
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

  
 

 
 
 
 
 
 

 الفرات االوسط التقنية: الجامعة      
 المعهد التقني النجف:المعهد/ الكلية     
 االدارة القانونية تقنيات : القسم العلمي        
 0202-1-19:  تاريخ ملء الملف      

 
 :   التوقيع   :                                              التوقيع                          

 عادل عبد عزيز عيداند :مي العل اسم المعاون            حسين زهير. د:اسم رئيس القسم          
 :التاريخ :                                                  التاريخ                     

 
 

 دقـق الملف من قبل       
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي     
  ياد عادل عبد الحسنا: ة واألداء الجامعياسم مدير شعبة ضمان الجود      
 التاريخ          
 التوقيع     

 
 

 مصادقة السيد العميد                                                                                                
 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 ((األكاديميمراجعة البرنامج ))العالي مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 البرنامج

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة الفرات االوسط التقنية 

 

 –المعهد التقني النجف االشرف  المركز / القسم الجامعي  .2

 قسم تقنيات االدارة القانونية اسم البرنامج األكاديمي  .3

 دبلوم تقني   اسم الشهادة النهائية  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 ؤAACSB المعتمد   برنامج االعتماد .6

المؤثرات الخارجية  .7

 األخرى 
 قطاع الخاص عالقة االختصاص مع السوق ال

 9/1/2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .متابعة االجراءات القانونية في الدوائر العدلية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص  -1

 .مهام المؤسسات القضائية والعدلية ومؤسسات الدولة االخرى انجاز االعمال االدارية التي تفتضيها -2

 .كتابة المحاضر القانونية المختلفة -3

 .القيام باألعمال القانونية المساعدة في مكاتب المحامين والشركات ومكاتب االستشارات القانونية -4
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 والفهم  المعرفة-أ

 . يتعرف الطالب على القوانين الموضوعية واإلجرائية  – 1أ

 . يفهم الغرض من تدريسه للقوانين  -2أ

 .يتعرف على اهمية القانون ووجوده لتنظيم الروابط االجتماعية  -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

 .التدريب على االجراءات القانونية في الدوائر العدلية والمحاكم القضائية -1ب

 (قرارات قضائية)عرض تطبيقات عملية -2ب

 .توضيح كيفية انجاز االعمال االدارية في المؤسسات الحكومية  -3ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 .المحاضرات النظرية -1

 .الدرس العملي-2

 .للدوائر العدلية والقضائية الزيارة العلمية-3

 .بحوث التخرج التي تتعلق بموضوعات القانون -4

 .التدريب الصيفي  -5

 

 

 

 طرائق التقييم      

 االختبارات الشفوية -1

 .االختبارات التحريرية -2

 .الواجب البيتي  -3

 .تقارير اسبوعية  -4

 

 

 

 التفكير مهارات-ج

 .االعمال االدارية والقانونية في الدوائر الحكومية يكون قادر على انجاز -1ج         

 .يتابع االجراءات القانونية في المحاكم والوحدات القانونية  -2ج

 .قادر على كتابة محاضر التحقيق ومتابعة إجراءاته  -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية -

 .الدرس العملي-2

 .الحكوميةالزيارة العلمية للدوائر -3
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 .بحوث التخرج  -4

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 االختبارات الشفوية -1

 .االختبارات التحريرية -2

 .الواجب البيتي -3

 .تقارير اسبوعية  -4

 

 
 

 

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

 .العمل في مجال انشطة حقوق االنسان  -1د

 .العمل في مجال التحقيق الجنائي في مكاتب التحقيقات  -2د

- 3د

 -4د   

 بنية البرنامج  .11

الشهادات والساعات  .12

 المعتمدة
المستو

/ ى 

 السنة

رمز 

المقرر أو 

 المساق

اسم المقرر أو 

 المساق

الساعات 

 المعتمدة

 اساسي االولى

قانون 

االحوال 

 الشخصية

5 

 

 درجة البكالوريوس 

 ساعة معتمدة ( س)تتطلب 

    

     

     

    

    
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13
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ستفادة من تقنيات التكنولوجيا وتحويل االجراءات القانونية من االجراءات الورقية الى االجراءات اال

 . االلكترونية لجميع ملفات الدوائر العدلية  االلكترونية كالتقاضي االلكتروني واالرشفة

 
 
 
 

 

 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .14

 (.الفرع االدبي والعلمي)القبول المركزي  من وزارة التربية -

 .(الفرع التجاري )التعليم المهني  -

 
 
 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 . استماراتوصف البرنامج االكاديميمرفقات  -1
 .االنترنت -2
 (لتطوير المناهج) اللجنة القطاعية -3

 .سنويا من قبل التدريسي( %10)تعديل المنهج ب -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 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

قانون التنفيذ   الثانية 

والتسجيل 

 العقاري

 اساسي

* * * 

 

* * * 

 

* * * 

 

* * 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة الفرات االوسط التقنية 

 

 قسم االدارة القانونية –المعهد التقني النجف االشرف  المركز/ القسم الجامعي  .2

 االحوال الشخصية قانون   رمز المقرر/ اسم  .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

 (العملي )قاعة المرافعات –( النظري)قاعة الدرس  أشكال الحضور المتاحة .5

 االولى السنة/ الفصل  .6

 5 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 9/1/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .تعريف الطالب بأحكام قانون االحوال الشخصية  -1

 تعريف الطالب بطبيعة العمل في محاكم االحوال الشخصية   -2

 الشرعية  والوصايا   تعريف الطالب بأحكام االسرة من عقد الزواج والحضانة والنسب والطالق والقسامات -3

 . تعريف الطالب بأنواع السجالت في محكمة االحوال الشخصية  -4

 
 
 

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

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

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

 .البرنامج
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 .يتعرف على اختصاصات محاكم االحوال الشخصية  -1أ

 .يفهم انواع المحرمات من النساء في الزواج  -2أ

 .انواع شروط عقد الزواج يقسم -3أ
 .يتعرف على كيفية اصدار الحجج والقسامات الشرعية وعقود الزواج  -4أ
 .يتعرف على سجالت محكمة االحوال الشخصية  -5أ
 .يفهم كيفية تنظيم عقود الزواج   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 .مكين الطالب من التعرف على اهمية احكام االسرة ت –1ب

 .التعرف على كيفية تسجيل العقود والحجج الشرعية في السجالت الرسمية  – 2ب 

 .القانونية  اوبيان أهميته القسامات الشرعية والحجج التعرف على شروط تسجيل– 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 .المحاضرات النظرية -1

 (. والقساماتعقد الزواج، الحجج الشرعية تنظيم .)الدرس العملي-2

 (.محكمة االحوال الشخصية) الزيارة العلمية-3

 .والتعديالت القانونية التي تطرا  تخرج التي تتعلق بموضوعات قانون  االحوال الشخصية بحوث ال -4

 .التدريب الصيفي -5

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 (بعد نهاية كل اسبوع)االختبارات الشفوية -1

 (.االمتحانات اليومية والفصلية)التحريرية االختبارات -2

 (.بعد نهاية كل محاضرة)الواجب البيتي  -3

 (.تتعلق بموضوعات المنهج)تقارير اسبوعية  -4

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 محكمة االحوال الشخصيةيكون قادر على انجاز االعمال االدارية والقانونية في  -1ج         

 .  لقسامات والحجج الشرعيةيتابع االجراءات القانونية في تنظيم ا -2ج

 .وتنظيم السجالت   اومتابعة إجراءاتهالدعاوى قادر على كتابة محاضر  -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 .المحاضرات النظرية -

 (. االحوال الشخصيةعقد الزواج والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم تنظيم .)الدرس العملي-2

 (.محكمة االحوال الشخصية )الزيارة العلمية-3
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 .والتعديالت القانونية التي تطرا  االحوال الشخصية  بحوث التخرج التي تتعلق بموضوعات قانون  -4

 .التدريب الصيفي -5

 

 

 طرائق التقييم    

 

 (بعد نهاية كل اسبوع)االختبارات الشفوية -

 (.االمتحانات اليومية والفصلية)التحريرية االختبارات -2

 (.بعد نهاية كل محاضرة)الواجب البيتي  -3

 (.تتعلق بموضوعات المنهج)تقارير اسبوعية  -4

 

 

 

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

على محكمة االحوال الشخصية يكون الطالب قادر على تنظيم اعمال السجالت الرسمية في  -1د

 الحاسوب 

 .السجالت وتنظيم محاضر الدعاوى والقرارات القضائيةلب قادر على تنظيم يكون الطا -2د

- 3د

    -4د

 ة المقرريبن .11

 األسبوع
الساعا

 ت
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
 المساق أو الموضوع /اسم الوحدة 

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 5 االول
التعرف على 

اختصاصات محاكم 

 االحوال الشخصية

طبيعة العمل في محاكم االحوال 

الشخصية ، اقسام المحكمة وشعبها، 

 اختصاصها الوظيفي والمكاني
 االختبار الشفوي المحاضرة

 5 الثاني
يقسم شروط عقد 

 الزواج 

تعريف عقد الزواج واركانه وشروطه، 

 واهلية العاقد والمحرمات،

 
 االسئلة والمناقشة المحاضرة 

 المهر وانواعه يحدد  5 الثالث 
المهر وانواعه واستحقاقه، الحاالت التي 

فيها مهرها كامال،  الزوجةال تستحق 

 .العدول عن الخطبة ونتائج ذلك
 المحاضرة 

االختبار 

 التحريري 

 5 الرابع
 يتعرف على انواع 

 النفقة الزوجية

النفقة الزوجية وشروطها وعناصرها، 

النفقة المؤقتة، الحاالت التي تلزم فيها 

 الزوجة بالمطاوعة
 الواجب البيتي  المحاضرة 

 الطالق وأركانه يتعلم  5 الخامس
الطالق وأركانه وأنواعه واحكامه، 

القانونية المترتبة على كل نوع  واالثار

 .واألشخاص الذين ال يقع طالقهم
 االسئلة والمناقشة المحاضرة 

 5 السادس
دور  يتعرف على 

االدعاء العام في 

 محاكمال

محاكم االحوال دور االدعاء العام في 

الشخصية، دور البحث االجتماعي في 

 المعدةدعاوي الطالق والهجر والنماذج 

 .لهذا الغرض وكيفية تنظيمها

 

 االختبار الشفوي المحاضرة

 5 السابع
التفريق  يتعرف على 

 القضائي

التفريق القضائي واساسه الشرعي، شرح 

من قانون ( 45، 43، 41، 40)المواد 

االحوال الشخصية، التفريق االختياري 

 والخلع واحكامه

 المحاضرة
االختبار 

 التحريري

 العدة وأنواعها يحدد  5 الثامن
العدة وأنواعها، واجبات المعتدة، الرجوع 

بالزوجية وكيفية الرجوع وشروطه 

 ونموذج حجة الرجوع بالزوجية
 االختبار الشفوي المحاضرة

 5 الثامن
 يتعرف على انواع

 النسب واحكامه 

 النسب واحكامه وطرق اثباته واالقرار

بالنسب في قانون األحوال الشخصية 

 .وقانون رعاية االحداث
 االسئلة والمناقشة المحاضرة

 5 التاسع
الحضانة  يتعلم 

 وشروطها
 المحاضرة الحاضنةالحضانة وشروطها واجرة 

االختبار 

 التحريري 

 5 العاشر
نفقة  يتعرف على 

 الزوجة

نماذج  نفقة الزوجة واالصول والفروع،

تطبيقية علة نفقة االصول على الفروع 

 .وبالعكس وفق قانون األحوال الشخصية
 الواجب البيتي  المحاضرة
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الحادي 

 عشر
5 

النيابة  يتعرف على

 عن القاصرين

النيابة عن القاصرين، الواليةوتقسيمها 

دراسة النصوص  وحدود سلطة الولي،

القانونية في القانون المدني وقانون 

. األحوال الشخصية ورعاية القاصرين

 .نموذج طلب وحجة تأييد الوالية

 

 االختبار الشفوي المحاضرة

الثاني 

والثالث 

 عشر
5 

دراسة  يحدد 

النصوص القانونية 

 في القانون

النيابة عن القاصرين، الوالية وتقسيمها 

دراسة النصوص  وحدود سلطة الولي،

القانونية في القانون المدني وقانون 

. األحوال الشخصية ورعاية القاصرين

 .نموذج طلب وحجة تأييد الوالية

 

 االسئلة والمناقشة المحاضرة

الرابع 

 عشر
5 

يتعرف على انواع 

 القيمومة

الوصي، نموذج طلب نصب الوصي 

 وحجة نصب الوصي المؤقت، القيمومة

 والقيم على السفيه وذو الغفلة
 المحاضرة

االختبار 

 التحريري 

الخامس 

 عشر
5 

نموذج حجة  يتعلم 

 الوصية

نموذج حجة الوصية، استعراض المواد 

من قانون المرافعات ( 310 -299)

 .المدنية

 المحاضرة

 الواجب البيتي 

السادس 

 عشر
5 

القيم  يتعرف على 

 ونصب القيم
القيم ونصب القيم لعاهة او شيخوخة، 

 القيم على الغائب والمفقود
 المحاضرة

 االختبار الشفوي

السابع 

 عشر
5 

حجج  يتعرف على 

 القيم على المفقود

دراسة نماذج الطلب حسب كل حال، 

اجراءات التحقيق واالعالن ونماذج من 

حجج القيم على المفقود المدني 

 والعسكري

 المحاضرة

 والمناقشةاالسئلة 

الثامن 

 عشر
5 

حجة الوالدة  يحدد 

 والوفاة
 صحجة الوالدة والوفاة ودراسة النصو

 القانونية لتسجيل الوالدات
االختبار  المحاضرة

 التحريري 
التاسع 

 عشر 
5 

 يتعرف على انواع 

 اصدار حجة الوفاة،
والوفيات نموذج طلب اصدار حجة 

 الوالدة
 المحاضرة

 الواجب البيتي 

 حجة الوفاة   يتعلم  5 عشرون
اصدار حجة الوفاة، اجراءات المحكمة، 

 .نموذج حجة الوفاة

 

 المحاضرة

 االختبار الشفوي

الحادي 

والعشرو

 ن
5 

القسامات  يتعرف على

 الشرعية 

القسامات الشرعية واجراءات تنظيمها 

وتدوينها والفرق بينها وبين القسامات 

 النظامية، نموذج طلب القسام

 .والمستمسكات المطلوبة ألصدار
 

 المحاضرة

 االسئلة والمناقشة

 5 
الميراث  يتعرف على 

 واسبابه
الميراث واسبابه والوارثون من الرجال 

 .والنساء
االختبار  المحاضرة

 التحريري 
الثاني 

والعشرو

 ن
5 

المستحقون  يحدد 

 للتركة

المستحقون للتركة من اصحاب الفروض 

 .تطبيقات وتمارين والعصبات،

 

 المحاضرة

 الواجب البيتي 

الثالث 

والعشرو

ن 

والرابع 

والعشرو

 ن 

5 
 يتعرف على انواع 

ميراث الزوج 

 والزوجة

ميراث الزوج والزوجة واالب والجد 

واالم والجدة والبنت وبنت االبن مع 

 االمثلة التطبيقية

 المحاضرة

 االختبار الشفوي

الخامس 

والسادس 

والعشرو
5 

الحجب  يتعلم 

 وانواعه

الحجب وانواعه، العول وتعريفه ومسائل 

 .الرد، امثلة تطبيقية

 

 المحاضرة

 االسئلة والمناقشة
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 البنية التحتية  .12

 :القراءات المطلوبة 

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

محمد حسن كشكول ،عباس )شرح قانون االحوال الشخصية  -1

 (زياد سعدي 
 .1959لسنة188قانون االحوال الشخصية رقم  -2

وتشمل على سبيل المثال ) متطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 (والمواقع االلكترونية 
 ((االحوال الشخصيةحول التعديالت القانونية لقانون )اوراق عمل 

 

وتشمل على سبيل ) الخدمات االجتماعية 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 ( المهني والدراسات الميدانية 
 .لمحكمة االحوال الشخصيةزيارات اسبوعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ن

السابع 

والعشرو

ن 

والثامن 

والعشرو

 ن

5 
 يتعرف على 

 المناسخة

المناسخة وكيفية تنظيم المسألة االرثية 

 .بدرجة واحدة

 
 المحاضرة

االختبار 

 التحريري 

التاسع 

والعشرو

ن 

 والثالثون

 التخارج يتعرف على  5
التخارج تعريفه واحكامه واجراءاته  

 وكيفية تنظيم المسألة االرثية بعد التخارج
 الواجب البيتي  المحاضرة
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 الميدانية للزيارة النموذجي الجدول

 معدة اجتماعات ويشمل.أيام ثالثة  أويومين  المدة معد العادية الميدانية الزيارة جدول يكون -1

قسم ضمان الجودة و  عاتق على لظروف معا النموذج وموائمة اإلعداد لها مسؤولية تقع مسبقا

 .العالي التعليم في مؤسسات الجامعي األداء

 تحديد ويتم.األول اليوم صباح التاسعة من الساعة عندتبدأ الزيارات الميدانية عادة  -2

 ينبغي وال.واحدة ساعة نم أكثر عادة تستغرق ال والتي مسبقاالمعدة  بداية االجتماعات أوقات

 الخبراء المراجعين ألنشطة المجال ترك من البد بل اجتماعات الجدول كلها أوقات تكون ان

 فقرات وصياغة والسجالت المالحظات الجتماعات وتحديث التحضير تشمل التي اإلضافية

 .البرنامج مراجعة تقرير مسودة

 النشاط الوقت الجلسة

  اليوم االول

1 0099 
أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام االدلة )الترحيب والتقدير تقديم موجز للمراجعة 

 فريق البرنامج-( وتقرير التقييم الذاتي

 نقاش مع أعضاء الهينة التعليمية0 المنهج الدراسي 00:9 2

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11099 :

 جولة على المصادر 0كفاءة البرنامج 120:9 4

5 14099 
تدقيق الوثائق اإلضافية بما فيها عينة من أعمال الطلبة 0 اجتماع لجنة المراجعة

 المصححة

6 15099 
 اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية0 كفاءة البرنامج

 

 مراجعة األدلة واية ثغرات او أمور تحتاج إلى متابعة0 اجتماع لجنة المراجعة 16099 7

8 17099 
 عينة من الخريجين واصحاب العمل والشركاء )اجتماع مع الجهات ذات العالقة 

  االخرين) 

  اليوم الثاني

0 8045 
ملخص لنتائج اليوم األول ومعالجة 0 اجتماع مع رئيس المراجعة ومنسقها وقائد البرنامج

 الثغرات وتعديل جدول اليوم الثاني ان لزم

 اجتماع مع أعضاء الهيئة التعليمية0 المعايير األكاديمية للخريجين 0099 19

 .اجتماع مع أعضاء الهينة التعليمية0 فاعلية عمليات ضمان الجودة وإدارتها 190:9 11

 .مراجعة األدلة واألمور التي تحتاج إلى معالجة0 اجتماع لجنة المراجعة 12099 12

 قضايا وقت حر لمتابعة ما يستجد من 14099 :1

14 140:9 
اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذية 0 االجتماع األخير للجنة المراجعة

 .الراجعة الشفهية

15 140:9 
    يقدم رئيس المراجعة التغذية الراجعة الشفهية لمنسق المراجعة وأعضاء الهينة

 التعليمية

الختام 15099 16
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 ( 1جدول رقم )

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

 

 تقريرالمتابعة نموذج

 قسم االعتماد الدولي/ و االعتماد االكاديمي  دائرة ضمان الجودة

 0المؤسسة

 0الكلية

 0البرنامج

 تقرير المتابعة

قسم نترتيباتموهوجزء 29____/____/____يعرضهذاالتقريرنتائجزيارةالمتابعةالتيجرتبتاريخ .1

 ضمان الجودة و االداء الجامعي

 .الهادفةإلىتوفيرالدعمالمستمرلتطويرعملياتضمانالجودةالداخليةوالتحسنالمستمر

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

لومات والدعم للتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعليم البرنامج وتوفير المزيد من المع

 .العالي في العراق

 0وتشمل قاعدةاألدلةالمستخدمةفيهذهالمتابعةعلى مايأتي .:

 تقريرالتقييمالذاتيللبرنامجاألكاديميمعالمعلوماتالمساندةله (1

 .خطةالتحسينالمعدةوالمنفذةمنذاعدادتقريرمراجعةالبرنامجاألكاديمي (2

 يرمراجعةالبرنامجاألكاديميتقر (:

 (انوجدت)تقريرمراجعةجودةالتعليمالعاليوالخطةاالستراتيجيةالمؤسسية (4

 .األدلة اإلضافيةالمقدمةأثناءزيارةالمتابعة (5

 0وتتمثالالستنتاجاتاإلجماليةالتيتمالتوصإلليهامنهذهالمتابعةباآلتي .4

 .بتطبيقخطةللتحسن(اسمالمؤسسةالتعليمية)في(اسمالبرنامجاألكاديمي)لميقمبرنامج/قام (1

0 تشتماللممارساتالحسنةفيالمؤشراتالمقدمةمنذالزيارةالميدانيةلمراجعةالبرنامجعلىماهو ات (2

 (.اذكرها)

خاللتحسينهاالمستمرللبرنامج من تتمثاللقضاياالمهمةالتييجبعلىالمؤسسةالتعليميةمعالجتها  (:

 (.أذكرهاوبينماإذاكانتخطةالتحسينتتطرقإليهامال) 0األكاديميفياآلتي
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 .المفضل التقرير أدناه( أ)الملحق يضم .5
 (أ)الملحق

 0التعليمية المؤسسة اسم

 :األكاديمي البرنامج لمراجعة األولية الميدانية الزيارة تاريخ

 :زيارة المتابعة تاريخ

 :المتابعة تقرير تاريخ

 الوظيفي                    التوقيع المسمى/المتابعة                     الوظيفة اجروا الذي المراجعين اسماء

 المستخدم الداخلي الجودة ضمان نظام0األول الجزء

 االجراء المطلوب اتخاذه؟ مالحظات ()نعم؟  السؤال ت

للبرنامج  الذاتيهل تم إنجاز تقرير التقييم  1

 األكاديمي؟
   

2 
هل تبين تقارير التقييم الذاتي األخيرة 

او /مقدار تحقيق معايير إطار التقييم و

 التطرق إليها؟

   

هل هنالك خطة للتحسين مستندة إلى  3

 مراجعة خارجية وداخلية؟
   

هل توجد ثغرات مهمة لم يتم التطرق  4

 إليها؟
   

هل تتم مراقبة التقدم الحاصل في تطبيق  5

 خطة التحسين؟
   

هل من المتوقع ان يواجه تطبيق خطة  6

 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؟
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 التحسن المتحقق في المؤشرات: الجزء الثاني

 (أنظر إلى إطار التقييم)المؤشرات 

بين )بنود خطة التحسين 

مدى مطابقتها للتوصيات 

الواردة في تقرير مراجعة 

 (البرنامج األكاديمي

المعلومات الجديدة المستقاة 

 من زيارة المتابعة الميدانية
 االستنتاج العام

 المنهج الدراسي

 االهداف ومخرجات التعلم المطلوبة

 (المحتوى)الدراسي  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

 التحسينية للموظفيناالحتياجات 

 التي يتم تحديدها ومعالجتها

 إجراءات التخطيط للتحسين

 المتبعة
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 معايير المراجعة الناجحة وتقييم العملية

 معايير المراجعة الناجحة

 0تتمثلمعاييرالمراجعةالناجحةفيترتيباتمراجعةالبرنامجاألكاديميوتقييمهفياآلتي .1

انيكونالبرنامجالذيتتممراجعتهمدعومابأنظمةداخليةقائمةاوقيدالتحسينتتضمنالمواصفات  .1

إذتوفرخصائصالمراجعةالداخلية . والمراجعةاستناداإلىثقافةالتقييمالذاتيوالتحسينالمستمر

 .هذهاساساقوياللمراجعةالخارجية

 .انيكونتوقيتالمراجعةالخارجيةمناسبا .2

 .راجعةمطابقةإجماالللصورةالعامةللمراجعةالخارجيةانتكونالصورةالعامةللجنةخبراءالم .:

 0نقبلكلمنمانيتماالعتناءبالتفاصيلفيالتخطيطواإلعداد .4

  بأنتستمرفيتطبيقإجراءاتهاالخاصةبالعمل 0دائرة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي

 .معالمؤسسةالتعليميةوالمراجعينوتوفرالدعمالمناسبوالالزمللمراجعةالخارجية

 بأنيحرصعلىانتكونقاعدةاألدلةالتيتنتجهاأنظمةالمراجعةالداخلية 0 منسقالمراجعة

وإعدادالتقاريرمتوافرةفيالوقتالمناسبللمراجعينالخبراءالزائرينوأنيتمتلبيةاية 

 .إيضاحاتاومعلوماتإضافيةمطلوبة

 بأنتوفرتقريراللتقييمالذاتيللبرنامجاألكاديميالذيسيخضعللمراجعة الخارجية0 المؤسسة التعليمية. 

 بأنيقوموابالتحضيرللزيارةبمافيذلكقراءةالوثائقالمقدمةوإعداد التعليقاتاالوليةالتي 0لمراجعونالخبراءا

 .يسترشدبهافيإجراءالزيارة

انيكونهنالكتطابقفيتطبيقاسلوبالمراجعةالمعلنةوالبروتوكوالتمنقبلجميعالمشاركين  .5

 .بمايحترمرسالةوفلسفةالعمليةويدعمهاللمراجعةوالتحسينالمستمرين

 .نيعقدالمراجعونوممثلوالمؤسسةالتعليميةحوارامفتوحا ينمعناالحترامالمتبادلطوالمدة المراجعةا .6

 . انتكونأحكامالمراجعينواضحةومستندة إلىاألدلةالمتوافرةومدونةبشكلنظامي .7

 .لمعياروهيكلةالتقاريروأنتؤكدالمؤسسةصحة مايردفيهمنحقائقوفقاانيتماعدادتقريرالمراجعةفيالوقتالمناسب .8

 .نالمراجعةبناءةتقدم رايا منصفاومتوازناعنالبرنامج األكاديميمالمستمدةاتونمجموعةاالستنتاجانتك .0

انتكونالمؤسسةقادرةعلىاالستفادةمنالمراجعةالخارجيةبدراسةنتائجهاوأخذهابعيناالعتبار  .19

 .وإعدادخطةواقعيةللتحسينعنداللزوم

 :التقييم

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

الخارجية للبرامج األكاديمية التي تنظمها وسوف يطلب من المؤسسة التعليمية ورئيس المراجعة والمراجعين 

وستقوم دائرة ضمان الجودة و . ان مقتضبالمختصين ان يقوموا بتقييم كل مراجعة خارجية عن طريق ملء استبي

 . االعتماد االكاديمي بتحليل المالحظات المنهجية كما سيقوم عند الضرورة بمتابعة اية صعوبات تتم اإلشارة اليها

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 

 .ن الممارسات الجيدة وفرص التحسن المستمرمامثلة 

 
 

 قائمة مصطلحات مراجعة البرنامج األكاديمي
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 تالمستعملةفيدليلمراجعةالبرامجتعريفالمصطلحا

اوالمراجعةالداخليةوالخارجيةوإعدادالتقاريرمعانمختلفةحسبالسياقالتيت/قدتحتملبعضالمصطلحاتالمستعملةفيهذاالدليلو

 0وضعت التعريفات االتية لتلك المصطلحاتفقد وإلزالة االبهام . رد فيه

 التخصصات/ مجاالت التخصص/ الحقول االكاديمية 

وغالبامايتمتقسيمالحق.تصنفالحقوالألكاديميةمجاالتمحددةومترابطةاومجااللدراسةكالرياضياتوالطبوالهندسةوالفلسفة

ماللفنونعلىتخصصاتمتفالدراساتاإلنسانيةعلىسبياللمثالتشتملعلىموضوعاتكالتاريخواألدب،وقدتش0ولذاتالمجااللواسع

. نفصلةمنهاالفنونالجميلةوالتصوير

برامجحقليناوأكثر،اوقدتضمموضوعاتوتخصصاتمختلفةكالرياضياتفيالهندسةاوالمحاسبةفيإداروقدتجمعمناهجبعضال

 .ةاألعمال

 المعاييراألكاديمية

. هيمعاييرمحددةتضعهاالمؤسسةالتعليميةباالستفادةمننقاطمرجعيةخارجية

ويمكناستخدامهافيالتقييموالنالبرنامجاألكاديميموتشتملعلىالمستوىاوالحداألدنىمنالمعارفوالمهاراتالتييكتسبهاالخريجون

 .مراجع

 االعتماد

( او البرامج)هواالعترافالذيتمنحهوكالةاومنظمةمالبرنامجتعليمياومؤسسةتعليميةلتأكيدمقدرتهاعلىإثباتانذلكالبرنامج

يفيبالمعاييرالمقبولةوأنلدىالمؤسسةالمعنيةأنظمةفاعلةلضمانجودةانشطتهااألكاديميةوتحسينهاالمستمروفقآللمعاييرالمع

 .لنة

 خططالعمالوالتحسين

وقديتمتطبيقهاألكثرمنسنةواحدةإالانهيجبإعدادهاو.هيخططالتحسينالواقعيةالمستمدةمنالنظرفياألدلةوالتقييماتالمتوافرة

 .مراجعتهاكلسنةعلىمستوىالمقرراتوالبرامجاألكاديميةوالمؤسسةالتعليمية

 الطلبة المقبولين

 . كالمقبولونممناجتازواساعاتمعتمدةسابقةللقبوللمابعدالسنةاألولىهمالطلبةالمسجلونفيبرنامجأكاديميبمنفيهماولئ

 المعيارية/النقاطالمرجعية

وقدتكونالم.تمثاللعباراتالمعياريةالتوقعاتالعامةلمستوياتاإلنجازوالمهاراتالعامةالمتوقعةمنخريجيحقالوموضوعمعين

. عاييرالمرجعيةخارجيةاوداخلية

فالنقاطالمرجعيةالخارجيةتسمحبمقارنةالمعاييراألكاديميةوجودةبرنامجأكاديميبالبرامجالمماثلةله 

اماالنقاطالمرجعيةالداخليةفيمكناستخدامهاللمقارنةبينالحقوالألكاديميةاولتحديدالتوجهاتخاللفقرةزمنية.فيالعراقوالعالم

 .معينة

 

 المجموعة
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. المؤسسةالتعليميةوفقالرسالتهاونظامهاالداخليهيتلكالشريحةالمحددة منالمجتمعالتيتخدمها

 .وقدتكونمحددةجغرافيااووفقاللمنظماتوالمجموعاتواالفرادالداخلةفيأنشطتها

 اهدافالمقرر

يجبالتعبيرعناألهدافالعامةللمقررباعتبارهاالمخرجاتالتيينبغيانيحققهاالطلبةالذينيكملونالمقرركمزايامهمةوقابلةللقياس

 .هدافالمحددةلبرنامجاوأكثرمنالبرامجالتعليميةويجبانتسهمفيتحقيقاأل.

 المنهجالدراسياوالمناهجالدراسية

هيالعمليةالتعليميةالمنظمةبأكملهاالتيتصممهاالمؤسسة 

التعليميةوتديرهاللطالبالمقبولوفقالمخرجاتالتعلمالمطلوبة،وتتألفمنالمحتوىوترتيباتالتعليموالتعلم 

بمافي؛ستخداممجموعةمنالمرافقالمتوافرةفيالجامعةوخارجهاوفقالترتيباتمعينةوتقويمإنجازاتالطلبةباإلضافةإلىإمكانيةا

 .والميدانية ،والتدريبية،والرياضية،ذلكالمكتبات،ودراساتالحاسوب،والدراساتاالجتماعية

 (المهارات المكتسبة)المستقل الموجه / التعلم الذاتي

هوالتعزيزالفاعلللمهاراتالشخصيةالمشمولةبالمنهجالدراسيوالتيتدعمالطالبوالخريجفي 

وتشمألساليبالتعزيزالتعلماإللكترونيوالتعلمالشخصيوالذات.نهامالبحثعنالخبراتالمنظمةوغيرالمنظمةواستيعابهاوالتعلم

التعلمالذاتيالموجه ومناألدواتالمستعملةلدعم.يوالعماللميدانيوالواجباتوالتدريبوالتعلماالنعكاسي

 .خارجالمحاضراتالدراسيةالرسميةالسجالتالدوريةوتقاريرالتقييمالذاتيوأدواتالتعلمالتفاعليةوماإلى ذلك

 التعليم االلكتروني

قديكونالتعلم بطريقةإلكترونيةباستخدامتقنيةالمعلوماتالمكوناألولي او الثانويللموادالخاصةبالبرنامج 

وقديشتملعلىالتحديد . االخرى والتعلم قالبذاتهاوداخالفيمناحالتعليموقديكونمست.األكاديمياوالمقرر

وهو .الذاتيلألهدافومخرجاتالتعلمالمطلوبةوالموادعنطريقاالختيارالذاتي،ويتضمنعادةالتقييمالذاتي

واليعدتحوياللنصوصاوالمحاضراتالحاليةإلى .يزيدبصورةعامةمستوىالذاتيةفيالتعلموالمسؤوليةعنه

 .  ىإحدىالوسائطالمسجلةمسبقابحدذاتهتعلماإلكترونياموقعإلكترونياوإل

 التقييمالخارجي/المقيم

هوقيامالمؤسسةبتعينلبرنامجأكاديميمحدداوجزءمنبرنامجاومقررللخروجبرأيخارجيمستقلعنالمعاييراألكاديميةالموض

 .وعةوالمتحققةفياالمتحاناتالخاصةبمنحالدرجةالعلمية

 إطارالتقييم

ويشكالساسالتقييمالذاتيوالزيارة الميدانية . يوفرإطارالتقييمبنيةمعياريةلتقييمالبرامجاألكاديمية

منقباللمراجعينالمختصينوتقريرمراجعةالبرنامجاألكاديمي،وهومعدلالستخدامفيجميعالحقوالألكاديميةوالمؤسساتالتع

 .ليميةولتطبيقه علىالمراجعاتالداخليةوالخارجية

 

 (اللوائح)المفاهيمالعامة 
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 .هيالمبادئوالنظموالتعليماتالالزمةللمؤسسةالتعليميةضمنالسياساتالتيتحكمأعمالها

 مؤسسة التعليم العالي

/ البكالوريوس)هيالكليةاوالمعهداوالجامعةالتيتقدمبرامجالتعليمالعاليالمؤديةإلىالحصولعلىالدرجةالجامعيةاألولى

 .أوأيةدرجةأعلىمنذلك(دبلوم

 مخرجاتالتعلمالمطلوبة

ويجبانتكونمرتبطة .للمخرجاتوفقاهيالنتائجالمتعلقةبالمعرفةالتيتريدهاالمؤسسةالتعليميةمنبرامجها

 .وأنتعكسالمعاييرالمرجعيةالخارجيةبالمستوىالمناسب( قابلة للتقييم) بالرسالةوقابلةللقياس

 النظامالداخليإلدارةوضمانالجودة

هاالتعليميةوالعناصرالداخلةفيهاباالحتياجاتالمحددةوأنتخضعلهوالنظامالذيتعتمدهالمؤسسةالتعليميةلضمانتحقيقبرامج

ويتضمننظامإدارةالجودةالمستندإلىالمخرجاتمواصفاتمحددةللجودةمنالتصميمإلىالتقديم،.لمراجعةوالتحسينالمستمرين

ومتابعة ، والتقييموتحديدالممارساتالجيدةواوجهالقصوروالمعوقات

تحسينالنظاميينللعملياتلوضعالسياساتواالستراتيجياتواألولوياتالفاعلةلدالاألداءومقترحاتالتحسينوالتعزيزوالمراجعةو

 .عمالتحسين المستمر

 العمل/ سوقالوظائف

 .  هوتوفرمجاالتالتوظيفالمهنيةوالتجاريةوذاتالتوجهالبحثيوغيرهامنالمجاالتالتييكونالخريجمؤهالللعملفيهابعدالتخرج

 بيانالرسالة

كماقديعرضبيان .سةالتعليمةودورهافيتنميةالمجتمعهوبيانموجزيحددبوضوحمهمةالمؤس

 .الرسالةبياناتمساندةموجزةحولرؤيةالمؤسسةالتعليميةوقيمهاوأهدافهااالستراتيجية

 المراجعالمختص

 اال)هو شخصذوالمستوىالمهنيوالخبرةاإلداريةاوالذيلديهخبرةفيالموضوعالمعني 

انهليسمننفسالمؤسسةالتعليميةوليسلديهتضاربفيالمصالح،بحيثيمكنهالمساهمةبمراجعةالبرنامجالتعليميلضمانالجودةالد

 .اخليةوالخارجيةاولغاياتاالعتماد

 البرنامجاألكاديمي

كاديميلغرضمراجعةالبرنامجاألكاديمييعرفالبرنامجالتعليميبأنهذلكالذييقباللطلبةالذينيحصلونبعدإتمامهبنجاحعلىدرجةا

 .ة

 

 

 اهدافالبرنامج
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هيالغاياتالعامةلتقديمالبرنامجاألكاديميوالتيتوجه 

للتأكدمنقيامالطلبةبالعملمنأ)ومخرجاتالتعلمالمطلوبة(لضمانتحقيقاألهداف)بدورهاتطويراألهدافاالستراتيجيةوتنفيذها

 (جلتحقيقالنتاجالمطلوبة

 مراجعةالبرنامجاألكاديمي

وفيحالةالبرامجالتيتعلم .ىجميعالبرامجالتعليميةفيجميعمؤسساتالتعليمالعاليتنطبقمراجعةالبرنامجاألكاديميعل

 .فيأكثرمنمؤسسةتعليميةيكونالبرنامجبأكملهمشموالبالمراجعة

 :وهنالكثالثةاهدافلمراجعةالبرامجفيالعراق،وهي
فيمؤسساتالتعليمالعاليودائرة ضمانالجودة واالعتماداألكاديميفي الوزارة )تزويدصانعيالقرار -1

 .مبرامج التعلباألحكامالمدعومةباألدلةحولجودة( واولياءاألموروالطلبةوغيرهممناصحابالمصلحة

 .ن المستمرير عملياتضمانالجودةالداخليةبالمعلوماتحواللممارساتالجيدةوالتحدياتوتقييم االلتزامالتحستطودعم  -2

 .تعزيزسمعةالتعليمالعاليفيالعراقعلىالمستوىاإلقليميوالدولي -:

 ضمان الجودة

وفقاللمعايير انتتوافرفيالمؤسسة التعليمية الوسائاللالزمةلضمانتحديدالمعاييراألكاديميةلكل برنامج تعليمي

الدوليةالمماثلة،وأنتكونجودةالمنهجالدراسيوالبنيةالتحتيةالمعنيةمناسبةوتحققتوقعاتاألطرافالمعنيةوأنيمتلكخريجيهامج

 .درةعلىالتحسين المستمرموعةمنالمهاراتالمحددةوأنتكونالمؤسسةالتعليميةقا

 منسق المراجعة

هو الشخصالذيترشحه 

 .المؤسسةالتعليميةلتنسيقمراجعةالبرنامجاألكاديميللمساعدةفيجمعالمعلوماتوتفسيرهاوتطبيقأساليبالمراجعةالمعلنة

 التقرير

 .التقاريرالمنتظمةالمعدةاستنادا الىمراجعاتالبرنامجاألكاديميوتقييماتبرنامجهالتعليمي

 الذاتي التقييم

 .هوقيامالمؤسسةالتعليميةبتقييمبرنامجأكاديميمعينكجزءمنمراجعةالبرنامجوضمننظامداخليإلدارةوضمانالجودة

 الزيارة الميدانية

وتستمرالزيارةالميدانيةعادةلمدةيومين او .هيزيارةمعدلهالمراجعين مختصينخارجينضمنمراجعةالبرنامجاألكاديمي

 .نموذجيالذلك(1)ويضم جدول .ثالثة

 

 الوصف

. هوالوصفالتفصيليألهدافالبرنامجوبنيتهوالمخرجاتالمطلوبةمنهوايةمقرراتاومرافقمحددةاومواردداخلةفيه

 .ويوفرالتوصيفالمعلوماتالالزمةلتصميمالبرنامجوتقديمهومراجعته
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 الجهاتذاتالعالقة

هيتلكالمنظماتاوالمجموعاتاواألفرادذاتالمصلحةالمشروعةفياالنشطةالتعليميةللمؤسسةمنحيثجودةالتعليم 

ومعاييرهوفاعليةأنظمة 

ويعتمدالمدىالدقيقلمجم.وتضمعمليةالمراجعةاالستراتيجيةالفاعلةاهممجموعاتاألطرافالمعنية.ضمانالجودةوإجراءاتها

. ىرسالةالمؤسسةالتعليميةومدىأنشطتهاالتعليميةوظروفهاالمحليةوعاتاألطرافالمعنيةواهتماماتهمالمختلفةعل

وتشتماللمجموعاتذاتالمصلحةالمشروعةعلىالطلبة الحاليينوالخريجينوالطلبة .ويتحددالمدىعادة بدراسةلتحديدالنطاق

ة المعنية امورهماوعائالتهموطاقم المؤسسة التعليمية والوسطالتوظيفيوالوزاراتالحكومي.قواولياءالتحباالالراغبين

 .والراعينوغيرهممنالمنظماتالممولةوالمنظماتواالتحاداتالمهنية إنوجدت

 الخطط االستراتيجية/ األهدافاالستراتيجية

ناألهدافالخاصةبالمؤسسة مهيمجموعة

. التعليميةوالمستمدةمنرسالتهاوالمحولةإلىخطةواقعيةتقومعلىالتقييماتالمدعومةباألدلة

عىالمؤسسةعنطريقهاإلىتحقيقرسالتهاوتحددالخطةاالمورالتيينبغيمعالجتهاواإلطارالزمنوتركزاالهدافعلىالوسائاللتيتس

 .وترافقهاخطةتنفيذيةتتضمنترتيباتلمراقبةالتقدموتقييماآلثار، يهيوالشخصالمسؤولوالتكاليفالتقدير

 تقييم الطلبة

ناإلجراءاتالتيتشمالالمتحاناتوغيرهامناألنشطةالتيتقومبهاالمؤسسةالتعليميةلقياسمقدارإنجازمخرجاتالتعلمهيمجموعة

، كماتوفرالتقييماتوسيلةلتصنيفالطلبةوفقآإلنجازاتهم . مالمطلوبةللبرنامجاألكاديميومقرراته

.  هجمناسبويسعىالتقييمالتشخيصيإلىتحديدالمدىالحاليلمعارفالطالبومهاراتهسعياوراءاعدادمن

 . ويوفرالتقييمالتكوينيالمعلوماتعناداءالطالبوتقدمهدعمالمتابعةالتعلمدوناحتسابعالمةمنأجاللتخرجبالضرورة

اماالتقييمالشموليفيحددالمستوىالنهائيلتحصياللطالبفيالبرنامجاوعندنهايةالمقررالذييدخلفيالساعاتالمعتمدةللبرنامجاألكا

 .ديمي

 تقييمات الطلبة

0 نأكثراألساليباستخدامالجمعاآلراءمو.اءالطلبةحولجودةبرنامجهمفيبنيةقياسيةمعتحليلللمخرجاتهيعمليةجمعآلر

لدراساتالمسحيةواالستبيانات،ومناآللياتاألخرىالمؤتمراتاإللكترونيةوالهيئاتومجموعاتالعماللمركزةوالتمثيلفيالمجالا

 .سواألوساطاألخرى

 طرائق التعليم والتعلم

قمخرجاتالتعلمالمطلوبةمن يلمساعدةالطلبةعلىتحقالتدريسييندمهاهيمجموعةالطرائقالتييستخ

ومنامثلةذلكالمحاضرات،وتعليمالمجموعاتالصغيرةكالجلساتالتعليميةوالندوات،ودراسةحالةلكطالبحولكيفيةت.المقرر

بحثية اتككتابةاوراقبحلياللمعلوماتوالوصوإللىالقرارات،والواج

والرحالتالميدانية،والجلساتالعمليةإلكسابالطلبةالمهاراتالعمليةوإجراءالتجاربل،ليكتسبالطلبةمهاراتالتعلمالذاتيوالتقديم

 .تدريبالطلبةعلىتحلياللنتائجوالوصوإللىاستنتاجاتمحددةوإعدادالتقاريراوالعروضاوالملصقات

 


