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Academic Program Specification 
 خ اٌىٛفخٌمغُ اٌدغشافٍخ / وٍٍخ اَداة / خبِؼ

 

 
 اعُ اٌجشٔبِح .1

Programme Title 
 زغشافٛخانانجشَبيذ االكبدًٚٙ نمغى 

 سِض اٌجشٔبِح .2

Programme Code 
 

 اٌّؤعغخ اٌتؼٍٍٍّخ .3

Teaching Institution 
 ربيعخ انكٕفخ /ٔصاسح انتعهٛى انعبنٙ ٔانجحج انعهًٙ

 اٌىٍٍخ .4

College 
 داةاٜ

 اٌمغُ .5

Department 
 زغشافٛخان

 اعً  إٌظبَ اٌذس .6

Attendance Type 

 

 فظهٙ نهذساعبد األٔنٛخ ٔانعهٛب

 اٌفصً اٌذساعً .7

Academic Session 
 األٔل ٔانخبَٙ

 ػذد ٚزذاد اٌجشٔبِح .8

Credits 

 ٔحذح 051=  انذساعبد االٔنٛخ

 ٔحذح  66انًبرغتٛش = 

 ٔحذح  61انذكتٕساِ = 

 ٌشٙبدح إٌّّٛزخا .9

Final Award 

 نهذساعبد االٔنٛخثكبنٕسٕٚط 

 ًبرغتٛشان

 انذكتٕساِ

 اٌدٙخ اٌّؼتّذح ٌٍجشٔبِح .11

Programme Accredited  
 ٔاالعتًبد انزبيعٙ ٔاألداءلغى انزٕدح  

 اعُ ِٕغك اٌجشٔبِح .11

Programme Coordinator 
 احًذ ٚحٛٗ عجذو.د. 

 اٌجشٔبِح أػذادتبسٌخ  .12

Date of Programme   
 ثبنتطٕٚش يغتًشٔ 0/00/8102

 ةــــــوفـــــة الكــــــــعــجام
KUFA UNIVERSITY    
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 أ٘ذاف اٌجشٔبِح األوبدًٌّ .13

Programme Aims 

اٌتضٚد ثبٌؼٍُ  أعجبةٌُٙ  تٍٙئ إْتٛفٍش ثٍئخ تؼٍٍٍّخ ِٓ شأٔٙب  -1

ٚاٌّؼشفخ ٚتطٌٛش لذساتُٙ اٌزٍٕ٘خ ٌٍىٛٔٛا ػٕبصش فبػٍخ فً 

 اٌّدتّغ

اٌٍٙئخ اٌتذسٌغٍخ ٚاٌطٍجخ فً  أػعبءتٕشٍػ اٌجسج اٌؼًٍّ ثّشبسوخ  -2

ذاِخ ثّب ٌغُٙ ثبٌتٍّٕخ اٌّغت اٌجسٛث اٌّتؼٍمخ ثبٌدغشافٍخ إخشاء

 تطٌٛش اٌّدتّغٌٚٔشش اٌّؼشفخ  ٌٍّششٚػبد

خذِخ اٌّدتّغ ِٓ خالي تٛغٍذ اٌؼاللبد ِغ دٚائش اٌذٌٚخ اٌّغتفٍذح  -3

ٚاٌتطجٍمٍخ ٚػمذ  األعبعٍخِٓ تخصصبتُٙ ِٓ خالي ٔشش اٌجسٛث 

 إٌذٚاد ٚاٌّسبظشاد اٌؼٍٍّخ فً اٌمغُ ٚخبسخٗ

                . اٌدغشافٍخسفذ عٛق اٌؼًّ ثىبدس ِتخصص ثؼٍُ  -4

 

 

 Intended Learning Outcomesِخشخبد اٌتؼٍُ اٌّغتٙذفخ     .14

 Knoldge and Understanding   ٚاٌفُٙ  اٌّؼشفخ 14-1

اٌزي ٌٙتُ ثبٌتخطٍػ اٌّغجك ٌٍّششٚػبد  ثبػتجبسٖ اٌؼٍُ خصٛصٍخ ػٍُ اٌدغشافٍخٌؼشف اٌطبٌت  -1

 .ٚاٌشٌف  فً اٌّذْ خاٌسبصٍ اٌخذٍِخ

  ثىبفخ ِشافمٙب ٚاٌتؼشف ػٍى اٌجشاِدٍبد اٌتً تشتجػ ِغ ٘زا اٌؼٍُ ٚااللبٌٍُ ذٌّْا ٌٍُ اٌطبٌت ثّتطٍجبد -2

غالع ػٍى االٌٍٚظٛا٘ش اٌطجٍؼٍخ ٚاٌجششٌخ تىْٛ ٌٍطبٌت ٔظشح ثسثٍخ ِٓ خالي اٌّشب٘ذاد اٌٍّذأٍخ  -3

 .ٌذساعخ ِٛعؼخ  اٚ االػتّبد ػٍى اعتّبسح االعتجٍبْ ارا تطٍت االِش لبػذح اٌجٍبٔبد فً االزصبء

 .اٌؼٍٍّخ اٌشصٍٕخ  ٚلٛاػذٖ ٌٍّشبسٌغ اٌؼٍٍّخ اٌجسثٍخاٌجسج  أصٛيٌتؼٍُ  ْإ -4

 . اٌدغشافٍخٌطجك ِب تُ دساعتٗ ثّششٚع ثسثً ظّٓ  -5

 ٌتخطٍػ اٌجٍئًاٚاستجبغٙب ثؼٍُ  ٌجٍئخ اٌسعشٌخ ٚاٌشٌفٍخٚوزٌه اٌؼشف اٌّشىالد اٌتً ٌؼبًٔ ِٕٙب اٌّدتّغ  -6

  . خ ٌٙبؼٌٛظغ اٌسٍٛي إٌبخ

    Learning and Teaching Methodsٚاٌتؼٍٍُ اٌّغتخذِخ فً تطٌٛش اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙغشائك اٌتؼٍُ  

 اٌّسبظشاد اٌتً ٌمذِٙب اٌتذسٌغً ٚاٌىتت اٌّغبػذح. -1 

 sdlشٛ ٚاٌشبشخ  ٚعبئً اٌؼشض اٌّختٍفخ وبٌذاتب -2

 .  اعتخذاَ شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌؼبٌٍّخ ِٓ اخً تٛعغ اٌّؼشفخ -3

 (اٌسبعجبد –  GISٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشافٍخ  – جش )اٌخشائػ ٚاٌّغبزخاد اٌؼٍٍّخ وّختاٌّختجش-4

 . اٌدذاسٌخ اإلٌعبذٚعبئً -5

 . اٌخشائػ ٚاٌّدغّبد-6

 اٌّشب٘ذاد ٚاٌذساعبد اٌٍّذأٍخ .-7

     Assessment Methodsك تمٍٍُ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ اٌّىتغجخ غشائ

 . االِتسبْ اٌّجبشش ٌٍطبٌت-1

 بٌت ٚاالِتسبٔبد اٌمصٍشح )اٌىٛصاد(االِتسبْ اٌشفًٙ ٌٍط-2

 ػًّ ثسثٍخ أٚساق إػذاد-3

 .ٚ ػًّ ثٛعتشاد تٛػٌٛخ  ٌتً تستبج إٌى رٌه وشعُ اٌخشائػاٌدبٔت اٌؼًٍّ ٌجؼط اٌّٛاد اٌذساعٍخ ا-4

 Intellectual Skills ِٙبساد اٌتفىٍش  14-2

 اعتخذاَ اٌؼصف اٌزًٕ٘ ِٓ خالي االعئٍخ اٌّجبششح.-1

 ٌٚٛظغ زالً ٌٙب. ٚاٌجٍئخ اٌسعشٌخ تتؼٍك ثظب٘شح خغشافٍخ ِٓ ِشىالد اٌّدتّغ اْ ٌذسط ِشىٍخ-2

 .ِٚٛلغ اٌدبِؼخ ِٚٛلغ اٌّٛدي )اثٓ عٍٕب(  ِتبثؼخ اٌّسبظشح ِٓ خالي شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌؼبٌٍّخ -3

 ٌشبسن اٌطبٌت فً وبفخ أشطخ إٌّبلشخ ٚاٌسٛاس خالي اٌّسبظشاد. إْ -4     
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 Learning and Teaching Methods  ُ اٌّغتخذِخ فً تطٌٛش ِٙبساد اٌتفىٍشغشائك اٌتؼٍُ ٚاٌتؼٍٍ

 غشط اٌتؼٍُ ٚاػتجبسٖ اٌطشٌمخ اٌّثٍى ٌٍطٍجخ. -1

 اٌجسٛث اٌٍّذأٍخ ٚاالػتّبد ػٍٍٙب فً تؼٍُ اٌطٍجخ. -2

ٚاالعتشؼبس اٌدغشافٍخ ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد االزصبءٚ اٌجٍتٍخ ٌجؼط اٌّٛاد اٌذساعٍخ وشعُ اٌخشائػ اٌٛاخجبد -3

 ثؼذ. ػٓ

 .عؤاي إخبثخ أٚاٌتؼٍُ اٌتؼبًٚٔ ِٓ خالي تٛصٌغ اٌطٍجخ ػٍى ِدّٛػبد ٌسً ِشىٍخ ِؼٍٕخ  -4

     Assessment Methodsغشائك تمٍٍُ ِٙبساد اٌتفىٍش 

 االِتسبْ اٌّجبشش ٌٍطبٌت .-1

 االِتسبْ اٌشفًٙ ٌٍطبٌت ٚاالِتسبٔبد اٌمصٍشح )اٌىٛصاد(-2

 إػذاد أٚساق ػًّ ثسثٍخ-3

ٌتً تستبج اٌى رٌه وشعُ اٌخشائػ ٚٚاخجبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد ًٍّ ٌجؼط اٌّٛاد اٌذساعٍخ ااٌدبٔت اٌؼ-4

 .  اٌدغشافٍخ

 

  killsSPractical  اٌّٙبساد إٌٍّٙخ ٚ اٌؼٍٍّخ 14-3

 ٚوٍفٍخ لشاءتٗ. ٓ اٌطبٌت فُٙ ػٕبصش سعُ اٌخشائػاْ ٌتم-1

 ؼبس ػٓ ثؼذ.اْ ٌتمٓ اٌطبٌت ثشاِدٍبد ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغشافٍخ  ٚاالعتش-2

 ِٓ خالي اٌّشب٘ذاد اٌٍّذأٍخ ٌٙب. ٌٍجٍئخ ِشبوً اٌظٛا٘ش اٌطجٍؼٍخ ٚاٌجششٌخاْ ٌذسن اٌطبٌت -3

 ثسثٍخ خغشافٍخ .اٌتً ٌمٍّٙب ٚاٌتً تذٚس زٛي ِشىٍخ  اْ ٌفُٙ اٌطبٌت غجٍؼخ اٌظٛا٘ش-4

 

 Learning and Teaching Methods  غشائك اٌتؼٍُ ٚاٌتؼٍٍُ اٌّغتخذِخ فً تطٌٛش اٌّٙبساد اٌؼٍٍّخ

 اعتخذاَ اٌشجىخ اٌؼبٌٍّخ ٌتطٌٛش اٌّٙبساد اٌؼبِخ.-1

 اعتخذاَ اٌّصبدس اٌّغبػذح.-2

 

     Assessment Methodsغشائك تمٍٍُ اٌّٙبساد اٌؼٍٍّخ 

 . اٌّختٍفخ ثأعبٌٍجٙبٌتُ تمٍٍُ اٌّٙبساد اٌؼٍٍّخ ِٓ خالي اٌفشٚق اٌفشدٌخ ثٍٓ اٌطٍجخ ٌٚىً ِبدح ػٍٍّخ  -

 

 Transferable and Generic Skills  ٚإٌّمٌٛخ ٌّٙبساد اٌؼبِخا 14-4

 . اٌدغشافٍخٌتّىٓ اٌطبٌت ِٓ اعتٍؼبة االتدب٘بد اٌسذٌثخ فً تفُٙ اٌجشِدٍبد اٌخبصخ ثؼٍُ  إْ-1

 ٚثؼٍِٛٙب اٌّختٍفخ. اٌدغشافٍخ أعبعٍبدٌتمٓ اٌطبٌت  إْ-2

 ٌتفُٙ اٌطبٌت صٍبغخ اٌّشبسٌغ اٌجسثٍخ. إْ-3
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 ثٍٕخ اٌجشٔبِح  .15

Programme Structure  
 
 

 
 المرحلة

 مقررات المرحلة األولى  51-5
  ت

 الكورس األول
عدد  عدد الساعات

 الوحدات
 

 الكورس الثاني
عدد  عدد الساعات

 مج ع ن مج ع ن الوحدات

 األولى51-5
7152-7152 

 و 5.91= 5ك
 و75=7ك

 و5191مج=
 ساعات
 55العملي=
 51=النظري

 

 2.5 3 1 2 علم المناخ 2.5 3 1 2 مبادئ علم الطقس 5

 2.5 3 1 2 الجيمورفولوجيا 2.5 3 1 2 الجيولوجيا العامة 7

 3 4 2 2 الخرائط الطبوغرافية 2.5 3 1 2 علم الخرائط 5
 2 2 - 2 جغرافية أفريقيا اإلقليمية 2 2 - 2 ج9استراليا اإلقليمية 5
 1.5 2 1 1 المساحة العامة 2 2 - 2 تاريخ العراق الحديث 1
 3.5 4 1 3 اإلحصاء الجغرافي 2 3 2 1 الحاسوب 6
 2 2 - 2 الفكر الجغرافي 2 2 - 2 اللغة العربية 2
 2 2 - 2 اللغة االنكليزية 2 2 - 2 اللغة االنكليزية 2
 2 2 - 2 الديمقراطية 2 2 - 2 حقوق اإلنسان .

 75 75 6 52 الكورس الثاني 5.91 77 1 52 الكورس األول ت المجموع
 الثانية51-7

7152-715. 
 و 7191= 5ك

 و52=7ك
 و5291مج=

ساعات 
 55العملي=
 55النظري=
 

 2 2 2 - االستشعار عن بعد/عملي 2.5 3 1 2 الجيمورفولوجيا التطبيقية 5
 2 2 - 2 نظم المعلومات الجغرافية/ن 2.5 3 1 2 جغرافية التربة 7
 2.5 3 1 2 جغرافية النقل 2 2 - 2 كانجغرافية الس 5
 2 2 - 2 ديمغرافيا 1 2 2 - خرائط التوزيعات 5
 2 2 - 2 جغرافية الطاقة 2 2 - 2 االستشعار عن بعد/نظري 1
 2 3 2 1 الحاسوب 2 2 - 2 منهج البحث العلمي 6
 2 2 - 2 جغرافية أوربا اإلقليمية 2 2 - 2 جغرافية أسيا اإلقليمية 2
 2.5 3 1 2 المناخ التطبيقي 2.5 3 1 2 أساليب التحليل الكمي في الجغرافية 2
 2 2 - 2 اللغة االنكليزية 2 2 - 2 جغرافية السياحة .

      2 2 - 2 اللغة االنكليزية 51
 52 75 6 51 الكورس الثاني 7191 75 1 52 الكورس األول ت المجموع

 الثالثة51-5
715.-7171 

 و 5.91= 5ك
 و52=7ك

 و5691مج=
 ساعات
 .العملي=
 57النظري=

 2 2 - 2 ج9أمريكا الجنوبية اإلقليمية 2 2 - 2 ج9أمريكا الشمالية اإلقليمية 5
تحليل مكاني باستخدام نظم  1.5 2 1 1 الدراسة الميدانية 7

 المعلومات الجغرافية
1 2 3 2 

 2 2 - 2 مشكالت جيبولتيكية 2 2 - 2 جغرافية الوطن العربي 5
 2 2 - 2 جغرافية الموارد المائية 2 2 - 2 الجغرافية السياسية 5
 2 2 - 2 مشكالت زراعية 2 2 - 2 جغرافية الزراعة 1
 2 2 - 2 جغرافية أجتماعية 2.5 3 1 2 المناخ المحلي 6
 1 2 2 -مشروع تطبيقي باستخدام نظم المعلومات  2.5 3 1 2 جغرافية المدن 2
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 الجغرافية 
 2 2 - 2 مبادئ علم البيئة 2 2 - 2 جغرافية الحياتيةال 2
 2 2 - 2 اللغة االنكليزية 1 2 2 - نظم المعلومات الجغرافية/ع .

      2 2 - 2 اللغة االنكليزية 51
 52 .5 5 51 الكورس الثاني 5.91 77 1 52 الكورس األول ت المجموع

 الرابعة51-5
7171-7175 

 و 5291= 5ك
 و56=7ك

 و9155مج=
 ساعات
 .العملي=
 51النظري=
 

 2 2 - 2 نظريات الموقع الصناعي 2.5 3 1 2 إقليم المدينة 5
 2 2 - 2 جغرافية الزمن الرباعي 2 2 - 2 جغرافية التنمية 7
 2 2 - 2 التخطيط االقليمي 2 2 - 2 جغرافية الطاقة المتجددة 5
 2 2 - 2 جغرافية الخدمات 2 2 - 2 جغرافية الصناعة 5
 2 2 - 2 جغرافية العراق البشرية 2.5 3 1 2 مشكالت بيئية 1
 2 2 - 2 جغرافية البحار والمحيطات 2 2 - 2 جغرافية العراق الطبيعية 6
ظم المعلومات  تحليل شبكات باستخدام 2.5 3 1 2 جيوماتكس 2

 1 2 2 - الجغرافية

 1 2 2 - بحث التخرج 2 2 - 2 بحث التخرج 2
 2 2 - 2 اللغة االنكليزية 2 2 - 2 النكليزيةاللغة ا .

 56 52 5 55 المجموع 5291 75 1 56 المجموع  المجموع
 
 

 9 ترميز المواد الدراسية56
 
 ت

 مقررات المرحلة األولى : 56-5
 الترميز الكورس الثاني الترميز الكورس األول

 kAG1201 علم ادلناخ kAG1101 مبادئ علم الطقس 1
 kAG1202 اجليمورفولوجيا kAG1102 يا العامةاجليولوج 2
 kAG1203 اخلرائط الطبوغرافية kAG1103 علم اخلرائط 3
 kAG1204 جغرافية أفريقيا اإلقليمية kAG1104 ج.اسرتاليا اإلقليمية 4
 kAG1205 ادلساحة العامة kAG1105 تاريخ العراق احلديث 5
 kAG1206 الفكر اجلغرايف kAG1106 احلاسوب 6
 kAG1207 اإلحصاء اجلغرايف kAG1107 اللغة العربية 7
 kAG1208 اللغة االنكليزية kAG1108 اللغة االنكليزية 8
 kAG1209 الدميقراطية kAG1109 حقوق اإلنسان 9

 مقررات المرحلة الثانية: 56-7 
 الترميز الكورس الثاني الترميز الكورس األول ت
 kAG2201 االستشعار عن بعد/عملي kAG2101 اجليمورفولوجيا التطبيقية 1
 kAG2202 نظم ادلعلومات اجلغرافية/ن kAG2102 جغرافية الرتبة 2
 kAG2203 ادلناخ التطبيقي kAG2103 جغرافية السكان 3
 kAG2204 جغرافية أوربا االقليمية kAG2104 خرائط التوزيعات 4
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 kAG2205 جغرافية الطاقة kAG2105 االستشعار عن بعد/نظري 5
 kAG2206 جغرافية النقل kAG2106 منهج البحث العلمي 6
 kAG2207 دميغرافيا kAG2107 جغرافية أسيا االقليمية 7
 kAG2208 احلاسوب kAG2108 أساليب التحليل الكمي في الجغرافية 8
 kAG2209 اللغة االنكليزية kAG2109 جغرافية السياحة 9
   kAG2110 اللغة االنكليزية 11
 مقررات المرحلة الثالثة: 56-5 
 الترميز الكورس الثاني الترميز الكورس األول ت
 kAG3201 ج.أمريكا اجلنوبية اإلقليمية kAG3101 ج.أمريكا الشمالية اإلقليمية 1
 kAG3202 تحليل مكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية kAG3102 ادلناخ احمللي 2
 kAG3203 كالت جيبولتيكيةمش kAG3103 جغرافية الوطن العريب 3
 kAG3204 جغرافية ادلوارد ادلائية kAG3104 اجلغرافية السياسية 4
 kAG3205 مشكالت زراعية kAG3105 جغرافية الزراعة 5
 kAG3206 جغرافية أجتماعية kAG3106 جغرافية ادلدن 6
 kAG3207 افيةباستخدام نظم المعلومات الجغر مشروع تطبيقي  kAG3107 اجلغرافية احلياتية 7
 kAG3208 مبادئ علم البيئة kAG3108 نظم ادلعلومات اجلغرافية/ع 8
 kAG3209 اللغة االنكليزية kAG3109 الدراسة ادليدانية 9
   kAG3110 اللغة االنكليزية 11
 مقررات المرحلة الرابعة: 56-5 
 الترميز الكورس الثاني الترميز الكورس األول ت
 kAG4201 نظريات ادلوقع الصناعي kAG4101 جغرافية الصناعة 1
 kAG4202 التخطيط االقليمي kAG4102 جغرافية التنمية 2
 kAG4203 جغرافية الزمن الرباعي kAG4103 جغرافية الطاقة ادلتجددة 3
 kAG4204 جغرافية اخلدمات kAG4104 إقليم ادلدينة 4
 kAG4205 جغرافية البحار واحمليطات kAG4105 مشكالت بيئية 5
 kAG4206 جغرافية العراق البشرية kAG4106 جغرافية العراق الطبيعية 6
 kAG4207 ظم المعلومات الجغرافية تحليل شبكات باستخدام kAG4107 جيوماتكس 7
 kAG4208 حبث التخرج kAG4108 حبث التخرج 8
 kAG4209 اللغة االنكليزية kAG4109 اللغة االنكليزية 9
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 اٌطٍجخ ُٚاٌٍٛائر اٌخبصخ ثتمٍٍ األٔظّخ.17

Regulation of Assessment 

 ذكرت سابقا .
 

 اٌمغُ اٌؼًٍّ(األٔظّخ اٌّتؼٍمخ ثبالٌتسبق ثبٌىٍٍخ ٚ )ِؼٍبس اٌمجٛي .18

Criteria for Admission  

 - :  الكلية في القبول شروط أوال

 والبحث العلمي )القبول المركزي(ب وفق لوائح وزارة التعليم العالي الللط القبول شروط اعتماد -5
 .الجامعة الكلية او مجلس يراها شخصية مقابلة أو خاص اختبار أي بنجاح تجتاز أن -7

 .للتخصص المتقدم اليه طبيا الئق كوني أن -5

 - :العلمي  القسم في القبول شروط ثانيا

 .األفضلية حسب مرتب رغبة من أكثررغبة الطالب من   اختيار -5

 .لقبول في الثانوية العامةا معدل -7

 .الطالب بالدراسة فيه رغبي الذي القسم مقرر معدل -5
 .للقسم العلمي االستيعابية الطاقة -5

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِح.19

Key Sources of Information about the Programme 

 مواد الدراسية9واألساتذة الذين يدرسون في مختلف المعلومات من القسم العلمي  -

 

 دػُ ِصبدس اٌتؼٍُ.21

Support for Student Learning 

 
The department support of student learning by:- 

 1. All students have a senior tutor who will provide support including pastoral and 

welfare. 

2. The year directors and head of department are available to give help and advice. 

3. Students work in pairs on the projects, which are supervised by a member of 

academic staff. 

4. Most courses provide printed lectures notes, problems sheets and practical 

exercises and also can be obtained from the departmental office and website. 

5. Members of staff are happy to give help and advice. 

6. The department runs teaching laboratories and each laboratory has a coordinator 

who reports to senior academies.  

7. A member of quality assurance in university will visit the student during the 

course to ensure satisfactory program. 

8. There is library prevision and computer room within the department and at 

college level.  
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9. In the final year, students will have a local project supervisor, with whom they 

will meet regularly and he will be responsible for their activities  

 

University Support for Student Learning: 

1. library services. 

2. computer workstations. 

3. Careers Advisory Service. 

4. Chaplaincy. 

5. disability coordinator. 

 ُ ٚاٌتؼٍٍُ اٌّغتخذِخغشائك تمٍٍُ ٚتسغٍٓ ِؼبٌٍش غشائك اٌتؼٍ .21
Methods for Evaluating and Improving the standard of Learning and Teaching 

The quality of the programme : 

1- Students provide a feedback at the end of unit, which are used to review and 

improve the unit. 

2- The department management board and academic staff with students, which 

meets regularly, and provides a forum where any aspect of the teaching can be 

discussed.  

3- Student membership of the department and faculty management board. 

4- The discussions  of the students with personal tutors and the Directors of Studies 

for each year. 

 

Assuring and enhancing the quality of the programme: 

 

1- The programme is periodically reviewed by external examiners. 

2- Annual evaluation of each unit by the coordinator. 

3- Periodic programme reviews by academic staff. 

4- External check up by the Quality Assurance of college. 

5- The department external advisory panel, which includes representatives from 

students and industry and advisers on this course.  

6- All academic staff regularly undergo observation of their teaching by colleagues. 

 

 انتعهٛى ٔانتعهى اعتشاتٍدٍبد اعتخذاَ فً اٌتذسٌظ ٍ٘ئخ أػعبء ِٙبساد تمٍٍُغشائك  .88

Methods for Evaluating the standard of Learning and Teaching of lecturer 

1- Evaluation of academic staff  member by the head of department according to 

form No. 1. 

2- Evaluation of academic staff  member by students according to form No. 2. 

3- Self-evaluation of academic staff member in accordance with the form No. 3. 

4- Evaluation of academic year units by students according to form No. 4 

5- The evaluation process are supervised by a head of quality assurance at 

college. 

 

 .0سلى  ًَٕرد ٔفك انمغى سئٛظ لجم يٍ عضٕ ْٛئخ انتذسٚظ . تمٛٛى0

 .8سلى  ًَٕرد ٔفك انطالة لجم يٍ عضٕ ْٛئخ انتذسٚظ تمٛٛى .8

 .6سلى  ًَٕرد نعضٕ ْٛئخ انتذسٚظ ٔفك انزاتٙ . انتمٛٛى6
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 .4طالة ٔفك ًَٕرد سلى مٛٛى يشحهخ دساعٛخ يٍ لجم انت .4

 .ٔثبششاف لغى انزٕدِ فٙ انزبيعخ فٙ انكهٛخ انزٕدح شعجخ تتى عًهٛخ انتمٛٛى ثبنتُغٛك يع. 5
 

 

  ِشاخؼتٗٚ اٌجشٔبِح خٛدح تمٍٍُسائك  . 86

Methods for Evaluating and review the Programme Structure  

 يٍ عهّٛ ٚطشأ ٔيب  انشبيهخ انًشارعخ ٔئرشاء يتبثعخ انجشَبيذ ى انعهًٙ يًٓتٓبفٙ انمغ نزبٌ . تشكٛم0

 .يغتزذاد

 .. اعتجٛبٌ اساء انطهجخ عُذ َٓبٚخ كم فظم دساعٙ حٕل انجشَبيذ انذساع8ٙ

 انًمشساد نتطٕٚش انطشق أفضم حٕلعُذ َٓبٚخ كم فظم دساعٙ  تذسٚظ ْٛئخ أعضبءاعتجٛبٌ اساء  .6

 .غٓبتذسٚ ٔطشق انذساعٛخ

 .فٙ انمغى  انجشَبيذ االكبدًٚٙ تطجٛك نًتبثعخ انزبيعخ فٙ انزٕدح شعجخ يع انتُغٛك .4

 عُٕاد اسثع كم دٔس٘ ثشكم نهجشَبيذ شبيهخ يشارعخ ئرشاء .5
 

 

 Academic program management requirements:     األوبدًٌّ اٌجشٔبِح إداسحِتطٍجبد 

 . ٔرٕد َششح تعشٚفٛخ نهمغى تحتٕ٘ عهٗ أْذاف انمغى ٔسؤٚتّ ٔسعبنتّ ٔيذٖ االنتضاو ثٓب.0 

ًٚٛخ ٔئداسٚخ يُبعجخ لٙ يزبل انتخظض إلداسح انجشَبيذ االكبدًٚٙ ٔانمغى . ٔرٕد سئٛظ لغى ر٘ خجشح أكبد8 

 ٔاالستمبء ثّ. 

 . ٔرٕد يزهظ لغى ٔنزبٌ يغبَذح تزتًع ثبَتظبو ٔتٕحك أعًبنٓب ٔتتبثع لشاساتٓب.6 

 انمشاس، ٔانحظٕل عهٗ انتغزٚخ انشارعخ يُٓى. عًهٛخ طُع. يشبسكخ انطهجخ فٙ 4 

 ٔيُبعت نضًبٌ حغٍ عٛش انعًم فٙ انمغى. . تٕفش كبدس ئداس٘ كبف  5 

 . تٕفش انكٕادس انفُٛخ انًإْهخ نخذيخ انجشَبيذ األكبدًٚٙ.6 

. تًُٛخ ٔتطٕٚش انًٓبساد ٔانمذساد انفُٛخ ٔانًُٓٛخ نهكٕادس انًغبَذح فٙ يزبل انتخظض نًٕاكجخ انتطٕساد 7 

 انحذٚخخ.

 . تٕفش أسشٛف يتكبيم نهمغى.2 

 ٔتٕرٛٓٙ نهطهجخ انزذد. . ٔرٕد ثشَبيذ تعشٚف9ٙ 

 . ٔرٕد دعى أكبدًٚٙ نهطالة خبسد َطبق انًحبضشاد.01 

 . ٔرٕد اعتمالل أكبدًٚٙ ٔئداس٘ نتحمٛك أْذاف انمغى.00 
 

 Selection of academic staff members:        اٌتذسٌظ ٍ٘ئخ اختٍبس أػعبء

 :ششٔط ٔصاسح انتعهٛى انعبنٙ ثبإلضبفخ انٗن ٔفمب اختٛبس اعضبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔتعُٛٓى 

 .انعبنٛخ انعهًٛخ ٔانكفبءح ٔانتًٛض ٔانخجشح االختظبص رٔ٘ يٍ انتذسٚظ ْٛئخ عضٕ اختٛبس  -0

 .أكبدًٚٛب انًتًٛضحانًعتشف ثٓب ٔ انزبيعبد خشٚزٙ يٍ انتذسٚظ ْٛئخ عضٕ اختٛبس  -8

َشش انجحٕث فٙ يزالد  انعهًٛخ ٔ ج انذسرخانتذسٚظ ٔفمب نًعبٚٛش انزٕدح يٍ حٛ ْٛئخ عضٕ اختٛبس -6

 . ٔٔسػ انعًم انًإتًشاد فٙ ٔانًشبسكخ االَزهٛضٚخ انهغخ ٔئربدح ٔانًإنفبد راد يعبيم تأحٛش عبنًٛخ

 . ٕظٛفخان نشغم انًتمذو انتذسٚظ ْٛئخ كفبءح عضٕ نتمٛٛى انشخظٛخ انًمبثالد ئرشاء -4

 لجم ٔرنك ٔانجحخٛخ األكبدًٚٛخ نًٓبيّ يًبسعتّ يٍ ٔنٗاأل انغُخ خالل انتذسٚظ ْٛئخ عضٕ أداء تمٛٛى -5

 .تخجٛتّ


