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 األكادیمي البرنامجنموذج وصف 

 )األكادیمي)(مراجعة البرنامج العالي (مراجعة أداء مؤسسات التعلیم 

 وصف البرنامج األكادیمي 

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

 

  المؤسسة التعلیمیة .1

  القسم الجامعي / المركز  .2

  اسم البرنامج األكادیمي  .3

  اسم الشھادة النھائیة  .4

  النظام الدراسي   .5

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

  تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .10

 والفھم  المعرفة-أ
  -1أ
  -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المھارات-ب 
 

 طرائق التعلیم والتعلم      
 
 

 طرائق التقییم      
 
 
 
 

 التفكیر مھارات-ج
 

  
 

 طرائق التعلیم والتعلم    
 
 
 

 طرائق التقییم    
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 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتوالمنقولة  المھارات العامة-د 
 

 

 بنیة البرنامج  .11

 الشھادات والساعات المعتمدة .12
ز المقرر أو مر المستوى / السنة

 اسم المقرر أو المساق المساق
الساعات 

والوحدات 
 المعتمدة

      
 درجة البكالوریوس 
     معتمدة ة وحدتتطلب (س) ساعة 

     
     

    
    
 
 
 
 
 

 التخطیط للتطور الشخصي .13
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 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وضمعیار القبول  .14

 
 
 
 
 
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .15
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 مخطط مھارات المنھج

 الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى

 أم اختیاري
المھارات الخاصة  المعرفة والفھم

 مھارات التفكیر بالموضوع

 المھارات العامة والمنقولة
( أو) المھارات األخرى 

ف المتعلقة بقابلیة التوظی
 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 ررموذج وصف المقن

 

 وصف المقرر

 

 كلیة الصفوة الجامعة المؤسسة التعلیمیة .1

  قسم ھندسة تقنیات الحاسوب  القسم الجامعي / المركز .2

 Computer Programming (II) اسم / رمز المقرر .3

 البكالوریوس البرامج التي یدخل فیھا .4

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .5

 2021-2020الثاني /  الفصل / السنة .6

 ساعة 30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .7

 22/6/2021 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .8

 أھداف المقرر .9

 صاص.كمثال للربجمة الشيئية يف حل مسائل ذات عالقة ابالخت  تقدمامل ++Cالطالب على الربجمة الشيئية واستخدام لغة ف تعري
 
 
 
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

علم المتوقعة من الطالب تحقیقھا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات الت
ط بینھا وبین وصف المتاحة. والبد من الربالتعلم دة القصوى من فرص مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفا

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .10

 المعرفة والفھم  -أ
  ةللبرمجة الشیئیاالساسي  ان یفھم الطالب التعریف -1أ
 یتعرف على االسالیب البرمجیة المختلفةان  -2أ
 المشاكل البرمجیة وامكانیة حلھا تعامل معكیفیة الان یفھم  -3أ

 المھارات الخاصة بالموضوع   -ب 
 نیات البرمجة الشیئیةالبرمجیة واسنخدام تق  ++Cلغة عامل مع الت

 طرائق التعلیم والتعلم      
 

 طریقة القاء المحاضرات. -1
 المجامیع الطالبیة   -2
 ورش العمل  -3
 الحرم الجامعيالتعلم االلكتروني داخل وخارج  -4
 
 

 طرائق التقییم      
 
 

 األمتحانات  -1
 التقییم المستمر -2
 التقاریر -3
 المحفزات -4
 التغذیة الراجعة من الطالب -5
 

 مھارات التفكیر -ج
 ) Let's Think about Thinking Abilityمھارة التفكیر حسب قدرة الطالب ( -1ج      

طالب) وفھم متى وماذا وكیف د الطالب بما ھو ملموس (قدرات الالھدف من ھذه المھارة ھو أن یعتق
 یجب أن یفكر ویعمل على تحسین القدرة على التفكیر بشكل معقول.

ھذه المھارة ھو تعلیم التفكیر جیدا قبل یتخذ القرار الذي یحدد حیاة  مھارة التفكیر العالیة (الھدف من-2ج
 الطالب)

) (ھي مصطلح یرمز ألعلى مستویات Critical Thankingالتعلم (إستراتیجیة التفكیر الناقد في -3ج
   التفكیر والتي یھدف إلى طرح مشكلة ما ثم تحلیلھا منطقیاً للوصول إلى الحل المطلوب
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 یة التحتیة البن .12

 القراءات المطلوبة :
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

Daniel-Y-Liang-et-al.-Introduction-to-
Programming-with-C-Pearson-2014 

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات والمواقع 

 االلكترونیة )
www.tutoiralpoints.com 

 المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ). -د 
 فظي التواصل الل -1د
 ماعيمل الجالع-2د
 تحلیل وتحقیق-3د
 المبادرة   -4د

 بنیة المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
 طریقة التقییم علیمطریقة الت أو الموضوع

1 2  Objects and Classes   
2 2  Objects and Classes   
3 2  Objects and Classes   
4 2  Objects and Classes   
5 2  Objects and Classes   
6 2  Inheritance   
7 2  Inheritance   
8 2  Inheritance   
9 2  Inheritance   

10 2  Inheritance   
11 2  Polymorphism   
12 2  Polymorphism   
13 2  Polymorphism   
14 2  Polymorphism   
15 2  Polymorphism   
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یة ( وتشمل على سبیل الخدمات االجتماع
المثال محاضرات الضیوف والتدریب المھني 

 والدراسات المیدانیة ) 
 

 

 القبول  .13
  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 المیدانیة للزیارة النموذجي الجدول
 مسؤولیة تقع مسبقا معدة اجتماعات ویشمل ثالثة ایام.او ین یوم لمدة معدا العادیة المیدانیة الزیارة جدول یكون -1

 التعلیم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لھا
  العالي.

 اعاتاالجتمبدایة  اوقات تحدید ویتم األول. الیوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند المیدانیة الزیارات تبدأ  -2
 اجتماعات الجدول كلھا اوقات تكون ان ینبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقا المعدة

 الجتماعات وتحدیث التحضیر تشمل التي اإلضافیة الخبراء المراجعین ألنشطة المجال ترك من البد بل
 .نامجالبر مراجعة تقریر مسودة فقرات وصیاغة والسجالت المالحظات

 النشاط تالوق الجلسة

  الیوم االول

الترحیب والتقدیر تقدیم موجز للمراجعة (أغراضھا والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة  9:00 1
 فریق البرنامج-وتقریر التقییم الذاتي) 

 المنھج الدراسي: نقاش مع أعضاء الھینة التعلیمیة 9:30 2

 الطلبة من اجتماع مع مجموعة 11:00 3

 لبرنامج: جولة على المصادركفاءة ا 12:30 4

اجتماع لجنة المراجعة: تدقیق الوثائق اإلضافیة بما فیھا عینة من أعمال الطلبة  14:00 5
 المصححة

 أعضاء الھیئة التعلیمیة معكفاءة البرنامج: اجتماع  15:00 6
 

 ةر تحتاج إلى متابعاجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة وایة ثغرات او أمو 16:00 7

  اجتماع مع الجھات ذات العالقة (عینة من الخریجین واصحاب العمل والشركاء  17:00 8
 االخرین)   

  الیوم الثاني

اجتماع مع رئیس المراجعة ومنسقھا وقائد البرنامج: ملخص لنتائج الیوم األول ومعالجة  8:45 9
 الثغرات وتعدیل جدول الیوم الثاني ان لزم

 ألكادیمیة للخریجین: اجتماع مع أعضاء الھیئة التعلیمیةالمعاییر ا 9:00 10

 فاعلیة عملیات ضمان الجودة وإدارتھا: اجتماع مع أعضاء الھینة التعلیمیة. 10:30 11
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 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة. 12:00 12

 ستجد من قضایاوقت حر لمتابعة ما ی 14:00 13

االجتماع األخیر للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذیة  14:30 14
 الراجعة الشفھیة.

س المراجعة التغذیة الراجعة الشفھیة لمنسق المراجعة وأعضاء الھینة ییقدم رئ      14:30 15
 التعلیمیة

 الختام 15:00 16

 ) 1(جدول رقم 
 یةنالمیدا للزیارة النموذجي للجدول ومخطط التقریر وإعداد المتابعة ةعملی نموذج

 المتابعة اجل من
 

 المتابعة تقریر نموذج

 / قسم االعتماد الدولي و االعتماد االكادیمي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلیة:

 البرنامج:

 تقریر المتابعة

 نم جزء وھو 20_یخ____/____/___اربت جرت التي المتابعة زیارة نتائج التقریر ھذا یعرض .1
 عملیات لتطویر المستمر الدعم توفیر إلى الھادفة قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي ترتیبات
 المستمر. والتحسن الداخلیة الجودة ضمان

وتتمثل اغراض ھذه المتابعة في تقییم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقریر مراجعة  .2
معلومات والدعم للتحسن المستمر في المعاییر االكادیمیة وجودة التعلیم ن الموفیر المزید البرنامج وت

 العالي في العراق.

 یأتي: على ما المتابعة ھذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .3

 لھ المساندة المعلومات مع األكادیمي للبرنامج الذاتي التقییم تقریر )1
 .األكادیمي البرنامج عةمراج تقریر اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسین خطة )2
 األكادیمي البرنامج مراجعة تقریر )3
 وجدت) (ان المؤسسیة االستراتیجیة والخطة العالي التعلیم جودة مراجعة تقریر )4
 .المتابعة زیارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافیة )5

 باآلتي: المتابعة ھذه من إلیھا التوصل تم التي اإلجمالیة االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. خطة بتطبیق التعلیمیة) المؤسسة (اسم في األكادیمي) البرنامج (اسم برنامج میق لم/قام )1
 ما على البرنامج لمراجعة المیدانیة الزیارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل )2

 ھو ات: (اذكرھا).
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 المستمر تحسینھا خالل من معالجتھا التعلیمیة المؤسسة على یجب التي المھمة القضایا تتمثل   )3
 ال). ام إلیھ تتطرق التحسین خطة كانت إذا ما وبین أذكرھا( اآلتي: في للبرنامج األكادیمي

 
 
 
 
 
 
 

 .المفضل التقریر ) ادناهأ( الملحق یضم .5
 )أالملحق(

 : التعلیمیة المؤسسة اسم

 : األكادیمي البرنامج لمراجعة األولیة المیدانیة الزیارة تاریخ

 :تابعةزیارة الم تاریخ

 :المتابعة تقریر تاریخ

 التوقیع                     الوظیفي المسمى/الوظیفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعین اسماء

 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام األول: الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات )نعم؟ ( السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيالتقییم تم إنجاز تقریر  لھ

 األكادیمي؟
   

2 
ھل تبین تقاریر التقییم الذاتي األخیرة 
مقدار تحقیق معاییر إطار التقییم و/او 

 التطرق إلیھا؟
   

3 
ھل ھنالك خطة للتحسین مستندة إلى 

    مراجعة خارجیة وداخلیة؟

4 
ھل توجد ثغرات مھمة لم یتم التطرق 

 إلیھا؟
   

5 
التقدم الحاصل في تطبیق  ھل تتم مراقبة

 خطة التحسین؟
   

6 
ھل من المتوقع ان یواجھ تطبیق خطة 

    التحسین اي عقبات كبیرة؟
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7 
ما ھو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعلیمیة 

ان تحتاج إلیھ إلكمال التحسینات على 
 البرنامج؟

   

8 
ما ھو الزمن الذي یتوقعھ المراجعون ان 

ات على البرنامج إكمال التحسین رقھیستغ
 بما یحقق المؤشرات؟

   

 
 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات (أنظر إلى إطار التقییم)

بنود خطة التحسین (بین 
مدى مطابقتھا للتوصیات 

الواردة في تقریر مراجعة 
 البرنامج األكادیمي)

المعلومات الجدیدة المستقاة 
 االستنتاج العام یةالمتابعة المیدان من زیارة

 المنھج الدراسي
 االھداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 الدراسي (المحتوى) رالمقر
 التقدم من سنة ألخرى

 التعلیم والتعلم
 تقویم الطلبة

   

 كفاءة البرنامج
 الصورة العامة للطلبة المقبولین

 وارد البشریةمال
 وارد المادیةمال

 د المتاحةاستعماالت الموار
 الطلبةمساندة 

 معدالت تخرج الطلبة المقبولین

   

 المعاییر األكادیمیة
 معاییر واضحة

 استخدام معاییر القیاس المناسبة
 إنجاز الخریجین

 معاییر أعمال الطلبة المقیمة

   

 ادارة البرنامج والضمان
 الترتیبات الالزمة إلدارة البرنامج

 السیاسات واإلجراءات المتبعة
 لمجمعةظات المنھجیة االحالم

 والمستخدمة
 االحتیاجات التحسینیة للموظفین

 التي یتم تحدیدھا ومعالجتھا
 إجراءات التخطیط للتحسین

 المتبعة
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 معاییر المراجعة الناجحة وتقییم العملیة

 معاییر المراجعة الناجحة

 اآلتي: في یمھوتقی األكادیمي مجالبرنا مراجعة ترتیبات في الناجحة المراجعة معاییر تتمثل .1

المواصفات  تتضمن التحسین قید او قائمة داخلیة بأنظمة مدعوما مراجعتھ تتم الذي البرنامج یكون ان .1
 اساسا الداخلیة ھذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسین الذاتي التقییم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجیة للمراجعة قویا
 مناسبا. الخارجیة المراجعة توقیت نیكو ان .2
 .الخارجیة للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .3
 من: كل قبل نم واإلعداد التخطیط في بالتفاصیل االعتناء یتم ان .4

 بالعمل مع صةخاال إجراءاتھا تطبیق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادیمي  •
 الخارجیة. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعین التعلیمیة مؤسسةال

الداخلیة  المراجعة أنظمة تنتجھا التي األدلة قاعدة تكون ان على یحرص المراجعة: بأن منسق •
ایة  ةتلبی یتم وأن الزائرین الخبراء للمراجعین المناسب الوقت في متوافرة التقاریر وإعداد

 مطلوبة. إضافیة معلومات او إیضاحات
للمراجعة  سیخضع الذي األكادیمي للبرنامج الذاتي للتقییم تقریرا توفر المؤسسة التعلیمیة: بأن •

 الخارجیة.
وإعداد  المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزیارة بالتحضیر یقوموا بأن الخبراء: المراجعون •

 ارة.الزی إجراء في بھا التي یسترشد االولیة التعلیقات
 المشاركین بما جمیع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبیق في تطابق ھنالك یكون ان .5

 المستمرین. والتحسین للمراجعة ویدعمھا العملیة وفلسفة رسالة یحترم
 جعة.مدة المرا طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ینم حوارا التعلیمیة المؤسسة وممثلو المراجعون یعقد ان .6
 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعین أحكام تكون ان .7
 صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقاریر وھیكلة لمعیار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقریر اعداد یتم ان .8

 حقائق. من فیھ یرد
البرنامج  عن ومتوازنا م رایا منصفاتقد بناءة المراجعة نم ةالمستمد اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .9

 األكادیمي.
 االعتبار وإعداد بعین وأخذھا نتائجھا بدراسة الخارجیة المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .10

 اللزوم. عند للتحسین واقعیة خطة

 التقییم:
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وضع وتطبیق اجراءات للتقییم النظامي لجمیع المراجعات إلى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادیمي تسعى  .2
الخارجیة للبرامج األكادیمیة التي تنظمھا وسوف یطلب من المؤسسة التعلیمیة ورئیس المراجعة والمراجعین 

وستقوم دائرة ضمان الجودة و المختصین ان یقوموا بتقییم كل مراجعة خارجیة عن طریق ملء استبیان مقتضب. 
 بتحلیل المالحظات المنھجیة كما سیقوم عند الضرورة بمتابعة ایة صعوبات تتم اإلشارة الیھا.  كادیميد االاالعتما

تفحص المالحظات المنھجیة للخروج بتقاریر موجزة تظھر بدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادیمي كما ستقوم 
عامة للرضا الذي یبدیھ المشاركون، إضافة إلى ت الاھم الجوانب التطبیقیة لعملیة المراجعة بما في ذلك المستویا

 ن الممارسات الجیدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 

 
 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكادیمي

 البرامج مراجعة دلیل في المستعملة المصطلحات تعریف

 معان التقاریر وإعداد رجیةالخاو الداخلیة المراجعة و/او الدلیل ھذا في المستعملة المصطلحات بعض تحتمل قد
 وضعت التعریفات االتیة لتلك المصطلحات:فقد ترد فیھ. وإلزالة االبھام  التي السیاق حسب مختلفة

 الحقول االكادیمیة / مجاالت التخصص/ التخصصات

 .سفةوالفل والھندسة والطب كالریاضیات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكادیمیة الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبیل على اإلنسانیة فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول تقسیم یتم ما وغالبا

 مناھج تجمع وقد. والتصویر الجمیلة الفنون منھا منفصلة تخصصات على الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاریخ
 او الھندسة في كالریاضیات ةختلفم وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلین البرامج بعض

 .األعمال إدارة في المحاسبة

 األكادیمیة المعاییر

 او المستوى على وتشتمل. خارجیة مرجعیة نقاط من باالستفادة التعلیمیة المؤسسة تضعھا محددة معاییر ھي
 في خدامھااست ویمكن األكادیمي البرنامج نم الخریجون یكتسبھا التي والمھارات المعارف من األدنى الحد

 .والمراجع التقییم

 االعتماد

 ان إثبات على مقدرتھا لتأكید تعلیمیة مؤسسة او تعلیمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحھ الذي االعتراف ھو
 انشطتھا جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنیة المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعاییر یفي) (او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعاییر وفقآ المستمر سینھاوتح األكادیمیة

 التحسین او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبیقھا یتم وقد المتوافرة. والتقییمات األدلة في النظر من المستمدة الواقعیة التحسین خطط ھي
 .لیمیةالتع والمؤسسة األكادیمیة والبرامج المقررات مستوى على سنة كل ومراجعتھا إعدادھا یجب انھ إال واحدة

 الطلبة المقبولین
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 للقبول سابقة معتمدة ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فیھم بمن أكادیمي برنامج في المسجلون الطلبة ھم
 . األولى السنة بعد لما

 المعیاریة/المرجعیة النقاط

 او حقل خریجي من قعةالمتو العامة والمھارات اإلنجاز لمستویات العامة التوقعات المعیاریة العبارات تمثل
 بمقارنة تسمح الخارجیة المرجعیة فالنقاط. داخلیة او خارجیة المرجعیة المعاییر تكون وقد معین. موضوع
 الداخلیة المرجعیة النقاط اما والعالم. العراق لھ في المماثلة بالبرامج أكادیمي برنامج وجودة األكادیمیة المعاییر

 معینة. زمنیة فقرة خالل التوجھات لتحدید او األكادیمیة للحقوا بین للمقارنة استخدامھا فیمكن

 

 المجموعة

 تكون وقد. الداخلي ونظامھا لرسالتھا وفقا التعلیمیة المؤسسة تخدمھا التي المجتمع المحددة من الشریحة تلك ھي
 .أنشطتھا في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او جغرافیا محددة

 المقرر اھداف

 المقرر یكملون الذین الطلبة یحققھا ان ینبغي التي المخرجات باعتبارھا للمقرر العامة األھداف عن التعبیر یجب
 التعلیمیة. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األھداف تحقیق في تسھم ان ویجب للقیاس. وقابلة مھمة كمزایا

 الدراسیة المناھج او الدراسي المنھج

 لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتدیرھا المؤسسة التعلیمیة تصممھا التي بأكملھا المنظمة میةتعلیال العملیة ھي
 إمكانیة إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقویم التعلیم وترتیبات المحتوى من وتتألف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلك في بما ؛معینة تتیبالتر وفقا وخارجھا الجامعة في المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام
 والمیدانیة. ،والتدریبیة ،والریاضیة ،االجتماعیة والدراسات الحاسوب، ودراسات

 (المھارات المكتسبة) التعلم الذاتي/ المستقل الموجھ

 عن في البحث والخریج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنھج المشمولة الشخصیة للمھارات الفاعل التعزیز ھو
 والتعلم اإللكتروني التعلم التعزیز أسالیب وتشمل نھا.م والتعلم واستیعابھا المنظمة وغیر المنظمة راتالخب

 التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدریب والواجبات المیداني والعمل والذاتي الشخصي
 التعلم وأدوات الذاتي التقییم وتقاریر دوریةال تالسجال الرسمیة الدراسیة المحاضرات الموجھ خارج الذاتي

 إلى ذلك. وما التفاعلیة

 التعلیم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنیة باستخدام إلكترونیة التعلم بطریقة یكون قد
التحدید  على یشتمل وقد. االخرى والتعلم یملتعلا مناح في داخال او بذاتھ مستقال یكون وقد المقرر. او األكادیمي

 الذاتي. التقییم عادة ویتضمن الذاتي، االختیار طریق عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألھداف الذاتي
 المحاضرات او النصوص تحویل یعد وال عنھ. والمسؤولیة التعلم في الذاتیة مستوى عامة بصورة وھو یزید

 .   إلكترونیا تعلما ذاتھ بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او رونيإلكت إلى موقع الحالیة

 الخارجي المقیم/التقییم
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 عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكادیمي لبرنامج بتعین المؤسسة قیام ھو
 .العلمیة ةلدرجا بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة األكادیمیة المعاییر

 التقییم إطار

 قبل والزیارة المیدانیة من الذاتي التقییم اساس ویشكل. األكادیمیة البرامج لتقییم معیاریة بنیة التقییم إطار یوفر
 األكادیمیة الحقول جمیع في لالستخدام معد وھو األكادیمي، البرنامج مراجعة وتقریر المختصین المراجعین

 .والخارجیة الداخلیة المراجعات یقھ علىلتطبو التعلیمیة والمؤسسات

 

 العامة (اللوائح) المفاھیم

 .أعمالھا تحكم التي السیاسات ضمن التعلیمیة للمؤسسة الالزمة والتعلیمات والنظم المبادئ ھي

  مؤسسة التعلیم العالي

 الجامعیة الدرجة لىع ولالحص إلى المؤدیة العالي التعلیم برامج تقدم التي الجامعة او المعھد او الكلیة ھي
 .ذلك من أعلى درجة أیة أو )/ دبلومالبكالوریوس( األولى

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

 تكون ان ویجب للمخرجات. وفقا برامجھا من التعلیمیة المؤسسة تریدھا التي بالمعرفة المتعلقة النتائج ھي
 المناسب. بالمستوى الخارجیة المرجعیة اییرالمع تعكس وأن) قابلة للتقییم( للقیاس وقابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 باالحتیاجات فیھا الداخلة والعناصر التعلیمیة برامجھا تحقیق لضمان التعلیمیة المؤسسة تعتمده الذي النظام ھو
 المخرجات لىإ ندالمست الجودة إدارة نظام ویتضمن المستمرین. والتحسین للمراجعة تخضع وأن المحددة

 والمعوقات القصور واوجھ الجیدة الممارسات وتحدید والتقییم التقدیم، إلى التصمیم من للجودة محددة مواصفات
 السیاسات لوضع للعملیات النظامیین تحسینالو والمراجعة والتعزیز التحسین ومقترحات ومتابعة األداء، 

 لمستمر.ین االتحس لدعم الفاعلة واألولویات واالستراتیجیات

 الوظائف/ العمل سوق

 الخریج یكون التي المجاالت من وغیرھا البحثي التوجھ وذات والتجاریة المھنیة التوظیف مجاالت توفر ھو
 .    التخرج بعد فیھا للعمل مؤھال

 الرسالة بیان

 الرسالة بیان یعرض قد كما المجتمع. تنمیة في ودورھا التعلیمة المؤسسة مھمة بوضوح یحدد موجز بیان ھو
 االستراتیجیة. وأھدافھا وقیمھا التعلیمیة المؤسسة رؤیة حول موجزة مساندة بیانات

 المختص المراجع
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 نفس من لیس المعني (اال انھ الموضوع في خبرة لدیھ الذي او اإلداریة والخبرة المھني المستوى ذو ھو شخص
 لضمان التعلیمي البرنامج بمراجعة المساھمة كنھیم بحیث المصالح، في تضارب لدیھ ولیس التعلیمیة المؤسسة

 .االعتماد لغایات او والخارجیة الداخلیة الجودة

 األكادیمي البرنامج

 بعد یحصلون الذین الطلبة یقبل الذي ذلك بأنھ التعلیمي البرنامج یعرف األكادیمي البرنامج مراجعة لغرض
 .اكادیمیة درجة على بنجاح إتمامھ

 

 

 البرنامج اھداف

 (لضمان وتنفیذھا االستراتیجیة األھداف تطویر توجھ بدورھا والتي األكادیمي البرنامج لتقدیم العامة لغایاتا ھي
 المطلوبة) النتاج تحقیق أجل من بالعمل الطلبة قیام من (للتأكد المطلوبة التعلم ومخرجات األھداف) تحقیق

 األكادیمي البرنامج مراجعة

 حالة وفي العالي. التعلیم مؤسسات جمیع في التعلیمیة البرامج جمیع على يادیماألك البرنامج مراجعة تنطبق
 بالمراجعة. مشموال بأكملھ البرنامج یكون تعلیمیة مؤسسة من أكثر تعلم في التي البرامج

 :وھي العراق، في البرامج لمراجعة اھداف ثالثة وھنالك 
في الوزارة  األكادیمي الجودة واالعتماد مانرة ضودائ العالي التعلیم مؤسسات (في القرار صانعي تزوید -1

برامج  جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة) باألحكام اصحاب من وغیرھم والطلبة األمور واولیاء
 .مالتعل

 وتقییم االلتزام والتحدیات الجیدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلیة الجودة ضمان ر عملیاتتطو دعم  -2
 .ن المستمریالتحس

 .والدولي اإلقلیمي المستوى على العراق في العالي التعلیم سمعة یزتعز  -3

 ضمان الجودة

 وفقا لكل برنامج تعلیمي األكادیمیة المعاییر تحدید لضمان الالزمة المؤسسة التعلیمیة الوسائل في تتوافر ان
 توقعات وتحقق مناسبة عنیةالم التحتیة والبنیة الدراسي المنھج جودة تكون وأن المماثلة، الدولیةللمعاییر 
 على قادرة التعلیمیة المؤسسة تكون وأن المحددة المھارات من مجموعة خریجیھا یمتلك وأن المعنیة األطراف

 .التحسین المستمر

 منسق المراجعة

 المعلومات جمع في للمساعدة األكادیمي البرنامج مراجعة لتنسیق التعلیمیة ترشحھ المؤسسة الذي ھو الشخص
 .المعلنة المراجعة أسالیب وتطبیق رھاوتفسی

 التقریر

 .التعلیمي برنامجھ وتقییمات األكادیمي البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التقاریر
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 التقییم الذاتي

 إلدارة داخلي نظام وضمن البرنامج مراجعة من كجزء معین أكادیمي برنامج بتقییم التعلیمیة المؤسسة قیام ھو
 .دةالجو وضمان

 الزیارة المیدانیة

 المیدانیة الزیارة وتستمر األكادیمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجین لمراجعین مختصین لھا معد زیارة ھي
 .لذلك نموذجیا )1ویضم جدول ( یومین او ثالثة. لمدة عادة

 

 الوصف

 او محددة مرافق وا اتمقرر وایة منھ المطلوبة والمخرجات وبنیتھ البرنامج ألھداف التفصیلي الوصف ھو
 .ومراجعتھ وتقدیمھ البرنامج لتصمیم الالزمة المعلومات التوصیف ویوفر. فیھ داخلة موارد

 العالقة ذات الجھات

 حیث من للمؤسسة التعلیمیة االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك ھي
 الفاعلة االستراتیجیة المراجعة عملیة وتضم وإجراءاتھا. الجودة ضمانأنظمة  وفاعلیة التعلیم ومعاییره جودة

 على المختلفة واھتماماتھم المعنیة األطراف لمجموعات الدقیق المدى ویعتمد المعنیة. األطراف مجموعات اھم
 النطاق. دیدلتح عادة بدراسة المدى ویتحدد. المحلیة وظروفھا التعلیمیة أنشطتھا ومدى التعلیمیة المؤسسة رسالة

 قالتحباال والطلبة الراغبین والخریجین الطلبة الحالیین على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل
 الحكومیة المعنیة والراعین والوزارات التوظیفي وطاقم المؤسسة التعلیمیة والوسط عائالتھم او امورھم واولیاء.
 .وجدت لمھنیة إنا اتواالتحاد والمنظمات الممولة المنظمات من وغیرھم

 الخطط االستراتیجیة/  االستراتیجیة األھداف

 تقوم واقعیة خطة إلى والمحولة رسالتھا من والمستمدة بالمؤسسة التعلیمیة الخاصة األھداف نم مجموعة ھي
 تحقیق إلى طریقھا عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االھداف وتركز. باألدلة المدعومة التقییمات على

یھ، التقدیر والتكالیف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتھا ینبغي التي االمور الخطة وتحدد ھاسالتر
 .اآلثار وتقییم التقدم لمراقبة ترتیبات تتضمن تنفیذیة خطة وترافقھا

 تقییم الطلبة

 لقیاس لتعلیمیةا سةالمؤس بھا تقوم التي األنشطة من وغیرھا االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة ھي
 الطلبة لتصنیف وسیلة التقییمات توفر كما. ومقرراتھ األكادیمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار
 وراء سعیا ومھاراتھ الطالب لمعارف الحالي المدى تحدید إلى التشخیصي التقییم إلنجازاتھم ، ویسعى وفقآ

 دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمھ الطالب اداء عن المعلومات وینيالتك التقییم ویوفر.  مناسب منھج اعداد
 في الطالب لتحصیل النھائي المستوى فیحدد الشمولي التقییم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب
 .األكادیمي للبرنامج المعتمدة الساعات في یدخل الذي المقرر نھایة عند او البرنامج

 تقییمات الطلبة
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 األسالیب أكثر نمو للمخرجات. تحلیل مع قیاسیة بنیة في برنامجھم جودة حول الطلبة آلراء جمع ملیةع ھي
 والھیئات اإللكترونیة المؤتمرات األخرى اآللیات ومن واالستبیانات، المسحیة لدراساتااآلراء:  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس في والتمثیل المركزة العمل ومجموعات

 التعلیم والتعلم رائقط

من  المطلوبة التعلم مخرجات قیتحق على الطلبة لمساعدة التدریسیین یستخدمھا التي الطرائق مجموعة ھي
 حالة ودراسة والندوات، التعلیمیة كالجلسات الصغیرة المجموعات وتعلیم المحاضرات، ذلك امثلة ومن المقرر.

 الطلبة لیكتسببحثیة  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحلیل كیفیة حول طالب لك
 وإجراء العملیة المھارات الطلبة إلكساب العملیة والجلسات المیدانیة، والرحالت ،والتقدیم الذاتي التعلم مھارات
 او العروض او التقاریر وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحلیل على الطلبة لتدریب التجارب

 .الملصقات
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