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 المقدمة
أن أصدر دلیل االعتماد البرامجي  لكلیات الزراعة سبق لمجلس تحسین جودة التعلیم الزراعي          

األكادیمي لكلیات الزراعة في الجامعات العراقیة. ویروم المجلس تطبیق معاییر البرنامج لتقویم جودة األداء 
ومخرجاتھا بھدف الكشف عن  واجراءاتھا البرامجي األكادیمي في كلیات الزراعة ككل من حیث مدخالتھا

 لتالفیھا ووضع رؤى مستقبلیة لتطویرھا. نب الضعفجوانب القوة لدیھا لتعزیزھا، وجوا

األكادیمیة واالھتداء بھا  یسرنا أن نضع بین أیدیكم الدلیل االرشادي لتطبیق معاییر جودة البرامج
 .المختلفة في كلیات الزراعة لضمان جودة البرامج األكادیمیة للتخصصات

كلیات الزراعة. وقد تمیز  األكادیمیة في یھدف ھذا الدلیل إلى وضع إطار عام لتقویم جودة البرامج
العناصر الرئیسة للتقویم البرامجي، وبالوضوح والموضوعیة  ھذا الدلیل بالشمولیة بحیث احتوى على كافة

 المؤشرات الخاصة بعملیة التقویم، وبالمرونة من خالل إمكانیة تطبیقھ على جمیع من خالل إمكانیة قیاس
ضمن عملیة التقویم تتم  ألن عملیة التقویم الذاتي تعد من أھم اإلجراءات التيالبرامج األكادیمیة. ونظراً 

األكادیمي ومراجعتھ، فإن ھذا الدلیل  والمراجعة، وھي أیضاً الخطوة األولى ضمن عملیة تقویم البرنامج
افة إلى إض یھدف إلى مساعدة األقسام األكادیمیة في كلیات الزراعة لتقویم برامجھا األكادیمیة بشكل ذاتي،

جودة البرامج  استخدامھ من قبل فرق التقویم الداخلیة أو الخارجیة باعتباره یوفر إطارا عاًما لتقویم إمكانیة
 .األكادیمیة بشكل عام، وفق أسس علمیة وموضوعیة

یمثل الدلیل االرشادي لمعاییر ضمان الجودة لبرامج العلوم الزراعیة واجراءاتھا بوصلة لكلیات 
)، اذ ABETلتي تتقدم بطلبھا لنیل شھادة ضمان الجودة التي ستصدر عن ھیئة االعتماد الدولیة (الزراعة ا

یحتوي ھذا الدلیل على معاییر ضمان الجودة المعتمدة لبرنامج علوم الھندسة الزراعیة والتعلیمات الصادرة 
ي از دراسة التقییم الذاتالدولیة بھذا الخصوص، األمر الذي یساعد كلیات الزراعة في انج ABETعن ھیئة 

لبرامجھا األكادیمیة التي تعد جزءا مھما واساسیا من إجراءات الحصول على شھادة ضمان جودة البرامج 
 األكادیمیة لكلیات الزراعة. 

الزمالء الذین  وال یسع مجلس تحسین جودة التعلیم الزراعي إال أن یتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى جمیع 
 :اد لھذا الدلیل االرشادي وھمساھموا باإلعد
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 القسم األول
 مدخل إلى جودة البرامج األكادیمیة

 أوال: مقدمة

والملحة في وقتنا الحاضر  تعد مسألة ضمان الجودة واالعتماد للبرامج االكادیمیة من االمور المھمة
التي تتجھ جمیعھا باتجاه تدویل التعلیم العالي في  في ظل ما فرضھ الواقع المعاصر والتوقعات المستقبلیة

واالھتمام  أصبح لزاما على كلیات الزراعة في العراق االرتقاء بأقسامھا العلمیة،كافة المجاالت. لذلك 
وجودة تلك االقسام ومختلف البرامج  بتطبیق مفاھیم الجودة الشاملة واعتماد معاییر علمیة رصینة لتقویم أداء

 .األكادیمیة التي تقدمھا

شراف والتقویم العلمي، اخذ مجلس بتكلیف من  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / جھاز اال
تحسین جودة التعلیم الزراعي على عاتقھ مھمة وضع معاییر تطویر البرامج االكادیمیة ألقسام كلیات 

كلیات الزراعة والمجتمع، وتبني المعاییر  الزراعة واالرتقاء بھا، وذلك من خالل نشر ثقافة الجودة في
األكادیمیة  جودة أداء العملیات ومخرجات األقسام العلمیة وبرامجھا الدولیة لتحسین التي تتواكب مع المعاییر

على النحو الذي یؤدي إلى كسب ثقة المجتمع بھا، وزیادة قدراتھا التنافسیة محلیا  واقلیمیاً ودولیاً، وكذلك 
 .مفاھیم الجودة تدریب الھیئتین التدریسیة واإلداریة على

لضمان تطبیق معاییر  ي وضع دلیل ارشادي خاصارتأى مجلس تحسین جودة التعلیم الزراع
االعتماد البرامجي األكادیمي لكلیات الزراعة في التخصصات المختلفة. إذ یعد البرنامج األكادیمي جوھر 

المتخصصة والمھارات الذھنیة والمھنیة ذات  العملیة التعلیمیة، اذ إنھ ھو المسؤول عن تقدیم المعارف
التعلم المستھدفة وفقًا لمعاییر أكادیمیة دولیة معتمدة. كما إن التحدیات  رجاتالعالقة بالتخصص لتحقیق مخ

فاعلیتھا بما یؤدي  فرضت على البرامج األكادیمیة حتمیة السعي الجاد والمخطط لتحسین جودة الخارجیة
ریة، لبشإلى زیادة قدرتھا على التنبؤ باحتیاجات سوق العمل المحلیة واإلقلیمیة والدولیة من الموارد ا

 .الموارد البشریة ذات المھارات المتمیزة والمستھدفة والتخطیط لتوفیر التخصصات المختلفة من

البرامج األكادیمیة في األقسام العلمیة  یعد الدلیل االرشادي الحالي، المرشد األساسي لتقویم واعتماد
اعي في مساعدة األقسام العلمیة مجلس تحسین جودة التعلیم الزر لكلیات الزراعة، اذ تعكس محتویاتھ دور

 .تحسین جودة برامجھا األكادیمیة وضمانھا في كلیات الزراعة على

المحددة من قبل معاییر  یحتوي ھذا الدلیل على المعلومات الخاصة بضمان جودة البرامج األكادیمیة
من الخریجین، والتي المعاییر المتوقعة  مجلس تحسین جودة التعلیم الزراعي، التي تحدد الحد األدنى من

 وخصوصیتھا.  العراقیةیناسب البیئة  تتماشى مع المعاییر الدولیة، وبالشكل الذي

 ثانیا: أھداف الدلیل االرشادي

 :یسعى ھذا الدلیل إلى تحقیق األھداف اآلتیة

مان في ض لكلیات الزراعة تعریف كلیات الزراعة بدور مجلس تحسین جودة التعلیم الزراعي 1.
جودة البرامج األكادیمیة التي تقدمھا اقسامھا العلمیة واعتمادھا، وتحقیق التطویر المستمر لھذه 

 .اختالف تخصصاتھا البرامج على
واعتماد البرامج  توفیر المعلومات الكافیة والدقیقة المتعلقة بمراحل عملیة ضمان جودة. 2

 م كلیات الزراعة.األكادیمیة وآلیاتھا وقواعدھا وشروطھا، ألقسا
الرئیسیة  المعاییرخالل  تحدید اإلطار العام لعملیة ضمان جودة واعتماد البرامج األكادیمیة من . 3

من مؤشرات وعناصر وخصائص یجب  معیار التي تستند إلیھا ھذه العملیة، وما یتضمنھ كل
 .دللتقدم بطلب الحصول على شھادة الجودة واالعتما تحقیقھا كمتطلبات أساسیة
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البرامج األكادیمیة في إجراء دراسات التقویم الذاتي الخاصة  وقیادات كلیات الزراعةمساعدة  . 4
من خالل االنموذج  الدولیة تنھض بمستوى جودة أدائھا وفقًا للمعاییر لكياألكادیمیة،  بالبرامج

 الذي أعده مجلس تحسین جودة التعلیم الزراعي لھذا الغرض.
البرامج األكادیمیة المختلفة التي تقدمھا كلیات الزراعة المتناظرة، وكذلك  تشجیع التنافس بین. 5

 المختلفة في الكلیة نفسھا. ویمكن لكلیة الزراعة التقدم التنافس الداخلي بین البرامج األكادیمیة
 األكادیمیة. بطلب الحصول على شھادة الجودة واالعتماد لبرنامج أو أكثر من برامجھا

 
 الرئیسیة لجودة البرامج األكادیمیة یرالمعایثالثا) 

یتكون اإلطار العام للمعاییر التي اعتمدھا مجلس تحسین جودة التعلیم الزراعي لضمان جودة البرامج 
تسعة معاییر رئیسة لمستوى درجة البكالوریوس وخمسة معاییر رئیسة لمستوى درجة األكادیمیة من 

 ).1(، والمبینة في الجدول التالي الماجستیر

جودة البرنامج األكادیمي معاییر) 1الجدول (  
 أ: المعاییر العامة لبرنامج مستوى درجة البكالوریوس

األول  المعیار اھداف البرنامج التعلیمیة  
الثاني  المعیار الطالب  

الثالث  المعیار مخرجات الطالب  
الرابع  المعیار التحسین المستمر للجودة  

الخامس  المعیار المناھج  
السادس  المعیار أعضاء ھیئة التدریس والكوادر الساندة  

السابع  المعیار الموارد وبیئة التعلم  
الثامن  المعیار القیادة والدعم المؤسسي  

التاسع  المعیار ارتباطات البرنامج  
 ب: المعاییر العامة لبرنامج مستوى درجة الماجستیر

األول  المعیار مستوى الطالب والمناھج  
الثاني  المعیار جودة البرنامج  

الثالث  المعیار الكوادر التدریسیة  
الرابع  المعیار الخدمات  

الخامس  المعیار الدعم المؤسسي  
 

 رابعا) شروط التقدم بطلب لتقویم برنامج أكادیمي

لتقویم أي من برامجھا  التعلیم الزراعي یمكن لكلیات الزراعة التقدم بطلب إلى مجلس ضمان جودة
، وذلك ضمن الدولیة ABET من ھیئة  األكادیمیة، ثم الحصول على شھادة الجودة واالعتماد للبرنامج

 :الشروط المبینة اآلتیة

 .تابعة لوزارة التعلیم العالي والبحث العلميأن تكون المؤسسة التعلیمیة  .1
األكادیمي موضوع  ألقل من البرنامجأن تكون المؤسسة التعلیمیة قد ّخرجت ثالثة دورات على ا .2

 التقویم
 .إعداد تقریر التقویم الذاتي للبرنامج األكادیمي موضوع التقویم وارفاقھ مع الطلب .3
 .ABETھیئة االعتماد الدولیة حددھا تدفع الرسوم الخاصة بتقویم برنامج أكادیمي التي  .4
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 ة واالعتمادخامسا) آلیة تقویم برنامج أكادیمي والحصول على شھادة الجود

 

 

 
على مجموعة من  ABETھیئة االعتماد الدولیة تعتمد عملیة منح شھادة الجودة واالعتماد من 

 :بعین االعتبار عند التقدم بطلب الحصول على الشھادة، وھي الضوابط التي یجب دراستھا بعنایة وأخذھا

للبرنامج األكادیمي معتمداً  واالعتمادتتقدم المؤسسة التعلیمیة بطلب الحصول على شھادة الجودة   .1
 .الذاتي للبرنامج من مجلس تلك المؤسسة، ومتضمنًا تقریر التقویم

تحسین جودة لمجلس  یرفض طلب التقدم لشھادة الجودة واالعتماد للبرنامج األكادیمي إذا تبین
المؤھلة للتقدم للشروط  أن البرنامج األكادیمي غیر مستوف التعلیم الزراعي لكلیات الزراعة

للشھادة المشار إلیھا سابقاً. وفي ھذه الحالة ال یجوز للمؤسسة إعادة التقدم من جدید إال بعد انقضاء 
 .تاریخ رفض الطلب ستة أشھر على األقل من

ً في حال استیفاء البرنامج  (ABET)ھیئة االعتماد الدولیة یقوم المجلس بمخاطبة  .2 رسمیا
الطلب خالل  بقبول ابالغھملتقدم لطلب شھادة الجودة واالعتماد، وللشروط المؤھلة ل األكادیمي

 .مدة ال تزید على شھر واحد من تاریخ تقدیم الطلب
بزیارة التقویم الخارجي  فریقًا من المراجعین الخبراء، للقیام (ABET)ھیئة االعتماد الدولیة عین ت .3

 .المیداني للبرنامج والمؤسسة التعلیمیة المقدمة لھ
موعد للزیارة المیدانیة  المجلس بالتنسیق مع إدارة المؤسسة التعلیمیة المقدمة للبرنامج بتحدیدیقوم  .4

المؤسسة تحدید أسماء المسؤولین عن  وللمراجعة الخارجیة للبرنامج األكادیمي، كما یطلب من
 .أنشطة المراجعة الخارجیة البرنامج للتواصل معھم وتنسیق
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 اللخ تحسین جودة التعلیم الزراعي لكلیات الزراعةریره لمجلس یقدم فریق التقویم الخارجي تق .5
إال بعد اعتماده من  شھر من تاریخ انتھاء الزیارة المیدانیة. وال یعد تقریر فریق المراجعة قطعیًا

 الھیئة. مجلس
 بإعالم المؤسسة التعلیمیة التابع لھا تحسین جودة التعلیم الزراعي لكلیات الزراعةیقوم مجلس  .6

نامج األكادیمي بنتائج التقویم خالل شھرین من انتھاء عملیة التقویم، وذلك بكتاب یتضمن البر
 :توصیة بإحدى الحاالت اآلتیة

التأكد من قدرة البرنامج  بعد (ABET)ھیئة االعتماد الدولیة منح شھادة الجودة واالعتماد من  -أ
للبرنامج األكادیمي بنا ًء  اییرالمعمتطلبات جودة  األكادیمي في المؤسسة التعلیمیة على تحقیق

 فریق التقویم الخارجي. ویقوم المجلس باإلعالن عن ھذا المنح بإضافة على تقریر وتوصیة
األكادیمیة المعتمدة في  اسم البرنامج األكادیمي والمؤسسة التعلیمیة التابع لھا إلى سجل البرامج

 .سجالت المجلس وبموقعھ اإللكتروني
شریطة استكمال  (ABET)ھیئة االعتماد الدولیة جودة واالعتماد من منح مشروط لشھادة ال -ب

فریق التقویم الخارجي، حیث یتم إعطاء  المؤسسة التعلیمیة لألمور الواردة في تقریر
محددة الستكمال النواقص قبل منح الشھادة للتأكد من قدرة  المؤسسة التعلیمیة فترة زمنیة

للبرنامج  لیمیة على تحقیق متطلبات جودة المحاوراألكادیمي في المؤسسة التع البرنامج
للنواقص باإلعالن عن ھذا المنح  األكادیمي. ویقوم المجلس بعد استكمال المؤسسة التعلیمیة

والمؤسسة التعلیمیة التابع لھا إلى سجل البرامج األكادیمیة  بإضافة اسم البرنامج األكادیمي
 .اإللكترونيالمعتمدة في سجالت المجلس وبموقعھ 

قدرتھ على تحقیق بعض  حجب شھادة الجودة واالعتماد عن البرنامج األكادیمي في حال عدم -ت
 اذكتصمیم المنھاج الدراسي، والتعلیم والتعلم،  المعاییر الخاصة بجودة البرنامج األكادیمي،

 .األساسیة في عملیة ضمان الجودة واالعتماد تعد ھذه من المعاییر
صالحة لمدة خمس  )ABETھیئة االعتماد الدولیة (ة واالعتماد الممنوحة من تكون شھادة الجود .7

 .سنوات فقط
النھائیة، وتزویدھا  المؤسسة التعلیمیة بالنتیجة اعالم مجلس جودة التعلیم الزراعي لكلیات الزراعةیتولى 

 .ھاوالمجاالت المطلوب تحسین بتقریر تفصیلي یتضمن مجاالت القوة في البرنامج األكادیمي
 

 سادسا) الزیارة المیدانیة

ھیئة االعتماد  المؤلف عادةً من ثالثة أشخاص، والمكلف من الخارجیة یقوم فریق التقویم والمراجعة
المعلومات التي قدمتھا عن البرنامج  بزیارة میدانیة للمؤسسة التعلیمیة للتأكد من )ABETالدولیة (

الزیارة المیدانیة التي یقوم بھا الفریق عادة عدة أمور وجوانب،  األكادیمي بغرض تقویمھ. ویتضمن برنامج
من  القسم وأعضاء ھیئة تدریس وموظفین إداریین وفنیین، وعینة عشوائیة من الطلبة أھمھا: مقابلة رئیس

الشركات والمؤسسات التي  مختلف المستویات الدراسیة، وعینة من خریجي الجامعة وأرباب العمل من
على المرافق والتسھیالت ومصادر التعلم. إضافة  وحضور بعض المحاضرات، واالطالعیعملون فیھا، 

 .المختلفة الواردة في تقریر التقویم الذاتي إلى تفحص الوثائق واألدلة

 تقریر التقویم الخارجي والنتائج سابعا)

األكادیمي، لما البرنامج  یعقب الزیارة المیدانیة للمؤسسة التعلیمیة كتابة تقریر مراجعة شامل عن
توصل إلیھ فریق التقویم والمراجعة من األحكام والنتائج التي تبین نقاط القوة ونقاط الضعف وفرص 

البرنامج األكادیمي الذي تم تقویمھ. ویتضمن ھذا التقریر أیًضا توصیة  ومجاالت التطویر والتحسین في
بشأن البرنامج  التخاذ القرار المناسب الزراعةتحسین جودة التعلیم الزراعي لكلیات التقویم إلى مجلس  فریق

 .األكادیمي
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 القسم الثاني
 ة لجودة البرامج األكادیمیةالرئیس المعاییر

والمرونة، لتقویم جودة  یقدم ھذا الدلیل معاییر دقیقة وواضحة، تتسم بالشمولیة والموضوعیة
ویتكون اإلطار العام لمعاییر ضمان جودة البرامج األكادیمیة في كلیات الزراعة في الجامعات العراقیة. 

ة لمستوى درجة البكالوریوس وخمسة محاور رئیس تسعة معاییر البرامج األكادیمیة كما أسلفنا سابقاً من
وینبثق عن كل  ).1( تضمن تمیزھا وجودتھا، وھي التي تم بیانھا في الجدول لمستوى درجة الماجستیر

المستخدمة في تقویم جودة البرامج األكادیمیة.  مجموعة من العناصر والمؤشرات المعاییرمن تلك  معیار
 في تقویم كلیات الزراعةلھذه المعاییر لمساعدة األقسام العلمیة في  ویمكن استخدام محاور اإلطار العام

اط القوة ونقاط وتحدید نق برامجھا األكادیمیة بشكل ذاتي من خالل إعداد تقریر التقویم الذاتي لھذه البرامج
التي تقدمھا، إضافة إلى إمكانیة استخدام فرق  الضعف فیھا، وصوالً لتحسین وتطویر البرامج األكادیمیة

 .التقویم الذاتي ھذا كأساس لتقویم البرامج األكادیمیة التقویم الداخلیة والخارجیة وتقریر

تقویمھ ومراجعتھ بناءا على  ي سیتموتتم عملیة إعداد تقریر التقویم الذاتي للبرنامج األكادیمي الذ
یتكون من مؤشرات دالة علیھ وتساعد على قیاسھ  المعاییرمن ھذه  معیارالرئیسیة. اذ إن كل  المعاییر

 :ذلك وتقویمھ. وفیما یأتي تفصیل

 اھداف البرنامج التعلیمیة: األول المعیار

خاللھا تحدید األھداف المستقبلیة، الرؤیة والرسالة واالھداف ھي العناصر األساسیة التي یتم من  
ووضع السیاسات واالستراتیجیات وتحدید الوسائل والطرق المناسبة التي تستخدم لتحقیق ھذه األھداف. 

 ویشمل كذلك دراسة الفرص والتحدیات التنظیمیة، وتطویر االستجابات االستراتیجیة لھا.

 . عناصر المعیار1

 . الرؤیة.1.1
 . الرسالة.2.1
 ھداف.. األ3.1

 . مؤشرات المعیار2

 . العنصر األول: الرؤیة1.2

 وضوح معنى الرؤیة للمستفیدین األساسیین. .أ
تحدید وصیاغة الرؤیة بالتشاور مع المستفیدین األساسیین من ذوي العالقة بالبرنامج في  .ب

 القطاع الزراعي.
 .  العنصر الثاني: الرسالة2.2
 الكلیة.ان تكون رسالة البرنامج متوافقة مع رسالة  -أ
ان تحدد الرسالة اتجاھات تطویر البرنامج بما یتناسب مع طبیعتھ ومع احتیاجات الطلبة في  -ب

 سوق العمل للقطاع الزراعي بشقیھ النباتي والحیواني.
 ان تحدد الرسالة بالتشاور مع الجھات المستفیدة من ذوي العالقة بالبرنامج ویدعم من قبلھم. -ت
للرسالة ویتم تأكید اعتمادھا او تعدیلھا حسبما یقاضي األمر، ویتم ان تتم المراجعة الدوریة  -ث

 اعالن أیة تعدیالت تطرأ علیھا.
 . العنصر الثالث: األھداف3.2
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وجود اھداف عامة للبرنامج األكادیمي موثقة ومعلنة بشكل واضح، ومعممة على الجھات  .أ
ات التطبیقیة المتوخاة، وبما المستفیدة، وان تحدد ھذه األھداف المعارف األكادیمیة والمھار

 یتوافق مع احتیاجات سوق العمل المحلي واإلقلیمي والدولي.
 وجود اھداف تفصیلیة موثقة ومعممة تنبثق من األھداف العامة للبرنامج األكادیمي. .ب
 انسجام اھداف البرنامج األكادیمي مع السیاسة العامة للكلیة. .ت
دامھا في عملیات التخطیط وصنع القرار وفق صیاغة اھداف البرنامج بوضوح یمكن من استخ .ث

 أسالیب تتوافق مع رسالة البرنامج.
مراجعة األھداف التطویریة للبرنامج مراجعة دوریة في ضوء الظروف المتغیرة، لضمان  .ج

 استمرار مناسبتھا لرسالة البرنامج ودعمھا لھا.
م قیاس، بحیث تستخداقتران األھداف الرئیسة للبرنامج بمؤشرات محددة بوضوح وقابلة لل .ح

 للحكم على مدى تحقیق تلك األھداف.
 استناد اھداف البرنامج الى أسس مرجعیة على المستوى المحلي واإلقلیمي والدولي. .خ
مشاركة الجھات المستفیدة األساسیة من اعضاء الھیئة التدریسیة والطلبة والخرجین وافراد  .د

طاعین العام والخاص) في عملیة تصمیم المجتمع المحلي والعاملین في القطاع الزراعي (الق
 اھداف البرنامج األكادیمي ومراجعتھ.

 . األدلة والوثائق المطلوبة للمعیار3

  ،وثیقة رسمیة تتضمن رؤیة البرنامج األكادیمي، ورسالتھ، وأھدافھ، وطریقة تطورھا وتاریخھا
 وتاریخ ادخال التعدیالت علیھا، واعتمادھا من قبل مجلس الكلیة.

 االجتماعات والقرارات والتوصیات واالستبیانات المتعلقة بصیاغة رؤیة الكلیة ورسالتھا  محاضر
 وأھدافھا.

 .اللجان والنماذج واآللیات التي اتبعت في اعداد رؤیة البرنامج األكادیمي ورسالتھ وأھدافھ 
 .وثیقة توضح توافق الرؤیة والرسالة واألھداف 
 وأھدافھ عبر الوسائل المختلفة. نشر رؤیة البرنامج األكادیمي ورسالتھ 
 .االجتماعات واالستبانات واألدوات التي تم اتباعھا من اجل المراجعة والتقویم الدوري 
  الوثائق التي تحدد السیاسات والصالحیات والدور والمسؤولیات واإلجراءات التنفیذیة للجان

 الرئیسة.
 واالعالنات والمنشورات.المعلومات التي یتم توفیرھا عبر المواقع اإللیكترونیة ، 
  نتائج استطالع أراء الھیئة التدریسیة والطلبة والخرجین وارباب العمل والھیئات المھنیة المختصة

 المتعلقة برؤیة ورسالة واھداف البرنامج األكادیمي.
 :المعلومات التي تدعم قیام البرنامج بتقییم نتائجھ وتحلیلھا، مثل 

 ییم التي تم التأكد من تحققھا.األھداف السنویة، ونتائج التق •
 الدراسات التي أجریت لمتابعة تقدم الطلبة المسجلین بالبرنامج. •
 الدراسات التي أجریت لمتابعة الخرجین. •
 دراسات تبین الواقع الوظیفي لخریجي البرنامج. •
دراسة مقارنة تبین مستوى مھارات الطلبة ومعلوماتھم وكفاءتھم قبل االلتحاق بالبرنامج  •

 ه.وبعد
حول  المسوحات الكلیة ونتائجنتائج المسوحات حول رضا الطلبة والخرجین والعاملین في  •

 رضا أصحاب العمل عن الخرجین.
 القوانین والتعلیمات النافذة في الكلیة التي تضمن استقالل البرنامج األكادیمي. •
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 الخطط الخاصة بتطویر الموارد المالیة للبرنامج. •
 

 الطالب: الثاني المعیار

تحدید السیاسات والتعلیمات واإلجراءات المطلوبة المتعلقة بالطلبة، من مرحلة قبولھم الى مرحلة متابعة 
شؤون الخریجین منھم، وتوفیر الخدمات الالزمة بالشكل المطلوب لتسھیل تحصیلھم العلمي وحیاتھم 

مي ب ضعف األداء األكادیالجامعیة، واستخدام أسالیب التقویم المناسبة للقیاس والتمییز، وتحدید أسبا
 ومعالجتھا.

 عناصر المعیار .1
 سیاسة القبول. .1.1
 أعداد الطلبة. .1.2
 االرشاد األكادیمي. .1.3
 الخدمات الطالبیة. .1.4
 متطلبات التخرج. .1.5
 ).coursesسیاسات انتقال الطلبة ومعادلة مواد الفصول الدراسیة ( .1.6
 متابعة الخریجین. .1.7

 مؤشرات المعیار. .2
 العنصر األول: سیاسات القبول. .2.1

ان یكون للبرنامج األكادیمي سیاسة واضحة في كیفیة اختیار الطلبة وقبولھم تتفق مع  .2.1.1
رؤیة البرنامج األكادیمي ورسالتھ وأھدافھ، وتتماشى مع القوانین المعمول بھا 

العتماد  ABETوالتعلیمات الصادرة عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي وھیئة 
 البرنامج األكادیمي.

كلیة في االعتبار العالقة بین اختیار الطلبة والبرنامج األكادیمي ونوعیة أن تضع ال .2.1.2
 الخریجین عند وضع ساسة القبول للكلیة.

ان یساھم البرنامج باقتراح توصیات تتعلق بسیاسة القبول في البرنامج وفقا الحتیاجات  .2.1.3
 المجتمع المحلي والمؤشرات االجتماعیة والسكانیة والمھنیة.

تحدید واضح لمتطلبات النجاح بالفصول الدراسیة التي یقدمھا البرنامج ان یكون ھناك  .2.1.4
 في الكلیة.

 العنصر الثاني: أعداد الطلبة. .2.2
ان تراعى الطاقة االستیعابیة للبرنامج عند تحدید عدد الطلبة المقترح قبولھم في  .2.2.1

 .ABETالبرنامج بما یتوافق مع متطلبات ھیئة االعتماد البرامجي الدولیة 
 ان ب .2.2.2
 دد عدد الطلبة بما یتناسب مع إمكانیة الكلیة في كافة مراحل التعلیم والتدریب.یح .2.2.3
ان یتم مراجعة عدد الطالب وطبیعة اختیارھم بالتشاور مع الجھات المعنیة وبشكل  .2.2.4

 دوري لتلبیة حاجات المجتمع.
 العنصر الثالث: االرشاد األكادیمي. .2.3

خص للمشاریع الزراعیة یجب ان یتضمن البرنامج زیارات ورحالت علمیة وباأل .2.3.1
 للتعرف علیھا وتعزیز روح االنتماء.
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ان یتوفر للطلبة برنامج ارشاد أكادیمي یقدم لھم االرشاد والتوعیة عند االلتحاق  .2.3.2
 بالبرنامج وخالل الدراسة وتوفیر المعلومات ذات العالقة. 

فبل  من ان یتوفر في البرنامج وسائل إلرشاد الطلبة عند التسجیل یقدمھا كادر محدد .2.3.3
 إدارة البرنامج.

 ان یتم تطویر برنامج االرشاد األكادیمي بناءا على نتائج التقویم والتغذیة الراجعة. .2.3.4
 العنصر الرابع: الخدمات الطالبیة. .2.4

ان تتوفر خدمات طالبیة متوافقة مع رؤیة البرنامج ورسالتھ وأھدافھ مع وجود  .2.4.1
 وتطویرھا بناءا على نتائجھا. إجراءات واضحة ومعلنة لتقویم ھذه الخدمات وتحدیثھا

 ان تتوفر الكوادر البشریة المؤھلة لإلشراف على الخدمات الطالبیة. .2.4.2
 ان یتوفر برنامج فعال وشفاف للمساعدة والدعم المالي للطلبة. .2.4.3
ان تتوفر خدمة الرعایة الصحیة، بما في ذلك الصحة النفسیة وخدمات اإلسعاف للطلبة  .2.4.4

 .وخدمات لذوي االحتیاجات الخاصة
ان تتوفر خدمة الطعام (المطاعم) للطلبة الملتحقین بالبرنامج والتي یجب ان یشرف  .2.4.5

علیھا مھنیون ومختصون بالتغذیة، وان یتوافر في ھذه الخدمات المعاییر الخاصة 
 بالصحة والسالمة.

ان یوجد برنامج استقبال للطلبة الجدد لتعریفھم بتعلیمات الجامعة والكلیة والبرنامج  .2.4.6
 المقدمة ویوزع علیھم خاللھ دلیل الطلبة. والخدمات

ان تتوفر النشاطات الالصفیة المالئمة (ریاضیة او فنیة او ثقافیة او إعالمیة او  .2.4.7
غیرھا)، التي تدعم النمو العقلي والشخصي للطلبة، وتسرعھ بشكل یتوافق مع رؤیة 

 ة.الزمة للطلبالبرنامج ورسالتھ وأھدافھ، والتأكد من توفر اإلمكانیات والتسھیالت ال
ان یقدم االرشاد غیر األكادیمي، عند الحاجة، بناءا على مراقبة تطور الطالب مع  .2.4.8

األخذ بعین االعتبار التحدیات النفسیة واالنفعالیة التي یواجھھا، واحتیاجاتھ الشخصیة 
 واالجتماعیة.

 ان تتوفر خطط للتوعیة واإلرشاد المھني لمساعدة الطلبة للعمل بعد التخرج. .2.4.9
تتوفر النشاطات المناسبة لتعزیز التفاعل االجتماعي للطلبة فیما بینھم ومع  ان .2.4.10

 الھیئة التدریسیة.
ان تصدر الكلیة ادلة وغیر ذلك من المنشورات بحیث یكون الستطاعة الطلبة  .2.4.11

 :يما یلالوصول الیھا واالحتفاظ بھا، وتشمل 
 .رؤیة ورسالة البرنامج األكادیمي وأھدافھ 
  ومتطلباتھ.إجراءات القبول 
  معلومات أساسیة عن البرامج التي تطرحھا الكلیة وخططھا والفصول

 الدراسیة الواردة فیھا.
 .متطلبات البرامج ومنح الدرجات العلمیة 
 .التسھیالت التي توفرھا الكلیة لألغراض األكادیمیة 
  القوانین والتعلیمات الخاصة بالسلوكیات المطلوبة من الطلبة، كالتأجیل

 ب والغیاب.واالنسحا
 .الفرص المتاحة للحصول على منح ودعم مالي او قروض مالیة 
 .الرسوم وسیاسات وإجراءات دفعھا واسترجاعھا 
 .التقویم األكادیمي للكلیة 
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 العنصر الخامس: متطلبات التخرج .2.5
االھتمام بالتدریب التطبیقي في میدان القطاعین العام والخاص مثل الشركات    .2.5.1

الزراعیة الكبرى ومؤسسات وزارة الزراعة ذات العالقة وباألخص الھیئة العامة 
 للبحوث الزراعیة واإلرشاد الزراعي ومصانع ومعامل الصناعات الغذائیة.

ت عملیة لضمان وتوثیق السجال ان یتوفر ملخص لمتطلبات التخرج للبرنامج مع وجود .2.5.2
 األكادیمیة للطلبة الخریجین.

 ان تتوفر سیاسة واضحة للبرنامج فیما یتعلق بالمواد البدیلة. .2.5.3
 ).Coursesالعنصر السادس: سیاسات انتقال الطلبة ومعادلة الفصول الدراسیة ( .2.6

 ان تتوفر سیاسات واضحة النتقال الطلبة بین البرامج او بین الجامعات. .2.6.1
 ان تتوفر سیاسة واضحة لمعادلة مقررات الفصول األكادیمیة.  .2.6.2

 لعنصر السابع: متابعة الخریجین.ا .2.7
إقامة فعالیات تعارف لبن الشركات الزراعیة المتخصصة والطلبة المتوقع تخرجھم  .2.7.1

 من اجل التعارف لتسھیل توظیفھم بعد التخرج.
یھ یات عملھ، وان یقوم علان یتوفر نكتب لمتابعة الخریجین، مع تحدید صالحیاتھ وال .2.7.2

 كادر مؤھل لذلك.
 ان تتوفر قواعد بیانات للخریجین والعمل على ادامتھا. .2.7.3
ان تتوفر قنوات اتصال متبادلة مع الخریجین وارباب العمل لتبادل اآلراء حول  .2.7.4

 البرنامج.
ان تتوفر الیة لمتابعة مستویات أداء الخریجین في سوق العمل للتأكد من جودة  .2.7.5

نامج ومدى تحقیق رؤیتھ ورسالتھ وأھدافھ واالستفادة من ذلك في مخرجات البر
 التطویر.

 األدلة والوثائق المطلوبة للمعیار. .3
 :السیاسات واإلجراءات الخاصة بما یلي 

 سلوك الطلبة وضبطھ. •
 حقوق الطلبة. •
 مسؤولیات الطلبة. •
 عملیة النظر بشكاوى الطلبة. •
 الغش والمخالفات المشابھة. •
 الریاضیة.األنشطة  •
 الرسوم الدراسیة. •
 إعادة الرسوم. •

 .دلیل الطالب 
 .نسخ عن رسالة وحدات الخدمات في الكلیة وأھدافھا 
 .دالئل ومؤشرات حول اآلثار المتمیزة التي تقدمھا الكلیة للطلبة 
 .منشورات الكلیة ذات الصلة بالطلبة 
 .االستراتیجیة الخاصة بالخدمات الطالبیة التي تقدمھا الكلیة 
 نة من منشورات الطلبة ان وجدت.عی 
 .التعلیمات الخاصة باتحاد الطلبة 
 .ھیكل یبین الخدمات الطالبیة في الجامعة او الكلیة 
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 .جدول خاص بالعاملین في برامج الخدمات الطالبیة 
 .منشورات البرنامج ذات الصلة بالطلبة 
 .نماذج من االمتحانات واوراق التقویم التي تستخدم في البرنامج 
 .الدراسات التي أجریت لتقویم إجراءات وأسالیب التقویم المتبعة في البرنامج ان وجدت 
 .نظام الدرجات في الكلیة 
 .نظام الیكتروني إلرشاد الطلبة ان وجد 
 .نماذج من الساعات المكتبیة 
 .وثائق تبین االرشاد األكادیمي واالجتماعي والتوعوي للطلبة 
 املین فیھا.جدول خاص بالخدمات الطالبیة والع 
  استبانات خاصة بتقویم الطلبة والخریجین لسیاسات القبول والبرنامج االرشادي والعملیة

 التعلیمیة والخدمات المقدمة.
  استبانات وبیانات خاصة بدراسة الواقع الوظیفي للخریجین ومدى رضا أصحاب العمل

السنة األولى عنھم، ومستویات أدائھم، ونسب الخریجین الحاصلین على وظائف خالل 
 والسنة الثانیة والسنة الثالثة من تخرجھم.

 .نماذج من البیانات المتوفرة في قواعد البیانات المتعلقة بالخریجین 
 .وثائق تبین مھام مكتب متابعة الخریجین وأسماء الكوادر القائمة علیھ مع سیرھم الذاتیة 
 والمواد البدیلة. وثائق عن سیاسات معادلة المواد الدراسیة واعتماد الساعات 
 .وثائق من متطلبات التخرج 
 .وثائق مراجعة الدرجات 

 

 ).Outcomeمخرجات الطالب (: الثالث المعیار

 مؤشرات المعیار. .1
یجب ان تحدد الكلیة الكفایات والمھارات المعرفیة القابلة للقیاس، وبما ینسجم مع األھداف  .1.1

 المعلنة للبرنامج األكادیمي.
التي سوف تكتسب عند التخرج مع الكفایات التي سیتم اكتسابھا اثناء یجب ربط الكفایات  .1.2

 التدریب العملي.
تحدید أولویات كلیة الزراعة فیما یتعلق بالتحسین والتطویر في ضوء ما تحقق للخریجین  .1.3

 من (معارف ومھارات وكفایات).
لي استناد مخرجات التعلم من معارف ومھارات الى أسس مرجعیة على المستوى المح .1.4

واإلقلیمي والعالمي، ووجود الیات وأدوات لقیاس مخرجات التعلم واالستفادة منھا في 
 مراجعة البرنامج األكادیمي وتقویمھ.

تحدید مخرجات التعلم المستھدفة بعد دراسة اراء الخبراء األكادیمیین والمھنیین ذوي  .1.5
 العالقة.

 لم.فھم واستیعاب أعضاء ھیئة التدریس والطلبة لمخرجات التع .1.6
 مدى تحقیق الطلبة الخریجین لمخرجات التعلم. .1.7
 توافق مخرجات تعلم الطلبة مع المعاییر المقبولة في حقل التخصص المعني. .1.8
استخدام الیات مناسبة خاصة بتقویم البرنامج، ویشمل ذلك استطالعات اراء الخریجین،  .1.9

ین، وذلك وبیانات توظیف الخریجین واراء جھات التوظیف، واألداء الالحق للخریج
 لتوفیر األدلة والبراھین المناسبة لمخرجات التعلم.
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 .األدلة والوثائق المطلوبة للمعیار .2
 الدراسات التي تناولت ما حققھ الخریجون في الكلیة من نتاجات ومخرجات. .2.1
 الدراسات التي تناولت فاعلیة البرامج وخریجیھا. .2.2
ییم التي الكلیة، او التقاریر الخاصة بنتائج التقالتقاریر الخاصة بالتقییم الذاتي الذي قامت بھ  .2.3

 حصلت علیھا الكلیة من قبل جھات خارجیة في السنوات الخمس األخیرة.
 قائمة بالوثائق او الدراسات التي تعرض نتائج تقییم نتاجات برامج الكلیة. .2.4
الدراسات التي تظھر درجة نجاح خریجي البرامج في الحصول على وظائف ذات صلة  .2.5

 اتھم.بتخصص
 المسوحات الخارجیة فیما یتعلق برضا الطلبة. .2.6
نتائج المقارنة المرجعیة لمعاییر مخرجات التعلم مع المعاییر المرجعیة الخارجیة المناسبة.  .2.7

ویمكن ان یتم ذلك بعدة طرق مختلفة، من بینھا مراجعة التصحیح لعینات من اعمال الطلبة، 
 رات واجابات الطلبة عنھا.والتقویمات المستقلة لمستوى أسئلة االختبا

 الدراسات التي تناولت ما حققھ الخریجون في البرامج من نتاجات او مخرجات. .2.8
 

 .التحسین المستمر للجودةالمعیار الرابع: 

 مؤشرات المعیار. .1
ان یتم تقویم البرنامج كل سنتین، وإصدار تقاریر تحتوي معلومات كافیة حول مدى فاعلیة  .1.1

 لھا، ومدى تحقق مخرجات التعلم المستھدفة.االستراتیجیات التي خطط 
ان یحتفظ بتفاصیل التعدیالت التي أجریت، واالسباب التي دعت الیھا، في ملفات البرنامج  .1.2

 والمقررات.
ان یتم وضع مؤشرات للجودة تتضمن مقاییس لمخرجات التعلم وان یتم استخدامھا، وذلك  .1.3

 لجمیع مقررات البرنامج.
معدالت اكمال الطلبة لجمیع مقررات البرنامج، وتوضع ضمن ان یتم االحتفاظ بسجالت  .1.4

 مؤشرات الجودة.
ان یتم مراجعة التقاریر المقدمة عن البرامج سنویا من قبل یجان الجودة ومن قبل اإلدارة  .1.5

 العلیا في الكلیة.
ان تتم مقارنة مؤشرات جودة البرنامج بجمیع البرامج في الكلیة، وان تجري كذلك مقارنة  .1.6

 ة خارجیة مناسبة.بمرجعی
ان تتخذ اإلجراءات المناسبة لعمل التحسینات الالزمة عندما یتم الكشف عن مشكالت من  .1.7

 خالل عملیات تقویم البرنامج.
ان یتم اجراء تقویم شامل للبرنامج العلمي مرة واحدة على األقل كل أربع سنوات، وینبغي  .1.8

 إعادة التقویم ھذه داخل الكلیة. ان تنشر السیاسات واإلجراءات الالزمة للقیام بعملیات
ان تتضمن عملیات مراجعة البرنامج االستعانة بخبراء من القطاعات ذات العالقة، إضافة  .1.9

 الى أعضاء ھیئة تدریس ذوي خبرة من مؤسسات تعلیمیة أخرى.
االستفادة من اراء الطلبة والخریجین حول جودة البرنامج المعني، ومدى تحقق مخرجات  .1.10

ھدفة بطریقة مباشرة وغیر مباشرة والتي منھا استبانات للطلبة الخریجین التعلم المست
 والمقابالت.

ان یشارك جمیع أعضاء ھیئة التدریس في البرنامج في عملیات التقویم الذاتي، وان یتم  .1.11
 التعاون في عملیات اعداد التقاریر، وتحسین األداء في مجال انشطتھم.
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ف من قبل المسؤولین عنھا، وان تستخدم المعلومات ان یتم االعتراف بالخطأ ونقاط الضع .1.12
 الناتجة عن ذلك لعملیات المراجعة وتحسین األداء.

 ان یتم اإلقرار باإلنجازات المتمیزة وتحسین األداء. .1.13
 ان تدمج عملیات التقویم والتخطیط لرفع األداء، وتصبح جزءا منھا. .1.14
 الحتیاجات والبیئة التي سیعملان تعدل الكفاءات المطلوبة للطلبة عند التخرج بموجب ا .1.15

 بھا الخریجون.
تجدید المصادر التعلیمیة طبقا لتغیر حاجات الكلیة من اعداد الطلبة، ووضع أعضاء الھیئة  .1.16

 التدریسیة والبرنامج التعلیمي والمبادئ األكادیمیة المعاصرة.
 لیة.جات الكان یتم تطویر مبادئ اإلدارة والھیكل التنظیمي لمواكبة الظروف المتغیرة وحا .1.17

  
 األدلة والوثائق المطلوبة للمعیار. .2

 محاضر االجتماعات التي تبین مدى جودة إدارة عملیات ضمان الجودة. .2.1
الوثائق التي تبین مشاركة أعضاء ھیئة التدریس وغیرھم من الموظفین في البرنامج في  .2.2

 عملیات ضمان الجودة.
اتخاذھا استجابة للعملیات التي أجریت الوثائق التي تبین مدى مناسبة الخطوات التي تم  .2.3

 لتقویم البرنامج والمقررات، والتقاریر التي تم اعدادھا.
نتائج فحص البیانات التراكمیة لمعرفة ما اذا كان ھناك تحسن مستمر في التخطیط واإلدارة  .2.4

 وفي مخرجات التعلم التي یحققھا الطلبة.
ین او الطلبة في البرنامج حول جودة استطالعات الراي مع أعضاء ھیئة التدریس والموظف .2.5

إدارة البرنامج، ویشمل ذلك مدى اعتماد عملیات التقویم على األدلة والبراھین، وعلى 
 المقارنات المرجعیة المناسبة مع المعاییر القیاسیة المرجعیة الخارجیة.

 انشاء وحدة تعنى بالجودة على مستوى الكلیة او البرنامج حسب مقتضى الحال وتكلیف .2.6
 عضو ھیئة تدریس في البرنامج للقیام بمھام الجودة واالشراف علیھا.

 المعیار الخامس: المناھج.

 مؤشرات المعیار. .1
ان تعد الخطة الدراسیة للبرنامج بما یضمن تزوید الطلبة بالمعارف والمھارات والكفایات  .1.1

د ویكون الحاألساسیة للتخصصات الزراعیة، إضافة الى تزویدھم بأفاق معرفیة عانة. 
األدنى لعدد الساعات الدراسیة لنیل درجة البكالوریوس في العلوم الزراعیة بما یتناسب 

) ومعاییرھا لتخصصات برنامج علوم الھندسة ABETمع متطلبات ھیئة االعتماد الدولیة (
 الزراعیة.

ان یصمم البرنامج بحیث یكون ھناك انسجام واضح بین المواد النظریة والعملیة حسب  .1.2
المعاییر الوطنیة والعالمیة، وان تعكس التطبیقات العملیة للمواد النظریة كافة المجاالت 

 المعرفیة للتخصص.
ان تشكل مواد الخطة المعارف والمھارات والكفایات األساسیة للمجاالت المعرفیة التي  .1.3

 تشكل المحاور الرئیسة للتخصص وتلك ذات الصلة بھ.
راسیة مواكبة التطورات في العلوم الزراعیة والتقنیات ان یراعي البرنامج في خطتھ الد .1.4

 العلمیة اضاقة الى حاجات المجتمع.
ان تتضمن الخطة الدراسیة قدرا أساسیا من المحاور األكادیمیة الزراعیة، إضافة الى  .1.5

متطلبات خاصة بالكفایات المتصلة بمھارات االتصال الشفوي والمكتوب، والمعالجة 
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ھارات الخاصة بالبحث العلمي، بحیث تؤدي الى اعداد مھندس زراعي الذھنیة الكمیة، والم
 متخصص بشكل جید لتأدیة دوره بكفاءة.

التأكید على ان یتم تخطیط البرامج وفصولھا الدراسیة وتطویرھا ضمن جدول زمني  .1.6
 محدد.

مراجعة السیاسات والتعلیمات الخاصة بإجراءات إضافة او الغاء المواد الدراسیة من  .1.7
 امج بشكل دوري، وفق المتغیرات الزراعیة المحلیة والعالمیة.البرن

القیام بإجراءات إیقاف البرامج او تعدیلھا وفق ترتیبات تراعي قدرة الطلبة المسجلین فیھا  .1.8
على انھاء الدرجات العلمیة التي یسعون للحصول علیھا دون تأخیر، او انقطاع، مع الحفاظ 

 على حقوقھم المكتسبة كاملة.
 

 األدلة والوثائق المطلوبة للمعیار. .2
 الوثائق الخاصة بالمناھج الدراسیة، وتشتمل على ما یلي: .2.1

 .(حسب النموذج الملحق) الخطط الدراسیة وأھدافھا والمخرجات الخاصة بھا 
 .تحلیل االنسجام بین الخطة وأھدافھا ومحتویاتھا مع متطلبات سوق العمل 
 رنامج الكلیة.برنامج وخطط التدریب العملي الخاص بب 
 .المعاییر الخاصة بالتدریب العملي وعدد الساعات المخصصة لھ 
  وصف لإلجراءات المتبعة في تطویر الخطط الدراسیة للبرنامج والمجالس التي

 تقوم بذلك.
  نماذج تقییم الطلبة ألعضاء ھیئة التدریس وللمواد المستخدمة في الكلیة/ وخالصة

 السنوات الثالث األخیرة.بالنتائج التي الحصول علیھا في 
  وثائق تثبت ان الطلبة المسجلین في البرنامج یحققون األھداف والغایات الخاصة

 بالبرنامج لمختلف المواد الدراسیة.
  نماذج من قوائم اللجان المشكلة في الكلیة التي انیط بھا مھمة التخطیط او التقییم

 لبرامج الكلیة وتطویرھا.
 

 والكوادر الساندة ھیئة التدریس: أعضاء السادس المعیار

 مؤشرات المعیار. .1
لتحقیق أھداف البرنامج  یجب أن یناقش تقریر التقویم الذاتي مدى فاعلیة أعضاء الھیئة التدریسیة

واألدلة والبیانات الالزمة. ومن األمور التي  األكادیمي ومخرجات التعلم، إضافة إلى تقدیم الشواھد
 :ما یأتي أدنى،یجب أن یناقشھا التقریر كحد 

  .التخصصات توفر كادر تدریسي متفرغ مناسب من حیث العدد والخبرة وتنوع .1.1
  .تغطیة أعضاء ھیئة التدریس لكافة المجاالت المعرفیة للتخصص .1.2
  .التأھیل التربوي والمھني واألكادیمي ألعضاء ھیئة التدریس الجدد .1.3
الحدیثة في مجال  التطورات التطویر األكادیمي المستمر ألعضاء ھیئة التدریس لمواكبة .1.4

  .التخصص
  .التواصل بین أعضاء ھیئة التدریس والكوادر الفنیة واإلداریة المساندة .1.5
  .التواصل بین أعضاء ھیئة التدریس والطلبة .1.6
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توفر سیاسات الستقطاب الكوادر التدریسیة والفنیة والتعیین والتثبیت والترقیة والترفیع  .1.7
   .رسالة البرنامج واھدافھواجراءاتھا بما یتناسب مع 

  .وجود نظام متكامل لتقویم أعضاء الھیئة التدریسیة دوریًا واالرتقاء بھم .1.8
  .مدى ثبات الكادر التدریسي ونسبة استمرارھم في عملھم .1.9

  .مدى مشاركة أعضاء الھیئة التدریسیة في المؤتمرات والنشاطات العلمیة .1.10
  .الدراسي في تقویم وتطویر المنھاجمدى حریة ومسئولیة أعضاء الھیئة التدریسیة  .1.11
  .البحثي توفر البیئة والوقت ألعضاء الھیئة التدریسیة للتطویر المھني والنشاط .1.12
  .وجود آلیة الستقطاب أعضاء ھیئة تدریس من ذوي الكفاءة .1.13
 .التدریس مدى تفعیل إجازات التفرغ العلمي وأیة حوافز أخرى متوفرة ألعضاء ھیئة .1.14

 
 المطلوبة للمعیار.األدلة والوثائق  .2

 شروط ومعاییر اختیار عضو ھیئة التدریس. .2.1
الوثائق التي تبین إجراءات استقطاب الكوادر التدریسیة والفنیة والتعیین والتثبیت والترفیع  .2.2

 والترقیات واجراءاتھا وسجالت التنمیة المھنیة المستمرة للكوادر التدریسیة واإلداریة.
 التدریس. خطط التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة .2.3
 تعلیمات التقویم ألداء أعضاء ھیئة التدریس ونماذج كتابة تقاریر التقویم. .2.4
 اإلحصاءات عن أعضاء ھیئة التدریس. .2.5

 

 الموارد وبیئة التعلم: السابعالمحور 

 عناصر المعیار.  .1
 المصادر المالیة. .1.1
 المصادر المادیة. .1.2

 مؤشرات المعیار. .2
 المصادر المالیة. .2.1

كلیات الزراعة والمجتمع المحلي بما فیھا المؤسسات والشركات بماء عالقة وطیدة بین  .2.1.1
الخاصة ذات العالقة بھدف اشراك القطاع الخاص وبناء لبنات التعاون معھ والحصول 
على مستلزمات الدعم المناسب لبناء وانشاء بعض المرافق الخاصة التي تحسن 

الجو األكادیمي للكادر الموارد المالیة اإلضافیة لكلیات الزراعة، مما ینعكس على 
التدریسي واإلداري وطلبة الكلیة مثل الحدائق العامة داخل الكلیة وداخل اسوار 
 الجامعة ككل والمساھمة في تحقیق الجلسات االجتماعیة الممیزة داخل الحرم الجامعي.

بناء عالقات علمیة مثل عمل أیام الحقل والندوات المشتركة مع القطاع الخاص بما  .2.1.2
شركات الزراعیة الذي یعتبر رافدا مالیا مھما للكلیة. وكذلك یعتبر تسویقا علمیا فیھا ال

یشجع مؤسسات القطاع الحاص على طلب االستشارات العلمیة والخبرات المؤھلة 
 التي تعود بمردود مالي للكلیة.

ان تحدد الكلیة الموارد المالیة الالزمة لتنفیذ الخطة الدراسیة، وتضمینھا في موازنة  .2.1.3
 الجامعة.

ان تتمتع الكلیة باستقالل ذاتي كاف لتوجیھ المصادر المالیة بما في ذلك التوصیة  .2.1.4
بمكافأة أعضاء الھیئة التدریسیة بأسلوب مالئم لتحقیق األھداف المحددة مسبقا. وان 

 تقدم الكلیة األدلة التي تثبت ذلك.
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 .تحدید سیاسات للتخصیص المالي واجراءاتھ واالیرادات والمصروفات .2.1.5
وضع الخطط الكفیلة بتوفیر المصادر المالیة على المدى البعید سواء من الجھات  .2.1.6

 األكادیمیة او من خارجھا، ووضع خطط إلدارة المخاطر المحتملة.
ضمان إدارة مالیة مسؤولة وشفافة تتبع اإلجراءات المالیة المعمول بھا قانونیا قي  .2.1.7

 المؤسسة األكادیمیة.
 المصادر المادیة. .2.2

المختبرات العملیة للكلیة بما یخدم المجتمع المحلي كتحلیل التربة وتحلیل استخدام  .2.2.1
 المیاه، واألسمدة والمبیدات والمواد الغذائیة مقابل أجور تدفع لصالح الكلیة.

توفیر الموارد المادیة المستدامة والكافیة لدعم وضمان جودة البرنامج والخدمات مثل  .2.2.2
أعضاء الھیئة التدریسیة والمرافق الصحیة المباني والقاعات الدراسیة ومكاتب 

والمختبرات بما في ذلك مختبرات الحاسوب والورش الفنیة والمكتبات والتجھیزات 
 التقنیة والبیئیة واستغاللھا الفعال واخضاعھا للصیانة الدوریة والشاملة.

 ان تتناسب المرافق مع القدرة االستیعابیة للطلبة، وان تتوافر فیھا شروط األمن .2.2.3
 والسالمة وان تكون مالئمة لذوي االحتیاجات الخاصة.

  
 األدلة والوثائق المطلوبة للمعیار. .3

 سجالت التخطیط المالي والموازنة وابواب التخصیص المالي لبنود الموازنة. .3.1
ملفات المصادر المادیة وسجالت المتابعة واالستبانات السنویة حول الرضا عن المرافق  .3.2

 تحسینھا.والخدمات، ومتابعتھا، و
الوثائق التي تبین سیاسات االستقطاب والتعیین والتثبیت والترفیع والترقیات واجراءاتھا  .3.3

 وسجالت التنمیة المھنیة المستمرة للكوادر التدریسیة واإلداریة.
 صور عن میزانیة الكلیة للسنوات الثالث التي تسبق سنة التقدم لنیل شھادة ضمان الجودة. .3.4
 الیة للكلیة للسنة التي تقدمت فیھا لنیل شھادة ضمان الجودة.نسخة عن المیزانیة الم .3.5
 المیزانیات الخاصة بالمشاریع االستثماریة المالیة للكلیة. .3.6

 

 

 برنامج األكادیميلل القیادة والتنظیم االداري: الثامن المعیار

 مؤشرات المعیار. .1
إلدارة القسم وجود رئیس قسم ذي خبرة أكادیمیة واداریة مناسبة قي مجال التخصص  .1.1

 واالرتقاء بھ.
 .قراراتھا وجود مجلس قسم ولجان مساندة تجتمع بانتظام وتوثق أعمالھا وتتابع .1.2
 .مشاركة الطلبة في اتخاذ القرار، والحصول على التغذیة الراجعة منھم .1.3
تنمیة وتطویر المھارات والقدرات الفنیة والمھنیة للكوادر المساندة في مجال التخصص  .1.4

 رات الحدیثة. لمواكبة التطو
ان تحدد مسؤولیات القائمین على ادارة البرنامج (رئیس القسم او غیره من المسؤولین  .1.5

 اآلخرین) بصالحیات واضحة.
ان یتوفر قدر كاف من المرونة على مستوى القسم الذي یقدم البرنامج، بما یسمح باالستجابة  .1.6

 السریعة لتقویم المقررات ومخرجات التعلم.
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لبرنامج باستشعار القضایا وفرص حدوثھا، واخذ اإلجراءات المناسبة ان تقوم إدارة ا .1.7
 حیالھا.

 ان تضمن إجراءات البرنامج انجاز المعامالت المطلوبة بفاعلیة وفي الوقت المناسب. .1.8
ان یمتلك القائمون على البرنامج صالحیات كافیة لضمان امتثال المعنیین للسیاسات المتفق  .1.9

 علیھا في الكلیة.
لقائمون على إدارة البرنامج مبادرات أعضاء ھیئة التدریس والموظفین المنتمین ان یحفز ا .1.10

 للبرنامج ویكافئوھا.
ان یتحمل القائمون على إدارة البرنامج مسؤولیة جودة األنشطة وفاعلیتھا، والمھام التي  .1.11

 تدخل ضمن مسؤولیاتھم.
ن والموظفین المنتمیان یقدم رئیس القسم تقاریر سنویة حول أداء أعضاء ھیئة التدریس  .1.12

 للبرنامج.
ان یراجع رئیس القسم األداء اإلداري والسیاسات اإلداریة دوریا مع ادخال التعدیالت  .1.13

 المالئمة بما یضمن تحقیق الرؤیة والرسالة واألھداف للبرنامج بطریقة فاعلة وكفؤة.
دود حان تكون الصالحیات داخل البرنامج محددة رسمیا في وثائق موقعة، تصف بوضوح  .1.14

 المسؤولیات بموجب الصالحیات، ومسؤولیات تقدیم التقاریر عن القرارات التي تتخذ.
ان تقدم مقترحات تطویر البرنامج الى أصحاب القرار، بشكل یحدد بوضوح تلك القضایا  .1.15

 التي تتطلب اصدار قرارات بشأنھا، وما یترتب على بدائلھا.
 

  األدلة والوثائق المطلوبة للمعیار. .2
التي تحدد السیاسات والصالحیات واألدوار والمسؤولیات واإلجراءات التنفیذیة  الوثائق .2.1

 للجان الرئیسة والوظائف األداریة.
 البرنامج. بإدارة محاضر االجتماعات والقرارات والتوصیات واالستبیانات المتعلقة .2.2
 نتائج استطالعات اراء أعضاء ھیئة التدریس والموظفین حول اإلجراءات المطبقة. .2.3
 لمعلومات التي یتم توفیرھا عبر المواقع االلیكترونیة، واالعالنات والمنشورات.ا .2.4
عینات من محاضر اجتماعات مجلس الكلیة، ومجالس األقسام لكل سنة من السنوات الثالث  .2.5

 األخیرة.
 وصف للمواقع اإلداریة في البرنامج والمسؤولیات والواجبات المناطة بھا. .2.6
 برنامج (الھیئة التدریسیة واإلداریة).دلیل بأسماء العاملین في ال .2.7
نماذج نت المعلومات التي یوفرھا البرنامج عبر المواقع االلیكترونیة، واالعالنات  .2.8

 والمنشورات.
 

 البرنامج المعیار التاسع: ارتباطات

الخدمات ووضع األسس المطلوبة من اجل خدمة المجتمع، بما فیھا التعلیم المستمر وتقدیم االستشارات الفنیة 
المتخصصة، وتوفیر الظروف المناسبة لتطبیقھا، وتعزیز العالقات مع مؤسسات المجتمع المحلي واإلقلیمي 
وسوق العمل، وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات العلمیة والثقافیة والتنمویة والتدریبیة، وإصدار 

لة في العالم، من خالل ابرام اتفاقیات المجالت والمنشورات. وكذلك توثیق العالقات مع المؤسسات المماث
 علمیة وبحثیة، من اجل المشاركة والدعم وتبادل الزیارات.
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 مؤشرات المعیار. .1
 التزام واضح بالعالقة مع المجتمع المحلي بحیث تنسجم مع رسالة البرنامج. .1.1
 وجود سیاسات وخطط واضحة ومحددة للعالقة مع المجتمع مع توفیر المصادر الالزمة. .1.2
الیة لإلعالن والترویج للنشاطات ذات الصلة وتوثیقھا وادراجھا ضمن التقریر السنوي  وجود .1.3

 للبرنامج.
وجود الیات لتحفیز الكوادر التدریسیة واإلداریة والطلبة للمشاركة في النشاطات المجتمعیة  .1.4

 وذلك عن طریق وضع وزن لھا في الیات الترقیة والترفیع للمشاركین.
خدمات المتعلقة بحاجة المجتمع والتنمیة المستدامة مثل البرامج والدورات ان تتوفر األنشطة وال .1.5

التدریبیة والدراسات والمحاضرات والبحوث التي یتم تحدیدھا من خالل دراسات لتقویم 
 حاجات المجتمع الحقیقیة.

 وجود تمثیل للمجتمع المحلي في البرنامج من خالل المجالس االستشاریة وغیرھا. .1.6
 ات مع المدارس والصناعات وكذلك الخریجین للمنفعة المتبادلة.توطید العالق .1.7
السعي للحصول على الدعم المادي والمعنوي من الجھات المناسبة في المجتمع واستخدام  .1.8

 المصادر المادیة المتاحة في المجتمع لخدمة البرنامج وطلبتھ.
 حالل تحدید قنواتالسعي الحثیث للمحافظة على صورة البرنامج وسمعتھ في المجتمع من  .1.9

 قانونیة للتحدث باسم البرنامج والرد على ایة مالحظات تمس ھذه الصورة او السمعة.
 اصدار النشرات التعریفیة عن البرنامج وإمكانیة استخدامھا من قبل قطاعات المجتمع المختلفة. .1.10
 اجراء الدراسات العلمیة والمسحیة لمعرفة وجھات نظر المجتمع بالبرنامج. .1.11
 فة العمل التطوعي وممارستھ بین موظفي وطلبة البرنامج.نشر ثقا .1.12
 التعاون مع النقابات المھنیة المرتبطة بالبرنامج على مستوى موظفي وطلبة البرنامج. .1.13
 وجود الیات واضحة إلجراء التعاون على المستوى المحلي واإلقلیمي والدولي. .1.14
ظمات وطنیة وإقلیمیة السعي للحصول على المنح والمساعدات المقدمة من مؤسسات ومن .1.15

 ودولیة.
 المشاركة بمشروعات ودراسات وابحاث مع باحثین ومؤسسات تعلیمیة إقلیمیة ودولیة. .1.16
 المشاركة بدورات ومؤتمرات وورش عمل إقلیمیة ودولیة. .1.17
 ان تتوفر برامج لتبادل أعضاء ھیئة التدریس مع مؤسسات تعلیم عالي أخرى داخلیا وخارجیا. .1.18

 
 المطلوبة للمعیار.األدلة والوثائق  .2

المسوحات واستطالعات الراي لتقویم حاجات المجتمع إضافة لفعالیات ونشاطات التوعیة ذات  .2.1
 الصلة.

 الوثائق التي تبین السیاسات والخطط واإلجراءات المتعلقة بالمجتمع. .2.2
احصائیات سنویة بأعداد النشاطات ومیزانیاتھا والمبادرات والفعالیات والدراسات  .2.3

 والبحوث المتعلقة بالمجتمع ومدى االستفادة منھا. والمشروعات
الوثائق المتعلقة بتوثیق احصائیات بأعداد أعضاء الھیئة التدریسیة واالداریین والطلبة الذین  .2.4

 شاركوا في فعالیات خدمة المجتمع.
 الوثائق ذات الصلة بمعاییر تقویم أعضاء ھیئة التدریس وترقیتھم وتقویم الموظفین وترفیعھم. .2.5
نشرات واصدارات البرنامج التي تستھدف او تتضمن خدمة المجتمع والموجھة للمجتمع ال .2.6

 للتعریف بالبرنامج ونشاطاتھ وخدماتھ.
 التقاریر السنویة للبرنامج. .2.7
 وثائق مشاركة موظفي البرنامج في لجان المجتمع وھیئاتھ ومجالسھ. .2.8



 
18 

 

 تقاریر التفاعل والتعاون مع المدارس والزراعة. .2.9
داد أبناء المجتمع المحلي المستفیدین سنویا من الخدمات التي یقدمھا البرنامج احصائیات بأع .2.10

 في مجال تخصصھ.
 الیات اختیار ومشاركة أعضاء المجتمع المحلي في المجلس االستشاري للبرنامج وقراراتھ. .2.11
 وثائق تبین قیم الدعم الذي تلقاه البرنامج من أفراد ومؤسسات المجتمع. .2.12
 اد الطلبة من المجتمع المحلي المستفیدین من المنح والقروض الطالبیة.احصائیات سنویة بأعد .2.13
الوثائق التي تبین السیاسات والخطط واإلجراءات المرتبطة بالتعاون الوطني واإلقلیمي  .2.14

 والدولي.
 الوثائق المتعلقة بالوحدات ضمن الھیاكل التنظیمیة المعنیة بالخریجین وكذلك بالتعاون الدولي. .2.15
رات التفاھم واالتفاقیات الموقعة والیات اعتمادھا وتوقیعھا والیات متابعة نماذج من مذك .2.16

 مذكرات التفاھم واالتفاقیات وتقویمھا وتنفیذھا.
احصائیات سنویة بالمشاریع والدراسات والدورات التدریبیة والمؤتمرات وورش العمل  .2.17

 المشتركة.
 المشتركة واالحصائیات ذات العالقة.وثائق االتفاقیات لتبادل األساتذة والبرامج األكادیمیة  .2.18
 وثائق للتعاون والنشاطات مع النقابات المھنیة المعنیة بالبرنامج.  .2.19

 

 

 القسم الثالث
 تقویم البرامج األكادیمیة

تسجیل األدلة وفق نظام  یحتوي ھذا الجزء من الدلیل على األدوات التي تساعد فریق التقویم على
 .كتابة التقریر الذاتي في صورتھ النھائیة األحكام ودقتھا، ومن ثممعین یؤدي إلى سھولة اتخاذ 

األسلوب األول ھو التقویم الكمي،  :وتتطلب أدوات تقویم البرنامج األكادیمي استخدام أسلوبین من التقویم
 :اآلتي واآلخر ھو التقویم النوعي. وھي على النحو

 أوال) التقویم الكمي

الكمیة. ویتیح التقویم  ذا األسلوب على جمع المعلومات والمؤشراتیركز أعضاء فریق التقویم في ھ
األكادیمي على حدة من ناحیة كمیة، وبالتالي  الكمي النظر بدقة إلى كل عنصر من عناصر األداء

وفیما یأتي جداول المعلومات والمؤشرات الكمیة  .والعملیات والمخرجات التركیز على جودة المدخالت
للمحاور الرئیسیة للمعاییر، بحیث تسترشد بھا المؤسسة التعلیمیة عند  المختلفة التي تغطي الجوانب

 لتقریر التقویم الذاتي، إضافة إلى استرشاد فریق التقویم الخارجي بھا خالل زیارتھم إعدادھا
 .المیدانیة
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 معلومات عامة عن القسم األكادیمي في الكلیة .1
 ..................................اسم الجامعة: 

 البرید االلیكتروني الھاتف النقال الھاتف االسم اإلدارة
     العمید

رئیس 
 القسم

    

مسؤول 
 الجودة

    

 الكلیة: .........................................
 القسم: .........................................

 : (  )عدد الفروع في القسم         
 تاریخ تأسیس القسم: ...........................         

 اسم البرنامج األكادیمي:  ............................    تاریخ بدء الدراسة فیھ: ....................
 عدد الطلبة في البرنامج األكادیمي:

 ماجستیر (   )  /  الدبلوم العالي (   )  /  البكالوریوس (   )الدكتوراه (   )  /  ال        
 عدد أعضاء ھیئة التدریس في البرنامج األكادیمي:

 الماجستیر (   )  /  الدكتوراه (   )        
 النظام التدریسي المتبع: فصلي  /  سنوي  /  أخر
 عدد الساعات المعتمدة للبرنامج االكادیمي: (   )

 االلیكتروني على شبكة االنترنیت:  ................................................. عنوان الموقع
 

 أبنیة القسم .2
متوسط  العدد أبنیة القسم

 )2المساحة (م
متوسط عدد 
المستخدمین 

 فیھا

متوسط ساعات 
التشغیل او 
 االستخدام

     المكتبة
     القاعات الدراسیة

     المختبرات البحثیة
     مختبرات الحاسوب

     مكائن ومعدات
المراكز (تقنیات التعلیم، 

 االختبارات والمقاییس)
    

     الورش الفنیة
     مكاتب اإلداریین

     مكاتب أعضاء ھیئة التدریس
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 القسم الذي یقدم البرنامج األكادیمي والبرامج التخصصیة التابعة لھ .3
اسم القسم 
(البرنامج 

 العام)

اسم الفرع 
(البرنامج 
 التخصصي)

تأریخ 
 التأسیس

عدد طلبة 
الدراسات 

 االولیة

عدد طلبة 
الدراسات 

 العلیا

عدد أعضاء 
ھیئة 

التدریس 
 (الماجستیر)

عدد 
أعضاء 
ھیئة 

التدریس 
 (الدكتوراه)

       
       
       
       

 
 

 الموظفون االداریون في القسم وفق المؤھل العلمي .4
العلمي للموظفین المؤھل 

 االداریین
عدد الموظفین على المالك 

 الدائم
 عدد الموظفین بعقود

   ماجستیر او أعلى
   دبلوم عالي
   بكالوریوس

   دبلوم فني
   ثانویة عامة
   دون الثانویة

 

 المكتبة .5
 العدد المواد الدراسیة الخاصة بالبرنامج األكادیمي

  الكتب الورقیة
  االلیكترونیةالكتب 

  الموسوعات والمعاجم
  الدوریات

  قواعد البیانات االلیكترونیة
  األجھزة المخصصة للبحث

  المقاعد المخصصة للمطالعة
  مجموع الموظفین في المكتبة

 
 التخصیصات المالیة للقسم .6

 التخصیصات المالیة للقسم 
 دینار)للعام الذي یسبق التقویم (

 للقسمالتخصیصات المالیة 
 لعام التقویم (دینار)
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 موزعین حسب الدرجة العلمیة األكادیميأعضاء ھیئة التدریس المتفرغون للبرنامج  .7
 النسبة المئویة العدد الدرجة العلمیة

   أستاذ
   أستاذ مساعد

   مدرس
   مدرس مساعد 

   ، ...الخ).درجات أخرى (متمرس، متمیز، شرف، یونسكو
 %100  المجموع

 
 
 
 ن للبرنامج األكادیمي موزعین حسب الدرجة العلمیةالمتفرغی أعضاء ھیئة التدریس غیر .8

 النسبة المئویة العدد الدرجة العلمیة
   أستاذ

   أستاذ مساعد
   مدرس

   مدرس مساعد 
   درجات أخرى (متمرس، متمیز، شرف، یونسكو، ...الخ).

 %100  المجموع
 
 

 التدریس (المعیدون) موزعین حسبمساعدو أعضاء ھیئة  .9
 العنوان الوظیفي المعمول بھ في الجامعة

 النسبة المئویة العدد العنوان الوظیفي
   
   
   

 %100  المجموع
 

 الترقیات العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس في البرنامج األكادیمي .10
 الترقیات العلمیة التي أحرزھا أعضاء ھیئة التدریس 

 اعوام خالل اخر ثالثة
 العدد

  مرتبة أستاذ
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 ألداء أعضاء ھیئة التدریستقویم الجامعة  .11
 في البرنامج األكادیمي                                           

 تقویم األداء السنوي ألعضاء ھیئة التدریس
 للعام الذي یسبق التقویم       

 النسبة المئویة العدد

   ممتاز
   جید جدا

   جید
   متوسط

 %100  المجموع
 

 
 متوسط ساعات العمل األسبوعیة ألعضاء ھیئة التدریس .12

 في البرنامج األكادیمي
 

 طبیعة العمل
 متوسط ساعات العمل االسبوعیة

أستاذ  أستاذ
 مساعد

مدرس  مدرس
 مساعد

     التدریس
     الساعات المكتبیة مع الطلبة

االشراف على الرسائل 
 الجامعیة

    

     البحث العلمي
     ارشاد الطلبة

     عضویة اللجان
     خدمة المجتمع

     مجموع الساعات
 
 

 متوسط ساعات العبئ التدریسي اإلضافي ألعضاء ھیئة التدریس للفصل  .13
 الدراسي الحالي في البرنامج األكادیمي

 االضافیةعدد ساعات العبئ  عدد ساعات النصاب المحددة المرتبة العلمیة
   أستاذ

   أستاذ مساعد
   مدرس

   مدرس مساعد
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 أعداد الطلبة في القسم موزعین حسب البرنامج األكادیمي والجنس  .14
 اناث ذكور م البرنامج األكادیمياس

   
   
   

 
 

 أعداد الطلبة في القسم األكادیمي موزعین حسب التخصص  .15
 والمستوى الدراسي

 عدد الطلبة في المراحل الدراسیة اسم القسم األكادیمياسم البرنامج 
 الرابعة الثالثة الثانیة األولى

      
      
      

 
 

 اعداد الطلبة المفصولین والمنسحبین والمؤجلین في األعوام .16
 الثالثة األخیرة في البرنامج األكادیمي

مجموع الطلبة  العام الدراسي
 المفصولین

مجموع الطلبة 
 المنسحبین

مجموع الطلبة 
 المؤجلین

    
    
    

 
 الثالثة األخیرةتقدیرات الطلبة الخرجین في البرنامج خالل األعوام   .17

 المجموع ضعیف متوسط جید جید جدا ممتاز التقدیر
للعام 

 الدراسي
        )( 

       عدد الطلبة
       النسبة المئویة

للعام 
 الدراسي
        )( 

       الطلبةعدد 
       النسبة المئویة

للعام 
 الدراسي
        )( 

       عدد الطلبة
       النسبة المئویة
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 دریستمجامیع الطلبة ومتوسط اعدادھم الى أعضاء ھیئة ال  .18
 في البرنامج األكادیمي

 
 المؤشر

العدد في 
عام 
 التقویم

العدد في 
العام 

السابق 
 للتقویم

نسبة أعداد 
ھیئة أعضاء 

التدریس الى 
 الطلبة

نسبة الزیادة 
او النقصان 

عن العام الذي 
 یسبق التقویم

مجموع الطلبة في مرحلة 
 البكالوریوس

    

مجموع الطلبة في الدراسات 
 العلیا

    

     مجموع أعضاء ھیئة التدریس
     مجموع الفنیین في المختبرات

     مجموع أعداد االداریین
 
 

 بالطلبة الخرجین في العام السابق للتقویم معلومات تتعلق .19
 

عدد الخریجین موزعین 
 حسب الجنس

المعدل العام 
للطلبة 

 الخریجین

عدد 
الخریجین 

الذین 
یواصلون 

تعلیمھم في 
مستوى 

الدراسات 
 العلیا

نسبة الطلبة 
المسجلین 
 الى الخرجین

متوسط بقاء 
الطالب 

المتخرج في 
البرنامج 
األكادیمي 

مقدرة 
 بالسنوات

      ذكور
      اناث

      المجموع
 

 متطلبات البرنامج األكادیمي من المقررات الدراسیة  .20
 النسبة المئویة عدد الساعات المعتمدة نوع المقررات الدراسیة ت
   متطلبات الجامعة 1
   متطلبات الكلیة 2
   متطلبات القسم التخصصیة 3
   متطلبات القسم االختیاریة 4
   المتطلبات الحرة 5

 %100  المجموع
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 خالل العام السابق للتقویم البحث العلمي واألنشطة البحثیة للبرنامج األكادیمي  .21
 العدد المؤشر ت
  البحوث العلمیة المنشورة في مجالت دولیة متخصصة ومفھرسة. 1
  البحوث المنشورة في مجالت عربیة محكمة. 2
  في مجالت محلیة محكمة.البحوث العلمیة المنشورة  3
  المؤلفات العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس. 4
  الكنب المنھجیة المؤلفة ألعضاء ھیئة التدریس. 5
  الكتب المترجمة ألعضاء ھیئة التدریس. 6
  أعضاء ھیئة التدریس المرتبطون بعقود بحثیة. 7
  رسائل الدبلوم العالي التي تم مناقشتھا. 8
  الماجستیر التي تم مناقشتھا.رسائل  9
  رسائل الدكتوراه التي تم مناقشتھا. 10
المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسیة التي نظمھا القسم او  11

 الكلیة.
 

اء أعضالمؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسیة التي شارك بھا  12
 ھیئة التدریس خارج الجامعة وداخلھا.

 

أعضاء ھیئة التدریس المشاركون في المؤتمرات والندوات وورش العمل  13
 والحلقات الدراسیة.

 

  المؤتمرات الدولیة التي شارك بھا أعضاء ھیئة التدریس. 14
 

 الجوائز العلمیة الخاصة بالبرنامج خالل السنوات الخمس األخیرة  .22
 الجھة المانحة اسم الجائزة

 (محلیة/عربیة/دولیة)
مجال 

 التخصص
اسم عضو 

 ھیئة التدریس
تاریخ الحصول 

 علیھا
     
     
     

 
 العام السابق للتقویم*اإلنجازات التي حققھا القسم في مجال خدمة المجتمع خالل   .23

 العدد االنجاز
  المعارض الفنیة والصناعیة ومعارض الكتب.

  الندوات الثقافیة، والمؤتمرات، والحلقات الدراسیة.
  االستشارات العلمیة المقدمة لمؤسسات المجتمع المحلي.

  معالجة مشكالت وقضایا اجتماعیة.
  تطویر تقنیات وبرامج حاسوبیة.

اللجان العلمیة واالجتماعیة والثقافیة المؤقتة والدائمة التي شارك بھا أعضاء ھیئة 
 واالتحادات.التدریس واالداریون من القسم مع المؤسسات والوزارات والنقابات 

 

  المساھمة في الجمعیات العلمیة.
 للقسم ان یضیف إنجازات وانشطة أخرى لم یرد ذكرھا وكما یراه مناسبا. •
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 ) التقویم النوعينیاثا

والمقابالت، والمالحظات،  یستخدم في التقویم النوعي أدوات وأسالیب عدیدة، منھا: المناقشات،          
واالستبانات، وغیرھا. وبھذا یكون فریق التقویم  ودراسة الحاالت والمقاییسوفحص السجالت واألعمال، 

ضوء المعلومات والبیانات واألدلة التي تتجمع لدى الفریق، یقوم  وعلى .النوعيقد اتبع أسلوب التقویم 
بین التي ت النتائج واألحكام التي توصل إلیھا باإلجابة على فقرات وعبارات المقاییس المكتوبة بتلخیص

والعملیات والمخرجات، أي ال بد  جودة البرنامج األكادیمي. وینصب التركیز ھنا على جودة المدخالت
ألدوات المختلفة وكیفیة تأثیر كل وأن یستعین بالمعاییر وا للمقوم عند إصدار األحكام أن یستخدم خبرتھ،

 لتعلیم والتعلم، وسلوك الطلبةالقسم المعني على مستوى تحصیل الطلبة، وجودة ا العوامل المختلفة في
 .واتجاھاتھم، ونموھم الكلي

مجلس ضمان الجودة مجموعة  الجودة المعتمدة لدى معاییرمن  معیارویتضمن التقویم النوعي لكل            
محور بحیث تسترشد بھا المؤسسة التعلیمیة عند إعدادھا  من المؤشرات التي تغطي الجوانب المختلفة لكل

 كما یتناول المقومون الخارجیون دراسة ھذه الجوانب وتحلیلھا عند تقویمھم للمحور .التقویم الذاتيلتقریر 
 خالل زیارتھم المیدانیة للمؤسسة التعلیمیة. 

 

 

 القسم الرابع
 تقریر التقویم الذاتي

األكادیمي وتقویمھ، البرنامج  تعد عملیة التقویم الذاتي من أھم اإلجراءات التي تتم ضمن عملیة مراجعة
وتتضمن قیام المؤسسة التعلیمیة نفسھا بتقویم البرنامج  فھي الخطوة األولى في سلسلة ھذه اإلجراءات،

الجودة المعتمدة، ثم تقوم بكتابة "تقریر التقویم الذاتي للبرنامج األكادیمي"  األكادیمي بنا ًء على محاور
یشكل تقریر التقویم  الجودة. وفي الوقت الذي معاییرن م معیاریتضمن تحلیال مفصال لمؤشرات كل  الذي

یعتمد علیھا فریق التقویم الخارجي خالل زیارتھ  الذاتي وثیقة للمؤسسة، فإنھ الوثیقة المرجعیة األساسیة التي
 .مج األكادیمیة وفق أسس علمیة وموضوعیةراللمؤسسة، باعتباره یوفر إطارا عاماً لتقویم جودة الب

 
األكادیمیة، ومن جوانب نوعیة  ر التقویم الذاتي مناقشة لكل جانب من جوانب المستویاتویتضمن تقری

األكادیمي، بحیث یتم إظھار نقاط الضعف الحالیة للبرنامج  فرص التعلیم لنقاط القوة ونقاط الضعف للبرنامج
 عف ظھرتالتعامل معھا والحلول التي وضعت لمعالجتھا، إضافة إلى أي نقاط ض األكادیمي وآلیة

وماھي الجوانب التي تحتاج  في مراحل تقویم سابقة للبرنامج واآللیة المتخذة في معالجتھا للتخلص منھا،
الرئیسي من عملیة التقویم ھو التحسین والتطویر  إلى تحسین في البرنامج األكادیمي. حیث إن الھدف

لذاتي بشكل موضوعي، وانعكست نتائجھ ھذا إال إذا تمت عملیة التقویم ا واالرتقاء نحو األفضل. ولن یتم
 خطط الجامعة لتعزیز نقاط القوة ومعالجة السلبیات، واالستفادة من الفرص المتاحة على

 .الواحد للتطویر، وحرص ومتابعة من قیادة المؤسسة التعلیمیة، والعمل بروح الفریق

 
واالعتماد بشكل رئیسي على  اإلنشائي،ویراعى عند إعداد التقریر الشفافیة والدقة واالبتعاد عن السرد 

الحقائق مع توفیر األدلة والشواھد الداعمة، حیث سیقوم  أسلوب التحلیل واستخالص النتائج المبنیة على
لدقة ا الخارجي باالعتماد بشكل أساسي في عملھ على ھذا التقریر. كما ینبغي توخي فریق التقویم والمراجعة
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من صحتھا خالل زیارتھم  ریر، ألن فریق التقویم والمراجعة سیقوم بالتأكدفي المعلومات الواردة في التق
آخذین بعین االعتبار أن أیة معلومات غیر  المیدانیة ومراجعة األدلة والشواھد المذكورة في التقریر،

 .التقویم صحیحة ستنعكس سلبًا على نتیجة

 :ویجب أن یتضمن تقریر التقویم الذاتي بحد أدنى ما یأتي

 ) المقدمةأوال

البرنامج األكادیمي المراد تقویمھ،  وھي عبارة عن نبذة موجزة عامة عن الجامعة والكلیة والقسم الذي یطرح
ترابط وانسجام أھداف البرنامج األكادیمي مع رسالة وأھداف  حیث یقوم فریق التقویم والمراجعة بتقویم مدى

  .إضافة إلى مدى تحقیق ھذه األھداف الكلیة والجامعة،

 :ومن المعلومات التي یجب عرضھا      

 نبذة عن الجامعة -أ
ة وأعضاء ھیئتیھا التدریسی فقرة توضح نشأة الجامعة وكلیاتھا وبرامجھا األكادیمیة وعدد طلبتھا

 .واإلداریة
 رسالة الجامعة  -ب

 .فقرة توضح أھداف الجامعة ورؤیتھا ورسالتھا
 نبذة عن الكلیة -ث

وأعضاء ھیئتھا التدریسیة،  وأقسامھا وبرامجھا األكادیمیة، وعدد طلبتھا،فقرة توضح نشأة الكلیة 
لھا عالقة بعملیة التقویم، مثل آخر تقویم  والكوادر المساندة لھا، إضافة إلى أي معلومات أخرى

 .بھ للبرنامج األكادیمي والجھة التي قامت
 
 

 ثانیا) تقویم البرنامج األكادیمي

 معیاربحیث یتم تقویم كل  )1المبینة في الجدول( المعاییراألكادیمي وفق تتم عملیة تقویم البرنامج 
الدالة علیھ. ویتناول تقویم المحور خمسة  كل على حدة، بنا ًء على المؤشرات المعاییرمن تلك 

 :أجزاء رئیسیة، وھي

لتحقیق جوانب  وصف اإلجراءات واألنشطة التي یقوم بھا القسم "مقدم البرنامج األكادیمي .1
 .لمعیارا

 .المعیارنقاط القوة التي یراھا مقدم البرنامج األكادیمي في  .2
 المعیار.نقاط الضعف التي یراھا مقدم البرنامج األكادیمي في  .3
 .وتطویره المعیارالسبل واإلجراءات التي یمكن للقسم القیام بھا لتحسین جوانب  .4
 .القسم التي یقوم بھاإشارة مرجعیة إلى الشواھد واألدلة على اإلجراءات واألنشطة  .5

 
 ثالثا) مالحق التقریر

مالحق تفصیلیة وتوضیحیة لما  یجب أن یرفق بتقریر التقویم الذاتي مجموعة الوثائق األساسیة على شكل
 :جاء في التقریر، ومن ھذه المالحق
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 وثیقة مواصفات البرنامج األكادیمي -أ
تفصیلي وواضح. ومن  بشكلیجب أن یحتوي التقریر على مواصفات البرنامج األكادیمي 

 :المعلومات التي یجب عرضھا كحد أدنى

والفھم، والمھارات  مخرجات التعلم الخاصة بالبرنامج األكادیمي من حیث المعرفة •
اإلدراكیة والذھنیة، والمھارات الخاصة بالبرنامج األكادیمي والتخصص المطلوب 

، وبیان عالقة المقررات الدراسیة أن یكتسبھا الطالب تقویمھ، والمھارات العامة التي یجب
 .المخرجات وأسالیب التعلیم والتقویم المستخدمة مع ھذه

التعلم، إضافة إلى أسالیب  أسالیب التدریس والتعلم التي تمكن الطالب من اكتساب مخرجات •
 .القیاس لمعرفة مدى تقدم الطلبة

تظھر جمیع المقررات  ھیكلیة المنھاج وعالقة المقررات الدراسیة بعضھا مع بعض، بحیث •
المتطلب (متطلب جامعة، متطلب كلیة،  الدراسیة المطلوبة وعدد ساعاتھا المعتمدة ونوع

حر) وذلك لمستویات الدراسة المختلفة (المرحلة األولى،  متطلب تخصص، متطلب
 الثالثة، المرحلة الرابعة). المرحلة الثانیة، المرحلة

 ة والمساندةمعلومات عن الطلبة والكوادر التدریسی  -ب
التدریسیة والمساندة.  یجب أن یحتوي التقریر على معلومات تفصیلیة عن الطلبة والكوادر

 :ومن المعلومات التي یجب عرضھا كحد أدنى
 .آلیة قبول الطلبة •
لجمیع البرامج  الدرجات الدنیا والعلیا وعدد الطلبة المقبولین في آخر خمس سنوات، •

 .األكادیمي المطلوب تقویمھ ومن ضمنھا البرنامج األكادیمیة التي یطرحھا القسم،
المقبولین في كل سنة  جدول تقدم الطلبة آلخر خمس سنوات، بحث یظھر فیھ عدد الطلبة •

مع بیان تقدمھم في كل مرحلة(مستوى) من مراحل الدراسة (سنة أولى، سنة ثانیة، سنة 
 .للمرحلة الحالیةویقصد بتقدمھم ھنا عددھم بعد اجتیازھم  .ثالثة، سنة رابعة)

یحتوي على االسم،  جدول معلومات أعضاء الھیئة التدریسیة ومؤھالتھم العلمیة، بحث •
علیھا، ومكان الحصول علیھا وتاریخھ،  رتبة األكادیمیة، وأعلى درجة علمیة حصلموال

 والتخصص الدقیق، والمجاالت البحثیة، والعبء التدریسي، والسنة والتخصص العام،
 .یھا بالقسمالتي التحق ف

على االسم، وأعلى  جدول معلومات الكوادر المساندة ومؤھالتھم العلمیة، بحث یحتوي •
 .وتاریخھ، والسنة التي التحق فیھا بالقسم درجة علمیة حصل علیھا، ومكان الحصول علیھا

 مصادر التعلم -ج
الطالع التي تم تحضیرھا  یجب أن یحتوي التقریر على جدول مفھرس بالمعلومات التفصیلیة

بالبرنامج األكادیمي، والقاعات والكتب  فریق المراجعة الخارجیة عن التجھیزات الخاصة
 اإلنترنت، وغیرھا والدوریات، والبنیة التحتیة لشبكة

 جدول الوثائق المساندة -أ
یجب أن یحتوي التقریر على جدول مفھرس بالوثائق المساندة التي تم تجھیزھا الطالع فریق 

تشمل تلك الوثائق على محاضر اجتماعات  یة أثناء زیارتھم المیدانیة. ویمكن أنالمراجعة الخارج
القسم، ومحاضر اجتماعات لجان القسم، وتقاریر المقومین المحلیین، وتقاریر الممتحنین 

الدراسیة  ونتائج االستبانات، والتغذیة الراجعة من الطلبة، وتقاریر االعتماد، والخطة الخارجیین،
تصحیحھا، وعینة من أعمال  كادیمي وآلیة تحدیثھا، وعینة من امتحانات الطلبة بعدللبرنامج األ

خطط المواد الدراسیة، وتقاریر أرباب العمل،  الطلبة من تقاریر ووظائف ونحوه، وعینة من
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للقسم الذي یطرح البرنامج األكادیمي، ودلیل الطالب، والنشرات  وتقاریر عن أي نشاطات علمیة
الدرجات،  لقسم والتخصص، وآلیة اإلرشاد، وأیة وثائق ذات عالقة، وآلیة اعتمادبا التعریفیة
 .وغیرھا
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 نموذج اعداد المقررات الدراسیة األكادیمیة
 

                                                                                         
 جدول الدروس االسبوعي

 UC0000 الرمز:  فیز�ـــاء التر�ة المرحلة الثالثة (أساسي) اج�اري 
ساعات التدر�س 

 المخطط لها
 3عدد الوحدات:  ) ساعات عمل�ة 3( ) ساعة محاضرات نظر�ة2(

تتضمن المادة دراسة مكونات التر�ة ودراسة خصائص النسجة و�ناء التر�ة والمحتوى  وصف المنهج
الرطو�ي للتر�ة والعالقات المائ�ة في التر�ة وجر�ان الماء في التر�ة للحالة المش�عة وغیر 

 .المش�عة والخصائص الحرار�ة للتر�ة وتنفس وحر�ة الهواء في التر�ة
الهدف من تدر�س 

 المنهج
تهدف المادة الى تعر�ف الطالب �الخصائص الفیز�ائ�ة للتر�ة وعالقتها بنمو الن�ات و��ف�ة 

 .ادارة التر�ة لجعلها خص�ة من الناح�ة الفیز�ائ�ة
 نتائج التعلم

 
جعل المتعلم قادرا على تحسین الخصائص الفیز�ائ�ة الدینام�ك�ة للتر�ة وتكی�فها لتكون 

 .انتاج زراعي ممكن أفضلمالئمة لنمو الن�ات وتحقیق 
 1990اساس�ات فیز�اء التر�ة. تأل�ف هلیل، دان�ال. ترجمة د. مهدي ابراه�م عودة.  الكتاب المنهجي

تقدیرات الفصل 
 الدراسي

االخت�ارات 
 الفصل�ة النظر�ة

االخت�ارات 
الفصل�ة 
 العمل�ة

االخت�ارات 
 الیوم�ة النظر�ة

االخت�ار 
 النهائي العملي

االخت�ار 
 النهائي النظري 

25 % 10 % 5 % 20% 40 % 
 المواض�ع

عدد  المادة النظریة األسبوع
 الساعات

عدد  المادة العملیة
 الساعات

مقدمة وتعریف علوم التربة وموقع  1
التربة فیھا وبعض العالقات فیزیاء 

 ذات الصلة

اختالف نسجة التربة في مسك الماء  تأثیر 2
وطرائق التعبیر عن المحتوى المائي للتربة 

 وقیاسھ

3 

نسجة التربة وتوزیع احجام الدقائق:  2
طرائق ایجاد احجام الدقائق، مثلث 

 النسجة، قانون ستوكس

تحلیل احجام دقائق التربة باستخدام  2
 والماصةالمناخل والمكثاف 

 
 
6 

المساحة النوعیة للتربة وطرائق  3
 تعینھا فیزیائیاً وكیمیائیاً 

2 

بناء التربة: تعریفھ واھمیتھ وكیفیة  4
 دراستھ

تحلیل احجام تجمعات التربة وتقدیر ثباتیتھا  2
 بطریقة النخل الرطب

3 

بناء التربة ودالئل بناء طرائق دراسة  5
 التربة

2 3 

 جامعة تكريت
 كلیة الزراعة

 قسم علوم التربة والموارد المائیة
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تجمعات التربة وطرائق دراستھا  ثبات 6
والعوامل المؤثرة في تكوین 

 التجمعات

قیاس كثافة التربة الظاھریة والحقیقیة  2
 وحساب المسامیة الكلیة

3 

تقدیر منحنى الوصف الرطوبي لترب  2 العامة وخصائص الماءماء التربة  7
 مختلفة النسجة

 
 باألوساطخصائص الماء المتعلقة  8 6

 المسامیة 
2 

طاقة ماء التربة وطرائق التعبیر عنھا  9
 وقیاسھا

قیاس االیصالیة المائیة المشبعة في اعمدة  2
 تربة متجانسة

3 

قیاس غیض الماء في اعمدة التربة افقیة  2 جریان الماء في الترب المشبعة 10
 وعمودیة

3 

 3 قیاس المساحة النوعیة لمادة التربة 2 غیر المشبعة جریان الماء في الترب 11
غیض الماء في التربة: طرائق قیاسھ  12

 ومعادالتھ
طرائق قیاس الشد الرطوبي والمحتویات  2

 الرطوبیة في التربة
3 

ھواء التربة والسعة الھوائیة والتبادل  13
 الغازي في التربة

 3 قیاس حرارة التربة 2

ودرجة حرارة التربة حرارة التربة  14
 وسریان الحرارة في التربة

 3 قیاس تھویة التربة 2

 
 :ابتداءا من الیسار يلكل مقرر دراسي یمثل ما یل 0UC000لرمزا

U : اذا لم یكن المقرر الدراسي من متطلبات الجامعة 0ویعطى  مقرر متطلبات الجامعةرمز. 
C : لم یكن المقرر الدراسي من متطلبات الكلیة اذا 0ویعطى  مقرر متطلبات الكلیةرمز. 
 2للفصل الخریفي و 1یعطى الرمز : رمز الفصل الدراسي الذي یدرس فیھ المقرر الدراسي (كأن 0

 للفصل الربیعي).
لقسم المحاصیل، ...  2لقسم التربة و 1 مقرر متطلبات البرنامج األكادیمي (كأن یعطى الرمزرمز : 0

 ).وھكذا لباقي األقسام في الكلیة
للمرحلة  1مقرر متطلبات مرحلة البرنامج األكادیمي األساسیة للتخصص (كأن یعطى الرمز رمز : 0

إذا لم یكن المقرر  0ویعطى  الرابعة للمرحلة 4وللمرحلة الثالثة  3الثانیة و للمرحلة 2واألولى 
 ).الدراسي من المتطلبات األساسیة للبرنامج األكادیمي

للمرحلة األولى و  1: مقرر متطلبات مرحلة البرنامج األكادیمي الثانویة للتخصص (كأن یعطى الرمز 0
إذا لم یكن المقرر الدراسي  0ویعطى  للمرحلة الرابعة 4للمرحلة الثالثة و  3للمرحلة الثانیة و 2

 ).المتطلبات الثانویة للبرنامج األكادیميمن 
األساسي لمادة فیزیاء التربة للمرحلة  األكادیميوكمثال لرمز الجدول أعاله، فان رمز المقرر الدراسي 

 .001130 المائیة ھوالثالثة في قسم علوم التربة والموارد 
 
 

 

 

 

 

 


