
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

   2017 - 2016للعام الدراسي 

  بغداد :  اسم الجامعة 

  العلوم السياسية: ةالكلياسم 

 3 :   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 

 ....الدكتوراحمد عدنان عزيز 26/3/2017تاريخ ملء الملف : 
 

 

اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  

 الجامعي

  

 2017 /   /   التاريخ                              2017 /   /  التاريخ                   2017 /    /   التاريخ  

 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                

             
 

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 



 

 
 1الصفحة 

 
  

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 السياسيةجامعة بغداد / كلية العلوم  المؤسسة التعليمية .1

 فرع الفكر السياسي / المركز  علميالقسم ال .2

 علم السياسة اسم البرنامج األكاديمي  .3

 علوم سياسية دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي  النظام الدراسي   .5

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
البرنامج المعتمد من قبل الهيئة القطاعية/ وزارة التعليم العالي والبحث  

 العلمي

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7

برامج مماثلة تقدمها جامعات اخرى معتمدة او معايير مؤسسات تعليم 

 عالي مشابهة لها في الحجم والمستوى ومالئمة لرسالة الكلية واهدافها

 مهنية دولية متخصصةمعايير مرجعية لمنظمات 

 البحوث العلمية ذات الصلة بتخصص الفرع

 الشبكة العنكبوتية االنترنيت

 المكتبات االعتيادية والرقمية.

 26/3/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 العلمياعداد خريجين مؤهلين للتعمق في دراسة علم السياسة والفكر السياسي مزودين باسلوب التفكير 

القدرة على البحث العلمي االكاديمي السياسي وغيره والتقصي عن الحقائق والتقنيات السياسية الحديثة 

 ومدركات علم السياسة.

تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي لطلبة الفرع بما يمكنهم من التعامل باسلوب علمي في اتخاذ القرارات 

 والسياسية المتاحة لمواجهة المشاكل التي تواجهم في العمل السياسي واالداريوالخيارات والبدائل العلمية 

اعداد مختصين بمجال العمل السياسي والدبلوماسي وحقل المنظمات الدولية والمراكز البحثية االقيلمية والدولية 

 والمحلية في مجال السياسة

 لتنمية السياسية والبشرية عبر البرنامج تنمية قدرات الطالب بما يتعلق بالعصف الذهني والتخطيط وا

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10



 

 
 2الصفحة 

 
  

والسلوكيات الخاصة بالعلوم  تزويد الطالب بمعارف النظريات واالراء والمبادئ والممارسات  -1أ

    السياسية والفكر السياسي تحديدا

 السياسية الى حاالت دراسة علمية واقعيةتمكين الطالب من ترجمة النظريات -2أ

 تطوير معارف الطالب ومهاراته للتخطيط والتنفيذ والتقويم الهادف لعمليتي التعليم والتعلم -3أ

 توسيع مركات الطالب بمجال الفكر السياسي والنظم السياسية والدراسات الدولية-4أ

 لمقارنات والموائمات السياسية العلميةتنكية قدرات الطالب االبداعية في مجال المقاربات وا -5أ

 تعزيز قدرات الطالب على االبتكار واالرتجال والتنبؤ بعد االلمام بما سبق-6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 تنمية المهارات – 1ب 

 التمكين السياسي بكل معارف ومخرجات العلوم السياسية – 2ب 

 ومهارات الطالب في التخطيط واالدارة والمقارنه والوصف والتحليلتطوير معارف ومدركات  – 3ب 

       اكساب الطالب مهارات التواصل واستخدام تقنيات التعليم الحديثة بفاعلية.-4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الدرس الجامعي ) المحاضرة (

 النقاش والمحادثة عن طريق العصف الذهني

 الية التعلم التعاوني ورش العمل المصغرة عبر

الندوات والزيارات الميدانية واتباع استراتيجية التطبيق العملي والتجريبي عبر زيارات لمراكز صنع 

 القرار

التعليم االلكتروني خارج وقت المحاضرة عبر الحاسوب وفق الية المجاميع االلكترونية والمحاضرة عن 

 بعد

 

 

 طرائق التقييم      

 اليومية والفصلية والسنويةاالمتحانات 

التغذية االسترجاعية من الطلبة للتقيم عبر النشاط الصفي والالصفي) مناقشات حضور تفاعل مداخالت 

 اجابات اضافات تعليقات وجهات نظر خاصة....

 التقارير والبحوث

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته وتخصصه  -1ج         

 الرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال االختصاص   -2ج

 تعزيز العمل والتعاون بروح الفريق الواحد -3ج

 تقبل واستقبال المعارف والعلوم برغبة دون تملل -4ج   

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات والنقاشات والزيارات والتواصل االلكترونيالتوجيه المستمر للطلبة من قبل االستاذ  اثناء 

 عبر االلقاء المباشر للمحاضرة شفويا



 

 
 3الصفحة 

 
  

 كتابة المالحظات المهمة التي ترتبط بموضوع المحاضرة

 االضافات والملخصات المتعلقة بموضوع المحاضرة اثناءها وخارجها

 

 

 طرائق التقييم    

 التقييم الذاتي للطالب من قبل االستاذ الذي يتحدد من خالل المالحظة واالستمرار في الدوام 

 االلتزام بالتوجيهات العلمية وغيرها من قبل االستاذ واالدارة فيما يخص المادة العلمية

 تفاعل الطالب مع المحاضرة والنشط الصفي والالصفي

 االمتحان التحريري

 المناقشات والتفاعل

 

 

 
 

 

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

 تعليم الطالب على تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال التخصص -1د

واالستقصائية  تعليم الطالب على مهارات كتابة البحوث واالوراق البحثية ومنها البحوث التطبيقية -2د

 والميدانية واالستبيانية

 تعليم الطالب على ربط المخرجات النظرية بالممارسات العملية في مجال علم السياسة -3د

تعليم الطالب على كيفية ربط وتحليل المتغيرات والفواعل البيئية العامة قبل اتخاذ وصنع القرارفي -4د   

 مجال العمل السياسي واالداري .

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 التدريب الصيفي

 دورات تدريبية

 ندوات داخلية وخارجية

 ورش عمل

 زيارات ميداينة للرئاسات الثالث ووزارة الخارجية) علمي(

التشجيع على ارتياد المكتبة وزيارة المواقع االلكترونية للمكتبات الستكمال اعداد المحاضرة والمقرر الدراسي 

 ومايدور حوله

 اضافة الى الطرق اعاله في الفقره اعاله

 

 

 طرائق التقييم          



 

 
 4الصفحة 

 
  

 م التقييم الذاتي للطالب من قبل االستاذ الذي يتحدد من خالل المالحظة واالستمرار في الدوا

 االلتزام بالتوجيهات العلمية وغيرها من قبل االستاذ واالدارة فيما يخص المادة العلمية

 المحاضرة والنشاط الصفي والالصفيتفاعل الطالب مع 

 االمتحان التحريري

 المناقشات والتفاعل

 

 

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 مبادئ علم السياسة  االولى

ساعة  60

 نظري

ساعة  30

 عملي

  

 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة 90تتطلب )

    

     

     

    

    
 

 
 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

يتم التخطيط في هذا المجال على اساس استخدام مفردات المادة العلمية وتقسيمها بموجب عدد الساعات وعدد  

االسابيع على اساس ان الفصل الدراسي الواحد يتضمن خمسة عشر اسبوعا وبذلك يتطلب من استاذ المادة 

 المقدمة للطلبة متابعة التطورات العلمية واالكاديمية والتربوية الخاصة بموضوع المادة

 

 

 

 

 

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

 حسب ضوابط القبول المركزي المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعتمدة من قبل الجامعة

 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 العلوم السياسيةالهيئة القطاعية لعمداء كليات  -1

 الجامعات العالمية والعربية المناظرة -2

 شبكة المعلومات الدولية االنترنيت -3

 برنامج االعتماد الخاص بفروع كلية العلوم السياسية / فرع الفكر السياسي مبادئ علم السياسة -4

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 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

 أم اختياري

 والفهمالمعرفة 
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

مبادئ علم  الثانية 

 السياسة 
                 اساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد/ المؤسسة التعليمية .1

 فرع الفكر السياسي / المركز علميالقسم ال .2

 مبادئ علم السياسة اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 28/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

المقرر مادة تختص وتهدف الى االلمام بنظريات الفكر السياسي والنظم السياسية والحكومات  -1

 والعالقات الدولية

بيان علمية تعاريف وموضوعات وفروع علم السياسة باعتباره من العلوم الحديثة واخر مولود طبيعي  -2

 للعلوم االنسانية 
بيان اهداف علم السياسة وعالقته بالعلوم االخرى عبر استيضاح مناهج البحث العلمي السياسي وكيفية  -3

 توظيفها في الكتابة والتاليف 

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

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

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

 البرنامج.



 

 
 1الصفحة 

 
  

تعليم الطالب ماهية الدلة ونظريات نشوئها واشكال الدولة والحكومة والنظام السياسي واالحزاب  -4

 اعات الضغط والمصالح ودورهم في السياسةالسياسية والراي العام والحرب النفسية وجم

 االطالع على اهم المصطلحات والمفاهيم السياسية ومايقاربها بطريقة التفكير والفهم والمقارنات -5

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .9

العلوم السياسية والمفردات تزويد الطالب بمعارف نظرية وعملية وفكرية وتطبيقية  في مادة مبادئ -1أ

 االساسية التي تختص بها بوصفه من الموضوعات االساسية في العلوم السياسية والفكر السياسي

 اكساب الطالب معارف بمنهجية التفكير والتحليل والمقارنة-2أ

 تزويد الطالب بمعارف نظرية وتطبيقية وتحليلية في النظريات السياسية والفكرية. -3أ
م بافكار واسهامات لمفكرين الغربيين والعرب ونظرياتهم وكتاباتهم عبر الفترات الزمنية االلما-4أ

 المتعاقبة
توظيف مناهج البحث العلمي في كتابة البحث السياسي عبر التعرف بالمناهج البحثية والمداخل  -5أ

 الفكرية والتاريخية والوصفية
 م االخرىااللمام بمخرجات علم السياسة وعالقته بالعلو  -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تعليم الطالب تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال التخصص - 1ب

تعليم الطالب مهارات كتابة البحوث واالوراق البحثية ومنها البحوث التطبيقية واالستقصائية     -2ب

 والميدانية واالستبيانية

 تعليم الطالب ربط المخرجات النظرية بالممارسات العملية في مجال علم السياسة -3ب

تعليم الطالب كيفية ربط وتحليل المتغيرات والفواعل البيئية العامة قبل اتخاذ وصنع القرارفي -4ب  

 مجال العمل السياسي واالداري

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 الستيعاب المادة العلميةالمحاضرات المختصرة والمطولة 

 المناقشات الجماعية 

workshop 
 واجبات صفية والصفية تحليلية واستنباطية

 power pointمحاضرات فيديوية مسجلة بطريقة 
 المناظرات العلمية وحلقات نقاشية ودراسية 

 كتابة االوراق والتقارير العلمية حول المادةطرائق التقييم 

 طرائق التقييم     

 

 االمتحانات بمختلف انواعها

 التغذية االسترجاعية من الطلبة النقاش والنشاط والتفاعل

 االوراق البحثية والبحوث والنشاطات االخرى



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 
 االهداف الوجدانية  -ج

 تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته وتخصصه  -1ج

 الرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال االختصاص   -2ج

 تعزيز العمل والتعاون بروح الفريق الواحد -3ج

  االستنباط  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

  

 

 طرائق التقييم    

  

 

 

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

 التواصل اللفظي -1د

 العمل الجماعي -2د

 التحليل والتحقق -3د

 التواصل الكتابي  -4د

 التخطيط والتنظيم -5د

 المرونة-6د

 ادارة الوقت -7د

 المبادرة والدافعية في العمل-8د

   المدافعة والمناصرة العلمية والمهنية البحتة. -9د



 

 
 3الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 حافظ علوان الدليميمبادئ علم السياسة / د. 

 نفسه

 المدخل الى علم السياسة / عبد الرضا الطعان وصادق االسود

 يوسف محمد عبيدان مبادى العلوم السياسية

 الكتب والمراجع والمجالت العلمية الموصى بها 

 التقارير واالبحاث الحديثىة

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والبرمجيات ورش العمل والدوريات 

 والمواقع االلكترونية (

 المراجع االلكترونية ومواقع االنترنيت

مواقع المكتبة االفتراضية والباحث العلمي والمكتبات المعتمدة 

 ومركز التعليم المستمر 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 موجود

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12
 

 % في كل عام دراسي10اضافة وتحديث ومفردات ومواضيع التطور الحاصل في المقرر ونسبة التتجاوز 

 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اضافة مخرجات التعلم 3 االول
تعاريف وموضوعات 

واهداف وعلمية علم 

 السياسة
 لمحاضرةا

االختبار من  

 خالل المناقشة

 اضافة مخرجات التعلم 3 الثاني 
عالقة علم السياسة 

 بالعلوم االخرى
 المحاضرة

االختبار من 

 خالل المناقشة

 التعلم اضافة مخرجات 3 الثالث
مناهج البحث في 

 السياسة
 المحاضرة

االختبار 

 خالل المناقشة

 اضافة مخرجات التعلم 3 الرابع
الدولة ونظريات نشوء  

 واشكالها
 المحاضرة

االختبار من 

 خالل المناقشة

 اضافة مخرجات التعلم 3 الخامس
االحزاب السياسية 

 والراي العام
 المحاضرة

االختبار 

 خالل المناقشة

 المحاضرة مفاهيم سياسية اضافة مخرجات التعلم 3 السادس
االختبار 

 خالل المناقشة

 المحاضرة مصطلحات سياسية اضافة مخرجات التعلم 3 السابع 
االختبار 

 خالل المناقشة
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 اقتراحات تطوير وتحديث المنهج الى اللجنة العلمية في فرع الفكر السياسي بنسب متفاوتة

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

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

  العالي. التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة

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

 ألنشطة المجال ترك من البد بل اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال

 تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين

 البرنامج. مراجعة

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9:00 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 التعليميةالمنهج الدراسي: نقاش مع أعضاء الهينة  9:30 2

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
اجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15:00 
 كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية

 

 لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعةاجتماع  16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(

  اليوم الثاني

9 8:45 
ومعالجة اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج اليوم األول 

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 المعايير األكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9:00 10

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 10:30 11

 التي تحتاج إلى معالجة.اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور  12:00 12

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14:00 13

14 14:30 
االجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 14:30 
يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة   

 التعليمية
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 الختام 15:00 16

 ( 1)جدول رقم 

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

 

 المتابعة تقرير نموذج

 و االعتماد االكاديمي / قسم االعتماد الدولي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:

 تقرير المتابعة

قسم ضمان  ترتيبات نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .1

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة الجودة و االداء الجامعي

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

 من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم العالي في العراق.

 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة ةاألدل وتشمل قاعدة .3

 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 األدلة اإلضافية (5

 باآلتي: 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

 هو ات: )اذكرها(. ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (2

 للبرنامج األكاديمي 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) اآلتي: في
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 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .5
 (أالملحق)

 : 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 األول: الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم 

 األكاديمي؟
   

2 

هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

معايير إطار التقييم و/او مقدار تحقيق 

 التطرق إليها؟

   

3 
هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى 

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

4 
هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق 

 إليها؟
   

5 
هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق 

 خطة التحسين؟
   

6 
هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة 

 عقبات كبيرة؟التحسين اي 
   

7 

ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟
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8 

ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 

يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج 

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 

 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

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

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 إنجاز الخريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 السياسات واإلجراءات المتبعة

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 ومعالجتهاالتي يتم تحديدها 

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة
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 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي: في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .1

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

 .الخارجية للمراجعة قويا اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .2

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

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .4

  التعليمية المؤسسة بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين

 متوافرة التقارير الداخلية وإعداد المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة: بأن منسق 

 مطلوبة. إضافية معلومات او اية إيضاحات تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في

 للمراجعة الخارجية. سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية: بأن 

 التي  االولية وإعداد التعليقات المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها يسترشد

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

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .6

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .7

 حقائق. من فيه يرد صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .8

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

 واقعية خطة االعتبار وإعداد بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .10

 اللزوم. عند للتحسين

 التقييم:

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

كاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين المختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة األ

خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم 

 وبات تتم اإلشارة اليها. عند الضرورة بمتابعة اية صع
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تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر اهم الجوانب بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

وفرص ن الممارسات الجيدة مالتطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى امثلة 

 التحسن المستمر.

 

 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

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

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات:فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 تقسيم يتم ما وغالبا .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف

 الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول

 موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على

 .األعمال إدارة في المحاسبة او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات

 األكاديمية المعايير

 من األدنى الحد او المستوى على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي

 .والمراجع التقييم في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف

 االعتماد

)او  البرنامج ذلك ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( البرامج

 .المعلنة للمعايير

 التحسين او العمل خطط

 يجب انه إال 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

 الطلبة المقبولين

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

 المعيارية/المرجعية النقاط
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 وقد معين. موضوع او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون

 لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات

 

 المجموعة

 جغرافيا محددة تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي

 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او

 المقرر اهداف

 مهمة كمزايا المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب

 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 المطلوبة، التعلم لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف

 ,والرياضية ,االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في

 والميدانية. ,والتدريبية

 التعلم الذاتي/ المستقل الموجه )المهارات المكتسبة(

 المنظمة الخبرات عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 الميداني والعمل والذاتي الشخصي والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير

 الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات

 إلى ذلك. وما التفاعلية التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت

 التعليم االلكتروني

 المقرر. او بالبرنامج األكاديمي الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

 التعلم ومخرجات لألهداف التحديد الذاتي على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد

 التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد الذاتي. التقييم عادة ويتضمن الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة

 بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية

 . إلكترونيا تعلما ذاته

 الخارجي المقيم/التقييم

 األكاديمية المعايير عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو

 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة
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 التقييم إطار

 المختصين المراجعين قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر

 ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير

 .والخارجية الداخلية المراجعات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

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

  مؤسسة التعليم العالي

 /البكالوريوس) األولى الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم

 المطلوبة التعلم مخرجات

 وقابلة مرتبطة بالرسالة تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

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

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 تخضع وأن المحددة باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو

 إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة

 والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء,  والمعوقات القصور واوجه الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم،

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو

 الوظائف/ العمل سوق

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

 . التخرج

 الرسالة بيان

 موجزة مساندة 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

 المختص المراجع

 التعليمية المؤسسة نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص

 لغايات او والخارجية الداخلية الجودة لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس

 .االعتماد
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 األكاديمي البرنامج

 على بنجاح إتمامه بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة

 

 

 البرنامج اهداف

 األهداف( تحقيق )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

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 تعلم في التي 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

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 

 األمور في الوزارة واولياء 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

 .ن المستمريالتحس موتقييم االلتزا والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

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

 ضمان الجودة

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

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

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

 منسق المراجعة

 وتطبيق وتفسيرها المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص

 .المعلنة المراجعة أساليب

 التقرير

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

 التقييم الذاتي

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



 

 
 13الصفحة 

 
  

 الزيارة الميدانية

يومين او  لمدة عادة الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) ثالثة.

 

 الوصف

. فيه داخلة موارد او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر

 العالقة ذات الجهات

التعليم  جودة حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 المعنية. األطراف مجموعات اهم الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية ومعاييره

 التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة على المختلفة واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد

 الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها

 والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء. قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة تالمنظما من وغيرهم الحكومية المعنية والراعين

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 التقييمات على تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 التي االمور الخطة وتحدد رسالتها تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة

 التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقهايه, التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي

 .اآلثار وتقييم

 تقييم الطلبة

 إنجاز مقدار لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي

 التقييم إلنجازاتهم , ويسعى وفقآ الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات

 المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي

 المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي

 تقييمات الطلبة

اآلراء:  لجمع استخداما األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي

 في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتا

 .األخرى واألوساط المجالس

 طرائق التعليم والتعلم
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 ذلك امثلة ومن من المقرر. المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات،

 الميدانية، والرحالت ,والتقديم الذاتي التعلم مهارات الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول

 استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب وإجراء العملية المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات

 .الملصقات او العروض او التقارير وإعداد محددة

 
 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

   2017 - 2016للعام الدراسي 

  بغداد :  اسم الجامعة 

  العلوم السياسية: ةاسم الكلي

 3 :   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 

 ....الدكتور حميد فاضل حسن 28/2/2017تاريخ ملء الملف : 
 

 

اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  

 الجامعي

  

 2017 /   /   التاريخ                              2017 /   /  التاريخ                   2017 /    /   التاريخ  

 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                

             
 

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  التاريخ     /     /

 التوقيع

 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية  العلوم السياسية -جامعة بغداد التعليميةالمؤسسة  .16

 فرع الفكر السياسي القسم الجامعي / المركز  .17

 فكر سياسي قديم اسم البرنامج األكاديمي  .18

 علوم سياسية دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .19

 سنوي  النظام الدراسي   .20

 المعتمد   برنامج االعتماد .21
العمداء/ وزارة التعليم العالي والبحث البرنامج المعتمد من قبل هيئة  

 العلمي

 المؤثرات الخارجية األخرى  .22

 برامج تقدمها جامعات اخرى معتمدة. -

معايير مؤسسات تعليم عالي مشابهة، في الحجم والمستوى،  -

 ومالئمة لرسالة الكلية واهدافها.

 معايير مرجعية لمنظمات مهنية عالمية متخصصة. -

 بتخصص القسم.البحوث العلمية ذات الصلة  -

 الشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنيت( -

 المكتبات العادية والرقمية. -

 28/2/2017 تاريخ إعداد الوصف  .23

 أهداف البرنامج األكاديمي .24

مؤهلين للتعمق في دراسة الفكر   ساعداد كوادر علمية مختصة بالعلوم السياسية، تحمل شهادة البكالوريو -1

السياسي ومزودين بأسلوب التفكير العلمي والقدرة على البحث االكاديمي والتقصي عن الحقيقة في ميدان الفكر 

 السياسي والعلوم السياسية 

 اعداد كوادر قادرة على تمثيل العراق سياسيا ودبلوماسيا -2

 والقدرة على استشراف المستقبلاعداد كوادر مختصة بالتحليل السياسي  -3
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 تشجيع البحث العلمي في ميادين الفكر السياسي -4

تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي لطلبة القسم بما يمكنهم من التعامل بأسلوب علمي في اتخاذ  -5

 القرارات ذات الصلة بتخصصهم, او التي  تمكنهم من النجاح في مواجهة مشكالت العمل مستقبال

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .25

  االهداف المعرفية -1

تزويد الطالب بمعارف نظرية في العلوم السياسية والفكر السياسي, تمكنه من فهم علم السياسة  -1-أ

       بمتغيراتها وفروعها المختلفة

 السياسي بالشكل العلمي.اكساب الطالب معارف بمنهجية التفكير والعمل  -2-أ

 اكساب الطالب معارف في كيفية تحقيق التعلم الناجح والمبدع وحل المشكالت -3-أ

تزويد الطالب بمعارف نظرية وتطبيقية في النظريات السياسية والفكر السياسي بما يساعد في  -4-أ

 تطوير فاعلية عمليتي التعليم والتعلم في القسم خصيصا، والكلية عموما.

  -5-أ

 -6-أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج: -ب 

خلق وتنمية مهارات الطالب في كيفية تحقيق التعلم الناجح والمبدع وحل المشكالت التي  -1 -ب

 تواجهه.

تمكين الطالب من ترجمة النظريات السياسية الى حاالت دراسية علمية, وكذلك فهم ومعرفة  -2-ب

 التي تؤثر في االفكار السياسية.طبيعة واهمية المتغيرات 

 تطوير معارف الطالب ومهاراته للتخطيط والتنفيذ والتقويم الهادف لعمليتي التعليم والتعلم. -3-ب

 اكساب الطالب مهارات التواصل واستخدام تقنيات التعليم الحديثة بفاعلية. -4-ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 االستاذ لتحقيق اهداف التعلم ويمكن تصنيفها الى:بوصفها المدخل الذي يستخدمه 

 استراتيجيات مباشرة مثل الدرس الجمعي والذي تستخدم فيه طريقة المحاضرة. -1 

 استراتيجيات غير مباشرة وهي ايضا درس جمعي ولكن باستخدام النقاش والمحادثة -2

 ورش العمل، والتعلم التعاوني. استراتيجيات تفاعلية مثل التعلم الثنائي، المجموعات الصغيرة، -4

 استراتيجيات فردية او مستقلة، مثل التدريس المدعوم بالحاسوب االلكتروني واسلوب العصف الذهني. -5

 

 

 

 طرائق التقييم      

يعرف التقويم بانه عملية مستمرة لجمع البيانات والمعلومات  وتحليلها وتفسيرها لمعرفة مدى تحقق 

 مخرجات تعلم البرنامج االكاديمي واصدار الحكم عليها. 

 االمتحانات بمختلف انواعها. -1

 التغذية المرتجعة من الطلبة. -2

 التقارير والدراسات. -3
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 والقيمية.الهدا الوجدانية  -ج

 تعزيز الوالء لدى الطالب  -1-ج         

 تعزيز الرغبة الذاتية لدى الطالب بأهمية التخصص العلمي للبرنامج االكاديمي. -2 -ج

  واثره االيجابي في مستقبله المهني تأكيد زيادة رضا الطالب عن قراره باختيار التخصص العلمي -3-ج

 رفة.استقبال وتقبل الطالب للمع  -4 -ج   

 تمكين الطالب من العمل بروح الفريق. -5-ج 

 طرائق التعليم والتعلم     

 التوجيه المستمر للطلبة من قبل االساتذة اثناء المحاضرات. -1

 المناقشات المفتوحة والمباشرة مع الطلبة.  -2

 اللقاءات المباشرة الدورية لرئيس القسم بطلبة المراحل الدراسية كافة. -3

 

 

 

 طرائق التقييم    

التقييم الذاتي للطالب من قبل االستاذ الذي يتحدد من خالل المالحظة واالستمرارية في الدوام والتزام  -1

 الطالب بتوجيهات االستاذ

 تفاعل الطالب مع المحاضرة والمناقشات الصفية. -2

 السلوك الذاتي للطالب. -3

 

 

 
 

 

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

 تعليم الطالب على تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال التخصص.  -1د

 تعليم الطالب القدرة على قراءة االحداث ذات الصلة -2د

جال اتخاذ القرار وحل المشكالت التي تعليم الطالب على مهارة كيفية ربط النظريات االدارية في م -3د

 تواجهه في الحياة العملية.

 تعليم الطالب على مهارة كتابة البحوث والتقارير -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 التوجيه المستمر للطلبة من قبل االستاذ اثناء المحاضرات اليومية. -1

 واالساتذة.المناقشات المفتوحة بين الطلبة  -2

 دورات لتعليم الطلبة على ملئ استمارة السيرة الذاتية. -3

 دورات قيادة الحاسوب ذات شهادة عالمية. -4
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 التدريب الصيفي في دوائر حكومية واهلية. -5

 تعليم الطالب على اكتساب مهارات في اللغة وانظمة المعلومات والدراسات.  -6

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 االمتحان والمناقشة 

 المالحظة المستمرة للطالب من قبل االستاذ. -1

 المقابالت واللقاءات المستمرة للطالب مع االستاذ. -2

 تفاعل الطالب مع االستاذ. -3

 اعطاء مكافات  )درجات( لحثهم على التفوق. -4

 العلمية لألنشطة التدريبة.يقيم الطالب على اكتساب المهارات التدريبية من خالل اعداد البحوث  -5

 

 بنية البرنامج  .26

 الشهادات والساعات المعتمدة .27
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 ساعة 90   االولى
  

 درجة البكالوريوس 

    الثانية  تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     الثالثة

    الرابعة 

    

    
 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .28

يتم التخطيط في هذا المجال على اساس استخدام مفردات المادة وتقسيمها بموجب عدد الساعات وعدد االسابيع  

 اسبوع. 15على اساس ان الفصل الدراسي الواحد = 

 بموضوع المادة المكلف بها.وبذلك يتطلب من استاذ المادة متابعة كافة التطورات العلمية واالكاديمية الخاصة 
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .29

حسب ضوابط القبول المركزي المحددة من قبل وزارة التعليم العالي, وضوابط القبول المعتمدة من قبل  

 الجامعة المعنية.

 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .30

 عمداء كليات العلوم السياسية.لجنة  -1

 الجامعات العالمية والعربية المناظرة. -2

 شبكة المعلومات الدولية ) االنترنيت( -3

 برنامج االعتماد الخاص بأقسام العلوم السياسية. -4
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 مخطط مهارات المنهج

 المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

المهارات األخرى ) أو( 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

               *  اساسي الفكر السياسي  الثانية 

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد -كلية العلوم السياسية   المؤسسة التعليمية .13

 فرع الفكر السياسيكا  القسم الجامعي / المركز .14

 الفكر السياسي القديم والوسيط اسم / رمز المقرر .15

  البرامج التي يدخل فيها .16

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .17

 سنوي  الفصل / السنة .18

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .19

 28/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .20

 أهداف المقرر .21

 دراسة االفكار والنظريات السياسية -1

 دراسة الفالسفة والمفكرين في العصور القديمة والوسيطة  -2
 التأصيل الفكري للمفاهيم والمصطلحات السياسية المعاصرة  -3

 االغريقي في الفكر السياسيدراسة االسهام  -4
 دراسة االسهام الروماني في الفكر السياسي -5

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .22

 المعرفة والفهم  -أ
تزويد الطالب بمعارف نظرية في مادة الفكر السياسي القديم والوسيط والمفردات االساسية التي  -1أ

 تختص بها.

 اكساب الطلبة المعرفة بتطور االفكار والنظريات واثرها في االحداث والتطورات الكبرى -2أ

 اكساب الطلبة القدرة على التأمل وبناء االفكار السياسية.  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  1ب
 2ب
 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح وااليضاح لمفردات المنهج المقررة.  المحاضرة المتضمنة –1

 مناقشات جماعية مع الطلبة.  –2

 تشجيع الطلبة على كتابة البحوث والتقارير –3

 

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات بمختلف انواعها. -1

 التغذية المرتجعة من الطلبة. -2

 التقارير والدراسات. -3

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 التواصل اللفظي  -1ج

 العمل الجماعي -2ج

 التحليل والتحقق -3ج

 التواصل الكتابي  -4ج

  



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .24

 طرائق التعليم والتعلم     

 المحاضرات والمناقشات الفكرية 

 

 

 طرائق التقييم    

 االمتحان واالوراق البحثية والمناقشة 

 

 

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

 التواصل اللفظي  -1د  

 العمل الجماعي -2د

 التحليل والتحقق -3د

 التواصل الكتابي  -4د

 بنية المقرر .23

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االول
االصول معرفة 

 الفكرية
ماهية الفكر السياسي 

 االصل والتطور
 المحاضرة

االختبار من  

 خالل المناقشة

 اثر الفكر اليوناني 3 الثاني 
دولة المدينة في اثينا 

 واسبرطة
 المحاضرة

االختبار من 

 خالل المناقشة

 المحاضرة سقراط وافالطون الفالسفة اليونان 3 الثالث
االختبار 

 خالل المناقشة

 المحاضرة ارسطو الفالسفة اليونان 3 الرابع
االختبار من 

 خالل المناقشة

 3 الخامس
الفكر السياسي بعد 

 اثينا
 المحاضرة المدارس الفكرية

االختبار 

 خالل المناقشة

 المحاضرة روما ودورها الفكري الفكر الروماني 3 السادس
االختبار 

 خالل المناقشة

 الفالسفة الرومان 3 السابع 
بوليب وشيشرون 

 وسنيكا
 المحاضرة

االختبار 

 خالل المناقشة
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 غانم محمد صالح الفكر السياسي القديم والوسيط

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية (والمواقع 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .25

  المتطلبات السابقة

 45 أقل عدد من الطلبة 

 55 أكبر عدد من الطلبة 

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 اإلعداد لها مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -3

  العالي. التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة

 والتي مسبقا المعدة بداية االجتماعات اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -4

 ألنشطة المجال ترك من البد بل اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال

 تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين

 البرنامج. مراجعة

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9:00 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي: نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 9:30 2

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
اجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة
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6 15:00 
 كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية

 

 مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعةاجتماع لجنة المراجعة:  16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(

  اليوم الثاني

9 8:45 
اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج اليوم األول ومعالجة 

 وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزمالثغرات 

 المعايير األكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9:00 10

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 10:30 11

 معالجة.اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى  12:00 12

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14:00 13

14 14:30 
االجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 14:30 
يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة   

 التعليمية

 الختام 15:00 16

 ( 1)جدول رقم 

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

 

 المتابعة تقرير نموذج

 و االعتماد االكاديمي / قسم االعتماد الدولي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:

 تقرير المتابعة

قسم ضمان  ترتيبات نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .4

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة الجودة و االداء الجامعي

البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة البرنامج وتوفير المزيد وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في  .5

 من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم العالي في العراق.
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 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .6

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (6

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (7

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (8

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (9

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (10

 باآلتي: المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .5

 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (4

 هو ات: )اذكرها(. ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (5

 للبرنامج األكاديمي المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (6

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي: في

 

 

 
 

 

 

 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .6
 (أالملحق)

 : 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 األول: الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم 

 األكاديمي؟
   

2 

هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   



 

 
 6الصفحة 

 
  

3 
هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى 

 وداخلية؟مراجعة خارجية 
   

4 
هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق 

 إليها؟
   

5 
هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق 

 خطة التحسين؟
   

6 
هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة 

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 

ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 

ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 

يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج 

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 

 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

مراجعة الواردة في تقرير 

 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

 للطلبة المقبولينالصورة العامة 

 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

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 المراجعة الناجحةمعايير 

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

 إلى استنادا المواصفات والمراجعة تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .11

 .الخارجية للمراجعة قويا اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .12

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .13

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .14

  التعليمية المؤسسة بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين

 متوافرة لتقاريرا الداخلية وإعداد المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة: بأن منسق 

 مطلوبة. إضافية معلومات او اية إيضاحات تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في

 للمراجعة الخارجية. سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية: بأن 

 التي  االولية وإعداد التعليقات المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها يسترشد
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 وفلسفة رسالة يحترم المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .15

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .16

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .17

 حقائق. من فيه يرد صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .18

 البرنامج األكاديمي. عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .19

 واقعية خطة االعتبار وإعداد بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .20

 اللزوم. عند للتحسين

 التقييم:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات الخارجية للبرامج  .3

اجعة األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين المختصين ان يقوموا بتقييم كل مر

خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم 

 عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها. 

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر اهم الجوانب بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

ن الممارسات الجيدة وفرص مالتطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى امثلة 

 التحسن المستمر.

 

 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة اتالمصطلح تعريف

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

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات:فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق

 التخصص/ التخصصاتالحقول االكاديمية / مجاالت 

 تقسيم يتم ما وغالبا .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف

 الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول

 موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على

 .األعمال إدارة في المحاسبة او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات

 األكاديمية المعايير

 من األدنى الحد او المستوى على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي

 .والمراجع التقييم في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف

 االعتماد
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)او  البرنامج ذلك ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( البرامج

 .المعلنة للمعايير

 التحسين او العمل خطط

 يجب انه إال 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

 الطلبة المقبولين

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

 المعيارية/المرجعية النقاط

 وقد معين. موضوع او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون

 لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات

 

 المجموعة

 جغرافيا محددة تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي

 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او

 المقرر اهداف

 مهمة كمزايا المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب

 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 المطلوبة، التعلم لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف

 ,والرياضية ,االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في

 والميدانية. ,والتدريبية

 المستقل الموجه )المهارات المكتسبة(التعلم الذاتي/ 

 المنظمة الخبرات عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 الميداني والعمل والذاتي الشخصي والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير
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 الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات

 إلى ذلك. وما التفاعلية التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت

 التعليم االلكتروني

 المقرر. او بالبرنامج األكاديمي الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

 التعلم ومخرجات لألهداف التحديد الذاتي على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد

 التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد الذاتي. التقييم عادة منويتض الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة

 بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية

 . إلكترونيا تعلما ذاته

 الخارجي المقيم/التقييم

 األكاديمية المعايير عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو

 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة

 التقييم إطار

 المختصين المراجعين قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر

 ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير

 .والخارجية الداخلية المراجعات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

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

  مؤسسة التعليم العالي

 /البكالوريوس) األولى الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم

 المطلوبة التعلم مخرجات

 وقابلة مرتبطة بالرسالة تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

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

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 تخضع وأن المحددة باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو

 إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة

 والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء,  والمعوقات القصور هواوج الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم،

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو
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 الوظائف/ العمل سوق

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

 . التخرج

 الرسالة بيان

 موجزة مساندة 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

 المختص المراجع

 التعليمية المؤسسة نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص

 لغايات او والخارجية الداخلية الجودة لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس

 .االعتماد

 األكاديمي البرنامج

 على بنجاح إتمامه بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة

 

 

 البرنامج اهداف

 األهداف( تحقيق )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

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 تعلم في التي 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

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 

 األمور في الوزارة واولياء 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

 .ن المستمريالتحس وتقييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

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

 ضمان الجودة
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 الدوليةللمعايير  وفقا لكل برنامج تعليمي األكاديمية المعايير تحديد لضمان الالزمة المؤسسة التعليمية الوسائل في تتوافر ان

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

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

 منسق المراجعة

 وتطبيق وتفسيرها المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص

 .المعلنة المراجعة أساليب

 التقرير

 .التعليمي برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات الىاستنادا  المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

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

 الزيارة الميدانية

يومين او  لمدة عادة الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) ثالثة.

 

 الوصف

. فيه داخلة موارد او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر

 العالقة ذات الجهات

التعليم  جودة حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 المعنية. األطراف مجموعات اهم الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية ومعاييره

 التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة على المختلفة واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد

 الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها

 والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء. قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم الحكومية المعنية والراعين

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 التقييمات على تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 التي االمور الخطة وتحدد رسالتها تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة

 التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقهايه, التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي

 .اآلثار وتقييم
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 تقييم الطلبة

 إنجاز مقدار لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي

 التقييم إلنجازاتهم , ويسعى وفقآ الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات

 المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي

 المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي

 تقييمات الطلبة

اآلراء:  لجمع استخداما األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي

 في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتا

 .األخرى واألوساط المجالس

 طرائق التعليم والتعلم

 ذلك امثلة ومن من المقرر. المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات،

 الميدانية، والرحالت ,والتقديم الذاتي التعلم مهارات الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول

 استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب وإجراء العملية المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات

 .الملصقات او العروض او التقارير وإعداد محددة

 والبـحث العلميوزارة التعليم العالي   

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

   2017 - 2016للعام الدراسي 

 :   اسم الجامعة 

 :  ةاسم الكلي

 :   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 

 تاريخ ملء الملف :  
 

 

اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  

 الجامعي
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 2017 /   /   التاريخ                              2017 /   /  التاريخ                   2017 /    /   التاريخ  

 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                

             
 

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 الجامعي:واألداء اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 م.د حسنين سعد عبد الزهرة

5/3/2016 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .31

 السياسي العلمي: الفكرالقسم  القسم الجامعي / المركز  .32

 سبة االلكترونية الحا اسم البرنامج األكاديمي  .33

 دكتوراه علوم سياسية اسم الشهادة النهائية  .34

 سنوي النظام الدراسي   .35

 قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي المعتمد   برنامج االعتماد .36
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  المؤثرات الخارجية األخرى  .37

 5/3/2017 تاريخ إعداد الوصف  .38

 األكاديميأهداف البرنامج  .39

 بأهميةوتتكون المادة من اساسيات الحاسوب وتعريف المستخدم  حسب الكتاب المنهجيتدريس مادة الحاسوب 

الحاسوب في المجال األكاديمي والبحثي وتعليم الطلبة على التطور الحاصل في هذا المجال وتوظيفه لخدمة 

 الجامعة والكلية والمجتمع.

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .40

 والفهم  المعرفة-أ

    معرفة اساسيات الحاسوب    -1أ

 طرق تدريس البرامج التطبيقية -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 النظري سالتدري - 1ب 

 التدريس العملي – 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

القاء المحاضرات للمقرر الدراسي ومشاركة الطلبة في المناقشات والمقارنات بين مختلف المواد في 

 المقرر.
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 طرائق التقييم      

 اجرا ء امتحانات فصلية  .1

 توجيه اسئلة يوميا عن موضوع الدرس .2

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 مناقشات حول استخدام الحاسوباجراء  -1ج         

 اثارة أسئلة اثناء الدرس لغرض التنشيط الذهني -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

القاء المحاضرات للمقرر الدراسي ومشاركة الطلبة في المناقشات والمقارنات بين مختلف المواد في  .1

 المقرر.

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 الفصلية والنهائياالمتحانات 

 

 

 
 

 

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

 نشر بحوث خارج القطر والحصول على براءة اختراع -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

في المناقشات والمقارنات بين مختلف المواد في القاء المحاضرات للمقرر الدراسي ومشاركة الطلبة 

 المقرر.
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 طرائق التقييم          

 

 االمتحانات الفصلية والنهائي  

 

 بنية البرنامج  .41

 الشهادات والساعات المعتمدة .42
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 اساسيات الحاسوب  االول
ساعة واحدة 

 في االسبوع

  

 درجة البكالوريوس 

امان الحاسوب   الثاني تتطلب )س( ساعة معتمدة 

 وتراخيص البرامج

ساعة واحدة 

 في االسبوع

     

     

    

    
 

 

 
 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .43

 نشر بحوث خارج القطر الحصول على براءة اختراع

 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .44

 

 مركزي في الدراسة الصباحية ونظام خاص بالدراسة المسائية
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .45

 الكتاب المنهجي
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 مخطط مهارات المنهج

 المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

المهارات األخرى ) أو( 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

ساسيات ا  االول

 الحاسوب
   ×     ×  ×     ×  اساسي

                   
امان الحاسوب   الثاني

وتراخيص 

 البرامج

   ×     ×  ×     ×  اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم السياسية المؤسسة التعليمية .26

 العلمي  الفكر السياسي  الجامعي / المركزالقسم  .27

 الحاسوب اسم / رمز المقرر .28

 منهجي البرامج التي يدخل فيها .29

 ساعة  اسبوعيا أشكال الحضور المتاحة .30

 2017-2016 الفصل / السنة .31

 13 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .32

 2017-3-5 تاريخ إعداد هذا الوصف  .33

 أهداف المقرر .34

تدريس مادة الحاسوب حسب الكتاب المنهجي وتتكون المادة من اساسيات الحاسوب وتعريف المستخدم 

الحاسوب في المجال األكاديمي والبحثي وتعليم الطلبة على التطور الحاصل في هذا المجال  بأهمية

 وتوظيفه لخدمة الجامعة والكلية والمجتمع.

 
 

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

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

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

 البرنامج.
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 التعليم والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق  .35

 المعرفة والفهم  -أ
    معرفة اساسيات الحاسوب    --1أ

 طرق تدريس البرامج التطبيقية -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 النظري سالتدري - 1ب

 التدريس العملي – 2ب 

  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

القاء المحاضرات للمقرر الدراسي ومشاركة الطلبة في المناقشات والمقارنات بين مختلف المواد في  .

 المقرر.

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الفصلية والنهائي  
 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 اجراء مناقشات حول استخدام الحاسوب -1ج

 الذهنياثارة أسئلة اثناء الدرس لغرض التنشيط  -2ج

 -3ج
   -4ج
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 البنية التحتية  .37

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 IC3مثل كتاب  األخرىالكتاب المنهجي والكتب 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

القاء المحاضرات للمقرر الدراسي ومشاركة الطلبة في المناقشات والمقارنات بين مختلف المواد في  .

 المقرر.

 

 

 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات الفصلية والنهائي  

 

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

 نشر بحوث خارج القطر والحصول على براءة اختراع -1د

 -2د
 -3د
    -4د

 بنية المقرر .36

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 امتحان المحاضرة تطبيقات الحاسوب اساسيات الحاسوب صباحي  1 كل اسبوع

 امتحان المحاضرة تطبيقات الحاسوب اساسيات الحاسوب مسائي 1 كل اسبوع

 صباحي 1 كل اسبوع
امان ونظم تشغيل 

 الحاسوب
 امتحان المحاضرة تطبيقات الحاسوب

 مسائي 1 كل اسبوع
امان ونظم تشغيل 

 الحاسوب
 امتحان المحاضرة تطبيقات الحاسوب
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متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 مختبرات الحاسوب

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 التوجد

 

 القبول  .38

 نفس كل سنة المتطلبات السابقة

 اقل من الف طالب  أقل عدد من الطلبة 

 ال يتجاوز االلف أكبر عدد من الطلبة 

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 اإلعداد لها مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -5

  العالي. التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة

 والتي مسبقا المعدة بداية االجتماعات اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -6

 ألنشطة المجال ترك من البد بل اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال

 تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين

 البرنامج. مراجعة

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9:00 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 أعضاء الهينة التعليميةالمنهج الدراسي: نقاش مع  9:30 2

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
اجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15:00 
 كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية

 

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(
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  اليوم الثاني

9 8:45 
اليوم األول ومعالجة اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج 

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 المعايير األكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9:00 10

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 10:30 11

 األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة.اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة  12:00 12

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14:00 13

14 14:30 
االجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 14:30 
يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة   

 التعليمية

 الختام 15:00 16

 ( 1)جدول رقم 

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

 

 المتابعة تقرير نموذج

 و االعتماد االكاديمي / قسم االعتماد الدولي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:

 تقرير المتابعة

قسم ضمان  ترتيبات نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .7

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة الجودة و االداء الجامعي

وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة البرنامج وتوفير المزيد  .8

 من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم العالي في العراق.

 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة ةاألدل وتشمل قاعدة .9

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (11

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (12

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (13
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 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (14

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (15

 باآلتي: المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .6

 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (7

 هو ات: )اذكرها(. ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (8

 للبرنامج األكاديمي المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (9

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي: في

 

 

 

 

 

 

 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .7
 (أالملحق)

 : 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 األول: الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم 

 األكاديمي؟
   

2 

هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

معايير إطار التقييم و/او مقدار تحقيق 

 التطرق إليها؟

   

3 
هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى 

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   



 

 
 6الصفحة 

 
  

4 
هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق 

 إليها؟
   

5 
هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق 

 خطة التحسين؟
   

6 
هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة 

 عقبات كبيرة؟التحسين اي 
   

7 

ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 

ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 

يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج 

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 

 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

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

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 السياسات واإلجراءات المتبعة

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 ومعالجتهاالتي يتم تحديدها 

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي: في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .3

 إلى استنادا المواصفات والمراجعة تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .21

 .الخارجية للمراجعة قويا اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .22

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .23

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .24

  التعليمية المؤسسة بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين

 متوافرة التقارير الداخلية وإعداد المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة: بأن منسق 

 مطلوبة. إضافية معلومات او اية إيضاحات تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في

 للمراجعة الخارجية. سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية: بأن 

 التي  االولية وإعداد التعليقات المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها يسترشد
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 وفلسفة رسالة يحترم المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .25

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .26

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .27

 حقائق. من فيه يرد صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .28

 البرنامج األكاديمي. عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .29

 واقعية خطة االعتبار وإعداد بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .30

 اللزوم. عند للتحسين

 التقييم:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات الخارجية للبرامج  .4

كاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين المختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة األ

خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم 

 وبات تتم اإلشارة اليها. عند الضرورة بمتابعة اية صع

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر اهم الجوانب بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

وفرص ن الممارسات الجيدة مالتطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى امثلة 

 التحسن المستمر.

 

 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

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

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات:فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 تقسيم يتم ما وغالبا .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف

 الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول

 موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على

 .األعمال إدارة في المحاسبة او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات

 األكاديمية المعايير

 من األدنى الحد او المستوى على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي

 .والمراجع التقييم في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف

 االعتماد
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)او  البرنامج ذلك ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( البرامج

 .المعلنة للمعايير

 التحسين او العمل خطط

 يجب انه إال 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

 الطلبة المقبولين

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

 المعيارية/المرجعية النقاط

 وقد معين. موضوع او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون

 لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات

 

 المجموعة

 جغرافيا محددة تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي

 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او

 المقرر اهداف

 مهمة كمزايا المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب

 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 المطلوبة، التعلم لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف

 ,والرياضية ,االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في

 والميدانية. ,والتدريبية

 التعلم الذاتي/ المستقل الموجه )المهارات المكتسبة(

 المنظمة الخبرات عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 الميداني والعمل والذاتي الشخصي والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير
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 الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات

 إلى ذلك. وما التفاعلية التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت

 التعليم االلكتروني

 المقرر. او بالبرنامج األكاديمي الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

 التعلم ومخرجات لألهداف التحديد الذاتي على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد

 التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد الذاتي. التقييم عادة ويتضمن الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة

 بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية

 . إلكترونيا تعلما ذاته

 الخارجي المقيم/التقييم

 األكاديمية المعايير عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو

 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة

 التقييم إطار

 المختصين المراجعين قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر

 ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير

 .والخارجية الداخلية المراجعات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

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

  مؤسسة التعليم العالي

 /البكالوريوس) األولى الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم

 المطلوبة التعلم مخرجات

 وقابلة مرتبطة بالرسالة تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

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

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 تخضع وأن المحددة باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو

 إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة

 والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء,  والمعوقات القصور واوجه الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم،

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو
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 الوظائف/ العمل سوق

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

 . التخرج

 الرسالة بيان

 موجزة مساندة 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

 المختص المراجع

 التعليمية المؤسسة نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص

 لغايات او والخارجية الداخلية الجودة لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس

 .االعتماد

 األكاديمي البرنامج

 على بنجاح إتمامه بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة

 

 

 البرنامج اهداف

 األهداف( تحقيق )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

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 تعلم في التي 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

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 

 األمور في الوزارة واولياء 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

 .ن المستمريالتحس موتقييم االلتزا والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

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

 ضمان الجودة
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 الدوليةللمعايير  وفقا لكل برنامج تعليمي األكاديمية المعايير تحديد لضمان الالزمة المؤسسة التعليمية الوسائل في تتوافر ان

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

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

 منسق المراجعة

 وتطبيق وتفسيرها المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص

 .المعلنة المراجعة أساليب

 التقرير

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

 التقييم الذاتي

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

 الزيارة الميدانية

يومين او  لمدة عادة الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) ثالثة.

 

 الوصف

. فيه داخلة موارد او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر

 العالقة ذات الجهات

التعليم  جودة حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 المعنية. األطراف مجموعات اهم الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية ومعاييره

 التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة على المختلفة واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد

 الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها

 والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء. قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة تالمنظما من وغيرهم الحكومية المعنية والراعين

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 التقييمات على تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 التي االمور الخطة وتحدد رسالتها تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة

 التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقهايه, التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي

 .اآلثار وتقييم
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 تقييم الطلبة

 إنجاز مقدار لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي

 التقييم إلنجازاتهم , ويسعى وفقآ الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات

 المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي

 المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي

 تقييمات الطلبة

اآلراء:  لجمع استخداما األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي

 في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتا

 .األخرى واألوساط المجالس

 طرائق التعليم والتعلم

 ذلك امثلة ومن من المقرر. المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات،

 الميدانية، والرحالت ,والتقديم الذاتي التعلم مهارات الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول

 استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب وإجراء العملية المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات

 .الملصقات او العروض او التقارير وإعداد محددة

 

 

 م.د رشا عامر صادق                                                 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 
 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

   2017 - 2016للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم الجامعة 

 العلوم السياسية:  ةاسم الكلي

 :   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 

 تاريخ ملء الملف : 
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اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  

 الجامعي

  

 2017 /   /   التاريخ                              2017 /   /  التاريخ                   2017 /    /   التاريخ  

 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                

             
 

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

 التاريخ     
 التوقيع

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 البرنامجوصف لكل مقرر ضمن 

 

 كلية العلوم السياسية \جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .46

 قسم الفكر السياسي القسم الجامعي / المركز  .47

 المدخل لدراسة القانون  اسم البرنامج األكاديمي  .48

 علوم سياسية دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .49

 سنوي النظام الدراسي   .50

 البرنامج المعتمد من قبل الهيئة القطاعية / وزارة التعليم العالي  المعتمد   برنامج االعتماد .51
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 المؤثرات الخارجية األخرى  .52

يم برامج مماثلة تقدمها جامعات اخرى معتمدة  او معايير مؤسسات تعل

 افها عالي مشابهة لها في الحجم والمستوى ومالئمة لرسالة الكلية واهد

 معايير مرجعية لمنظمات مهنية عالمية متخصصة 

 البحوث العلمية ذات الصلة بتخصص القسم

 )الشبكة العنكبوتية العالمية )االنترنت المكتبات العادية والرقمية.

 28/3/2017 تاريخ إعداد الوصف  .53

 أهداف البرنامج األكاديمي .54

ومبادئ وقواعد واليات ادارة الشأن العام محليا ترصين وتعميق تدريس المعرفة السياسية العلمية بأصول 

ودوليا على المستوى النظري وعلى مستوى الممارسة السياسية وصوال الى اعداد مختصين من خالل مناهج 

 علمية رصينة وعلى مستوى عال من النضوج العلمي والسياسي لخدمة بلدنا .

مؤهلين للتعمق في دراسة علم السياسة الدولية اعداد خريجين من حملة شهادة البكالوريوس علوم سياسية 

ومزودين بأسلوب التفكير العلمي والقدرة على البحث االكاديمي والتقصي عن الحقيقة العلمية في ميدان الفكر 

 السياسي والدراسات الدولية.

 اعداد مختصين للعمل في وزارة الخارجية والجامعات والمنظمات الدولية واالقليمية .

 البحث العلمي في ميادين الدراسات السياسية والدولية .تشجيع 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .55

 والفهم  المعرفة-أ

في العلوم السياسية تمكنه من فهم علم السياسة بمتغيراتها وفروعها  تزويد الطالب بمعارف نظرية   -1أ

     المختلفة .

 معارف بمنهجية التفكير والعمل السياسي بالشكل العلمي.اكساب الطالب -2أ

 اكساب الطالب معارف في كيفية تحقيق التعلم الناجح والمبدع وحل المشكالت التي تواجهه . -3أ

تزويد الطالب بمعارف نظرية وتطبيقية في النظريات السياسية والدراسات الدولية بما يساعد في -4أ

 والتعلم في القسم خصوصا والكلية عموما . تطوير فاعلية عمليتي التعليم

 

 

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 خلق وتنمية مهارات الطالب في كيفية تحقيق التعلم الناجح والمبدع وحل المشكالت التي تواجهه.– 1ب 

تمكين الطالب من ترجمة النظريات السياسية الى حاالت دراسية علمية وكذلك فهم ومعرفة  – 2ب 

 واهمية المتغيرات التي تؤثر في السياسات الدولية. طبيعة

     اكساب الطالب مهارات التواصل واستخدام تقنيات التعليم الحديثة بفاعلية.   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

يتم عن طريق المحاضرة والنقاش والمحاضرة وورش العمل والتعلم التعاوني وكذلك الرحالت العلمية 

 والزيارات الميدانية واستخدام الحاسبة 
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 طرائق التقييم      

 االمتحانات بمختلف انواعها  -1

 التغذية المرتجعة من الطالب  -2

 التقارير والدراسات  -3

 

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 تعزيز الرغبة الذاتية لدى الطالب باهمية التخصص العلمي . -1ج         

 تعزيز الوالء لدى الطالب .-2ج

 استقبال وتقبل الطالب للمعرفة.-3ج

 تمكين الطالب من العمل بروح الفريق الواحد .-4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرة .التوجيه المستمر للطلبة من قبل االساتذة اثناء  -1

 المناقشات المفتوحة والمباشرة مع الطلبة . -2

 اللقاءات المباشرة الدورية لرئيس القسم بطلبة المراحل الدراسية كافة . -3

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 التقييم الذاتي للطالب من قبل االستاذ . -1

 تفاعل الطالب مع المحاضرة. -2

 

 
 

 

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

 تعليم الطالب على تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال التخصص .-1د

 تعليم الطالب عل مهارة كتابة البحوث.-2د

المشاكل التي تعليم الطالب على مهارة كيفية ربط النظريات االدارية في مجال اتخاذ القرار وحل -3د

 تواجهه في الحياة العملية .

تعليم الطالب على كيفية تحليل المتغيرات الداخلية والخارجية قبل اتخاذ القرارات وتحديد االهداف -4د   

 . ةاالستراتيجي

 والتعلم  التعليمطرائق          
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 والدورات والتدريب الصيفي .التوجيه المستمر للطلبة من قبل االستاذ من خالل المناقشات المفتوحة 

 

 

 طرائق التقييم          

 

المالحظة المستمرة للطالب من قبل االستاذ باإلضافة الى المقابالت واللقاءات المستمرة للطالب مع االستاذ 

 واعطاء مكافآت تشجيعية للطالب )درجات(لحثهم على التفوق . 

 

 بنية البرنامج  .56

 الشهادات والساعات المعتمدة .57
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

    
  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

 Ps112  8 االولى 

     

    

    
 

 

 
 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .58

وتقسيمها بموجب عدد الساعات واالسابيع يتم التخطيط في هذا المجال على اساس استخدام مفردات المادة 

وبذلك يتطلب من مدرس المادة متابعة كافة التطورات العلمية واالكاديمية والتربوية الخاصة بموضوع المادة 

 المبغى تقديمها للطلبة .
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .59

 

 

المركزي المحدد من قبل وزارة التعليم العالي وضوابط القبول المعتمدة من قبل الجامعة حسب ضوابط القبول 

 المعنية .

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .60

 الهيئة القطاعية لعمداء كليات اللوم السياسية . -1

 الجامعات العالمية والعربية المناظرة . -2

 شبكة المعلومات الدولية . -3

 الخاص بأقسام العلوم السياسية .برنامج االعتماد  -4
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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 المقرر رمز

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

                    

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد \كلية العلوم السياسية  المؤسسة التعليمية .39

  العلميقسم الفكر السياسي  القسم  القسم الجامعي / المركز .40

 مدخل القانون اسم / رمز المقرر .41

  البرامج التي يدخل فيها .42

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .43

 سنوي  الفصل / السنة .44

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .45

 2017\3\28 تاريخ إعداد هذا الوصف  .46

 أهداف المقرر .47

ان يكون المقرر مدخال فكريا ومنهجيا لطالب العلوم السياسية المرحلة االولى ليسهم في تشكيل قاعته 

المعرفية وكذلك تطوير وسائل تنمية قدرات الطلبة على الحوار والتفكير المنطقي وتنمية قدرة الطلبة على 

الدراسة واالفتراضات االساسية  وكذلك تنمية روح المشاركة الفاعلة في المناقشات تحليل الموضوع محل 

 االساسية .

 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .48

 المعرفة والفهم  -أ
 تزويد الطالب بالمفردات االساسية لمدخل القانون.-1أ

 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 تتم من خالل شرح المحاضرة وكذلك عن طريق مناقشات الطلبة الجماعية .

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 بمختلف انواعها . تاالمتحانا -1
 التقارير والدراسات. -2

 
 مهارات التفكير -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .50

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

كتاب المدخل لدراسة القانون للدكتور عبد الباقي البكري 

 والدكتور زهير البشير

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .51

 

 

 

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

 التواصل اللفظي .-1د

 العمل الجماعي .-2د

 التواصل الكتابي .-3د

   التخطيط والتنظيم . -4د

 المقرربنية  .49

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مدخل القانون اضافة مخرجات التعلم 2 االول
القاء 

 المحاضرات
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  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 اإلعداد لها مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -7

  العالي. التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة

 والتي مسبقا المعدة بداية االجتماعات اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -8

 ألنشطة المجال ترك من البد بل اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال

 تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين

 البرنامج. ةمراجع

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9:00 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي: نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 9:30 2

 الطلبةاجتماع مع مجموعة من  11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
اجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15:00 
 كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية

 

 او أمور تحتاج إلى متابعةاجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واية ثغرات  16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(

  اليوم الثاني

9 8:45 
اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج اليوم األول ومعالجة 

 لزمالثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان 

 المعايير األكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9:00 10

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 10:30 11

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة. 12:00 12

 لمتابعة ما يستجد من قضاياوقت حر  14:00 13
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14 14:30 
تغذية االجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد ال

 الراجعة الشفهية.

15 14:30 
يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة   

 التعليمية

 الختام 15:00 16

 ( 1)جدول رقم 

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

 

 المتابعة تقرير نموذج

 و االعتماد االكاديمي / قسم االعتماد الدولي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:

 تقرير المتابعة

قسم ضمان  ترتيبات نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .10

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة الجودة و االداء الجامعي

البرنامج وتوفير المزيد  وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة .11

 من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم العالي في العراق.

 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .12

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (16

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (17

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (18

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (19

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (20

 باآلتي: المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .7

 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (10

 هو ات: )اذكرها(. ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (11

 للبرنامج األكاديمي المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (12

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي: في
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 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .8
 (أالملحق)

 : 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 األول: الجزء

 المطلوب اتخاذه؟االجراء  مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم 

 األكاديمي؟
   

2 

هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   

3 
هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى 

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

4 
يتم التطرق هل توجد ثغرات مهمة لم 

 إليها؟
   

5 
هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق 

 خطة التحسين؟
   

6 
هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة 

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
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7 

 ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 

يتوقعه المراجعون ان ما هو الزمن الذي 

يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج 

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 

 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

الجديدة المستقاة المعلومات 

 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

 المادية واردمال

 استعماالت الموارد المتاحة

 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولين

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 إنجاز الخريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة
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 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

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي: في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .4

 إلى استنادا المواصفات والمراجعة تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .31

 .الخارجية للمراجعة قويا اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .32

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .33

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .34

  التعليمية المؤسسة بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين

 متوافرة لتقاريرا الداخلية وإعداد المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة: بأن منسق 

 مطلوبة. إضافية معلومات او اية إيضاحات تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في

 للمراجعة الخارجية. سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية: بأن 

 التي  االولية وإعداد التعليقات المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها يسترشد

 وفلسفة رسالة يحترم المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .35

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .36

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .37

 حقائق. من فيه يرد صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .38
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 البرنامج األكاديمي. عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .39

 واقعية خطة االعتبار وإعداد بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .40

 اللزوم. عند للتحسين

 التقييم:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات الخارجية للبرامج  .5

اجعة األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين المختصين ان يقوموا بتقييم كل مر

خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم 

 عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها. 

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر اهم الجوانب بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

ن الممارسات الجيدة وفرص مالتطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى امثلة 

 التحسن المستمر.

 

 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة اتالمصطلح تعريف

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

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات:فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق

 التخصص/ التخصصاتالحقول االكاديمية / مجاالت 

 تقسيم يتم ما وغالبا .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف

 الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول

 موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على

 .األعمال إدارة في المحاسبة او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات

 األكاديمية المعايير

 من األدنى الحد او المستوى على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي

 .والمراجع التقييم في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف

 االعتماد

)او  البرنامج ذلك ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( البرامج

 .المعلنة للمعايير

 التحسين او العمل خطط
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 يجب انه إال 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

 الطلبة المقبولين

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

 المعيارية/المرجعية النقاط

 وقد معين. موضوع او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون

 لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات

 

 المجموعة

 جغرافيا محددة تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي

 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او

 المقرر اهداف

 مهمة كمزايا المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب

 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 المطلوبة، التعلم لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف

 ,والرياضية ,االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في

 والميدانية. ,والتدريبية

 المستقل الموجه )المهارات المكتسبة(التعلم الذاتي/ 

 المنظمة الخبرات عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 الميداني والعمل والذاتي الشخصي والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير

 الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات

 إلى ذلك. وما التفاعلية التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت

 التعليم االلكتروني

 المقرر. او بالبرنامج األكاديمي الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

 التعلم ومخرجات لألهداف التحديد الذاتي على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد
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 التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد الذاتي. التقييم عادة منويتض الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة

 بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية

 . إلكترونيا تعلما ذاته

 الخارجي المقيم/التقييم

 األكاديمية المعايير عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو

 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة

 التقييم إطار

 المختصين المراجعين قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر

 ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير

 .والخارجية الداخلية المراجعات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

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

  مؤسسة التعليم العالي

 /البكالوريوس) األولى الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم

 المطلوبة التعلم مخرجات

 وقابلة مرتبطة بالرسالة تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

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

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 تخضع وأن المحددة باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو

 إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة

 والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء,  والمعوقات القصور هواوج الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم،

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو

 الوظائف/ العمل سوق

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

 . التخرج

 الرسالة بيان
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 موجزة مساندة 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

 المختص المراجع

 التعليمية المؤسسة نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص

 لغايات او والخارجية الداخلية الجودة لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس

 .االعتماد

 األكاديمي البرنامج

 على بنجاح إتمامه بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة

 

 

 البرنامج اهداف

 األهداف( تحقيق )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

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 تعلم في التي 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

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 

 األمور في الوزارة واولياء 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

 .ن المستمريالتحس وتقييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

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

 ضمان الجودة

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

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

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

 منسق المراجعة

 وتطبيق وتفسيرها المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص

 .المعلنة المراجعة أساليب
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 التقرير

 .التعليمي برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات الىاستنادا  المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

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

 الزيارة الميدانية

يومين او  لمدة عادة الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) ثالثة.

 

 الوصف

. فيه داخلة موارد او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر

 العالقة ذات الجهات

التعليم  جودة حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 المعنية. األطراف مجموعات اهم الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية ومعاييره

 التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة على المختلفة واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد

 الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها

 والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء. قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم الحكومية المعنية والراعين

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 التقييمات على تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 التي االمور الخطة وتحدد رسالتها تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة

 التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقهايه, التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي

 .اآلثار وتقييم

 تقييم الطلبة

 إنجاز مقدار لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي

 التقييم إلنجازاتهم , ويسعى وفقآ الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات

 المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي

 المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي
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 تقييمات الطلبة

اآلراء:  لجمع استخداما األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي

 في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتا

 .األخرى واألوساط المجالس

 طرائق التعليم والتعلم

 ذلك امثلة ومن من المقرر. المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات،

 الميدانية، والرحالت ,والتقديم الذاتي التعلم مهارات الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول

 استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب وإجراء العملية المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات

 .الملصقات او العروض او التقارير وإعداد محددة

 

 

 

 

 

 والبـحث العلميوزارة التعليم العالي   

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 
 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

   2017 - 2016للعام الدراسي 

  بغداد :  اسم الجامعة 

  العلوم السياسية: ةاسم الكلي

 3 :   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 

 ....م.د شيماء محمد عبيد 26/3/2017تاريخ ملء الملف : 
 

 

اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  

 الجامعي

  

 2017 /   /   التاريخ                              2017 /   /  التاريخ                   2017 /    /   التاريخ  

 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
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 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 / كلية العلوم السياسية جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .61

 فرع الفكر السياسي / المركز  علميالقسم ال .62

 اللغة العربية  اسم البرنامج األكاديمي  .63

 علوم سياسية دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .64

 سنوي  النظام الدراسي   .65

 المعتمد   برنامج االعتماد .66
البرنامج المعتمد من قبل الهيئة القطاعية/ وزارة التعليم العالي والبحث  

 العلمي

 المؤثرات الخارجية األخرى  .67

تقدمها جامعات اخرى معتمدة او معايير مؤسسات تعليم برامج مماثلة 

 عالي مشابهة لها في الحجم والمستوى ومالئمة لرسالة الكلية واهدافها

 معايير مرجعية لمنظمات مهنية دولية متخصصة

 البحوث العلمية ذات الصلة بتخصص الفرع

 الشبكة العنكبوتية االنترنيت

 .المكتبات االعتيادية والرقمي
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 26/3/2017 تاريخ إعداد الوصف  .68

 أهداف البرنامج األكاديمي .69

 اعداد خريجين مؤهلين للتعمق في دراسة علم النحو واالدب العربي ومعرفة قواعد االمالء في اللغة العربية 

القدرة على البحث العلمي االكاديمي اللغوي وغيره والتقصي عن الحقائق والتقنيات العربية الحديثة ومدركات 

 علم النحو 

تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي لطلبة الفرع بما يمكنهم من التعامل باسلوب علمي في اتخاذ القرارات 

لمواجهة المشاكل التي تواجهم في العمل وكتابة الرسائل والخيارات والبدائل العلمية واللغوية المتاحة 

 واالطاريح

اعداد مختصين بمجال العمل السياسي والدبلوماسي وحقل المنظمات الدولية والمراكز البحثية االقيلمية والدولية 

 والمحلية في مجال السياسية

 تنمية قدرات الطالب بما يتعلق بالعصف الذهني والتخطيط والتنمية السياسية والبشرية عبر البرنامج 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .70

والسلوكيات الخاصة باللغة  تزويد الطالب بمعارف النظريات واالراء والمبادئ والممارسات  -1أ

  النحوتحديداالعربية وعلم 

 تمكين الطالب من ترجمة علم النحوالى حاالت دراسة علمية واقعية-2أ

 تطوير معارف الطالب ومهاراته للتخطيط والتنفيذ والتقويم الهادف لعمليتي التعليم والتعلم -3أ

 توسيع ملكات الطالب بمجال اللغة العربية وعلم النحو-4أ

 ال المقاربات والمقارنات والمؤتمرات االعربية العلميةتنمية قدرات الطالب االبداعية في مج -5أ

 تعزيز قدرات الطالب على االبتكار واالرتجال والتنبؤ بعد االلمام بما سبق-6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 تنمية مهارات التحدث باللغة العربية  – 1ب 

 التمكين االعربي بكل معارف ومخرجات علم النحو  – 2ب 

 تطوير معارف ومدركات ومهارات الطالب في التخطيط واالدارة والمقارنه والوصف والتحليل – 3ب 

 اكساب الطالب مهارات التواصل واستخدام تقنيات التعليم الحديثة بفاعلية -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة (الدرس الجامعي ) 

 النقاش والمحادثة عن طريق العصف الذهني 

 ورش العمل المصغرة عبر الية التعلم التعاوني

الندوات والزيارات الميدانية واتباع استراتيجية التطبيق العملي والتجريبي عبر زيارات لمراكز صنع 

 القرار

ميع االلكترونية والمحاضرة عن التعليم االلكتروني خارج وقت المحاضرة عبر الحاسوب وفق الية المجا

 بعد وخصوصا في مختبرات الصوت

 



 

 
 16الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية والفصلية والسنوية

التغذية االسترجاعية من الطلبة للتقيم عبر النشاط الصفي والالصفي) مناقشات حضور تفاعل مداخالت 

 اجابات اضافات تعليقات وجهات نظر خاصة.

 والبحوثالتقارير 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته وتخصصه  -1ج         

 الرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال االختصاص   -2ج

 تعزيز العمل والتعاون بروح الفريق الواحد -3ج

 تقبل واستقبال المعارف والعلوم برغبة دون تملل -4ج   

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 التوجيه المستمر للطلبة من قبل االستاذ للطالب اثناء المحاضرات والنقاشات والزيارات والتواصل االلكتروني

 عبر االلقاء المباشر للمحاضرة شفويا

 كتابة المالحظات المهمة التي ترتبط بموضوع المحاضرة

 المحاضرة اثناءها وخارجهااالضافات والملخصات المتعلقة بموضوع 

 

 

 طرائق التقييم    

 التقييم الذاتي للطالب من قبل االستاذ الذي يتحدد من خالل المالحظة واالستمرار في الدوام 

 االلتزام بالتوجيهات العلمية وغيرها من قبل االستاذ واالدارة فيما يخص المادة العلمية

 والالصفيتفاعل الطالب مع المحاضرة والنشاط الصفي 

 االمتحان التحريري

 المناقشات والتفاعل
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 .خصي(الشاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 تخصصتعليم الطالب على تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال ال -1د

ة واالستقصائية تعليم الطالب على مهارات كتابة البحوث واالوراق البحثية ومنها البحوث التطبيقي -2د

 والميدانية واالستبيانية 

ة باللغة تعليم الطالب على ربط المخرجات النظرية بالممارسات العملية في مجال علم السياس -3د

 االنكليزية

اذ وصنع القرارفي متغيرات والفواعل البيئية العامة قبل اتختعليم الطالب على كيفية ربط وتحليل ال-4د   

 مجال العمل السياسي واالداري .

 

 والتعلم  التعليمطرائق          

 التدريب الصيفي

 دورات تدريبية

 ندوات داخلية وخارجية

 ورش عمل

 زيارات ميداينة للمكتبات العربية لتنمية المهارات الكتابية لديهم

ارتياد المكتبة وزيارة المواقع االلكترونية للمكتبات الستكمال اعداد المحاضرة والمقرر الدراسي التشجيع على 

 ومايدور حوله

 اضافة الى الطرق اعاله في الفقره اعاله

 

 

 طرائق التقييم          

 االتقييم الذاتي للطالب من قبل االستاذ الذي يتحدد من خالل المالحظة واالستمرار في الدوام 

 االلتزام بالتوجيهات العلمية وغيرها من قبل االستاذ واالدارة فيما يخص المادة العلمية

 تفاعل الطالب مع المحاضرة والنشاط الصفي والالصفي

 االمتحان التحريري باللغة العربية

 المناقشات والتفاعل

 

 

 بنية البرنامج  .71

 الشهادات والساعات المعتمدة .72
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 اللغة العربية  108 األولى 

ساعة  60

 نظري

ساعة  30

 عملي

  

 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة 90تتطلب )

    



 

 
 18الصفحة 

 
  

     

     

    

    
 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .73

يتم التخطيط في هذا المجال على اساس استخدام مفردات المادة العلمية وتقسيمها بموجب عدد الساعات وعدد  

االسابيع على اساس ان االفصل الدراسي الواحد يتضمن خمسة عشر اسبوعا وبذلك يتطلب من استاذ المادة 

 ة المقدمة للطلبةمتابعة التطورات العلمية واالكاديمية والتربوية الخاصة بموضوع الماد

 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .74

 حسب ضوابط القبول المركزي المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعتمدة من قبل الجامعة

 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .75

 العلوم السياسيةالهيئة القطاعية لعمداء كليات  -5

 الجامعات العالمية والعربية المناظرة -6

 شبكة المعلومات الدولية االنترنيت -7

 برنامج االعتماد الخاص بفروع كلية العلوم السياسية / فرع الفكر السياسي  -8

 



  
 19الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

المهارات األخرى ) أو( 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

                 اساسي السياسية حزاباأل 108 

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد/ المؤسسة التعليمية .52

 فرع الفكر السياسي / المركز علميالقسم ال .53

 اللغة العربية  اسم / رمز المقرر .54

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .55

 سنوي الفصل / السنة .56

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .57

 28/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .58

 أهداف المقرر .59

 المقرر مادة تختص وتهدف الى االلمام بمبادئ علم النحو واالدب العربي  -1

مولود طبيعي للعلوم  وأولبيان علمية تعاريف وموضوعات اللغة العربية  باعتبارها من العلوم الحديثة  -2

 االنسانية 
بيان اهداف علم اللغة وعالقته بالعلوم االخرى عبر استيضاح مناهج البحث العلمي السياسي وكيفية  -3

 توظيفها في الكتابة والتأليف 
 تعليم الطالب ماهية اللغة العربية  ونظريات نشوئها واشكال علم النحو واالدب العربي  -4
 ومايقاربها بطريقة التفكير والفهم والمقارنات االطالع على اهم المصطلحات والمفاهيم االعربية  -5

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

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

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

 البرنامج.



 

 
 1الصفحة 

 
  

 تعليم الطالب قواعد واساسيات اللغة العربية وبعض المفردات لكي يتم توظيفها في مادة علم السياسة -6

 تدريب الطالب على مهارات التحدث باللغة العربية شفويا في السياقات السياسية والسياقات العامة  -7

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .60

تزويد الطالب بمعارف نظرية وعملية وفكرية وتطبيقية  في مبادئ العلوم العربية والمفردات -1أ

 االساسية التي تختص بها بوصفه من الموضوعات االساسية في اللغة العربية 

 عربيةاكساب الطالب معارف بمنهجية التفكير والتحليل والمقارنة باللغة ال-2أ

 تزويد الطالب بمعارف نظرية وتطبيقية وتحليلية في النظريات النحوية والفكرية باللغة العربية  -3أ
 االلمام باافكار واسهامات المفكرين العرب ونظرياتهم وكتاباتهم عبر الفترات الزمنية المتعاقبة-4أ
المناهج البحثية والمداخل توظيف مناهج البحث العلمي في كتابة البحث السياسي عبر التعرف ب -5أ

 الفكرية والتاريخية والوصفية باللغة العربية 
 االلمام بمخرجات علم النحووعالقته بالعلوم االخرى باللغة العربية   -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تعليم الطالب على تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال اللغة العربية  - 1ب

 تعليم الطالب على مهارات كتابة البحوث واالوراق البحثية باللغة العربية  -2ب

 تعليم الطالب على ربط المفردات وتكوين جمل مفيدة في مجال علم السياسة باللغة العربية  -3ب

 تعليم الطالب مهارات التحدث باللغة االعربية -4ب  

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات المختصرة والمطولة الستيعاب المادة العلمية

 المناقشات الجماعية 

workshop 
 واجبات صفية وال صفية تحليلية واستنباطية

 power pointمحاضرات فيديوية مسجلة بطريقة 
 وحلقات نقاشية ودراسية في المختبرات المناظرات العلمية

 كتابة االوراق والتقارير العلمية حول المادةطرائق التقييم 

 طرائق التقييم     

 

 االمتحانات بمختلف انواعها

 التغذية االسترجاعية من الطلبة النقاش والنشاط والتفاعل

 االوراق البحثية والبحوث والنشاطات االخرى

 

 
 االهداف الوجدانية  -ج

 تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته وتخصصه  -1ج

 الرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال االختصاص   -2ج

 تعزيز العمل والتعاون بروح الفريق الواحد -3ج



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

  -3ج
  االستنباط  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

  

 

 طرائق التقييم    

  

 

 

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

 التواصل اللفظي -1د

 العمل الجماعي -2د

 التحليل والتحقق -3د

 التواصل الكتابي  -4د

 التخطيط والتنظيم -5د

 المرونة-6د

 ادارة الوقت -7د

 المبادرة والدافعية في العمل-8د

   العلمية والمهنية البحتة.المدافعة والمناصرة  -9د



 

 
 3الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .62

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 شرح ابن عقيل والتحفة السنية  
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 االلكترونية ومواقع االنترنيت المراجع

مواقع المكتبة االفتراضية والباحث العلمي والمكتبات المعتمدة 

 ومركز التعليم المستمر 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 موجود

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .63
 

 % في كل عام دراسي10وتحديث ومفردات ومواضيع التطور الحاصل في المقرر ونسبة التتجاوز اضافة 

 اقتراحات تطوير وتحديث المنهج الى اللجنة العلمية في فرع الفكر السياسي بنسب متفاوتة

 بنية المقرر .61

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اضافة مخرجات التعلم 2 االول
لغة العربية وعلم ال

 النحو
 لمحاضرةا

االختبار من  

 خالل المناقشة

 التعلماضافة مخرجات  2 الثاني 
عناصر اللغة العربية 

 واالدب العربي 
 المحاضرة

االختبار من 

 خالل المناقشة

 اضافة مخرجات التعلم 2 الثالث
قواعد االمالء في اللغة 

 العربية 
 المحاضرة

االختبار 

 خالل المناقشة

 اضافة مخرجات التعلم 2 الرابع
اعراب سورة التين 

والزيتون والقيم 

 البالغية 
 المحاضرة

االختبار من 

 خالل المناقشة

 اضافة مخرجات التعلم 2 الخامس
دراسة الجواهري 

حياته ، قصيدته ، 

 مميزات شعره 
 المحاضرة

االختبار 

 خالل المناقشة

 اضافة مخرجات التعلم 2 السادس
شرح إن واخواتها 

 وكان واخواتها 
 المحاضرة

االختبار 

 خالل المناقشة

 المحاضرة شرح موضوع العدد اضافة مخرجات التعلم 2 السابع 
االختبار 

 خالل المناقشة
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 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 اإلعداد لها مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -9

  العالي. التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة

 والتي مسبقا المعدة اعاتبداية االجتم اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -10

 ألنشطة المجال ترك من البد بل اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال

 تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين

 البرنامج. مراجعة

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9:00 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي: نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 9:30 2

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
اجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15:00 
 كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية

 

 تحتاج إلى متابعةاجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور  16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(

  اليوم الثاني

9 8:45 
اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج اليوم األول ومعالجة 

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 المعايير األكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9:00 10

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 10:30 11

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة. 12:00 12

 يستجد من قضاياوقت حر لمتابعة ما  14:00 13

14 14:30 
االجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 14:30 
يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة   

 التعليمية

 الختام 15:00 16
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 ( 1)جدول رقم 

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

 

 المتابعة تقرير نموذج

 و االعتماد االكاديمي / قسم االعتماد الدولي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:

 تقرير المتابعة

قسم ضمان  ترتيبات نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .13

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة الجودة و االداء الجامعي

البرنامج وتوفير المزيد وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة  .14

 من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم العالي في العراق.

 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .15

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (21

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (22

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (23

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (24

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (25

 باآلتي: المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .8

 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (13

 هو ات: )اذكرها(. ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (14

 للبرنامج األكاديمي المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (15

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي: في

 

 
 

 

 

 

 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .9
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 (أالملحق)

 : 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 األول: الجزء

 المطلوب اتخاذه؟االجراء  مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم 

 األكاديمي؟
   

2 

هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   

3 
هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى 

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

4 
يتم التطرق هل توجد ثغرات مهمة لم 

 إليها؟
   

5 
هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق 

 خطة التحسين؟
   

6 
هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة 

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 

ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 

يتوقعه المراجعون ان ما هو الزمن الذي 

يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج 

 بما يحقق المؤشرات؟
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 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

الجديدة المستقاة المعلومات 

 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

 المادية واردمال

 استعماالت الموارد المتاحة

 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولين

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 إنجاز الخريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 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
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 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي: في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .5

 إلى استنادا المواصفات والمراجعة تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .41

 .الخارجية للمراجعة قويا اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .42

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .43

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .44

  التعليمية المؤسسة بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين

 متوافرة لتقاريرا الداخلية وإعداد المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة: بأن منسق 

 مطلوبة. إضافية معلومات او اية إيضاحات تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في

 للمراجعة الخارجية. سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية: بأن 

 التي  االولية وإعداد التعليقات المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها يسترشد

 وفلسفة رسالة يحترم المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .45

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .46

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .47

 حقائق. من فيه يرد صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .48

 البرنامج األكاديمي. عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .49

 واقعية خطة االعتبار وإعداد بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .50

 اللزوم. عند للتحسين

 التقييم:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات الخارجية للبرامج  .6

اجعة األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين المختصين ان يقوموا بتقييم كل مر

خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم 

 عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها. 

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر اهم الجوانب بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

ن الممارسات الجيدة وفرص مالتطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى امثلة 

 التحسن المستمر.
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 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة اتالمصطلح تعريف

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

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات:فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق

 التخصص/ التخصصاتالحقول االكاديمية / مجاالت 

 تقسيم يتم ما وغالبا .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف

 الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول

 موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على

 .األعمال إدارة في المحاسبة او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات

 األكاديمية المعايير

 من األدنى الحد او المستوى على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي

 .والمراجع التقييم في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف

 االعتماد

)او  البرنامج ذلك ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( البرامج

 .المعلنة للمعايير

 التحسين او العمل خطط

 يجب انه إال 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

 الطلبة المقبولين

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

 المعيارية/المرجعية النقاط

 وقد معين. موضوع او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون

 لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات

 

 المجموعة
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 جغرافيا محددة تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي

 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او

 المقرر اهداف

 مهمة كمزايا المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب

 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 المطلوبة، التعلم لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف

 ,والرياضية ,االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في

 والميدانية. ,والتدريبية

 المستقل الموجه )المهارات المكتسبة(التعلم الذاتي/ 

 المنظمة الخبرات عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 الميداني والعمل والذاتي الشخصي والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير

 الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات

 إلى ذلك. وما التفاعلية التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت

 التعليم االلكتروني

 المقرر. او بالبرنامج األكاديمي الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

 التعلم ومخرجات لألهداف التحديد الذاتي على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد

 التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد الذاتي. التقييم عادة منويتض الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة

 بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية

 . إلكترونيا تعلما ذاته

 الخارجي المقيم/التقييم

 األكاديمية المعايير عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو

 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة

 التقييم إطار

 المختصين المراجعين قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر

 ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير

 .والخارجية الداخلية المراجعات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم
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 .أعمالها تحكم التي السياسات ضمن التعليمية للمؤسسة الالزمة والتعليمات والنظم المبادئ هي

  مؤسسة التعليم العالي

 /البكالوريوس) األولى الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم

 المطلوبة التعلم مخرجات

 وقابلة مرتبطة بالرسالة تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

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

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 تخضع وأن المحددة باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو

 إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة

 والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء,  والمعوقات القصور هواوج الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم،

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو

 الوظائف/ العمل سوق

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

 . التخرج

 الرسالة بيان

 موجزة مساندة 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

 المختص المراجع

 التعليمية المؤسسة نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص

 لغايات او والخارجية الداخلية الجودة لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس

 .االعتماد

 األكاديمي البرنامج

 على بنجاح إتمامه بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة
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 البرنامج اهداف

 األهداف( تحقيق )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

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 تعلم في التي 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

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 

 األمور في الوزارة واولياء 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

 .ن المستمريالتحس وتقييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

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

 ضمان الجودة

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

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

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

 منسق المراجعة

 وتطبيق وتفسيرها المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص

 .المعلنة المراجعة أساليب

 التقرير

 .التعليمي برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات الىاستنادا  المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

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

 الزيارة الميدانية

يومين او  لمدة عادة الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) ثالثة.

 

 الوصف
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. فيه داخلة موارد او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر

 العالقة ذات الجهات

التعليم  جودة حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 المعنية. األطراف مجموعات اهم الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية ومعاييره

 التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة على المختلفة واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد

 الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها

 والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء. قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم الحكومية المعنية والراعين

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 التقييمات على تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 التي االمور الخطة وتحدد رسالتها تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة

 التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقهايه, التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي

 .اآلثار وتقييم

 تقييم الطلبة

 إنجاز مقدار لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي

 التقييم إلنجازاتهم , ويسعى وفقآ الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات

 المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي

 المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي

 تقييمات الطلبة

اآلراء:  لجمع استخداما األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي

 في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتا

 .األخرى واألوساط المجالس

 طرائق التعليم والتعلم

 ذلك امثلة ومن من المقرر. المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات،

 الميدانية، والرحالت ,والتقديم الذاتي التعلم مهارات الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول

 استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب وإجراء العملية المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات

 .الملصقات او العروض او التقارير وإعداد محددة

 

 

 



 

 
 14الصفحة 

 
  

 والبـحث العلميوزارة التعليم العالي   

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

   2017 - 2016للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم الجامعة 

 السياسيةكلية العلوم :  ةاسم الكلي

 اربع فروع علمية:   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 

 15/9/2017تاريخ ملء الملف :  
 

 

اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  

 الجامعي

  

 2017 /   /   التاريخ                              2017 /   /  التاريخ                   2017 /    /   التاريخ  

 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                

             
 

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 
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ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .76

 فرع الفكر السياسي القسم الجامعي / المركز  .77

 فكر سياسي اسالمي معاصر  اسم البرنامج األكاديمي  .78

 علوم سياسية دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .79

 سنوي النظام الدراسي   .80

 المعتمد   برنامج االعتماد .81
البرنامج المعتمد من قبل الهيئة القطاعية / وزارة التعليم العالي و البحث 

 العلمي

 المؤثرات الخارجية األخرى  .82

 مماثلة تقدمها جامعات اخرىبرامج 

 شبكات االنترنت

 المكتبات العادية والرقمية

 15/9/2017 تاريخ إعداد الوصف  .83

 أهداف البرنامج األكاديمي .84

 تفهم االهداف التعليمية بانها تصور ذهني مسبق 

 وتعد اهداف البرنامج االكاديمي عبارات عامة .

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .85
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 والفهم  المعرفة-أ

  تخرج طلبة لديهم قدرة عالية على الفهم السياسي و االستنباط العلمي      -1أ

 تزويد  الطالب بمعارف نظرية في العلوم السياسية -2أ

 بالشكل العلمي . اكتساب الطالب معارف في منهجية التفكير و العمل السياسي -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 القدرة على الحوار والمناقشة والدفاع عن الفكرة الصحيحة وفق الحجج و البراهين .  – 1ب 

 خلق وتنمية مهارات الطالب في كيفية تحقيق التعلم الناجح  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المادة وفق طريقة الحوار المتبادل بين االستاذ و الطالب .اعطاء  -

 

 

 طرائق التقييم      

من خالل اعطاء درجة على مشاركة الطالب في القاعة الدراسية ومن خالل اعطاءه درجة على االمتحان 

 التحريري

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 تعزيز الوالء لدى الطالب . -1ج         

 تعزيز الرغبة في تخصص الطالب -2ج

 استقبال وتقبل الطالب للمعرفة -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التوجيه و المناقشة -

 اللقاءات المباشرة الدورية لرئيس الفرع بالطلبة -

 

 

 طرائق التقييم    

 التقويم الذاتي للطالب من قبل االستاذ -

 تفاعل الطالب مع المحاضرة -
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 تعليم الطالب مهارة كتابة البحوث والتقارير -1د

 تعليم الطالب على كيفية تحليل متغيرات البئية الداخلية والخارجية-2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 المفتوحة بين الطالب و االستاذالمناقشة  -

 تعليم الطالب على عمل سيرة ذاتية . -

 التدريب الصيفي في دوائر اهلية وحكومية -

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 المقابالت و اللقاءات المستمرة للطالب مع االستاذ -

 

 بنية البرنامج  .86

 الشهادات والساعات المعتمدة .87
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

المرحلة 

 الرابعة
 

فكر اسالمي 

 معاصر

ساعة  3

 اسبوعيا

  

 درجة البكالوريوس 

     تتطلب )س( ساعة معتمدة 

     

     

    

    
 



 

 
 18الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .88

 

 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .89

 

 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .90
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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

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

                    

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .64

 كلية العلوم السياسية  القسم الجامعي / المركز .65

 فكر اسالمي معاصر اسم / رمز المقرر .66

  البرامج التي يدخل فيها .67

  أشكال الحضور المتاحة .68

 سنة دراسية الفصل / السنة .69

 ثالثة ساعات اسبوعيا  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .70

 5/3/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .71

 أهداف المقرر .72

تخريج طالب لديه المام بالعلوم السياسية بشكل عام والمام بالفكر االسالمي المعاصر على وجه الخصوص 

السيما موقف الفكر االسالمي من بعض القضايا المهمة منها موضع السلطة و الدولة و الديمقراطية 

 صراع الحضارات وغيرهاوحقوق االنسان وموضوع 

 
 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .73

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

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 التفكير مهارات -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 البنية التحتية  .75

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 بنية المقرر .74

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
الوحدة / المساق اسم 

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

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .76

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 اإلعداد لها مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -11

  العالي. التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة

 والتي مسبقا المعدة بداية االجتماعات اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -12

 ألنشطة المجال ترك من البد بل اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال

 تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين

 البرنامج. مراجعة

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9:00 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي: نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 9:30 2

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
اجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15:00 
 كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية

 

 المراجعة: مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعةاجتماع لجنة  16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(

  اليوم الثاني

9 8:45 
اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج اليوم األول ومعالجة 

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 المعايير األكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9:00 10
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 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 10:30 11

 إلى معالجة. اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج 12:00 12

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14:00 13

14 14:30 
االجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 14:30 
يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة   

 التعليمية

 الختام 15:00 16

 ( 1)جدول رقم 

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

 

 المتابعة تقرير نموذج

 و االعتماد االكاديمي / قسم االعتماد الدولي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:

 تقرير المتابعة

قسم ضمان  ترتيبات نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .16

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة الجودة و االداء الجامعي

البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة البرنامج وتوفير المزيد  وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في .17

 من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم العالي في العراق.

 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .18

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (26

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (27

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (28

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (29

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (30

 باآلتي: المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .9
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 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (16

 هو ات: )اذكرها(. ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (17

 للبرنامج األكاديمي المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (18

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي: في

 

 

 

 

 

 

 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .10
 (أالملحق)

 : 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 األول: الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم 

 األكاديمي؟
   

2 

هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   

3 
هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى 

 وداخلية؟مراجعة خارجية 
   

4 
هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق 

 إليها؟
   

5 
هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق 

 خطة التحسين؟
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6 
هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة 

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 

ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 

ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 

يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج 

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 

 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

مراجعة الواردة في تقرير 

 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

 للطلبة المقبولينالصورة العامة 

 وارد البشريةمال

 وارد الماديةمال

 استعماالت الموارد المتاحة

 مساندة الطلبة

 معدالت تخرج الطلبة المقبولين

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 إنجاز الخريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة
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 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

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 المراجعة الناجحةمعايير 

 اآلتي: في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .6

 إلى استنادا المواصفات والمراجعة تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .51

 .الخارجية للمراجعة قويا اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .52

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .53

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .54

  التعليمية المؤسسة بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين

 متوافرة لتقاريرا الداخلية وإعداد المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة: بأن منسق 

 مطلوبة. إضافية معلومات او اية إيضاحات تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في

 للمراجعة الخارجية. سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية: بأن 

 التي  االولية وإعداد التعليقات المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها يسترشد

 وفلسفة رسالة يحترم المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .55

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .56

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .57

 حقائق. من فيه يرد صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .58
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 البرنامج األكاديمي. عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .59

 واقعية خطة االعتبار وإعداد بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .60

 اللزوم. عند للتحسين

 التقييم:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات الخارجية للبرامج  .7

اجعة األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين المختصين ان يقوموا بتقييم كل مر

خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم 

 عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها. 

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر اهم الجوانب بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

ن الممارسات الجيدة وفرص مالتطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى امثلة 

 التحسن المستمر.

 

 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة اتالمصطلح تعريف

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

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات:فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق

 التخصص/ التخصصاتالحقول االكاديمية / مجاالت 

 تقسيم يتم ما وغالبا .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف

 الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول

 موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على

 .األعمال إدارة في المحاسبة او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات

 األكاديمية المعايير

 من األدنى الحد او المستوى على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي

 .والمراجع التقييم في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف

 االعتماد

)او  البرنامج ذلك ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( البرامج

 .المعلنة للمعايير

 التحسين او العمل خطط
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 يجب انه إال 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

 الطلبة المقبولين

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

 المعيارية/المرجعية النقاط

 وقد معين. موضوع او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون

 لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات

 

 المجموعة

 جغرافيا محددة تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي

 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او

 المقرر اهداف

 مهمة كمزايا المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب

 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 المطلوبة، التعلم لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف

 ,والرياضية ,االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في

 والميدانية. ,والتدريبية

 المستقل الموجه )المهارات المكتسبة(التعلم الذاتي/ 

 المنظمة الخبرات عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 الميداني والعمل والذاتي الشخصي والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير

 الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات

 إلى ذلك. وما التفاعلية التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت

 التعليم االلكتروني

 المقرر. او بالبرنامج األكاديمي الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

 التعلم ومخرجات لألهداف التحديد الذاتي على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد
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 التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد الذاتي. التقييم عادة منويتض الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة

 بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية

 . إلكترونيا تعلما ذاته

 الخارجي المقيم/التقييم

 األكاديمية المعايير عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو

 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة

 التقييم إطار

 المختصين المراجعين قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر

 ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير

 .والخارجية الداخلية المراجعات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

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

  مؤسسة التعليم العالي

 /البكالوريوس) األولى الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم

 المطلوبة التعلم مخرجات

 وقابلة مرتبطة بالرسالة تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

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

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 تخضع وأن المحددة باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو

 إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة

 والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء,  والمعوقات القصور هواوج الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم،

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو

 الوظائف/ العمل سوق

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

 . التخرج

 الرسالة بيان
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 موجزة مساندة 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

 المختص المراجع

 التعليمية المؤسسة نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص

 لغايات او والخارجية الداخلية الجودة لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس

 .االعتماد

 األكاديمي البرنامج

 على بنجاح إتمامه بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة

 

 

 البرنامج اهداف

 األهداف( تحقيق )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

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 تعلم في التي 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

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 

 األمور في الوزارة واولياء 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

 .ن المستمريالتحس وتقييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

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

 ضمان الجودة

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

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

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

 منسق المراجعة

 وتطبيق وتفسيرها المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص

 .المعلنة المراجعة أساليب
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 التقرير

 .التعليمي برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات الىاستنادا  المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

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

 الزيارة الميدانية

يومين او  لمدة عادة الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) ثالثة.

 

 الوصف

. فيه داخلة موارد او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر

 العالقة ذات الجهات

التعليم  جودة حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 المعنية. األطراف مجموعات اهم الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية ومعاييره

 التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة على المختلفة واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد

 الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها

 والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء. قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم الحكومية المعنية والراعين

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 التقييمات على تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 التي االمور الخطة وتحدد رسالتها تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة

 التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقهايه, التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي

 .اآلثار وتقييم

 تقييم الطلبة

 إنجاز مقدار لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي

 التقييم إلنجازاتهم , ويسعى وفقآ الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات

 المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي

 المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي
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 تقييمات الطلبة

اآلراء:  لجمع استخداما األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي

 في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتا

 .األخرى واألوساط المجالس

 طرائق التعليم والتعلم

 ذلك امثلة ومن من المقرر. المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات،

 الميدانية، والرحالت ,والتقديم الذاتي التعلم مهارات الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول

 استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب وإجراء العملية المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات

 .الملصقات او العروض او التقارير وإعداد محددة

 

 

 والبـحث العلميوزارة التعليم العالي   

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

   2014 - 2013للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم الجامعة 

  العلوم السياسية: ةاسم الكلي

 3:   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 

 د. عبير سهام مهدي        ....  24/3/2017تاريخ ملء الملف : 
 

 

اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  

 الجامعي

  

 2014 /   /   التاريخ                              2014 /   /  التاريخ                   2014 /    /   التاريخ  

 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                
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 دقـق الملف من قبل 

 واألداء الجامعيقسم ضمان الجودة 

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية المؤسسة التعليمية .91

 فكر سياسي القسم الجامعي / المركز  .92

 فكر سياسي غربي حديث اسم البرنامج األكاديمي  .93

 دكتوراه علوم سياسية اسم الشهادة النهائية  .94

 سنوي النظام الدراسي   .95

 المعتمد   برنامج االعتماد .96
البرنامج المعتمد من قبل الهيئة القطاعية/ وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 المؤثرات الخارجية األخرى  .97

مماثلة رئيسة تستند إليها جامعات رصينة  أو معايير خاصة  برامج

بمؤسسات التعليم العالي تسهم في تلبية توجهات الكلية وتحقيق أهدافها 

الرئيسة، فضالً عن معايير البحوث العلمية ذات العالقة بالتخصصات 

الدقيقة لفرع الفكر السياسي، المواقع االلكترونية الرصينة في مجال 

 التخصص.

 24/3/2017 تاريخ إعداد الوصف  .98

 أهداف البرنامج األكاديمي .99
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اإلسهام في إعداد الخريجين المؤهلين في مجال العلوم السياسية الذين يمتلكون طرائق علمية رصينة  -1

 في إنضاج أساليب التفكير والتحليل السياسي.

التخصص يستطيع أن يسترشد تعزيز المهارات اإلبداعية في مجال إنتاج أفكار ايجابية بناءة في مجال  -2

بها صانع القرار، السيما فيما له عالقة بعملية جمع المعلومات وتبويبها وتصنيفها وتحليلها وفق 

 الطرائق العلمية المتبعة في الدراسات األكاديمية، مما يهيأ بدائل ايجابية لمواجهة التحديات المختلفة.

إعداد  نخبة من المتخصصين في مجال العلوم السياسية، والمجاالت األخرى الفرعية السيما حقل   -3

العالقات الدولية، والحكومات المحلية، بما يسهم في تهيئة كوادر قادرة على العطاء االيجابي في 

 المؤسسات الحكومية المختلفة.

فكير االستراتيجي واعتماد منهجية علمية في تحفيز القدرات الذهنية للطالب في مجال القدرة على الت -4

 كيفية التحليل السياسي للمفردات التي تدور في  أروقة صناع القرار السياسي.

 
 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .100

 والفهم  المعرفة-أ

الطلبة/ اإلدراك الحسي والعقلي/ اإلدراك إي تركيز الشعور في الشيء  عن طريق شد انتباه   -1أ

      والقدرة على التواصل واالبتكار في مجال التخصص.

 ترقية الطالب في مجال فهم نظريات الفكر السياسي والعالقات الدولية.-2أ

 تطوير مهارات الطالب في مجال بناء الخطط ومبادئها ومقوماتها ووسائل تنفيذها وانتهاء بتقويمها. -3أ

 لقدرات االستيعابية للطالب الخاصة بالمالحظة واالستنتاج والتقويمتعزيز ا -4أ

 تعزيز مدركات الطالب في مجال القدرة على فهم وتحليل ونقد نظريات الفكر السياسي -5أ

 تنمية قدرات الطالب في مجال العلوم  ذات العالقة بدراسة الفكر السياسي-6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 الذهني لتحفيز القدرات الذهنيةالعصف – 1ب 

 نجاح التخطيط وإكساب الطالب معارات التواصل وتوظيف التقنيات التكنومعلوماتية – 2ب 

ضمان حسن اإلدارة من خالل توظيف مهارات الطالب في مجال التخطيط والتحليل واعتماد   - 3ب 

 أساليب كفوءة في مجال فن اإلدارة.

      اكتساب مهارات التعلم وتنمية المهارات -4ب          

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الشرح ) المحاضرة(-

 االختبارات الشفوية والتحريرية) عبر ورش العمل المصغرة(-

الزيارات الدورية لمراكز البحوث والدراسات اإلستراتيجية وصناعة القرار ذات العالقة بمجال  -

 االختصاص.

التعليم االلكتروني خارج نطاق المحاضرة األكاديمية وفق آليات خاصة بتقنيات التعلم عن بعد وكيفية  -

 توظيف شبكات التواصل االجتماعي في هذا الخصوص.

 

 طرائق التقييم      
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 االمتحانات اليومية والفصلية والسنوية -

تفعيل الحوارات النقاشية من خالل النشاطات الصفية تعزيز أساليب إعادة التذاكر مع الطلبة عن طريق  -

 والالصفية.

 

 التفكير مهارات-ج

تحفيز القدرات الذهنية للطلبة، عن طرق إذكاء أساليب العمل والتعاون الجماعي في تشخيص  -1ج         

 ومعالجة قضايا  في مجال العلوم السياسية.

 الطالب بقدراته الذاتية اإلدراك العقلي والحسي عن طريق ترقية ثقة -2ج

أسلوب التحليل وعرض الموضوع، وكيفية إشراك اآلخرين في أدارة المحاضرة وفق مخرجات  -3ج

 تعاونية بما يسهم في تعزيز األداء بروح الفريق الواحد.

القدرة التواصلية لتعزيز مخرجات فهم المادة بالنسبة للطلبة بدون ملل من خالل حسن االستجابة -4ج   

 لتقبل المعارف والعلوم األخرى المقاربة في مجال االختصاص.

 طرائق التعليم والتعلم     

 اشراك الطلبة في شرح المادة واالستفهام عن مفردات الموضوع التي يكتنفها الغموض. -

االجابة عن االسئلة وفق اسلوب علمي منظم عقالني ورشيد بما يحقق اسلوب التكامل الموضوعي في  -

 المادة والتعرف على حيثياتها األساسية.فهم 

اعتماد أساليب االمتحانات التحريرية وكيفية طرح مواضيع للنقاش وشد الطالب لتمكينه من إثبات  -

قدراته التواصلية على التفاعل والنقاش مع زمالئه وأستاذ المادة بما يسهم في أغناء المحاضرة، 

 والخروج بنتائج ايجابية.

العريضة ذات العالقة بالمحاضرة لتحفيز الطالب لالنتباه إلى المفردات األساسية  قبل كتابة الخطوط  -

 الدخول في التفاصيل الدقيقة لمفردات المادة.

 

 طرائق التقييم    

التقييم الذاتي للطالب من قبل أستاذ المادة عن طريق اعتماد أساليب المالحظة وتقويم أداء الطالب خالل -

 العام الدراسي.

 أسلوب الجواب على األسئلة المطروح محل النقاش.-

 كيفية تفاعل الطالب مع أسلوب ألقاء المحاضرة، ومهارات الطالب في  النشاطات الصفية والالصفية. -

 
 

 

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

 التواصل-1د

الطالب كيفية كتابة البحوث واألوراق البحثية في مجال الدراسات الخاصة بالبحوث الميدانية تعليم -2د

 واالستبيانية

تعزيز مهارات الطالب على كيفية التحليل االستراتيجي عن طريق دراسة إمكانات الفرص -3د

 لخارجيةوالمخاطر المتحققة، فضالً دراسة المحفزات الخارجية الخاصة بالبيئتين الداخلية وا

أذكاء روح المبادرات الفردية للطالب في مجال المشاركة في الندوات والدورات التدريبية المتالزمة -4د   

 مع مجال االختصاص بما يسهم في تكتيل قدراته اإلستراتيجية.

 والتعلم  التعليمطرائق          
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 التدريب الصيفي -

 الدورات التدريبية -

 ندوات داخلية وخارجية -

 عملورش  -

 تفعيل العمل بالزيارات الدورية المنتظمة للرئاسات الثالث ووزارة الخارجية. -

التحفيز على ارتياد المكتبة وزيارة المواقع االلكترونية للمكتبات إلغراض استكمال إعداد المحاضرة  -

 والمقرر الدراسي وكل ماله عالقة بها.

 طرائق التقييم          

 

 قبل أستاذ المادة عن طريق المالحظة الدورية لنشاط الطالب. التقييم الذاتي للطالب من -

 االلتزام بالتوجيهات العلمية المقدمة من قبل المؤسسة األكاديمية وأستاذ المادة بخصوص المادة العلمية. -

اسلوب الرد على االسئلة وكيفية توظيف المفردات في أطار اإلجابة النوعية، فضالً عن كيفية التفاعل  -

 محاضرة ونشاطاته الصفية والالصفية.أثناء ال

 آلية االمتحانات التحريرية وأساليب االختبارات الشفوية لتحفيز مدركاته الذهنية.

 بنية البرنامج  .101

 الشهادات والساعات المعتمدة .102
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  الثالثة
الفكر السياسي 

 الغربي الحديث

ساعة  60

 نظري

ساعة  30

 عملي 

  

 درجة البكالوريوس 

 ( ساعة معتمدة 90تتطلب )

    

     

     

    

    
 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .103

إن آلية التخطيط المعتمدة في هذا المجال قائمة على أساس توظيف مفردات المادة العلمية، وتصنيفها بحسب 

األسابيع على اعتبار أن الفصل الدراسي الواحد مكون من خمسة عشر أسبوعا، لذلك عدد الساعات وعدد 

يتطلب من أستاذ المادة اإلحاطة بالتطورات العلمية في مجال االختصاص،والسيما في أطار المادة األكاديمية 

 المقدمة للطلبة.

 

 

 



 

 
 18الصفحة 

 
  

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .104

حسب ضوابط القبول المركزي  المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعتمدة من قبل 

 الجامعة.

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .105

 الهيئة القطاعية لعمداء كليات العلوم السياسية -1

 الجامعات العالمية والعربية المناظرة. -2

 االنترنت(.شبكة المعلومات الدولية )  -3

برنامج االعتماد الخاص بفروع كلية العلوم السياسية/ فرع الفكر السياسي/ الفكر السياسي الغربي  -4

 الحديث
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 مخطط مهارات المنهج

 البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 الشخصيوالتطور 

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

الفكر السياسي  الثالثة 

 الغربي الحديث
 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي
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  نموذج وصف المقرر                                                                     

 جامعة بغداد/ كلية العلوم السياسية المؤسسة التعليمية .77

  العلمي ا فرع الفكر السياسي  القسم الجامعي / المركز .78

 الفكر السياسي الغربي الحديث اسم / رمز المقرر .79

 المرحلة الثالثة البرامج التي يدخل فيها .80

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .81

 سنوي الفصل / السنة .82

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .83

 24/3/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .84

 أهداف المقرر .85

 توضيح أهم األسس والمفاهيم ذات العالقة بالفكر السياسي الغربي الحديث.      

  الفكريةدراسة ابرز رواد الفكر السياسي الغربي، واألفكار التي تم التعرض لها في طروحاتهم  -1

الستفادة القصوى من يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق ا

 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم فرص 
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 للموضوع ذات العالقة بمتطلبات الفكر السياسي  وما نتج عنه من تطور في الميدان الفكري والسياسي األساسيةالتعرف على ابرز واهم المفردات  -2

 التي ظهرت في العصر الحديث. األفكارالطلبة لمفردات ومفاهيم  إدراكضمان  -3

 واستقراء االحتماالت المستقبلية. ألدراكر السياسية، لتكون مهماز الوصل استقراء مراحل التطور التاريخي للعديد من الظواه-4
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .86
يث، بوصفه من الموضوعات عن طريق تزويد الطالب بالمعارف النظرية والفكرية والتطبيقية في مجال دراسة الفكر السياسي الغربي الحد المعرفة والفهم -1أ

  األساسية في مجال دراسة العلوم السياسية.
 إكساب الطالب أساليب منهجية جديدة في كيفية التفكير والتحليل السياسي. -2أ

 وإسهامات المفكرين الغربيين من خالل كتاباتهم ونظرياتهم في إثراء النقد الموجه. إمكانية توظيف أفكار-3أ

 العمل على استيعاب الطالب للمنهجية األساسية لكيفية كتابة البحث العلمي. -4أ
 اإللمام بمخرجات الفكر السياسي الغربي الحديث وعالقته بالعلوم األخرى.-5أ
 والتطبيقية في النظريات السياسية والفكرية. تزويد الطالب بالمعارف النظرية -6أ
  األهداف المهاراتية الخاصة بالمقررب 

 ة القدرات اإلبداعية المضافة.تعليم الطالب على إذكاء وتحفيز القدرات اإلبداعية الذاتية الخاصة به وتوظيفها في المجاالت ذات العالقة الستكمال حلق– 1ب

 مهارات كتابة البحوث واألوراق البحثية في مجاالت البحوث االستقصائية والميدانية والنظرية.التوصيف  والتعلم على  – 2ب

 تعليم الطالب على تشكيل عالقة ارتباطيه بين المخرجات النظرية والممارسات العملية في مجال الفكر السياسي – 3ب

لة قبل عملية صنع واتخاذ الداخلي والخارجية وإمكانية الحصول على المعلومات المكتمكيفية  تحليل وربط  متغيرات البيئة اإلستراتيجية بشقيها     -4ب

 القرار السياسي الخارجي.
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 أسلوب التوافق بين  عرض المحاضرات الموجزة  السلسة والتفصيلية من اجل استيعاب مفردات المادة 

 المادة العلمية.الحوار الجماعي البناء إلثراء 

  power pointمحاضرات فيديوية مسجلة بطريق 

 تكثيف إقامة الحلقات الحوارية العلمية 

 طرائق كتابة األوراق البحثية والتقارير األكاديمية حول المادة ذات العالقة.

 
 طرائق التقييم 
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 األسئلة  واالمتحانات التحريرية والشفوية     

 أسلوب إعادة التذاكر مع الطلبة في مفردات المادة السابقة وكيفية ربطها بالمفردات الالحقة.-  

 األوراق البحثية والنشاطات الصفية والالصفية.-  

 
 األهداف الوجدانية -ج

 تعزيز ثقة الطالب بقدراته الذاتية في مجال التخصص -1ج

 االختصاص الدقيق.تفضيل الرغبة في العمل بعد التخرج في مجال -2ج

 تشجيع أساليب العمل ألتشاركي الجماعي في أطار الدراسات األكاديمية-3ج

 التوصل للفهم السليم واألكاديمي والبناء نتيجة حصيلة الدراسة في مجال بعينه.  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم  د.     

 المحاضرات ،والمناقشة، وتبادل األسئلة

 
 طرائق التقييم ذ.
 

 االختبارات الشفوية والتحريرية   

 األوراق البحثية وإعداد التقارير العلمية
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 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 القراءة والتعلم والتواصل اللفظي -1د

 العمل الجماعي معززاً بالتخطيط والتنظيم-2د

 أدارة الوقت وتوظيف عامل المرونة في تحديد مقوم االستجابة.حسن  -3د

 تحفيز مؤشرات الدافعية في العمل.  -3د

 المدافعة والمناصرة العلمية والمهنية البحتة.  -4د
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 بنية المقرر .87

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االول
الفكر السياسي 

الليبرالي الغربي 

 الحديث

 فكر غربي حديث
المحاضرة/ 

 الشرح
 االمتحانات الشفوية والتحريرية

 3 الثاني
الليبرالية الغربية 

الرائده:لوك,مونتسكيو

 ،فولتير
 االمتحانات المحاضرة فكر غربي حديث

 3 الثالث
تطور الفكر السياسي 

الليبرالي الغربي 

 الحديث
 االمتحانات المحاضرة غربي حديثفكر 

 3 الرابع
ديفيد هيوم والليبرالية 

 النفعية الغربية
 االمتحانات المحاضرة فكر غربي حديث

 3 الخامس
جان جاك 

روسووالليبرالية 

 الطوباوية
 االمتحانات المحاضرة فكر غربي حديث

 3 السادس
ادموند برك والليبرالية 

 المعادية للثوره
 االمتحانات المحاضرة فكر غربي حديث

 3 السابع
الفكر السياسي 

الليبرالي الغربي في 

 القرن التاسع عشر
 االمتحانات الشفوية المحاضرة فكر غربي حديث
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 البنية التحتية  .88

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

الكتاب المقرر)الفكر السياسي الغربي الحديث/ الجزء االول( الدكتور عامر حسن فياض، د. علي عباس مراد، د. 

 عبد الرضا الطعان

والكتب الخارجية جان توشارد وآخرون، تاريخ الفكر السياسي، ترجمة:)علي مقلد(، الدار العربية، المصادر 

 .1981بيروت، 

 .1969، دار المعارف، مصر، 5جورج سباين، تطور الفكر السياسي، الجزء 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 ( والمواقع االلكترونية

 المراجع االلكترونية  )شبكة االنترنت الدولية(

 مواقع المكتبة االفتراضية، الباحث العلمي، مركز التعليم المستمر، والمكتبات الرصينة علمياً 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 موجود

 3 الثامن
الكليانية واالشتراكية 

 الغربية الرائده
 االمتحانات التحريرية المحاضرة فكر غربي حديث

 3 التاسع
الماركسية 

واالشتراكية 

 الغربية االصالحية
 االختبارات التحريرية المحاضرة فكر غربي حديث
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 % في كل عام دراسي20وتستند الخطة إلى إضافة وتطوير مفردات الكتاب المنهجي في  المقرر بنسبة ال تتجاوز   المقرر الدراسيخطة تطوير  -13

 



 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 اإلعداد لها مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -13

  العالي. التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة

 والتي مسبقا المعدة بداية االجتماعات اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -14

 ألنشطة المجال ترك من البد بل اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال

 تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين

 البرنامج. مراجعة

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9:00 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي: نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 9:30 2

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11:00 3

 البرنامج: جولة على المصادركفاءة  12:30 4

5 14:00 
اجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15:00 
 كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية

 

 متابعةاجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى  16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(

  اليوم الثاني

9 8:45 
اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج اليوم األول ومعالجة 

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 المعايير األكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9:00 10

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 10:30 11

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة. 12:00 12

 قضايا وقت حر لمتابعة ما يستجد من 14:00 13

14 14:30 
االجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 14:30 
يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة   

 التعليمية

 الختام 15:00 16

 ( 1)جدول رقم 
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 اجل من يةنالميدا للزيارة النموذجي للجدول ومخطط التقرير وإعداد المتابعة عملية نموذج
 المتابعة

 

 المتابعة تقرير نموذج

 و االعتماد االكاديمي / قسم االعتماد الدولي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:

 تقرير المتابعة

قسم ضمان  ترتيبات نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .19

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة الجودة و االداء الجامعي

وتوفير المزيد وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة البرنامج  .20

 من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم العالي في العراق.

 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .21

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (31

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (32

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (33

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (34

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (35

 باآلتي: المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .10

 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (19

 هو ات: )اذكرها(. ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (20

 للبرنامج األكاديمي المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (21

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي: في

 

 

 

 

 

 

 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .11
 (أالملحق)
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 : 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 األول: الجزء

 اتخاذه؟االجراء المطلوب  مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم 

 األكاديمي؟
   

2 

هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   

3 
هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى 

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

4 
التطرق هل توجد ثغرات مهمة لم يتم 

 إليها؟
   

5 
هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق 

 خطة التحسين؟
   

6 
هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة 

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 

ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 

المراجعون ان ما هو الزمن الذي يتوقعه 

يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج 

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 

 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات
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 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

المستقاة المعلومات الجديدة 

 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

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 إنجاز الخريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 واإلجراءات المتبعةالسياسات 

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 التي يتم تحديدها ومعالجتها

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة
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 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي: في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .7

 إلى استنادا المواصفات والمراجعة تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .61

 .الخارجية للمراجعة قويا اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .62

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .63

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .64

  التعليمية المؤسسة بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين

 متوافرة التقارير الداخلية وإعداد المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة: بأن منسق 

 مطلوبة. إضافية معلومات او اية إيضاحات تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في

 للمراجعة الخارجية. سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية: بأن 

 التي  االولية لتعليقاتوإعداد ا المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها يسترشد

 وفلسفة رسالة يحترم المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .65

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .66

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .67

 حقائق. من فيه يرد صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .68

 البرنامج األكاديمي. عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .69

 واقعية خطة االعتبار وإعداد بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .70

 اللزوم. عند للتحسين

 التقييم:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات الخارجية للبرامج  .8

األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين المختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة 

ان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم خارجية عن طريق ملء استبي

 عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها. 

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر اهم الجوانب بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

ن الممارسات الجيدة وفرص مالتطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى امثلة 

 التحسن المستمر.

 

 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي
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 البرامج مراجعة دليل في المستعملة اتالمصطلح تعريف

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

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات:فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق

 التخصص/ التخصصاتالحقول االكاديمية / مجاالت 

 تقسيم يتم ما وغالبا .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف

 الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول

 موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على

 .األعمال إدارة في المحاسبة او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات

 األكاديمية المعايير

 من األدنى الحد او المستوى على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي

 .والمراجع التقييم في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف

 االعتماد

)او  البرنامج ذلك ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( البرامج

 .المعلنة للمعايير

 التحسين او العمل خطط

 يجب انه إال 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

 الطلبة المقبولين

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

 المعيارية/المرجعية النقاط

 وقد معين. موضوع او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون

 لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات

 

 المجموعة
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 جغرافيا محددة تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي

 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او

 المقرر اهداف

 مهمة كمزايا المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب

 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 المطلوبة، التعلم لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف

 ,والرياضية ,االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في

 والميدانية. ,والتدريبية

 المستقل الموجه )المهارات المكتسبة(التعلم الذاتي/ 

 المنظمة الخبرات عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 الميداني والعمل والذاتي الشخصي والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير

 الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات

 إلى ذلك. وما التفاعلية التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت

 التعليم االلكتروني

 المقرر. او بالبرنامج األكاديمي الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

 التعلم ومخرجات لألهداف التحديد الذاتي على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد

 التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد الذاتي. التقييم عادة منويتض الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة

 بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية

 . إلكترونيا تعلما ذاته

 الخارجي المقيم/التقييم

 األكاديمية المعايير عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو

 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة

 التقييم إطار

 المختصين المراجعين قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر

 ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير

 .والخارجية الداخلية المراجعات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم
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 .أعمالها تحكم التي السياسات ضمن التعليمية للمؤسسة الالزمة والتعليمات والنظم المبادئ هي

  مؤسسة التعليم العالي

 /البكالوريوس) األولى الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم

 المطلوبة التعلم مخرجات

 وقابلة مرتبطة بالرسالة تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

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

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 تخضع وأن المحددة باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو

 إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة

 والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء,  والمعوقات القصور هواوج الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم،

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو

 الوظائف/ العمل سوق

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

 . التخرج

 الرسالة بيان

 موجزة مساندة 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

 المختص المراجع

 التعليمية المؤسسة نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص

 لغايات او والخارجية الداخلية الجودة لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس

 .االعتماد

 األكاديمي البرنامج

 على بنجاح إتمامه بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة

 

 



 

 
 8الصفحة 

 
  

 البرنامج اهداف

 األهداف( تحقيق )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

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 تعلم في التي 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

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 

 األمور في الوزارة واولياء 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

 .ن المستمريالتحس وتقييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

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

 ضمان الجودة

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

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

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

 منسق المراجعة

 وتطبيق وتفسيرها المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص

 .المعلنة المراجعة أساليب

 التقرير

 .التعليمي برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات الىاستنادا  المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

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

 الزيارة الميدانية

يومين او  لمدة عادة الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) ثالثة.

 

 الوصف
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. فيه داخلة موارد او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر

 العالقة ذات الجهات

التعليم  جودة حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 المعنية. األطراف مجموعات اهم الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية ومعاييره

 التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة على المختلفة واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد

 الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها

 والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء. قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم الحكومية المعنية والراعين

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 التقييمات على تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 التي االمور الخطة وتحدد رسالتها تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة

 التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقهايه, التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي

 .اآلثار وتقييم

 تقييم الطلبة

 إنجاز مقدار لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي

 التقييم إلنجازاتهم , ويسعى وفقآ الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات

 المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي

 المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي

 تقييمات الطلبة

اآلراء:  لجمع استخداما األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي

 في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتا

 .األخرى واألوساط المجالس

 طرائق التعليم والتعلم

 ذلك امثلة ومن من المقرر. المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات،

 الميدانية، والرحالت ,والتقديم الذاتي التعلم مهارات الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول

 استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب وإجراء العملية المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات

 .الملصقات او العروض او التقارير وإعداد محددة
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 والبـحث العلميوزارة التعليم العالي   

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

   2017 - 2016للعام الدراسي 

  بغداد :  اسم الجامعة 

  العلوم السياسية: ةاسم الكلي

 3 :   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 

 ....الدكتور غسان عكالوي السعد 26/3/2017تاريخ ملء الملف : 
 

 

اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  

 الجامعي

  

 2017 /   /   التاريخ                              2017 /   /  التاريخ                   2017 /    /   التاريخ  

 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                

             
 

 

 دقـق الملف من قبل 

 واألداء الجامعيقسم ضمان الجودة 

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 
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ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 / كلية العلوم السياسية جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .106

 فرع الفكر السياسي / المركز  علميالقسم ال .107

 فكر سياسي اسالمي حديث  اسم البرنامج األكاديمي  .108

 علوم سياسيةدكتوراه  اسم الشهادة النهائية  .109

 سنوي  النظام الدراسي   .110

 المعتمد   برنامج االعتماد .111
البرنامج المعتمد من قبل الهيئة القطاعية/ وزارة التعليم العالي والبحث  

 العلمي

المؤثرات الخارجية  .112

 األخرى 

برامج مماثلة تقدمها جامعات اخرى معتمدة او معايير مؤسسات تعليم 

 عالي مشابهة لها في الحجم والمستوى ومالئمة لرسالة الكلية واهدافها

 معايير مرجعية لمنظمات مهنية دولية متخصصة

 البحوث العلمية ذات الصلة بتخصص الفرع

 يتالشبكة العنكبوتية االنترن

 المكتبات االعتيادية والرقمية.

 26/3/2017 تاريخ إعداد الوصف  .113

 أهداف البرنامج األكاديمي .114

 اعداد خريجين مؤهلين للتعمق في دراسة علم السياسة والفكر السياسي مزودين باسلوب التفكير العلمي

والتقنيات السياسية الحديثة القدرة على البحث العلمي االكاديمي السياسي وغيره والتقصي عن الحقائق 

 ومدركات علم السياسة.

تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي لطلبة الفرع بما يمكنهم من التعامل باسلوب علمي في اتخاذ القرارات 

 والخيارات والبدائل العلمية والسياسية المتاحة لمواجهة المشاكل التي تواجهم في العمل السياسي واالداري

ختصين بمجال العمل السياسي والدبلوماسي وحقل المنظمات الدولية والمراكز البحثية االقيلمية والدولية اعداد م

 والمحلية في مجال السياسة

 تنمية قدرات الطالب بما يتعلق بالعصف الذهني والتخطيط والتنمية السياسية والبشرية عبر البرنامج 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .115
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والسلوكيات الخاصة بالعلوم  تزويد الطالب بمعارف النظريات واالراء والمبادئ والممارسات  -1أ

    السياسية والفكر السياسي تحديدا

 تمكين الطالب من ترجمة النظريات السياسية الى حاالت دراسة علمية واقعية-2أ

 الطالب ومهاراته للتخطيط والتنفيذ والتقويم الهادف لعمليتي التعليم والتعلمتطوير معارف  -3أ

 توسيع مركات الطالب بمجال الفكر السياسي والنظم السياسية والدراسات الدولية-4أ

 تنمية قدرات الطالب االبداعية في مجال المقاربات والمقارنات والموائمات السياسية العلمية -5أ

 طالب على االبتكار  والتنبؤ .تعزيز قدرات ال-6أ

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج–ب 

 تنمية المهارات – 1ب 

 التمكين السياسي بكل معارف ومخرجات العلوم السياسية – 2ب 

 تطوير معارف ومدركات ومهارات الطالب في التخطيط واالدارة والمقارنه والوصف والتحليل – 3ب 

       التواصل واستخدام تقنيات التعليم الحديثة بفاعلية.اكساب الطالب مهارات -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 الدرس الجامعي ) المحاضرة (

 النقاش والحوار

 ورش العمل المصغرة عبر الية التعلم التعاوني

 الندوات 

االلكترونية والمحاضرة عن التعليم االلكتروني خارج وقت المحاضرة عبر الحاسوب وفق الية المجاميع 

 بعد

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية والفصلية والسنوية

التغذية االسترجاعية من الطلبة للتقيم عبر النشاط الصفي والالصفي) مناقشات حضور تفاعل مداخالت 

 اجابات اضافات تعليقات وجهات نظر خاصة....

 التقارير والبحوث

 

 

 الوجدانية والقيميةاالهداف -ج

 تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته وتخصصه  -1ج         

 الرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال االختصاص   -2ج

 تعزيز العمل والتعاون بروح الفريق الواحد -3ج

 تقبل واستقبال الراي االخر . -4ج   

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 االستاذ  اثناء المحاضرات والنقاشات والزيارات والتواصل االلكترونيالتوجيه المستمر للطلبة من قبل 

 عبر االلقاء المباشر للمحاضرة شفويا

 كتابة المالحظات المهمة التي ترتبط بموضوع المحاضرة
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 االضافات والملخصات المتعلقة بموضوع المحاضرة اثناءها وخارجها

 

 

 طرائق التقييم    

 التقييم الذاتي للطالب من قبل االستاذ الذي يتحدد من خالل المالحظة واالستمرار في الدوام 

 االلتزام بالتوجيهات العلمية وغيرها من قبل االستاذ واالدارة فيما يخص المادة العلمية

 تفاعل الطالب مع المحاضرة والنشط الصفي والالصفي

 االمتحان التحريري

 المناقشات والتفاعل

 

 

 
 

 

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

 تعليم الطالب على تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال التخصص -1د

واالستقصائية  تعليم الطالب على مهارات كتابة البحوث واالوراق البحثية ومنها البحوث التطبيقية -2د

 والميدانية واالستبيانية

 تعليم الطالب على ربط المخرجات النظرية بالممارسات العملية في مجال علم السياسة -3د

تعليم الطالب على كيفية ربط وتحليل المتغيرات والفواعل البيئية العامة قبل اتخاذ وصنع القرارفي -4د   

 مجال العمل السياسي واالداري .

 

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 ندوات داخلية وخارجية

التشجيع على ارتياد المكتبة وزيارة المواقع االلكترونية للمكتبات الستكمال اعداد المحاضرة والمقرر الدراسي 

 ومايدور حوله

 

 

 

 طرائق التقييم          

 التقييم الذاتي للطالب من قبل االستاذ الذي يتحدد من خالل المالحظة واالستمرار في الدوام 

 االلتزام بالتوجيهات العلمية وغيرها من قبل االستاذ واالدارة فيما يخص المادة العلمية

 تفاعل الطالب مع المحاضرة والنشاط الصفي والالصفي

 االمتحان التحريري

 المناقشات والتفاعل
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 بنية البرنامج  .116

 الشهادات والساعات المعتمدة .117
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

    
  

 

    

     

     

    

    
 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .118

يتم التخطيط في هذا المجال على اساس استخدام مفردات المادة العلمية وتقسيمها بموجب عدد الساعات وعدد  

االسابيع على اساس ان الفصل الدراسي الواحد يتضمن خمسة عشر اسبوعا وبذلك يتطلب من استاذ المادة 

 المقدمة للطلبة متابعة التطورات العلمية واالكاديمية والتربوية الخاصة بموضوع المادة

 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .119

 حسب ضوابط القبول المركزي المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعتمدة من قبل الجامعة

 

 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .120
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 العلوم السياسيةالهيئة القطاعية لعمداء كليات  -9

 شبكة المعلومات الدولية االنترنيت -10

 المناهج العلمية المعتمدة  -11
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 مخطط مهارات المنهج

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

 التعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات  

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

مبادئ علم  الثانية 

 السياسة 
                 اساسي

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 وصف المقررنموذج 

 

 وصف المقرر

 

 كلية العلوم السياسية جامعة بغداد/ المؤسسة التعليمية .89

 فرع الفكر السياسي / المركز علميالقسم ال .90

  اسم / رمز المقرر .91

  أشكال الحضور المتاحة .92

  الفصل / السنة .93

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .94

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .95

 المقررأهداف  .96

 

 

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

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

من الربط بينها وبين وصف  المتاحة. والبدالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .97

 طرائق التعليم والتعلم      
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 البنية التحتية  .99

 

 

 طرائق التقييم     

 

 االمتحانات بمختلف انواعها

 التغذية االسترجاعية من الطلبة النقاش والنشاط والتفاعل

 االوراق البحثية والبحوث والنشاطات االخرى

 

 
 االهداف الوجدانية  -ج

 تعزيز ثقة الطالب بذاته وقدراته وتخصصه  -1ج

 الرغبة بالعمل بعد التخرج بمجال االختصاص   -2ج

 تعزيز العمل والتعاون بروح الفريق الواحد -3ج

  االستنباط  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

  

 

 طرائق التقييم    

  

 

 

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

 التواصل اللفظي -1د

 العمل الجماعي -2د

 التحليل والتحقق -3د

 التواصل الكتابي  -4د

 التخطيط والتنظيم -5د

 المرونة-6د

 ادارة الوقت -7د

 المبادرة والدافعية في العمل-8د

   العلمية والمهنية البحتة.المدافعة والمناصرة  -9د

 بنية المقرر .98
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .100
 

 ( 1)جدول رقم  

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

 

 المتابعة تقرير نموذج

 و االعتماد االكاديمي / قسم االعتماد الدولي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:

 تقرير المتابعة

قسم ضمان  ترتيبات نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .22

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة الجودة و االداء الجامعي

وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة البرنامج وتوفير المزيد  .23

 من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم العالي في العراق.

 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .24

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (36

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (37
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 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (38

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (39

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (40

 باآلتي: المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .11

 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (22

 هو ات: )اذكرها(. ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (23

 للبرنامج األكاديمي المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (24

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي: في

 

 

 

 

 
 

 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .12
 (أالملحق)

 : 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 األول: الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم 

 األكاديمي؟
   

2 

التقييم الذاتي األخيرة هل تبين تقارير 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   

3 
هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى 

 مراجعة خارجية وداخلية؟
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4 
هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق 

 إليها؟
   

5 
هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق 

 خطة التحسين؟
   

6 
ان يواجه تطبيق خطة  هل من المتوقع

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 

ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 

ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 

يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج 

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 

 

 التحسن المتحقق في المؤشراتالجزء الثاني: 

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

المعلومات الجديدة المستقاة 

 من زيارة المتابعة الميدانية
 االستنتاج العام

 المنهج الدراسي

 التعلم المطلوبةاالهداف ومخرجات 

 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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 األكاديميةالمعايير 

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 إنجاز الخريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي: في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .8

 إلى استنادا المواصفات والمراجعة تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .71

 .الخارجية للمراجعة قويا اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .72

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .73

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .74

  التعليمية المؤسسة بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين

 متوافرة التقارير الداخلية وإعداد المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة: بأن منسق 

 مطلوبة. إضافية معلومات او اية إيضاحات تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في

  للمراجعة الخارجية. سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر التعليمية: بأنالمؤسسة 

 التي  االولية وإعداد التعليقات المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها يسترشد
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 وفلسفة رسالة يحترم المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .75

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .76

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .77

 حقائق. من فيه يرد صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .78

 البرنامج األكاديمي. عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .79

 واقعية خطة االعتبار وإعداد بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .80

 اللزوم. عند للتحسين

 التقييم:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات الخارجية للبرامج  .9

األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين المختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة 

ان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم خارجية عن طريق ملء استبي

 عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها. 

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر اهم الجوانب بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

ن الممارسات الجيدة وفرص مالتطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى امثلة 

 التحسن المستمر.

 

 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة اتالمصطلح تعريف

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

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات:فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق

 التخصص/ التخصصاتالحقول االكاديمية / مجاالت 

 تقسيم يتم ما وغالبا .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف

 الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول

 موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على

 .األعمال إدارة في المحاسبة او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات

 األكاديمية المعايير

 من األدنى الحد او المستوى على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي

 .والمراجع التقييم في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف

 االعتماد
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)او  البرنامج ذلك ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( البرامج

 .المعلنة للمعايير

 التحسين او العمل خطط

 يجب انه إال 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

 الطلبة المقبولين

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

 المعيارية/المرجعية النقاط

 وقد معين. موضوع او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون

 لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات

 

 المجموعة

 جغرافيا محددة تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي

 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او

 المقرر اهداف

 مهمة كمزايا المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب

 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 المطلوبة، التعلم لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف

 ,والرياضية ,االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في

 والميدانية. ,والتدريبية

 المستقل الموجه )المهارات المكتسبة(التعلم الذاتي/ 

 المنظمة الخبرات عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 الميداني والعمل والذاتي الشخصي والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير
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 الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات

 إلى ذلك. وما التفاعلية التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت

 التعليم االلكتروني

 المقرر. او بالبرنامج األكاديمي الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

 التعلم ومخرجات لألهداف التحديد الذاتي على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد

 التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد الذاتي. التقييم عادة منويتض الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة

 بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية

 . إلكترونيا تعلما ذاته

 الخارجي المقيم/التقييم

 األكاديمية المعايير عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو

 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة

 التقييم إطار

 المختصين المراجعين قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر

 ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير

 .والخارجية الداخلية المراجعات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

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

  مؤسسة التعليم العالي

 /البكالوريوس) األولى الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم

 المطلوبة التعلم مخرجات

 وقابلة مرتبطة بالرسالة تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

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

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 تخضع وأن المحددة باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو

 إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة

 والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء,  والمعوقات القصور هواوج الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم،

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو
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 الوظائف/ العمل سوق

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

 . التخرج

 الرسالة بيان

 موجزة مساندة 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

 المختص المراجع

 التعليمية المؤسسة نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص

 لغايات او والخارجية الداخلية الجودة لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس

 .االعتماد

 األكاديمي البرنامج

 على بنجاح إتمامه بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة

 

 

 البرنامج اهداف

 األهداف( تحقيق )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

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 تعلم في التي 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

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 

 األمور في الوزارة واولياء 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

 .ن المستمريالتحس وتقييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

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

 ضمان الجودة
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 الدوليةللمعايير  وفقا لكل برنامج تعليمي األكاديمية المعايير تحديد لضمان الالزمة المؤسسة التعليمية الوسائل في تتوافر ان

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

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

 منسق المراجعة

 وتطبيق وتفسيرها المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص

 .المعلنة المراجعة أساليب

 التقرير

 .التعليمي برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات الىاستنادا  المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

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

 الزيارة الميدانية

يومين او  لمدة عادة الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) ثالثة.

 

 الوصف

. فيه داخلة موارد او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر

 العالقة ذات الجهات

التعليم  جودة حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 المعنية. األطراف مجموعات اهم الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية ومعاييره

 التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة على المختلفة واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد

 الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها

 والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء. قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم الحكومية المعنية والراعين

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 التقييمات على تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 التي االمور الخطة وتحدد رسالتها تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة

 التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقهايه, التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي

 .اآلثار وتقييم
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 تقييم الطلبة

 إنجاز مقدار لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي

 التقييم إلنجازاتهم , ويسعى وفقآ الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات

 المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي

 المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي

 تقييمات الطلبة

اآلراء:  لجمع استخداما األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي

 في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتا

 .األخرى واألوساط المجالس

 طرائق التعليم والتعلم

 ذلك امثلة ومن من المقرر. المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات،

 الميدانية، والرحالت ,والتقديم الذاتي التعلم مهارات الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول

 استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب وإجراء العملية المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات

 .الملصقات او العروض او التقارير وإعداد محددة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 العالي والبـحث العلميوزارة التعليم   

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

   2017 - 2016للعام الدراسي 

 جامعة بغداد:   اسم الجامعة 
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  السياسيةالعلوم : ةاسم الكلي

 ثالثة فروع:   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 

 ........ الدكتورة : منى حمدي حكمت2017/  3/  2 8تاريخ ملء الملف : 
 

 

اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  

 الجامعي

  

 2017 /   /   التاريخ                              2017 /   /  التاريخ                   2017 /    /   ريخ  التا

 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                

             
 

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  يوفر وصف البرنامج

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 ة العلوم السياسية / جامعة بغدادكلي المؤسسة التعليمية .121

 الفكر السياسي القسم الجامعي / المركز  .122

 فكر سياسي غربي معاصر  اسم البرنامج األكاديمي  .123

 فلسفة علوم سياسية دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .124
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 سنوي النظام الدراسي   .125

 المعتمد   برنامج االعتماد .126
لبرنامج معتمد من قبل الهيئة القطاعية / وزارة التعليم العالي والبحث ا

 العلمي 

المؤثرات الخارجية  .127

 األخرى 

برامج مماثلة تقدمها جامعات اخرى معتمدة او معايير مؤسسات تعليم عالي 

 مشابهة لها في الحجم والمستوى ومالئمة لرسالة الكلية واهدافها 

 معايير مرجعية لمنظمات مهنية دولية متخصصة 

 البحوث العلمية ذات الصلة بتخصص الفرع 

 شبكة االنترنيت

 المكتبات االعتيادية 

 2017/  3 /28 تاريخ إعداد الوصف  .128

 أهداف البرنامج األكاديمي .129

 _ اعداد خريجين مؤهلين للتعمق في دراسة الفكر السياسي مزودين باسلوب التفكير العلمي  1

_ القدرة على البحث العلمي االكاديمي السياسي وغيره والتقصي عن الحقائق والتقنيات السياسية الحديثة  2

 ومدركات الفكر السياسي

_ تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي للطلبة كي يمكنهم من التعامل باسلوب علمي في اتخاذ القرارات  3

 والخيارات والبدائل العلمية والسياسية المتاحة لمواجهة المشاكل التي تواجههم في العمل السياسي واالداري 

 منظمات الدولية والمراكز البحثية االقليمية _ اعداد مختصين بمجال العمل السياسي والدبلوماسي وحقل ال 4

 والدولية والمحلية في مجال السياسة 

 تنمية قدرات الطالب بما يتعلق بالعصف الذهني والتخطيط والتنمية السياسية والبشرية عبر البرنامج

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .130

للنظريات واالراء والمبادئ والممارسسات والسلوكيات الخاصة بالعلوم السياسية والفكر والفهم  المعرفة

 السياسي والتقويم الهادف لعمليتي التعليم والتعلم 

 تطوير معارف الطالب ومهاراته للتخطيط والتنفيذ

 توسيع مدركات الطالب بمجال الفكر السياسي 

 والتنبؤ بعد االلمام بما سبق  تعزيز قدرات الطالب على االبتكار واالرتجال
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 برنامجالخاصة بال يةالمهاراتاالهداف –ب 

 تنمية المهارات الخاصة بالبرنامج  – 1ب 

 التمكين السياسي بكل المعارف السياسية  – 2ب 

    تطوير معارف ومدركات ومهارات الطالب في التخطيط واالدارة والمقارنة والوصف والتحليل   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات ، والمناقشة ، وتبادل األسئلة ، 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات

 االختبارات الشفوية والتحريرية 

 

 التفكير مهارات-ج

 االطالع على المعلومة -1ج         

 تفصيل المعلومة من قبل استاذ المادة  -2ج

 مناقشة المعلومة من قبل الطلبة -3ج

 التوصل للفهم السليم واالكاديمي -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

المحاضرات ، والمناقشة ، وتبادل االسئلة ، االضافات والملخصات المتعلقة بموضوع المحاضرة اثناءها 

 وخارجها 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 االمتحانات 

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

 القراءة والتواصل والتعلم  -1د

 االطالع على المصادر الخاصة بمادة الفكر السياسي الغربي المعاصر -2د

 مناقشة المعلومات ذات العالقة بمفردات المادة المنهجية  -3د

 اطالع الطلبة على ابرز المستجدات التي طرأت على مفردات المادة  -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

دورات تدريبية ، ندوات داخلية وخارجية ، التشجيع على ارتياد المكتبة وزيارة المواقع االلكترونية للمكتبات 

 الستكمال اعداد المحاضرة والمقرر الدراسي وما يدور حوله ، اضافة الى الطرق اعاله 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

التقييم الذاتي للطالب من قبل االستاذ من خالل مالحظته للحظور المستمر للطالب لمحاضراته ، اضافة الى 

 طرق التقييم اعاله 

 

 بنية البرنامج  .131

 الشهادات والساعات المعتمدة .132
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  االولى 
السياسي الفكر 

 الغربي المعاصر

ساعة 90

 نظري 

  

 90تتطلب درجة البكالوريوس 

 ساعة معتمدة 

 تتطلب )س( ساعة معتمدة 
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 التخطيط للتطور الشخصي .133

في هذا المجال على اساس استخدام مفردات المادة العلمية وتقسيمها بموجب عدد يتم التخطيط 

الساعات وعدد االسابيع على اساس ان الفصل الدراسي الواحد يتضمن خمسة عشر اسبوعا 

لهذا يتطلب من استاذ المادة متابعة التطورات العلمية واالكاديمية والتربوية الخاصة بموضوع 

 ة المادة المقدمة للطلب
 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .134

 

القبول المركزي المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعتمدة حسب ضوابط 

 من قبل الجامعة 
 

 

 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .135

 القطاعية لعمداء كليات العلوم السياسية الهيئة 

 الجامعات العالمية والعربية المناظرة 

 شبكة المعلومات الدولية االنترنيت 

 برنامج االعتمادالخاص بفروع كلية العلوم السياسية / فرع الفكر السياسي / الفكر السياسي الغربي المعاصر 
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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

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

الفكر السياسي  ابعة الر 2017

 الغربي المعاصر 
القر أساسي 

 اءة 
االط

 الع 
المع

 رفة
التح

 ليل
ال

شر

 ح

التو

صي

 ف 

الم

ناق

 شة

اال

ست

نت

 اج

االط

الع 

على 

المع

لوم

 ة 

تف

صي

ل 

المع

لوم

ة 

من 

قبل 

استا

ذ 

الما

 دة 

من

اق

شة 

المع

لوم

ة 

من 

قبل 

الط

 لبة 

التو

صل 

للف

هم 

ال

سل

يم 

واال

كاد

 يمي 

القر

اءة 

وال

توا

صل 

وال

 تعلم 

االط

الع 

على 

الم

صاد

ر 

الخا

صة 

بالم

 ادة 

من

اق

شة 

المع

لوما

ت 

الخا

صة 

بالم

 ادة 

اطالع 

الطلبة 

على ابرز 

المستجدا

ت 

الطارئة 

على 

مفردات 

 المادة 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 امعة بغداد / كلية العلوم السياسية ج المؤسسة التعليمية .101

  العلمي لقسمفرع الفكر السياسي  القسم الجامعي / المركز .102

 الفكر السياسي الغربي المعاصر  اسم / رمز المقرر .103

  البرامج التي يدخل فيها .104

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .105

 سنوي الفصل / السنة .106

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .107

 2017/  3/  28 تاريخ إعداد هذا الوصف  .108

 أهداف المقرر .109

 المقرر مادة تختص وتهدف الى االلمام بنظريات الفكر السياسي 
تعليم الطالب ماهية الدولة ونظريات نشوؤها واالفكار المطروحة من قبل المفكرين البارزين الذين تناولوا 

 الدولة وكيفية نشوؤها
 االطالع على اهم االفكار والمفاهيم االساسية السياسية 

 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .110

 المعرفة والفهم  -أ
تزويد الطالب بمعارف نظرية فكرية في مادة الفكر السياسي الغربي المعاصر والمفردات االساسية  -1أ

 التي يختص بها 

 اكساب الطالب معارف بمنهجية التفكير والتحليل  -2أ

 االلمام بافكار واسهامات المفكرين الغربيين ونظرياتهم  -3أ
  -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 تعليم الطالب كيفية تنمية وتطوير مهارات التفكير االبداعي واالبتكاري في مجال التخصص – 1ب

  - 2ب
  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات المختصرة والمطولة الستيعاب المادة العلمية 

 المناقشات الجماعية 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات بمختلف انواعها 

 التغذية االسترجاعية من الطلبة من خالل النقاش والنشاط والتفاعل 

 االوراق البحثية والبحوث والنشاطات االخرى 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 البنية التحتية  .112

 المحاضرة _ النقاش والمحادثة 

 

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية والفصلية والسنوية 
 

 

 

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

 التواصل اللفظي -1د

 العمل الجماعي -2د

 التحليل والتحقق -3د

 التواصل الكتابي  -4د

 _ المرونة  5د

   ادارة الوقت

 بنية المقرر .111

 الساعات األسبوع
رجات التعلم مخ

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 التقييمطريقة  طريقة التعليم

 3 األول
اضافة مخرجات  

 التعلم 
الفكر السياسي الغربي 

 المعاصر)المفهوم(
المحاضرة / 

 الشرح

االمتحانات 

الشفوية 

 والتحريرية 

 اضافة مخرجات التعلم  3 الثاني
ابرز رواد االتجاه 

الليبرالي الغربي 

 التقليدي
 شرح _ نقاش

االمتحانات 

 الشفوية

 التعلماضافة مخرجات  3 الثالث
ابرز رواد االتجاه 

 الليبرالي الراديكالي 
 شرح _ نقاش

االختبار من 

 خالل المناقشة  

 اضافة مخرجات التعلم  3 الرابع
ابرز رواد االتجاه 

 الليبرالي الوجودي 
 شرح _ نقاش

االمتحانات 

 الشفوية 

 اضافة مخرجات التعلم 3 الخامس
ابرز رواد االتجاه 

 الليبرالي المحافظ 
 _ نقاششرح 

االمتحانات 

 الشفوية 

 اضافة مخرجات التعلم  3 السادس
ابرز رواد االتجاه 

 الرغماتي
 شرح _ نقاش

االمتحانات 

 الشفوية 

 3 السابع
اضافة مخر جات 

 التعلم 
الليبرالية النخبوية 

 العامة
 شرح _ نقاش

االمتحانات 

 الشفوية 
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

الكتاب المقرر / الفكر السياسي الغربي المعاصر ) الجزء 

الثاني ( تاليف : د . عامر حسن فياض د . علي عباس مراد د 

 . عبد الرضا الطعان 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 (والمواقع االلكترونية 
 المواقع االلكترونية 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .113

  المتطلبات السابقة

 طالب وطالبة  40 أقل عدد من الطلبة 

 طالب وطالبة  70 أكبر عدد من الطلبة 

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 اإلعداد لها مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -15

  العالي. التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة

 والتي مسبقا المعدة بداية االجتماعات اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -16

 ألنشطة المجال ترك من البد بل اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال

 تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات وتحديثالجتماعات  التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين

 البرنامج. مراجعة

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9:00 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 مع أعضاء الهينة التعليمية المنهج الدراسي: نقاش 9:30 2

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
اجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة
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6 15:00 
 كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية

 

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(

  اليوم الثاني

9 8:45 
اليوم األول ومعالجة اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج 

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 المعايير األكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9:00 10

 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 10:30 11

 األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة.اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة  12:00 12

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14:00 13

14 14:30 
االجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 14:30 
يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة   

 التعليمية

 الختام 15:00 16

 ( 1)جدول رقم 

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

 

 المتابعة تقرير نموذج

 و االعتماد االكاديمي / قسم االعتماد الدولي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:

 تقرير المتابعة

قسم ضمان  ترتيبات نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .25

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة انضم عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة الجودة و االداء الجامعي

وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة البرنامج وتوفير المزيد  .26

 من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم العالي في العراق.
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 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .27

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (41

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (42

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (43

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (44

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (45

 باآلتي: المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .12

 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (25

 هو ات: )اذكرها(. ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (26

 للبرنامج األكاديمي المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (27

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي: في

 

 

 
 

 

 

 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .13
 (أالملحق)

 : 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 األول: الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم 

 األكاديمي؟
   

2 

هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

معايير إطار التقييم و/او مقدار تحقيق 

 التطرق إليها؟
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3 
هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى 

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

4 
هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق 

 إليها؟
   

5 
هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق 

 خطة التحسين؟
   

6 
هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة 

 عقبات كبيرة؟التحسين اي 
   

7 

ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 

ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 

يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج 

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 

 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

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

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 السياسات واإلجراءات المتبعة

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 ومعالجتهاالتي يتم تحديدها 

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي: في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .9

 إلى استنادا المواصفات والمراجعة تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .81

 .الخارجية للمراجعة قويا اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .82

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .83

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .84

  التعليمية المؤسسة بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين

 متوافرة التقارير الداخلية وإعداد المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة: بأن منسق 

 مطلوبة. إضافية معلومات او اية إيضاحات تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في

 للمراجعة الخارجية. سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية: بأن 

 التي  االولية وإعداد التعليقات المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها يسترشد
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 وفلسفة رسالة يحترم المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .85

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .86

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .87

 حقائق. من فيه يرد صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .88

 البرنامج األكاديمي. عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .89

 واقعية خطة االعتبار وإعداد بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .90

 اللزوم. عند للتحسين

 التقييم:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات الخارجية للبرامج  .10

كاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين المختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة األ

خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم 

 وبات تتم اإلشارة اليها. عند الضرورة بمتابعة اية صع

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر اهم الجوانب بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

وفرص ن الممارسات الجيدة مالتطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى امثلة 

 التحسن المستمر.

 

 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

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

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات:فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 تقسيم يتم ما وغالبا .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف

 الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول

 موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على

 .األعمال إدارة في المحاسبة او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات

 األكاديمية المعايير

 من األدنى الحد او المستوى على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي

 .والمراجع التقييم في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف

 االعتماد
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)او  البرنامج ذلك ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( البرامج

 .المعلنة للمعايير

 التحسين او العمل خطط

 يجب انه إال 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

 الطلبة المقبولين

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

 المعيارية/المرجعية النقاط

 وقد معين. موضوع او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون

 لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات

 

 المجموعة

 جغرافيا محددة تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي

 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او

 المقرر اهداف

 مهمة كمزايا المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب

 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 المطلوبة، التعلم لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف

 ,والرياضية ,االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في

 والميدانية. ,والتدريبية

 التعلم الذاتي/ المستقل الموجه )المهارات المكتسبة(

 المنظمة الخبرات عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 الميداني والعمل والذاتي الشخصي والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير
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 الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات

 إلى ذلك. وما التفاعلية التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت

 التعليم االلكتروني

 المقرر. او بالبرنامج األكاديمي الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

 التعلم ومخرجات لألهداف التحديد الذاتي على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد

 التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد الذاتي. التقييم عادة ويتضمن الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة

 بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية

 . إلكترونيا تعلما ذاته

 الخارجي المقيم/التقييم

 األكاديمية المعايير عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو

 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة

 التقييم إطار

 المختصين المراجعين قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر

 ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير

 .والخارجية الداخلية المراجعات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

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

  مؤسسة التعليم العالي

 /البكالوريوس) األولى الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم

 المطلوبة التعلم مخرجات

 وقابلة مرتبطة بالرسالة تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

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

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 تخضع وأن المحددة باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو

 إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة

 والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء,  والمعوقات القصور واوجه الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم،

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو
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 الوظائف/ العمل سوق

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

 . التخرج

 الرسالة بيان

 موجزة مساندة 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

 المختص المراجع

 التعليمية المؤسسة نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص

 لغايات او والخارجية الداخلية الجودة لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس

 .االعتماد

 األكاديمي البرنامج

 على بنجاح إتمامه بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة

 

 

 البرنامج اهداف

 األهداف( تحقيق )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

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 تعلم في التي 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

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 

 األمور في الوزارة واولياء 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

 .ن المستمريالتحس موتقييم االلتزا والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

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

 ضمان الجودة
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 الدوليةللمعايير  وفقا لكل برنامج تعليمي األكاديمية المعايير تحديد لضمان الالزمة المؤسسة التعليمية الوسائل في تتوافر ان

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

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

 منسق المراجعة

 وتطبيق وتفسيرها المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص

 .المعلنة المراجعة أساليب

 التقرير

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

 التقييم الذاتي

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

 الزيارة الميدانية

يومين او  لمدة عادة الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) ثالثة.

 

 الوصف

. فيه داخلة موارد او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر

 العالقة ذات الجهات

التعليم  جودة حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 المعنية. األطراف مجموعات اهم الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية ومعاييره

 التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة على المختلفة واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد

 الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها

 والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء. قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة تالمنظما من وغيرهم الحكومية المعنية والراعين

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 التقييمات على تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 التي االمور الخطة وتحدد رسالتها تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة

 التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقهايه, التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي

 .اآلثار وتقييم
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 تقييم الطلبة

 إنجاز مقدار لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي

 التقييم إلنجازاتهم , ويسعى وفقآ الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات

 المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي

 المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي

 تقييمات الطلبة

اآلراء:  لجمع استخداما األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي

 في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتا

 .األخرى واألوساط المجالس

 طرائق التعليم والتعلم

 ذلك امثلة ومن من المقرر. المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات،

 الميدانية، والرحالت ,والتقديم الذاتي التعلم مهارات الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول

 استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب وإجراء العملية المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات

 .الملصقات او العروض او التقارير وإعداد محددة

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

   2017 - 2016للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم الجامعة 

  العلوم السياسية: ةاسم الكلي

 :   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 

 تاريخ ملء الملف :  
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اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  

 الجامعي

  

 2014 /   /   التاريخ                              2014 /   /  التاريخ                   2014 /    /   التاريخ  

 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                

             
 

 

 دقـق الملف من قبل 

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 السياسيةجامعة بغداد / كلية العلوم  المؤسسة التعليمية .136

 العلوم السياسية القسم الجامعي / المركز  .137

 مدخل االقتصاد  اسم البرنامج األكاديمي  .138

 ماجستير اسم الشهادة النهائية  .139

 نظام الفصلي النظام الدراسي   .140

  المعتمد   برنامج االعتماد .141
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المؤثرات الخارجية  .142

 األخرى 
 

 2017 تاريخ إعداد الوصف  .143

 األكاديميأهداف البرنامج  .144

 تعليم الطلبة المصطلحات والمفاهيم االقتصادية وربطها  بالمفاهيم السياسية 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .145

 والفهم  المعرفة-أ

       االستيعاب -1أ

 القدرة على التذكير-2أ

 الربط بين المغزى والنتائج -3أ

 التعليم واالختبارات اعداد نواتج-4أ

 تعليم الطلبة وتمكينهم من معرفة المفاهيم والمصطلحات االقتصادية  -5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 مهارات شخصية ومؤهالت علمية متخصصة– 1ب 

  اختالق الفائدة بذكاء والتحدث عن الموضوع– 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

القائية وحوارية عن الموضوع المراد ايصال المعلومة حتى يحصل النقاش وتلخيص االفكار  طرائق

 المطروحة وصوال الى النتائج

 

 

 

 طرائق التقييم      
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 تقييم تشخيصي ، تقويم نهائي يتضمن اختبارات نهائية في نهاية الفصل

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 المالحظة وجمع المعلومات لبناء االطار المعرفي  -1ج         

 التفسير وشرح المعنى-2ج

 تلخيص واعادة صياغة االفكار-3ج

 الترتيب ووضع المفاهيم بصورة متتابعة-4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 االبداع واكتشاف ما مخزون لدى الطالب من افكار ومفاهيم جديدة

 

 

 طرائق التقييم    

 

 اختبارات وامتحان فجائي ، ووضع اسئلة في بداية القاء المحاضرة

 

 
 

 

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

 اعطاء معلومات مفيدة لتحقيق االهداف المرجوة -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 القائية وحواريةطرائق 

 

 

 

 طرائق التقييم          
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 توجيه اسئلة شفهية للتأكد من ايصال المعلومات للطلبة

 

 

 بنية البرنامج  .146

 الشهادات والساعات المعتمدة .147
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

االول 

201صباحي/
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 درجة البكالوريوس 

 تتطلب )س( ساعة معتمدة 

    

     

     

    

    
 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .148

 المحافظة على المستوى المتجدد من المعلومات والمهارات والتعلم بصورة مستمرة ومتواصلة 

 

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .149

 مركزي 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .150

 د. كريم مهدي الحسناوي
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 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

                 اساسي مدخل االقتصاد 107 االولى

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 المقررنموذج وصف 

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية المؤسسة التعليمية .114

  العلمي القسم  القسم الجامعي / المركز .115

 107مدخل االقتصاد/  اسم / رمز المقرر .116

  البرامج التي يدخل فيها .117

  أشكال الحضور المتاحة .118

 2017االولى /  الفصل / السنة .119

 12 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .120

 2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .121

 أهداف المقرر .122

تمكين الطلبة من فهم واستيعاب المصطلحات االقتصادية وتوضيح المواضيع التي لها عالقة مع المواضيع 

 السياسية 

 

 

 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .123

 المعرفة والفهم  -أ
 االستيعاب -1أ

 القدرة على التفكير-2أ

 الربط بين المغزى والنتائج -3أ
 اعداد نواتج التعليم -4أ
 تعليم الطلبة وتمكينهم من معرفة المفاهيم والمصطلحات االقتصادية  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارات شخصية ومؤهالت علمية متخصصة – 1ب

 اختالق الفائدة بذكاء  – 2ب

  - 3ب
     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 طرائق القائية وحوارية

 

 

 طرائق التقييم      

 

 تقييم نهائي يتضمن اختبارات عن الموضوع

 

 
 مهارات التفكير -ج

 المالحظة وجمع المعلومات وتنظيم المعلومات والتلخيص وترتيب المعلومات-1ج

 -2ج
 -3ج
   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 القائية وحوارية
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 البنية التحتية  .125

 المطلوبة :القراءات 

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتاب مبادئ علم االقتصاد

 د.كريم مهدي الحسناوي

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

 

 طرائق التقييم    

 

 اجراء اختبارعن الموضوع

 

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

 اعطاء معلومات مفيدة عن الموضوع-1د

 -2د
 -3د
    -4د

 بنية المقرر .124

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 8 االول
تعليم الطلبة وتمكينهم 

 من معرفة الموضوع
 اجراء اختبار القائية مدخل االقتصاد
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الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .126

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

 400 أكبر عدد من الطلبة 

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 اإلعداد لها مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -17

  العالي. التعليم مؤسساتفي  قسم ضمان الجودة و االداء الجامعي عاتق على الظروف مع النموذج وموائمة

 والتي مسبقا المعدة بداية االجتماعات اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -18

 ألنشطة المجال ترك من البد بل اجتماعات الجدول كلها اوقات تكون ان ينبغي وال واحدة. ساعة عن أكثر عادة تستغرق ال

 تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين

 البرنامج. مراجعة

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9:00 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة 

 فريق البرنامج-وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي: نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 9:30 2

 مجموعة من الطلبةاجتماع مع  11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
اجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 

 المصححة

6 15:00 
 كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية

 

 واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعةاجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة  16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(

  اليوم الثاني

9 8:45 
اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج اليوم األول ومعالجة 

 الثاني ان لزم الثغرات وتعديل جدول اليوم

 المعايير األكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9:00 10
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 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها: اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية. 10:30 11

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة. 12:00 12

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14:00 13

14 14:30 
االجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 14:30 
يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة   

 التعليمية

 الختام 15:00 16

 ( 1رقم  )جدول

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

 

 المتابعة تقرير نموذج

 و االعتماد االكاديمي / قسم االعتماد الدولي دائرة ضمان الجودة

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:

 تقرير المتابعة

قسم ضمان  ترتيبات نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .28

 المستمر. والتحسن الداخلية الجودة ضمان عمليات لتطوير المستمر الدعم توفير إلى الهادفة الجودة و االداء الجامعي

تقرير مراجعة البرنامج وتوفير المزيد وتتمثل اغراض هذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد  .29

 من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم العالي في العراق.

 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .30

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (46

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (47

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (48

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (49

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (50

 باآلتي: المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .13
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 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (28

 هو ات: )اذكرها(. ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (29

 للبرنامج األكاديمي المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (30

 ال(. ام إليه تتطرق التحسين خطة كانت إذا ما وبين أذكرها) اآلتي: في

 

 

 

 

 

 

 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .14
 (أالملحق)

 : 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 األول: الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم 

 األكاديمي؟
   

2 

هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و/او 

 التطرق إليها؟

   

3 
هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى 

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

4 
توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق هل 

 إليها؟
   

5 
هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق 

 خطة التحسين؟
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6 
هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة 

 التحسين اي عقبات كبيرة؟
   

7 

ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعليمية 

ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات على 

 البرنامج؟

   

8 

هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان  ما

يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج 

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 

 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 األكاديمي(البرنامج 

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

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 إنجاز الخريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة
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 ادارة البرنامج والضمان

 إلدارة البرنامجالترتيبات الالزمة 

 السياسات واإلجراءات المتبعة

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 التي يتم تحديدها ومعالجتها

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي: في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .10

 إلى استنادا المواصفات والمراجعة تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .91

 .الخارجية للمراجعة قويا اساسا الداخلية هذه المراجعة خصائص توفر إذ. المستمر والتحسين الذاتي التقييم ثقافة

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .92

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .93

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .94

  التعليمية المؤسسة بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن :دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

 الخارجية. للمراجعة والالزم المناسب الدعم وتوفر والمراجعين

 متوافرة لتقاريرا الداخلية وإعداد المراجعة أنظمة تنتجها التي األدلة قاعدة تكون ان على يحرص المراجعة: بأن منسق 

 مطلوبة. إضافية معلومات او اية إيضاحات تلبية يتم وأن الزائرين الخبراء للمراجعين المناسب الوقت في

 للمراجعة الخارجية. سيخضع الذي األكاديمي للبرنامج الذاتي للتقييم تقريرا توفر المؤسسة التعليمية: بأن 

 التي  االولية وإعداد التعليقات المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون

 الزيارة. إجراء في بها يسترشد

 وفلسفة رسالة يحترم المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .95

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية

 مدة المراجعة. طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .96

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .97

 حقائق. من فيه يرد صحة ما المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .98
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 البرنامج األكاديمي. عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .99

 واقعية خطة االعتبار وإعداد بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .100

 اللزوم. عند للتحسين

 التقييم:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات الخارجية للبرامج  .11

اجعة األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين المختصين ان يقوموا بتقييم كل مر

خارجية عن طريق ملء استبيان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم 

 عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها. 

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر اهم الجوانب بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

ن الممارسات الجيدة وفرص مالتطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى امثلة 

 التحسن المستمر.

 

 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة اتالمصطلح تعريف

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

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات:فقد ترد فيه. وإلزالة االبهام  التي السياق

 التخصص/ التخصصاتالحقول االكاديمية / مجاالت 

 تقسيم يتم ما وغالبا .والفلسفة والهندسة والطب كالرياضيات الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف

 الفنون ملتتش وقد واألدب، كالتاريخ موضوعات على تشتمل المثال سبيل على اإلنسانية فالدراسات الواسع: المجال ذات الحقول

 موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين البرامج بعض مناهج تجمع وقد. والتصوير الجميلة الفنون منها منفصلة تخصصات على

 .األعمال إدارة في المحاسبة او الهندسة في كالرياضيات مختلفة وتخصصات

 األكاديمية المعايير

 من األدنى الحد او المستوى على وتشتمل. خارجية مرجعية نقاط من باالستفادة التعليمية المؤسسة تضعها محددة معايير هي

 .والمراجع التقييم في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج نم الخريجون يكتسبها التي والمهارات المعارف

 االعتماد

)او  البرنامج ذلك ان إثبات على مقدرتها لتأكيد تعليمية مؤسسة او تعليمي لبرنامج ما منظمة او وكالة تمنحه الذي االعتراف هو

 وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية انشطتها جودة لضمان فاعلة أنظمة المعنية المؤسسة لدى وأن المقبولة بالمعايير يفي( البرامج

 .المعلنة للمعايير

 التحسين او العمل خطط
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 يجب انه إال 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

 الطلبة المقبولين

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

 المعيارية/المرجعية النقاط

 وقد معين. موضوع او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون

 لتحديد او األكاديمية الحقول بين للمقارنة استخدامها فيمكن الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات

 

 المجموعة

 جغرافيا محددة تكون وقد. الداخلي ونظامها لرسالتها وفقا التعليمية المؤسسة تخدمها التي المجتمع المحددة من الشريحة تلك هي

 .أنشطتها في الداخلة واالفراد والمجموعات للمنظمات وفقا او

 المقرر اهداف

 مهمة كمزايا المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب

 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 المطلوبة، التعلم لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 المتوافرة المرافق من مجموعة استخدام إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف

 ,والرياضية ,االجتماعية والدراسات الحاسوب، ودراسات المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في

 والميدانية. ,والتدريبية

 المستقل الموجه )المهارات المكتسبة(التعلم الذاتي/ 

 المنظمة الخبرات عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 الميداني والعمل والذاتي الشخصي والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير

 الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات

 إلى ذلك. وما التفاعلية التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت

 التعليم االلكتروني

 المقرر. او بالبرنامج األكاديمي الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات تقنية باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

 التعلم ومخرجات لألهداف التحديد الذاتي على يشتمل وقد. االخرى والتعلم التعليم مناح في داخال او بذاته مستقال يكون وقد
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 التعلم في الذاتية مستوى عامة بصورة وهو يزيد الذاتي. التقييم عادة منويتض الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة

 بحد مسبقا المسجلة الوسائط إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية

 . إلكترونيا تعلما ذاته

 الخارجي المقيم/التقييم

 األكاديمية المعايير عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد أكاديمي لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو

 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة

 التقييم إطار

 المختصين المراجعين قبل والزيارة الميدانية من الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر

 ولتطبيقه على التعليمية والمؤسسات األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير

 .والخارجية الداخلية المراجعات

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

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

  مؤسسة التعليم العالي

 /البكالوريوس) األولى الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم

 المطلوبة التعلم مخرجات

 وقابلة مرتبطة بالرسالة تكون ان ويجب للمخرجات. وفقا برامجها من التعليمية المؤسسة تريدها التي بالمعرفة المتعلقة النتائج هي

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

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

 تخضع وأن المحددة باالحتياجات فيها الداخلة والعناصر التعليمية برامجها تحقيق لضمان التعليمية المؤسسة تعتمده الذي النظام هو

 إلى التصميم من للجودة محددة مواصفات المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة

 والمراجعة والتعزيز التحسين ومقترحات ومتابعة األداء,  والمعوقات القصور هواوج الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم،

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات السياسات لوضع للعمليات النظاميين تحسينالو

 الوظائف/ العمل سوق

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

 . التخرج

 الرسالة بيان
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 موجزة مساندة 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

 المختص المراجع

 التعليمية المؤسسة نفس من ليس المعني )اال انه الموضوع في خبرة لديه الذي او اإلدارية والخبرة المهني المستوى ذو هو شخص

 لغايات او والخارجية الداخلية الجودة لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس

 .االعتماد

 األكاديمي البرنامج

 على بنجاح إتمامه بعد يحصلون الذين الطلبة يقبل الذي ذلك بأنه التعليمي البرنامج يعرف األكاديمي البرنامج مراجعة لغرض

 .اكاديمية درجة

 

 

 البرنامج اهداف

 األهداف( تحقيق )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

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 تعلم في التي 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

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 

 األمور في الوزارة واولياء 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

 .ن المستمريالتحس وتقييم االلتزام والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

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

 ضمان الجودة

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

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

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

 منسق المراجعة

 وتطبيق وتفسيرها المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص

 .المعلنة المراجعة أساليب
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 التقرير

 .التعليمي برنامجه وتقييمات األكاديمي البرنامج مراجعات الىاستنادا  المعدة المنتظمة التقارير

 التقييم الذاتي

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

 الزيارة الميدانية

يومين او  لمدة عادة الميدانية الزيارة وتستمر األكاديمي. البرنامج مراجعة ضمن خارجين لمراجعين مختصين لها معد زيارة هي

 .لذلك نموذجيا (1ويضم جدول ) ثالثة.

 

 الوصف

. فيه داخلة موارد او محددة مرافق او مقررات واية منه المطلوبة والمخرجات وبنيته البرنامج ألهداف التفصيلي الوصف هو

 .ومراجعته وتقديمه البرنامج لتصميم الالزمة المعلومات التوصيف ويوفر

 العالقة ذات الجهات

التعليم  جودة حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

 المعنية. األطراف مجموعات اهم الفاعلة االستراتيجية المراجعة عملية وتضم وإجراءاتها. الجودة أنظمة ضمان وفاعلية ومعاييره

 التعليمية أنشطتها ومدى التعليمية المؤسسة رسالة على المختلفة واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد

 الطلبة الحاليين على المشروعة المصلحة ذات المجموعات وتشتمل النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها

 والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم واولياء. قالتحباال والطلبة الراغبين والخريجين

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة المنظمات من وغيرهم الحكومية المعنية والراعين

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 التقييمات على تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 التي االمور الخطة وتحدد رسالتها تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة

 التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقهايه, التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي

 .اآلثار وتقييم

 تقييم الطلبة

 إنجاز مقدار لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي

 التقييم إلنجازاتهم , ويسعى وفقآ الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات

 المعلومات التكويني التقييم ويوفر.  مناسب منهج اعداد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي

 المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من عالمة احتساب دون التعلم لمتابعة دعما وتقدمه الطالب اداء عن

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي
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 تقييمات الطلبة

اآلراء:  لجمع استخداما األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي

 في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتا

 .األخرى واألوساط المجالس

 طرائق التعليم والتعلم

 ذلك امثلة ومن من المقرر. المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 المعلومات تحليل كيفية حول طالب لك حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات،

 الميدانية، والرحالت ,والتقديم الذاتي التعلم مهارات الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول

 استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب وإجراء العملية المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات

 .الملصقات او العروض او التقارير وإعداد محددة

 والبـحث العلميوزارة التعليم العالي   

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  قسم االعتماد الدولي         
 

 

 

 

 كليات لل ستمارة وصف البرنامج األكاديميا

   2017 - 2016للعام الدراسي 

 بغداد:   اسم الجامعة 

 العلوم السياسية:  ةاسم الكلي

 3:   عدد األقسام والفروع العلمية  في الكلية 

 م.ابتهال زيد علي  2017-3-7تاريخ ملء الملف : 
 

 

اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء        اسم معاون العميد للشؤون العلمية          اسم عميد الكلية ) المعهد (  

 الجامعي

  

 2017 /   /   التاريخ                              2017 /   /  ريخ  التا                 2017 /    /   التاريخ  

 التوقيع              التوقيع                                                               التوقيع                

             
 

 

 دقـق الملف من قبل 
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 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي

 واألداء الجامعي:اسم مدير قسم ضمان الجودة 

                  التاريخ     /     /

 التوقيع

 

 م.ابتهال زيد علي األكاديمي البرنامجنموذج وصف   

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

 وصف البرنامج األكاديمي 

ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة   يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية العلوم السياسية المؤسسة التعليمية .151

 السياسيفرع الفكر  القسم الجامعي / المركز  .152

 البحوث السياسية اسم البرنامج األكاديمي  .153

 علوم سياسية ماجستير اسم الشهادة النهائية  .154

 سنوي النظام الدراسي   .155

 الهيئة القطاعية/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعتمد   برنامج االعتماد .156

المؤثرات الخارجية  .157

 األخرى 

معتمدة او معايير مؤسسات تعليم برامج مماثلة تقدمها جامعات اخرى 

 عالي مشابهة لها في الحجم والمستوى ومالئمة لرسالة الكلية واهدافها

 معايير مرجعية لمنظمات مهنية دولية متخصصة

 البحوث العلمية ذات الصلة بتخصص الفرع

 الشبكة العنكبوتية االنترنيت

 المكتبات االعتيادية والرقمية.

 2017-3-7 تاريخ إعداد الوصف  .158

 أهداف البرنامج األكاديمي .159
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 اكساب الطالب مهارات كتابة البحث العلمي و تعريفه بالمناهج العلمية و اصول البحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .160

 والفهم  المعرفة-أ

 القرأة

 االطالع-2أ

 الشرح -3أ
 الفهم-4أ
 التحليل -5أ
 المعرفة -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 الشرح- 1ب

 التوصيف - 2ب

 المناقشة - 3ب

 االستنتاج    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرات 

 

 الحوار

 

 

 طرائق التقييم      

 

 السؤال للطلبة،واالمتحانات
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 التفكير مهارات-ج

 االطالع على المعلومة-1ج

 قبل االستاذشرحها من -2ج

 مناقشتها من قبل الطلبة-3ج

 التوصل للفهم السليم  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرات ،والمناقشة

 

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات

 

 

 
 

 

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

 القرأة-1د

 االطالع على المصادر الخاصة باعداد وكتابة البحث العلمي-2د

 مناقشة المعلومات الحديثة-3د

 اطالع الطلبة على المعلومات الحديثة  -4د

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 المحاضرات ،والمناقشة

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 االمتحانات
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 بنية البرنامج  .161

 المعتمدةالشهادات والساعات  .162
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 البحوث السياسية  الرابعة

ساعة  60

 نظري

ساعة  30

 عملي

  

 درجة البكالوريوس 

 ساعة معتمدة  (90تتطلب )

    

     

     

    

    
 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .163

 

 المصادراستخدام 

 مراحل اعداد البحث العلميبيان 

 اجزاء البحث العلمي

 مهارات القاء البحث العلمي

 المناقشة العلمية

 

 

 

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .164

 

 من قبل الجامعةحسب ضوابط القبول المركزي المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعتمدة 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .165

 الهيئة القطاعية لعمداء كليات العلوم السياسية -12

 الجامعات العالمية والعربية المناظرة  -13

 شبكة المعلومات الدولية االنترنيت -14

 السياسيةالبحوث  -برنامج االعتماد الخاص بفروع كلية العلوم السياسية / فرع الفكر السياسي 
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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

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة 

 بالموضوع
 مهارات التفكير

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

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

 البحوث  

 السياسية
                 اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .127

  لية العلوم السياسيةك  القسم الجامعي / المركز .128

 البحوث السياسية  اسم / رمز المقرر .129

 البرامج التي يدخل فيها .130
 مراحل اعداد البحث العلمي

 

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .131

 سنوي الفصل / السنة .132

 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .133

 2017-3-7 تاريخ إعداد هذا الوصف  .134

 أهداف المقرر .135
 اكساب الطالب مهارات كتابة البحث العلمي و تعريفه بالمناهج العلمية و اصول البحث العلمي 

 
 

 
 

 
 

 

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

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

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

 البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .136

 والفهم  المعرفة-أ  

 القرأة

 االطالع-2أ

 الشرح -3أ
 الفهم-4أ
 التحليل -5أ
 المعرفة -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب   

 الشرح- 1ب

 التوصيف - 2ب

 المناقشة - 3ب

 االستنتاج    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 محاضرات ,مناقشة

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات

 

 
 مهارات التفكير -ج

 االطالع على المعلومة-1ج

 االستاذشرحها من قبل -2ج

 مناقشتها من قبل الطلبة-3ج

 التوصل للفهم السليم  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 محاضرات ومناقشة

 

 طرائق التقييم    

 

 امتحانات
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 البنية التحتية  .138

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

كتاب / العلوي ، االستاذ الدكتور محمد جمال الدين العلوي ، 

منهج البحث العلمي في علم السياسة ، جامعة بغداد ، كلية العلوم 

 .2012السياسية ، 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

 المراجع االلكترونية ومواقع االنترنيتاعداد بحث تخرج, 

مواقع المكتبة االفتراضية والباحث العلمي والمكتبات المعتمدة 

 ومركز التعليم المستمر 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 موجود

 

 القبول  .139

  المتطلبات السابقة

 50 أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

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

 القرأة-1د

 على المصادر الخاصة بأعداد البحث العلمياالطالع -2د

 مناقشة المعلومات الحديثة-3د

 اطالع الطلبة على المعلومات الحديثة  -4د

 بنية المقرر .137

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االمتحان المحاضرة السياسيةالبحوث  تعريف البحث العلمي 2 االول

 االمتحان المحاضرة البحوث السياسية المنطق و نظرية المعرفة 2 الثاني

 امتحان المحاضرة البحوث السياسية المنهج العلمي 2 الثالث

 االمتحان المحاضرة البحوث السياسية اعداد البحث العلمي 2 الرابع 

 االمتحان المحاضرة السياسيةالبحوث  مواصفات البحث الجيد 2 الخامس

 االمتحان المحاضرة البحوث السياسية ارشادات علمية للباحث 2 السادس

 2 السابع
مناقشة االوراق البحثية 

 المناقشة المحاضرة البحوث السياسية المقدمة من قبل الطلبة
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 مسؤولية تقع مسبقا معدة اجتماعات ويشمل ثالثة ايام.يومين او  لمدة معدا العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -19

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

  العالي.

 بداية االجتماعات اوقات تحديد ويتم األول. اليوم صباح منالتاسعة  الساعة عادة عند الميدانية الزيارات تبدأ  -20

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

 الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية الخبراء المراجعين ألنشطة المجال ترك من البد بل

 البرنامج. مراجعة تقرير مسودة فقرات وصياغة والسجالت المالحظات

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 9:00 
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة )أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام 

 فريق البرنامج-االدلة وتقرير التقييم الذاتي( 

 المنهج الدراسي: نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية 9:30 2

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11:00 3

 كفاءة البرنامج: جولة على المصادر 12:30 4

5 14:00 
الطلبة اجتماع لجنة المراجعة: تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال 

 المصححة

6 15:00 
 كفاءة البرنامج: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية

 

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة 16:00 7

8 17:00 
 اجتماع مع الجهات ذات العالقة )عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

 االخرين(

  الثانياليوم 

9 8:45 
اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج: ملخص لنتائج اليوم األول 

 ومعالجة الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 المعايير األكاديمية للخريجين: اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية 9:00 10

 اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية.فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها:  10:30 11

 اجتماع لجنة المراجعة: مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة. 12:00 12

 وقت حر لمتابعة ما يستجد من قضايا 14:00 13

14 14:30 
االجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

 الراجعة الشفهية.

15 14:30 
يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة   

 التعليمية

 الختام 15:00 16

 ( 1)جدول رقم 

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

 و االعتماد االكاديمي / قسم االعتماد الدولي الجودةدائرة ضمان 

 المؤسسة:

 الكلية:

 البرنامج:

 تقرير المتابعة

 نم جزء وهو 20بتاريخ____/____/____ جرت التي المتابعة زيارة نتائج التقرير هذا يعرض .31

 ضمان ياتعمل 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  .32

البرنامج وتوفير المزيد من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم 

 العالي في العراق.

 يأتي: على ما المتابعة هذه في المستخدمة األدلة وتشمل قاعدة .33

 له المساندة المعلومات مع األكاديمي للبرنامج الذاتي التقييم تقرير (51

 .األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير اعداد منذ والمنفذة المعدة التحسين خطة (52

 األكاديمي البرنامج مراجعة تقرير (53

 وجدت( )ان المؤسسية االستراتيجية والخطة العالي التعليم جودة مراجعة تقرير (54

 .المتابعة زيارة أثناء المقدمة األدلة اإلضافية (55

 باآلتي: المتابعة هذه من إليها التوصل تم التي اإلجمالية االستنتاجات وتتمثل .14

 للتحسن. خطة بتطبيق التعليمية( المؤسسة )اسم في األكاديمي( البرنامج )اسم برنامج يقم لم/قام (31

 ما على البرنامج لمراجعة الميدانية الزيارة منذ المقدمة المؤشرات في الحسنة الممارسات تشتمل (32

 هو ات: )اذكرها(.

 المستمر تحسينها خالل من معالجتها التعليمية المؤسسة على يجب التي المهمة القضايا تتمثل  (33

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

 
 

 

 

 

 

 

 .المفضل التقرير ( ادناهأ) الملحق يضم .15
 (أالملحق)

 : التعليمية المؤسسة اسم

 : األكاديمي البرنامج لمراجعة األولية الميدانية الزيارة تاريخ
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 :زيارة المتابعة تاريخ

 :المتابعة تقرير تاريخ

 التوقيع                     الوظيفي المسمى/الوظيفة المتابعة                      اجروا الذي المراجعين اسماء

 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام األول: الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات (نعم؟ ) السؤال ت

1 
للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم 

 األكاديمي؟
   

2 

هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

معايير إطار التقييم و/او مقدار تحقيق 

 التطرق إليها؟

   

3 
هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى 

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

4 
هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق 

 إليها؟
   

5 
هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق 

 خطة التحسين؟
   

6 
هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة 

 عقبات كبيرة؟التحسين اي 
   

7 

ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة 

التعليمية ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات 

 على البرنامج؟

   

8 

ما هو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 

يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج 

 بما يحقق المؤشرات؟

   

 

 

 الجزء الثاني: التحسن المتحقق في المؤشرات

 المؤشرات )أنظر إلى إطار التقييم(

بنود خطة التحسين )بين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 البرنامج األكاديمي(

المعلومات الجديدة المستقاة 

 من زيارة المتابعة الميدانية
 االستنتاج العام
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 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

   

 المعايير األكاديمية

 معايير واضحة

 استخدام معايير القياس المناسبة

 إنجاز الخريجين

 معايير أعمال الطلبة المقيمة

   

 ادارة البرنامج والضمان

 الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج

 السياسات واإلجراءات المتبعة

 المالحظات المنهجية المجمعة

 والمستخدمة

 االحتياجات التحسينية للموظفين

 ومعالجتهاالتي يتم تحديدها 

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 اآلتي: في وتقييمه األكاديمي البرنامج مراجعة ترتيبات في الناجحة المراجعة معايير تتمثل .11
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المواصفات  تتضمن التحسين قيد او قائمة داخلية بأنظمة مدعوما مراجعته تتم الذي البرنامج يكون ان .101

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

 .الخارجية للمراجعة قويا

 مناسبا. الخارجية المراجعة توقيت يكون ان .102

 .الخارجية للمراجعة العامة للصورة إجماال مطابقة المراجعة خبراء للجنة العامة الصورة تكون ان .103

 من: كل قبل نم واإلعداد التخطيط في بالتفاصيل االعتناء يتم ان .104

  بالعمل مع الخاصة إجراءاتها تطبيق في تستمر بأن :دائرة 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 المراجعة: 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 التعليمية: بأن

 الخارجية.

 وإعداد التعليقات المقدمة الوثائق قراءة ذلك في بما للزيارة بالتحضير يقوموا بأن الخبراء: المراجعون 

 الزيارة. إجراء في بها التي يسترشد االولية

 المشاركين بما جميع قبل من والبروتوكوالت المعلنة المراجعة اسلوب تطبيق في تطابق هنالك يكون ان .105

 المستمرين. والتحسين للمراجعة ويدعمها العملية وفلسفة رسالة يحترم

مدة  طوال المتبادل االحترام عن مفتوحا ينم حوارا التعليمية المؤسسة وممثلو المراجعون يعقد ان .106

 المراجعة.

 نظامي.  بشكل ومدونة المتوافرة األدلة ومستندة إلى واضحة المراجعين أحكام تكون ان .107

صحة  المؤسسة تؤكد وأن التقارير وهيكلة لمعيار وفقا المناسب الوقت في المراجعة تقرير اعداد يتم ان .108

 حقائق. من فيه يرد ما

البرنامج  عن ومتوازنا تقدم رايا منصفا بناءة المراجعة نم المستمدة اتاالستنتاج مجموعة تكون ان .109

 األكاديمي.

االعتبار  بعين وأخذها نتائجها بدراسة الخارجية المراجعة من االستفادة على قادرة المؤسسة تكون ان .110

 اللزوم. عند للتحسين واقعية خطة وإعداد

 التقييم:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات  .12

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

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

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

تفحص المالحظات المنهجية للخروج بتقارير موجزة تظهر بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 

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

 وفرص التحسن المستمر.ن الممارسات الجيدة م

 

 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

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

 وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات:فقد 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 الواسع: 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

 الحد 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

 .والمراجع

 االعتماد

 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 بالمعايير يفي( )او البرامج البرنامج ذلك

 .المعلنة للمعايير وفقآ المستمر وتحسينها األكاديمية

 التحسين او العمل خطط

 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 انه إال واحدة

 الطلبة المقبولين

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

 . األولى السنة بعد

 المعيارية/المرجعية النقاط

 او حقل خريجي من المتوقعة العامة والمهارات اإلنجاز لمستويات العامة التوقعات المعيارية العبارات تمثل

 المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون وقد معين. موضوع

 فيمكن الداخلية المرجعية النقاط اما والعالم. العراق له في المماثلة بالبرامج أكاديمي برنامج وجودة األكاديمية

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

 

 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 محددة
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 المقرر اهداف

 المقرر يكملون الذين الطلبة يحققها ان ينبغي التي المخرجات باعتبارها للمقرر العامة األهداف عن التعبير يجب

 التعليمية. البرامج من أكثر او لبرنامج المحددة األهداف تحقيق في تسهم ان ويجب للقياس. وقابلة مهمة كمزايا

 الدراسية المناهج او الدراسي المنهج

 لمخرجات وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 استخدام إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم وترتيبات المحتوى من وتتألف المطلوبة، التعلم

 ودراسات المكتبات، ذلك في بما ؛معينة لترتيبات وفقا وخارجها الجامعة في المتوافرة المرافق من مجموعة

 والميدانية. ,والتدريبية ,والرياضية ,االجتماعية والدراسات الحاسوب،

 التعلم الذاتي/ المستقل الموجه )المهارات المكتسبة(

 عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل نها.م والتعلم واستيعابها المنظمة وغير المنظمة الخبرات

 التعلم لدعم المستعملة األدوات ومن االنعكاسي. والتعلم والتدريب والواجبات الميداني والعمل والذاتي الشخصي

 التعلم وأدوات الذاتي التقييم وتقارير الدورية السجالت الرسمية الدراسية المحاضرات الموجه خارج الذاتي

 إلى ذلك. وما التفاعلية

 التعليم االلكتروني

بالبرنامج  الخاصة للمواد 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

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

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

 الخارجي المقيم/التقييم

 عن مستقل خارجي 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، البرنامج 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
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 األولى الجامعية الدرجة على الحصول إلى المؤدية العالي التعليم برامج تقدم التي الجامعة او المعهد او الكلية هي

 .ذلك من أعلى درجة أية أو (دبلوم /البكالوريوس)

 المطلوبة التعلم مخرجات

مرتبطة  تكون ان ويجب للمخرجات. 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

 باالحتياجات 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 تحسينالو 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

 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 بيانات

 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 الذي 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

 األكاديمي البرنامج مراجعة



 

 
 31الصفحة 

 
  

 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 البرامج

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة 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

 موتقييم االلتزا والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان ر عملياتتطو دعم  -2

 .ن المستمريالتحس

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

 ضمان الجودة

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

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

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

 .المستمر

 منسق المراجعة

 المعلومات جمع في للمساعدة األكاديمي البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة 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

 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 المشروعة المصلحة ذات األفراد او المجموعات او المنظمات تلك هي

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



 

 
 32الصفحة 

 
  

 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 المؤسسة

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

 وغيرهم الحكومية المعنية والراعين والوزارات التوظيفي وطاقم المؤسسة التعليمية والوسط عائالتهم او امورهم

 .وجدت المهنية إن واالتحادات والمنظمات الممولة تالمنظما من

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

 تقوم واقعية خطة إلى والمحولة رسالتها من والمستمدة بالمؤسسة التعليمية الخاصة األهداف نم مجموعة هي

 تحقيق إلى طريقها عن المؤسسة تسعى التي الوسائل على االهداف وتركز. باألدلة المدعومة التقييمات على

يه, التقدير والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي التي االمور الخطة وتحدد رسالتها

 .اآلثار وتقييم التقدم لمراقبة ترتيبات تتضمن تنفيذية خطة وترافقها

 تقييم الطلبة

 لقياس التعليمية المؤسسة بها تقوم التي األنشطة من وغيرها االمتحانات تشمل التي اإلجراءات نم مجموعة هي

 الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات إنجاز مقدار

 اعداد وراء سعيا ومهاراته الطالب لمعارف الحالي المدى تحديد إلى التشخيصي التقييم إلنجازاتهم , ويسعى وفقآ

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

 عند او البرنامج في الطالب لتحصيل النهائي المستوى فيحدد الشمولي التقييم اما . بالضرورة التخرج أجل من

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية

 تقييمات الطلبة

 األساليب أكثر نمو للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي

 والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى اآلليات ومن واالستبيانات، المسحية لدراساتااآلراء:  لجمع استخداما

 .األخرى واألوساط المجالس في والتمثيل المركزة العمل ومجموعات

 طرائق التعليم والتعلم

 من المقرر. المطلوبة التعلم مخرجات قيتحق على الطلبة لمساعدة التدريسيين يستخدمها التي الطرائق مجموعة هي

 طالب لك حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات وتعليم المحاضرات، ذلك امثلة ومن

 مهارات الطلبة ليكتسببحثية  اوراق ككتابة اتبوالواج القرارات، إلى والوصول المعلومات تحليل كيفية حول

 التجارب وإجراء العملية المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات الميدانية، والرحالت ,والتقديم الذاتي التعلم

 .الملصقات او العروض او التقارير وإعداد محددة استنتاجات إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب
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