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تحسين جودة التعليم  ل الوطني مجلسلل لعامةأ لمعاييرا
  هندسي التقني ال

  ) قنيةلتا والهندسةبرنامجي (الدبلوم التقني ل
  

  

  مقدمة: ال

بل هي    فقط،فهي لن تقتصر على توفر مقوم واحد    ،ومتشعبةتعتبر العملية التعليمية الناجحة عملية معقدة  

األساسي المقومات  من  مجموعة  إلى  البحاجة  دومتكاة  ودقيق  متوازن  بشكل  بينها  فيما  مقوم  ملة  االعتماد على  ن 

الكادرألخرى  معين وإهمال ا الكفء والبرامج التعليمية المتقدمة هما المقومان األساسيان    ولعل  العلمي والتربوي 

ذا  سارا  ني مالتقيعكس التعليم    المتعلمة.وتكوين الشخصية الناجحة لدى األجيال  وإكساب المهارة  في بناء المعرفة  

المباشر بالواقع االجتماعي واالقتصادي من جهة    هطباخصوصية متميزة بالمقارنة مع بقية أنماط التعليم العالي الرت

والتطور التكنولوجي المتسارع الذي يواكب حاجات المجتمع من جهة أخرى في أطار الحاجة إلى إعداد وتهيئة قوة  

تقنيةعمل   و  بمستويات  مؤهلة  علقادرمختلفة  التعاة  في  ى  دورها  يزداد  أن  يتوقع  التي  التقنية  التطورات  مع  مل 

يحتل حاليا حيزا مهما    األكاديمي، لكنه  العراق حديثا نسبيا مقارنة بالتعليم الجامعيبيعد التعليم التقني    لي.ا حال  القرن

تحق خالل  من  الماضي  القرن  في  التسعينات  فترة  بعد  السيما  العالي  التعليم  حجم  القوى ل  هيق في  هيكل  في  لتوازن 

الهندسي  بالبلد.العاملة   التعليم  متقدمة  مبا  حالي ني  التق   يمر  التعليمية  أهدافه  بلورة  بعد  رحلة  من  وهيكلة منظومته 

وجود مؤسسات علمية رصينة ومتوافقة مع متطلبات سوق  بالحديثة  التطورات  تواكب  متقدمة  علمية    ىرؤ  خالل

ام  عني  لتق تعليم ا من رحم هيئة ال األربع  الجامعات التقنية    بانبثاقمن التعليم    لنمطذا ا، وتوج هالعمل محليا وعالميا  

األمر الوزاري  ما جاء بالتقني وحسب    الهندسي   أوال ومن ثم تشكيل المجلس الوطني لتحسين جودة التعليم  2014

من العام الدراسي    اءتداب ة  ولقرب تطبيق مشروع المقررات الدراسي   ثانيا    14/12/2017في    5/105/ 7ق/ذي العدد  

عاتق  ىلقيس  لذ ثالثا    2020  –  2019 ك  لمجلس  ا   على  (مهمة  الهم  بيرة  بوجود  صعبة  تكون  بين  العالية    ةلن 

الدبلوم   )  أعضائه برنامج  وهما:  األولية  الجامعية  المرحلة  في  المخرجات  من  نوعين  لها  التقنية  جامعاتنا    كون 

وAssociate Degree program(  التقني الت  بكالوريوسمج  انبر  )  الهندسة   Engineering(  ةنيقفي 

Technology Degree program(.  
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  : التقنيمعايير برامج التعليم 

للجامعات   ارئيسي  ا هدفيعتبر  لبرامج التعليم الجامعي التقني    وعالمياان بناء معايير تكون معتمدة محليا  

ل العراق  في  العلمية منتزيادة رصان التقنية  بقوةفي  ولوج  المخرجاتها من  كين  وتم  جهة  ها  العمل  من    سوق 

  ).العملمقاعد الدراسة إلى حقل  (منبتحقيق شعار جهة أخرى 

بالهندسة  در  بعد     الخاصة  الدولية  المعايير  لتحسين جودة  المجلس    اعتمدها  والتي  والتكنولوجيااسة  الوطني 

في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ي  علمال  قويمت لوا  األشرافجهاز    مصادق  (بعد التعليم الهندسي التقني  

للمجلس   الثالثة  الجلسة  للهندسة  ايير  عممع    اومطابقتهبتمعن    ))ABET(  وهيلمحضر  الدولي  التحالف 

)IEA،(    بناء  فأن الت  التالية  األربعة  لقواعد احول  تتمحور  المعايير  هذه  عملية  الكليات قنيللتخصصات  في  ة 

  : عاهد والم

 : ) Program Educational Objectives(  ة للبرنامجاألهداف التعليمي .1
يتوق     ما  تصف  واسعة  بيانات  عن  عبارة  من  هي  سنوالخريع  بضع  غضون  في  تحقيقه  بعد  جين  ات 

 للبرنامج.  العمل وسوقالمستفيدة  المؤسسات  حاجةتستند أهداف البرنامج التعليمية إلى ، والتخرج

ا .2                                                                                             ):Students Outcome(  لطلبةمخرجات 

 . تخرجهم بعد ا قادرين على القيام به معرفته ويكونو لبةتصف ما يتوقع من الط

                                                                                                                             :   ) Assessment(التقييم   .3

  طلبة ، ق مخرجات اليحق توإعداد البيانات لتقييم    وجمع  عبارة عن عملية واحدة أو أكثر تقوم بتحديد    

مباشرةو تدابير  الفعال  التقييم  مبا  وأ   يستخدم  الإضافة  ة  شرغير  ذات والنفسيالكمية  تغيرات  إلى  ة 

أخذ عينات  يان عبر  ة اإلستبقي يمكن استخدام طرو  ,للنتيجة التي يجري قياسها  الحاجةالصلة، حسب  

    كجزء من عملية التقييم.أو طريقة المقابلة مناسبة عشوائية 

                                                                           :) Evaluation( التقويم .4

يحدد و  ،مالتقييات  من خالل عملي جمعة  لتفسير البيانات واألدلة المتتجرى  عملية واحدة أو أكثر  هي     

تحق مدى  مخرجات  التقويم  وتعتمد   ة،الطلبق  التقوي   كما  فينتائج  المتعلقة   م  واإلجراءات  القرارات 

 بتحسين البرامج. 
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  المعايير العامة للمجلس:

  من:  وتتكونالبرامج المعتمدة من قبل المجلس  ولجميعطبيق  قابلة للتالمعايير العة من مو مجهي 

  

  : األول: الطلبةمعيار ال

 : المعيار ما يلي هذاتطبيق  طلب تي  

يخص    أن -1 فيما  للطلبة  واضحة  وتشريعات  قوانين  منظومة  هنالك    م ومستواه   مونشاطه   موكهسل تكون 
 األكاديمي. 

الطلبة   -2 ا  موإرشاده توجيه  قبل  امن  فيملمؤسسة  بالملتعليمية  يتعلق  الدراسية  ا  التدريبية  ناهج  والبرامج 
 والمسائل الوظيفية. 

النجاح وبالتالي تمكين الخريج من   لتعزيز المكتسبة والمهارات العلمي  همتقدم  راقبةوم لبةتقييم أداء الط -3
  .المعدّة ج التعليميةتحقيق أهداف البرام

  

  عليمي: لتمج انابرأهداف ال : الثاني المعيار

 : المعيار ما يلي اذ هتطبيق   يتطلب 
ل -1 يكون  رؤية    برنامجكل  أن  تعليميةو  ورسالةتعليمي  تتفقشورومن  واضحة  أهداف  رسالة    ة  مع 

   .ليميةالتع المؤسسة
                                   مفردات البرنامج.مراحل تنفيذ أن تكون هناك عملية توثيق مستمرة لكل  -2
   .التعليميامها كتغذية راجعة عن البرنامج حليلها الستخد ت المجموعة وتلبيانا ة تقييميلمعإجراء  -3
 قييم. عملية التتحصلة من سعلى ضوء للنتائج المن والتحسي جراء عملية التقويم إ -4

  

 مخرجات البرنامج التعليمي:   الثالث: المعيار

أن       ألهداف  مخرجا   كونتيجب  محققة  التعليمي  البرنامج  وت  عمليتي  خاللمن    نامجبرالت  قويم  تقييم 
  : وهما وتنقسم مخرجات البرنامج الى قسمين  ،ينت مستمر

 : تقني الدبلوم البرنامج  .1
تقنية    هذا البرنامج  نىعي    برنامج  لطلبات ابعد إنهائه لمت (سيكون الطالب  و  وسطى،بتخريج كوادر 

  أن: على قادرا )المعد 
 . دقةة محددة بهندسي أنشطة  فية والمهارات واألدوات الحديثارف المع يطبق  -أ

والتكنولوجيا  يطب  -ب  والهندسة  الرياضيات  في  المعرفة  لحل  والعلوم  ق  ة  ي ندسه  اكلمشاألخرى 
 .ا لهامحدود  اتتطلب تطبيق لتياو
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  يحلل نتائجها ويفسرها. التجارب وا يجري كم المطلوبة،لقياسات ارات وااالختب يجري  -ت 
 .الواحد التقني  الفريق  بروحيةيعمل   -ث 
 .محدودةلاتقنية المشاكل الحل يو  يحللو د يحد   -ج
 ى حد سواء. في البيئات التقنية وغير التقنية عل األدبيات الفنية المناسبةيستخدم و يحدد   -ح
ً في التطوير المهني المستمينخرط   -خ  .ر الموجه ذاتيا
 .بمعالجة المسؤوليات المهنية واألخالقية  يفهم ويلتزم -د  
 ين المستمر. لتحسيسعى لو الجودةيلتزم بمفاهيم  -ذ  

 
                                                                                                           :ةقنيالهندسة التفي  برنامج البكالوريوس .2

  أن:  على قادرا  )المعد لبرنامج بعد إنهائه لمتطلبات ا(سيكون الطالب    
الهندسية على نطاق    األنشطةالحديثة في    جهزةات والمهارات واألتقنيرف والاالمعيختار ويطبق    -أ

 . واسع
ويطبق    -ب  وفي  المعرفة  يختار  لحل  واوالتكنولوجيا  هندسة  الالرياضيات  األخرى   اكل شملعلوم 

 . ة تتطلب تطبيق المبادئ واإلجراءات أو المنهجيات التطبيقيةيهندس
نتائج تجريبية  ويطبق نتائجها ويفسرها   يحللو المطلوبةوالقياسات    والتجارب   االختبارات   يجري  -ت 

 الهندسية.  لتحسين العمليات 
أويصمم    -ث  ل  األنظمة  العمليات  أو  نطاق  اكلمشالمكونات  على  مع    تالئمت  والتيواسع    هندسية 

   .يمج التعليمناأهداف البر
  .متخصص هندسي قائد في فريق كبفعالية كعضو أو يعمل   -ج
 . نطاق واسععلى مشاكل الهندسية اليحدد ويحلل ويحل   -ح
الشفوية  اإلتصاالت  الكتابية و  المحررات طبق  ي ة المناسبة وكذلك  لتقنياألدبيات ايستعين بيحدد و  -خ

 التقنية على حد سواء.قنية وغير في البيئات الت لرسوم البيانيةوا
ً  يشارك  -د   .في التطوير المهني المستمر الموجه ذاتيا
 .ويلتزم بها  ةالقيواألخالمسؤوليات المهنية  معالجةفهم يعمل على   -ذ 
 .ويطبقها في مجال إختصاصه اوعالمي  محلياالهندسية المشاكل حلول  تأثيرفهم  ل على يعم  -ر
  المستمر.لتحسين يسعى لو  الجودةمفاهيم يلتزم ب  -ز

  

                                                                                     : المستمرالتحسين  الرابع:ار يالمع

لتقييم وتق دام  يتم استخ  آنيجب    مناسبة وموثقة  الطلبةيم مدى تحقق  وعمليات  ي  مخرجات  توافق مع  بما 
ال إجراءذلك  ويكون    ،التعليميبرنامج  اهداف  التقييم عبر  عملية  من  جمعها  تم  التي  للبيانات  واضحة  ات 

في التحسين    للمساعدةوالثالث    ثانيالالدوري والتي تجرى باالعتماد على المعلومات المتوفرة من المعيارين  
  المستمر للبرنامج. 
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 : المناهج الخامس:المعيار 

التقدم الماهج الدراسية  المن  العمل على تطويريجب      مجاالت المواضيع تسارع بحقل العمل في  بما يواكب 
 : وهي األهداف التعليمية للبرنامج تحقيقو مخرجات الطلبةالتالية بشكل فعال لدعم 

  : اتياضيالر -1

 عبر:  حل المشكالت الفنية فيالرياضيات علوم على تطبيق  لبةقدرة الط تطورج  براموضع  يجب  

 مخرجات الطلبة يالئم  مستوى  بالمثلثات    وعلم الجبر  علم  على    -  أدنى   كحد   -  التقنيالدبلوم    برامج  شمول  -أ
 هداف التعليمية. األو

األخرى فوق مستوى الجبر    كامل أو الرياضيات والتحساب التفاضل    ات تطبيق   البكالوريوسبرامج    تشمل  -ب 
 التعليمية.  ألهدافوا لمخرجات الطلبةوعلم المثلثات المناسب 

  : العلوم الفيزيائية والطبيعية -2

التعليمي  محتوى  شمول  يجب   العلوم    البرنامج  ال  الفيزيائيةعلى  التجارب  خالل  من  الطبيعية    مختبريةأو 
 المناسبة للتخصص.

  صصية: التخالمواد  -3 

 خالل: ن  م  ز المحتوى الفني للبرنامج على الجوانب التطبيقية للعلوم والهندسةيجب أن يرك 

ثلثي  إلى    النصف)  3/ 2- 2/ 1(   الكلية للبرنامج منالمواد التخصصية الى عدد الوحدات    ان تكون نسبة  -أ
 عدد الوحدات المعتمدة للبرنامج.   مجموع

تكاملية بين التعليم والتعلم وفي جميع حقيق العالقة التو   ص اكساب الطلبة المفاهيم االساسية في التخص  -ب 
 جوانب البرنامج المختلفة. 

 بالبرنامج التعليمي.  لتي تتعلقاتخدام المعدات واألجهزة المختلفة وير كفاءة الطلبة في اس تط  -ت 
ر  يوفر البرنامج خبرة راسخة أو تكاملية تطوأن    العمل علىيجب  فاما بالنسبة لبرامج البكالوريوس    -ث 

 ة. لمشاكل الهندسيل ولحل  وصوال إلىطبيق المهارات التقنية وغير التقنية  الطلبة في ت ءةاكف

  : تشاريةلجنة اس -4

ل استخدام  استشارية  يجب  القطجنة  العام  اعمن  التعليمي التي    والخاص ين  البرنامج  مخرجات  فيهما    يعمل 
اجعة وإعادة النظر في  بشأن إنشاء ومر  نامجمناهج الدراسية للبرنامج وتقديم المشورة للبرللة دورية  مراجعل

  التعليمية.  برنامجالأهداف 

  

  التعليمية:  المؤسسة السادس:معيار ال

 :ما يليحقق  تيان  يجب

مس  -1 التعليمية  المؤسسة  أهداف لدى  تعريف ومراجعة  من خالل  البرنامج  لتحسين  كافية  ؤولية وسلطة 
 البرنامج التعليمية ومخرجات الطلبة.
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 ق لتغطية جميع المناهج الدراسية للبرنامج. ليمية اتساع وعمالتعلدى المؤسسة  -2
التدريس -3 هيئة  أعضاء  من  الكافي  العدد  ا  هنالك  علىفي  للحفاظ  االستقرار،    لبرنامج  االستمرارية، 

  .هموتقديم المشورة ل بة عبر رعايتهمالطل معالرقابة، التفاعل 
التدريس  ينتقى   -4 هيئة  تحقيق  أعضاء  في  وال  يو ذ من    البرنامج  فأهداالذين سيساهمون  خلفية  الخبرة 

  متوافقة مع البرنامج. ال تعليميةال
العلمية ضمن    الشهادات   التعليم،الكفاءة في    :هامن خالل عوامل    إثبات كفاءة أعضاء هيئة التدريس من -5

ب فعالي  المستمر،  المهنيالشخصي  لتطور  ل  استعدادهم  المهنية،الخبرة    التخصص،   التدريس تهم 
  رات التواصل.مهال امتالكهمو

  

 المتعلقة بالبنى التحتية:  رافقالم السابع: لمعيارا

 :ما يليحقق  تييجب ان 

وتوفير   مخرجات الطلبةمعدات المرتبطة كافية لدعم تحقيق  والمكاتب والمختبرات والالدراسية   قاعات ال -1
 للتعلم.  متكاملمناخ 

للبرنامج  المنوالمختبرات    الحاسوبيةوالموارد    والمعدات   الحديثة  جهزةاأل -2 التعليمية واسبة    الورش 
الطوالتدريبية   لتمكين  منتظم  بشكل  وتحديثها  ويمكن صيانتها  تح  لبة متاحة  المطلوبة    ممهاراتهقيق  من 

  امج.  نودعم احتياجات البر
الحوسبة والمختبرات  -3 والمعدات وموارد  باستخدام األدوات  يتعلق  فيما  للطالب  المناسب  التوجيه  تقديم 

 مج. تاحة للبرناالموالتدريبية   يميةوالورش التعل
مكتبية   -4 خدمات  والحوسبة  وبنى  هنالك  للمعلومات  بيانات  تحتية  لد كافوقواعد  العلمية  ية  األنشطة  عم 

 وأعضاء هيئة التدريس. لبةوالمهنية للط
  

  : المؤسسيالدعم  الثامن:لمعيار ا

 :ما يليحقق  تييجب ان 

الموا  فعيلت -1 ناحية  من  التعليمية  ألمؤسسة  ادعم  والقيادةرد  د   لمالية  لضمان  وقيمة البناءة  يمومة 
 .البرنامج

إلى   والبشرية)   (الماليةالمتاحة  الموارد   -2 (من    دمات الخ  إضافة  والموظفين  المالي  والدعم  المؤسسية 
ال  وفنيينداريين  إ سواء)  حد  استمرارية    داعمةعلى  لضمان  مهيأة  كافة  تنفيذ  للبرنامج  وتشغيل 

 . مجلمتعلقة بالبرناية االمرافق واألجهزة المختبر 
المتاحة    كفاية -3 الالموارد  المستمرلغرض  المهني  التطوير  وتوفير  هيبواالحتفاظ    جذب  ئة  أعضاء 

  لتدريس المؤهلين.  ا
والمعدات المناسبة للبرنامج وصيانتها  الحيوية  الموارد المتاحة كافية لصيانة البنى التحتية والمرافق   -4

 العالمية.ة الطلبة وفق معايير الجودة مخرجات جيدحقيق ها تمن خالل  يمكنوتشغيلها وتوفير بيئة  
 



  




