحديد لضمان الالزمة المؤسسة التعليمية الوسائل في تتوافر ان

 المعنية األطراف توقعات وتحقق مناسبة المعنية التحتية والبنية الدراسي المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدولية

 .التحسين المستمر على قادرة التعليمية المؤسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خريجيها يمتلك وأن

 منسق المراجعة

 المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية مؤسسةترشحه ال الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أساليب وتطبيق وتفسيرها

 التقرير

 .التعليمي برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

 إلدارة داخلي نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معين أكاديمي برنامج بتقييم التعليمية المؤسسة قيام هو
 .الجودة وضمان

 الزيارة الميدانية

 عادة الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي
 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) يومين او ثالثة. لمدة

 

 الوصف
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 موارد او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو
 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر. فيه داخلة

 العالقة ذات الجهات

 حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في لمشروعةا المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 اهم الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية التعليم ومعاييره جودة

 رسالة على المختلفة واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد المعنية. األطراف مجموعات

 وتشتمل النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية ةالمؤسس

 امورهم واولياء. قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات

 من وغيرهم الحكومية المعنية والراعين الوزاراتو التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات

 الخطط االستراتيجية/  االستراتيجية األهداف

 على تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي
 رسالتها تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة دعومةالم التقييمات

 خطة وترافقهايه، التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي التي االمور الخطة وتحدد
 .اآلثار وتقييم التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية

 تقييم الطلبة

 لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة يه
 وفقآ الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار

 منهج اعداد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي دىالم تحديد إلى التشخيصي التقييم إلنجازاتهم ، ويسعى

 أجل من عالمة احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب

 المقرر ايةنه عند او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي

 تقييمات الطلبة

 األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي
 والهيئات لكترونيةاإل المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتااآلراء:  لجمع استخداما

                                   .األخرى واألوساط المجالس في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات



**************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



**************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



**************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 


