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  دقـق الملف من قبل 
  قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

  :واألداء الجامعياسم مدير قسم ضمان الجودة 
                   /     /التاريخ     

  التوقيع
  



  ١الصفحة   
  

  األكادیمي البرنامج نموذج وصف

 ))األكادیميمراجعة البرنامج ((العالي مراجعة أداء مؤسسات التعلیم 

  وصف البرنامج األكادیمي 

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

  

كلیة التربیة للعلوم /جامعة  دي قار /وزارة التعلیم العالي والبحث العلمى  المؤسسة التعلیمیة .١
 االنسانیة 

 قسم التاریخ المركز / القسم الجامعي  .٢

  البرنامج االكادیمي لقسم التاریخ اسم البرنامج األكادیمي  .٣

 بكالوریوس تاریخ  اسم الشھادة النھائیة  .٤

 سنوي النظام الدراسي   .٥

  وصف برنامج اكادیمي برامجي لقسم التاریخ  المعتمد   برنامج االعتماد .٦

 المؤثرات الخارجیة األخرى  .٧
  تقسم الى قسمین 

مؤثرات داخلیة تعلق بسیاسة الكلیة والجامعة ،ومؤثرات خارجیة تعلق 
 بسیاسة الدولة 

  ١١/١٠/٢٠١٧ ریخ إعداد الوصف تا .٨

 أھداف البرنامج األكادیمي .٩

اعداد مدرس تاریخ ناجح وكفوء یعتز بوطنھ وبوالئئئئھ المتھ وتراثھا وحضارتھا ویستطیع فھم الحاضر - ١
 واستشراف المستقبل والكشف عن متطلبات الحیاة االجتماعیة المتغیرة 

ریب الطالب وتمرینھ على اصول البحث والتفكیر والنقد والتحلیل تنمیة المھارات والقدرات الفعلیة ودلك بتد- ٢
 والمقارنة وقراءة التاریخ قراءة واعیة تؤثر في حیاتھ الیومیة والسلوكیة 

االستفادة من الدرس التاریخي في تحقیق التوعیة الوطنیة والقومیة في ظل عالم متغیر زاخر باالحداث - ٣
 والمتغیرات والتطورات 

 الى التاریخ والتراث نظرة تجدیدیة تسھم في خدمة الحیاة المعاصرة النظر - ٤
اعتبار التاریخ وسیلة لتحقیق فھم افضل للعقات المعاصرة بین الشعوب بما یخدم اھداف التعاون من اجل - ٥

 السالم والحریة والتقدم 



  ٢الصفحة   
  

 
 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .١٠

 الفھم و المعرفة- أ
       ان یتعرف الطالب على تاریخھ وتراثھ لتعطیھ حافزا على االعتزاز بتاریخ امتھ   - ١أ
  یستطیع الطالب ان یعطي رأیا فیما یتعلق باالحداث والتطورات التي یمر بھا العالم لقراءتھ الكثیرة- ٢أ
م عن وعي فكري صنع جیل قادر على توظیف المعلومات التي اكسبھا وتحویلھا الى افكار تن - ٣أ

 وثقافي لدى الطالب 
 جعل الطالب قادرا على تدكر المعلومات واعادتھا واخد العبرة منھا - ٤أ
 استخدام عدة طرق لمعرفة مدى فھم الطالب للمادة الدراسیة منھا اسئلة ناقش واشرح وعلل وعرف  - ٥أ
عطاء نظرة مستقبلیة لالحداث تساعد الدراسة في المراحل االربعة على ان یكون الطالب قادرا على ا- ٦أ

 التي یمر بھا 
  الخاصة بالموضوع  المھارات- ب 

یستطیع الطالب المتخرج اعداد صیاغات اسئلة توظف جمیع مادرسھ الطالب في المراحل – ١ب 
  الدراسیة 

  العمل على اكساب الطالب مھارات یستطیع من خاللھا یطبیق مادرسھ  – ٢ب 
       ھ الطالب قوة المالحظة واالستنتاج واالستدالل والفھم ینمي المنھج الدي درس  -  ٣ب 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
االعتماد على مصادر المعرفة كالكتاب والتقاریر والبحوث وعرض الكتب –المناقشة  والمحاضرة -  

  ثریة وكتابة البحوث وزیارة المواقع االوالخرائط التاریخیة والصور وعرض االفالم الوثائقیة 
  
 

 طرائق التقییم      
  - المحاضرة- االمتحانات المفاجئة ،كوز،–االختبارات الشفویة –االختبارات التحریریة 

  
  
 
  التفكیر مھارات- ج

  حل المشكالت التي تتعلق بالقضایا الفكریة  - ١ج         
  جمع البیانات واالحصائیات وتحلیلھا - ٢ج
  ر االبداعي التفكیر الموضوعي الناقد والتفكی- ٣ج

بناء وتنمیة شخصیة الطالب لكي یستطیع ان یتفاعل مع المجتمع الدي یعیش فیة ویكون عنصرا - ٤ج   
 فاعال ومؤثرا 

 طرائق التعلیم والتعلم     
  

  استخدام طریقة االستجواب وطریقة العصف الدھني وطریقة المحاضرة 
  



  ٣الصفحة   
  

 

 طرائق التقییم    
  
  التقیم عن طریق الدرجات - ١
  التقیم المیداني اثناء التطبیق - ٢
  تقیم االنشطة االخرى التي یقوم بھا الطالب كمشاركتھ في المھرجات والمسابقات العلمیة - ٣
  
 

 
  
  .)الشخصياألخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  المھارات(والمنقولة  المھارات العامة- د 

  اعداد شخص مزود بمھارة التدریس في المدارس - ١د
  تزوید الطالب بمھارات اداریة لشغل الوظائئف االداریة ان وجدت - ٢د
  اكسابھ المعرفة التي یستطیع من خاللھا على التوظیف في مراكز االبحاث التاریخیة - ٣د
ب الخریج من قس التاریخ التوظیف في متاحف االثار والمراكز المھتمة بالدراسات یستطیع الطال- ٤د   

 وایضا العمل في وزرارات التربیة والتعلیم او التعلیم العاليالسیاسیة واالستراتیجیة 

 والتعلم  التعلیمطرائق          

المحاضرات الخاصة بفن االدارة وایضا الدروس المیدانیة كزیارة المواقع االثریة واالماكن التاریخیة وایضا 
شاھدة والتطبیق للتعرف على المھارات مشاھدة االفالم الوثائقیة على شاشة داتشوب ،كدلك استخدام طریقة الم

  التي اكتسبھا الطالب 
  
  
  
 

 طرائق التقییم          

 
زیارة الطالب المطبق ،وكدلك الطلبب من الطلببة الدین یزورون موقع اثري او تاریخي بكتابة تقریر مفصل 

 عن تلك الزیارة 
 

 بنیة البرنامج  .١١

 الشھادات والساعات المعتمدة .١٢
رمز المقرر أو  سنةال/ المستوى 

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق  المساق

  األولى
36-695-his-

101  
36-695-his-

  صر الرسالةع
  

  عرب قبل االسالم
٢٣ 

  
  درجة البكالوریوس 

 ساعة معتمدة ) س(تتطلب 



  ٤الصفحة   
  

102  
36-695-his-

103  
36-695-his-

104  
36-695-his-

105  
36-695-his-

106  
36-695-his-

107  
36-695-his-

108  
36-695-his-

109  
36-695-his-

110  
 -111-36-

695—his  
 -his-695-

36-112 

  
  عراق قدیم

  
  عصور وسطى

  
  علم النفس التربوي

  
  الجغرافیا

  
  عربیة عامة

  
  حقوق

  
  اسس تربیة

  
  حاسبات

  
  نصوص انكلیزي

  
  منھج بحث

-his-695-36 الثانیة 
201  

36-695-his-
202 

36-695-his- 
203  

36-695-his-
204  

36-695-his-
205  

36-695-his-
206  

36-695-his-
207  

36-695-his-
209  

36-695-his-
210  

36-695-his-
211 

  اندلسي
  

  اموي
  

  عصر النھضة
  

حضارات العالم 
  القدیم

  
  وطن قدیم 

  
  وطن حدیث

  
  جغرافیا

  
  علم نفس النمو

  
  االدارة

  
  حاسبات

٢٣ 



  ٥الصفحة   
  

-his-695-36 الثالثة 
301  

36-695-his-
302  

36-695-his-
303 

  حضارة
  

  خلیج عربي
  

  اوربا 

٨٩ ٢٢ 

-his-695-36 الربعة 
304  

36-695-his-
305  

36-695-his-
306  

36-695-his-
307  

36-695-his-
308  

36-695-his-
309 

  عباسي
  

  فلسفة
  

  عراق معاصر
  

  ارشاد
  

  مناھج
  

  اسیا

٢١ 

 36-695-his-
401  

36-695-his-
402  

36-695-his-
403  

36-695-his- 
404  

36-695-his-
405  

36-695-his-
406  

36-695-his-
407  

36-695-his-
408  

36-695-his-
409 

  عباسي
  

  عالم معاصر
  

  وطن معاصر
  

  ایران وتركیا
  

  قیاس وتقویم
  

  نصوص انكلیزي
  

  اختیاري
  

  المشاھدة والتطبیق
  

مشروع بحث 
  التخرج

  

 

    
  
  
  
  



  ٦الصفحة   
  

  
 

 التخطیط للتطور الشخصي .١٣

  
  ناقشة وطرح االراء اثناء احملاضرة لبناء شخصية الطالبتعويد الطالب على استخدام اسلوب امل-١
  عدم االعتماد فقط على اجلوانب النظرية بل االنتقال اىل اجلوانب التطبيقية واستخدام الوسائل التعليمية -٢
االطالع على الدراسات االهتمام بأدخال التعليم االلكرتوين واستخدام االنرتنت جلمع املعلومات واالطالع على احلقائق التارخيية و -٣

  احلديثة 
 

 )المعھداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  عوض(معیار القبول  .١٤

  
 القبول املركزي من خالل الوزارة ،جترى مقابلة للطالب للتعرف على اهليته يف القبول يف القسم وفقا ملعدله بعد اجراء الفحص الطيب وان

  يبيكون الطالب متخرجا من الفرع االد
  
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .١٥

  .وهي مفردات املنهج املصادر واملناهج املقرة من قبل الوزارة -١
  االنرتنت-االعتماد على شبكة املعلومات الدولية -٢
 

  



  ٧الصفحة   
  

  

  

  مخطط مھارات المنھج

 یمیرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقی

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

/ السنة 
  أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى

 أم اختیاري
المھارات الخاصة  المعرفة والفھم

 مھارات التفكیر بالموضوع

  المھارات العامة والمنقولة
المھارات األخرى ) أو( 

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 والتطور الشخصي

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج ٢ج ١ج ٤ب ٣ب ٢ب ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
-his-695-36 الثالثة

303 
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي تاریخ اوربا

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  ٨الصفحة   
  

  موذج وصف المقررن

  

  وصف المقرر

  

 كلیة التربیة للعلوم االنسانیة /جامعة ذي قار  المؤسسة التعلیمیة .١

  االتالتاریخ المركز/ القسم الجامعي  .٢

 his-303-695-36/ تاریخ اوربا  رمز المقرر/ اسم  .٣

 تدریس طلبة المرحلة الثالثة البرامج التي یدخل فیھا .٤

 الحضور الیومي  ضور المتاحةأشكال الح .٥

 ٢٠١٧-٢٠١٥ السنة/ الفصل  .٦

 ٩٠ )الكلي(عدد الساعات الدراسیة  .٧

 ١١/١٠/٢٠١٧ تاریخ إعداد ھذا الوصف  .٨

 أھداف المقرر .٩

تعريف الطالب بتاريخ الدول االوربية يف القرن التاسع عشر بوصفها مظهرا من مظاهر تصميم الشعوب على نيل حقوقها -١
 ا القومية وحريتها وكيانا

 التعريف بالثورات واحلركات اليت حصلت يف اوربا وادت اىل استفادة شعوب اخرى من تلك التجارب -٢
التوضيح للطلبة بأن االرادة والتصميم عند الشعوب قادرة على حتقيق املعجزات وهو ما حتقق يف الوحدة االملانية والوحدة -٣

 االيطالية 

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

ً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا  ً مقتضیا یوفر وصف المقرر ھذا إیجازا
ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  والبد من الربط بینھا وبین وصف . تاحةالمالتعلم مبرھنا

 .البرنامج



  ٩الصفحة   
  

ونزعات الغرور القومي اليت سادت اوربا بفعل النهضة الشاملة للقرن التاسع عشر واعتبار كل االفكار  رفض االفكار االستغاللية-٤
 اليت حتدثت من رسالة اللرجل االبيض ودونية االجناس االخرى اباطيل التستحق غري االمهال 

 
 

                                                                                                                                         
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم .١٠

 المعرفة والفھم  -أ
  -١أ
  -٢أ
  -٣أ
 -٤أ
  -٥أ
   -٦أ

  المھارات الخاصة بالموضوع   - ب 
  - ١ب
   - ٢ب
   - ٣ب
    داث والتطورات التي مرت بھا اوربا یستطیع الطالب ان یعطي رأیا فیما یتعلق باالح - ٤ب
 طرائق التعلیم والتعلم      

  
،استخدام الخارطة التاریخیة واالفالم الوثائقیة ،استخدام  طریقة االستقصاء ،طریقة التحلیل والنمحاضر

  االنترنت ،طلببب عرض الكتب 
  
 

 طرائق التقییم      
  

  وث ،امتحانات تحریریة  شھري ونھائي ،عمل التقاریر والبح-كوز–االمتحان الیومي 
  
 
  مھارات التفكیر -ج

  تزوید الطالب بالتفكیر الموضوعي -١ج
  ببناء شخصیة الطالب لغرض التفكیر الناقد -٢ج
  حث الطالب على استخدام شبكة المعلومات الدولیة واالستفادة منھا -٣ج
ماضي بالحاضر لمعالجة المشكالت تنمیة المھارات الفكریة للطالب لتمكنھ من ربط احداث ال  -٤ج

  الموجودة 
  



  ١٠الصفحة   
  

  

 طریقة االستجواب ،طریقة العصف الذھني   طرائق التعلیم والتعلم     
  
  
 
 طرائق التقییم    
  

  كتابة تقاریر عن تقیم المادة الدراسیة –االمتحانات النھائیة والفصلیة –االمتحانات الیومیة 
  
 

  ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي  (المھارات  العامة والمنقولة  - د 
  تعطي الطالب صورة واضحة لاللمام بالسیاسة االوربیة المعاصرة وربطھا بالماضي - ١د
  تضفي تلك المادة التاریخیة على الطالب مسألة االلتزام بالجانب القومي وھویتھ الوطنیة - ٢د
  في مراكز االبحاث الدولیة یستطیع الطالب المتخرج ان یعمل - ٣د
 تعطي دراسة التاریخ االوربي فكرا واسعالما تحملھ من جوانب تخص السیاسة العالمیة    - ٤د



  ١١الصفحة   
  

 البنیة التحتیة  .١٢

  :القراءات المطلوبة 
  النصوص األساسیة 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  ١٩١٤-١٧٨٩كتاب حماضرات يف تاريخ اوربا احلديث 
  صر كتاب تاريخ اوربا احلد يث واملعا

  الثورة الفرنسية 
 

وتشمل على سبیل المثال ( متطلبات خاصة 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

 )والمواقع االلكترونیة 
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  معاییر المراجعة الناجحة وتقییم العملیة

  معاییر المراجعة الناجحة

  :اآلتي في وتقییمھ األكادیمي البرنامج مراجعة ترتیبات في الناجحة المراجعة معاییر تتمثل .١

المواصفات  تتضمن التحسین قید او قائمة داخلیة بأنظمة مدعوما تھمراجع تتم الذي البرنامج یكون ان .١
 اساسا الداخلیة ھذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسین الذاتي التقییم ثقافة إلى استنادا والمراجعة

  .الخارجیة للمراجعة قویا
  .مناسبا الخارجیة المراجعة توقیت یكون ان .٢
  .الخارجیة للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .٣
  :من كل قبل نم واإلعداد التخطیط في بالتفاصیل االعتناء یتم ان .٤

  بالعمل مع الخاصة إجراءاتھا تطبیق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادیمي 
  .الخارجیة للمراجعة والالزم بالمناس الدعم وتوفر والمراجعین التعلیمیة المؤسسة

 الداخلیة  المراجعة أنظمة تنتجھا التي األدلة قاعدة تكون ان على یحرص بأن: المراجعة منسق
ایة  تلبیة 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 بأن: المؤسسة التعلیمیة

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

  .الزیارة إجراء في بھا التي یسترشد االولیة التعلیقات
 المشاركین بما جمیع قبل من والبروتوكوالت المعلنة جعةالمرا اسلوب تطبیق في تطابق ھنالك یكون ان .٥

  .المستمرین والتحسین للمراجعة ویدعمھا العملیة وفلسفة رسالة یحترم
  .مدة المراجعة طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ینم حوارا التعلیمیة المؤسسة وممثلو المراجعون یعقد ان .٦
  . نظامي بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ىومستندة إل واضحة المراجعین أحكام تكون ان .٧
 صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقاریر وھیكلة لمعیار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقریر اعداد یتم ان .٨

  .حقائق من فیھ یرد
البرنامج  عن ومتوازنا تقدم رایا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .٩

  .األكادیمي
 االعتبار وإعداد بعین وأخذھا نتائجھا بدراسة الخارجیة المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .١٠

 .اللزوم عند للتحسین واقعیة خطة

  :التقییم

إلى وضع وتطبیق اجراءات للتقییم النظامي لجمیع المراجعات دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادیمي تسعى  .٢
األكادیمیة التي تنظمھا وسوف یطلب من المؤسسة التعلیمیة ورئیس المراجعة والمراجعین الخارجیة للبرامج 

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

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

  .وفرص التحسن المستمر ن الممارسات الجیدةمامثلة 
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  قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكادیمي

  البرامج مراجعة دلیل في المستعملة المصطلحات تعریف

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

  التخصصات/ مجاالت التخصص/ الحقول االكادیمیة 

 .والفلسفة والھندسة والطب كالریاضیات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكادیمیة الحقول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبیل لىع 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 مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلین البرامج بعض

  .األعمال إدارة في المحاسبة

  دیمیةاألكا المعاییر

 او المستوى على وتشتمل. خارجیة مرجعیة نقاط من باالستفادة التعلیمیة المؤسسة تضعھا محددة معاییر ھي
 في استخدامھا 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 وتحسینھا األكادیمیة

  التحسین او العمل خطط

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

  الطلبة المقبولین

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

  المعیاریة/المرجعیة النقاط

 او حقل خریجي من المتوقعة العامة والمھارات اإلنجاز لمستویات العامة التوقعات المعیاریة العبارات تمثل
 بمقارنة تسمح الخارجیة المرجعیة فالنقاط. لیةداخ 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 الحقول بین للمقارنة استخدامھا فیمكن
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  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 حققھای 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 قبولالم للطالب وتدیرھا المؤسسة التعلیمیة تصممھا التي بأكملھا المنظمة التعلیمیة العملیة ھي
 إمكانیة إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقویم التعلیم وترتیبات المحتوى من وتتألف المطلوبة، التعلم

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

  )المھارات المكتسبة( المستقل الموجھ/ التعلم الذاتي

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

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

  .إلى ذلك وما التفاعلیة

  تعلیم االلكترونيال

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

 .الذاتي التقییم عادة ویتضمن الذاتي، االختیار طریق عن والمواد المطلوبة لمالتع 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 إلكتروني إلى موقع الحالیة

  الخارجي التقییم/المقیم

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

  التقییم إطار

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

  .والخارجیة الداخلیة المراجعات ولتطبیقھ على التعلیمیة والمؤسسات
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  )اللوائح(العامة  المفاھیم

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

   مؤسسة التعلیم العالي

 الجامعیة الدرجة على الحصول إلى المؤدیة العالي التعلیم برامج تقدم التي الجامعة او المعھد او الكلیة ھي
  .لكذ من أعلى درجة أیة أو )دبلوم/ البكالوریوس( األولى

  المطلوبة ملتعلا مخرجات

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

  ودةالج وضمان إلدارة الداخلي النظام

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

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

  .التحسین المستمر لدعم الفاعلة واألولویات واالستراتیجیات

  العمل/ الوظائف سوق

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

  الرسالة بیان

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

  المختص المراجع

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

  .االعتماد لغایات وا 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
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  البرنامج اھداف

 لضمان( وتنفیذھا االستراتیجیة دافاألھ تطویر توجھ بدورھا والتي األكادیمي البرنامج لتقدیم العامة الغایات 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 األكادیمي 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 ودائرة ضمان العالي التعلیم مؤسسات في( القرار صانعي تزوید -١

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

 وتقییم االلتزام والتحدیات الجیدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلیة الجودة ضمان ر عملیاتتطو دعم  -٢
 .ن المستمریالتحس

 .والدولي اإلقلیمي المستوى على العراق في العالي التعلیم سمعة تعزیز  -٣

  الجودةضمان 

 وفقا لكل برنامج تعلیمي األكادیمیة المعاییر تحدید لضمان الالزمة المؤسسة التعلیمیة الوسائل في تتوافر ان
 توقعات وتحقق مناسبة المعنیة التحتیة والبنیة الدراسي المنھج جودة تكون وأن المماثلة، الدولیةللمعاییر 
 على قادرة التعلیمیة المؤسسة تكون وأن المحددة ھاراتالم 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 وتفسیرھا

  التقریر

  .التعلیمي برنامجھ وتقییمات األكادیمي البرنامج مراجعات نادا الىاست المعدة المنتظمة التقاریر

  التقییم الذاتي

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

  الزیارة المیدانیة

 المیدانیة الزیارة وتستمر .األكادیمي البرنامج اجعةمر ضمن خارجین لمراجعین مختصین لھا معد زیارة ھي
  .لذلك نموذجیا )١(ویضم جدول  .یومین او ثالثة لمدة عادة



  ١٧الصفحة   
  

  

  الوصف

 او محددة مرافق او مقررات وایة منھ المطلوبة والمخرجات وبنیتھ البرنامج ألھداف التفصیلي الوصف ھو
  .ومراجعتھ وتقدیمھ البرنامج صمیملت 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 أنظمة ضمان وفاعلیة التعلیم ومعاییره جودة

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

 قالتحباال والطلبة الراغبین لخریجینوا الطلبة الحالیین على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل
 الحكومیة المعنیة والراعین والوزارات التوظیفي وطاقم المؤسسة التعلیمیة والوسط عائالتھم او امورھم .واولیاء

  .وجدت المھنیة إن واالتحادات 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

، یھالتقدیر والتكالیف ؤولالمس والشخص الزمني واإلطار معالجتھا ینبغي التي االمور الخطة وتحدد رسالتھا
  .اآلثار وتقییم التقدم لمراقبة ترتیبات تتضمن تنفیذیة خطة وترافقھا

  تقییم الطلبة

 لقیاس التعلیمیة المؤسسة 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 ویسعى، إلنجازاتھم  وفقآ

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

  تقییمات الطلبة

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

  .األخرى واألوساط المجالس في والتمثیل المركزة العمل ومجموعات

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

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

  .الملصقات او العروض


