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 ليــــت وضع المناهج ومىاءمتها مع المناهج العلميت المتطىرة وسبل تقىيمهاآ

 

 : اسس وضع المناهج الذراسيت -اولا 

 المعيار االول : خدمة المجتمع -

 للدولة ومع رؤٌة ورسالة وأهداف المؤسسة الجامعٌة.ارتباط المناهج الدراسٌة ومفرداتها مع الفلسفة العامة  .1

 األخذ بعٌن االعتبار التكامل والترابط فً حقول المعرفة فً وضع المناهج. .2

 

 المعيار الثاني : الحداثة والتطور  -

 ان تكون المناهج مواكبة لتطورات العصر والتأكد من جودتها والتحسٌن المستمر لها. .1

 العلمٌة العالمٌة.توافق المناهج مع المعاٌٌر  .2

 التوازن بٌن النظري والعلمً فً المناهج الدراسٌة وعد المقررات الدراسٌة وأوزانها وفق ما هو متعارف علٌة عالمٌاً. .3

 المواءمة بٌن األصالة والحداثة فً إعداد المناهج الدراسٌة. .4

 سٌة.تالفً االزدواجٌة والتكرار فً المواد الدراسٌة ومفرداتها بٌن السنوات الدرا .5

 التدرج فً السنوات الدراسٌة من التخصص العام الى التخصص الدقٌق فً المناهج. .6

 التوازن األفقً بٌن مواد الدراسة على مستوى الصف الواحد والعمودي بٌن المواد الدراسٌة لسنوات الدراسة كاملًة. .7

 ددة فً حقول المعرفة.المرونه فً وضع المناهج وتطوٌرها الستٌعاب التطورات العلمٌة الجدٌدة والمتج .8

 

 المعيار الثالث : المهارات -

 مالئمة المناهج للمتطلبات المعرفٌة للطلبة وللمجتمع وسوق العمل. .1

 ) السعة ( والنظرة المتخصصة ) العمق (. المواءمة فً إعداد المناهج بٌن النظرة الشمولة .2

وحٌد للمعرفة وتوجٌه الطلبة وحثهم على قراءة تنوع مصادر المعرفة بتجاوز االقتصار على الكتاب المنهجً كمصدر  .3

 مصادر ومراجع متعددة.

تنمٌة التفكٌر العلمً وتقدٌر العلم والعلماء لدى الطالب وضمان اطالعه على اكبر كمٌة من المعلومات االساسٌة فً حقل  .4

 تخصصه االكادٌمً فً المناهج الدراسٌة.

 

 لمية المتطورة :اآلليات والمواءمة مع المناهج العا -ثانيا  

 

 التحدٌد الواضح لألهداف كخطوة أولى فً إعداد المناهج الدراسٌة. .1

 -تحدٌد مهام ومسؤولٌات الجهات المشاركة فً اقتراح المناهج وتطوٌرها وهً : .2

 اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة ) واالستفادة من األساتذة المتمرسٌن وذوي الخبرة الطوٌلة فً االختصاص (. . أ

 والفروع العلمٌة التً تعد الوحدات االساسٌة فً البنٌة الجامعٌة.مجالس االقسام  . ب

 مجالس الكلٌات. . ت



 

 

 

 

 

 

 www.rddiraq.comيٍ يىلغ انذائزح  االنُخ هذًِكٍ انحصىل ػهً َ

Republic of Iraq 

Ministry of higher education & 

Scientific Research 

Research and development 

 جًهىرَخ انؼزاق

 وسارح انتؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ 

 دائزح انجحث وانتطىَز 

 مجالس وأقسام ضمان الجودة واالعتمادٌة. . ث

 مجالس الجامعات. . ج

 الهٌئات واللجان الوزارٌة ) لجان العمداء ، الهٌئات الوزارٌة ، اللجان الوزارٌة (. . ح

 انذونخ االخزي وسىق انؼًم فٍ وضغ انًُبهج.أشزان يًثهٍُ وخجزاء يٍ يؤسسبد ضزورح   -2

جبيؼخ وفك  011إػذاد لبػذح ثُبَبد ثبنًُبهج انذراسُخ فٍ االختصبصبد انًختهفخ فٍ انجبيؼبد انؼبنًُخ انًصُفخ كأفضم  -3

 او َظبو انىَجى يتزكس نتزتُت ARWUَظبو انتزتُت وانتصُُف انؼبنًٍ نهجبيؼبد يثم َظبو جبيؼخ شُغهبٌ جُبو تىَغ 

 انجبيؼبد انؼبنًُخ.

 او انفزوع انؼهًُخ وانكهُبد وانجبيؼبد وانىسارح.تشكُم نجبٌ نىضغ انًُبهج ػهً يستىي االلسبو  -4

تىفُز لبػذح ثُبَبد انكتزوَُخ يشتزكخ ػٍ انًُبهج ثٍُ انجبيؼبد انؼزالُخ وانجبيؼبد األجُجُخ ػجز انحبسىة نتؼشَش انتؼبوٌ  -5

 تفبػم ثٍُ طهجخ انجبيؼبد فٍ االختصبصبد كبفخ.ثٍُ اػضبء هُئخ انتذرَس وان

 وضغ انتؼزَف انكبيم نًكىَبد انًُبهج انذراسُخ وهٍ : -7

 فصلً ، سنوي ، مقررات. -النظام الدراسً المتبع :  -

 عدد المواد والوحدات الدراسٌة المعتمدة. -

 مدة الدراسة. -

 نوع الشهادة التً تمنح للخرٌج. -

 .التخصص الرئٌسً والتخصص الفرعً -

 متطلبات الجامعة / متطلبات الكلٌة / متطلبات القسم او الفرع العلمً. -

 ة.ٌالمتطلبات االختٌار -

 

 -وضع معلومات متكاملة عن المادة الدراسٌة تتضمن : -8

 

 اسم المادة الدراسٌة ورقمها. -

 المرحلة والفصل الدراسً الذي تقدم فٌه. -

 وصف مختصر للمادة الدراسٌة. -

 الدراسٌة.مفردات المادة  -

 مخرجات تعلم المادة الدراسٌة. -

 الكتب والمصادر المعتمدة حدٌثة المعلومات فً دراسة المادة والمواقع االلكترونٌة. -

 االستؼبَخ ثخجزاد انهُئبد انتذرَسُخ فٍ أفضم انجبيؼبد انؼبنًُخ انًتمذيخ فٍ وضغ انًُبهج انذراسُخ. -9

ح أفضم انجبيؼبد انؼهًُخ انًتمذيخ نالطالع واإلفبدح يٍ يُبهجهب انذراسُخ تىفُز فزص االتصبل ثهجبٌ انًُبهج وسَبر -01

 ويصبدر انتطىر انؼهًٍ وانتمٍُ.

 ( يغ انجبيؼبد انًتمذيخ فٍ تطىَز انًُبهج. من خالل تبادل الخبرة والزياراثاإلفبدح يٍ االتفبلُبد )  -00

 انجبيؼبد وانكهُبد نتُفُذ انًمتزحبد واِنُبد اػالِ.تىفُز انتخصُصبد انًبنُخ انًُبسجخ ػهً يستىي انىسارح و -01
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 -ثالثاا : تقىيم المناهج الذراسيت :

لكً تكون المناهج الدراسٌة معبرة عن رسالة الجامعة وتترجم أهدافها فٌجب ان تراعً معاٌٌر ضمان الجودة المرغوبة  -1

 (. ISOالقٌاسٌة االٌزو ) وفقاً للمعاٌٌر العالمٌة والحصول على االعتمادٌة وتطبٌق المواصفة 

 إعداد دراسات وبحوث واستبٌانات علمٌة تعتمد نتائجها عند وضع نظام لتقوٌم المناهج الدراسٌة. -2

التأكد من ان مخرجات المناهج متوافقة مع المعاٌٌر العالمٌة فً التعلٌم العالً وفً المجال المهنً من خالل تقوٌم  -3

والمفردات والشهادات واالستعانة بخبرات اعضاء هٌئة التدرٌس ومساندة الهٌئات المخرجات التعلٌمٌة والبرامج 

 االستشارٌة.

 تقوٌم المناهج كوحدة متكاملة لتشخٌص السلبٌات واالٌجابٌات وتأثٌر المنهج على الطالب وتطوٌره نحو األفضل. -4

 -اسس ومبادئ تقوٌم المناهج الدراسٌة : -5

 وضوح األهداف. . أ

 شامالً. ان ٌكون التقوٌم . ب

 استمرارٌة التقوٌم. . ت

 عملٌة التقوٌم. . ث

 تعددٌة وتنوع وسائل التقوٌم. . ج

 

 -المشاركون فً التقوٌم : -6

 اعضاء هٌئة التدرٌس. . أ

 الطلبة. . ب

 القسم او الفرع العلمً. . ت

 مجلس الكلٌة. . ث

 مجلس الجامعة. . ج

 الخرٌجون. . ح

 الهٌئات او اللجان الوزارٌة. . خ

 (. ISOالمقومون الخارجٌون كالمؤسسات العالمٌة التً تمنح االٌزو ) المنظمة الدولٌة للتقٌٌس  . د

 -مستوٌات التقوٌم: -7

 على مستوى الموضوع الدراسً فصلٌاً كان ام سنوٌاً وٌتم من قبل اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة. . أ

 تقوٌم المنهج الدراسً لالختصاص على مستوى القسم او الفرع العلمً. . ب

 م متطلبات الكلٌة والجامعة فً المنهج الدراسً من قبل مجالس الكلٌات والجامعات.تقوٌ . ت

 التقوٌم الوطنً الشامل للمناهج الدراسٌة على المستوى الوزاري. . ث
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 -مراحل التقوٌم : -8

: التقوٌم الداخلً او الذاتً من قبل الهٌئة التدرٌسٌة والقسم او الفرع العلمً والكلٌة والجامعة والوزارة  المرحلة االولى -

 وٌتم ذلك وفق دلٌل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بشأن ضمان الجودة واالعتمادٌة.

 نح االعتمادٌة.: التقوٌم الخارجً وٌتم من قبل المؤسسات العالمٌة التً تم المرحلة الثانية -

 

أربع او خمس او ست سنوات تقوٌم المناهج الدراسٌة ٌجب ان ٌتم بأنتظام لكل دورة واحدة من الدراسة )  -: مدة التقوٌم -9

 .وفقا  لالختصاصات (

 

الدراسٌة تخوٌل االقسام او الفروع العلمٌة ومجالس الكلٌات إجراء تغٌٌرات فً المناهج  -:المرونة فً عملٌة التقوٌم -11

 % عند إجراء عملٌة التقوٌم للمناهج.21-15ومفردات المواد الدراسٌة بحدود 

 
 


