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 األكبدًٍَ انجشَبيحًَىرج وصف 

 (األكبدًٍَ()يشاخؼخ انجشَبيح انؼبنٍ )يشاخؼخ أداء يؤسسبد انتؼهُى 

 وصف انجشَبيح األكبدًٍَ 

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

 

 انتؼهُى انتمٍُ هُئخ  انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

 انًؼهذ انتمٍُ / انشطشح انمسى اندبيؼٍ / انًشكض  .2

 اسح انًىادلسى اد اسى انجشَبيح األكبدًٍَ  .3

 دثهىو اسى انشهبدح انُهبئُخ  .4
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 سُىٌ انُظبو انذساسٍ   .5

 AACSB انًؼتًذ   ثشَبيح االػتًبد .6

 انًؤثشاد انخبسخُخ األخشي  .7
هُبن ػاللخ وثُمخ ثسىق انؼًم انزٌ َستمجم خشَدُُب،إر َتى أخز سأٌ سىق 

 سُىَخ ػٍ طشَك انهدبٌ انمطبػُخ.انؼًم ثبنًُبهح انذساسُخ ودساسبد 

 11/6/2114 تبسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشَبيح األكبدًٍَ .9

َهذف انمسى انً تهُئخ يالكبد  تمُُخ يؤههخ نًًبسسخ األَشطخ انًتؼهمخ  ثبنششاء و انتخزٍَ و انتسىَك  و  -

 انذونخ او انمطبع انخبص .اداسح اإليذاد ) انهىخستُبد ( فٍ انًُظًخ سىاء كبٌ رنك  فٍ دوائش 

تؼشَف انطبنت ثؤهًُخ ػهى االحصبء ويشاحم انطشق االحصبئُخ  اثتذاء يٍ خًغ انجُبَبد و انتحهُم  -

االحصبئٍ وأهًُخ استخذاو انجشايح االحصبئُخ انًختهفخ  , وتؼشَفه ثبنطشق واالسبنُت االحصبئُخ وتطجُمبتهب 

 انًىاد انتٍ َذسسهب انطبنتفٍ انًدبالد انًختهفخ نًىاضُغ اداسح 

 . كبفخ انتسىَك أَشطخ ؼًم فٍ َؤهم انطبنت نه -

 انًخزَُخ. تطجُمبد األَظًخاألَشطخ انخبصخ ثفٍ  ؼًمَؤهم انطبنت نه -

 فٍ يدبل انًشاسالد انتدبسَخ انخبصخ ثؤَشطخ األػًبل انًخزَُخ وانتسىَمُخ. ؼًمَؤهم انطبنت نه -

 انًؤسسبد االلتصبدَخ كبفخ. فٍ وانتخزٍَ انششاء َشبطبد ؼًم فٍ َؤهم انطبنت نه -

 

 يخشخبد انتؼهى انًطهىثخ وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى  .11

 وانفهى  انًؼشفخ-أ

ثؤيكبٌ انخشَح انتؼشف ػبي اسبنُت االَتبج اندًبػٍ فٍ تُفُز انًشبسَغ وتطجُك انًُبهح   -1أ

      انُظشَخ.

 االَشطخ انًتؼهمخ ثبالَتبج وانتسىَك وانخزٌ .يٍ يًبسسخ َتًكٍ انخشَح  -2أ

 انتؼشف ػهً اسبنُت اداسح انًُشآح ويستىَبد االداسح وكُفُخ انتسىَك واالَتبج. -3أ

 حصىل انطبنت ػهً انخجشح فٍ انًشاسالد انتدبسَخ انخبصخ ثبنًُشؤح. -4أ

َخذو تحسٍُ االَتبج انخشَح َفهى انسُطشح انُىػُخ وأهًُتهب فٍ انصُبػبد انًختهفخ وَشكم  -5أ

 وتمهُم َسجخ انكهف.

 َصجح انطبنت يؤهم نهؼًم ػهً انحبسىة  -6أ

 انخبصخ ثبنًىضىع  انًهبساد-ة 

 َتًكٍ انخشَح يٍ تحذَذ َىع انجُبَبد وكُفُخ خًؼهب وانتؼبيم يؼهب.  - 1ة 

 االحصبئٍ.spssَتًكٍ انخشَح يٍ انتؼبيم يغ َظبو انـ  - 2ة 

       ثبستخذاو انًؤششاد االحصبئُخ  انًتؼهمخ ثبنؼًهُخ االَتبخُخ تحهُم انجُبَبدَتًكٍ انخشَح يٍ  - 3ة 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      
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 انًحبضشح انُظشَخ. -

 . data showػشض صىسٌ نهًبدح انُظشَخ ثبستخذاو خهبص انـ -

 االحصبئٍ.spssتذسَت انطهجخ ثبستخذاو انحبسىة ػهً ثشَبيح -

 طشائك انتمُُى      

 

 

 

 

 انتفكُش يهبساد-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 

 

 

 

 طشائك انتمُُى    

 

 

 

 
 

 

 .انشخصٍ(األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس  )انًهبسادوانًُمىنخ  انًهبساد انؼبيخ-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 وانتؼهى  انتؼهُىطشائك          

 

 

 

 

 

 طشائك انتمُُى          
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 ثُُخ انجشَبيح  .11

 انشهبداد وانسبػبد انًؼتًذح .12
 انًستىي / انسُخ

سيض انًمشس أو 

 انًسبق
 انسبػبد انًؼتًذح اسى انًمشس أو انًسبق

    
  

 دسخخ انجكبنىسَىط 

     تتطهت )ط( سبػخ يؼتًذح 

     

     

    

    
 
 
 
 
 

 انتخطُظ نهتطىس انشخصٍ .13

 
 
 
 
 
 

 انًؼهذ(األَظًخ انًتؼهمخ ثبالنتحبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبس انمجىل  .14

 
 مركزي
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 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيح .15
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 يخطط يهبساد انًُهح

 انًمبثهخ نًخشخبد انتؼهى انفشدَخ يٍ انجشَبيح انخبضؼخ نهتمُُىَشخً وضغ اشبسح فٍ انًشثؼبد 

 يخشخبد انتؼهى انًطهىثخ يٍ انجشَبيح 

انسُخ / 

 انًستىي
 اسى انًمشس سيز انًمشس

 أسبسٍ

 أو اختُبسٌ

 انًؼشفخ وانفهى
انًهبساد انخبصخ 

 ثبنًىضىع
 يهبساد انتفكُش

 انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ

) أو( انًهبساد األخشي 

انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف 

 وانتطىس انشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ة 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ
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 ًىرج وصف انًمشسَ

 

 وصف انًمشس

 

  انًؤسسخ انتؼهًُُخ .1

  انؼهًٍ انمسى  انمسى اندبيؼٍ / انًشكض .2

  اسى / سيض انًمشس .3

  انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

  أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

  انفصم / انسُخ .6

  )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذساسُخ  .7

  تبسَخ إػذاد هزا انىصف  .8

 أهذاف انًمشس .9

 
 
 
 
 
 
 

 انجشَبيح األكبدًٍَ((يشاخؼخ أداء يؤسسبد انتؼهُى انؼبنٍ ))يشاخؼخ 

ٌوفر وصف الممرر هذا إٌجازاً ممتضٌاً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحمٌمها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.
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 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .11

 انًؼشفخ وانفهى  -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 

 

 

 

 طشائك انتمُُى      

 

 

 

 
 يهبساد انتفكُش -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 

 

 

 طشائك انتمُُى    
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ :

  انُصىص األسبسُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

 

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً سجُم انًثبل 

وسش انؼًم وانذوسَبد وانجشيدُبد 

 وانًىالغ االنكتشوَُخ (
 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً سجُم 

انًثبل يحبضشاد انضُىف وانتذسَت 

 انًهٍُ وانذساسبد انًُذاَُخ ( 
 

 

 انمجىل  .13

  انًتطهجبد انسبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُُخ انًمشس .11

 انسبػبد األسجىع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهىثخ
اسى انىحذح / انًسبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى
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 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 مسإولٌة تمع مسبما معدة اجتماعات وٌشمل ثالثة اٌام.ٌومٌن او  لمدة معدا العادٌة المٌدانٌة الزٌارة جدول ٌكون -1

 التعلٌم مإسساتفً  لسم ضمان الجودة و االداء الجامعً عاتك على الظروف مع النموذج وموائمة اإلعداد لها

  العالً.

 بداٌة االجتماعات اولات تحدٌد وٌتم األول. الٌوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند المٌدانٌة الزٌارات تبدأ  -2

 اجتماعات الجدول كلها اولات تكون ان ٌنبغً وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال والتً مسبما المعدة

 الجتماعات وتحدٌث التحضٌر تشمل التً اإلضافٌة الخبراء المراجعٌن ألنشطة المجال ترن من البد بل

 البرنامج. ةمراجع تمرٌر مسودة فمرات وصٌاغة والسجالت المالحظات

 النشاط الولت الجلسة

  الٌوم االول

1 9099 
الترحٌب والتمدٌر تمدٌم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فرٌك البرنامج-وتمرٌر التمٌٌم الذاتً( 

 المنهج الدراس0ً نماش مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة 9039 2

 الطلبة من اجتماع مع مجموعة 11099 3

 كفاءة البرنامج0 جولة على المصادر 12039 4

5 14099 
اجتماع لجنة المراجعة0 تدلٌك الوثائك اإلضافٌة بما فٌها عٌنة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15099 
 أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة معكفاءة البرنامج0 اجتماع 

 

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

8 17099 
 اجتماع مع الجهات ذات العاللة )عٌنة من الخرٌجٌن واصحاب العمل والشركاء 

  )االخرٌن 

  الٌوم الثانً

9 8045 
اجتماع مع رئٌس المراجعة ومنسمها ولائد البرنامج0 ملخص لنتائج الٌوم األول ومعالجة 

 لزم الثغرات وتعدٌل جدول الٌوم الثانً ان

 المعاٌٌر األكادٌمٌة للخرٌجٌن0 اجتماع مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌة 9099 19

 فاعلٌة عملٌات ضمان الجودة وإدارتها0 اجتماع مع أعضاء الهٌنة التعلٌمٌة. 19039 11

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

 لمتابعة ما ٌستجد من لضاٌاولت حر  14099 13

14 14039 
االجتماع األخٌر للجنة المراجعة0 اتخاذ المرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذٌة 

 الراجعة الشفهٌة.

15 14039 
   س المراجعة التغذٌة الراجعة الشفهٌة لمنسك المراجعة وأعضاء الهٌنة ٌٌمدم رئ

 التعلٌمٌة

الختام 15099 16

 ( 1)جدول رلم 
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 يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط التمرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة اجل من

 

 المتابعة تمرير نموذج

 / لسم االعتماد الدولً و االعتماد االكادٌمً دائرة ضمان الجودة

 المإسسة0

 الكلٌة0

 البرنامج0

 تمرٌر المتابعة

 نم جزء وهو 29بتارٌخ____/____/____ جرت التً المتابعة زٌارة نتائج التمرٌر هذا ٌعرض .1

 عملٌات لتطوٌر المستمر الدعم توفٌر إلى الهادفة لسم ضمان الجودة و االداء الجامعً ترتٌبات

 المستمر. والتحسن الداخلٌة الجودة ضمان

وتتمثل اغراض هذه المتابعة فً تمٌٌم مدى التمدم الحاصل فً البرنامج منذ اعداد تمرٌر مراجعة  .2

ن المعلومات والدعم للتحسن المستمر فً المعاٌٌر االكادٌمٌة وجودة التعلٌم مالبرنامج وتوفٌر المزٌد 

 العالً فً العراق.

 0ًٌؤت على ما المتابعة هذه فً المستخدمة األدلة وتشمل لاعدة .3

 له المساندة المعلومات مع األكادٌمً للبرنامج الذاتً التمٌٌم تمرٌر (1

 .األكادٌمً البرنامج مراجعة تمرٌر اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسٌن خطة (2

 األكادٌمً البرنامج مراجعة تمرٌر (3

 وجدت( )ان المإسسٌة االستراتٌجٌة والخطة العالً التعلٌم جودة مراجعة تمرٌر (4

 .المتابعة زٌارة أثناء الممدمة اإلضافٌةاألدلة  (5

 باآلت0ً المتابعة هذه من إلٌها التوصل تم التً اإلجمالٌة االستنتاجات وتتمثل .4

 للتحسن. خطة بتطبٌك التعلٌمٌة( المإسسة )اسم فً األكادٌمً( البرنامج )اسم برنامج ٌمم لم/لام (1

 ما على البرنامج لمراجعة المٌدانٌة الزٌارة منذ الممدمة المإشرات فً الحسنة الممارسات تشتمل (2

 هو ات0 )اذكرها(.

 المستمر تحسٌنها خالل من معالجتها التعلٌمٌة المإسسة على ٌجب التً المهمة المضاٌا تتمثل   (3

 ال(. ام إلٌه تتطرق التحسٌن خطة كانت إذا ما وبٌن أذكرها) اآلت0ً فً للبرنامج األكادٌمً
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 .المفضل التمرير ( ادناهأ) الملحك يضم .5
 (أالملحك)

 0 التعلٌمٌة المإسسة اسم

 : األكادٌمً البرنامج لمراجعة األولٌة المٌدانٌة الزٌارة تارٌخ

 :زٌارة المتابعة تارٌخ

 :المتابعة تمرٌر تارٌخ

 التولٌع                     الوظٌفً المسمى/الوظٌفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعٌن اسماء

 المستخدم الداخلً الجودة ضمان نظام األول0 الجزء

 االخشاء انًطهىة اتخبرِ؟ يالحظبد (َؼى؟ ) انسؤال د

للبرنامج  الذاتًهل تم إنجاز تمرٌر التمٌٌم  1

 األكادٌمً؟
   

2 
هل تبٌن تمارٌر التمٌٌم الذاتً األخٌرة 

التمٌٌم و/او ممدار تحمٌك معاٌٌر إطار 

 التطرق إلٌها؟

   

هل هنالن خطة للتحسٌن مستندة إلى  3

 مراجعة خارجٌة وداخلٌة؟
   

هل توجد ثغرات مهمة لم ٌتم التطرق  4

 إلٌها؟
   

هل تتم مرالبة التمدم الحاصل فً تطبٌك  5

 خطة التحسٌن؟
   

هل من المتولع ان ٌواجه تطبٌك خطة  6

 التحسٌن اي عمبات كبٌرة؟
   

7 
ما هو الزمن الذي تتولع المإسسة التعلٌمٌة 

ان تحتاج إلٌه إلكمال التحسٌنات على 

 البرنامج؟

   

8 
ما هو الزمن الذي ٌتولعه المراجعون ان 

إكمال التحسٌنات على البرنامج  ٌستغرله

 بما ٌحمك المإشرات؟
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 اندزء انثبٍَ: انتحسٍ انًتحمك فٍ انًؤششاد

 إطبس انتمُُى(انًؤششاد )أَظش إنً 

ثُىد خطخ انتحسٍُ )ثٍُ 

يذي يطبثمتهب نهتىصُبد 

انىاسدح فٍ تمشَش يشاخؼخ 

 انجشَبيح األكبدًٍَ(

انًؼهىيبد اندذَذح انًستمبح 

 يٍ صَبسح انًتبثؼخ انًُذاَُخ
 االستُتبج انؼبو

 انًُهح انذساسٍ

 االهذاف ويخشخبد انتؼهى انًطهىثخ

 انذساسٍ )انًحتىي( سانًمش

 سُخ ألخشيانتمذو يٍ 

 انتؼهُى وانتؼهى

 تمىَى انطهجخ

   

 كفبءح انجشَبيح

 انصىسح انؼبيخ نهطهجخ انًمجىنٍُ

 ىاسد انجششَخًان

 ىاسد انًبدَخًان

 استؼًبالد انًىاسد انًتبحخ

 يسبَذح انطهجخ

 يؼذالد تخشج انطهجخ انًمجىنٍُ

   

 انًؼبَُش األكبدًَُخ

 يؼبَُش واضحخ

 انًُبسجخاستخذاو يؼبَُش انمُبط 

 إَدبص انخشَدٍُ

 يؼبَُش أػًبل انطهجخ انًمًُخ

   

 اداسح انجشَبيح وانضًبٌ

 انتشتُجبد انالصيخ إلداسح انجشَبيح

 انسُبسبد واإلخشاءاد انًتجؼخ

 انًالحظبد انًُهدُخ انًدًؼخ

 وانًستخذيخ

 االحتُبخبد انتحسُُُخ نهًىظفٍُ

 انتٍ َتى تحذَذهب ويؼبندتهب

 نهتحسٍُإخشاءاد انتخطُظ 

 انًتجؼخ
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 يؼبَُش انًشاخؼخ انُبخحخ وتمُُى انؼًهُخ

 يؼبَُش انًشاخؼخ انُبخحخ

 اآلت0ً فً وتمٌٌمه األكادٌمً البرنامج مراجعة ترتٌبات فً الناجحة المراجعة معاٌٌر تتمثل .1

المواصفات  تتضمن التحسٌن لٌد او لائمة داخلٌة بؤنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج ٌكون ان .1

 اساسا الداخلٌة هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسٌن الذاتً التمٌٌم ثمافة إلى استنادا والمراجعة

 .الخارجٌة للمراجعة لوٌا

 مناسبا. الخارجٌة المراجعة تولٌت ٌكون ان .2

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

 من0 كل لبل نم واإلعداد التخطٌط فً بالتفاصٌل االعتناء ٌتم ان .4

  ًبالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبٌك فً تستمر بؤن 0دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌم 

 الخارجٌة. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعٌن التعلٌمٌة المإسسة

 الداخلٌة  المراجعة أنظمة تنتجها التً األدلة لاعدة تكون ان على ٌحرص بؤن المراجعة0 منسك

اٌة  تلبٌة ٌتم وأن الزائرٌن الخبراء للمراجعٌن المناسب الولت فً متوافرة التمارٌر وإعداد

 مطلوبة. إضافٌة معلومات او إٌضاحات

 للمراجعة  سٌخضع الذي األكادٌمً للبرنامج الذاتً للتمٌٌم تمرٌرا توفر المإسسة التعلٌمٌة0 بؤن

 الخارجٌة.

 وإعداد  الممدمة الوثائك لراءة ذلن فً بما للزٌارة بالتحضٌر ٌموموا بؤن الخبراء0 المراجعون

 الزٌارة. إجراء فً بها التً ٌسترشد االولٌة التعلٌمات

 المشاركٌن بما جمٌع لبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبٌك فً تطابك هنالن ٌكون ان .5

 المستمرٌن. والتحسٌن للمراجعة وٌدعمها العملٌة وفلسفة رسالة ٌحترم

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

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

 صحة ما المإسسة تإكد وأن التمارٌر وهٌكلة لمعٌار وفما المناسب الولت فً المراجعة تمرٌر اعداد ٌتم ان .8

 حمائك. من فٌه ٌرد

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

 األكادٌمً.

 االعتبار وإعداد بعٌن وأخذها نتائجها بدراسة الخارجٌة المراجعة من االستفادة على لادرة المإسسة تكون ان .19

 اللزوم. عند للتحسٌن والعٌة خطة

 انتمُُى:

إلى وضع وتطبٌك اجراءات للتمٌٌم النظامً لجمٌع المراجعات دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً تسعى  .2

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

وستموم دائرة ضمان الجودة و المختصٌن ان ٌموموا بتمٌٌم كل مراجعة خارجٌة عن طرٌك ملء استبٌان ممتضب. 

 بتحلٌل المالحظات المنهجٌة كما سٌموم عند الضرورة بمتابعة اٌة صعوبات تتم اإلشارة الٌها.  د االكادٌمًاالعتما

تفحص المالحظات المنهجٌة للخروج بتمارٌر موجزة تظهر بدائرة ضمان الجودة و االعتماد االكادٌمً كما ستموم 

ت العامة للرضا الذي ٌبدٌه المشاركون، إضافة إلى اهم الجوانب التطبٌمٌة لعملٌة المراجعة بما فً ذلن المستوٌا

 ن الممارسات الجٌدة وفرص التحسن المستمر.مامثلة 
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 لبئًخ يصطهحبد يشاخؼخ انجشَبيح األكبدًٍَ

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

 معان التمارٌر وإعداد والخارجٌة الداخلٌة المراجعة و/او الدلٌل هذا فً المستعملة المصطلحات بعض تحتمل لد

 وضعت التعرٌفات االتٌة لتلن المصطلحات0فمد ترد فٌه. وإلزالة االبهام  التً السٌاق حسب مختلفة

 الحمول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 .والفلسفة والهندسة والطب كالرٌاضٌات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكادٌمٌة الحمول تصنف
 موضوعات على تشتمل المثال سبٌل على اإلنسانٌة فالدراسات الواسع0 المجال ذات الحمول تمسٌم ٌتم ما وغالبا

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

 او الهندسة فً كالرٌاضٌات مختلفة وتخصصات موضوعات تضم لد او أكثر، او حملٌن البرامج بعض

 .األعمال إدارة فً المحاسبة

 األكاديمية المعايير

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

 .والمراجع التمٌٌم

 االعتماد

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

 انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنٌة المإسسة لدى وأن الممبولة بالمعاٌٌر ٌفً( )او البرامج البرنامج ذلن

 .المعلنة للمعاٌٌر وفمآ المستمر وتحسٌنها األكادٌمٌة

 التحسين او العمل خطط

 سنة من ألكثر تطبٌمها ٌتم ولد المتوافرة. والتمٌٌمات األدلة فً النظر من المستمدة الوالعٌة التحسٌن خطط هً

 .التعلٌمٌة والمإسسة األكادٌمٌة والبرامج الممررات مستوى على سنة كل ومراجعتها إعدادها ٌجب انه إال واحدة

 الطلبة الممبولين

 للمبول سابمة معتمدة ساعات اجتازوا ممن الممبولون اولئن فٌهم بمن أكادٌمً برنامج فً المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة بعد لما

 المعيارية/المرجعية النماط

 او حمل خرٌجً من المتولعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستوٌات العامة التولعات المعٌارٌة العبارات تمثل

 بممارنة تسمح الخارجٌة المرجعٌة فالنماط. داخلٌة او خارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تكون ولد معٌن. موضوع

 الداخلٌة المرجعٌة النماط اما والعالم. العراق له فً المماثلة بالبرامج أكادٌمً برنامج وجودة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 معٌنة. زمنٌة فمرة خالل التوجهات لتحدٌد او األكادٌمٌة الحمول بٌن للممارنة تخدامهااس فٌمكن
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 المجموعة

 تكون ولد. الداخلً ونظامها لرسالتها وفما التعلٌمٌة المإسسة تخدمها التً المجتمع المحددة من الشرٌحة تلن هً
 .أنشطتها فً الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفما او جغرافٌا محددة

 الممرر اهداف

 الممرر ٌكملون الذٌن الطلبة ٌحممها ان ٌنبغً التً المخرجات باعتبارها للممرر العامة األهداف عن التعبٌر ٌجب
 التعلٌمٌة. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحمٌك فً تسهم ان وٌجب للمٌاس. ولابلة مهمة كمزاٌا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 لمخرجات وفما الممبول للطالب وتدٌرها المإسسة التعلٌمٌة تصممها التً بؤكملها المنظمة التعلٌمٌة العملٌة هً

 إمكانٌة إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتموٌم التعلٌم وترتٌبات المحتوى من وتتؤلف المطلوبة، التعلم

 المكتبات، ذلن فً بما ؛معٌنة لترتٌبات وفما وخارجها الجامعة فً المتوافرة المرافك من مجموعة استخدام

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

 )المهارات المكتسبة( التعلم الذاتي/ المستمل 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 األدوات ومن االنعكاسً. والتعلم والتدرٌب والواجبات المٌدانً والعمل والذاتً الشخصً

 التعلم وأدوات الذاتً التمٌٌم وتمارٌر الدورٌة السجالت الرسمٌة الدراسٌة المحاضرات الموجه خارج الذاتً

 إلى ذلن. وما التفاعلٌة

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة للمواد األولً او الثانوي المكون المعلومات تمنٌة باستخدام إلكترونٌة التعلم بطرٌمة ٌكون لد

التحدٌد  على ٌشتمل ولد. االخرى والتعلم التعلٌم مناح فً داخال او بذاته مستمال ٌكون ولد الممرر. او األكادٌمً

 الذاتً. التمٌٌم عادة وٌتضمن الذاتً، االختٌار طرٌك عن والمواد المطلوبة التعلم ومخرجات لألهداف الذاتً

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

 .  إلكترونٌا تعلما ذاته بحد مسبما المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكترونً إلى مولع الحالٌة

 الخارجي المميم/التمييم

 عن مستمل خارجً برأي للخروج ممرر او برنامج من جزء او محدد أكادٌمً لبرنامج بتعٌن المإسسة لٌام هو
 .العلمٌة الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات فً والمتحممة الموضوعة األكادٌمٌة المعاٌٌر

 التمييم إطار

 لبل والزٌارة المٌدانٌة من الذاتً التمٌٌم اساس وٌشكل. األكادٌمٌة البرامج لتمٌٌم معٌارٌة بنٌة التمٌٌم إطار ٌوفر
 األكادٌمٌة الحمول جمٌع فً لالستخدام معد وهو األكادٌمً، البرنامج مراجعة وتمرٌر المختصٌن المراجعٌن

 .والخارجٌة الداخلٌة المراجعات ولتطبٌمه 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 تمدم التً الجامعة او المعهد او الكلٌة هً

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

 المطلوبة ملتعلا مخرجات

 تكون ان وٌجب للمخرجات. وفما برامجها من التعلٌمٌة المإسسة ترٌدها التً بالمعرفة المتعلمة النتائج هً

 المناسب. بالمستوى الخارجٌة المرجعٌة المعاٌٌر تعكس وأن( لابلة للتمٌٌم) للمٌاس ولابلة مرتبطة بالرسالة

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

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

 والمعولات المصور واوجه الجٌدة الممارسات وتحدٌد والتمٌٌم التمدٌم، إلى التصمٌم من للجودة محددة مواصفات

 السٌاسات لوضع للعملٌات النظامٌٌن تحسٌنالو والمراجعة والتعزٌز التحسٌن وممترحات 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 لد كما المجتمع. تنمٌة فً ودورها التعلٌمة المإسسة مهمة بوضوح ٌحدد موجز بٌان هو
 االستراتٌجٌة. وأهدافها ولٌمها 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 ٌمبل الذي ذلن 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 لتمدٌم العامة الغاٌات هً
 المطلوبة( النتاج تحمٌك أجل من بالعمل الطلبة لٌام من )للتؤكد المطلوبة التعلم ومخرجات األهداف( تحمٌك

 األكاديمي البرنامج مراجعة

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

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

 :وهً العراق، فً البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالن 
فً الوزارة  األكادٌمً الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالً التعلٌم مإسسات )فً المرار صانعً تزوٌد -1

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

 .مالتعل

 وتمٌٌم االلتزام والتحدٌات الجٌدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلٌة الجودة ضمان ر عملٌاتتطو دعم  -2

 .ن المستمرٌالتحس

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

 ضمان الجودة

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

 تولعات وتحمك مناسبة المعنٌة التحتٌة والبنٌة الدراسً المنهج جودة تكون وأن المماثلة، الدولٌةللمعاٌٌر 

 على لادرة التعلٌمٌة المإسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة خرٌجٌها ٌمتلن وأن المعنٌة األطراف

 .التحسٌن المستمر

 منسك المراجعة

 المعلومات جمع فً للمساعدة األكادٌمً البرنامج مراجعة لتنسٌك التعلٌمٌة ترشحه المإسسة الذي هو الشخص
 .المعلنة المراجعة أسالٌب وتطبٌك وتفسٌرها

 التمرير

 .التعلٌمً برنامجه وتمٌٌمات األكادٌمً البرنامج مراجعات استنادا الى المعدة المنتظمة التمارٌر

 التمييم الذاتي

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

 الزيارة الميدانية

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

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

 او محددة مرافك او ممررات واٌة منه المطلوبة والمخرجات وبنٌته البرنامج ألهداف التفصٌلً الوصف هو

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

 العاللة ذات الجهات

 حٌث من للمإسسة التعلٌمٌة االنشطة فً المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلن هً

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

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

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

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

 الحكومٌة المعنٌة والراعٌن والوزارات التوظٌفً وطالم المإسسة التعلٌمٌة والوسط عائالتهم او امورهم واولٌاء.

 .وجدت المهنٌة إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغٌرهم

 الخطط االستراتيجية/  االستراتيجية األهداف

 تموم والعٌة خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمإسسة التعلٌمٌة الخاصة األهداف نم مجموعة هً

 تحمٌك إلى طرٌمها عن المإسسة تسعى التً الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التمٌٌمات على

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

 .اآلثار وتمٌٌم التمدم لمرالبة ترتٌبات تتضمن تنفٌذٌة خطة وترافمها

 تمُُى انطهجخ

 لمٌاس التعلٌمٌة المإسسة بها تموم التً األنشطة من وغٌرها االمتحانات تشمل التً اإلجراءات نم مجموعة هً
 الطلبة لتصنٌف وسٌلة التمٌٌمات توفر كما. وممرراته األكادٌمً للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز ممدار
 وراء سعٌا ومهاراته الطالب لمعارف الحالً المدى تحدٌد إلى التشخٌصً التمٌٌم إلنجازاتهم ، وٌسعى وفمآ

 دون التعلم لمتابعة دعما وتمدمه الطالب اداء عن المعلومات التكوٌنً التمٌٌم وٌوفر.  مناسب منهج اعداد

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

 .األكادٌمً للبرنامج المعتمدة الساعات فً ٌدخل الذي الممرر نهاٌة عند او البرنامج

 تمييمات الطلبة

 األسالٌب أكثر نمو للمخرجات. تحلٌل مع لٌاسٌة بنٌة فً برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملٌة هً
 والهٌئات اإللكترونٌة المإتمرات األخرى اآللٌات ومن واالستبٌانات، المسحٌة لدراساتااآلراء0  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس فً والتمثٌل المركزة العمل ومجموعات

 طرائك التعليم والتعلم

من  المطلوبة التعلم مخرجات كٌتحم على الطلبة لمساعدة التدرٌسٌٌن ٌستخدمها التً الطرائك مجموعة هً

 حالة ودراسة والندوات، التعلٌمٌة كالجلسات الصغٌرة المجموعات وتعلٌم المحاضرات، ذلن امثلة ومن الممرر.

 الطلبة لٌكتسببحثٌة  اوراق ككتابة اتبوالواج المرارات، إلى والوصول المعلومات تحلٌل كٌفٌة حول طالب لن

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

 او العروض او التمارٌر وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحلٌل على الطلبة لتدرٌب التجارب

 .الملصمات


