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 املعيار األول: معارف املرشحني ومهاراتهم واجتاهاتهم املهنية
يُزود المرشححححللع ل كمد يسييي ححححللل ة  ال  لز هم  ي زت ت كنه   حم   ت وف ححححل حلهل  ت لمك ية ت     

السخصصلز والم  لز وت  ياح ت، واحج ه ح ت الم  لز ة  دعت ي ةز الط هز همخس ف افسل ج ح ت وأصلل ت 

   الكرقلز ودي ن ح ت وت سلي ح ت االقسص ديز واالجسم علز وت  طق ت الجغراةلز.

ويست إجراء السقللم   ل سأيي تل اسحححسل  ء المرشحححللل ل مك يلر المكسميب تل قهد ال  لز وال ححح طز السك لملز 

 ة  الج تكز.

 احملتوى املعريف مبادة التخصص لدى املرشحني ملزاولة التدريس  1.1
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 احملتوى املعريف املهني لدى املرشحني ملزاولة التدريس 2.1

 

 
 والرتبوية مهارات املرشحني ملمارسة التدريساملعرفة املهنية  2.1
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 فهم املرشحني ملمارسة التدريس لتعلم الطلبة  2.1

 
 

 معارف ومهارات املرشحني ملمارسة املهن الرتبوية األخرى )مثل أمناء املكتبات وأخصائيو القراءة( 2.1
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 الطلبةإملام املرشحني ملمارسة املهن الرتبوية األخرى بتعلم  2.1

 
 التوجهات املهنية لدى مجيع املرشحني  2.1
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 املعيار الثاني: نظام التقييم وتقويم الكلية 
ملللتم  جلعموتلليم للتيل كك لكل  ككلاككل للوتلتككن،لتككاءكك لكلمتمككنت   لل  ك لكلم  ككككككي  ل تمتلككالكليل ككالاًككلتككل

 للوتلعمل ل لتموعجللتيس  لكليل الأل ك لكلم  ي  لللليل اللل كتيهل.للكلخ عي   

 نظام التقييم  2-1
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 مجع البيانات وحتليلها والتقويم  2 – 2 
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 املعيار الثالث: اخلربات امليدانية واملمارسات العيادية 

تليانلز حقلم هسصحححملم   وح  ل ه  ه الشحححسرال تا الميايي هم  ي لي ة  السأهلد الك م  ل ط   حقيم المؤسححح حححز  هرا  

 المك ملل وي م  تك ية ت الم  لز ويطلي تل  هراح ت وت  ياح ت، ويرةا تل احج ه ح ت نلل الم  ز.

 تعاون الكلية مع املدارس الشريكة 1.1
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 امليدانية واملمارسات العياديةتصميم وتنفيذ وتقويم اخلربات  1.2
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 منو املرشحني ومتكنهم من املهارات واملعارف والتوجهات املهنية ملساعدة الطلبة على التعلم  1.1
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 املعيار الرابع: التنوع 
، ح  عيهت ع ى ط ب المكرةز والم  يا  دياسلز و هرا  حك لملز لكم ئ   حصمت اللفيب وح    وحقلم هراتج

  . الم   وح ليل االحج ه   الملجهز هم  ي  عيهت ة  السك لت 

 تصميم وتنفيذ وتقييم املنهج واخلربات  1.1
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 خربات العمل مع أعضاء متنوعني 1.2

 
 خربات العمل مع مرشحني متنوعني 1.1

 
 



 
 

Ministry of Higher Education & Scientific  

Research 

University of Basra 

College of Administration & Economics 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة البصرة

 كلية اإلدارة واالقتصاد

 خربات العمل مع طلبة متنوعني  1.1

 
 اخلامس: مستوى تأهل أعضاء أسرة الكلية ومنوهم املهنياملعيار 

يسمسا أعض ء ال لئز السييي لز همؤه   ع ملز ي ةلز ، حجك  ت ذوي قيوب جليب ل مم يس   الم  لز وليي ت الك ت 

والخهرب ال  ةللل ة  تج ل السيييس ق دييل ع ى حقليت أن  حححححح ت ،وحقليت ط ه ت ه  ع لز ي ةلز ، والسك وع تل 

زت ء هروح الزت لز ة  حخصحححصححح ح ت والسخصحححصححح   ا  رو ، وحقلم اللفيب هسقليت هلئز السيييس ه   ه ححح د ال

 نظ ت  وت سمر وح لر ل ت ةرص ال مل الم    .

 

 أعضاء هيئة التدريس املؤهلون  1.1
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 متثيل أفضل املمارسات املهنية يف التدريس  1.1
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 يف العمل العلميمتثيل أفضل املمارسات املهنية  1.1

 
 متثيل أفضل املمارسات املهنية يف تقديم اخلدمات 1.1
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 املهني ألعضاء هيئة التدريس لألداءتقويم الكلية  1.1

 
 تيسري الكلية للنمو املهني 1.5
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 املعيار السادس: حوكمة الكلية ومواردها
لز نظ م إدايي ت ححححححسقر ، لز ، وتلزانلز جليب وعيد تل الكم ل واكداييلل  ل    ه ل حححححح طز ال ك  وقل دب حرهليز حسمسا 

والس ححح ل   واكت  نل   والملايد ، وتصححح دي ح  لللجل  المك لت   هم  ي ححح عي ة  اللة ء همسط ه   المك يلر القلتلز ، 

  للفيب تلضلع االعسم د وال لص .وتك يلر اللاليز والمك يلر الم  لز ، وحرحهط المك يلر ا يها ال  هقز ه

 قيادة الكلية وسلطاتها 1.2
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 ميزانية الكلية 5.2

 
 العاملون  1.1
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 تسهيالت الكلي 5.1

 
 موارد الكلية مبا يف ذلك التكنولوجيا 5.1

 
 


