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 المقدمة

 من أجل تعزیز التعلیم الزراعي في البالد كشرط أساسي لتطویر القوى العاملة الماھرة       

وبأعداد كافیة، كانت جودة التعلیم الزراعي مصدر قلق ألسباب منھا مدى جودة البرامج االكادیمیة ونقص 

یسعى   .والبنى التحتیة، وامور كثیرة اخرى تعمل بالضد من تطور ھذا القطاعأعضاء ھیئة التدریس والتمویل 

مجلس تحسین جودة التعلیم الزراعي جاھًدا لتطویر البرامج االكادیمیة من جھة والمساعدة في نقل وتنسیق 

الً ورة وصوالكلیات لتطویر الموارد البشریة والحصول على اعتمادیة التعلیم وتقدیم المش التعلیم الزراعي في

 الطلب مع رفع تقاریر التقییم الذاتي وتقاریر تقییم الخبراء الخارجیون والحصول على االعتمادیة الى تقدیم

  البرامجیة.

األھمیة الوطنیة.  من الذاتیة في عملیة االعتماد المؤثرة سلبا في االمور ذات الكثیرفي اآلونة األخیرة، نالحظ 

العملیة من أجل غرس الشفافیة،  لالعتماد بدرجة عالیة من الموضوعیة في لذلك، ھناك حاجة إلى نھج جدید

اعتماد البرامج االكادیمیة لدى الجھات  یسھلسوالقدرة التنافسیة في المعالجة، ومع وضع ھذه في االعتبار، 

 المانحة للجودة. 

 ي نشاطاتھا. وحتى إن التطلعمن غیر المتوقع أن تحقق البرامج االكادیمیة أعلى مستویات التقدیر في كل نواح

ھو أمر غیر واقعـي. لذلك فأن معاییر البرامج االكادیمیة المقترحة تھدف إلى تقدیم معاییر وصفیة لألداء  إلى ذلك

النشاطات المتعلقة بالتعلیم العالي بحیث یمكن للمسؤولین عن ھذه القطاعات أن تكون  في أشكال مختلفة من

یر الممارسات الجیدة لتحقیق متطلبات الجودة في التعلیم العالي تمھیداً للحصول معای لدیھم أسس واضحة تعتمد

للبرامج التعلیمیة. كما یمكن أن تساعد ھذه المعاییر في التقویم المؤسسي الذاتي، وفي  على االعتماد األكادیمي

على جوانب القوة األداء، باإلضافة إلى مساعدة المؤسسة التعلیمیة ككل في التعرف  وضع الخطط لتحسین

 .والعمل على تحسین جوانب النشاط التي تم إعطاؤھا األولویة ضمن رسالة المؤسسة النسبیة والضعف النسبي،

القیاسیة لتلبیة احتیاجات سوق العمل ومواكبة المعاییر الدولیة، مع االھتمام بمھارات  وضعت المعاییر البرامجیة

وبھذه المناسبة  .حدث والكتابة والتواصل باللغة اإلنكلیزیة ومھارات القیادةالذاتیة والتعلّیم المستمر والت اإلدارة

التعلیم العالي والبحث العلمي والسادة  نود أن نعبر عن شكرنا لكل من ساھم في اخراج ھذا الدلیل بدءا من وزارة

ة ھذه المعاییر البذراعضاء مجلس تحسین جودة التعلیم الزراعي في العراق. وأخیرا نسأل هللا تعالى ان تكون 

 .االولى في التوجیھ للوصول الى االعتمادیة للبرامج االكادیمیة في كلیات الزراعة العراقیة

 
 مجلس تحسين جودة التعليم الزراعي                                                                       

  2022 كانون الثاني                                                                       
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 الباب األول

 أحكام أساسیة

 

 جودة البرامج االكادیمیة معاییر. مجال تطبیق 1

المحددة في رؤیتھا ورسالتھا. األقسام العلمیة في كلیات الزراعة وفق المؤشرات تطبق ھذه المعاییر على جمیع 

 .بفاعلیةومدى تطبیقھا  األكادیميالبرنامج ھذه المعاییر في  مؤشرین ھما وجودبناء على المعاییر  یتم تقییم

 .بارككل یؤخذ في االعت القسم العلميفان األداء في كل ھذه المجاالت على مستوى  البرامجيالتقویم لالعتماد  دعن

كما  ن عدمھم التعلیمیة في أھمیتھا بالنسبة للحكم باالعتماد البرامج االكادیمیةبالتأكید، ال تتساوى كل نشاطات 

 ھ).القسم ورسالتیُعتمد ھنا على رؤیة برنامج، واستراتیجیتھ الخاصة بالتطویر (ظروف كل  االعتبار بنظرتؤخذ 

ً في بعض  ً رفیعا د ، في مثل ھذه الحالة یعوحدات او شعب الكلیةفعلى سبیل المثال یحتل البحث العلمي مكانا

شعب او ھذا اإلسھام أمراً بالغ األھمیة. بالمقابل ھناك  إسھام أعضاء ھیئة التدریس في البحث العلمي، ومدى

وال  ة،الجامعیالدراسة  ومستویات مختلف مراحل في ةبرامج التعلیمالتركز على نوعیة  اقسام علمیة في الكلیة

التدریس في النشاطات البحثیة  یعد البحث العلمي باألھمیة نفسھا على الرغم من أھمیة اشتراك أعضاء ھیئة

األحوال تحظى جودة معیار  لضمان أن یكون تدریسھم متابعاً آلخر التطورات في مجال تخصصھم. وفي جمیع

داء الجید یعد األ علمي في كلیات الزراعة. لذاقسم التعلم والتعلیم بأھمیة قصوى ألنھ یشكل الوظیفة األساس ألي 

ً بالنسبة لقرارات االمتعلق بھذا المعیار أ أما بالنسبة  .األكادیمي وضمان الجودة البرنامج عتمادمراً جوھریا

األنشطة  فكل معیار ینظر إلیھ بما یتناسب مع طبیعة البرنامج الخاضع للتقویم. یؤخذ باالعتبارلتقویم البرامج 

دمات لخوجودة ا التدریس،البرامج مثل: تعیین أعضاء ھیئة  فيفي المؤسسة ولھا تأثیر كبیر زیا دار مركالتي ت

علیھا.  وان لم یكن لمسؤول البرامج سیطرة البرامجيھذه األنشطة في االعتبار عند التقویم المكتبیة، فتؤخذ 

تحقیق  إضافة إلىیر األكادیمیة الوطنیة مع المعای تتناسبالبرامج معاییر تحصیل الطالب التي ویجب أن تحقق 

 .القسم العلميھا البرنامج وأھدافھ التي وضعرسالة 

 

 یةمصطلحات أساس. 2
 المصطلحات حق المؤسسات في االعتماد واستخدامالمانح العتمادیة برامج العلوم الزراعیة  ABET یدرك فریق

 ثابت وواضحفھم  وموظفیھا أن یكون لدیھم ABET لفرق مراجعيمن الضروري ولكن  یختارونھا،التي 
 یة التالیة:ریف األساساسوف تستخدم التعالفحص والتدقیق  لجانفان  االعتبار،في لغرض اخذ ذلك للمصطلحات. 
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 )Program Educational Objectives( التعلیمیةأھداف البرنامج 

بعد لیلة عدد سنوات قتصف ما یتوقع من الخریجین تحقیقھ في غضون  البرنامج التعلیمیة عبارات واسعة أھداف 
 الفئات المستھدفة للبرنامج. التخرج. تستند أھداف البرنامج التعلیمیة على احتیاجات

 )Student Outcomes( مخرجات الطالب

وتكون قادرة على القیام بھ بحلول وقت التخرج. ھذه تتعلق  معرفتھ تصف مخرجات الطالب ما یتوقع الطالب 
 البرنامج. المھارات والسلوكیات التي یكتسبھا الطالب أثناء تقدمھم فيبالمعرفة، 

 )Basic Science( العلوم األساسیة

علوم لفھم الجوانب األساسیة للظواھر الطبیعیة. تتكون ا العلوم األساسیة ھي تخصصات تركز على المعرفة أو 
 .البیئةالحیاة وعلوم من الكیمیاء والفیزیاء والعلوم الطبیعیة األخرى بما في ذلك  األساسیة

 )Level Mathematics-Collegeالجامعیة (لریاضیات ا

لتي ا واساسیات الریاضیاتدرجة من التطور الریاضي مفردات تشمل الریاضیات على مستوى الكلیة  تتطلب 
 ستوى الكلیةعلى مللریاضیات بعض األمثلة یجب تقدیم  توضیحیة،حساب التفاضل والتكامل. ألغراض ب تتمثل

واإلحصاء، وتصمیم وتحلیل التجارب تشمل حساب التفاضل والتكامل والمعادالت التفاضلیة واالحتماالت 
 .الزراعیة

  ) ProblemsComplex Agricultural Engineering( مكونات علوم الھندسة الزراعیة

یجب أن یوفر المنھج المعرفة األساسیة لمبادئ الھندسیة والزراعة و / أو العلوم ذات الصلة بالنظام الحیوي والقدرة 
على تطبیقھا لتحلیل وتفسیر وتحدید الحلول البدیلة وتنفیذ التجارب لتعزیز أداء النظم الزراعیة أو حل المشكالت 

 الحیوي. الشائعة في الزراعة و / أو النظام

یجب إجراء العملیة التعلیمیة الموضحة في المناھج الدراسیة بطریقة تضمن حصول الخریجین على ما یكفي من 
في العملیة لتحدید وتحلیل وصیاغة وتصمیم واستخدام والسیطرة على اآلالت والھیكل  والقدرةالمعرفة والمھارة 

في إنتاج النبات والحیوان ومعالجة المواد الزراعیة و / كما ھو مطلوب  الزراعیةواألنظمة من أجل حل المشاكل 
 أو البیولوجیة.

 )Agricultural Engineering Sciencesالعلوم الزراعیة الھندسیة (ِ 

یجب أن یشتمل محتوى المناھج الدراسیة التي تعتبر "مكونات تعلیمیة للریاضیات والعلوم الطبیعیة والتقنیات"  
مواد منھجیة تتعلق بالریاضیات والعلوم الطبیعیة (مع التركیز على مواضیع  ةى مجموععل للعمل الحقليالمناسبة 

متعددة مثل الفیزیاء أو الكیمیاء أو علم األحیاء أو الجغرافیا) ، ومجال األرصاد الجویة الزراعیة ، وھندسة الري 
ال اآلالت الزراعیة واألتمتة ، و / (الھندسة المدنیة والبیئیة الزراعیة) ، و / أو مج االراضي واستصالح والبزل

أو مجال نظام العمل الزراعي والسالمة ، و / أو مجال الزراعة / البیولوجیة نظام اإلنتاج و / أو مجال الزراعة / 
 المعلومات البیولوجیة والبیئیة. 

 )Assessmentویم (التق

الطالب  اتمخرج تحقیق نتائجمدى ع وإعداد البیانات لتقییم ید وتجمیتحدتشمل ھو عملیة واحدة أو أكثر  ویمالتق 
 لةالتدابیر المباشرة وغیر المباشرة والكمیة والنوعیة ذات الص الفعال واألھداف التعلیمیة للبرنامج. یستخدم التقییم

 ة التقییم.ملیكجزء من ع طرق أخذ العینات المناسبة أحد التي یتم قیاسھا. یمكن استخدام المخرجاتبما یتناسب مع 
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 )Evaluation( التقییم

تقییم إلى أي ال من خالل عملیات التقییم. یحدد واألدلة المتراكمةالتقییم ھو عملیة واحدة أو أكثر لتفسیر البیانات  
 القرارات واإلجراءات المتعلقة بتحسین البرنامج.تحدد مدى یتم تحقیق نتائج الطالب. نتائج التقییم 

  )Continuous Quality of Program Improvementالبرنامج ( لجودةالتحسین المستمر 

جب البرنامج بمو جانب من جوانبأي او تطویر التحسین المستمر للجودة ھو عملیة تغذیة راجعة دوریة لتغییر 
على حقیق أمن اجل تالمالحظات في صیاغة التغییرات،  واالستفادة منیتم والتي  والتقییم وغیرھا ویمنتائج التق

 الطالب. مخرجاتتحقیق األھداف التعلیمیة للبرنامج والدرجات في 

 )Program Accreditation( عتماد البرنامجا

 التقییم.و ویمنتیجة عملیة التقبناءا على المعاییر المعمول بھا  یلبي المنفذ االعتراف أو اإلقرار بأن البرنامج

 )Certificationالجودة ( شھادة

توفى إلى حد أنھ قد اس باعتبار المقدم لالعتماد لبرنامجلتقییم وال ویمالتقعملیات  الرسمي بعداالعتراف أو اإلقرار 
 المعاییر واإلجراءات.متطلبات كبیر 

 )Team( الفریق

البرنامج "عدد كاٍف من أعضاء ھیئة التدریس القادرین على تنفیذ المنھج ان یوفر یجب  التعلیمیة،إلجراء العملیة  
دریس بالدعم ویجب أن یزود أعضاء ھیئة الت للبرنامج،بأسالیب تعلیمیة قابلة للتطبیق وتحسین النتیجة التعلیمیة 

 .المؤسسي"

 )Scientific Department( القسم العلمي

بعد الحصول على  سنوات أربعیقصد بھا كل قسم علمي في كلیات الزراعة یقدم برامج دراسیة ال تقل مدتھا عن 
 .درجة علمیة شھادة الدراسة الثانویة العامة وتھدف إلى منح
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 الباب الثاني

 معاییر االعتماد

 :المعاییر اآلتیة األكادیميلبرنامجھ الحصول على االعتماد  یروم الذي القسم العلميحقق یجب أن ی

 متطلبات عامةال1. 
 نظاماً توثیقیاً یساھم في تحقیق معاییر الجودة ویحافظ على تحسین فعالیة نظام إدارة القسم العلميضع یجب أن ی

 :یشملوالذي الجودة 

 .تحدید العملیات واإلجراءات الالزمة لتطبیق نظام إدارة الجودة -أ

 .العملیات واإلجراءات ونظام العمل وتعاقبھا وتفاعلھاأسلوب تسلسل  -ب

 .تحدید طرائق ضمان ضبط العملیات والتأكد من فعالیاتھا -ت

 .توفیر المعلومات وتحلیلھا وأسالیب القیاس المناسبة لھا -ث

 .توثیق وتحدید النتائج المتحققة والمخطط لھا لالستمرار في التحسین المستمر للعملیات -ج

 دلیل الجودة 2.
تضمن حدثھ باستمرار ویجب أن یدلیالً للجودة ویحافظ علیھ وی مجلس تحسین جودة التعلیم الزراعي ضعییجب أن 

 :ما یلي

 .بما في ذلك التفاصیل والمبررات بالقسم العلميإجراءات العمل الخاصة  -أ

 .اإلشارة إلى مرجعیة اإلجراءات المستندة إلى اللوائح والنظم الخاصة بالجامعة أو الكلیة -ب

 وضع مخططات توضح التفاعل بین إجراءات نظام إدارة الجودة مع وصف ھذا التفاعل بین اإلجراءات -ت

 .والعملیات المختلفة

 القسم العلميضبط الوثائق في 3.

 :تتم عملیة ضبط الوثائق من خالل ما یلي

 .التأكد من مالئمة الوثائق قبل اعتمادھا صدارھا -أ

 .واعادة اعتمادھا عند الضرورة ٕ )تعدیلتنقیح، (مراجعة وتحدیث الوثائق  -ب

 .التأكد من تحدید ماھیة التعدیالت الحاصلة على الوثائق -ت

 .التأكد من أن الوثائق واضحة وسھلة التمییز من خالل الترمیز الدقیق -ث

 .التأكد من تمییز الوثائق خارجیة المصدر وضبط أسلوب توزیعھا -ج

 .اةمنع االستخدام غیر المقصود للوثائق الملغ -ح
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 القسم العلميضبط السجالت في 4.
 المصادقة على سجالت الجودة كافة وصیانتھا وتحدیثھا لضمان استمراریة التحسین وكذلك القسم المعنيیجب على 

 حفظتردادھا. كما البد من تحدید فترة بقاء السجالت في حالة مقروءة ویسھل تحدیدھا والحصول علیھا واس

في حال استخدام السجالت االلكترونیة یحدد لھا نموذج یوضح موقع تلك  .منھاالمستندات وطریقة التخلص 

 .االحتفاظ بھا وطریقة فعالة للمحافظة علیھا المستندات وتاریخ إنشائھا ومدة

 ةیمسؤولیة اإلدارال5.
التأكد یجب  ABETالھندسیة الزراعیة من جمیع البرامج التي تسعى للحصول على االعتماد من ھیئة االعتماد 

 التالیةر . تنطبق المعاییمرحلة البكالوریوس او الماجستیرجمیع المعاییر العامة التالیة لـبرامج  تستوفي اأنھ من

 .ھامجال تخصص عن بغض النظر العلوم الزراعیةعلى جمیع برامج 

I :كالوریوسالب درجة المعاییر العامة لبرامج مستوى 

 أھداف البرنامج التعلیمیة األول:المعیار 

 أھداف تعلیمیة موثقة ومنشورة بما یتفق مع رسالة ورؤیة المؤسسة األكادیمي كون للبرنامجییجب أن 

 یةالتطبیقات الزراعمجاالت من او عدة  معین مجال البرنامج التعلیمي اھداف عكست. یجب أن التعلیمیة

ان یكتسبھا الطالب المتخرج وان تفي باحتیاجات  بالتخصص، ویعكس القدرات المطلوب ذات الصلة

 فضال عن تلبیة احتیاجات سوق العمل.سنوات من التخرج  5-3بعد الخریج في حیاتھم المھنیة 

 یجب أن تكون عملیة لتطویرھا وان تكون ھذه المراجعة موثقة. البرنامج التعلیمي یجب مراجعة اھداف

وق وس ألھداف تستند إلى احتیاجات البرنامج المختلفةا وتثبت أنالمراجعة دوریة ویجب أن تضمن 

 وعملیة رصد األھداف. ضروریة للتطویر والمراجعة سوق العمل. تعد مدخالت العمل

 

 الطالب الثاني:المعیار 

 یم أداء الطالبیجب تقیویجب أن یكون لدى الطالب المقبولین في البرنامج الخلفیة التعلیمیة الالزمة لذلك 

ریجین من وبالتالي تمكین الخ الطالب،في نتائج  المطلوب النجاح مراقبة تقدم الطالب لتحقیقباستمرار و

 .العالقة والمھام ذاتالطالب فیما یتعلق بالمنھج الدراسي  توجیھتعلیمیة. یجب ال البرنامج اھداف تحقیق

ناسب األكادیمي الم ومنح االئتمان جدید، ما ھوكل  لتقبلیجب أن یكون لدى البرنامج سیاسات یفرضھا  

یكون  یجب أن أخرى. تعلیمیة مؤسسات الى عند انتقال الطالبالتي یتم تدریسھا  للمقررات الدراسیة
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وثقھا لضمان أن الطالب الذین یتخرجون یستوفون جمیع متطلبات یفرضھا ویلدى البرنامج إجراءات 

 المنشود.والتأكد من أن الطالب یحققون باستمرار نتائج التعلم ، التخرج

 

 

 

 مخرجات الطالب الثالث:المعیار 
تعلیمیة. إن تحقیق ھذه ال طالب تدعم أھداف البرنامجللیجب أن یحتوي البرنامج على نتائج موثقة 

ات الفقرمخرجات الطالب ھي نتائج ان . المیدانیة للزراعةالممارسة  الخریجین لدخول یھیئ المخرجات
 .األكادیمي یحددھا البرنامج یمكن انباإلضافة إلى أي نتائج إضافیة )، 7( الى) 1(من 

 تطبیق مبادئ العلوم المعقدة من خالل الزراعیةالقدرة على تحدید وصیاغة وحل المشكالت  .1
 .والریاضیات الزراعیة والھندسیة

تلبي ي الحلول الت من اجل التوصل الى أفضل الزراعیة المناسبة اتتطبیقتنفیذ الالقدرة على  .2
العوامل العالمیة ووكذلك  والرفاھیةمع مراعاة الصحة العامة والسالمة  ةاالحتیاجات المحدد

 .الثقافیة واالجتماعیة والبیئیة واالقتصادیة
 مختلف شرائح المجتمع.القدرة على التواصل بشكل فعال مع  .3
ة لوم الزراعیمختلف جوانب العالقدرة على التعرف على المسؤولیات األخالقیة والمھنیة في  .4

في  یةالزراعالحلول  والتي یجب أن تأخذ في االعتبار تأثیر مستنیرة،المواقف وإصدار أحكام و
 .السیاقات العالمیة واالقتصادیة والبیئیة والمجتمعیة

یئة وخلق ب ویكون قادرا على القیادة، القدرة على العمل بفاعلیة في فریق یعمل أعضاؤه معًا .5
 .وتحقیق األھداف المكلف بھا لمھاملتخطیط األھداف، وال وتحدید شاملة،تعاونیة 

العلوم  سساتطویر وإجراء التجارب المناسبة والتحلیل وتفسیر البیانات واستخدام الالقدرة على  .6
 .النتائج للتوصل الى الزراعیة

باستخدام  الحاجة،حسب  في مجال تخصصھ القدرة على اكتساب وتطبیق المعرفة الجدیدة .7
 المناسبة. استراتیجیات التعلیم

 

 
 

 التحسین المستمر للجودة الرابع: المعیار

یة التعلیموتقویم أھداف البرنامج  موثقة مناسبة للتقییم الدوري اجراءاتیجب أن تكون ھناك • 
 .نتائج الطالبالتربویة وو

یتم  بونتائج تقییم نتائج الطال التعلیميلبرنامج ایجب أن یكون ھناك دلیل على أن نتائج تقییم • 
مفردات المنھج أھداف البرنامج مثل في  الالزمة التغییراتاجراء كمدخالت في  ھااستخدام
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تحسین الدرجات  بھدف البرنامج جوانب جانب آخر من وأي الفصول الدراسیة، ومناھج الدراسي،
 نامج.تحقیق النتائج واألھداف التعلیمیة للبرو التي یحصل علیھا الطالب

 بمخرجات طلبة ةالمعنی الجھات المستفیدةمن وإلى جمیع  تغذیة راجعةیجب أن تكون ھناك • 
 لتحقیق أھداف البرنامج التعلیمیة.والدراسات العلیا  الدراسات االولیة

خضع تكافیة للبرنامج موارد داعمة توفر تحسین الجودة مع ل مستمر یجب أن یكون ھناك برنامج• 
 الداخلیة.الجودة  لمراجعة

 

 المناھجالخامس: لمعیار ا
ول للفص وصفا ذلكبولكنھا ال تحدد  للزراعةتحدد متطلبات المناھج مجاالت الموضوعات المناسبة 

طالب بما یتفق مع نتائج ال منطقة،محتوى مناسبًا لـكل  األكادیمي . یجب أن یوفر منھج البرنامجالدراسیة
زراعیة الممارسة العلى استعداد لدخول مؤھلین وتأكد من أن الطالب ال إلى للبرنامج،واألھداف التعلیمیة 

 . یجب ان تتضمن المناھج الدراسیة:المیدانیة
 العلوم األساسیة من امزیج تضمفصل دراسي (أو ما یعادلھا)  لكل ساعة معتمدة 30ما ال یقل عن  .1

 للبرنامج. ةمناسبالعملیة ال الممارسة إضافة الىالكلیة  ضمن متطلبات والھندسیة
 ةمناسبتغطي العلوم الزراعیة الفصل دراسي (أو ما یعادلھا) لكل ساعة معتمدة  45ما ال یقل عن  .2

استخدام و الریاضیة والھندسیةالحاسوب تطبیقات والمختلفة  الزراعیةعلوم الویتكون من  للبرنامج،
 .المناسبةالحدیثة  الوسائل

 للمنھج ویتوافق مع أھداف البرنامج التعلیمیة. التقنيمكون تعلیمي واسع یكمل المحتوى  .3
 التطبیقات الزراعیة الحدیثة التي:خبرة كبیرة في  .4

 الزراعیة المتعددة. والمحدداتالمناسبة  تكون مزیجا من الخبرات الزراعیة )أ(
 السابق. الفصل الدراسيالمعرفة والمھارات المكتسبة في عمل  على تستند  )ب(

 

 

 

 والكوادر الساندةأعضاء ھیئة التدریس السادس: المعیار 

لتغطیة  ةالكفاءو ویمتلكون الخبرةأعضاء ھیئة التدریس كاٍف  عدد أن األكادیمي یجب أن یثبت البرنامج
یجب أن یكون عدد أعضاء ھیئة التدریس كاٍف الستیعاب كما جمیع مجاالت المناھج الدراسیة للبرنامج. 

 تربوي،ال واإلرشاد مع الطلبة، تفاعل أعضاء ھیئة التدریسعن فضال المستویات المناسبة من الطالب 
 .لبةالط شؤونو الكوادر الفنیة واالداریة،والتفاعل مع  الجامعیة، اتخدمالنشطة وا

 قدرةالیجب أن یكون لدى أعضاء ھیئة التدریس المؤھالت المناسبة بالبرنامج ویجب أن یكون لدیھم  
 ر واالستمرارعملیات التقییم والتقدی وتطویر وتنفیذالمناسب للبرنامج  الكافیة لضمان التوجیھ واالمكانیة

وامل عخالل العدید من المن  للكوادر التدریسیة الشاملةتحسین البرنامج. یمكن الحكم على الكفاءة في 
لى التواصل والخبرة والقدرة ع الھندسیة وفعالیة التدریسو الزراعیة مثل التعلیم وتنوع الخلفیات والخبرة

یات والمشاركة في الجمع المقدمة، ومستوى المنح الدراسیة للبرامج، الفعال لتطویرمن ا لمزید واالندفاع
  المھنیة.
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 موارد وبیئة التعلمال السابع:المعیار 

یق تحقدعم ل الدراسیة والمكاتب والمختبرات والمعدات المرتبطة بھا مناسبة القاعاتیجب أن تكون 
مخرجات الطالب وتوفیر جو یساعد على التعلم. األدوات والمعدات والموارد الحاسوبیة الحدیثة 

لبرنامج، ویمكن الوصول إلیھ، ویتم صیانتھ بشكل منھجي ل متاحا یجب أن یكون والمختبرات المناسبة
مناسب فیما لتوجیھ الالبرنامج. یجب تزوید الطالب با وتلبیة احتیاجنتائج اللتمكین الطالب من تحقیق 

كون یجب أن ت المعدات والموارد الحاسوبیة والمختبرات المتاحة للبرنامج.و یتعلق باستخدام األدوات
كافیة لدعم األنشطة العلمیة والمھنیة للطالب  خدمات المكتبة والبنیة التحتیة للحوسبة والمعلومات

 .واألساتذة

 

 الدعم المؤسسيالقیادة و الثامن:المعیار 

  یجب أن یكون الدعم المؤسسي والقیادة كافیین لضمان الجودة واستمراریة البرنامج.

اإلداریة والفنیة) المقدمة  الخدمات المؤسسیة والدعم المالي والموظفین (كالھما التي تشملالموارد 
امج كافیة ناحتیاجات البرنامج. یجب أن تكون الموارد المتاحة للبرب للبرنامج یجب أن تكون كافیة للوفاء

جب أن تكون ی االحتفاظ بھیئة التدریس المؤھلة وتوفیر التطویر المھني المستمر لھا.لجذب التدریسیین، و
الموارد المتاحة للبرنامج كافیة للحصول علیھا وصیانتھا وتشغیل البنى التحتیة والمرافق والمعدات 

 الطالب. وتوفیر بیئة یمكن من خاللھا تحقیق نتائج للبرنامج،المناسبة 

 

 البرنامج التاسع: ارتباطات المعیار

 واألكادیمي الجانب المھني التطبیقيبین  التوفیقأ) 

 األھداف في التخطیط وتحدید من المؤسسات الزراعیة فعالة) یجب أن تكون ھناك مشاركة 1-أ
 مع صلةال ووثیقة ھا محدثةمن أن والتثبت التعلیمیة للبرنامج ونتائج الطالب والمناھج

 .والمتطلبات المھنیة المجتمع احتیاجات

مع الجھات الزراعیة ألعضاء ھیئة التدریس / الطالب  مشاركة فعالة) یجب أن یكون ھناك 2-أ
 او إشرافوب بحث التخرج ومشاریع المستفیدة والمجتمع من خالل الزیارات المیدانیة

 .الجھات المستفیدة منمتخصصین  مشاركة

 واألوساط األكادیمیة والجمعیات المؤسسات الزراعیةلیة مستدامة بین ) یجب أن تكون ھناك آ3-أ
 المھنیة. الزراعیة

 )Community-Oriented Programs( المجتمع لخدمةب) البرامج الموجھة  

لمساعدة المجتمعات  أن الطالب والمنظمات الطالبیة لدیھا برامج من اثباتیجب أن یكون ھناك 
اسبة من خالل إیجاد الحلول المن المجتمعیة ولكن أیًضا لتحقیق مكاسبلیس فقط كوسیلة للخدمة 
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د ق یجب التشاور مع المجتمعات لتحدید احتیاجاتھم.كما  .للمعوقات الفنیة لإلنتاج الزراعي
 .من خالل المھارات التي اكتسبوھامساعدة لطالب  المقترحةتتضمن المشاریع 

 )Engagement in Professional Practice( ج) االنخراط في الممارسة المھنیة

 لجدیدة،اوالمواضیع المھنیة  یجب أن یقدم البرنامج خدمات تعلیمیة معتمدة على التقنیات الجدیدة
 مواكبة بغیةاألكادیمیة و في المؤسسات الزراعیة المھنیة الزراعیین لمساعدة المھندسین

التعلیم  یمكن تطویر دورات .معین من التخصصات الزراعیة لتطورات الجدیدة في مجالا
 .والجمعیات المھنیة ذات العالقة المؤسسات الزراعیةوتحدیثھا بالتعاون مع  المستمر

 تحقیق نتائج الطالب. لمعیار لدعمھذا اوتقییم ل توثیقیجب أن یكون ھناك 

 

II :الماجستیر درجة المعاییر العامة لبرامج مستوى 

 برنامج دراسة لحصول على االعتماد على مستوىلسعى البرنامج الذي یمن ان  ABETلجنة  تتأكدیجب أن 
 نشورم األكادیمي امجنلبرا. یجب أن یكون المدرجة في ادناهفي بالمعاییر ی في العلوم الزراعیة انھالماجستیر 

 األھداف التعلیمیة ونتائج الطالب.وواضح 

 الطالب والمناھج مستوىالمعیار األول: 

أكمل د ق لتحقق من أن كل طالبمن اجل اذھا ینفیقوم بتیجب أن یحتوي برنامج الماجستیر على إجراءات 
 والتي: للدراسة الجامعیة االولیةالخبرات التعلیمیة والمھنیة  كافة متطلبات

مستوى  العلوم الزراعیة علىلبرامج  من المعاییر العامة 3الطالب لنتائج المعیار  استیفاء )أ(
  یوس،البكالور

لتي االریاضیات والعلوم األساسیة (العلوم األساسیة  لمقرراتیشمل ما ال یقل عن سنة واحدة  )ب(
من  ى األقلعل سنة ونصفالعلوم البیولوجیة والكیمیائیة والفیزیائیة) ، باإلضافة إلى  تشمل

من المعاییر العامة  5متطلبات المعیار  كبیرة تلبي خبرةالھندسیة وو مقررات العلوم الزراعیة
 .وسالبكالوریدراسة لمستوى للبرنامج الزراعي 

لبرنامج ABET قبل ھیئة االعتماد البرامجي لـ  من ةالمعتمد بموجب المعاییرإذا تخرج الطالب 
 أنھ تم استیفاء البندین (أ) و (ب) أعاله. فھذا یعني ، وس للعلوم الزراعیةالبكالوری

تطویر  ھاتنفیذیؤكد مستوى الماجستیر سیاسات وإجراءات  العلوم الزراعیة علىن لبرنامج یجب أن یكو
الل خ ھمأداء الطالب وتقدمیجب متابعة وتقییم دراسي بأھداف تعلیمیة محددة لكل طالب. البرنامج ال

ین ذ. یجب أن یكون للبرنامج إجراءات وتوثیق لضمان أن الطالب الالدراسیة برامجھم مرحلة تنفیذ
 یتخرجون یستوفون جمیع متطلبات التخرج.

مجال  يف امكانیتھكل طالب إثبات  علىعلى مستوى الماجستیر  العلوم الزراعیةبرنامج  یجب ان یشترط
اسم برنامج الماجستیر وعلى مستوى یتجاوز الحد األدنى  من الدراسة بما یتفق مع تخصص معین

 .وسبرامج البكالوری لمتطلبات
خالل ساعة  30على مستوى الماجستیر إكمال ما ال یقل عن الزراعيبرنامج الدراسة  یشترطیجب أن 

 .وسبرنامج البكالوری دراسي بعدفصل ال
راسة د معاییر برنامج بمتطلباتالثانویة الدراسة ما بعد كل طالب یجب أن یفي البرنامج العام لدراسة 

 ستیر.برنامج الماج اسمذات الصلة بمستوى  وسالبكالوری مرحلة
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  جودة البرنامجالمعیار الثاني: 
م جودة تقیی اجراءات عملیةفي  على مستوى الماجستیر موثقًا وعملیًا الزراعيیجب أن یكون البرنامج 

 البرنامج والحفاظ علیھا وتحسینھا.
 

 المعیار الثالث: الكوادر التدریسیة 
عدد ب متوفرعلى مستوى الماجستیر أن أعضاء ھیئة التدریس  العلوم الزراعیةیجب أن یوضح برنامج 

ون كیمجاالت البرنامج. یجب أن في  جمیع المناھج الدراسیةتدریس كافي ولدیھم الكفاءات لتغطیة 
یم أو المؤھالت التعلیمیة عن طریق التعلا من حیث الدراسات العلیا بالكلیة مناسب تدریس فصول مستوى

ھیئة تدریس كافیة الستیعاب مستویات مناسبة من التفاعل بین الطالب  لبرنامجلالخبرة. یجب أن یكون 
اعل التطویر والتف مھنیة الجامعیة، اتخدمالأنشطة  الطالبي، واإلرشاد التدریس، االشرافوأعضاء ھیئة 

 .بةالطل موظفي شؤون وكذلك والفنیین، المدربینمع 
 على مستوى الماجستیر المؤھالت العلوم الزراعیة یجب أن یكون لدى أعضاء ھیئة التدریس في برنامج

مكن التوجیھ المناسب للبرنامج. ی التي تمكنھ من ضمانالكافیة  بالصالحیاتویجب أن یتمتع  المناسبة
ة والھندسیة الزراعیالخبرة الخلفیات وتنوع التعلیم و الحكم على الكفاءة العامة للكلیة من خالل عوامل مثل

عالة في الف المشاركة المھنیةالمقدمة و مستوى المنحالتواصل والقدرة على لخبرة وافعالیة التدریس وو
 .الجمعیات وفعالیات المجتمع

 

  خدماتالمعیار الرابع: 
 كافیة لدعم نجاح وغیرھا المختبراتووصول الطالب إلى  الطالب،یجب أن تكون وسائل التواصل مع 

لتدریب ا من الحصول على الطالب یتمكنجو یفضي إلى التعلم. یجب أن وفیر الطالب في البرنامج وت
 استخدام الموارد المتاحة لھم. من خاللالمناسب 

تلزمات والمعدات والمس والمختبرات اسوبوالبنیة التحتیة للح المعلوماتیجب أن تكون المكتبة وخدمات 
  والمھنیة للكلیة.الطالب واألنشطة العلمیة  متوفرة وكافیة لدعم تعلیم االخرى

 

 )Institutional Support( الدعم المؤسسيالمعیار الخامس: 
ما في الموارد بكل . واستمراریة البرنامجیجب أن یكون الدعم المؤسسي والقیادة كافیین لضمان الجودة 

كون ت للبرنامج یجب أن المتاحة(اإلداریون والفنیون)  المالي والموظفون المؤسسیة والدعمذلك الخدمات 
 لمؤھلینا ذةلجذب األساتلتلبیة احتیاجات البرنامج. یجب أن تكون الموارد المتاحة للبرنامج كافیة ة مناسب

التطویر المھني المستمر. یجب أن تكون الموارد المتاحة للبرنامج كافیة  واالحتفاظ بھم من اجل توفیر
ھا تحقیق نتائج یمكن من خالل ولتوفیر بیئة للبرنامج،لمناسبة تشغیل البنیة التحتیة والمرافق والمعدات ال

 تعلم الطالب.
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 الباب الثالث

 آلیات الحصول على االعتماد
 .2و  1ولین الرئیسة واألوزان المقابلة لكل منھا والمبینة في الجد المعاییروفق البرنامج جودة  تقیم 1.

 لمستوى درجة البكالوریوس البرامج األكادیمي معاییر. 1

 الوزن (%) للبرامج* المعاییر التسلسل

 7 المعیار األول: اھداف البرنامج التعلیمیة 1

 15 الطالب المعیار الثاني: 2

 10 المعیار الثالث: مخرجات الطالب 3

 7 المعیار الرابع: التحسین المستمر للجودة 4

 18 المعیار الخامس: المناھج 5

 20 السادس: أعضاء ھیئة التدریس والكوادر الساندةالمعیار  6

 12 المعیار السابع: الموارد وبیئة التعلم 7

 5 المعیار الثامن: القیادة والدعم المؤسسي 8

 6 المعیار التاسع: ارتباطات البرنامج 9

 100 المجموع

 

 لمستوى درجة الماجستیر البرامج األكادیمي معاییر: 2

 الوزن (%) للبرامج* المعاییر التسلسل

 35 المعیار األول: مستوى الطالب والمناھج 1

 15 المعیار الثاني: جودة البرنامج 2

 30 المعیار الثالث: الكوادر التدریسیة 3

 10 المعیار الرابع: الخدمات 4

 10 المعیار الخامس: الدعم المؤسسي 5

 100 المجموع

 أولویات البرامج األكادیمیة* أوزان مقترحة لتتناسب مع طبیعة 
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 .65للحصول على الشھادة ھو % أكادیميبرنامج  . الحد األدنى ألي2 

 ).3. تحدد جودة أداء المؤسسات والبرامج كما ھو موضح في الجدول (3 

 

 األكادیمیة وحدود النسب لھا القسم العلمي وبرامجھجودة أداء  ) مستویات3جدول (

 حدود النسبة العلمي او البرنامج األكادیميالقسم مستوى جودة أداء 

 فأكثر %90 ممتاز

 %90≥ النسبة ≤  %80 جید جدا

 %80≥ النسبة ≤  %70 جید

 %70≥ النسبة ≤  %65 مقبول

 %65اقل من  ضعیف

 

راض إلى مجلس ضمان الجودة مع رفع االعتیعترض على تقریر لجان التدقیق وی. یحق للقسم العلمي أن 4

 االعتراض. مبرراتذكر 

وتحدید  العلمي . في ضوء فحص الوثائق والمؤشرات الكمیة والنوعیة لكل عنصر من عناصر القسم5 

 التقویمي للقسم توصي لجان التدقیق لمجلس ضمان الجودة باتخاذ أحد القرارات اآلتیة: المستوى

 :منح شھادة الجودة -أ        

 .بدون شروط أو توصیات -            

 مع بعض التوصیات. -            

 مع بعض التوصیات وطلب تقریر متابعة خالل فترة معینة. -            

 منح شھادة الجودة: تأجیل -ب       

 إصالحھ القیم العلمي او البرنامج األكادیمي یمكنبسبب وجود جوانب من الضعف في أداء              

 خالل فترة من الزمن.             

 رفض طلب الحصول على شھادة الجودة مع بیان األسباب. -ج        

 یبادر إلى تقدیم طلبأن  القسم العلميتعتبر مدة سریان شھادة الجودة خمس سنوات وعلى  -د         

 الحصول على شھادة الجودة قبل نھایة الفترة بعام واحد.إعادة              
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 األكادیميبرنامج لل) ABETالخارجیة (دلیل متطلبات فریق المراجعة 

التي  لوثائقا جدوال یلخص يیل فیمامعاییر المعمول بھا. اللجمیع  تطبیقھتقع على عاتق البرنامج مسؤولیة إثبات 

للتحقق من تطبیق معاییر جودة البرنامج األكادیمي والتي یجب تضمینھا في ملف  المراجعة الخارجیة فریقیطلبھا 

 .او ان یتم تقدیمھا الحقا بناءا على طلب فریق المراجعة الخارجیة دراسة الذات

 الوثائق الواجب تقدیمھا المعاییر

أي وثائق إضافیة یطلبھا فریق المراجعة الخارجیة مثل وثائق تدقیق  • : الطالب1

 .المتخرجین

نسخ إضافیة للوثائق الخاصة بالفصول الدراسیة او قد تكون ھناك حاجة  •

 بدائل.الى اقتراح 

: اھداف البرنامج 2

 التعلیمي
اجعة عملیة مر الفئات المستھدفة فياشراك  التي تثبت الوثائقنسخ من  •

 اھداف البرنامج التعلیمي.

 .بیانات عن لعض أدوات البرنامج وتحلیلھا •

بأھداف  ذات العالقةمحاضر االجتماعات أو غیرھا من األدلة نسخ من  •

 .الخ علیھا، ... والموافقة یھاتمت مراجع البرنامج التعلیمي

 كل متطلبات ھذا المعیار یجب ان تكون مضمنة في تقریر دراسة الذات. • مخرجات الطالب: 3

، مثل مشاریع بحث التخرج نماذج ممثلة متدرجة ألعمال الطالب • : التطویر المستمر4

 وتطبیقھا والتي تستخدم لتقییم نتائج الطالب.

 والبیانات والتحلیل المعتمدة.الیات التقییم والتقویم  •

الدلیل على األخذ بنظر االعتبار نتائج التقییم والتقویم عند القیام بالتحسین  •

 والتطویر المستمر.

 ،برید إلكتروني اجتماعات،أعضاء ھیئة التدریس ( نشاطاتتوثیق   •

 على أساس األكادیمي لبرنامجل التحسیناتعند اجراء ) .... الخ ،االعارات

 وتقویم نتائج الطالب.تقییم 

 .إجراءات تحسین البرنامج من مصادر أخرى غیر التقییم والتقییم •

والتي توضح اتساع  الطالب،مثل أخذ عینات من عمل  ،تقدیم ادلة موثقة • : المناھج5

المدرجة على  هوالتحقق من تغطیة عناصر المنھج الدراسيوعمق تغطیة 
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 مجلس تحسین جودة التعلیم الزراعي/  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي/  جمھوریة العراق
 معاییر االعتماد البرامجي األكادیمي لكلیات الزراعة 
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من المعاییر العامة وفي  المناھج)الخامس (معیار وجھ التحدید في المعیار 

 للتطبیق. قابل يبرنامج معیارأي 

نماذج ممثلة لتصمیم البرنامج األكادیمي مثل مشروع بحث التخرج، تقاریر  •

 المشاریع المنفذة والقابلة للتطبیق.

عد ب ھیئة التدریسفقط إذا كانت ھناك تغییرات على تقدم ھذه الوثائق  • : أعضاء ھیئة التدریس 6

 .تقدیم تقریر دراسة الذات

تقدم وثائق لتعلیمات وإجراءات سالمة المختبرات وتقاریر التفتیش عند  • الموارد: 7

 الحاجة لذلك.

المؤسسي حدثت بعد تقدیم  فقط إذا كانت ھناك تغییرات في الدعمتقدم  • : الدعم المؤسسي8

 .تقریر دراسة الذات

البرنامج  معاییرل تم اعتمادھا طبقاالمناھج التي  تفاصیلإدراج  تثبت وثائق • : معاییر البرنامج9

 .المطبقة
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