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 املقدمــــــــــــــة :

يعترب التعليم التقين املسار املهم يف التقدم والتطور ملا متليه ظروف ومقتضيات التطور التكنلوجي يف شتى جماالت املعرفة                     

ولضرورته  امللحة  وامهيته املتزايدة يف تكوين القوى العاملة وفق هرمها املقرر علميا وعامليا .لقد سعت هيئه التعليم التقين منذ 

لتذليل الصعوبات وحل املشاكل اليت تواجه  1987تأسيسها باخلمسينات من القرن املاضي وتشكيلها ضمن وزارة التعليم العايل 

الطلبة  والعمل على احملفزات اليت تشجع االقبال على التعلييم اليتقين وتشيري االحصيا يات بزييادة اعيداد الطلبية ودا يه بعيد          

ة )  اجلامعة التقنية الوسطى يف بغداد وجامعة الفرات االوسط يف النجف والتقنية اجلنوبية يف استحداث اجلامعات التقنية األربع

املهن واملهارات اليت تقدمها اجلامعات  التقنية  لذا ا بح  بالبصرة  والتقنية  الشمالية يف اربيل  ونتيجة املردود االقتصادي ال غل

 لتعليمي.التعليم التقين حيتل موقعا واضحا يف اهليكل ا
 

وال بد من ان يستمر التعليم التقين يف تطويره ومنوه لكي يستجيب الحتياجات البلد وقد شجع االستثمار يف قطاع التعليم               

العايل اىل التسرع يف اشاء كليات ومعاهد تقنيه  وقد تكون هذه اجلامعات غري مستوفيه لكافة املقومات او يتوفر فيها احلد االدنى 

عامليه  ةمن املالكات البشرية واملادية الالزمة   ان التحديات العلمية والتكنلوجية واالقتصادية  واالجتماعية ادت اىل بزوغ ببيئ

 دجديدة وتتطلب هذه البيئة التنافسية من خمرجات نظم التعليم  يف العامل العربي لالرتقاء اىل املعيايري العامليية االمير اليذي ال يعي     

وحا يسعى اليه بقدر ما ا بح مفهوم ضمان اجلودة واالعتماد امر ضروري البد من حتقيقها . انبثق عن جملسينا  ديارا او طم

 يوالندوات وتشكيل جلان متعددة  منها  اللجنة االستشارية   اليت هتدف اىل  االرتقاء   تعدة نشاطات منها املشاركة يف املؤمترا

 عاهد التقنية وتعزيز العالقات بني املؤسسات اليت تعين باجلودة يف التعليم العايل    بالتعليم التقين على  عيد الكليات وامل

ودتاما اتقدم بالشكر اجلزيل اىل ر يس جملس   هان اهلدف من ا دار هذا الدليل هو ميثل الطريق  لتطبيق معايريا جلود              

احملرتم ( لدعمه جمللسنا واألستاذة الدكتورة امال سويدان من اجمللس  االعتماد الدويل) االستاذ املساعد  الدكتور علي الصفار

 الطيب العراقي واىل اعضاء اهليئة االستشارية من قدم كلمه او فعل من اجل االرتقاء مبجلسنا   واهلل ويل التوفيق......
 

 د شكريه شدهان  العكيلي .اا.م.د حوراء ناطق كربوت                                                                                                    

 ر يس اجمللس                                                                                                                                    مقرر اجمللس               
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 احملتويات:

  .القسم االول مدخل اىل جودة برامج التعليم التقني للكليات واملعاهد التقنية أوال :  
املؤسسات التعليمية  ان التطور العلمي ألي جمتمع ميثل معيار تقدمه  وتقع هذه املسؤولية على عاتق                      

واليت يتطلـ  مهـ ا مواة ـة التطـورات السـيفيعة ل تيهلومليـا املعلومـات واوتلـاوت والـيت ا ت ا           

املهافســة العامليــة ملــس املؤسســات التعليميــة لــذ يتطلــ  تعطيــط اااملــه ا  تط يــق معــاي   ــمان ا ــو   ل     

مبالةــات مؤهلـه  و ات مياعــه عاليــة   املؤسسـات التعليميــة ةافـه أليــا هــي الـيت تيففــد سـو  العمــل    

ولتحقيق افضل املستويات املميهة ل امل ارات  مت اصدار هذا الدليل لتقديم معاي  وعهاصـيف ا ـو      

وليي حتلل  اليليات واملعاهد التقهية على ش ا   اوعتما يـة وملـد  ـا ان تهنـا عضـان  ـمان ملـو ه        

 لتايل تؤ ي ا  حتسس ا ائ ا مع اافاظ على ملو   خميفملاهتا .يعتمد على معاي  تقهيه موثوقة ومعتمده وملا
     

 اهداف الدليل .ثانيا : 
تعيفيف اليليات واملعاهد  التقهية ملضمان ملو   الربامج التقهية اليت تقدم ا تللـ  اليليـات واملعاهـد    -1

 ليي حتقق اهداف ا ورسالت ا واليفؤيا اخلاصة هبا.

يتضمهه ةل حمور من مؤشيفات   تيفتيط علي ا عمليه  مان ا و    وماحتديد احملاور اليفئيسية اليت -2

 واالول على اوعتما ية. ةمتطل ات اساسيه للتقديم اوعهاصيف  وخلائص  جي  حتقيق 

مساعد  اليليات واملعاهد  ل ةيفيه امليفاء  راسة التقويم الذاتي  لتخللاهتا ليي ته ض  -3

 جبو   ا ائ ا وفق املعاي  املعتمد . 
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عاااي   االعتماااد ال الااي للتعلاايم التقنااي الكليااات واملعاهااد الصااحية مثالثااا : 
 والطبية هي ..

   
 اوسرتاتيجية.:      اخلطة      اوول  املعيار 

 :       املهاهج الدراسية.     الثاعي    املعيار 

 :      أعضاء ا يئة التدريسية    الثالث    املعيار 

 :       الطل ة    اليفاملع    املعيار 

  :       ملا ر التعلم وامليت ة  اخلامس  املعيار 

 :       ال حث العلمي والتواصل اخلارملي   السا س املعيار 

 خدمة اجملتمع :         الساملع    املعيار 

 ا ار  الربعامج  :          الثامن  املعيار  

 ا ار  ا و      :          احملور التاسع   
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 األساسيةاملصطلحات واملفاهيم 

 ــة ا تياملــات        :  اجلااودة ــن تل ي ــا مللــور  م ــة م ــتج او خدم ــا واخللــائص مله ــل املالم هــي تيام

حمد   او معيفوفة  مها او هي جمموعة من اخللائص واملميطات لييان ما تعرب عن قـدرهتا علـى   ومتطل ات 

 حتقيق املتطل ات احملد   او املتوقعة من ق ل ا  ة املستفيد .

 هي عملية حتقيق املعاي  األةا ميية املتوافقة مع رسالة املؤسسة التعليمية قـد     : ضمان جودة

 الهحو الذي يتوافق مع املعاي  املهاظيف   ا سواء على املستوى احمللي او الدويل.مت حتديدها وحتقيق ا على 

 : هو جمموعة مـن اوليـات لتحقيـق جمموعـة مـن املعـارا وامل ـارات الـيت           ال نامج االكادميي

 .تقدم ا ا امعة لتحقيق خميفملات التعليم املهنو   من مليفعامج اةا ميي ل فرته حمد  

 :من اومليفاءات والعمليات اليت تقون هبا هيئة اوعتما  من املل التأةد من ان  ةجمموع االعتماد

املؤسسة التعليمية فد  ققت شيفوط ومواصفات ا و   املعتمد  لدى مؤسسات التقويم وان مليفاجم ا تتوافـق  

 .مع املعاي  املعلهة واملعتمد  

 : ا   ـمان ملـو   اعـدا     مهضومـة متياملـة مـن اوملـيفاءات الـيت هتـدا          االعتماد املهناي

الفيف  وملو   ا ائه وتهميته م هيا ملنيل مليفامج الطـ  او اللـيدلة او  الـتقو او التمـيفيض ات مبسـتوى يسـاعد       

   .على استيفائه ملتطل ات الرتخيص ملطاولة امل هة

 عمليــة قيـاس ملــو   او اء ل ةـل اوعنـطة هبــدا التحسـس املسـتميف لــ  اء      : مالتقياي  

 .املستق لي

  :التقييم الـذاتي هـو جمموعـة اخلطـوات اومليفائيـة تو ـع ا مل ـة ر يـة            التقييم الذاتي

للمؤسسات التعليمية لتقييم مؤسساهتم استها ا ا  معاي  ا و   واوعتمـا  الرباجمـي وا ـدا مهـه ملعيففـة      

 ملواع  القو  والضعف ل ا اء املؤسسة  التعليمية .
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 او مستوى تتخذه املؤسسة التعليمية  علـى اعـه يايـة جيـ   تط يق ـا       هو احملور او القاعد :   املعيار

 وحتقيق ا هبدا قياس الواقع او مدى اقرتاب هذا الواقع من املستوى املطلوب لالعتما  الرباجمي .

  : تلخـص  هو امليون اوساس  الذي يستهد عليه املعيار يتيون من عد  مؤشـيفات   العنصر

ل املؤسســـات التعليميـــة لتحقيـــق اولتـــطان التـــان ل معـــاي  ا ـــو   والوصـــول ا    هـــتج اململـــو   

 األهداا املطلوملة .  

 تعترب عالمة ميين مال ضت ا ل معاي  اوعتما  الرباجمي سـواء ةاعـت ةميـة او     :املؤشر

 عوعية .
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 اخلطة االسرتاتيجية : / ألولا املعيار
 األهداف االدلة  املؤشرات ورعناصر احمل ت

1- 1 1-  

استراتيجية القسم  -1 -2
 العلمي.

 

 

 تاإلجررررررررررررررررررررا ا -2 -3
  والتطبيقات 

   

2-     

3-     

4-     

5-     

6-     

 يتبع املعيار االول  
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  املناهج الدراسية : /الثاني املعيار 

7-     

8-     

9-     

 األهداف االدلة  املؤشرات عناصر احملور ت

1-  4-  
5- 1- 

6- 

7- 

8- 

امرررررررررا اجار  لالميةرررررررررع العاسيرررررررررع امل ررررررررر ولع  ررررررررر  جرا رررررررررع 

املةاهج م   وق العسر  واخرراين و واالصاصراك ل ر  

 مقار جراس ي في البرنامج  

املنهرررررررررررراو الوراسرررررررررررر ي مو رررررررررررر  ومعارررررررررررر  ل ا ررررررررررررع   ا رررررررررررريا    -2

االطررررلى  لررررة اختقيبررررع الاعايسيررررع  لااوري رررر و وال ارررر 

 ل    وريس ي 

مرررررررر  صررررررررلل ا رررررررراسارق الاقيرررررررري  ل  ررررررررا  ق  ةررررررررو القررررررررا    -3

محاضرررررراف ومعا رررررر   رررررروج املايررررررت و لاورا ررررررا  العايررررررا 

 الا اغ اخيزئي ل اب  الوكاوراف 

   ثانييتبع املعيار ال
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4-  

9-  

5-  

6-  

7-  

8-  

9-  

   ثانييتبع املعيار ال
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11-  

11-  

12-   

 األهداف االدلة  املؤشرات عناصر احملور ت

لاعرررررررررات  لرررررررررة االتاياسرررررررررا  ختقيقيرررررررررع لااوري ررررررررر و ا  .1

 خرومع  العسايع الاعايسيع

 

 :أعضاء اهليئة التدريسية  لث/الثا املعيار

 

   ثالثيتبع املعيار ال
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  ا  و العسايع الاعاسيع      -  .2

امررررررررررررررا اجار  لا اي ررررررررررررررا  الاوري رررررررررررررر و و رررررررررررررر  املقررررررررررررررارا    .3

 الورا يع  و وج ال ا ا 

 ال ابع  1/25

  حقي  ما ابا  العسايع الاعايسيع 

االوامرررررررا ابجاريرررررررع ملعررررررروج الررررررروورا  املااحررررررر   هرررررررا جاصررررررر    .4

 العااق او صارس  ونو ها ضس  الاخصص ام ال
 االر قا  لس اوى الاوري  و 

  و  ر ال لمع املهةيع لااوريس  وال ابع    .5

ي بررر  الق ررر  الاعايسرررا  ترررول نصرررا    .6

  .الاوري  و و   الورسا  العاسيع

  حقي  ما ابا  العسايع الاعايسيع  

يحررررررررروج الق ررررررررر  ل ررررررررر    رررررررررو  وريسررررررررر ي   .7

منسو   مر  ال ابرع ال ردراج     اسيرا 

  .و ابويا 

 االر قا  لس اوى ال ابع ور ايته   اسيا و ابويا 

ي ررررررسم الق رررررر  لسةررررررارك  ا  ررررررا  ق فرررررري   .8

المياو العاسيع الوائسع وامل قاع جاص  

   .الق   وصارس 

  رررررررررويا ام انيرررررررررا  الاوري ررررررررر و وا رررررررررتثسار اخربررررررررررا  

 املوسوجق في امل   ع م  الاوري  و 

   ثالثيتبع املعيار ال
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يعاسرو الق رر   لررة معراي ر معيةرر  لاقرري     .9

 ا  ا  ق  

الررررورسا  ال ررررةويع لااقارررري  و رررر  اال رررراسارا  

 الوزاريع املعوق له ا الغاض

  ا  و العسايع الاعاسيع   -

 ا الر قا  لس اوى ال ابع   -

 وسررررررررو وعايسررررررررا  وا ررررررررت  لا رررررررراخوام    .11

 ا الي  الاعاي  والاعا  

وعايسررررا  وزاريرررر  و رررر  اوامررررا وزاريرررر  او سامعيرررر  

 يا  الابايغ  ها  

االر قرررررررررررا  العامررررررررررري لا الررررررررررر  لسخااررررررررررر  ال اائررررررررررر  و 

 الو ائ  العاسيع 

ا ز و وعسررررررررررر  ال ايرررررررررررع  لرررررررررررة مرررررررررررةم اختررررررررررر   .11

 ع لااوري  و.واخيوائز العاسي

االوامررا ابجاريررع لامل ا ررراق وكارر  الةرر ا و ثسررر و 

 اخيهوج 

  ح  ز الاوري  و  لة الع ا   -

 اختصول  لة مخاسا  سيوق  -

املعةيرع االطلى  لة الووار املا ر  مر  اخيهرا     .12

التررري  قرررري  املررر  ساا  او الررررورد واوامرررا االي رررراج 

  امليا او جولي او  محايا

 مواكبع الاقوم العامي للر قا  لالاتري  و  اسيا 

 االطلى  لة ا سهزق في املااكز البحثيع   و  ر املا ابا  البحثيع لااوري  و .   .13

  و  ر مواج كيسياويع ومعوا  واطباق زساسي 

 .مهسع الباتث وو هي   -

  وظي  البحث العامي في صومع البرنامج  -

وعسرررررر  ال ايرررررررع  لرررررررة  رررررررو  ر   ررررررراغ لح ررررررري    .14

 .لااوري  و

االطررلى  لررة االمررا االجار  لررالا اغ واخيهررع الترري 

 يا  الا اغ  يها

 و هي  مهسع الباتث و  -

 االر قا  لس اوى امل   ع في البحث العامي  -

االصترررررررررررررراى واخيررررررررررررروائز  اا ا ن ررررررررررررربع لررررررررررررر   .15

العاسيرررع  التررري تصررر   ايهرررا الاوري رررر و 

 يئرررررررع الاوري ررررررر و فررررررري  رررررررةع  ن ررررررربعالرررررررة 

 الاقيي .

ا  االصتررررراى ن رررربع الررررة  طررررلى  لررررة  رررروج لرررراااال 

  وج الاوري ي و 

 االطلى  لة قائس  اال سا  لاسختر  و 

 وشييع لورا ا  االصتراى و س  البحوث

   ثالثيتبع املعيار ال
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 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

 

 : الطلبة  لرابع/ ا املعيار

ا  ررررررررررررا  ق االسانرررررررررررر  ن رررررررررررربع مةررررررررررررارك     .16

كسحاضرررررررررررررا صرررررررررررررار ي او لبحرررررررررررررث  امررررررررررررري 

 .مةترك

 10* ا  ا  ق االسان  املةارك و  اتت ا   وج 
  و.لااوري   العوج ال لي                

  ا  و العسايع الاعاسيع   

 وج ال ا  امل ل ع واملترسسع واملوققع    .17

الاوري ررر و  اسيررا فررري منررال الاخصرررص 

 .صلل  ةع الاقيي 

  لااقيرياتت ا  ن بع  وج ال ا  اخراضرعع 

  لة  وج الاوري  و 

  ا  و العسايع الاعايسيع  

 األهداف االدلة  املؤشرات عناصر احملور ت

 قبول ال ابع . 1  .1

  

اخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروما   2 

 ال لليع 

 

 ا نة ع ال لليع  3 

 يوسو في الق   معاي ر الصايار ال ل  

  

قبررررول ا ررررواج مرررر  ال ابررررع و رررر  اخر ررررع   .2

 املقارق 

   ااملعيتبع املعيار ال
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 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

3.   
 .اخراينوو  4  

 

مةرررررررارك  ال ابرررررررع  - 5 

 .لالقاارا   
 

 سرررررررررررر  اصابررررررررررررار لا ابررررررررررررع لاا كررررررررررررو مرررررررررررر  

 اال اعواج العامي وال  ني 

ا رراخوام نمررام العقوبررا   لررة ال ابررع   .4

 في تاال  املرال ا  ال اوكيع 

يحررا ل ل رر  طالرر  لسارر  يحاررو   لرررة   .5

  اوك  وم اواف العامي 

ا صررررررراى وسررررررروج اجلررررررر  اردررررررراجي  لا ابرررررررع   .6

اخيررررررررررروج مررررررررررر  اسررررررررررر  وعاي ررررررررررر  لالق ررررررررررر  

ا ق   وما

يةررررررررارك ال الرررررررر  فرررررررري مناررررررررس الق رررررررر     .7

واملةرراركع لالق ررايا الترري  خررص ال ابررع 

 وبعض اخيوان  ا كاجيسيع 

 اررو ا فررري الق ررر  اتصررا ا   ررر  ا رررواج   .8

ال رررررررررررررررل  و ررررررررررررررروزيعه  ت ررررررررررررررر  املرررررررررررررررواج 

 الورا يع  واملاتاع 

يقوم الق   لبررامج اساسا ير  و ا يهير    .9

 لا ابع  ع اج 

ي ررررا اع الق رررر  ارا  ال ررررل  فرررري سرررروجق   .11

 .الاعاي  والاعا  

   ااملعيتبع املعيار ال
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 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

ي ررررا اع الق رررر  ارا  ال ابررررع فرررري  قرررروي    .11

 العسايع الاوري يع 

رررراجيمي لا رررررل     .12 يقررررروم الق ررررر  لبررررررامج اكر

 املاس زي  ووشييع امل القع لينه 

يررررررررروق  الق ررررررررر  فررررررررري اخرا يرررررررررع العاسيرررررررررع   .13

  لا ال   ةو التسيي  االكاجيمي

 وسررو اليرر  معاةرر  وم بقرر  لااعامرر  مررع   .14

 د اوى ال ل  م  ناائج االماحانا  

 

ينا  الق   اصابارا  ماةو ر  لا ابرع    .15

 وال  قاصا  لة االصابارا  الاحايايع  

ا ررر  اماحانرررا  ال ابرررع مرررع محاررروى   .16  او

 املقارا  الورا يع

 رررو  ر صررروما   صا رررع لا ابرررع كالةررراج    .17

 ال لبي والقا ع الاياضيع

 و  لررررررررررررررة ن ررررررررررررربع اخررررررررررررررراين و اختا ررررررررررررررا  .18

ال لررررري  رررررراين والوظرررررائ   لرررررة  ررررروج اخ

 ل ةع الاقوي .
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 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

 : مصادر التعلم واملكتبة  خلامس/ ا املعيار

 األهداف االدلة  املؤشرات عناصر احملور ت

ا نمسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع  -1  .1

 .والاعايسا 

  

 صوما  امل ابع -2 

 
  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

  رامس يتبع املعيار اخ
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 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

 

 

 

 

 

9.  

11.  

11.  

12.   

13.  

14.  

15.   
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 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

 : البحث العلمي والتواصل اخلارجي  لسادس/ ا املعيار

 األهداف االدلة  املؤشرات عناصر احملور ت

 . ةا البحوثن-1  .1

 

ليئرررررررررررررررررع البحرررررررررررررررررث -2

 .العامي

   

 خروما  ا-3

 

  
 

االطالع على البحوث والرصد المالي لها  .2

3.  

والمعررررردات  البحثيرررررةاالطرررررالع علرررررى المرا ررررر    .4
واألجه ة

5.  

6.  

7.  

   اجس  يتبع املعيار ال
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 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

8.  

9.  

11.  

11.  

12.   

13.  

14.  

15.   

16.   

   اجس  يتبع املعيار ال



                                                                                                                                                                                                                 
14 

 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

 

 لسابع/ خدمة اجملتمع :ا املعيار

على البحوث التطبيقية المقدمة من قبر   االطالع   .17
للتدريسين

 األهداف االدلة  املؤشرات عناصر احملور ت

ص رررررررررررررررررع ال ايرررررررررررررررررع     -1  .1

   .خرومع املياسع

 

  
 

2.  

3.  

4.  

5.  

  املع  يتبع املعيار ال
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 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

6.  

7.  

8.  

9.  

11.  

11.  

12.   

13.  

  املع  يتبع املعيار ال
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 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

 

 لثامن/ إدارة الربنامج :ا املعيار

14.  

 األهداف االدلة  املؤشرات عناصر احملور ت

1.  

االخالقيرررررررررررررررررررات  -4

 .والشفافية 
 
          االدارة المالية  -5

2.  

3.  

4.  

5.  

 ثام   يتبع املعيار ال
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 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

6.  
 

7.  

8.  

9.  

11.  

11.  

12.   

13.  

14.  

 ثام   يتبع املعيار ال
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 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

21.   

21.   

22.   

23.   

 ثام   يتبع املعيار ال
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 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

31.   

31.   

32.   

 ثام   يتبع املعيار ال



                                                                                                                                                                                                                 
21 

 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

 : إدارة اجلودة لتاسع/ ا املعيار

33.   

34.   

35.   

36.   

 األهداف االدلة  املؤشرات عناصر احملور ت

اجارق اخيرررررررررررررررررررررررررررروجق     -1  .1

 و ح ينها                               
2.  

 اا ع  يتبع املعيار ال
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 دليل معايري االعتماد الرباجمي للتعليم التقين الصحي والطيب

 واهلل ويل التوفيق ...... 

3.   
  

 4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  




