
 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

 

 جامعة تكريت ميةالمؤسسة التعلي .1

 قسم االعالم في كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 / تخصص الصحافة واالذاعة والتلفزيون اعالم

 آداب في االعالم بكالوريوس منح شهادة  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

في برنامج مرحلة البكالوريوس على نظام الساعات تعتمد الدراسة 

المعتمدة ومدة الدراسة للحصول على شهادة البكالوريوس آداب من قسم 

( سنوات جامعية ويتكون العام الدراسي من فصلين دراسيين 4االعالم )

( ساعة 148ويتطلب الحصول على الشهادة في قسم االعالم اجتياز )

 ( فصول دراسية .8) موزعة على السنوات االربع و
مطابقةةة منةةالج كليةةة االعةةالم بدامعةةة ب ةةداد والتةةي تعتمةةد علةةى البرنةةامج  المعتمد   برنامج االعتماد .6

االكةةاديمي المتبةةع فةةي كليةةة االعةةالم بدامعةةة القةةالرة كونةة  برنةةامج ذو 

 مواصفات عالمية وفي  نظام اعتماد اكاديمي ونظام جودة التعليم .

 

نقل تدربة وخبرة اقسام االعالم المتطورة في بعض الدامعات العربية   خرى المؤثرات الخارجية األ .7

ومنها جامعة القالرة وجامعة الملك سعود وجامعة اليرموك وجامعة 

 الشارقة وجامعة الكويت .
  تاريخ إعداد الوصف  .8

راضةين : أولهمةا أن علةى افت تعتمةد ألةدا  البرنةامج األكةاديمي فةي قسةم ا عةالم : ألةدا  البرنةامج األكةاديمي

المدتمةع مةن خةالل فهةم المةؤثرات االجتماعيةة  ا عالمي الناجح لةو القةادر علةى فهةم دور وسةائل االتصةال فةي

تساعد على تشكيل لذا الدور ، ومن ثم يطلب من طالب ا عالم االنخراط  والسياسية والثقافية واالقتصادية التي

وأن   البد  الفاعل نسانية واالجتماعية ، وثانيها لو أن ا عالميمتنوعة في شتى مداالت العلوم اال في مقررات

لممارسةة العمةل ا عالمةي علةى مسةتوى احترافةي وذلةك ال يتة تى عةن  دراية باألساليب الفنية والتقنية  تكون لدي

الطالةةب مقةةررات ذات صةةي   احترافيةةة فةةى مدةةاالت  ولهةةذا يتلقةةى الةةتعلم مةةن خةةالل الممارسةةة  طريةةا اسةةلوب 

  :من خالل االتيةحافة واالذاعة والتليفزيون ،تحققاً لأللدا  الص

واستشةرا   )بدايت  ومراحل تطوره وصوالً إلى المرحلةة الرالنةة  ا لمام بالتطور التاريخي لإلعالم ووسائل .1

   .  المحلى والعالمي ( على المستوى  المت يرات السياسية ، االجتماعية ، االقتصادية

ً الصحفي والتليفزيوني محليا   في بيئة العمل  نية والتقنيةالف العوامل  .2  . ًً ودوليا



  
 1الصفحة 

 
  

 .  والتطبيا في مدال الممارسة الفعلية تطوير قدرات الطالب على الربط بين النظريات       .3        

فةي  معيةةتالمضمون ا عالمي وت ثيراتة  المد  حول تدريب الطالب على إجراء بحوث كمية وكيفية       .4        

 المداالت ذات الصلة وااللمية .

راج مونتةاج، ا خةبداية من ا عةداد ، التصةوير ، ال تفهم كافة عناصر ا نتاج ا ذاعي والتليفزيوني       .5        

ل البةرامج إذاعي أو تليفزيوني متكامل يندرج تحت أي شكل من أشكا وانتهاء بالقدرة على إنتاج برنامج

 زيونية .والتليف ا ذاعية

 كافةةةة عناصةةةر العمةةةل الصةةةحفي بدايةةةة مةةةن جمةةةع المعلومةةةات والتمييةةةز بةةةين الخبةةةر التعةةةر  علةةةى       .6        

وع التقليةةةدي المطبةةةة وحتةةةى فنيةةةات ا خةةةراج الصةةةحفي  ) التقريةةةر ، المقةةةال،التحقيا(  وفنونةةةالتحرير

 وااللكتروني على شبكة االنترنت .

ومواثيةا  نةةالممارسةات ا عالميةة فةي ضةوء أخالقيةات المه  ة على تقييم ونقةداكساب الطالب القدر       .7        

 الشر . 

 ،ومهةةارات  رضالل ةةة العربيةةة واالندليزيةةة ،ا لقةةاء والعةة إجةةادة  مهةةارات األداء وتتمثةةل فةةي تنميةةة       .8        

 االتصال الفعال .

والتةاريخي  السياسي واالقتصادي واالجتماعي والنفسيالمستوى   صقل مهارات الثقافة العامة على       .9        

 وتنمية قدرة الطالب على الربط والتحليل . والعلمي  والقانوني وا داري

 القدرةعلى التعامل مع وسائل ا عالم المحلية أو األجنبية بالل ات التي تبث بها.      .10      

بةار عالنةات واألخفة والتدريب على آلياتعملها مثل الدراما وا فنون العمل ا عالمي المختل  دراسة      .11      

 والتسديلية . وا عالم الدولي والبرامج الوثائقية

 مل ا عالمي.تنميةالقدرات االبداعية للطالب وكذلك القدرة على االبتكار والتدديد في مدال الع      .12      

قراءة وال  فيالكتابة والتحرير الصح مهارات في مدالالبرنامج إلى إكساب الطالب   فضالً عن ذلك يهد 

ؤللهم ت نبيةومهارة العرض الفعال واالتصال الفعال والقدرة على التعبير عن أنفسهم بل ة أج العلمية

 للتعامل مع المصادر األجنبية والعمل كمراسلين أو مترجمين صحفيين .

 

 

 

 
 

 تعلم والتقييمالمطلوبة وطرائا التعليم وال برنامجمخرجات ال  .9
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  االلدا  المعرفية  -أ
صاص     يون كاختفهم المعلومات النظرية المتعلقة باالعالم كاختصاص عام وبالصحافة واالذاعة والتلفز   -1أ

 دقيا .

    

 فهم المعلومات التطبيقية عن طبيعة العمل الصحفي من خالل الساعات العملية  -2أ

 نامج برلخاصة بالا يةالمهارات األلدا  –ب 

 جعل الطالب يفكر ب سلوب نقدي . – 1ب 

 يناقش نتائج معينة .جعل الطالب  – 2ب 

 . تمكين الطالب من اعداد وتنفيذ بحث علمي في الدراسات االعالمية  – 3ب 

 يعرض الطالب تقريراً صحفياً أو علمياً ب سلوب جذاب ._  4ب

 
 طرائا التعليم والتعلم      

 ات .المحاضر .1

 . كتبالعرض  .2

 .المناقشات داخل المحاضرة  .3

 .تكليف الطالب ب وراق عمل وتقارير حول بعض الموضوعات  .4

 انداز بحوث .  .5

 طرائا التقييم      

 ومدى استيعاب الطالب للمفاليم النظرية. المتحان لتقييم الرصد والتحليل والمقارنةا.1

 ب الطلب وتطور مهارات  .في المادة الدراسية المقررة لتقيم استيعا إجراء بحث جماعي. 2

 ترونية.ة الك. تقديم مشروع او اعداد صحيفة او اعداد وتنفيذ برنامج اذاعي او تلفزيوني او تصميم صحيف3

 
 الوجدانية والقيمية . األلدا  -ج

 يحلل العوامل المؤثرة في األداء الصحفي . .1ج

 . تحليل العناصر األساسية للموقف االتصالي .2ج

 نشورة .ض الرسائل االقناعية في االخبار والتقارير والمقاالت الصحفية اليومية الم. تقييم بع3ج

 . تخطيط لتقديم عرض اتصالي فعال في احد الفنون الصحفية.4ج          

 
 طرائا التعليم والتعلم     

 ات .المحاضر.1

 .مناقشات داخل المحاضرة . ال2

 .عض الموضوعات تكليف الطالب ب وراق عمل وتقارير حول ب.3

 
 طرائا التقييم    

 ومدى استيعاب الطالب للمفاليم النظرية. المتحان لتقييم الرصد والتحليل والمقارنةا.1

 في المادة الدراسية المقررة لتقيم استيعاب الطلب وتطور مهارات  . إجراء بحث جماعي. 2

 ة.وني او تصميم صحيفة الكتروني. تقديم خبر منشور او مقال او اعداد برنامج اذاعي او تلفزي3
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 .لشخصي(االتطور واألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  )المهاراتالمنقولة الت ليلية و المهارات العامة-د 

 يكتب أو يحرر المواد الصحفية في أشكال مختلفة في صحيفة ورقية أو الكترونية .. 1د

 ية وال ير بشرية .. يدمع المادة الصحفية من مختلف مصادرلا البشر2د

 . يتعامل مع الحاسب االلكتروني .3د

 . يستطيع استخدام شبكة االنترنت .4د

 . يستطيع ان يترجم بعض النصوص االعالمية المنشورة في الصحافة العربية والدولية .5د

 .. تنمية قدرة الطالب على االتصال الفعال 6د

 
 طرائا التعليم والتعلم          

 ظرية ..محاضرات ن1
 لعرض المادة العلمية.  Data Show.محاضرات عملية باستعمال 2

 
 طرائا التقييم          

 تحريري لمعرفة مدى استيعاب الطالب للمفاليم النظرية.متحان ا.1

 .عملي لمعرفة مدى استيعاب الطالب لكيفية استخدام الحاسوب واستخدام شبكة االنترنتمتحان ا.2

 بنية البرنامج  .10

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق لمرحلة الدراسية ا

 عملي     نظري      

المرحلة االولى 

 )صحافة(
 ساعتان  تاريخ وسائل االعالم 14أ ت و 

 

   ساعتان  التصوير الصحفي  14ت ص  

 ساعتان ساعات 4 فن الخبر الصحفي  16خ ص ف  

  ساعتان العالقات العامة 14ع ع  

  ساعتان اللغة العربية 14ل ع  

  ساعتان نكليزيةاللغة اال 14 ل أ 

   ساعتان الحاسوب 14ح س  

  ساعتان تاريخ العراق الحديث  14ح  ع ت 
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  ساعتان حقوق االنسان والديمقراطية 14ق ح 

  ساعتان االتصال الجماهيري 14ت ج  
المرحلة االولى 

 وتلفزيون إذاعة
 ساعتان  تاريخ وسائل االعالم 14أ ت و 

 

 ساعة ساعتان التصوير التلفزيوني 14ت ص  

 ساعتان ساعات 4 الخبر االذاعي والتلفزيوني 16ت خ ذ  

  ساعتان عالقات عامة 14ع ع  

  ساعتان اللغة العربية 14ل ع  

  ساعتان نكليزيةاللغة اال 14 ل أ 

  ساعتان حاسبات 14ح س 

  ساعتان تاريخ العراق   14  ت.ع 

  ساعتان حقوق االنسان والديمقراطية 14د  ق ح 

  ساعتان االتصال الجماهيري 14ت ج  

     
المرحلة الثانية 

 )صحافة(  
 ساعتان  مناهج البحث العلمي  24ب ع م 

 

تحرير صحفي )الحديث  26ت ص  

 الصحفي والمقابلة(
 ساعتان ساعات 4

  ساعتان ظريات االتصالن 24ن ت  
  ساعتان اللغة العربية 24ل ع  
  ساعتان نكليزيةاللغة اال 24 ل أ 
علم النفس االجتماعي في  24ن ج  

 المجاالت االعالمية
  ساعتان

  ساعتان العلوم السياسية 24ع س  
  ساعتان اقتصاديات االعالم  24ق ع  

     
المرحلة الثانية 

 إذاعة وتلفزيون

 الفنون االذاعية والتلفزيونية 24 ف ذ
 ساعتان 

 

 ساعتان ساعتان  االخراج االذاعي والتلفزيوني 26 خ ذ ت 

الجماهيري  نظريات االتصال  24ن ت  

 واالعالمي
  ساعتان

علم النفس االجتماعي في  24ن ج  
 المجاالت االعالمية

  ساعتان

  ساعتان اللغة العربية 24ل ع  
  ساعتان نكليزيةاللغة اال 24ل أ  

  ساعتان مدخل الى علم السياسة 24ع س  
  ساعتان مناهج البحث العلمي  24ب ع م  
اعداد وتقديم البرامج   24ق ع  

 االذاعية والتلفزيونية
 ساعتان ساعتان

  ساعتان فن االلقاء 24ف أ  
  ساعتان اللغة العربية 34ل ع المرحلة الثالثة 
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 صحافة

  ساعتان نكليزيةاال اللغة 34  ل أ 
  ساعتان مناهج البحث االعالمي 34 أب م  
تحرير صحفي )المقال  36ت ص  

 الصحفي والتحقيق الصحفي(
 ساعتان ساعتان

  ساعتان الراي العام 33رع  

  ساعتان أخالقيات العمل اإلعالمي 34خ ع  
  ساعتان معلوماتية 35م ع و  
  ساعتان االعالم الدولي 36ع د  
  ساعتان الصحافة العربية والدولية 38ص ع د  

المرحلة الثالثة 

 إذاعة وتلفزيون 

  ساعتان اللغة العربية 34ل ع 

  ساعتان نكليزيةاللغة اال 34  ل أ 
  ساعتان مناهج البحث االعالمي 34 أب م  
تحرير إذاعي وتلفزيوني  36ت  ت ذ  

 )التحقيق والمقابلة(
 ساعتان ساعتان

  ساعتان الراي العام 34ع ر 
  ساعتان أخالقيات العمل اإلعالمي 34أ خ ع  
  ساعتان معلوماتية 34م ع و  
الشبكات االذاعية  34 ت ش ذ 

 والتلفزيونية
  ساعتان

  ساعتان السيناريو 34س ن  
المرحلة الرابعة 

 صحافة

  ساعتان اللغة العربية 44ل ع 

  ساعتان نكليزيةاللغة اال 44ل أ   
  ساعتان الحرب النفسية 44ح ن  
  ساعتان التخطيط االعالمي 44 خت  
 ساعتان ساعتان تقنيات صحفية 46 ت ص 

  ساعتان االعالن الصحفي 44 ص أ 
  ساعتان صحافة متخصصة 44م  ص 
  ساعتان بحث التخصص 44تب  

المرحلة الرابعة 

 اذاعة وتلفزيون

)االدب  اللغة العربية 44ل ع 

 مي(االعال
  ساعتان

  ساعتان نكليزيةاللغة اال 44ل أ 
  ساعتان الحرب النفسية 44ح ن  

  ساعتان التخطيط واالنتاج االعالمي 44 أت  
 ساعتان ساعتان تقنيات اذاعية وتلفزيونية ت ذ ت 

  ساعتان االعالن االذاعي والتلفزيوني 43ع ذ  
  ساعتان بحث التخصص 45ب ح  
  ساعتان صاالعالم المتخص  
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  ساعتان فن المونتاج  
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

ت  في مشارك العمل على تطوير منالج تعليميّة حديثة تهد  إلى تنمية قدرات الطالب وشخصيت  وتعّزز. 1

 عمليّة التحصيل المعرفي .

 ولت مين فرص الحاجات ،. جعل التدريس في القسم متالئماً مع الحاجات الفعليّة لسوق العمل وتطور لذه 2

  .وبما يزيد من القدرة التنافسية لهمعمل للخريدين 

 .يةأن يكون القسم رائداً في اكتساب ثقة المدتمع ومؤسسات  بمخرجاتها الحالية والمستقبل. 3

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

 االدبي .و% في الفرعين العلمي 65عن قسم االعالم في كلية االداب المتقدم لان اليقل معدل الطالب .1

 حفيين اونوا صالسماح لالوائل من خريدي المدارس الصناعية والتدارية والزراعية بالتقديم شريطة ان يكو.2

 عملوا في المؤسسات الصفحية مستصحبين معهم كتاباَ يوثا ذلك .

 . عاما 25 يتداوز عمر المتقدم عن ان ال.3

 ان يكون من خريدي العام الدراسي الحالي او العاميين الماضيين ..4

 .ر وبتقديم مباش يتقدم الطلبة الراغبون في االلتحاق بالقسم إلى امتحان مستوى يحدده القسم.5

 ولكذا. األدنىففي حالة زيادة عدد المتقدمين عن العدد المسموح ب ، يقبل الطلبة وفا معدالتهم األعلى . 6

 
 م مصادر المعلومات عن البرنامجأل .13

لقالرة اامعة ججرى اعتماد البرنامج االكاديمي عن طريا االطالع على تدارب عربية رائدة في كلية االعالم 

ي كلية الم فالعاقسام واقسام االعالم في كلية االداب جامعة الملك سعود وكلية االعالم في الدامعة اللبنانية وأ

 االداب في جامعة اليرموك وجامعة الشارقة وجامعة الكويت .
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 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي

 البرامج مراجعة دليل في المستعملة المصطلحات تعريف

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

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

 الحقول االكاديمية / مجاالت التخصص/ التخصصات

 الحقول سيمتق تمي ما وغالبا .كالتخصص في مجال االعالم الدراسة مجال او ومترابطة محددة مجاالت األكاديمية الحقول تصنف

 البرامج عضب مناهج تجمع وقد ،متعددة موضوعات على تشتمل المثال سبيل على عالميةاإل فالدراسات الواسع: المجال ذات

 .مختلفة وتخصصات موضوعات تضم قد او أكثر، او حقلين

 األكاديمية المعايير

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

 .والمراجع التقييم في استخدامها ويمكن األكاديمي البرنامج من 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

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

 .المعلنة للمعايير

 التحسين او العمل خطط

 جبي انه إال واحدة سنة نم ألكثر بيقهاتط 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

 دبع لما للقبول سابقة ةمعتمد ساعات اجتازوا ممن المقبولون اولئك فيهم بمن كلية االداب ـ قسم االعالم  يف المسجلون الطلبة هم

 . األولى السنة

 المعيارية/المرجعية النقاط

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

 كاديميأ برنامج وجودة ةياألكاديم المعايير بمقارنة تسمح الخارجية المرجعية فالنقاط. داخلية او خارجية المرجعية المعايير تكون

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

 معينة. زمنية فقرة خالل التوجهات

 

 

 المجموعة

 يا  جغراف محددة تكون دوق. 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 لمقررا 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

 لوبة،المط التعلم خرجاتلم وفقا المقبول للطالب وتديرها المؤسسة التعليمية تصممها التي بأكملها المنظمة التعليمية العملية هي

 المرافق من وعةمجم استخدام إمكانية إلى باإلضافة الطلبة إنجازات والتعلم وتقويم التعليم توترتيبا المحتوى من وتتألف

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

 والتدريبية, والميدانية. والرياضية,

 لموجه )المهارات المكتسبة(التعلم الذاتي/ المستقل ا
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 المنظمة الخبرات عن في البحث والخريج الطالب تدعم والتي الدراسي بالمنهج المشمولة الشخصية للمهارات الفاعل التعزيز هو

 يالميدان والعمل تيوالذا الشخصي والتعلم اإللكتروني التعلم التعزيز أساليب وتشمل منها. والتعلم واستيعابها المنظمة وغير

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

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

 التعليم االلكتروني

 او يميالبرنامج األكادب الخاصة للمواد األولي او الثانوي المكون المعلومات نيةتق باستخدام إلكترونية التعلم بطريقة يكون قد

 تومخرجا لألهداف اتيالتحديد الذ على يشتمل وقد. التعليم والتعلم االخرى مناح في داخال   او بذاته مستقال يكون وقد المقرر.

 في الذاتية ستوىم عامة بصورة وهو يزيد .يالذات تقييمال عادة ويتضمن الذاتي، االختيار طريق عن والمواد المطلوبة التعلم

 المسجلة وسائطال إحدى إلى او إلكتروني إلى موقع الحالية المحاضرات او النصوص تحويل يعد وال عنه. والمسؤولية التعلم

 . إلكترونيا   تعلما   ذاته بحد مسبقا

 الخارجي المقيم/التقييم

 معاييرال عن مستقل خارجي برأي للخروج مقرر او برنامج من جزء او محدد يميأكاد لبرنامج بتعين المؤسسة قيام هو

 .العلمية الدرجة بمنح الخاصة االمتحانات في والمتحققة الموضوعة األكاديمية

 التقييم إطار

 اجعينالمر قبل ة منيدانيوالزيارة الم الذاتي التقييم اساس ويشكل. األكاديمية البرامج لتقييم معيارية بنية التقييم إطار يوفر

 ولتطبيقه لتعليميةا والمؤسسات األكاديمية الحقول جميع في لالستخدام معد وهو األكاديمي، البرنامج مراجعة وتقرير المختصين

 .والخارجية الداخلية المراجعات على

 

 العامة )اللوائح( المفاهيم

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

  مؤسسة التعليم العالي

وس/ البكالوري) األولى عيةالجام 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

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

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

 الجودة وضمان إلدارة الداخلي النظام

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

 من للجودة محددة مواصفات المخرجات إلى المستند الجودة إدارة نظام ويتضمن المستمرين. والتحسين للمراجعة تخضع
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 التحسين ومقترحات داء, ومتابعة األ والمعوقات القصور واوجه الجيدة الممارسات وتحديد والتقييم التقديم، إلى التصميم

 التحسين المستمر. لدعم الفاعلة واألولويات واالستراتيجيات السياسات لوضع للعمليات النظاميين والتحسين والمراجعة والتعزيز

 الوظائف/ العمل سوق

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

 . التخرج بعد

 الرسالة بيان

 مساندة ياناتب 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

 المختص المراجع

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

 والخارجية لداخليةا الجودة لضمان التعليمي البرنامج بمراجعة المساهمة يمكنه بحيث المصالح، في تضارب لديه وليس التعليمية

 .االعتماد لغايات او

 األكاديمي البرنامج

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

 .اكاديمية درجة

 

 

 البرنامج اهداف

 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 لتعلما ومخرجات األهداف(

 األكاديمي البرنامج مراجعة

 تعلم التي البرامج ةحال وفي العالي. التعليم مؤسسات جميع في التعليمية البرامج جميع على األكاديمي البرنامج مراجعة تنطبق

 بالمراجعة. مشموال بأكمله جالبرنام يكون تعليمية مؤسسة من أكثر في

 :وهي العراق، في البرامج لمراجعة اهداف ثالثة وهنالك 

 األمور واولياء في الوزارة األكاديمي الجودة واالعتماد ودائرة ضمان العالي التعليم مؤسسات )في القرار صانعي تزويد -1

 برامج التعلم. جودة حول باألدلة المدعومة المصلحة( باألحكام اصحاب من وغيرهم والطلبة

التحسين  اموتقييم االلتز والتحديات الجيدة الممارسات حول بالمعلومات الداخلية الجودة ضمان تطور عمليات دعم  -2

 .المستمر

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

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

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

 .ين المستمرالتحس على قادرة التعليمية المؤسسة تكون وأن المحددة المهارات من مجموعة

 منسق المراجعة

 وتطبيق تفسيرهاو المعلومات جمع في للمساعدة ياألكاديم البرنامج مراجعة لتنسيق التعليمية ترشحه المؤسسة الذي هو الشخص

 .المعلنة المراجعة أساليب

 التقرير

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

 التقييم الذاتي

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

 الزيارة الميدانية

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

   ثالثة.

 

 الوصف

. فيه داخلة ردموا 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  ودةج حيث من للمؤسسة التعليمية االنشطة في المشروعة المصلحة ذات األفراد وا المجموعات او المنظمات تلك هي

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

 اأنشطته ومدى ليميةالتع المؤسسة رسالة على مختلفةال واهتماماتهم المعنية األطراف لمجموعات الدقيق المدى ويعتمد المعنية.

 على لمشروعةا المصلحة ذات المجموعات وتشتمل النطاق. لتحديد عادة بدراسة المدى ويتحدد. المحلية وظروفها التعليمية

 يالتوظيف سطليمية والولتعوطاقم المؤسسة ا او عائالتهم امورهم واولياء. بااللتحاق والطلبة الراغبين والخريجين الطلبة الحاليين

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

 الخطط االستراتيجية / االستراتيجية األهداف

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

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

 دمالتق لمراقبة باتترتي تتضمن تنفيذية خطة التقديريه, وترافقها والتكاليف المسؤول والشخص الزمني واإلطار معالجتها ينبغي

 .اآلثار وتقييم
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 تقييم الطلبة

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

 نجازاتهم , ويسعىإل وفقآ الطلبة لتصنيف وسيلة التقييمات توفر كما. ومقرراته األكاديمي للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات

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

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

 .األكاديمي للبرنامج المعتمدة الساعات في يدخل الذي المقرر نهاية عند او البرنامج في بالطال لتحصيل النهائي المستوى فيحدد

 تقييمات الطلبة

 لجمع ستخداما  ا األساليب أكثر ومن للمخرجات. تحليل مع قياسية بنية في برنامجهم جودة حول الطلبة آلراء جمع عملية هي

 المركزة العمل ومجموعات والهيئات اإللكترونية المؤتمرات األخرى لياتاآل ومن واالستبيانات، المسحية اآلراء: الدراسات

 .األخرى واألوساط المجالس في والتمثيل

 طرائق التعليم والتعلم

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

 تحليل كيفية حول طالب لك حالة ودراسة والندوات، التعليمية كالجلسات الصغيرة المجموعات يموتعل المحاضرات، ذلك

 والرحالت والتقديم, الذاتي التعلم مهارات الطلبة بحثية ليكتسب اوراق ككتابة والواجبات القرارات، إلى والوصول المعلومات

 إلى والوصول النتائج تحليل على الطلبة لتدريب التجارب وإجراء ليةالعم المهارات الطلبة إلكساب العملية والجلسات الميدانية،

 .الملصقات او العروض او التقارير وإعداد محددة استنتاجات



  
 13الصفحة 

 
  

 

 


