تقرير التقييم الذاتي لكلية العلوم للبنات
وفق المعايير الوطنية لالعتماد المؤسسي

لجنة االعداد

لجنة المراجعة

م.د .يسرى عبد الصاحب

أ.د .احالم محمد فرحان

م .وسن عداي مهدي

أ.د .يسرى محمد عبد هللا

براء مؤيد

أ.د .فكرت مجيد حسن

رشا حميد

م.م .عمر فائز حسين

نور ناهض
شيماء حسين
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مقدمة عن كلية العلوم للبنات:
تتمتع كلية العلوم للبنات ومنذ تأسيسها بسمعة علمية متميزة ضمن جامعة بغداد .وبشكل عام فان
الكلية تكرس اإلمكانيات للحف اظ على أعلى مستوى علمي حيث تقوم الكلية بتوفير برنامج دراسي و بحثي
واسع ضمن تخصصات علوم الحياة ،علوم الكيمياء ،علوم الفيزياء  ،علوم الحاسوب وعلوم الرياضيات
وذلك لتوفير الفرص العلمية لطلبة الدراسات األولية والعليا .وفي كل عام يتم انجاز العديد من البحوث
العلم ية األصيلة في مختلف اقسام الكلية .وفي مستوى الدراسات األولية توفر الكلية الفرصة للحصول على
شهادة البكالوريوس في العلوم المذكورة اعاله عن طريق إعطاء الدروس العملية والنظرية وكذلك البحث
العلمي في جميع اختصاصات االقسام تقريبا إذ أن المواضيع التي تدرس خالل السنوات الدراسية األربعة
تؤهل الخريجات للعمل كال حسب اختصاصه حيثما تبرز الحاجة لهم في ميادين العمل .وتتضمن الكورسات
المعطاة المواضيع األساسية في تخصصات االقسام وضمن فروع االقسام وعدة علوم غيرها .أما في
مستوى الدراسات العليا فان الكلية تمنح شهادتي الماجستير ف ي العلوم والدكتوراه فلسفة وكالهما بالكورس
والبحث .وينتمي للكلية حوالي  275منتسبا ً معظمهم من حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير .ولقد تزايد عدد
الطلبة الجدد المقبولين في الكلية عبر السنوات السابقة .ففي سنة  2018-2017تم قبول  20طالبة في
الدراسات العليا (الدكتو راه والماجستير) وبمختلف تخصصات العلوم ليصبح العدد الكلي لعدد طالبات
الدراسات العليا  200طالبة.

الفصل االول
واقع كلية العلوم للبنات  /جامعة بغداد وفق معايير االعتماد المؤسسي الوطني
(المعيار االول  :استرتيجة المؤسسة التعليمية)
يعمل التخطيط االستراتيجي على مساعدة المؤسسات التعليمية لالستفادة من نواحي القوة وتطويرها
وتنميتها والحد من جوانب الضعف ويوجه اصحاب القرار في المؤسسة نحو اتخاذ قرارات صحيحة تحدد
المالمح المستقبلية للمؤسسة ،مما يسهل على المؤسسات التعليمية مواجهة التحديات ومواكبة التطور  .قامت
الكلية و من خالل اجراءاتها الدورية في مراجعة رؤيتها ورسالتها واهدافها لغرض نيل االعتماد المؤسسي و
تطوير و تحسين قدرات الكلية في مخرجاتها التعليمية في ضوء التطورات والتغييرات العالمية وبما ينسجم
مع استراتيجية الجامعة وفي اطار استراتيجية الوزارة.
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رؤية ورسالة واهداف كلية العلوم للبنات /جامعة بغداد
الرؤية:
أمرأة تنتج المعرفة وتقود التغيير.

الرسالة:
إعداد خريجات يتمتعن بمستوى علمي رصين وخبرات عملية واسعة وقدرات شخصية تؤهلهن لمواكبة
التطور العلمي والتكنولوجي واالنخراط في مجاالت العمل المتنوعة ،ليصبحن قياديات ناجحات في العمل
والمجتمع.

األهداف:
 -1اعتماد النظام الدراسي والمناهج الدراسية التي تحقق المستوى العلمي الرصين الذي تتميز به المؤسسات
العالمية.
 -2االرتقاء بمستوى الدراسات العليا والبحث العلمي لمعالجة التحديات ولالسهام في تطوير البرامج التنموية
والبيئية واالقتصادية واالجتماعية.
-3تعزيز االهتمام بحقوق المرأة  ..والعمل على تأهيلها لدورها القيادي في العمل واالسرة والمجتمع.
-4اعتماد طرائق ووسائل ومصادر التعلم الحديثة.
 -5تنفيذ البرامج التعليمية والتربوية التي تدعم الثقة بالنفس وتطور القدرات الذهنية وتحفز الطموح لتحقيق
النجاح في الحياة الشخصية والعملية.
 -6تنظيم النشاطات الالصفية التي تسهم في تطوير وتنمية شخصية الطالبة .وتعزيز المبادئ األخالقية الفاضلة
وتنمية الشعور بالمسؤولية وروح التعاون  ،والمساهمة في خدمة المجتمع.
-7تفعيل دور التعليم المستمر في تطوير قدرات ومهارات منتس بي الكلية  ،ولتحقيق التواصل مع مؤسسات
الدولة والمجتمع.
-8تطوير المجلة العلمية التي تصدرها الكلية لتصل إلى مستوى المجالت العالمية الرصينة.
-9بناء الشراكات والتعاون العلمي مع الكليات والمؤسسات العلمية داخل وخارج العراق.
-10تطوير وتحديث النظام اإلداري للكلية لمواكبة النظم المتطورة إلدارة المؤسسات العلمية لتكون الكلية
صرحا ً علميا ً يدعم جوانب القوة والتنوع في مؤسسات التعليم العالي في العراق.

سياسة الجودة وتعهد االدارة لكلية العلوم للبنات
سياسة الجودة:
تتضممن سياسممة الجمودة فممي كليممة العلموم للبنممات العمممل وفمق نظمام ادارة الجممودة ال بمطبمق وفممق متطلبممات
المواصمفة القياسمية  ISO 9001:2015وذلمك ممن خمالل المسماهمة الفاعلمة للعماملين وقيمامهم بمسمؤولياتهم
لتحقيممق أهممداف الجممودة الموضمموعة ومراجعتهمما دوريمما وبممما يضمممن تحقيممق كفمماءة االداء العممام للكليممة وتلبيممة
احتياجات وتوقعات االطراف المعنية للوصمول المى تحقيمق رضماهم وااللتمزام بمنهج التحسمين المسمتمر للنظمام
لضمان فعاليته واستمراريته.
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تعهد االدارة:
تتعهد ادارة كلية العلوم للبنات بااللتزام االداري والقانوني تجاه الجهات المستفيدة والعاملين في المؤسسة
التعليمية في تحقيق ما جاء في سياسة الجودة والمواصفة الدولية ISO 9001:2015

البيانات الوصفية لكلية العلوم للبنات /جامعة بغداد
اسم المؤسسة  :كلية العلوم للبنات
نوع المؤسسة :كلية حكومية
اسم الجامعة التابعة لها المؤسسة :جامعة بغداد
الموقع الجغرافي :بغداد –الجادرية
الموقع االلكتروني/http://csw.uobaghdad.edu.iq :
بدأت الدراسة بالكلية للعام2002:
مدة الدراسة للدراسات االولية للحصول على درجة البكالوريوس  :اربع سنوات
مدة الدراسة للدراسات العليا للحصول على:
درجة الدبلوم :سنة
درجة الماجستير :سنتين
درجة الدكتوراه :ثالث سنوات
لغة الدراسة  :االنكليزية
عدد االقسام العلمية( 5 ):
 -1قسم علوم الحياة
 -2قسم علوم الكيمياء
 -3قسم علوم الفيزياء
 -4قسم علوم الرياضيات
 -5قسم علوم الحاسوب
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(المعيار الثاني  :الحوكمة واالدارة)
الهيكل التنظيمي لكلية العلوم للبنات/جامعة بغداد

ان معيار الحوكمة و االدارة يشير الى مسمتوى التطموير و التحسمين لجمودة اداء المؤسسمة يمرتبط بمسمتوى
الخطط و البرامج المعتمدة في المؤسسة التعليمية (كلية العلموم للبنمات) ممن حيمث البمرامج و الخطمط المعتممدة
(برامج التخطيط التعليممي فمي تطموير قمدرات الكليمة فمي الحوكممة و االدارة  ،برنمامج الخطمة االسمتراتيجية ،
السيطرة على الموازنة التخطيطية االنفاقية السنوية ،االحصاء و قاعدة البيانات و التحليل االحصمائي ،مراقبمة
وتحديث برنامج الوصف البرنامج االكاديمي لالنشطة التعليمية ،برنامج االنشمطة و الفعاليمات  ،رسمم الخطمط
السمنوية ،كتابمة التقمارير السمنوية الختاميممة  ،تحديمد و دراسمة متطلبمات المجتمممع و سموق العممل ،تحديمد دراسممة
الجدوى االقتصادية للمشاريع المستقبلية  ،برنامج اعادة تدوير القوى العاملة وبمما يخمدم متطلبمات المؤسسمة ،
تحديث وتطوير الرؤية و الرسالة و االهداف  ،تأمين خطة لمتطلبات االعتماد االكاديمي العالمي).
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ايضا من برنامج الخطط السنوية المعتمدة في كلية العلوم للبنات للسميطرة علمى الممدخالت و العمليمات
و المخرجات المتعلقة في الحوكمة و االدارة (خطمة البحمث العلممي ،خطمة الصميانة  ،خطمة التمدريب  ،خطمة
البرنامج االكاديمي ،الخطة االستراتيجية ،خطمة القبمول ،خطمة المموارد البشمرية ،خطمة االنشمطة الالصمفية،
خطمة تحسمين الجمودة  ،خطمة اعتماديمة ممارسمة المختبمر الجيمد ،خطمة السمالمة المهنيمة ،خطمة المدفاع الممدني
والطممموارئ ،خطمممة مركمممز قاعمممدة البيانمممات ،خطمممة تحليمممل بيئمممة العممممل الداخليمممة و الخارجيمممة ،خطمممة االنشمممطة
التعليمية).

المعيار الثالث (الموارد المالية والمادية)
من المعايير الرئيسة لضمان سالمة البيئة الجامعية وجودتها ،همو ضممان تموفر المصمادر الماليمة الالزممة
لهذه البيئة وحسن إدارتها ،من حيمث التخطميط الممالي السمليم ووضمع الميزانيمات الواضمحة ألنشمطة المؤسسمة
ومهماتها تتسك مع رؤيتها ورسالتها ،ووضع الخطط الكفيلة بتوفير ذلك سواء من المصادر األكاديميمة أو ممن
خارج النطاق األكاديمي ،ووضع خطط إلدارة المخاطر المحتملة  .كما أن على المؤسسمة ضممان إدارة ماليمة
مسؤولة وشفافة تتبع اإلجراءات المالية المعمول بها قانونيا ،وعند النظر فمي المصمادر الماليمة والبشمرية التمي
توفرها المؤسسة ،فإنه ال يكفي البحث فمي كفايمة همذه المصمادر ،ممن حيمث العمدد والتموافر ،بمل يجمب التركيمز
علمى كفاءتهما وخبراتهما وتوظيمف ذلمك فمي تحقيمق المهممات التمي تضمطلع بهما المؤسسمات التعليميمة سمواء
األكاديمية أو البحثية أو خدمة المجتمع كما يجب التركيزعلمى الخطمط التمي تضمعها المؤسسمة فمي مراقبمة أداء
هذه المصادر وضمان جودتها ،واإلجراءات التي تتبعها للتحسين المستمر ،سواء من حيمث التحمديث المسمتمر
للمصادر المادية أو االرتقاء بالمصادر البشرية وتنميتها من خالل برامج تطوير مهاراتها وكفاءتها .
مساحة الكلية12257 :متر مربع
المساحة الكلية للمكتبة 305( :متر مربع ) للدراسات االولية العليا
المساحة الكلية للمختبرات2398.18 :
عدد المختبرات 89 :مختبر للدراسات االولية والعليا

المعيار الرابع (اعضاء هيئة التدريس)
تواجه المؤسسمة التعليميمة تحمديات عديمدة فمي مجمال اختيمار المالكمات التدريسمية المؤهلمة للعممل فيهما
بكفاءة عالية .إن االهتمام باختيار أعضاء هيئة التدريس يعد العنصر الحاسم في نجاح فاعليمة عمليمة التعلميم و
التعلم ،وعليه البد ان يكون اعداد هيئة التدريس ومؤهالتهم كاف لتحقيق رسالة المؤسسة التعليمية وأهمدافها ،
كما يجب تعيين أعضاء هيئة التدريس على وفق قواعد واسس اكاديمية تخدم اهداف المؤسسة وتطورها وهذا
يتطلب وجود لوائح وتعليمات توضمح مسمؤوليات وواجبمات أعضماء هيئمة التمدريس ممن حيمث النصماب بحسمب
األلقاب العلمية وتهيئة التسهيالت والدعم المناسب لحضور المؤتمرات والورش ؛ فضالً عن تطوير مهاراتهم
وقدراتهم وتوفير البيئة المناسبة لالرتقاء بعضو هيئة التدريس كما تطبق الكلية نظامما ً موثقما ً لتحفيمز التدريسمين
ومكافأتهم على االنجازات المتحققة خالل العام الدراسي.
مؤهالت اعضاء هيئة التدريس:
تضم الكلية عدد من التدريسيين بمستوى علمي عالي ومن حملة شهادة الدكتوراه و الماجستير
وباختصاصات مختلفة في مجال الكيمياء ،علوم الحياة  ،الفيزياء ،الرياضيات والحاسوب .اذ تضم الكلية
عدد من حملة شهادة الدكتوراه من جامعات عالمية بريطانية ،أمريكية ،ماليزية واسترالية وكذلك من
الجامعات العراقية .وتتألف هيئاة التدريس في الكلية من تدريسيين بألقاب علمية من أستاذ و أستاذ مساعد
ومدرس ومدرس مساعد مؤهلين ألداء العمل األكاديمي ومهنة التدريس بشكل ممتاز  .وفيما يلي يتم
استعراض محاور االعتماد المؤسسي الوطني وتحليل سوات وخطط التحسين وبشكل فصول متتالية.
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عدد اعضاء هيئة التدريس = 274

المعيار الخامس ( الطالبات)

يتم قبول الطالبات في الكلية قبوالً مركزيا ً من خالل توزيع الطالبات من قبل الوزارة على مختلف
الكليات والمعاهد ،إذ تقوم الطالبة من خريجة الدراسة اإلعدادية الفرع العلمي بملئ استمارة القبول التي
تتضمن اختيارات عديدة ويتم تحديد أ دنى معدل يمكن للطالبة من خالله القبول في الكلية عن طريق إحصاء
عدد المتقدمات إلى الكلية وبموجب تسلسل اختيارات الطالبة ،وبشكل عام يتراوح أدنى معدل للقبول في الكلية
سنويا ً ما بين ( )75إلى ( .)82يتم في الصف الثالث توزيع الطالبات على التخصصات الرئيسة أعتمادا على
معدالتهن في الصف الثاني ورغبتهن  .بلغ عدد الطالبات في الكلية للعام الدراسي ) 356( 2018-2017
طالبةً.
السنة الدراسية
2014-2013
2015-2014
2016-2015
2017-2016
2018-2017

معدل الدراسة
االعدادية
(االدنى)
79.7
80.5
82
75.8
76

معدل الدراسة
االعدادية (االعلى)

خطة قبول
الطالبات

عدد الطالبات
المقبوالت الجدد

عدد الطالبات
المتخرجات

86.7
87.8
91.2
92.1
91.8

338
319
318
323
356

338
319
318
323
356

218
259
272
233
245

➢ تتوفر لجان األرشاد التربوي للطالبات المشكلة في الكلية ويتم متابعتها من قبل العمادة ،يتم من خاللها
معرفة مشاكل الطالبات ووضع الحلول المناسبة لها فضال عن الدعم المادي الذي تقدمه لبعض الطالبات
بالتعاون مع رئاسة القسم وعمادة الكلية.
➢ يتم توفير الكتب العلمية الحديثة والشبكة المعلوماتية األنترنت مجانا لطالبات الكلية.
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➢ يتم تقييم مخرجات تعلم الطالبات عن طريق الواجبات واالمتحانات القصيره اليومية التحريرية والشفهية
كذلك عن طريق التقارير المختبرية ومشاريع البحوث المقدمة الى القسم  ،تصنف البحوث من قبل
تدريسيي الكلية وتتم مناقشتها من قبل لجان مناقشة مشاريع التخرج.
➢ يتم توفير كتيب تعريفي للطالبات يتضمن معلومات دقيقمة بشمأن رؤيمة ورسمالة واهمداف المنظممة التعليميمة
القسممام العلميممة والوحممدات السمماندة واسممماء القيممادات االداريممة واعضمماء الهيئممة التدريسممية ونظممام القبممول
والتسجيل واالنتقال والمقررات الدراسية لكل مرحلة وعدد الساعات النظري والعملي وعدد الوحدات .
➢ تخصمميص مرشممد تربمموي لكممل  100طالممب ويراعممى اشممراك المرشممدين التربممويين بممدورات متخصصممة
تؤهلهم للعمل في االرشاد التربوي بشكل فعال .
➢ يتم عقد لقاءين سنويا ً على االقل إلدارة الكلية مع عموم الطلبة للحصول على التغذية الراجعمة ممنهم حمول
مجمل العملية التعليمية.
➢ هنالك تعليممات موثقمة ومعلنمة للطالبمات تحمثهم علمى االلتمزام بالنزاهمة االكاديميمة وتحفمزهم علمى االلتمزام
بالقيم والسلوكيات االيجابية التي تنسجم مع القيم السائدة في الوسط الجامعي .
➢ هنالك نظام موثق ومطبق خاص بالنشاطات العلمية.
➢ هنالك برنامج موثق ومطبق للنشاطات الترفيهية واالجتماعية والرياضية السنوية للكلية .
➢ يتم تهيئة وحدات سكنية مالئمة للطالبمات (اقسمام داخليمة) تتموفر فيهما كافمة المسمتلزمات الضمرورية للسمكن
المريح.
➢ هنالك نظام تحفيزي موثق ومطبق لمكافاة الطلبة المبدعين والمتفوقين ماديا ومعنويا.
➢ يوجمد نظممام خمماص لمحاسمبة الطلبممة المسمميئين بمما يضمممن عمدم االسماءة الممى العمليممة التربويمة فممي المنظمممة
التعليمية.
➢ توجممد وحممدة التأهيممل والتوظيممف مهمتهمما التواصممل مممع الخريجممات وانتقممالهم الممى حقممل العمممل لتعزيممز روح
االنتماء لديهم فضالً توفير معلومات راجعة تعزز فاعلية عملية التعليم والتعلم .
➢ يممتم تمممدريب الطالبمممات علمممى المهمممارات المختلفمممة العلميمممة واالجتماعيمممة التمممي تخمممدم التخصصمممات وتخمممدم
المعرفة الثقافية العامة وتتابع وحدة التعليم المستمر التدريب الصيفي للطالبات.
➢ تعتمممد االقسممام العلميممة فممي الكليممة علممى عممدد مممن االليممات التممي تطبممق علممى مممدى سممنوات الدراسممة االوليممة
لتحسين قدرات الطالبات على التعليم والتعلم والبحث العلمي ويمكن تلخيصها بالمبادئ التالية:
 -1تكليممف الطالبممات باعممداد بحمموث خاصممة تتعلممق بفقممرة او اكثممر مممن فقممرات المممادة المنهجيممة فضممال عممن
الواجبممات البيتيممة لكممل مممادة واالختبممارات السممريعة والمناقشممات التممي تحصممل خممالل المحاضممرة النظريممة
والعملية والتي تهدف بمجملها المى ترصمين مبمدا التعلميم والمتعلم والبحمث العلممي لمدى الطالبمة فضمال عمن
اعتماد معايير متعددة لتقييم مستوى الطالبة وليس االمتحان النظري الشهري لوحده.
 -2تكليف الطالبة باجراء التجمارب المختبريمة واعمداد التقريمر الخماص بالتجربمة والمذي يتضممن بيمان النتمائج
ومناقشممتها ووضممع االسمتنتاجات الخاصممة بكممل تجربممة مممما يتمماح للطالبممة فرصممة اسممتنباط وتحليممل النتممائج
التجريبية وبما ينمي لديها امكانات البحث العلمي.
 -3تطوير برامج التمدريب الصميفي ممن اجمل ان يمتلمك الطلبمة مهمارات ذات صملة باتخماذ القمرار ،والتحليمل،
والتفسير ،والمهارات المستدامة ،كي يحقق نجاحا ً طويل األمد في مجالي التعلم واداء البحث العلمي.
 -4اختيار المواقع المناسبة للسفرات العلمية لضمان استفادة الطلبة في توسيع مداركهم ومعرفة حقمول العممل
ومن ثم اعداد تقريمر عمن الزيمارة العلميمة متضممنا أسملوب التنفيمذ والمعوقمات أو المشماكل والتركيمز علمى
الكيفية التي يتم بها تنفيذ فقرات هذه المشاريع مما سيكسب الطالبة القدرة علمى التمييمز وكمذلك الجمرأة فمي
حضورها لموقع العمل وطرح األسئلة واالستفادة من الخبرات العملية .تعتبر هذه التجربة جيمدة فمي فسمح
المجال أمام الطلبة للعمل الجماعي.
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 -5اعداد مشروع البحث الخاص بالتخرج ونشر اغلب البحوث في مجالت لهما معاممل تماثير ممما يمدل علمى
الرصانة العلمية ويتم اختيار البحوث التي تنمي القابليات العلمية والمعرفية فضال عن التوسمع فمي معرفمة
التقنيات وكيفية كتابة البحوث العلمية.
 -6تطموير مهمارات المدرسمين فمي أسمماليب وأنمماط التمدريس ممن خممالل اشمتراكهم بمدورات طرائمق التممدريس
والدورات التدريبية التي تتعلق بطبيعة واختصاص التدريسي.

المعيار السادس (البحث العلمي )
يشكل هذا المعيار أهمية بالغة للمؤسسة التعليمية كونه يشير الى جوهر تميزها ،فالمؤشرات المعتممدة
التي تتناول طبيعة العالقة بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة من خالل تحقق حالة التناسق واالنسجام لميعكس
حالة التمييز في النتاج البحثي المتحقق  ،اذ إن تحقيق نتاج علمي متميمز تشمكل فيمه االختراعمات واالبتكمارات
في مختلف المجاالت العلمية السممة البمارزة كمما ً ونوعما ً  ،أن النشماط العلممي البحثمي لتدريسميي الكليمة وتحديمدا ً
الموجه نحو اكتشافات علمية نظرية وتطبيقية عبمر تحويلهما المى مشماريع رياديمة همو المذي يحقمق حالمة التميمز
كما ان السمعي لحضمور الممؤتمرات والنمدوات وورش العممل فمي داخمل البلمد وخارجمه ممن قبمل اعضماء هيئمة
التدريس يسهم في التطوير المستمر للعلوم والمعارف واكتساب المهمارات عبمر التفاعمل االيجمابي ممع اقمرانهم
في المؤسسات العلمية البحثية االقليمية والعالمية بهدف تحقيق التنمية البشرية المستدامة .
يتم وضع خطة للبحث العلمي لكل قسم من االقسام العلمية وتتضمن مايلي :
 -1البحوث المقترحة المقدمة من قبل االساتذة في كل فرع من الفروع العلمية في القسم العلمي وتكمون ضممن
خطة البحوث المخطط لها.
 -2البحوث الخاصمة بطلبمة الدراسمات العليما السمتيفاء متطلبمات الدراسمة والتمي تكمون بحمث لطالبمة الماجسمتير
وبحثان لطالبة الدكتوراه .
 -3بحوث تخرج الطالبات في الدراسة االولية التي يتم نشرها.
 -4بحوث اخرى خارج الخطة البحثية التي يمكن ان ينجزها التدريسي خالل العام الدراسي.

المعيار السابع (خدمة المجتمع )
تعد خدمة المجتمع معيار االرتكاز للمؤسسة التعليمية الذي من خالله يتفاعل أعضاء هيئة التدريس
والموظفين والطلبمة ممع جميمع مؤسسمات المجتممع المحلمي والموطني بهمدف ترسمي صمورة المؤسسمة التعليميمة
ودورها في تنمية المجتمع فضال عن السعي الى تحقيق التكامل بين المؤسسمة التعليميمة والمجتممع .تبعم بد الكليمة
جزءأ ً اساسيا ً ومهمأ ً في المجتممع المحلمي ،اذ تتضممن اسمهامات الكليمة انشمطة وخمدمات لمسماعدة االفمراد أو
المجتمعات المحلية مثل زيارات ومساهمات لمدور االيتمام والمسمنين والعجمزة فضمال عمن دعمم قطعمات الجميش
والحشد الشعبي والمساهمة في دفع عجلة االقتصاد الموطني والمحافظمة علمى البيئمة وزيمادة الرفماه االجتمماعي
من خالل الدعم المادي والمعرفي ومشاريع التنمية،كما توفرالكلية المرافق والخدمات لمدعم وتطموير المجتممع
وكذلك تشجيع اعضاء هيئة التدريس والمموظفين والطلبمة علمى المشماركة الفاعلمة والبنماءة فمي خدممة المجتممع.
تقوم الكلية بماالعالن عمن انشمطتها ؛ فضمال عمن اشمراك اعضماء المجتممع المحلمي ضممن مجلمس ادارتهما وأن
تتابع بشكل مستمر نظرة مكونات المجتمع إليها وصوال الى تبني استراتيجيات فاعلمة ومناسمبة ممن أجمل العممل
على تحسين صورتها وسمعتها االكاديمية.
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المعيار الثامن (المناهج)
تعد المناهج أداة التربية والتعليم في قيادة التغيرات في المجتمع إلعداد نوعية من المتعلمين قادرين على
مواجهة متطلبات العصر والمستقبل لذا
➢ يتم تهيئة حقيبة تعليمية لكل مادة دراسية ضمن المنهج تحوي المفردات التفصيلية لتلك المادة مع االلتزام
بشرح تلك المفردا ت واهدافها باألسلوب الدقيق والتوقيت الذي يضمن تحقيق عملية التعليم والتعلم بفاعلية
من خالل تصميم المقرر وترميزه وبناء خطة المقرر الدراسي مع التأكيد على ان هذه المفردات تعتمد
الحد االدنى لكل مادة وبيان الساعات النظرية والعملي وعدد الوحدات.
➢ تعزيز المنهج الدراسي بما يتناسب مع التطور الحاصل في حقل االختصاص واعطاء مرونة للتدريس
لتعزيز تلك المفردات وتحقيق اضافة معرفية تتناسب مع التطور الحاصل وبما ال يتجاوز  %20للمادة
الدراسية الواحدة .
➢ تحقيق زيارات موثقة لعميد الكلية ورئيس القسم او الفرع التدريسي لالطمئنان على كفاءة وتوقيت
واسلوب ايصال مفردات المقرر الدراسي للطلبة وتؤخذ تلم الزيارات عند تقييم عضو الهيئة التدريسية.
➢ توفير كافة المستلزمات والوسائل التعليمة والتقنيات المناسبة داخل القاعات والورش والمختبرات بما
يضمن فاعلية عملية التعليم والتعلم وبكفاءة للطلبة .يتم اعادة النظر بالمناهج الدراسية لكل( )5-4سنوات
وفق المعيار العالمي وبما يضمن الهدف المطلوب ويعزز بإدخال التغيرات التي تحقق التواصل مع
حافات العلوم في حقل االختصاص.
➢ تم تحديث المناهج بعد االطالع على مناهج الجامعات العالمية وتحديد مفرداتها للدروس العملية
والنظر ية واعطاء الجانب العملي اهمية كبيرة كونه الجزء الذي يعزز المهارات التي يمكن ان تكتسبها
الطالبة خالل عملية التعليم والتعلم وبما يحقق متطلبات سوق العمل الى جانب تحديث الكتب المنهجية
واعتماد الطبعات الحديثة وكذلك تحديد المصادر الرديفة والحديثة للكتب المنهجية .واقترن ذلك بالتحول
من النظام السنوي الى النظام الفصلي وتحديد الساعات التدريسية التي تعتمد على عدد الوحدات المقررة
لكل مادة دراسية مع االخذ بنظر االعتبار الدروس التي تعد من متطلبات الجامعة .
➢ وتسعى كليتنا الى تطبيق نظام المقررات الدراسية بعد ان يتم تهيئة متطلبات هذا النظام ومنها البنى
التحتية وخاصة القاعات والمختبرات .كذلك للمناهج الدراسية فقد وضعت المفردات الدراسية من قبل
لجان تخصصية لها خبرة طويلة في التدريس والمؤهالت العلمية العالية وذلك لربط أواصر مواد
المرحلة الواحدة فيما بينها وكذلك ضمان االنسيابية والتماسك مع مفردات المرحلة التي تليها ،لذا فإن
التماسك بين مفردات البرنامج الدراسي متوفرة وشبيهة بسلسلة الحلقات من المرحلة األولى إلى الرابعة
مع األخذ بنظر األعتبار متطلبات كل درس وقد صمم كل منهج بحيث يحقق األهداف المطلوبة للخريجة
➢ إن مفردات الدروس والبرنامج التعليمي في حالة تحديث مستمر من قبل التدريسيين وباشراف اللجنة
العلمية في كل تخصص فضال عن تحديث الكتب المنهجية بشكل مستمرلمواكبة التطورات الحديثة.
➢ ويتم سنويا ً توزيع استمارات من قبل وحدة ضمان الجودة وتقييم األداء في الكلية كواحد من المهام
المناطة بها على الطالبات لتقييم ومراجعة المناهج الدراسية التي تدرس لهم كما مبين ادناه:
 ويتم سنويا ً ضمن موقع القسم على شبكة المعلومات العالمية (االنترنيت) نشر مايعرف باستماراتالخطط التدريسية على شكل استمارات منفردة لكل مادة دراسية في كل تخصص إذ يقوم التدريسيون
بملئها وتتضمن محتويات العام الدراسي من مواد دراسية وبكافة مواضيعها الفرعية فضال عن مواعيد
االمتحانات الشهرية والفصلية والدروس العملية وغيرها وعلى الرابط التالي:
edu.iq.http://csw.uobaghdad
 تقوم وحدة ضمان الجودة وتقييم األداء في الكلية باستطالع راي الطالبات حول مجمل العملية التعليميةكتغذية راجعة تقدم الى االقسام العلمية لغرض التحديث والتطوير .
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الفصل الثاني
تطبيق تحليل سوات في برنامج التقييم الذاتي
المعيار االول )استرتيجية المؤسسة التعليمية(
أ -المعيار االول وفق تحليل سوات:
نقاط القوة:
 تتوفر رؤية ورسالة واهداف للكلية معلنة . يتم بناء الخطط على وفق برنامج زمني وقاعدة بيانات تكون منسجمة مع اهداف الكلية وبما يحققالتطوير والتحسين المستمر.
 توجد تغذية راجعة لتحسين العملية التعليمية من خالل توزيع استبانات للطالبات والمنتسبين.نقاط الضعف:
 عدم مراجعة الرؤية والرسالة واالهداف بشكل دوري. ضعف دور الكلية في تفعيل التشريعات التي تشجع على االنتقال من المركزية الى الالمركزية.الفرص:
 توجد داخل الجامعة مالكات متخصصة في التخطيط االستراتيجي يمكن االفادة من خبراتها في بناءخطة استراتيجية علمية للكلية بما يتناغم والخطة االستراتيجية للجامعة.
التهديدات:
 قلة اعتماد الدراسات العلمية والميدانية لرسم خارطة الطريق لبناء عملية تعليمية واضحة.ب-االجراءات المقترحة :
 تكون هناك مراجعة سنوية لرؤية ورسالة واهداف الكلية وفق متطلبات سوق العمل من قبل االدارةالعليا .
 اعتماد الدراسات العلمية والتحليلية في رسم خارطة الطريق لبناء العملية التعليمية. تقديم دراسات خاصة من قبل لجنة خبراء لتحويل النظام االداري من المركزية الى الالمركزية.ج -عناصر تقييم المعيار االول  /ممارسات:
 وجود رؤية ورسالة واهداف للمنظمة التعليمية وتكون منشورة اي معلنة وموثقة وان االهدافالموضوعة قابلة للقياس بأدلة موضوعية .تم المصادقة على الروية والرسالة واالهداف من قبل االدارة
العليا.
 توجد خطط عمل تنفيذية مقرونة بجداول زمنية للتنفيذ. -يوجد تطبيق جزئي للتوصيف الوظيفي.

المعيار الثاني الحوكمة واالدارة:
أ -المعيار الثاني وفق تحليل سوات:
نقاط القوة:
 تتوفر هياكل تنظيمية كلية وجزئية وتتم مراجعتها بصورة دورية. تقوم الكلية بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من الوزارة والجامعة. يوجد توصيف وظيفي موثق. توجد خطط تحسين لكل مفاصل الكلية. تتوافر قواعد السلوك الوظيفي ويتم تطبيقها من قبل كافة منتسبي الكلية. يوجد نظام مالي للحوافز معلن. توجد معايير خاصة الختيار الجهات الخارجية ذات العالقة وتصنيفها.56
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تعمل الكلية على وضع ميزانيتها وفقا لخطط التحسين والتطوير.
تقوم الكلية بتوفير الفرص والعدالة في التعيين واالختبار والمنح والحوافز.
توفر الكلية سياسات موثقة وواضحة وعادلة بشان اجراء الترقية .
يوجد في الكلية اجراءات للتعامل مع شكاوي الطلبة وحلها بشكل فاعل.

نقاط الضعف:
 قلة التخصيصات المالية. الهيكمل التنظيممي الموثمق فمي التقريمر لمم يبمرز تحديمد المسمئوليات بدقمة فلمم يظهمر دور فمي الهيكملوالوحدات التابعة له كما لم تظهر وحدة ادارة قاعدة البيانات في الهيكل.
الفرص :
 اعتماد الحوكمة االلكترونية واالعتماد االكاديمي ضمن مشاريع البرنامج الحكومي لوزارة التعليم العاليوالبحث العلمي (.)2022-2018
التهديدات :
هناك عواقب تحدث في عملية ضبط قوانين وتعليمات تؤمن الحماية الفكرية.
ب-االجراءات المقترحة :
➢ التحديث المستمر للهيكل التنظيمي الخاص.
➢ زيادة الدعم والتحفيز المادي والمعنوي لتحسين االداء.
➢ اشراك الطلبة والخريجين في عملية صنع القرار .
➢ ايجاد نظام تامين صحي لكافة المنتسبين .
➢ مراجعة ضوابط الترقية العلمية.
ج-عناصر تقييم المعيار الثاني /ممارسات
➢ دعم وتشجيع الباحثين النجاز البحوث التطبيقية التي تعالج مشاكل المجتمع
➢ هنالك خطة وبرنامج تدريبي شامل لتلبية احتياجات ومتطلبات الكلية في تنمية مهارات القيادات
االكاديمية والعاملين.
➢ هنالك عالقة فاعلة بين االدارة العليا للكلية واعضاء الهيئة التدريسية والتي تبنى على الوالء للكلية
واحترام القانون
➢ تفعيل االتفاقيات الثنائية مع المؤسسات التعليمية والتربوية في البالد العربية واالقليمية والدولية .
➢ تعزيز تمثيل الطلبة مع االدارة العليا عبر مجلسها.
➢ الشروع ببناء نظام معلومات يسهم في رسم الخطط واتخاذ القرارات بشكل سليم.
➢ يتسم الهيكل التنظيمي بالمرونة واستيعاب المتغيرات
➢ هنالك وصف وظيفي للمهام والواجبات والصالحيات.
➢ دعم مالكات شعبة ضمان الجودة وتوسيع صالحياتها بما يكفل تحسين االداء.
➢ يوجد تفويض للصالحيات المالية واالدارية والفنية لرؤساء االقسام العلمية بما يكفل تأدية دورهم
الفاعل بجودة عالية .
➢ توجد وحدة شؤون المواطنين للنظر في طلبات وشكاوى المنتسبين والمواطنين
➢ تفعيل نظام الحوافز والمكافئات لرفع مستوى االداء.
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المعيار الثالث الموارد المالية والمادية:
أ -المعيار الثالث وفق تحليل سوات:
نقاط القوة:
➢ تتوفر خطة مالية موثقة ويتم مراجعتها من قبل االدارة العليا بشكل دوري .
➢ يوجد نظام تدقيق والرقابة المالية الداخلية .
➢ توجد قاعدة بيانات موثقة في وحدة التخطيط بالنسبة لموارد المادية والبشرية.
➢ تطبق الكلية معايير الجودة في عملية التعليم والتعلم (المناهج وطرائق التدريس) .
➢ توفر الكلية اجراءات الصحة والسالمة المهنية.
نقاط الضعف:
➢ ضعف تطبيق مواصفات المختبر الجيد بالمختبرات اذ ان بناية كلية العلوم للبنات مصممة لالقسام
الداخلية االمر الذي ينعكس سلبا ً على القا عات والمختبرات من ناحية التصميم والمساحة المناسبة .
الفرص:
➢ وجود بناية حديثة قيد االنشاء مخصصة لكلية العلوم للبنات
➢ امكانية تعزيز الموارد المالية من خالل زيادة ايرادات صندوق التعليم العالي عبر قنواته المختلفة.
التهديدات:
➢ زيادة اعداد الطلبة المقبولين بما يفوق الطاقة االستيعابية للكلية.
➢ زيادة اعداد الكليات االهلية بامكاناتها المالية والمادية العالية.
ب-االجراءات المقترحة :
➢ تنويع مصادر التمويل
➢ وضع خطة الدارة المخاطر بكل انواعها
➢ اعتماد احدث النظم المحاسبية.
➢ ايجاد نظام تامين صحي لكافة المنتسبين .
➢ وضع الخطط طويلة المدى.
➢ اعتماد الحوكمة االلكترونية.
ج-عناصر تقييم المعيار الثالث /ممارسات
➢ توجد لدى الكلية خطة مالية موثقة ومعلنة متضمنة توقعات المؤسسة بشأن الموارد والنفقات ،ويتم
مراجعتها بشكل مستمر
ً
➢ تعكس الخطة الماليةب رؤية ورسالة واهداف المؤسسة التعليمية.
➢ توجد ادارة مختصة متمثلة معاون العميد للشؤو ن االدارية تتولى مسؤولية ادارة الشؤون االدارية
والمالية وتكون تحت اشراف ومتابعة من قبل عميد الكلية .
➢ توجد في الكلية وحدة خاصة للتدقيق والرقابة المالية الداخلية.
➢ تجري عمليات التدقيق الخارجي المالي سنويا ً بواسطة جهة حكومية مستقلة.
➢ توجد وحدة التخطيط التي تهيىء قاعدة بيانات بالموارد المادية واحتياجاتها.
➢ توفر المؤسسة التعليمية أجهزة حاسوب وتقنيات معلومات متطورة وكافية ومتاحة من حيث العدد
والنوعية واالدامة وتتسم بالمرونة.
➢ يتم تاهيل القاعات الدراسية من خالل الصيانة المستمرة لموجوداتها وتحديثها بهدف جعلها اكثر مالئمة
للدرس .
➢ يتم تاهيل المختبرات البحثية والخدمية
➢ تاهيل الساحات والحدائق في الكلية
➢ متابعة االقسام الداخلية و النادي الطالبي من خالل اللجان المشكلة لهذا الغرض.
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المعيار الرابع اعضاء هيئة التدريس:
أ -المعيار الرابع وفق تحليل سوات:
نقاط القوة:
➢ تحدد الكلية احتياجها من اعضاء الهيئة التدريسية وتخصصاتهم معتمدة على اهدافها ورسالتها.
➢ ي توزيع التدريسين على اللجان واالنشطة وفقا لمعايير تتالئم مع مؤهالتهم وبشكل عادل.
➢ توجد خطط بالبرامج التدريبية لتطوير مهارات اعضاء الهيئة التدريسية.
➢ تتبع الكلية التعليمات الخاصة باستخدام اساليب التعليم والتعلم.
➢ تمنح فرصة مشاركة التدريسي في ندوات ومؤتمرات محلية واقليمية وعالمية.
➢ تعمل الكلية بتطبيق تعليمات ومعايير لمنح الجوائز العلمية والبحث العلمي وتقييم اداء عضو الهيئة
التدريسية.
نقاط الضعف:
➢ عدم وجود تخصيصات مالية ل دعم البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية ودعم التاليف
والترجمة للتدريسين.
➢ ضعف مفهوم استراتيجية التعليم والتعلم لدي بعض التدريسيين اذ تختلف تطبيقات اساليب التعليم
والتعلم تبعا ً لذلك.
الفرص :
➢ سعي الجامعة للتوجه نحو اعتماد المنصات االلكترونية والتعليم االلكتروني وحث االقسام العلمية
على ضرورة العمل بموجبه.
التهديدات :
➢ قلة توافر فرص لتعيين التدريسيين الحاصلين على شهادات من جامعات عالمية رصينة خارج البلد.
➢ عدم تعويض المالكات المحالة الى التقاعد.
ب-االجراءات المقترحة :
➢ تحديد ميزانية خاصة لدعم البحث العلمي والمشاركة في المؤتمرات العالمية.
➢ توفير متطلبات االساليب الحديثة لضمان جودة التعليم.
➢ اقتراح جائزة سنوية الفضل بحث وافضل استاذ على مستوى الكلية.
➢ توفير الكلية برامج تدريبية كفؤة لتنمية مهارات اعضاء الهيئة التدريسية .
➢ وضع معايير دقيقة لتقييم اعضاء الهيئة التدريسية وفقا ً لدرجاتهم العلمية .
ج-عناصر تقييم المعيار الرابع /ممارسات
➢ هناك خطة واضحة تحدد اعداد واختصاصات اعضاء الهيئة التدريسية في المنظمة التعليمية .
➢ توفر الكلية العدد الكافي من اعضاء الهيئة التدريسية لتنفيذ البرامج التعليمية والخدمات التربوية.
➢ هنالك لجان متخصصة الختيار اعضاء الهيئة التدريسية وتعمل هذه اللجان وفقا ً لمعايير واضحة
وشفافة ومعتمدة .
➢ توفر المنظمة التعليمي ة برامج تدريب متقدمة لتدريب وتطوير قدرات ومهارات ومعارف اعضاء
الهيئة التدريسية .
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المعيار الخامس الطلبة:
المعيار الخامس وفق تحليل سوات:
نقاط القوة
➢ توفر الكلية سياسة واضحة وحددة ومعلنة للقبول.
➢ يتم االحتفاظ بملف خاص يحوي معلومات لكل طالب في مكان سري تتعلق بسلوكه ونشاطه ومستواه
االكاديمي.
➢ توفر الكلية المكان المريح واالمن لطلبة االقسام الداخلية وتوفر له الدالئل االرشادية للخدمات
الطالبية .
➢ تقوم الكلية بعملية التغذية الراجعة من خالل توزيع االستبانات على الطالبات لمعرفة رايهن بالعملية
التعليمية.
➢ توجد وحدة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي تقوم بمتابعة الطالبات وحل المشاكل التي تواجههن.
➢ توجد وحدة التاهيل والتوظيف تقوم بمتابعة الطالبات الخريجات وايجاد فرص عمل لهم.
نقاط الضعف
➢ ال توجد طالبات اجانب .
➢ انه ال يوجد تمثيل للطالبات في االدارة العليا.
الفرص
➢ سعي الدولة و الوزارة لتبني مفهوم تمكين المرأة.
التهديدات
➢ قلة فرص تعيين الخريجات مما ال يحفز الطلبة على االبداع والتميز.
ب-االجراءات المقترحة :
➢ تحديد ميزانية خاصة لدعم الطالبات المتفوقات وارسالهن الكمال دراستهن العليا في جامعات
عالمية رصينة
➢ تفعيل التعاون العلمي البحثي الدولي.
➢ توفير فرص عمل للخريجات وخصوصا المتفوقات منهم.
➢ تشجيع الطاالبات على المشاركة في الفعاليات الرياضية والفنية من خالل تحفيزهم ماديا ومعنويا.
➢ استقطاب الطالبات االجانب .
➢ اعداد ادلة ارشادية للطالبات الجدد.
➢ االلتزام بخطط القبول في االقسام العلمية بما يتناسب والطاقة االستيعابية لها.
➢ اشراك الطالبات في عملية صنع القرار
➢ دعم الطالبات من ذوات االحتياجات الخاصة.
➢ تاهيل وتطوير الوحدات السكنية للطالبات( االقسام الداخلية)
➢ .تفعيل وحدة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي .
عناصر تقييم المعيارالخامس/الممارسات
 -1تتوفر في الكلية انظمة محددة لقبول الطالبات فيها.
 -2سياسة القبول معلنة على الموقع االلكتروني للكلية .
 -3تطبيق الكلية اختبارات معينة للتأكد من القدرات الذهنية والعلمية للطالبات المتفوقات المقبولين منها.
 -4هنالك انظمة معتمدة للثواب والعقاب تطبقها الكلية على طالباتها.
 -5هنالك برامج مخصصة الستقبال الطالبات الجديدات في بداية العام الدراسي وتعريفهم بالكلية
ومرافقها.
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-6
-7
-8
-9

توزع الكلية ادلة ارشادية تعريفية على الطلبة الجدد.
تستطلع الكلية اراء الطالبات في جودة عملية التعليم والتعلم .
تقيس الكلية سنويا ً التحصيل االكاديمي لطالباتها.
تستطلع الكلية اراء طالباتها في صناعة القرارات وحل المشكالت المتعلقة بالقضايا الطالبية.

المعيار السادس البحث العلمي:
أ -المعيار السادس وفق تحليل سوات:
نقاط القوة
➢ توفر الكلية خطة بحثية علمية سنوية بخصوص البحوث.
➢ يتم نشر الكثير من البحوث في المجالت العلمية الرصينة وضمن المستوعبات االرصينة.
➢ دخول مجلة الكلية ضمن مستوعب الكالريفيت وسكوباس.
➢ اقامة ورش عمل وندوات ودورات لتطوير المهارات وتحسين االداء.
➢ تعمل الكلية على عقد اتفاقيات تعاونية مع جهات اخرى للمشاركة في ملكية او استخدام معدات
البحث.
➢ تتوافرمكتبة تضم كتبا ً حديثة ودوريات للباحثين والطالبات.
➢ يعد العمل البحثي جزءا من نصاب عضو هيئة التدريس.
نقاط الضعف
➢ ال توجد في الكلية شبكة معلوماتية تربطها مع مكتبة الجامعة المركزية
➢ ال توجد ميزانية مخصصة لدعم البحث العلمي
➢ قلة البحوث التطبيقية.
➢ عدم تفعيل المشاريع البحثية المشتركة.
الفرص
➢ انشاء عالقات عمل وروابط قوية مع المؤسسات ذات العالقة المحلية والدولية وتفعيلها.
التهديدات
➢ ضعف الدعم المادي والمعنوي في مجال البحوث العلمية.
➢ قلة المجالت العلمية المسجلة ضمن المستوعبات العالمية الرصينة
ب-االجراءات المقترحة :
➢ تحديد ميزانية سنوية خاصة لدعم البحث العلمي والباحثين فضال عن ميزانية لالبتعاث الى جامعات
عالمية رصينة .
➢ ارسال التدريسين في دورات خارج البلد لتطوير مهارتهم وزيادة خبراتهم.
➢ توفير االجهزة والمعدات الحديثة التي تساعد الباحثين في انجاز البحوث العلمية والتطبيقية .
➢ التشجيع على المشاركة في مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات بحثية محلية او دولية.
➢ تشجيع الباحثين على الحصول على براءات اختراع عالمية وجوائز عالمية .
➢ ربط مكتبة الكلية بالمكتبة المركزية والمكتبة االفتراضية العلمية العراقية.
➢ رفد المكتبات بالكتب االلكترونية والورقية وبالنس الحديثة مع توفير ميزانية سنوية لها.
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➢ تفعيل مذكرات تفاهم واتفاقيات الشراكة والتعاون البحثي مع مراكز االبحاث المحلية والعالمية
والجهات الصناعية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها
ج-عناصر تقييم المعيار السادس /ممارسات
➢ تقوم االدارة العليا للكلية برصد وبصورة منتظمة مدى فعالية االشراف على طلبة البحث وامتحانات
الحصول على الشهادات العليا.
➢ وجود خطط عامة للكلية بشأن توظيف المتخرجين الباحثين.
➢ يتعين ان يكون مستوى التفاعل بين الطالب والتدريسين في مناقشة بحوث الدراسات العليا على سبيل
المثال الحلقات الدراسية البحثية.
➢ نسبة نشر هذه البحوث مقارنة بالمعدل العالمي.
➢ معدالت التدريب ألغراض البحوث في الخارج للباحثين .
➢ تتوفر وحدة تنظيمية تتولى متابعة خطة للبحث العلمي.
➢ تتفق خطة البحث العلمي وفلسفة الدولة ورسالة واهداف الكلية .
➢ توثيق خطة البحث العلمي ويتم اعتمادها سنوياً.
➢ اعطاء األولوية للبحوث العلمية ذات المردود المادي واالقتصادي للمجتمع المحلي ومؤسساته
➢ تعمل الكلية على تشجيع اعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش
العمل العلمية .
➢ تستفيد الكلية من نتائج البحث العلمي لتطوير مقرراتها الدراسية.
➢ تشجيع الكلية طلبتها من خالل المشاركة في المشاريع البحثية .
➢ تشجيع سياسة البحث العلمي من خالل اصدار المجالت العلمية المحكمة.
➢ استقبال اساتذة زائرين من الجامعات العربية وا الجنبية في اغراض البحث العلمي وتطوير العملية
التعليمية
➢ منح اجازات تفرغ علمي ألعضاء الهيئة التدريسية إلنجاز البحوث في الجامعات اخرى

المعيار السابع خدمة المجتمع:
أ -المعيار السابع وفق تحليل سوات:
نقاط القوة
➢ توفر الكلية خطط للخدمات المجتمعية معلنة وموثقة.
➢ توجد وحدات متخصصة في التعليم المستمر واالرشاد النفسي وتعلن عن برامجها وخططها السنوية.
➢ تعمل الكلية ورش عمل عن مكافحة االدمان وغيرها من البرامج التوعوية.
نقاط الضعف
➢ ال توجد ميزانية مخصصة لتنظيم برامج تدريب الطلبة في مؤسسات متخصصة محليا وعالميا.
➢ ال توجد خطة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة
➢ عدم اشراك الطالبات والمنتسبين في تحديد االولويات و االحتياجات
الفرص
➢ انشاء عالقات عمل وروابط قوية مع الموسسات ذات العالقة المحلية والدولية وتفعيلها.
التهديدات
➢ عدم توفر تخصيصات مادية لدعم برامج خدمة المجتمع .
ب-االجراءات المقترحة :
➢ تحديد ميزانية خاصة لدعم التنظيم برامج لتدريب الطلبة في مؤسسات متخصصة محليا ً ودولياً.
➢ تفعيل اليات التعاون مع منظمات المجتمع المدني .
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➢ اعالن نشاطات والتي تشمل الندوات والمعارض والورش التدريبية من خالل وسائل االعالم
وشبكات التواصل.
ج-عناصر تقييم المعيار السابع /ممارسات
➢ توجد خطط في المؤسسة التعليمية للخدمات المجتمعية معلنة وموثقة.
➢ تعلن المؤسسة عن أنشطتها) الندوات ،المعارض ،الورش التدريبية ،الحلقات النقاشية  ،االتفاقيات
محلي وعالمي ( من خالل وسائل االعالم وشبكات التواصل االخرى
➢ تقوم المؤسسة التعليمية على تفعيل البرامج الخاصة مثل مكافحة االدمان ومحو االمية وغيرها من
البرامج التوعوية.

المعيار الثامن المناهج:
أ -المعيار الثامن وفق تحليل سوات:
نقاط القوة
➢ تركز المناهج على اكساب الطلبة المهارات التخصصية المهنية بصياغة اجرائية قابلة للتطبيق
والقياس والمالحظة.
➢ كذلك تكون المقررات الدراسية في البرنامج االكاديمي تساعد على اكتساب الطلبة المفاهيم االساسية
في مجال التخصص.
➢ يتم توصيف المقررات الدراسية في البرامج االكاديمة بشكل دقيق متضمنة معلومات عامة عن
المقرر والمصادر والمعتمدة وغيرها.
➢ تستعمل استراتيجيات متعددة للتعليم والتعلم تشجع الطلبة على التفكير الناقد وحل المشكالت وتنمي
مهاراتهم االدائية.
➢ يتم تقويم قدرة وفعالية نظام التقويم والقياس الخاص بتحصيل الطلبة في الكلية بصورة منتظمة.
➢ تكون اليات التقويم متنوعة.
➢ يتم تحديث المناهج والمقررات عن طريق ادخال بعض التجديدات المعاصرة في ميدان التخصص
وحاجات المجتمع وسوق العمل بصورة منتظمة.
نقاط الضعف
➢ قلة االتفاقيات مع االقسام المناظرة في الجامعات العالمية الرصينة لتطوير المناهج في الجامعات
العالمية لعدم وجود الدعم المالي.
الفرص
➢ انشاء عالقات عمل وروابط قوية مع الموسسات ذات العالقة المحلية والدولية وتفعيلها.
التهديدات
➢ عدم توفر الدعم المادي والمعنوي .
ب-االجراءات المقترحة :
 -1تتوفر لدى المنظمة التعليمية الرؤية الخاصة بمستوى المعلومات والمعارف المطلوب توفيرها بما
يتناسب ورؤيتها المستقبلية .
 -2تو فير القاعات الدراسية والمعامل والمختبرات والورش المناسبة من مساحات وتهوية واضاءة وتوفر
الوسائل التعليمية فيها.
 -3توفير التدريب المناسب لتنمية وتطوير مهارات وقدرات اعضاء هيئة التدريس والفنين.
 -4توفير المكتبات المتخصصة والحديثة( االلكترونية واالفتراضية) وبما يحقق االيفاء بحاجات الطلبة
وهيئة التدريس.
 -5توفير البرامج االكاديمية التدريب لتعزيز مصادر التعلم للطبة والتدريسين.
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 -6ضرورة توفير كتب جامعية حديثة بوصفها احد مصادر التعلم األساس والمناسب مع المقررات
المعتمدة في المناهج وبما ينسجم مع المرحلة الدراسية للطلبة
ج-عناصر تقييم المعيار الثامن /ممارسات
 .1استعمال طرائق التعلم االلكترونية والتفاعلية الحديثة.
 .2تحديث المناهج وفقا لمتطلبات سوق العمل .
 .3ان اهداف المناهج تتوافق مع فلسفة الدولة التعليمية وحاجات الطلبة وسوق العمل والمجتمع
 .4تتضمن الخطط الدراسية شروط االنتظام بالدراسة واالنذار والفصل والتحويل من تخصص الخر.
 .5تقوم الكلية بالتعريف الكامل بمكونات كل برنامج من حيث النظام الفصلي.
 .6تمتلك الكلية حقيبة دراسية عن المفردات الدراسية (توصيف المادة ،وواجبات الطلبة ،التمارين،
المشروعات ،توزيع الدرجات ،المصادر العلمية )
 .7توفر الكلية مناهج دراسية متطورة تواكب تطورات العصر وتتأكد من جودتها والتحسين المستمر لها
وتشمل برامج ومقررات ( البكالوريوس ،الماجستير ،الدكتوراه وكذلك البرامج االكاديمية في التعليم
المستمر).
 .8يجب ان تهتم الكلية بمدى استيفاء المناهج والمقررات لمتطلبات الترخيص المهني وذلك في المهن
التي يتوجب معها للحصول على ترخيص من جهات اخرى خارجية .
 .9تهتم الكلية بمدى مالئمة برامجها االكاديمية والدراسية الحتياجات المجتمع وسوق العمل ومتطلبات
التنمية المعرفية والتنمية المستدامة.
.10

تتأكد الكلية من ان مخرجات برامجها متوافقة مع المتطلبات المحلية والعالمية في التعليم

العالي من خالل تقييم المخرجات المحلية والعالمية في التعليم العالي من خالل تقييم المخرجات
التعليمية والبرامج والمقررات والشهادات.
.11هنالك مراجعة دورية لمحتويات البرامج االكاديمية والمقررات .
.12يجب ان تقارن الكلية ما يدرس في كل مقرر بنظيرة في الجامعات المناظرة المتميزة.
.13على الكلية تنمية المناهج الدراسية المقررة في جانب الروح الوالء واالنتماء للوطن والقيم الدينية .
.14تعتمد الكلية برامج لتدريب الطلبة في مجال تخصصهم ومجال عملهم خالل العطلة الصيفية .
.15توفر الكلية برامج للزيارات والمشاهدات الميدانية ضمن برامج اعداد الطلبة .
 .16يجب ان يكون هنالك نظام دقيق ومعتمد لتقييم نتائج التدريب الميداني للطلبة يشارك فيها الجهات
القائمة بالتدريب.
.17هنالك نظام معتمد لتقييم نتائج التدريب الميداني للطبة يشارك فيها الجهات القائمة بالتدريب.
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المعيار الثاني :الحوكمة واالدارة
المؤشر ات

العنصر االول  :القيادة واإلدارة
 .1توجد هياكل تنظيمية كلية وجزئية
ويتم مراجعتها بصورة دورية.
 .2تعمل المؤسسة على تطبيق قانون
الجامعات بشكل كامل ودقيق.
 .3يتموفر دليمل مسمؤوليات المجمالس
االكاديمية وصالحياتها) الجامعة،
الكليات ،األقسام(.
 .4تمثيمل اربماب العممل فمي مجمالس
المؤسسة.
 .5يوجمد توصميف وظيفمي موثمق
للمؤسسممة وتشممكيالتها وتجممرى
مراجعته بصورة دورية.
 .6توجد خطة لتحسين األداء.

مطبق كليا مطبممق كليمما
وموثممممممممممق وموثمممممممممممممق
جزئيا
كليا

مطبممممممممق مطبمممممق مطبممممممممممممممق مطبمممممممممممممق غيمممممممر
كليمممممممممممممما جزئيمممممما جزئيممممممممممممممما جزئيمممممممممممممما مطبمممق
وغيمممممممممر وموثمممق وموثمممممممممممق وغيممممممممممممممر وغيممممر
موثق
موثق
جزئيا
كليا
موثق

√
√
√
√
√
√

العنصر الثاني  :األخالقيات والشفافية المؤسسية
 .7تتوافر قواعد السلوك الوظيفي
 .8توجمد آليمة السمتقطاب العماملين
االكفاء والمتميزين
 .9تراعمي المؤسسمة مبمدأ الشمفافية
والوضموح فمي التطبيمق الكاممل
لألنظممة وتموفر المعلوممات لجميمع
العاملين.
 .10يوجمد نظمام ممالي معلمن للحموافز
في المؤسسة
العنصر الثالث :بناء وتطوير القدرات
 .1تعمل المؤسسة على اشراك ممثلي
المجتمممع المحلممي ،واألكمماديميين
واإلداريين والخريجين في وضع
خطط التطوير للمؤسسة التعليمية
 .2يتمموفر نظممام لتلقممي مقترح مات
منتسمممبي المؤسسمممة التعليميمممة
وشكاواهم ،وكيفية التعامل معها.
 .3يوجمد تعريمف واضمح ومعلمن
بخدمات المؤسسة التعليمية.
 .4توجمد معمايير الختيمار الجهمات
الخارجية ذات العالقة وتصنيفها.
 .5تتمموافر ضمموابط تممنظم تعاقممد
المؤسسمة ممع الجهمات الخارجيمة
المتخصصة أو المعنية.

√
√
√

√

√

√
√
√
√
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√

 .6تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى
وضممع ميزانيتهمما وفق ما ً لخطممة
التحسين والتطوير.
 .7يشمعر العماملون فمي المؤسسممة
التعليمية باألمن الموظيفي وأنظممة
التأمين الصحي.
 .8يتوفر فريق متوازن لبناء القدرات √
وتطويرها.
√
 .9يتموفر االسمتخدام االمثمل لمنظم
المعلومات واإلدارة
اإللكترونية في المؤسسة
العنصر الرابع  :وضوح السياسات والقوانين واألنظمة والتعليمات
 .1تموفر المؤسسمة التعليميمة نظامما ً
√
معلنا ً وشمفافا ً يكفمل تكمافؤ الفمرص
والعدالممة فممي التعيممين واالختبممار
والمنح والحوافز
 .2توفر المؤسسمة التعليميمة سياسمات √
موثقمة وواضمحة وعادلمة بشمأن
إجراءات الترقية.
√
 .3تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى
اعمممالن مواصمممفات الوظمممائف
وشروط التعيين ومعلومات عاممة
عن المؤسسة ورسالتها وبرامجها
.
 .4تعمل المؤسسة التعليمية على نشر √
معلوماتهمما وبياناتهمما متضمممنةً
)رؤيمممة المؤسسمممة ورسمممالتها
وأهمدافها والبمرامج والمقمررات
والمدرجات االكاديميمة ومتطلبمات
القبول والتخرج وأعضاء
 .5مجالس الجامعة والكليات واالقسام
وأعضمممماء هيئممممة التممممدريس
والموظفين والطلبة(.
 .6تموفر المؤسسمة التعليميمة نظامما ً √
للثواب والعقاب في ضوء معمايير
محمددة يضممن عمدم التمييمز بمين
الطمالب واحتمرام مبمادئ حقموق
االنسان.
 .7يشمترك بعمض الطلبمة فمي حمل
√
المشكالت
√
 .8توجمد لمدى المؤسسمة التعليميمة
ضوابط وقواعد وانظمة مؤثرة في
سمملوك الطلبممة وتكممون واضممحة
ومعلنة.
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√

العنصر الخامس  :االليات واإلجراءات
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

تموفر المؤسسمة التعليميمة نظمام
الضمموابط االخالقيممة السممتخدام
التقنيات الحديثة.
تموفر المؤسسمة التعليميمة أجمواء
الحريممة االكاديميممة )للتدريسمميين
واالداريين والطلبة ( للتعبير عن
آرائهمم فمي كمل مما يخمص قضمايا
الجامعة.
توجمد لمدى المؤسسمة التعليميمة
قموانين و تعليممات تمؤمن الحمايمة
الفكرية.
توجمد لمدى المؤسسمة التعليميمة
اليممات تقيمميم دوري ومسممتمر
واجراءاتهممممما
لسياسممممماتها
ومنشوراتها.
تطبمق المؤسسمة التعليميمة نظمام
التدقيق المداخلي للجمودة وعمليمات
التقييم الذاتي.
تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى
مقارنة ادائها مع مؤسسات تعليمية
عالمية رصينة.
توجمد اليمة عممل واضمحة لمدى
المؤسسمة التعليميمة لالسمتفادة ممن
عمليات التغذية الراجعة.

√

√

√
√

√
√
√

المعيار الثالث :الموارد المالية والمادية
المؤشر ات

مطبق كليا مطبممق كليمما
وموثممممممممممق وموثمممممممممممممق
جزئيا
كليا

العنصر االول  :الموارد المالية
 .1توجد لدى المؤسسة التعليمية خطة √
ماليممة موثقممة ومعلنممة متضمممنة
توقعمات المؤسسمة بشمأن المموارد
والنفقمات ،ويمتم مراجعتهما بشمكل
مستمر.
 .2تعكس الخطة الماليةب رؤية ورسالةً √
واهداف المؤسسة التعليمية.
 .3تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى
تنويع مصادر التمويل.
 .4تتضمن الخطة المالية موارد مالية
كافية لمواجهة المخاطر المحتملة.

√
√
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مطبممممممممق مطبمممممق مطبممممممممممممممق مطبمممممممممممممق غيمممممممر
كليمممممممممممممما جزئيمممممما جزئيممممممممممممممما جزئيمممممممممممممما مطبمممق
وغيمممممممممر وموثمممق وموثمممممممممممق وغيممممممممممممممر وغيممممر
موثق
موثق
جزئيا
كليا
موثق

 .5توجممد إدارة مختصممة تتممولى
مسمؤولية ادارة الشمؤون الماليمة،
في المؤسسة التعليمية.
 .6تت موفر وثيقممة مهنيممة تتضمممن
الصمالحيات المخولمة فمي أوجمه
االنفماق الممالي لممديري الوحمدات
التنظيميمممة وبحسمممب الهيكمممل
التنظيمي في المؤسسة.
 .7تطبمق المؤسسممة أحمدث الممنظم
المحاسبية المهنية.
 .8يوجد في المؤسسة التعليمية نظمام
يممؤمن عمليممة التممدقيق والرقابممة
المالية الداخلية.
 .9تجمري عمليمات التمدقيق الخمارجي
)المممالي (سممنويا ً بواسممطة جهممة
حكومية مستقلة
العنصر الثاني  :الموارد المادية
.1
.2
.3
.4

.5
.6

توجد لدى المؤسسة قاعمدة بيانمات
بالموارد المادية واحتياجاتها.
توجد لدى المؤسسة التعليمية خطة
طويلة المدى ومعتمدة من اإلدارة
العليا للمؤسسة.
تموفر المؤسسمة التعليميمة الببنمى
التحتيمة وايجماد بيئمة عممل مالئممة
وجذابة تحظى بصيانة جيدة.
يوجد في المؤسسة التعليمية العمدد
الكممافي مممن القاعممات الدراسممية
ومكاتمب أعضماء هيئمة التمدريس
والمختبرات والورش والمعامل.
تطبمق المؤسسمة التعليميمة معمايير
الجودة الخاصة بالبنى التحتية.
تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى
توفير اجراءات الصحة والسمالمة
المهنية.

√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√

 .7تموفر المؤسسمة التعليميمة أجهمزة
حاسممموب وتقنيمممات معلوممممات
متطورة وكافيمة ومتاحمة ممن حيمث
العمدد والنوعيمة واالداممة وتتسمم
بالمرونة.
 .8تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى
تموفير الممدعم الفنممي المالزم فمي
اسمممتخدام تقنيمممات االتصممماالت
والمعلومات.

√

√
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 .9يمتم اسمتخدام تقنيمة المعلوممات فمي
فعاليمممات المؤسسمممة التعليميمممة
المختلفة.

√

توجمد أنظممة أممن وحمايمة
.10
وصمميانة المعلومممات المتعلقمممة
بالمؤسسة التعليمية.

√

المعيار الرابع :اعضاء هيئة التدريس
المؤشر ات

مطبق كليا مطبممق كليمما
وموثممممممممممق وموثمممممممممممممق
جزئيا
كليا

العنصر االول  :آلية اختيار اعضاء هيئة التدريس
 .1تحديممد احتياجممات المؤسسممة
√
التعليميممة مممن اعضمماء الهيئممة
التدريسمية وتخصصماتهم مسمتندة
الى رؤيتها وأهدافها.
 .2تشمكيل لجمان مهنيمة ممن ذوي √
االختصاص الختيار اعضاء هيئة
التمدريس لألنشمطة وفقما لمعمايير
تتضمن مؤهالتهم وقدراتهم.
العنصر الثاني  :كفاءة عضو هيئة التدريس
 .1توجمد لمدى المؤسسمة التعليميمة √
خطط بالبرامج التدريبية لتطموير
مهمارات اعضماء هيئمة التمدريس
وقدراتهم
مة
م
خاص
مات
م
بيان
مد
م
قواع
 .2توجممد
√
بمؤهالت وخبرات أعضاء الهيئة
التدريسية.
 .3يسمهم عضمو هيئمة التمدريس فمي √
المجماالت التمي تخمدم المؤسسمة
التعليمية في مجال تخصصه
العنصر الثالث  :البيئة التعليمية لعضو هيئة التدريس
 .1تحديممد نصمماب عضممو هيئممة √
التدريس وفق ا ً للتعليمات
العنصر الرابع  :الخدمات الداعمة لعضو هيئة التدريس
 .1تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى
√
تممموفير المتطلبمممات البحثيمممة
للتدريسين.
 .2توفر المؤسسة التعليمية الظروف √
المناسممبة والمتطلبممات اإلداريممة
والتعليمية.
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مطبممممممممق مطبمممممق مطبممممممممممممممق مطبمممممممممممممق غيمممممممر
كليمممممممممممممما جزئيمممممما جزئيممممممممممممممما جزئيمممممممممممممما مطبمممق
وغيمممممممممر وموثمممق وموثمممممممممممق وغيممممممممممممممر وغيممممر
موثق
موثق
جزئيا
كليا
موثق

 .3توجمد تعليممات واضمحة ودقيقمة
تتضممن اسمتخدام أسماليب التعلميم
والتعلم.
 .4تعمل المؤسسة التعليمية بتطبيمق
تعليممات ومعمايير لممنح الجموائز
العلميمة والبحمث العلممي وتقيميم
اداء عضو هيئة التدريسية.
 .5تمنح المؤسسة التعليمية تسهيالت
لعضو الهيئة التدريسية للمشاركة
فمممي الممممؤتمرات والمممدورات
التطويريمة والمورش التدريبيمة
المحلية واالقليمية والعالمية

√
√

√

المعيار الخامس :الطلبة
المؤشرات

العنصر االول  :الخدمات الطالبية
 .1تموفر المؤسسمة التعليميمة سياسمة
واضحة ومحددة ومعلنة للقبول.

مطبق كليا مطبممق كليمما
وموثممممممممممق وموثمممممممممممممق
جزئيا
كليا

√
√

 .2تحتفظ المؤسسمة التعليميمة بملمف
خاص لكل طالب في مكان سري
وآمممن يحمموي معلومممات تتعلممق
بسلوكه ونشاطه ومستواه
 .3تموفر المؤسسمة التعليميمة امماكن √
خاصمة ومريحمة للطلبمة ؛فضمالً
عمن وجمود عمدد كما ف ممن
المرافمق المالئممة لتقمديم الطعمام
والصيانة والرعاية الطبية وغيمر
ذلك من الخدمات
 .4تموفر المؤسسمة التعليميمة السمكن √
االمممن والمممريح لطلبممة االقسممام
الداخليمة ممع وجمود مجموعمة ممن
القواعد التي تحكم السلوك في داخل
السكن وتكمون معلوممة لمدى الطلبمة
المستخدمين للسكن

 .5تموفر المؤسسمة التعليميمة المدالئل
االرشمادية للخمدمات الطالبيمة التمي
تقمدمها متضممنةً معلوممات عمن )
المؤسسممة ،البممرامج الدراسممية
وانواعهمما ،المقممررات ،الممدرجات
العلمية  ،الشهادات  ،اسماء اعضاء
هيئة التدريس  ،االداريين  ،اعضاء
مجلمس الجامعمة  ،متطلبمات القبمول
والتسمجيل  ،الرسموم الدراسمية ان

√
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مطبممممممممق مطبمممممق مطبممممممممممممممق مطبمممممممممممممق غيمممممممر
كليمممممممممممممما جزئيمممممما جزئيممممممممممممممما جزئيمممممممممممممما مطبمممق
وغيمممممممممر وموثمممق وموثمممممممممممق وغيممممممممممممممر وغيممممر
موثق
موثق
جزئيا
كليا
موثق

وجممدت  ،قواعممد مممنح الممدرجات
العلميمة  ،االنظممة االكاديميمة ،
االمتحانمات والسياسمات التمي تهمم
الطلبة كافة(

√

 .6تقموم المؤسسمة التعليميمة بمأجراء
اسمتطالعات دوريمة لمعرفمة أرآء
الطلبممة بشممأن الخممدمات الطالبيممة
المقدمة لهم.
 .7يجمب أن تكمون عمليمات اختبمار √
)تقويم (الطلبة مناسبة لنواتج التعلم
المستهدفة ،وأن يتم تطبيقها بفاعلية
وعدالمة ممع التحقمق المسمتقل ممن
المستوى الذي تم تحقيقه
√

 .8تموفر المؤسسمة التعليميمة البيانمات
االحصائية عن المخرجات الطالبية
في مختلف انمواع البمرامج ،ونسمب
النجاح في المواد الدراسية المختلفة
والمسمتويات الدراسمية ؛ فضمال عمن
نسب الرسوب والفصل والتأجيل ،
والرسممموب بالغيممماب والمممممواد
الدراسية
 .9تموفر المؤسسمة اجمراءات واضمحة √
تضمن تزويد الطلبة بتغذية راجعمة
عن مستوى ادائهم من اجل تعزيمز
عملية التعليم والتعلم
 .10تحمدد احتياجمات الطلبمة وتموفر
الخدمات والبرامج المناسمبة لدراسمة
تلك االحتياجات) بنا ًء على نتائج
االستقصاءات العلمية(

√

 .11توجد اجراءات موثقة عن جميع
المممنح والمسمماعدات الماليممة التممي
تقممدمها المؤسسمممة المممى الطلبمممة
المحتاجين.
 .12تموفر المؤسسمة التعليميمة بمرامج
خاصة باإلرشاد االكاديمي.
 .13تموفر المؤسسمة التعليميمة وحمدة
لمدعم الطلبمة ممن ذوي االحتياجمات
الخاصة.

√

 .14تتموفر لمدى المؤسسمة التعليميمة
قواعممد وأنظمممة تكفممل وجممود
إجمراءات إداريمة عادلممة وثابتممة
لشمؤون الطلبمة ،ممع وجمود آليمات
فعالة للنظر في النزاعات والتظلم

√
√

√
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العنصر الثاني  :الخريجون
√

 .1توجد لدى المؤسسة وحدة تنظيمية
لمتابعة الخريجين وتوظيفهم.
 .2توجمد آليمات تفعيمل التواصمل ممع √
الخريجين
 .3تعمل الوحدة التنظيمية على إقاممة √
دورات تدريبيمة للخمريجين غيمر
العمماملين) العمماطلين (فممي مجممال
التطوير المهني.
 .4تعمل الوحدة التنظيمية على اجراء √
اسممممتطالعات دوريممممة آلراء
المؤسسمممات التمممي يعممممل بهممما
الخريجون
 .5تعمل الوحدة التنظيمية على اجراء √
دراسات ميدانية تعطمي مؤشمرات
عن فرص العمل المحتملة
 .6توجد لدى الوحدة التنظيمية قاعمدة √
بيانات متكاملة عن الخريجين.
العنصر الثالث  :خدمات االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 .1يوجد مركز متخصمص لإلرشماد √
النفسمي والتربموي يبمدار ممن قبمل
متخصصممين فممي هممذا المجممال
ويهدف الى مساعدة الطلبة علمى
النمو والنجاح وتهيئة التدريسيين
لممارسة مهتهم اإلرشادية بنجاح
ممع المحافظمة علمى خصوصمية
الطلبة
العنصر الرابع  :االنشطة والفعاليات الطالبية والتعاون الدولي
 .1توجمد لمدى المؤسسمة التعليميمة
وحمدات مفعلمة تهمتم بالنشماطات
لتنميمة القمدرات العلميمة والفنيمة
والرياضمية والثقافيممة وغيرهمما
وتعمممل علممى دعمهمما ماديما ً ،
وتشمجيع الطلبمة علمى المشماركة
فممي المجمماالت التممي تممتالءم
واهتماماتهم واحتياجاتهم.
 .2تموفر المؤسسمة التعليميمة  -عنمد
اقتضماء الحاجمة -خمدمات المدعم
المناسبة للطالب االجانمب خمالل
مدة دراستهم في البلد وأن تكمون
همذه الخممدمات مصممممة لتلبيممة
االحتياجات الخاصة بالطلبة
√
 .3توجمد فمي المؤسسمة التعليميمة
التعليمممات واالنظمممة واالدلممة
االرشادية كافمة التمي تسمهل اقاممة

√

√

72

ودراسمممة الطلبمممة االجانمممب
وتنظمها.
 .4تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى
توسيع ال بمنح الدراسية من خمالل
التواصمل ممع الجامعمات العالميمة
الرصينة.

√

العنصر الخامس  :دور الطلبة والمساهمة في صنع القرارات
 .1توجمد ممثليمة للطلبمة فمي االدارة
العليا للمؤسسة التعليمية.
 .2توفر المؤسسة التعليمية اجراءات
خاصممة لالسممتفادة مممن افكممار
ومقترحمات الطلبمة فمي اتخماذ
قرارات المؤسسة التعليمية

√

√

المعيار السادس :البحث العلمي
المؤشر ات

العنصر االول  :بيئة البحث العلمي
 .1يتمموفر لممدى المؤسسممة قسممم
)تشممكيل (يتممولى وضممع خطممة
موثقمة وواضمحة ومعلنمة للبحمث
العلمممي تتناسممب مممع طبيعممة
المؤسسة ورسالتها.
 .2يشترك ممثلو الجهمات المسمتفيدة
ممن خمدمات المؤسسمة التعليميمة
في صياغة الخطط.
 .3تلبممي خطممة البحممث العلمممي
متطلبات سوق العمل واحتياجات
المجتمع.
 .4تلتمممزم المؤسسمممة التعليميمممة
بالسياسات واالجراءات المتصلة
باالبتعاث والبحث العلمي
 .5تتموافر لمدى المؤسسمة وسمائل
التحفيمز الكافيمة لرعايمة البماحثين
ودعمهم مادي ا ً ومعنوي ا ً.
 .6تممموفر المؤسسمممة التعليميمممة
مسمتلزمات البحمث العلممي كافمة
بمما فمي ذلمك مختبمرات وورش
علميمة واجهمزة ومعمدات وممواد

مطبق كليا مطبممق كليمما
وموثممممممممممق وموثمممممممممممممق
جزئيا
كليا

√

√
√
√
√
√
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مطبمق كليمما مطبممممممممق مطبمممممق مطبممممممممممممممق غيمممممممر
وغيمممممممممممممممر جزئيممممممممما جزئيمممممما جزئيمممممممممممممما مطبممق
وموثممممممق وموثمممق وغيمممممممممممممممر وغيمممر
موثق
موثق
موثق
جزئيا
كليا

ومجالت ألعضاء هيئمة التمدريس
وطلبمة الدراسمات العليما إلنجماز
بحوثهم.
 .7توجمد لمدى المؤسسمة التعليميمة
برامج عمل لصيانة البنى التحتية
واالجهمزة والمعممدات بصممورة
دورية وادامتها
 .8تتموفر لمدى المؤسسمة التعليميمة
سياسمات عاممة واضمحة تحكمم
انظمممة ملكيممة معممدات البحممث
واستبدالها بمما فمي ذلمك المعمدات
التي حصلت عليها
المؤسسة عن طريق منح اعضاء
هيئمة التممدريس او االقسمام او
معاهد البحوث فيها.
 .9تموفر المؤسسمة شمروط الصمحة
والسمالمة المهنيمة لتكفمل سمالمة
البمماحثين وأنشممطتهم البحثيممة،
وكذلك
سممالمة اآلخممرين فممي داخممل
المؤسسة وخارجها
 .10تتأكمد المؤسسمة ممن أن بحوثهما
العلمية تراعي متطلبات المعايير
العالميممة للمحافظممة علممى البيئممة
وحمايتها.
العنصر الثاني  :تمويل البحث العلمي

√

√

√

√

 .1تخصص المؤسسة موازنة سنوية
كافيمة ألنشمطة البحممث العلمممي
واالبتعاث والمؤتمرات
 .2تممنح المؤسسمة األوليمة لألبحماث
العلميممة ذات المممردود المممادي
واالقتصادي للمجتمع المحلي
 .3ومؤسساته
 .4يكمون القسمم المخمتص بشمؤون
البحث العلمي في المؤسسة قادر
ا ً على تحديد مجاالت الخبرة التي
تمتلكهمما المؤسسممة والفممرص
التجاريممة الممكن مة فممي مجممال
البحث العلمي واإلعالن عنها.
 .5تحرص المؤسسة على المشاركة √
في مشروعات بحثية ممولمة ممن
مؤسسات بحثية محلية أو دولية
العنصر الثالث  :نشر البحث العلمي
√
 .1تعممل المؤسسممة علممى توجيمه
أعضماء هيئمة التمدريس وطلبمة

√
√

√
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الدراسات العليا وتحفيزهم للنشر
فمي مجمالت عالميمة ذات معاممل
تأثير)(Impact Factor
 .2تموفر المؤسسمة قواعمد بيانمات √
للبحوث العلمية المنشورة يوضح
أداءها في مجال البحمث العلممي،
ويممتم االحتفمماظ بتقممارير عممن
األنشطةالبحثية لألفمراد واألقسمام
والكليات.
 .3تشمجع المؤسسمة أعضماء هيئمة √
التممدريس علممى المسمماهمة فممي
أنشمطة البحموث العلميمة التطبيقيمة
المتصلة بحاجات المجتمع وسوق
العمل.
العنصر الرابع  :تسويق البحث العلمي
 .1تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى √
االحتفاظ بعالقات عممل وروابمط
قوية مع المؤسسمات ذات العالقمة
المحلية والدولية وتفعيلها.
العنصر الخامس  :االبداع واالبتكار
 .1تشمجع المؤسسمة اعضماء هيئمة √
التدريس أو الخمريجين للحصمول
علمى جموائز عالميمة او بمراءات
اختراع.
 .2تضمع سياسمات واضمحة وعادلمة √
للملكيمة وتسمويق حقموق الملكيمة
الفكرية
العنصر السادس  :اخالقيات البحث العلمي
 .1توجمد لمدى المؤسسمة التعليميمة
معايير خاصة بأخالقيمات البحمث
العلمممي معلنممة وموثقممة وآليممات
واضمحة لنشمر الموعي بهما و
متابعتها.
العنصر السابع  :مصادر المعلومات

√

.1

√

.2
.3
.4

تموفر المؤسسمة التعليميمة الكتمب
واالصدارات الحديثة للمكتبة.
تموفر المؤسسمة التعليميمة دليمل √
المكتبة
تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى √
تحقيمق شمروط الفيزيماء الصمحية
والبيئية في قاعات المكتبة.
توجد انظمة عالميمة) برمجيمات ( √
للتعماون ممع الجامعمات االقليميمة
والعالمية.
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√

 .5تعمل المؤسسة على تطوير النظم
المكتبية بما يتفمق ممع التطمورات
الحديثممة فممي مجممال خممدمات
المكتبات والمعلومات.
 .6تعممل المؤسسمة علمى تجهيمز
المكتبممات االلكترونيممة الحديثممة
وربطها بشبكات المعلومات.
√
 .7تشممارك بأشممهر التصممنيفات
العالمية الخاصة بالبحث العلمي.
 .8تعمل المؤسسة على انشاء بنموك √
للمعلوممات واسممتخدام التقنيممات
الحديثة في الوصول إليها.
العنصر الثامن  :التعاون الدولي في األنشطة العلمية والبحثية
 .1يوجمد لمدى المؤسسمة التعليميمة √
برنمامج عممل يحمدد آليمة دعمم
أعضممماء الهيئمممة التدريسمممية
للمشماركة والتعماون والتواصمل
مع الجامعات وشبكات
البحث العلمي العالمية
 .2تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى √
عقد اتفاقيات تعاونيمة ممع جهمات
أخمرى للمشماركة فمي ملكيمة أو
اسمتخدام معمدات البحمث ذات
التكلفة العالية.
 .3تعمل المؤسسة لتطوير برامجهما √
وتحسين خدماتها من خالل ابرام
االتفاقيمممات العلميمممة والبحثيمممة
وتبادل الزيارات ممع المؤسسمات
المحلية والعالمية
√
 .4تعمممل المؤسسممة علممى عمممل
بروتوكول مع مكتبات الجامعات
العالمية.
 .5توجمد لمدى المؤسسمة ممذكرات √
تفممماهم واتفاقيمممات الشمممراكة
والتعماون البحثمي ممع مراكمز
االبحممماث المحليمممة والعالميمممة
والجهمات الصمناعية واالقتصمادية
واالجتماعية وغيرها.
√
 .6تحمرص المؤسسمة علمى دعمم
أعضممماء الهيئمممة التدريسمممية
الراغبين بالحصول علمى التفمرغ
فممي مؤسسممات علميممة عالميممة
ألغراض البحث العلمي.
√
 .7تشممجع المؤسسمممة البممماحثين
للحصول علمى جموائز دوليمة فمي
مجال البحث العلمي

√
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 .8تموفر المؤسسمة سماعات بحثيمة
كافية للتدريسيين.
 .9تعممل المؤسسمة علمى احتسماب
العمل البحثمي جمزءا ً ممن نصماب
عضو هيئة التدريس الجامعي.
 .10تدعم المؤسسة مشماركة أعضماء
هيئمة التمدريس فمي ورش العممل
والمؤتمرات اإلقليمية والدولية
 .11تمدعم المؤسسمة المشماركة فمي
عضوية هيئات دولية.
 .12تسمهم المؤسسمة ممن خمالل فمرق
العمل البحثية في خدمة قطاعات
اإلنتمماج المختلفممة فممي المجتمممع
المحلي.
 .13تتموفر لمدى المؤسسمة التعليميمة
خطط ألنشاء مراكز بحثيمة علمى
وفق احتياجاتها وتكون خاضعة
للمراجعة الدورية.
 .14تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى
تشمجيع التعماون فمي المشماريع
الكبمممرى المعتممممدة متعمممددة
االختصاصات والمؤسسات.
 .15يتشمارك أعضماء هيئمة التمدريس
في مشاريع وأبحاث مشتركة مع
شركاء استراتيجيين محليا ً ودوليا ً

√
√
√
√
√

√

√

√

المعيارالسابع  :خدمة المجتمع
المؤشر ات

مطبق كليا مطبممق كليمما
وموثممممممممممق وموثمممممممممممممق
جزئيا
كليا

 .1توجممد خطممط فممي المؤسسممة
التعليميممة للخممدمات المجتمعي مة
معلنة وموثقة.

√

 .2توجمد مراكمز ووحمدات متخصصمة
)التعلممميم المسمممتمر ،المكاتمممب
االستشممارية ،العيممادات الطبيممة،
العيادات القانونية ،االرشاد النفسي،
الزراعية والبيطرية ،ال (وقبل مدة
كافيمة تعلمن عمن برامجهما التدريبيمة
في حقل االختصاص.

 .3تعلمن المؤسسمة عمن أنشمطتها
)النمدوات ،المعمارض ،المورش
التدريبيمة ،الحلقمات النقاشمية ،
االتفاقيمات محلمي ا ً وعمالمي ا ً (
مممن خممالل وسممائل االعممالم
وشبكات التواصل االخرى.

مطبمق كليمما مطبمممممممق مطبممممممق مطبممق
وغيمممممممممممممممر جزئيمممممممما جزئيممممممما جزئيممما
وموثمممممق وموثمممق وغيمممر
موثق
موثق
جزئيا
كليا

√

√
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غير مطبق
وغيممممممممممممممر
موثق

.4
.5

.6

.7
.8

تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى
تفعيممل آليمممات التعممماون ممممع
المنظمات المختلفة.
تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى
تنظيم برامج لتمدريب الطلبمة فمي
مؤسسممات متخصص مة محليمما
وعالميا.
تعمممل المؤسسممة علممى تفعيممل
البمرامج الخاصمة مثمل مكافحمة
االدمان ومحو االمية وغيرها من
البرامج التوعوية.
تعمل المؤسسة على قيماس ممدى
رضمما الجهممات المسممتفيدة مممن
خدماتها بشكل دوري.
تقموم المؤسسمة التعليميمة بإعمداد
تقممارير تقويميممة س منوية عممن
اإلسهامات التي قدمتها للمجتمع.

√

√

√

√
√

المعيارالثامن  :المناهج
المؤشر ات

مطبق كليا مطبممق كليمما
وموثممممممممممق وموثمممممممممممممق
جزئيا
كليا

العنصر االول :االهداف
 .1تراعمي اهمداف المنماهج فلسمفة
الدولمة التعليميمة وحاجمات الطلبمة
وسموق العمممل ومجتمممع المعرفممة
وطبيعة العصر
 .2تركز اهداف المناهج على اكسماب
الطلبممة المهممارات التخصصممية
المهنيممة بصممياغة إجرائيممة قابلممة
للتطبيق والقياس والمالحظة.
العنصر الثاني  :محتوى المنهج
 .1يسمماعد محتمموى المقممررات
الدراسية في البرنمامج االكماديمي
علمى اكتسماب الطلبمة المفماهيم
االساسية في مجال التخصص.
 .2توصف المقمررات الدراسمية فمي √
البمرامج االكاديميمة بشمكل دقيمق
متضممنة معلوممات عاممة عمن
المقمرر وصمف مختصمر للمقمرر
يضمم مخرجمات المتعلم للمقمرر
والمفمردات التمي يشمتمل عليهما
المقمرر والمصمادر المعتممدة فمي
المقمرر واألسماليب المعتممدة فمي
تقويم المقرر

مطبمق كليمما مطبمممممممق مطبممممممق مطبممق
وغيمممممممممممممممر جزئيمممممممما جزئيممممممما جزئيممما
وموثمممممق وموثمممق وغيمممر
موثق
موثق
جزئيا
كليا

√

√

√
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غير مطبق
وغيممممممممممممممر
موثق

 .3يتوافمممق محتممموى البرنمممامج
االكماديمي ممع رسمالة المؤسسمة
التعليمية المعلنة واهدافها

√

 .4يتضمممن محتمموى مقممررات
البرنممامج االكمماديمي خبممرات
وانشطة معرفية وميدانية تطبيقية
بشكل يساعد الطلبة على تطموير
معمارفهم ومهماراتهم واتجاهماتهم
النفسية
 .5يشجع محتوى مقررات البرنامج
االكماديمي علمى التنميمة المهنيمة
المستدامة.

√

 .6يراعي محتوى مقررات البرنامج
االكماديمي التموازن بمين حاجمات
الفرد والمجتمع.
العنصر الثالث  :استراتيجيات التعليم والتعلم
 .1تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى
تموفير المتطلبمات الالزممة لمتعلم
الطلبة ذوي االحتياجات التعليميمة
الخاصمة ممن طرائمق ووسمائل
تقنية.
 .2تسمتعمل اسمتراتيجيات متعمددة
للتعليم والتعلم تشجع الطلبة على
التفكيمر الناقمد وحمل المشمكالت
وتنمي مهاراتهم األدائية.

√

√

√

√

√

 .3تطممور اسممتراتيجيات التعلمميم
والمتعلم فمي المؤسسمة التعليميمة
وفق ا ً لعملية التغذية الراجعة من
قبل الطلبة التي تساعد فمي تقمويم
تلك االستراتيجية وتطويرها
√

 .4تعممل المؤسسمة التعليميمة علمى
اسممممتعمال طرائممممق الممممتعلم
االلكترونية والتفاعلية الحديثة.
العنصر الرابع  :التقويم وتطوير المناهج وتحديثها
 .1يمتم تقمويم قمدرة وفعاليمة نظمام √
التقويم والقياس الخاص بتحصيل
الطلبممة فممي المؤسسممة التعليميممة
بصورة منتظمة
√
 .2يتميح نظمام التقمويم والقيماس فمي
المؤسسة التعليمية بيانات منتظمة
وشاملة بشأن جودة المنهج.
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 .3يتم تحديث المناهج ) المقررات (
عممن طريممق ادخممال بعممض
التجديمدات المعاصمرة فمي ميمدان
التخصممص وحاجممات المجتمممع
وسوق العمل بصورة منتظمة.
 .4يمتم نشمر نتاجمات المتعلم لكمل
برنامج اكاديمي مع وجود االدلة
التمي تمدل علمى اممتالك الطلبمة
الخريجين لهمذه النتاجمات مقارنمة
باألعوام السابقة.
 .5يتضمن البرنامج االكاديمي آليات
محمددة واضمحة ومتنوعمة لتقيميم
الطلبة
 .6يمتم تطموير المنماهج عمن طريمق
تطمموير االمتحانممات و األخممذ
بأحممدث التنظيمممات المنهجيممة
والعمل بنظام السماعات المعتممدة
)المقممررات (و التحممول الممى
المنهج االلكتروني.

√

√

√
√

 .7يشارك ممثلمو الجهمات المسمتفيدة
في تصميم المنهج وتطويره

√

 .8تتأكد المؤسسة التعليمية بصمورة
منتظمممة مممن ان مخرجممات
البرنمامج االكماديمي متوافقمة ممع
المعممايير العالميممة عممن طريممق
االستعانة بمعايير االقسام العلمية
المنماظرة فمي الجامعمات العالميمة
لتقممويم المنمماهج مممع مراعمماة
مالءمتها للبيئة العراقية.

√
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الفصل الثالث
تطبيق المقياس الستخراج حجم الفجوة
المعيار االول  :استراتجية المؤسسة التعليمية
المؤشرات

مطبق
كليا
وموثق
كليا

العنصر االول  :الخطة االستراتيجية
 .1تتوفر في المؤسسة التعليمية √
رؤية ورسالة موثقة وتحقق
األهداف عمليا ً ويتم مراجعتها
دوريا.
 .2تقوم المؤسسة بنشر الرؤية √
والرسالة واعالنها
متطلبات √
الرسالة
 .3تحقق
المؤسسة التعليمية والجهات
المستفيدة و متطلبات سوق
العمل
 .4يتم بناء الخطط على وفق
برنامج زمني محدد وقاعدة
بيانات تكون منسجمة مع
رسالة المؤسسة
 .5وأهدافها بما يحقق التطوير
والتحسين المستمر
العنصر الثاني  :االفاق واالجراءات والتطبيقات
 .1توجد آلية عمل لتقييم األداء √
المؤسسي.
.2
.3
.4
.5

مطبق
كليا
وغير
موثق

مطبق
كليا
وموثق
جزئيا

مطبق
جزئيا
وموثق
كليا

مطبق
جزئيا
وموثق
جزئيا

مطبق
جزئيا
وغير
موثق

غير
مطبق
وغير
موثق

√

تعتمد المؤسسة على الدراسات √
العلمية والميدانية
في رسم خارطة الطريق لبناء
العمليات التعليمية
وتطويرها ومعالجة الخلل
تسهم المؤسسة التعليمية في
تفعيل التشريعات التي تشجع
على االنتقال من المركزية
الى الالمركزية في االداء
المؤسسي

√
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تحليل نتائج تدقيق المعيار االول الستخراج الفجوة
مطبق كليا ً مطبق
كليا ً
وموثق
جزئيا ً
وغير
موثق
4
5

مطبق
جزئيا ً
وموثق
كليا ً
3

مطبق
جزئيا ً
وموثق
جزئيا ً
2

مطبق
جزئيا ً
وغير
موثق
1

غير
مطبق
وغير
موثق
0

التكرارات

5

1

0

0

0

0

1

النتيجة

30

5

0

6

0

0

0

الفقرات
مدى المطابقة
االوزان

مطبق
كليا ً
وموثق
كليا ً
6

الوسط
الحسابي
المرجح
النسبة المئوية
لمدى التطابق

تكرارات
افتراضية وان
عددها التكرارات
عدد
بقدر
المؤشرات
المجموع 35

(7 /35عدد المؤشرات) = 5
% 83 = 100 *0.83 ,
0.83 = 6 /5
تحدد النسبة %5.83 =7* %83.3من قيمة وزن المعيار = سوف نحصل على القيمة لألداء كحجم
فجوه لذلك المعيار

تحليل نتائج تدقيق المعيار الثاني الستخراج الفجوة
مطبق كليا ً مطبق
مطبق
كليا ً
كليا ً
وموثق
الفقرات
ً
وغير
جزئيا
مدى المطابقة وموثق
كليا ً
موثق
4
5
6
االوزان

مطبق
جزئيا ً
وموثق
كليا ً
3

مطبق
جزئيا ً
وموثق
جزئيا ً
2

مطبق
جزئيا ً
وغير
موثق
1

غير
مطبق
وغير
موثق
0

التكرارات

23

5

2

0

3

0

0

النتيجة

138

25

8

0

6

0

0

الوسط
الحسابي
المرجح
النسبة المئوية
لمدى التطابق

المالحظات

المالحظات

تكرارات
افتراضية وان
عددها التكرارات
عدد
بقدر
المؤشرات
المجموع 177

(33 /177عدد المؤشرات) = 5.3
%16 = 18 *%89.3 ,
0.89 = 6 / 5.3
تحدد النسبة  %16من قيمة وزن المعيار = سوف نحصل على القيمة لألداء كحجم فجوه لذلك المعيار
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تحليل نتائج تدقيق المعيار الثالث الستخراج الفجوة
مطبق كليا ً مطبق
مطبق
كليا ً
كليا ً
وموثق
الفقرات
ً
وغير
جزئيا
مدى المطابقة وموثق
كليا ً
موثق
4
5
6
االوزان

مطبق
جزئيا ً
وموثق
كليا ً
3

مطبق
جزئيا ً
وموثق
جزئيا ً
2

مطبق
جزئيا ً
وغير
موثق
1

غير
مطبق
وغير
موثق
0

التكرارات

12

4

0

0

3

0

0

النتيجة

72

20

0

0

6

0

0

الوسط
الحسابي
المرجح
النسبة المئوية
لمدى التطابق

تكرارات
افتراضية وان
عددها التكرارات
عدد
بقدر
المؤشرات
المجموع 98

(19 /98عدد المؤشرات) = 5.1
% 8.5= 10 *% 85.9 ,
0.85 = 6 / 5.1
تحدد النسبة % 8.5من قيمة وزن المعيار = سوف نحصل على القيمة لألداء كحجم فجوه لذلك
المعيار

تحليل نتائج تدقيق المعيار الرابع الستخراج الفجوة
مطبق كليا ً مطبق
مطبق
كليا ً
كليا ً
وموثق
الفقرات
جزئيا ً
وغير
مدى المطابقة وموثق
كليا ً
موثق
4
5
6
االوزان

مطبق
جزئيا ً
وموثق
كليا ً
3

مطبق
جزئيا ً
وموثق
جزئيا ً
2

مطبق
جزئيا ً
وغير
موثق
1

غير
مطبق
وغير
موثق
0

التكرارات

10

1

0

0

0

0

0

النتيجة

60

5

0

0

0

0

0

الوسط
الحسابي
المرجح
النسبة المئوية
لمدى التطابق

المالحظات

( 11 /65عدد المؤشرات) = 5.9
%9.8 =10*98.4 ,
0.98= 6 /5.9

تحدد النسبة  %9.8من قيمة وزن المعيار = سوف نحصل على القيمة لألداء كحجم فجوه لذلك
المعيار
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المالحظات

تكرارات
افتراضية وان
عددها التكرارات
عدد
بقدر
المؤشرات
المجموع 65

تحليل نتائج تدقيق المعيار الخامس الستخراج الفجوة
مطبق كليا ً مطبق كليا ً مطبق
الفقرات
كليا ً
وموثق
وموثق
جزئيا ً
كليا ً
وغير
موثق
4
5
6
االوزان

مطبق
جزئيا ً
وموثق
كليا ً
3

مطبق
جزئيا ً
وموثق
جزئيا ً
2

مطبق
جزئيا ً
وغير
موثق
1

غير
مطبق
وغير
موثق
0

24

0

1

1

0

0

1

144

0

4

3

0

0

0

التكرارات

النتيجة
الوسط
المرجح

الحسابي

تحدد النسبة  %11.2من قيمة وزن المعيار = سوف نحصل على القيمة لألداء كحجم فجوه لذلك
المعيار

تحليل نتائج تدقيق المعيار السادس الستخراج الفجوة
مطبق كليا ً مطبق
مطبق
كليا ً
كليا ً
وموثق
الفقرات
ً
وغير
جزئيا
وموثق
كليا ً
موثق
4
5
6
االوزان
1
6
34
التكرارات

الوسط
الحسابي
المرجح
النسبة المئوية
لمدى التطابق

تكممممممممممممممممممرارات
افتراضممية وان
عمممممممممممممممممممممممممددها
التكرارات
بقدرعمممممممممممممممممممدد
المؤشرات
المجموع 151

( 27 /151عدد المؤشرات) = 5.5
%11.2 = 12 *%93.3 ,
0.93 = 6 /5.6

المئوية
النسبة
لمدى التطابق

النتيجة

المالحظات

204

30

4

مطبق
جزئيا ً
وموثق
كليا ً
3
0

مطبق
جزئيا ً
وموثق
جزئيا ً
2
2

مطبق
جزئيا ً
وغير
موثق
1
1

غير
مطبق
وغير
موثق
0
1

0

4

1

0

المالحظات

تكرارات
افتراضية وان
عددها التكرارات
عدد
بقدر
المؤشرات
المجموع 243

( 45 /243عدد المؤشرات) =5.4
% 21.6= 24 *%90 ,
0.9 = 6 / 5.3
تحدد النسبة  % 21.6من قيمة وزن المعيار = سوف نحصل على القيمة لألداء كحجم فجوه لذلك
المعيار
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تحليل نتائج تدقيق المعيار السابع الستخراج الفجوة
مطبق كليا ً مطبق
مطبق
كليا ً
كليا ً
وموثق
الفقرات
ً
وغير
جزئيا
مدى المطابقة وموثق
كليا ً
موثق
4
5
6
االوزان

مطبق
جزئيا ً
وموثق
كليا ً
3

مطبق
جزئيا ً
وموثق
جزئيا ً
2

مطبق
جزئيا ً
وغير
موثق
1

غير
مطبق
وغير
موثق
0

التكرارات

4

3

0

0

1

0

0

النتيجة

24

15

0

0

2

0

0

المالحظات

تكرارات
افتراضية وان
عددها التكرارات
عدد
بقدر
المؤشرات
المجموع 41

( 8/41عدد المؤشرات) = 5.1
3.4=4*%85 ,0.85= 6 /5.1

الوسط
الحسابي
المرجح
النسبة المئوية
لمدى التطابق

تحدد النسبة  %3.4من قيمة وزن المعيار = سوف نحصل على القيمة لألداء كحجم فجوه لذلك
المعيار

تحليل نتائج تدقيق المعيار الثامن الستخراج الفجوة ومدى المطابقة
مطبق
مطبق كليا ً مطبق كليا ً مطبق
الفقرات
جزئيا ً
كليا ً
وموثق
وموثق
مدى المطابقة
ً
ً
وموثق
وغير
جزئيا
كليا
كليا ً
موثق
3
4
5
6
االوزان

مطبق
جزئيا ً
وموثق
جزئيا ً
2

مطبق
جزئيا ً
وغير
موثق
1

غير
مطبق
وغير
موثق
0

التكرارات

3

6

9

0

2

0

1

النتيجة

18

30

36

0

4

0

0

الوسط
المرجح

الحسابي

النسبة المئوية لمدى
التطابق

المالحظات

تكرارات
افتراضية وان
عددها
التكرارات
عدد
بقدر
المؤشرات
المجموع 88

( 21 /88عدد المؤشرات) = 4.1
%10 = 15 *%69.8 ,
0 .69= 6 / 4.1
تحدد النسبة  %10من قيمة وزن المعيار = سوف نحصل على القيمة لألداء كحجم فجوه لذلك المعيار
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الدرجة النهائية لكلية العلوم للبنات بعد اجراء التحليل السباعي
المجموع النهائي لدرجة التقييم الذاتيوفق معايير االعتماد الموسسي لكلية العلوم للبنات وفق اوزان معايير
االعتماد الموسسي لتحديد حجم الفجوة لكلية العلوم للبنات  /جامعة بغداد:

رقم المعيار
المعيار االول:
استراتيجة المؤسسة
التعليمية
المعيار الثاني :
الحوكمة واالدارة
المعيار الثالث:الموارد
المالية والمادية
المعيار الرابع:اعضاء
هيئة التدريس
المعيار الخامس :الطلبة
المعيار السادس :البحث
العلمي
المعيار السابع :خدمة
المجتمع
المعيار الثامن  :المناهج
المجموع

نوع المتطلب

وزن المعيار

الوزن المحقق

%7

اداري

%5.8

%18

اداري

% 16

%10

اداري

%8.5

%10

علمي

%9.8

%12

علمي

%11.2

%24

علمي

% 21.6

%4

اداري

%3.4

%15
%100

علمي

10
% 86.3
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الفصل الرابع
خطة التحسين
المعيار االول:استرتيجية المؤسسة التعليمية
اجراءات التحسين
ت نقاط الضعف
 1لمم يسممتدل علممي وثممائق -1تحممممممممممممديث الخطممممممممممممه
لتقممارير مراجعممة و لممم االسمممتراتيجيه للكليمممه بمممما
توضممممح الكليممممة مممممدي يمممتالئم ويواكمممب التطمممور
توافمممممق خطتهممممما ممممممع في العملية التعليمية .
الخطمممة ااالسمممتراتيجية -2مراجعممممه الخطممممه مممممن
مراجع داخلى و خارجى
للجامعة.
-3تحديث الخطة مع
خطه الجامعه
-5نشمممممرها علمممممى موقمممممع
الكلية.

2

توجمممد رؤيممما ورسمممالة تحديث الرسالة واالهداف
واهداف معلنة وموثقة والممممرؤى وفقمممما للبرنممممامج
الحكممممممممممممومي ولنظممممممممممممام
غير محدثة
المقررات وبما يتالئم ممع
اهمممممماف ورؤى ورسممممممالة
الجامعة

3

عمممممممل دراسممممممة جممممممدوى
لتحديممممممممد نقمممممممماط القمممممممموة
والضمممممممعف بخصممممممموص
االنتقال من المركزية الى
الالمركزية.

ال دورللكليمممممممة فممممممممي
تفعيل التشريعات التمي
تشمممجع علمممى االنتقمممال
ممممممن المركزيمممممة المممممى
الالمركزية في االداء.

مسئولية التنفيذ
-1عميد الكلية
-2اللجنمممممممممممممممممممممممممممممممممممة
المركزية(عميمممممممممممممممممممد
الكليممة ،معمماون العميممد
للشممممممموون االداريمممممممة،
معاون العميد للشمؤون
العلميمممممممممممة  ،ممممممممممممدير
التخطممممممممميط وممممممممممدير
ضمان الجودة)
-3اللجنمممممممممممممممممممممممممممممممممممة
الساندة(رؤوسممممممممممممممممماء
االقسممممممام والوحممممممدات
والشعب في الكلية)
عميد الكليةعمممل اسممتبانات الخممذراي الطالبمممممممممممممممممممممممات
ومنتسممممممممممبي الكليممممممممممة
بخصمممممموص المممممممرؤى
والرسممممالة واالهممممداف
الحديثة.

مؤشرات النجاح
فترة التنفيذ
كممممممممممممممممممممممممممانون -وثمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممائق و
االول -2018/تقاريراالجتماعات
ايلول 2019/
وثممائق المراجممع الممداخلى
و الخارجى
وثممائق المقارنممه بمممينخطه الكليه و الجامعه
تحممممممديث الخطممممممهااالسمممتراتيجه فمممى الممممدى
 2018-2022شماملهالرؤيممممممممما و الرسممممممممماله و
ااالهممممممممممداف العامممممممممممه و
التنفيذي
وثممممائق االسممممتبانات مممممع
اذار-2019/
محاضممر االقسممام العلميممة
نيسان2019/
ومحضر مجلس الكلية- .

ايلممممول -2019/محاضر ممن االجتماعمات
مجلس الكليةوالندوات التي عقدت
مجلممممممممممس تحسممممممممممين شباط2020/الجودة
 -مدير الجودة

المعيار الثاني :الحوكمة واالدارة
 1ال توجد ميزانية كافيمة العمل على تؤامة البرامج -مجلس الكلية
وحممممممممدة الشممممممممؤؤونللحصمممممممممممول علمممممممممممى االكاديمية
العلمية
االعتمممممماد االكممممماديمي
شعبة التخطيطالدولي.
شعبة الموارد الماليةشعبة ضمان الجودةتعمممديل وتحمممديث الهيكمممل -عميد الكلية
 2يوجد هيكل تنظيمي
وحدة التخطيطالتنظيمى للكلية
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ايممممممممار -2019/عمممدد البمممرامج االكاديميمممة
التمممممممي حصممممممملت علمممممممى
ايار2020/
االعتممممممماد البرامجممممممي او
التمممممممي انجمممممممزت تؤاممممممممة
برامجها
اذار-2019/
نيسان2019/

مصادقة رئيس الجامعة

المعيار الثالث :الموارد المالية والمادية
 1عمممممدم مالئممممممة البنمممممى توفير بناية مناسمبة تتموفر عممادة الكليممة بالتنسمميق كممممممممممممممممممممممممممانون المخاطبمممممممممات والكتمممممممممب
االول -2019/الرسمية بخصوص توفير
التحتيمممممممة ،حيممممممممث ان فيهممممممممما مختبمممممممممرات ذات مع الجامعة
بنايمممممممممة تتممممممممموفر فيهممممممممما
شباط2020/
البنايممة الخاصممة بكليممة مواصفات عالية
المواصفات القياسية
العلممممممممممممموم للبنمممممممممممممات
مصممممممممممة لالقسمممممممممام
الداخليمممة االممممر المممذي
يممنعكس علممى القاعممات
والمختبرات من ناحية
التصمممممميم والمسممممماحة
المناسبة.
2

عمممممدم وجمممممود تمممممامين تمممممممامين نظمممممممام صمممممممحي الممممممممممممدائرة الماليممممممممممممة ايلممممول -2019/توقيممممممع عقممممممود التممممممامين
الصحي لمنتسبي الكلية
ايلول2020/
صمممممممممحي لمنتسمممممممممبي لمنتسممممممممممبي المؤسسمممممممممممة والقانونية
المؤسسممممممة لغممممممرض التعليمية.
تكممممممون هنمممممماك مصممممممادر
فحصهم الدوري.
متنوعة ممن التمويمل التمي
تعتمد عليهما الكليمة فرضما
ممممممممن خمممممممالل البحممممممموث
التطبيقيمممممممة او اسمممممممتغالل
مممممموارد الكليمممممة لغمممممرض
انجاز هذا التامين.

3

وضممع خطمممة مممع دراسمممة
جمممدوى فممممي حالمممة قبممممول
عمممممدد اكثمممممر ممممممن خطمممممة
القبممممممول كممممممذلك السممممممعي
للحصممممممول علممممممى بنايممممممة
تحممممممموي علمممممممى قاعمممممممات
ومختبممممممممممممممممممممممممممرات ذات
مواصفات عالية.

زيمممممممممممممادة القبمممممممممممممول ان تكمممممون هنممممماك خطمممممة
المركمممزي بمممما يفممموق طوارئ في حالة حصمول
الطاقممممممة االسممممممتيعابية اي قبممول عمممدد اكثممر ممممن
المتوقع في خطة القبول
لالقسام العلمية
.

اب-2019/
مجلس الكلية
شمممممممممممعبة التسمممممممممممجيل ايلول2019/
وشوؤن الطلبة

المعيار الرابع:اعضاء هيئة التدريس
 1عمممممممممممممممدم وجمممممممممممممممود تمممممممموفير التخصيصممممممممات الشعبة المالية
تخصيصممممممات ماليمممممممة المالية للبحث العلمي
للبحمممممممممممث العلمممممممممممممي
والمشمممممممممماركة فمممممممممممي
المممؤتمرات الخارجيممة
ودعممممممممممممم التمممممممممممماليف
والترجمة للتدريسين.
 2ضممممممممممممعف مفهمممممممممممموم عقد نمدوات وورش عممل أعضممممممممممماء معيمممممممممممار
اسمممممممتراتيجية التعلممممممميم لنشممر المموعى بممين الفئممات التدريس والتعلم
والممممتعلم لممممدي بعممممض المختلفة بالكلية .
التدريسممميين اذ تختلمممف
تطبيقمممممممممات اسممممممممماليب
التعلممميم والممممتعلم تبعمممما ً
لذلك.
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ايممممممممار -2019/مخاطبممممة الممممدائرة الماليممممة
لغممممرض تحديممممد ميزانيممممة
ايلول2019/
خاصممممة للبحمممممث العلممممممي
واالبتعمممماث والمشمممماركات
الخارجيمممممممممممة للبممممممممممماحثين
التدريسين
-2019/3
2020/6

زيمممممممممممممممممادة الممممممممممممممممموعى
باسمممممممتراتيجيات التعلممممممميم
والتعلم

المعيار الخامس:الطلبة
 1تزايممد اعممداد الطالبممات اعممممممداد خطممممممة طمممممموارئ شؤون الطلبة
المقبمموالت وفممق نظممام بخصمممممممممموص االعممممممممممداد
المقبولممممة مممممن الطالبمممممات
للقبول المركزي..
كممممممذلك حديممممممد ميزانيممممممة
خاصممممممة لممممممدعم الطلبممممممة
المتفممممممممموقين وارسمممممممممالهم
الكمال دراستهم العليا في
جامعممات عالميممة رصممينة
ويكممممممون هنمممممماك تعمممممماون
علممممممي بحثمممممي مممممما بمممممين
جامعتنممممممممما والجامعمممممممممات
الرصينة.
تممممممموفير فمممممممرص عممممممممل
للخريجمممممات وخصوصممممما
المتفوقات منهم في دوائمر
الدولة.
 2اليوجممد طلبمممة وافمممدين عمممل تؤامممة مممع جامعممات إدارةالجامعة
عالميمممة وعربيمممة رصمممينة
اجانب للكلية
وعمممممل مممممذكرات تفمممماهم
لغمممرض تبمممادل الخبمممرات
وايضمممما اسممممتقبال طلبممممتهم
في كليتنا.

-2018مستمر

تقممممممديم الخطممممممة لمجلممممممس
الكليممة لغممرض المصممادقة
عليهمممما ممممممن قبمممممل االدارة
العليا

 2018مستمر

مخاطبممة الشممؤون العلميممة
بخصوص التؤامة

المعيار السادس:البحث العلمي
كممممممممممممممممممممممممممانون
 1لجنة اخالقيمات البحمث تفعيمممممل لجنمممممة أخالقيمممممات عميد الكلية
مسممؤول شممعبة ضمممان االول-2018/
العلمممممي غيممممر مفعلممممة البحث العلمى
2019ايلول
الجودة
واليوجممد لهمما محاضممر
اجتماعمممات او انشمممطة
لنشمممممممممممممر الممممممممممممموعي
باخالقيمممممممات البحمممممممث
العلمي
اب-2018/
 2االبحمماث غيممر ممولمممة مخاطبممممممممممممة الجامعمممممممممممممة عميد الكلية
ايلول 2019
بخصممممممممممموص تمويمممممممممممل شؤون العلمية
من قبل الجامعة.
البحممموث واالسمممتفادة ممممن
الموارد الذاتية للكلية
3

محاضممممر وتقممممارير لجنممممة
أخالقيات البحث العلمى

كتاب المخاطبة

تسمممممممممويق البحممممممممموث يتم توجيمه كتماب ومتابعمة معاون العميد للشمؤون تمممممممموز 2018/الكتممممممممممممممب الموجهممممممممممممممة
بخصممممممممموص البحممممممممموث
ومستمر
مممن قبممل الشممؤون العلميممة العلمية
التطبيقية
التطبيقية
وبالتنسمممممميق مممممممع شممممممعبة مدير ضمان الجودة
ضمان الجودة

89

المعيار السابع:خدمة المجتمع
 1ال توجد خطمة لخدممة زيمممممممماده التوعيةبخدمممممممممة
المجتمممممع عمممممل عممممرض
المجتمع
تقممديمى توضمميح انشممطة
خدممممممة المجتممممممع عممممممل
نممممدوات للتوعيممممة بخدمممممة
المجتمع اجراء اسمتبيانات
لتحديممممممممممممد احتياجممممممممممممات
واولويممممممممممات المجتمممممممممممع
المحيط
 2لم توضح الكلية كيفيمة اجمممممراء اسمممممتبيانات عمممممن
االسمممتفادة او توظيمممف احتياجممممممممممات املجتمممممممممممع
اي مممن الوحممدات ذات تدريبالطالب
الطمممابع الخممماص مثمممل
بيممممممت الحيمممممموان فممممممي
انشمممممممممممممطة خدممممممممممممممة
المجتمع.
المعيار الثامن:المناهج
عمممممممل اسممممممتبياناتلممممم يممممتم دراسممممة1
احتياجات سوق العمل وتوزيعها في اماكن عممل
او متابعممممممة لمسممممممتوي مختلفمممممة لدراسمممممة ممممممدي
الخمممممممممممريج وممممممممممممدي مسمممممممممممممتوي الخممممممممممممممريج
ومتطلبات سوق العمل -
مالئمته لسوق العمل
تفعيمممل التمممدريب الصممميفي
للطالب في امماكن مختلفمة
مثممممممممممممل المستشممممممممممممفيات
والصمممممممممممممميدليات ووزارة
العلوم والتكنولوجيا
اعممممممادة توصمممممميفيحتممممماج بعمممممض2
المناهج العادة صمياغة المقررات الدراسية
لربط المحتوي العملي
بالمخرجممات التعليميمممة
المستهدف
 3عمممممممممممممممدم ارتبممممممممممممممماط -تحممديث المنمماهج العمليممة
المخرجممممات التعليميممممة واضممافة بعممض التجممارب
المسممممممممممممتهدفة مممممممممممممع الحديثمممممة بمممممالمراجع ممممممع
المحتممممممممموي العلممممممممممي مراعمماة اختيممار التجممارب
للمناهج وغير مرتبطة التممممممممي تحتمممممممموي علممممممممي
بالجمممممممممدول الزمنمممممممممي اسممممتخدام اجهممممزة علميممممة
حديثة
للفصل الدراسي
 تفعيممممممممل دورالجهمممممممماتالمستفيدة

فريمممممق عممممممل معيمممممار شمممممممباط2019/
خدمة املجتمع والبيئه ومسممتمر طمموال
العام

توثيقممممممممممممات الخاصممممممممممممة
بالنممممدوات وورش العمممممل
الخاصة بخدمة المجتمع

مسؤول بيت الحيوان

طوال السنة

شر أبحاث تطبيقية لخدمة
المجتمع

عميد الكلية
مدير شعبة الجودة

-2019تستمر

االسممتيبانات ومممدى مسممتو
الخمممممممريج والمواصمممممممفات
المطلوبة لسوق العمل

عميد الكلية
شؤون العلمية

-2017مستمر

تحديث توصيف البرنمامج
االكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممايمي
والمقررالدراسي

شعبة ضمان الجودة
عميد الكلية
شؤون العلمية
شعبة ضمان الجودة
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-2019مستمر

عدد المناهج المحدثة

