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	1الصفحة  		

  األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

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

  وصف البرنامج األكاديمي 

ب المتوقعة من الطاليوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

  

 جامعة بابل  المؤسسة التعليمية .1

 كلية التربية للعلوم االنسانية القسم الجامعي / المركز  .2

 قسم اللغة االنكليزبة اسم البرنامج األكاديمي  .3

 البكالوريوس اسم الشھادة النھائية  .4

 سنوي للمرحلة األولى وفصلي للثاني والثالث والرابع النظام الدراسي   .5

 Teaching English as a Foreign Language المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
دريبية تدورات تدريبية للطلبة لتطوير المھارت اللغوية المتنوعة / دروس 

نوذجية/ تدريب صيفي

  2/10/2022 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :أألكاديميأھداف البرنامج  .9

 . أعداد كوادر كفؤة في مجال تدريس اللغة االنكليزية لطلبة المرحلتين المتوسطة واالعدادية في العراق.1

 االنكليزية وعلم اللغة العام.. اعداد باحثين كفوئين من خالل رفدھم بالمعلومات الضرورية عن اللغة 2

. تأھيل الطلبة لالنخراط في الدراسات العليا (الماجستير) بتخصصات طرائق تدريس اللغة االنكليزية, علم 3
 اللغة, والترجمة.
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفھم  المعرفة-أ
  ان يتعرف على المھارات المطلوبة لتعليم اللغة االنكليزية.  -1أ
  ان يستخدم الطالب تلك المھارات في االستماع, التخاطب, القرآءة, والكتابة. -2أ
 ان يتسلح الطالب بطرائق التدريس المتنوعة للغة االنكليزية لغة اجنبية. -3أ
 حرفية ومھنية عالية.ان تيمكن الطالب من استخدام تلك الطرائق ميدانيا ب -4أ
  ان يتمكن الطالب من المھارات الالزمة لاللتحاق بالدراسات العليا. -5أ

  الخاصة بالموضوع  المھارات-ب 
  دقة وطالقة في اللغة االنكليزية. –1ب 
  قدرة الطالب على تطبيق طرائق التدريس بحسب الموقف االكاديمي واللغوي. –2ب 
 تمكين الطلبة من توظيف المعلومات اللغوية المكتسبة في أختصاصه. – 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة القاء المحاضرات -1

 االستقراء -2
 المجاميع الطالبية -3
 ش العملرو -4
 واقع التعليم المتوسط واالعداديالرحالت العلمية لمتابعة  -5

 طرائق التقييم      
 والتحريرية والشھرية والسنوية.االختبارات الشفوية  -1
 االختبارات اليومية السريعة -2
 تقييم الطلبة بعضھم للبعض االخر -3
 الواجبات الالصفية (بحوث/ تقارير/ ... الخ) -4

  التفكير مھارات-ج
  مھارة التفكير حسب قدرة الطالب  -1ج         
  النقد البناء – 2ج
  إستراتيجية التفكير الناقد في التعلم -3ج

  العصف الذھني -4ج   
 

  طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

EXAMS 

 

  
  .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  (المھاراتوالمنقولة  المھارات العامة-د 

 مھارة االتصال الناجح لغويا مع االخرين .1
 مھارة التبادل الناجح للمعلومات اللغوية .2
 بلباقة سلوكية مع االخرينمھارة التعامل  .3
 مھارة التعامل مع االعلى واالدنى لغويا وسلوكيا .4

 
 والتعلم  التعليمطرائق          

اشراك الطالب في مواقف حياتية تجبره على استخدام المھارات المذكورة اعاله لحل المشاكل لغويا  .1
  وسلوكيا

 المشكلة ميدانيا. تعريف الطالب على خطط متنوعة تساعده على حل 2
 طرائق التقييم          

  االختبارات من قبل التدريسي (شفھيا وتحريريا) .1
  . التقييم من قبل الطالب نفسه2
 . تقييم الطالب القرانه.3

  
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

  . تطوير قابلية الطالب في التواصل الناجح باللغة االنكليزية1
  استخدام طرائق متنوعةتطوير قابلية الطالب في  . 2
  وث العلميةح. تطوير قابلية الطالب في كتابة الب3
  في التواصل االجتماعي اليومي المتنوعة. تطوير قابلية الطالب في استخدام المهارات اللغوية 4

 

 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع(وضمعيار القبول  .12

  مركزي
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 عن البرنامجأھم مصادر المعلومات  .13

  الموقع االلكتروني للكلية والجامعة
  دليل الجامعة 

  أهم الكتب والمصادر الخاصة بالقسم 
  مكتبة الكلية

  املكتبة االفرتاضية
 

  

  بنية الربنامج-16

المستوى / 
رمز المقرر أو  ةالسن

 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

الساعات 
والوحدات 
 المعتمدة

الشھادات والساعات المعتمدة  -17
 بكالوريوس 

  ساعة ) رقم فرضي( 100

بكالوريوس/ 
المرحلة االولى 

  /سنوي

Engl110 5ساعات  3  النحو االنكليزي 
  وحدات

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl120  5ساعات  3  علم الصوت 
  وحدات

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl150  3ساعة و 2 االستماع والتحدث 
  وحدات

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl140   3ساعة  2  1املطالعة 
  وحدات

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl131  ( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )  وحدات 3 ساعة2  كتابة االنشاء
 فعلية معتمدة خالل السنة 
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Engl130  5ساعات  3  مدخل االدب 
  وحدات

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

 2ساعة و 1  حقوق انسان  
  وحدات

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Psyc101  ساعة  2  علم النفس الرتبوي
  وحدات4و

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Psyc110  ساعة  2  أسس تربية
  وحدات4و

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

 3ساعة و 2  علم احلاسوب  
  وحدات

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Arab101  ساعة  2  اللغة العربية
  وحدات4و

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

  

  
المستوى / 

رمز المقرر أو  ةالسن
 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

الساعات 
والوحدات 
 المعتمدة

الشھادات والساعات المعتمدة  -17
 بكالوريوس 

  ساعة ) رقم فرضي( 100

بكالوريوس/ 
 الثانيةالمرحلة 

فصلي /كورس /
  اول

Engl 211 1.  النحو
 /االنكليزي

3  

 3ساعات,  3
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl221  2.  النظام
  1 /الصوتي

 3ساعات,  3
 وحدات 

( ساعة 84البكالوريوس تتطلب ) درجة
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl261  3.  القصة
  القصيرة

ساعات,  2
 وحدات 2

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl241  4. المسرحية/ 
1  

 2ساعات,  2
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 
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Engl251  5. 2ساعات,  2  1 /الشعر 
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl331  6. 2ساعات,  2  2 /المحادثة 
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Psyc209   علم نفس
  النمو

 3ساعات,  3
 وحدات 

( ساعة 84)درجة البكالوريوس تتطلب 
 فعلية معتمدة خالل السنة 

 1ساعات,  1  ديمقراطية  
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

برامجيات   
  الحاسوب

ساعات,  3
 وحدات 2

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

  
  

المستوى / 
رمز المقرر أو  ةالسن

 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

الساعات 
والوحدات 
 المعتمدة

الشھادات والساعات المعتمدة  -17
 بكالوريوس 

  ساعة ) رقم فرضي( 100

بكالوريوس/ 
 الثانيةالمرحلة 

فصلي /كورس /
  لثانيا

Engl 211  النحو
  4 /االنكليزي

 3ساعات,  3
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl221   النظام
  2 /الصوتي

 3ساعات,  3
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl231  ساعات,  2  اإلنشاء
 وحدات 2

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl241  2ساعات,  2  األدب القصصي 
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl251  2ساعات,  2  2 /المسرحية 
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl331  2ساعات,  2  2 /الشعر 
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl231  2ساعات,  2  االستيعاب 
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Psyc212   اإلدارة
التربوية 
والتعليم 
  الثانوي

 3ساعات,  3
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

برامجيات   
  الحاسوب

ساعات,  3
 وحدات 2

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 
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المستوى / 
رمز المقرر أو  ةالسن

 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

الساعات 
والوحدات 
 المعتمدة

الشھادات والساعات المعتمدة  -17
 بكالوريوس 

  ساعة ) رقم فرضي( 100

بكالوريوس/ 
 الثالثالمرحلة 

فصلي /كورس /
  االولا

Engl 313 1. النحو الحديث/ 
1  

 3ساعات,  3
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl320  2. 3ساعات,  3  1 /علم اللغة 
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl372  3.  الرواية
  الفكتورية

ساعات,  2
 وحدات 2

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl352  4.  المسرح
الشكسبيري 
  التراجيدي

 3ساعات,  3
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl362  5.  الشعر
  الرومانسي

 2ساعات,  2
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl340  6. 2ساعات,  2  كتابة المقالة 
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl202  7. 2ساعات,  2  طرق ابحث 
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Psyc321  1.  المناهج
  )باللغة االنكليزية(

 3ساعات,  3
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

المستوى / 
 ةالسن

رمز المقرر أو 
 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

الساعات 
والوحدات 
 المعتمدة

الشھادات والساعات المعتمدة  -17
 بكالوريوس 

  ساعة ) رقم فرضي( 100

بكالوريوس/ 
 الثالثالمرحلة 

فصلي /كورس /
 الثاني

Engl 313 1. النحو الحديث/ 
1  

 3ساعات,  3
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl320  2.  الرواية
  األميركية

 2ساعات,  2
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl372  3.  المسرح
الشكسبيري 
  الكوميدي

ساعات,  3
 وحدات 3

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl362  4.  الشعر
  الفكتوري

 2ساعات,  2
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 
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Engl362  5.  تدريس اللغة
 االنكليزية بالطريقة

  التواصلية

 2ساعات,  2
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl320  6. 2ساعات,  2  2 /علم اللغة 
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

اإلرشاد  .1  
التربوي والصحة 

  النفسية

ساعات,  3
 وحدات 3

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Psyc321  1.  المناهج
  )باللغة االنكليزية(

 3ساعات,  3
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

  
المستوى / 

رمز المقرر أو  ةالسن
 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

الساعات 
والوحدات 
 المعتمدة

الشھادات والساعات المعتمدة  -17
 بكالوريوس 

  ساعة ) رقم فرضي( 100

بكالوريوس/ 
 الرابعةالمرحلة 

فصلي /كورس /
  االولا

Engl 413 1.  النحو
التحويلي والنحو 

  التواصلي

 3ساعات,  3
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl421  2. 3ساعات,  3  3 /علم اللغة 
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl462  3.  الرواية
االنكليزية الحديثة 
  والرواية األميركية

ساعات,  3
 وحدات 3

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl453  4. 3ساعات,  3  الشعر 
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl470  5.  المادة
  االختيارية

 2ساعات,  2
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl425  1. 3ساعات,  3  المشاهدة 
 وحدات 

( ساعة 56درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Engl430  2.  القياس والتقويم
  )باالنكليزية(

 3ساعات,  3
 وحدات 

( ساعة 56) درجة البكالوريوس تتطلب
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Psyc321  1. 3ساعات,  3  بحث التخرج 
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

المستوى / 
 ةالسن

رمز المقرر أو 
 المساق

اسم المقرر أو 
 المساق

الساعات 
والوحدات 
 المعتمدة

الشھادات والساعات المعتمدة  -17
 بكالوريوس 

  ساعة ) رقم فرضي( 100
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بكالوريوس/ 
 الرابعةالمرحلة 

فصلي /كورس /
 الثاني

Psyc431 1. 3ساعات,  6  بحث تخرج 
 وحدات 

( ساعة 84درجة البكالوريوس تتطلب )
 فعلية معتمدة خالل السنة 

Psyc425  2. 2ساعات,  6  تطبيقات 
 وحدات 

( ساعة 84البكالوريوس تتطلب )درجة 
 فعلية معتمدة خالل السنة 
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  مخطط مھارات المنھج

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

	مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج	

السنة / 
  أساسي	اسم المقرر	رمز المقرر	المستوى

	أم اختياري
المھارات الخاصة 	المعرفة والفھم

	مھارات التفكير	بالموضوع

  المھارات العامة والمنقولة
( أو) المھارات األخرى 

التوظيف المتعلقة بقابلية 
	والتطور الشخصي

	4د	3د	2د	1د4ج3ج2ج1ج4ب3ب2ب1ب	4أ	3أ	2أ	1أ
المرحلة 
سنوي  األولى

Engl110 اساسي  النحو االنكليزي*	*********	*		***	*	

Engl120  أساسي  علم الصوت *	*********	*		***	*	

	Engl150   االستماع
  والتحدث

	*	***		*	*********	* أساسي

Engl140   أساسي  1املطالعة *	*********	*		***	*	
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	Engl131  أساسي  كتابة االنشاء *	*********	*		***	*	

	Engl130  أساسي  مدخل االدب *	*********	*		***	*	

المرحلة 
الثانية كورس 

	اول

Engl221  7.  النحو
 /االنكليزي

3  

	*	***		*	*********	* أساسي

Engl261  8.  النظام
 /الصوتي

1  

	*	***		*	*********	* أساسي

  Engl241  9.  القصة
  القصيرة

	*	***		*	*********	* أساسي

Engl251  10. المسرحية/ 
1  

	*	***		*	*********	* أساسي

Engl331  11. أساسي  1 /الشعر *	*********	*		***	*	
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المرحلة 
الثانية كورس 

  ثاني

Engl221  12. المحادثة/ 
2  

	*	***		*	*********	* أساسي

Engl 211  النحو
 /االنكليزي

4  

	*	***		*	*********	* اساسي

Engl221   النظام
  2 /الصوتي

	*	***		*	*********	* اساسي

	Engl231  اساسي  اإلنشاء *	*********	*		***	*	

Engl241  اساسي  األدب القصصي *	*********	*		***	*	

Engl251  اساسي  2 /المسرحية *	*********	*		***	*	

	Engl331  اساسي  2 /الشعر *	*********	*		***	*	

Engl231  اساسي  االستيعاب *	*********	*		***	*	
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المرحلة 
الثالثة كورس 

	اول

Engl 313 1.  النحو
  1 /الحديث

	*	***		*	*********	* اساسي

Engl320  2.  الرواية
  األميركية

	*	***		*	*********	* اساسي

Engl372  3.  المسرح
الشكسبيري 
  الكوميدي

	*	***		*	*********	* اساسي

	Engl362  4.  الشعر
  الفكتوري

	*	***		*	*********	* اساسي

Engl362  5.  تدريس اللغة
االنكليزية 
بالطريقة 
  التواصلية

	*	***		*	*********	* اساسي

Engl320  6. علم اللغة/ 
2  

	*	***		*	*********	* اساسي
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المرحلة 
الثالثة كورس 

	ثاني

Engl 313 1.  النحو
  1 /الحديث

	*	***		*	*********	* اساسي

Engl320  2.  الرواية
  األميركية

	*	***		*	*********	* اساسي

Engl372  3.  المسرح
الشكسبيري 
  الكوميدي

	*	***		*	*********	* اساسي

	Engl362  4.  الشعر
  الفكتوري

	*	***		*	*********	* اساسي

Engl362  5.  تدريس اللغة
االنكليزية 
بالطريقة 
  التواصلية

	*	***		*	*********	* اساسي

Engl320  6. علم اللغة/ 
2  

	*	***		*	*********	* اساسي
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المرحلة 
الرابعة 

	كورس اول

Engl 413 1.  النحو
التحويلي والنحو 

  التواصلي

	*	***		*	*********	* اساسي

Engl421  2. علم اللغة/ 
3  

	*	***		*	*********	* اساسي

Engl462  3.  الرواية
االنكليزية 

الحديثة والرواية 
  األميركية

	*	***		*	*********	* اساسي

	Engl453  4. اساسي  الشعر *	*********	*		***	*	

Engl470  5.  المادة
  االختيارية

	*	***		*	*********	* اساسي

Engl425  1. اساسي  المشاهدة *	*********	*		***	*	
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	Engl430  2.  القياس
والتقويم 

  )باالنكليزية(

	*	***		*	*********	* اساسي

Psyc321  1. اساسي  بحث التخرج *	*********	*		***	*	

		 																
المرحلة 
الرابعة 

	كورس ثاني

Psyc431 1. اساسي  بحث تخرج *	*********	*		***	*	

Psyc425  2. اساسي  تطبيقات *	*********	*		***	*	

	*	***		*	*********	* اساسي		
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  نموذج وصف المقرر

  

  

  الجدواللنموذجيللزيارةالميدانية

ثالثة ايام.ويشمالجتماعاتمعدةمسبقاتقعمسؤوليةاإلعداد يومين او يكونجدواللزيارةالميدانيةالعاديةمعدالمدة -1
 مؤسساتالتعليمالعالي.قسم ضمان الجودة و االداء الجامعيفي لھاوموائمةالنموذجمعالظروفعلٮعاتق

منصباحاليوماألول.ويتمتحديداوقاتبداية اسعة التتبدأالزياراتالميدانيةعادة عندالساعة -2
االجتماعاتالمعدةمسبقاوالتيالتستغرقعادةأكثرعنساعةواحدة.والينبغيانتكوناوقاتالجدول 

كلھااجتماعاتبلالبدمنتركالمجالألنشطةالمراجعينالخبراءاإلضافيةالتيتشماللتحضيرالجتماعات 
  البرنامج.وتحديثالمالحظاتوالسجالتوصياغةفقراتمسودةتقريرمراجعة

  النشاط  الوقت الجلسة

    اليوم االول

1  9:00  
الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة (أغراضھا والنتائج المطلوبة واستخدام 

  فريق البرنامج-االدلة وتقرير التقييم الذاتي) 

  المنھج الدراسي: نقاش مع أعضاء الھينة 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 فيھا عينة من أعمال الطلبة 

  المصححة

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

  

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

8  17:00  
اجتماع مع الجھات ذات العالقة (عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء 

  االخرين) 

    اليوم الثاني

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

  لزمومعالجة الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان 

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

  فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتھا: اجتماع مع أعضاء الھينة 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

	مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ((مراجعة البرنامج األكاديمي))
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14  14:30  
االجتماع األخير للجنة المراجعة: اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 

  الراجعة الشفھية.

15  14:30  
يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفھية لمنسق المراجعة وأعضاء الھينة   

  التعليمية

  الختام  15:00  16

  ) 1(جدول رقم 

لمتيةمناجالننموذجعمليةالمتابعةوإعدادالتقريرومخططللجدواللنموذجيللزيارةالميدا
  ابعة

  

  نموذجتقريرالمتابعة

  و االعتماد االكاديمي / قسم االعتماد الدولي دائرة ضمان الجودة

  المؤسسة:

  الكلية:

  البرنامج:

  تقرير المتابعة

قسم نترتيباتموھوجزء 20يعرضھذاالتقريرنتائجزيارةالمتابعةالتيجرتبتاريخ____/____/____ .1
 ضمان الجودة و االداء الجامعي

  الھادفةإلٮتوفيرالدعمالمستمرلتطويرعملياتضمانالجودةالداخليةوالتحسنالمستمر.

د تقرير مراجعة وتتمثل اغراض ھذه المتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعدا .2
البرنامج وتوفير المزيد من المعلومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم 

  العالي في العراق.

  وتشمل قاعدةاألدلةالمستخدمةفيھذھالمتابعةعلى مايأتي: .3

  تقريرالتقييمالذاتيللبرنامجاألكاديميمعالمعلوماتالمساندةله )1
  .نفذةمنذاعدادتقريرمراجعةالبرنامجاألكاديميخطةالتحسينالمعدةوالم )2
  تقريرمراجعةالبرنامجاألكاديمي )3
  تقريرمراجعةجودةالتعليمالعاليوالخطةاالستراتيجيةالمؤسسية(انوجدت) )4
 .األدلة اإلضافيةالمقدمةأثناءزيارةالمتابعة )5

  وتتمثالالستنتاجاتاإلجماليةالتيتمالتوصإلليھامنھذھالمتابعةباآلتي: .4

  اسمالبرنامجاألكاديمي)في(اسمالمؤسسةالتعليمية)بتطبيقخطةللتحسن.لميقمبرنامج(/قام )1
  تشتماللممارساتالحسنةفيالمؤشراتالمقدمةمنذالزيارةالميدانيةلمراجعةالبرنامجعلٮماھو ات: (اذكرھا). )2
خاللتحسينھاالمستمرللبرنامج من تتمثاللقضاياالمھمةالتييجبعلٮالمؤسسةالتعليميةمعالجتھا )3

  أذكرھاوبينماإذاكانتخطةالتحسينتتطرقإليھامال).( األكاديميفياآلتي:
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  .) ادناھالتقريرالمفضلأيضمالملحق( .5
  )أالملحق(

  اسمالمؤسسةالتعليمية:

  :تاريخالزيارةالميدانيةاألوليةلمراجعةالبرنامجاألكاديمي

  :تاريخزيارة المتابعة

  :تاريختقريرالمتابعة

  المسمٮالوظيفي                    التوقيع/الوظيفة       اسماءالمراجعينالذياجرواالمتابعة              

  الجزءاألول:نظامضمانالجودةالداخليالمستخدم

  االجراء المطلوب اتخاذه؟  مالحظات  )نعم؟ (  السؤال  ت

برنامج لل الذاتيھل تم إنجاز تقرير التقييم   1
  األكاديمي؟

*      

2  
ھل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

تحقيق معايير إطار التقييم و/او مقدار 
  التطرق إليھا؟

*      

ھل ھنالك خطة للتحسين مستندة إلى   3
  مراجعة خارجية وداخلية؟

*      

ھل توجد ثغرات مھمة لم يتم التطرق   4
    اليوجد     إليھا؟

ھل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق   5
  خطة التحسين؟

*      

 ھل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة  6
    اليوجد    التحسين اي عقبات كبيرة؟

7  
ما ھو الزمن الذي تتوقع المؤسسة 

التعليمية ان تحتاج إليه إلكمال التحسينات 
  على البرنامج؟

  سنة ونصف     
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8  
ما ھو الزمن الذي يتوقعه المراجعون ان 
يستغرقه إكمال التحسينات على البرنامج 

  بما يحقق المؤشرات؟
  سنة     

  
  

  التحسن المتحقق في المؤشراتالجزء الثاني: 

  المؤشرات (أنظر إلى إطار التقييم)

بنود خطة التحسين (بين 
مدى مطابقتھا للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 
  البرنامج األكاديمي)

  

المعلومات الجديدة المستقاة 
  من زيارة المتابعة الميدانية

  االستنتاج العام

  المنھج الدراسي
  التعلم المطلوبةاالھداف ومخرجات 

  الدراسي (المحتوى) رالمقر
  التقدم من سنة ألخرى

  التعليم والتعلم
  تقويم الطلبة

  توجد
  يوجد
  جيد

  ھنالك طرق حديثة
  طرق تقييم 

  جيد   

  كفاءة البرنامج
  الصورة العامة للطلبة المقبولين

  وارد البشريةمال
  وارد الماديةمال

  استعماالت الموارد المتاحة
  مساندة الطلبة

  معدالت تخرج الطلبة المقبولين

  طالب ذات معدالت عالية
  جيدة
  جيدة
  جيد

يوجد(وحدة االرشاد 
  التربوي)

  جيد أو متوسط   

  المعايير األكاديمية
  معايير واضحة

  استخدام معايير القياس المناسبة
  إنجاز الخريجين

  معايير أعمال الطلبة المقيمة

  توجد معايير واضحة 
  

  مركز خدمات التوظيف
  النجاح أو الرسوب

  جيدة  

  ادارة البرنامج والضمان
  الترتيبات الالزمة إلدارة البرنامج
  السياسات واإلجراءات المتبعة
  المالحظات المنھجية المجمعة

  والمستخدمة
  االحتياجات التحسينية للموظفين

  التي يتم تحديدھا ومعالجتھا
  إجراءات التخطيط للتحسين

  المتبعة

  
تقييم 10استمارة 

التدريسي من قبل 
  الطالب)

أستمارة تقييم التدريسي 
  لنفسه

أستمارة تقييم الزميل 
  للزميل 

استمارة تقييم الطالب 
  للعملية التعليمية .

  
  
  

  جيدة   
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  معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

  معايير المراجعة الناجحة

  تتمثلمعاييرالمراجعةالناجحةفيترتيباتمراجعةالبرنامجاألكاديميوتقييمھفياآلتي: .1

انيكونالبرنامجالذيتتممراجعتھمدعومابأنظمةداخليةقائمةاوقيدالتحسينتتضمنالمواصفات  .1
إذتوفرخصائصالمراجعةالداخلية . والمراجعةاستناداإلٮثقافةالتقييمالذاتيوالتحسينالمستمر

  .خارجيةھذھاساساقوياللمراجعةال
  انيكونتوقيتالمراجعةالخارجيةمناسبا. .2
  .انتكونالصورةالعامةللجنةخبراءالمراجعةمطابقةإجماالللصورةالعامةللمراجعةالخارجية .3
  نقبلكلمن:مانيتماالعتناءبالتفاصيلفيالتخطيطواإلعداد .4

  بأنتستمرفيتطبيقإجراءاتھاالخاصةبالعمل دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي:
  معالمؤسسةالتعليميةوالمراجعينوتوفرالدعمالمناسبوالالزمللمراجعةالخارجية.

  منسقالمراجعة: بأنيحرصعلٮانتكونقاعدةاألدلةالتيتنتجھاأنظمةالمراجعةالداخلية
وإعدادالتقاريرمتوافرةفيالوقتالمناسبللمراجعينالخبراءالزائرينوأنيتمتلبيةاية 

  إيضاحاتاومعلوماتإضافيةمطلوبة.
 لتعليمية: بأنتوفرتقريراللتقييمالذاتيللبرنامجاألكاديميالذيسيخضعللمراجعة الخارجية.المؤسسة ا  
  المراجعونالخبراء:بأنيقوموابالتحضيرللزيارةبمافيذلكقراءةالوثائقالمقدمةوإعداد التعليقاتاالوليةالتي

  يسترشدبھافيإجراءالزيارة.
تمنقبلجميعالمشاركين انيكونھنالكتطابقفيتطبيقاسلوبالمراجعةالمعلنةوالبروتوكوال .5

  بمايحترمرسالةوفلسفةالعمليةويدعمھاللمراجعةوالتحسينالمستمرين.
  انيعقدالمراجعونوممثلوالمؤسسةالتعليميةحوارامفتوحا ينمعناالحترامالمتبادلطوالمدة المراجعة. .6
  انتكونأحكامالمراجعينواضحةومستندة إلٮاألدلةالمتوافرةومدونةبشكلنظامي.  .7
  لمعياروھيكلةالتقاريروأنتؤكدالمؤسسةصحة مايردفيھمنحقائق.وفقاراجعةفيالوقتالمناسبانيتماعدادتقريرالم .8
  نالمراجعةبناءةتقدم رايا منصفاومتوازناعنالبرنامج األكاديمي.مالمستمدةاتانتكونمجموعةاالستنتاج .9

انتكونالمؤسسةقادرةعلٮاالستفادةمنالمراجعةالخارجيةبدراسةنتائجھاوأخذھابعيناالعتبار  .10
 طةواقعيةللتحسينعنداللزوم.وإعدادخ

  التقييم:

تسعى دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي إلى وضع وتطبيق اجراءات للتقييم النظامي لجميع المراجعات  .2
الخارجية للبرامج األكاديمية التي تنظمھا وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين 

ان مقتضب. وستقوم دائرة ضمان الجودة و المختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة خارجية عن طريق ملء استبي
  االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنھجية كما سيقوم عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليھا. 
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تفحص المالحظات المنھجية للخروج بتقارير موجزة تظھر بكما ستقوم دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي 
اھم الجوانب التطبيقية لعملية المراجعة بما في ذلك المستويات العامة للرضا الذي يبديه المشاركون، إضافة إلى امثلة 

  ن الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمر.م

  
  

  قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

  تالمستعملةفيدليلمراجعةالبرامجتعريفالمصطلحا

قدتحتملبعضالمصطلحاتالمستعملةفيھذاالدليلو/اوالمراجعةالداخليةوالخارجيةوإعدادالتقاريرمعانمختلفةحسبالسياقالت
  وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحات:فقد يترد فيه. وإلزالة االبھام 

  الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

مايتمتقسيمالحوغالبا.تصنفالحقوالألكاديميةمجاالتمحددةومترابطةاومجااللدراسةكالرياضياتوالطبوالھندسةوالفلسفة
ماللفنونعلٮتخصصاتتقولذاتالمجااللواسع:فالدراساتاإلنسانيةعلٮسبياللمثالتشتملعلٮموضوعاتكالتاريخواألدب،وقدتش

. منفصلةمنھاالفنونالجميلةوالتصوير
برامجحقليناوأكثر،اوقدتضمموضوعاتوتخصصاتمختلفةكالرياضياتفيالھندسةاوالمحاسبةفيإداروقدتجمعمناھجبعضال

  .ةاألعمال

  المعاييراألكاديمية

. ھيمعاييرمحددةتضعھاالمؤسسةالتعليميةباالستفادةمننقاطمرجعيةخارجية
استخدامھافيالتقييموالمويمكننالبرنامجاألكاديميموتشتملعلٮالمستوٮاوالحداألدنٮمنالمعارفوالمھاراتالتييكتسبھاالخريجون

  .راجع

  االعتماد

 )ھواالعترافالذيتمنحھوكالةاومنظمةمالبرنامجتعليمياومؤسسةتعليميةلتأكيدمقدرتھاعلٮإثباتانذلكالبرنامج(او البرامج
يفيبالمعاييرالمقبولةوأنلدٮالمؤسسةالمعنيةأنظمةفاعلةلضمانجودةانشطتھااألكاديميةوتحسينھاالمستمروفقآللمعاييرالم

  .لنةع

  خططالعمالوالتحسين

ھيخططالتحسينالواقعيةالمستمدةمنالنظرفياألدلةوالتقييماتالمتوافرة.وقديتمتطبيقھاألكثرمنسنةواحدةإالانھيجبإعدادھاو
  .مراجعتھاكلسنةعلٮمستوٮالمقرراتوالبرامجاألكاديميةوالمؤسسةالتعليمية

  الطلبة المقبولين

   .كالمقبولونممناجتازواساعاتمعتمدةسابقةللقبوللمابعدالسنةاألولىھمالطلبةالمسجلونفيبرنامجأكاديميبمنفيھماولئ

  المعيارية/النقاطالمرجعية
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تمثاللعباراتالمعياريةالتوقعاتالعامةلمستوياتاإلنجازوالمھاراتالعامةالمتوقعةمنخريجيحقالوموضوعمعين.وقدتكونالم
. عاييرالمرجعيةخارجيةاوداخلية

فالنقاطالمرجعيةالخارجيةتسمحبمقارنةالمعاييراألكاديميةوجودةبرنامجأكاديميبالبرامجالمماثلةله 
فيالعراقوالعالم.اماالنقاطالمرجعيةالداخليةفيمكناستخدامھاللمقارنةبينالحقوالألكاديميةاولتحديدالتوجھاتخاللفقرةزمنية

  معينة.

  

  المجموعة

. المؤسسةالتعليميةوفقالرسالتھاونظامھاالداخليھيتلكالشريحةالمحددة منالمجتمعالتيتخدمھا
  .وقدتكونمحددةجغرافيااووفقاللمنظماتوالمجموعاتواالفرادالداخلةفيأنشطتھا

  اھدافالمقرر

يجبالتعبيرعناألھدافالعامةللمقررباعتبارھاالمخرجاتالتيينبغيانيحققھاالطلبةالذينيكملونالمقرركمزايامھمةوقابلةللقياس
  ھدافالمحددةلبرنامجاوأكثرمنالبرامجالتعليمية..ويجبانتسھمفيتحقيقاأل

  المنھجالدراسياوالمناھجالدراسية

ھيالعمليةالتعليميةالمنظمةبأكملھاالتيتصممھاالمؤسسة 
التعليميةوتديرھاللطالبالمقبولوفقالمخرجاتالتعلمالمطلوبة،وتتألفمنالمحتوٮوترتيباتالتعليموالتعلم 

بما؛ستخداممجموعةمنالمرافقالمتوافرةفيالجامعةوخارجھاوفقالترتيباتمعينةوتقويمإنجازاتالطلبةباإلضافةإلٮإمكانيةا
  والميدانية. ,والتدريبية,والرياضية,فيذلكالمكتبات،ودراساتالحاسوب،والدراساتاالجتماعية

  التعلم الذاتي/ المستقل الموجه (المھارات المكتسبة)

ھوالتعزيزالفاعلللمھاراتالشخصيةالمشمولةبالمنھجالدراسيوالتيتدعمالطالبوالخريجفي 
خصيوالذانھا.وتشمألساليبالتعزيزالتعلماإللكترونيوالتعلمالشمالبحثعنالخبراتالمنظمةوغيرالمنظمةواستيعابھاوالتعلم

التعلمالذاتيالموجه تيوالعماللميدانيوالواجباتوالتدريبوالتعلماالنعكاسي.ومناألدواتالمستعملةلدعم
  خارجالمحاضراتالدراسيةالرسميةالسجالتالدوريةوتقاريرالتقييمالذاتيوأدواتالتعلمالتفاعليةوماإلى ذلك.

  التعليم االلكتروني

قديكونالتعلم بطريقةإلكترونيةباستخدامتقنيةالمعلوماتالمكوناألولي او الثانويللموادالخاصةبالبرنامج 
وقديشتملعلٮالتحديد . االخرى والتعلم قالبذاتھاوداخالفيمناحالتعليماألكاديمياوالمقرر.وقديكونمست

الذاتيلألھدافومخرجاتالتعلمالمطلوبةوالموادعنطريقاالختيارالذاتي،ويتضمنعادةالتقييمالذاتي.وھو 
يزيدبصورةعامةمستوٮالذاتيةفيالتعلموالمسؤوليةعنه.واليعدتحوياللنصوصاوالمحاضراتالحاليةإلى 

  . ٮإحدٮالوسائطالمسجلةمسبقابحدذاتھتعلماإلكترونياموقعإلكترونياوإل

  المقيم/التقييمالخارجي

ھوقيامالمؤسسةبتعينلبرنامجأكاديميمحدداوجزءمنبرنامجاومقررللخروجبرأيخارجيمستقلعنالمعاييراألكاديميةالمو
  .ضوعةوالمتحققةفياالمتحاناتالخاصةبمنحالدرجةالعلمية

  إطارالتقييم
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ويشكالساسالتقييمالذاتيوالزيارة الميدانية . يوفرإطارالتقييمبنيةمعياريةلتقييمالبرامجاألكاديمية
منقباللمراجعينالمختصينوتقريرمراجعةالبرنامجاألكاديمي،وھومعدلالستخدامفيجميعالحقوالألكاديميةوالمؤسساتالتع

  .ليميةولتطبيقه علٮالمراجعاتالداخليةوالخارجية

  

  اللوائح)المفاھيمالعامة (

  .ھيالمبادئوالنظموالتعليماتالالزمةللمؤسسةالتعليميةضمنالسياساتالتيتحكمأعمالھا

  مؤسسة التعليم العالي

/ كالوريوسالب(ھيالكليةاوالمعھداوالجامعةالتيتقدمبرامجالتعليمالعاليالمؤديةإلٮالحصولعلٮالدرجةالجامعيةاألولى
  .)أوأيةدرجةأعلٮمنذلكدبلوم

  مخرجاتالتعلمالمطلوبة

للمخرجات.ويجبانتكونمرتبطة وفقاھيالنتائجالمتعلقةبالمعرفةالتيتريدھاالمؤسسةالتعليميةمنبرامجھا
  وأنتعكسالمعاييرالمرجعيةالخارجيةبالمستوٮالمناسب.) قابلة للتقييم( بالرسالةوقابلةللقياس

  النظامالداخليإلدارةوضمانالجودة

خضعھاالتعليميةوالعناصرالداخلةفيھاباالحتياجاتالمحددةوأنتھوالنظامالذيتعتمدھالمؤسسةالتعليميةلضمانتحقيقبرامج
للمراجعةوالتحسينالمستمرين.ويتضمننظامإدارةالجودةالمستندإلٮالمخرجاتمواصفاتمحددةللجودةمنالتصميمإلٮالتقديم،

ومتابعة , والتقييموتحديدالممارساتالجيدةواوجھالقصوروالمعوقات
الفاعلةلدتحسينالنظاميينللعملياتلوضعالسياساتواالستراتيجياتواألولوياتالاألداءومقترحاتالتحسينوالتعزيزوالمراجعةو

  عمالتحسين المستمر.

  سوقالوظائف/ العمل

  . ھوتوفرمجاالتالتوظيفالمھنيةوالتجاريةوذاتالتوجھالبحثيوغيرھامنالمجاالتالتييكونالخريجمؤھالللعملفيھابعدالتخرج

  بيانالرسالة

سةالتعليمةودورھافيتنميةالمجتمع.كماقديعرضبيان ھوبيانموجزيحددبوضوحمھمةالمؤس
  الرسالةبياناتمساندةموجزةحولرؤيةالمؤسسةالتعليميةوقيمھاوأھدافھااالستراتيجية.

  المراجعالمختص

ھو شخصذوالمستوٮالمھنيوالخبرةاإلداريةاوالذيلديھخبرةفيالموضوعالمعني (اال 
انھليسمننفسالمؤسسةالتعليميةوليسلديھتضاربفيالمصالح،بحيثيمكنھالمساھمةبمراجعةالبرنامجالتعليميلضمانالجودةالد

  .اخليةوالخارجيةاولغاياتاالعتماد

  البرنامجاألكاديمي
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ديالغرضمراجعةالبرنامجاألكاديمييعرفالبرنامجالتعليميبأنھذلكالذييقباللطلبةالذينيحصلونبعدإتمامھبنجاحعلٮدرجةاك
  .مية

  

  

  اھدافالبرنامج

ھيالغاياتالعامةلتقديمالبرنامجاألكاديميوالتيتوجه 
بدورھاتطويراألھدافاالستراتيجيةوتنفيذھا(لضمانتحقيقاألھداف)ومخرجاتالتعلمالمطلوبة(للتأكدمنقيامالطلبةبالعملمن

  أجلتحقيقالنتاجالمطلوبة)

  مراجعةالبرنامجاألكاديمي

جميعالبرامجالتعليميةفيجميعمؤسساتالتعليمالعالي.وفيحالةالبرامجالتيتعلم تنطبقمراجعةالبرنامجاألكاديميعلٮ
  فيأكثرمنمؤسسةتعليميةيكونالبرنامجبأكملھمشموالبالمراجعة.

  :وھنالكثالثةاھدافلمراجعةالبرامجفيالعراق،وھي
تزويدصانعيالقرار(فيمؤسساتالتعليمالعاليودائرة ضمانالجودة واالعتماداألكاديميفي الوزارة  -1

 .مبرامج التعلواولياءاألموروالطلبةوغيرھممناصحابالمصلحة) باألحكامالمدعومةباألدلةحولجودة
 .ن المستمرير عملياتضمانالجودةالداخليةبالمعلوماتحواللممارساتالجيدةوالتحدياتوتقييم االلتزامالتحستطودعم  -2
 .تعزيزسمعةالتعليمالعاليفيالعراقعلٮالمستوٮاإلقليميوالدولي -3

  ضمان الجودة

فقاللمعايير وانتتوافرفيالمؤسسة التعليمية الوسائاللالزمةلضمانتحديدالمعاييراألكاديميةلكل برنامج تعليمي
الدوليةالمماثلة،وأنتكونجودةالمنھجالدراسيوالبنيةالتحتيةالمعنيةمناسبةوتحققتوقعاتاألطرافالمعنيةوأنيمتلكخريجيھامج

  .درةعلٮالتحسين المستمرموعةمنالمھاراتالمحددةوأنتكونالمؤسسةالتعليميةقا

  منسق المراجعة

ھو الشخصالذيترشحه 
  .المؤسسةالتعليميةلتنسيقمراجعةالبرنامجاألكاديميللمساعدةفيجمعالمعلوماتوتفسيرھاوتطبيقأساليبالمراجعةالمعلنة

  التقرير

  .التقاريرالمنتظمةالمعدةاستنادا الٮمراجعاتالبرنامجاألكاديميوتقييماتبرنامجھالتعليمي

  الذاتي التقييم

  .ھوقيامالمؤسسةالتعليميةبتقييمبرنامجأكاديميمعينكجزءمنمراجعةالبرنامجوضمننظامداخليإلدارةوضمانالجودة

  الزيارة الميدانية
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ھيزيارةمعدلھالمراجعين مختصينخارجينضمنمراجعةالبرنامجاألكاديمي.وتستمرالزيارةالميدانيةعادةلمدةيومين او 
  .نموذجيالذلك)1ويضم جدول (ثالثة.

  

  الوصف

 .ھوالوصفالتفصيليألھدافالبرنامجوبنيتھوالمخرجاتالمطلوبةمنھوايةمقرراتاومرافقمحددةاومواردداخلةفيه
  .ويوفرالتوصيفالمعلوماتالالزمةلتصميمالبرنامجوتقديمھومراجعته

  الجھاتذاتالعالقة

ھيتلكالمنظماتاوالمجموعاتاواألفرادذاتالمصلحةالمشروعةفياالنشطةالتعليميةللمؤسسةمنحيثجودةالتعليم 
ومعاييرھوفاعليةأنظمة 

ضمانالجودةوإجراءاتھا.وتضمعمليةالمراجعةاالستراتيجيةالفاعلةاھممجموعاتاألطرافالمعنية.ويعتمدالمدٮالدقيقلمجم
 .ٮرسالةالمؤسسةالتعليميةومدٮأنشطتھاالتعليميةوظروفھاالمحليةوعاتاألطرافالمعنيةواھتماماتھمالمختلفةعل

ويتحددالمدٮعادة بدراسةلتحديدالنطاق.وتشتماللمجموعاتذاتالمصلحةالمشروعةعلٮالطلبة الحاليينوالخريجينوالطلبة 
المعنية  ةقواولياء.امورھماوعائالتھموطاقم المؤسسة التعليمية والوسطالتوظيفيوالوزاراتالحكوميالتحباالالراغبين

  .والراعينوغيرھممنالمنظماتالممولةوالمنظماتواالتحاداتالمھنية إنوجدت

  األھدافاالستراتيجية/ الخطط االستراتيجية

ناألھدافالخاصةبالمؤسسة مھيمجموعة
. التعليميةوالمستمدةمنرسالتھاوالمحولةإلٮخطةواقعيةتقومعلٮالتقييماتالمدعومةباألدلة

عٮالمؤسسةعنطريقھاإلٮتحقيقرسالتھاوتحددالخطةاالمورالتيينبغيمعالجتھاواإلطارالزموتركزاالھدافعلٮالوسائاللتيتس
  .وترافقھاخطةتنفيذيةتتضمنترتيباتلمراقبةالتقدموتقييماآلثاريه, نيوالشخصالمسؤولوالتكاليفالتقدير

  تقييم الطلبة

ناإلجراءاتالتيتشمالالمتحاناتوغيرھامناألنشطةالتيتقومبھاالمؤسسةالتعليميةلقياسمقدارإنجازمخرجاتالتمھيمجموعة
كماتوفرالتقييماتوسيلةلتصنيفالطلبةوفقآإلنجازاتھم , . علمالمطلوبةللبرنامجاألكاديميومقرراته

.  ھجمناسبويسعٮالتقييمالتشخيصيإلٮتحديدالمدٮالحاليلمعارفالطالبومھاراتھسعياوراءاعدادمن
  .ويوفرالتقييمالتكوينيالمعلوماتعناداءالطالبوتقدمھدعمالمتابعةالتعلمدوناحتسابعالمةمنأجاللتخرجبالضرورة

اماالتقييمالشموليفيحددالمستوٮالنھائيلتحصياللطالبفيالبرنامجاوعندنھايةالمقررالذييدخلفيالساعاتالمعتمدةللبرنامجاألكا
  .ديمي

  تقييمات الطلبة

راء: نأكثراألساليباستخدامالجمعاآلماءالطلبةحولجودةبرنامجھمفيبنيةقياسيةمعتحليلللمخرجات.وھيعمليةجمعآلر
لدراساتالمسحيةواالستبيانات،ومناآللياتاألخرٮالمؤتمراتاإللكترونيةوالھيئاتومجموعاتالعماللمركزةوالتمثيلفيالمجالا

  .سواألوساطاألخرى

  طرائق التعليم والتعلم

قمخرجاتالتعلمالمطلوبةمن يلمساعدةالطلبةعلٮتحقالتدريسييندمھاھيمجموعةالطرائقالتييستخ
المقرر.ومنامثلةذلكالمحاضرات،وتعليمالمجموعاتالصغيرةكالجلساتالتعليميةوالندوات،ودراسةحالةلكطالبحولكيفية
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بحثية اتككتابةاوراقبتحلياللمعلوماتوالوصوإللٮالقرارات،والواج
تجاربوالرحالتالميدانية،والجلساتالعمليةإلكسابالطلبةالمھاراتالعمليةوإجراءال,ليكتسبالطلبةمھاراتالتعلمالذاتيوالتقديم

  .لتدريبالطلبةعلٮتحلياللنتائجوالوصوإللٮاستنتاجاتمحددةوإعدادالتقاريراوالعروضاوالملصقات


