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 نبذة تاريخية عن الكلية

وهي من اوائل الكليات التي أسست في  1992-1991 دراس يتأسست كلية التربية في العام ال

جامعة تكريت وكانت النواة لتأسيس كلية التربية للعلوم الصرفة وكانت تشتمل على اقسام 

علمية وانسانية في بداية التأسيس وهدفها هو اعداد كوادر تدريسية انسانية وعلمية مؤهلة 

ال املستقبلية في املدارس املتوسطة والثانوية لها القدرة على التدريس وتهيئة وتربية االجي

فضال عن تطوير امكانية التدريسيين العلمية من خالل اجراء البحوث العلمية والندوات 

 وانجازاتهم.وتهيئة مؤتمرات يشتركون بها من خالل بحوثهم 

عليييم صييدرت االواميير ميين وزارة الت 2013يييي  2012فييي الفصييل الدراسيي ي الثيياني ميين العييام الدراسيي ي 

( بشيييييطر 20/8/2013فيييييي  3/4604العييييااي والبحيييييث العلايييييي بموجييييق االمييييير اليييييوزار  املييييرقم  ت م 

الكلييية اايييى كليتيييين انسيييانية وعلميييية وبهيييذا اصييبحت كليييية التربيييية للعليييوم الصيييرفة كليييية مسيييتقلة 

ذات وحيييدات حسيييابية واداريييية مسيييتقلة بيييدأت الكليييية بأر عييية اقسيييام علميييية هيييي  عليييوم ال يييياة  

دونييم ( مقاميية علاهييا العمييادة   5  الفيزييياء  الرياضيييات( تبليية مسيياحة الكلييية بمجملهييا   الكيمييياء

اقعية اايى الشيمال مين  واالقسام العلمية وتقع الكلية داخل ال رم الجياميي لجامعية تكرييت الو

مركييم محاف ييية صيييالع اليييدين عليييى الطريييية امليييؤد  ااييى محاف ييية نينيييو  عليييى الجانيييق االيمييين مييين 

 الطرية.
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  رؤية الكلية
أن تكون الكلية واحدة من الكليات التربوية الرائدة ذات املكانة والسمعة الطيبة بالبلد 

إلعداد الكوادر الجيدة من الخريجين واملدرسين للعمل في الدوائر واملؤسسات ذات العالقة 

 .وخدمة املجتمع

 رسالة الكلية 
عداد مدرسين  قادة ومربين وباحثين( باملدارس بإ ة للعلوم الصرفةكلية التربيرسالة تتحدد 

الثانوية واملؤسسات التربوية والعلمية لهم القدرة على االسهام الفعال في خلة التغيرات 

العلمية والثقافية واالجتماعية وذلك عن طرية تنشئة وتوجيه الجيل الجديد وبما يخدم 

وتطوير اساليق التعليم على كافة  لعلاي في العالمالوطن ويساعده على مواكبة التطور ا

الصعد واملستويات وبالتعاون مع كليات جامعة بغداد والجامعات االخر  ووزارة التربية 

 .املعنية وبما يخدم املجتمع األخر  والتعليم العااي والوزارات 

 أهداف الكلية 

ااى نوعين  تنقسم الصرفةللعلوم  في ضوء الرؤية والرسالة للكلية فإن األهداف لكلية التربية

 :كاآلتيهي  وخاصة(من االهداف  عامة 

 :العامةاالهداف 

التربوية ال ديثة للعمل في املدارس الثانوية  االتجاهاتاعداد مدرسين أكفاء وفة  .1

اقية  املتوسطة واإلعدادية(  .العر

إعداد متخصصين مؤهلين للعمل في مختلف املجاالت التطبيقية كاملدراس  .2

 .وغيرها واالجتماعيةلجامعات واملستشفيات واملؤسسات التعليمية والصناعية وا

وزارة التربية واملؤسسات التربوية عن طرية  ومدرس ياملساهمة في رفع كفاءة معلاي  .3

 .واملساعدة بالبرامج والدورات التدريبية الخاصة تقديم الدعم

العلمية والتي تمنحهم إعداد جيل من الباحثين في مختلف االختصاصات التربوية و  .4

 .الكلية فاها شهادة املاجستير والدكتوراه

نشر الوعي التربو  والعلاي بين املجتمع من خالل عقد الندوات وإلقاء امل اضرات  .5

 .املجتمععن طرية التعليم املستمر وخدمة 

املساهمة في حل املشكالت للقطاع العام والخاص عن طرية البحوث والدراسات  .6

 .األخر  املختلفة  توالوزاراوالتنسية مع املؤسسات  االستشاراتديم املشتركة وتق

خلة روع النزعة العلمية لد  املدرس في معالجته لألمور العلمية والتربوية وكذلك  .7

 .غرس األسلوب العلاي لديه
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اعداد باحثين لهم القدرة التصورية والفكرية للتعامل والتعاون مع املؤسسات  .8

 .مستقبالا يخدم الفرد واملجتمع العلمية والتربوية وبم

 .والعلياتطوير املناهج واملقررات الدراسية للدراسات االولية  .9

 .تعميم اليات التعاون العلاي والبحثي مع الجامعات والوزارات واملؤسسات االخر   .10

تفعيل االنشطة والتواصل التربو  والعلاي واالنساني وبما يخدم املجتمع وايجاد  .11

 .ال لول ملشكالته

العمل على استحداث دراسات او تخصصات حديثة وبما يخدم التطورات  .12

 .العملال اصلة باملجتمع وسوق 

   

 األهداف الخاصة

 تكريت. العمل على التناسة والتكامل مع توجهات رؤية ورسالة واهداف جامعة .1

 .تكريتوضع وتطبية استراتيجية للكلية لتكون متماشية مع استراتيجية جامعة  .2

 .والتربويةكل النتاجات العلمية والبحثية  إلدامةيم امكانات الكلية السيي لتعم  .3

العمل على انجاز وتطبية امللفات الخاصة بضمان الجودة واالعتماد االكادياي  .4

 .وللجامعة عامليا للكليةوبما يحقة التقدم 

املؤسس ي او البرامجي للكلية عامليا او  األكاديايالسيي لل صول على االعتماد  .5

 .ااقليمي

( املعد من 2022-2018 للعام العمل على دعم تطبية مشروع البرنامج ال كومي  .6

 .الوزارة

الدراسية املعد من قبل وزارة  اعتماد املقرراتاالعداد لتطبية وتنفيذ برنامج ن ام  .7

 .التعليم العااي والبحث العلاي
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 هيكلية الكلية

هييييي  علييييوم ال ييييياة والكيمييييياء والفيزييييياء والرياضيييييات( قسييييام علمييييية تتييييألف الكلييييية ميييين ار عيييية ا

االداء  وتييييييرتب  شييييييعق  أفضييييييلحقييييييية تاضييييييافة ااييييييى شييييييعق ووحييييييدات موزعيييييية بشييييييكل متكامييييييل ل

ووحدات الكلية بالسيد العميد والسادة معياوني العمييد للشيؤون العلميية واالداريية كيال حسيق 

 اختصاصه.

االقسييام واالشييراف املباشيير ميين ومقييرر  ن خييالل رؤسيياء ادارتهييا ميي العلمييية فتكييون امييا االقسييام 

 العميد مباشرة.السيد قبل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقسام العلمية:

 قسم علوم ال ياة -1

 قسم الكيمياء -2

 قسم الفيزياء -3

 قسم الرياضيات -4
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 العميد:الشعق والوحدات االدارية املرتبطة بمكتق السيد 

 أمانة مجلس الكلية  -1

 وحدة املتابعة -2

 د العميدمكتق السي -3

 شعبة ضمان الجودة وتقويم األداء  -4

 لجنة الترقيات العلمية -5

 شعبة االعالم -6

 شعبة التدقية -7

 

 االدارية:الشعق والوحدات االدارية املرتبطة بالسيد معاون العميد للشؤون 

 شعبة املوارد البشرية -1

 شعبة ال سابات -2

 شعبة الصيانة -3

 نشاطات الرياضية والفنيةشعبة ال -4

 خدمات االداريةشعبة ال دائة وال -5

 شعبة املكتبة -6

 وحدة املخمن  -7

 وحدة االدارة االلكترونية -8

 الوحدة القانونية -9

 العلمية والدراسات العليا:للشؤون  معاون العميد الشعق والوحدات االدارية املرتبطة بالسيد

 وشؤون الطلبة شعبة التسجيل -1

 التخطي اإلحصاء و  شعبة -2

 شعبة الشؤون العلمية -3

 شعبة الدراسات العليا -4

 وحدة البعثات والعالقات الثقافية -5
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( تدريسييي ي بيييين اسيييتاذ واسيييتاذ 114يقيييود العمليييية التربويييية فيييي كليتنيييا كيييادر تدريسييي ي يبلييية عيييددهم  

( مولفيا بييين فويي وادار  واربيياب 40مسياعد وميدرس  ومييدرس مسياعد ومييولفين يبلية عييددهم  

 حرف....

( قاعييييييية 16  و أوليييييييية وعلييييييييامختبييييييير موزعييييييية ميييييييا بيييييييين مختبييييييير دراسييييييية ( 27تحتيييييييو  الكليييييييية عليييييييى  

محاضييرات موزعيية حسييق االقسييام ومجهييمة بييأجهمة وتقنيييات تخييدم عمييل املختبييرات كييل حسييق 

 اختصاصه..

تحت الدراسات العليا  املاجستير والدكتوراه( في كافة االقسام عيدا قسيم الرياضييات اقتصير 
ُ
ف

 ة الدكتوراه.املطلوب لفتح دراس على دراسة املاجستير لعدم توفر الكادر التدريس ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 املجتمع ةخدم

تقييييييدم كليييييييية التربييييييية للعليييييييوم الصييييييرفة بجامعييييييية تكريييييييت خيييييييدمات للمجتمييييييع مييييييين خييييييالل اقامييييييية  

املييييييؤتمرات العلمييييييية باملشيييييياركة مييييييع املؤسسييييييات ودوائيييييير الدوليييييية األخيييييير   وعيييييير  بحييييييوث ل ييييييل 

 املجتمع. تواجهاملشاكل التي 

لتعييييياون ميييييع دوائييييير الدولييييية ومن ميييييات كيييييذلك تقيييييدم الكليييييية ورخ عميييييل لكافييييية التخصصيييييات با 

إقاميييية نييييدوات علمييييية تخيييي  املجتمييييع وتسييييلهدف الخييييريجين  وتقييييدم الكلييييية  املييييدني املجتمييييع  و
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كيذلك  واالختصياص االستشارات العلمية ملواجهية املشياكل مين قبيل االسياتذة مين ذو  الخبيرة 

الخيرييية بالتنسييية ميييع توجييه الكلييية طلبلهييا ومنتسييباها باملشيياركة باألعميييال التطوعييية واألعمييال 

علميييا أن الرسيييالة االساسيييية التيييي تهيييتم بهيييا الكليييية هيييو  الدولييية من ميييات املجتميييع امليييدني ودوائييير 

تخييييييريج نخبيييييية ميييييين الطلبيييييية املييييييمودين بييييييالعلم واملعرفيييييية التربوييييييية للعمييييييل كمدرسييييييين فييييييي املييييييدارس 

لكلييية خييالل العييام والجييدول التييااي يولييا النشيياطات والنييدوات العلمييية التييي أقاملهييا ا الثانوييية.

 .2017/2018الدراس ي 

 مجلس الكلية

 أعضاء مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة

 والصفة في املجلس املنصق اللقق العلاي الشهادة االسم

( عميد الكلية أستاذ دكتوراه جهاد ذياب محل
ً
  رئيسا

( املعاون اإلدار   أستاذ دكتوراه عبد الكريم دهش علي
ً
  عضوا

( املعاون العلاي أستاذ مساعد دكتوراه صالامحمود خلف 
ً
  عضوا

( رئيس قسم الفيزياء أستاذ دكتوراه نديم خالد حسن
ً
  عضوا

( رئيس قسم علوم ال ياة أستاذ دكتوراه محمد ن ير معروف
ً
  عضوا

( رئيس قسم الكيمياء أستاذ مساعد دكتوراه خالد عبد العميم عطية
ً
  عضوا

( رئيس قسم الرياضيات أستاذ مساعد اهدكتور  غسان عم الدين عارف
ً
  عضوا

( جلساملأمين  أستاذ ماجستير عامر شاكر محمود
ً
 ومقررا

ً
  عضوا
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 أقسام الكلية

  قسم علوم ال ياة 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن القسم

قسام التي استحدث القسم منذ الوهلة االواى النبثاق كلية التربية  حيث كان من أوائل اال

  ويهدف ااى اعداد كوادر مؤهلة 1993 – 1992باشرت بأداء مهامها التربوية في العام الدراس ي 

علميا  لتلبية احتياج سوق العمل للقطاعين العام والخاص وتكوين من ومة متكاملة 

اقليميا وعامل إطار للبحث العلاي في  يا  التعاون املشترك بين القسم واالقسام املنالرة محليا و

كما يؤكد على الجانق التطبيقي ألهمية علوم ال ياة في العلوم البيئية والطق وغيرها من 

افة ال ياة.  مر

 يمنح القسم الشهادة الجامعية األولية  البكالوريوس( للدراستين الصباحية واملسائية        

سنة افتتاع    وقد تم استقبال الطلبة للدراسة الصباحيةوشهادتي املاجستير والدكتوراه

تم استقبال الدفعة األواى من طلبة الدراسة  1999-1998القسم  وفي العام الدراس ي 

 .املسائية
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 لقسم علوم ال ياةالهيئة التدريسية أعضاء 

 االختصاص الدقية االختصاص العام اللقق العلاي االسم الرباعي

 فطريات علوم حياة أستاذ هيدان ماض ي الخمرجي د. طالق عويد

 طفيليات علوم حياة أستاذ محمد حسين الجبور  شهاب احمد د.

 بيئة وتلوث علوم حياة أستاذ د. جهاد ذياب محل عويد الجنا ي

 فسلجة حيوان علوم حياة أستاذ رحيم جاسم العبيد  د. صالا محمد

 فسلجة حيوان علوم حياة أستاذ أحمد ساجت الجنا ي د. منيف صعق

 أحياء مجهرية علوم حياة استاذ مساعد بور صالا حلو الج د. محمود خلف

 وراثة علوم حياة استاذ مساعد محمود حياو  الدور  د. انس ياسين

 طفيليات علوم حياة استاذ مساعد محيميد معروف الخالة علوان د. عبد

 طرائة تدريس علوم حياة مدرس  د. مجاز توفية غفار التكريتي

 احياء مجهرية علوم حياة تاذ أس معروف محمد الدور  د. محمد ن ير 

 نبات علوم حياة استاذ مساعد  ابراهيم العبيد د. نجالء مصطفى محمد

 بيئة وتلوث علوم حياة استاذ مساعد صالا عبد الكريم ال مداني د. موفة انهاب

 فسلجة حيوان علوم حياة مدرس احمد كاطع الجبور  هللا د. ميسر عبد

 وراثة علوم حياة مدرس جشعايخضير عباس ال عدنان ةد. زبيد

 نبات علوم حياة مدرس هاشم شريف ال بليش د. محمد عدنان

 أحياء مجهرية علوم حياة استاذ مساعد علي التكريتي د. رنا جالل شاكر 

 فسلجة حيوان علوم حياة مدرس ممين فضلي نامة حسين البياتي

 وراثة ياةعلوم ح استاذ مساعد علي محمود االحبا ي د. فائة إبراهيم

 نبات علوم حياة مدرس جواد محمد العماو   د. عمر طارق 

 فطريات علوم حياة مدرس ممهر جابر السعدون  د. ميالد عدنان

 نبات علوم حياة مدرس عميم حمد العبود  وجدان سعد 

 فسلجة حيوان علوم حياة مدرس حسين محمد الدور  رشا شامل

 نبات لوم حياةع مدرس حميد رزيج العماو   مروان سالم

 حشرات علوم حياة مدرس الطيف خضير التكريتي علي حسين
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 االختصاص الدقية االختصاص العام اللقق العلاي االسم الرباعي

 احياء مجهرية علوم حياة مدرس علوان حميد العجيلي هيفاء رجق

 انسجة علوم حياة مدرس شعبان حسين القيس ي د. راشد خميس

 فسلجة حيوان علوم حياة مدرس ميد الجنا يرزوقي حد. قاسم عميم 

 حشرات علوم حياة مدرس عبد الجبار الهيم  د. هد  ضامن

 بيئة علوم حياة مدرس مريم عدنان إبراهيم أمين الداود 

 انسجة علوم حياة مدرس مساعد خلف صالا النعياي اسيل يونس

 انسجة علوم حياة مدرس  إبراهيم شالخ الجبور  محمد خليل

 نبات علوم حياة مدرس  مصطفى جاسم محمد الدور  ميسون  د.

 احياء مجهرية علوم حياة مدرس مساعد مهد  شكران الجبور  احمد حامد

 احياء مجهرية علوم حياة مدرس  لؤ  برهان مصطفى محمد الدلياي

 بيئة علوم حياة مدرس  اسراء سلمان دلس كايم العماو  

 فسلجة حيوان علوم حياة درس مساعدم شذ  حازم شاكر محمود التكريتي

 انسجة علوم حياة مدرس  اسراء عبد ذياب جماع العجيلي

 فسلجة علوم حياة مدرس  نور ابراهيم حسن

 احياء مجهرية علوم حياة مدرس مساعد آيات علي صالا حسين الجبور 

 بيئة علوم ال ياة مدرس مساعد ايمان نمهان مهد  غثيث

 عضوية كيمياء س مدر  د. يسر  خلف محمد

 بيئة علوم حياة مدرس مساعد رغد مقداد محمود

 فسلجة حيوان علوم حياة مدرس مساعد موى احمد لفتة
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 لقسم علوم ال ياة الدراسية ناهجوصف امل

األواىاملرحلة   

 الساعاتعدد  اسم املقرر 

 عملي        ن ر  

عدد الوحدات 

 املعتمدة

 6 2 2 علم الخلية 

 6 2 2 اء علم االحي

 6 2 2 تشريح نبات

 4 2 1 كيمياء عامة

 2 - 1 علم االر 

 4 - 2 التربو  علم النفس 

 4 - 2 اسس تربية

 4 - 1 حاسبات

 2 - 2 حقوق انسان وديمقراطية

 4 - 2 اللغة العربية

 2 - 1 اللغة االنكليزية

 44 عدد الوحدات الكلية

 املرحلة الثانية

 عدد الساعات اسم املقرر 

 عملي              ن ر  

عدد الوحدات 

 املعتمدة

 6 2 2 فقريات ال

 6 2 2 تصنيف نبات

 6 2 2 انسجة

 6 2 2 اجنة

 6 2 2 كيمياء حياتية

 4 2 1 حاسبات

 4  2 علم نفس النمو

 4  2 تعليم ثانو  وادارة تربوية

 4  2 يالبرمجة واحصاء حيات

 46 عدد الوحدات الكلية
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 ثةالثالاملرحلة 

 عدد الساعات اسم املقرر 

 عملي             ن ر  

عدد الوحدات 

 املعتمدة

 6 2 2 حشرات 

 6 2 2 بيئة وتلوث

 6 2 2 وراثة

 6 2 2 طحالق واركيكونات

 6 2 2 فطريات

 4  2  ارشاد وص ة نفسية

 4  2 تدريس مناهج وطرائة

 4  2 منهج بحث علاي

 6 2 2 تشريح مقارن 

 48 عدد الوحدات الكلية               

 املرحلة الرابعة  

 عدد الساعات اسم املقرر 

 عملي     ن ر  

 عدد الوحدات املعتمدة

 6 2 2 طفيليات

 6 2 2 احياء مجهرية

 y 2 2 6فسلجة نبات

 6 2 2 فسلجة حيوان

 4  2 اختيار  

 2 2  مشروع بحث

 4 2 1 مناعة

 4  2 قياس وتقويم

 4  2 تطبيقات ومشاهدة

 42 عدد الوحدات الكلية
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  قسم الكيمياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نبذة عن القسم

  ويهييييدف القسييييم لتخييييريج كييييوادر ملميييية 1993-1992تأسييييس قسييييم الكيمييييياء فييييي العييييام الدراسيييي ي 

ال عضيييييوية  ليييييبأساسييييييات عليييييم الكيميييييياء العمليييييية واملعرفيييييية فيييييي مختليييييف فروعيييييه  العضيييييوية  ا

ة( ولييييه القييييدرة علييييى تعليييييم هييييذه املبيييياد  واملهييييارات   ال ياتييييية  الصييييناعيالفيزيائيييييةالتحليلييييية  

اضافة ااى حل املشكالت العلمية بطرائة البحيث العلايي  ومليم بأساسييات وطرائية التيدريس 

واالدارة التربوييييية  وقييييادر علييييى ادارة العملييييية التعليمييييية والتربوييييية فييييي املؤسسييييات التربوييييية  كمييييا 

فيي الصيناعة والمراعية والبيئية والطيق وغيرهيا مين يؤكد على الجانق التطبيقي ألهميية الكيميياء 

افة ال ياة.  مر

تييييييم  2008تييييييم اسييييييتقبال الطلبيييييية للدراسيييييية الصييييييباحية بيييييينفس سيييييينة افتتيييييياع القسييييييم  وفييييييي عييييييام 

 .استقبال الدفعة األواى من طلبة الدراسة املسائية
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 لقسم الكيمياء الهيئة التدريسيةأعضاء 

 

االختصاص  اللقق العلاي االسم

 العام

تصاص االخ

 الدقية

 ال عضوية الكيمياء استاذ مساعد الستار ارزوقي د. احمد عبد

 الفيزياوية الكيمياء استاذ ال سين الرحمن خضير عبد د. عبد

 عضوية الكيمياء استاذ  الوهاب د. غموان حسن عبد

 ال ياتية الكيمياء استاذ مساعد د. سوزان جميل علي

 عضوية يمياءالك استاذ مساعد د. نبيل جمال عائد

 عضوية الكيمياء استاذ مساعد العميم عطية د. خالد عبد

 عضوية الكيمياء استاذ مساعد د. اياد سليمان حمد

 ال ياتية الكيمياء استاذ مساعد د. نادية احمد صالا

 ال ياتية الكيمياء استاذ مساعد د. وسن نمهان حسين

 لفيزياويةا الكيمياء استاذ مساعد الرحمن جبر د. ليلى عبد

 تحليلية الكيمياء مدرس د. اسماء احمد محمد

 صناعية الكيمياء مدرس د. هازة ستار مجيد

 ال عضوية الكيمياء مدرس د. امنة ابراهيم علي

 تحليلية الكيمياء استاذ مساعد د. قبس ناجي رشيد

 عضوية الكيمياء مدرس هللا شيماء حاتم عبد 

 عضوية كيمياءال مدرس مساعد خمائل محمد فيا  

 فيزياوية الكيمياء مدرس داني منصور ياقو 

 عضوية الكيمياء مدرس هللا بشر  عبداملرتاع خير

 ال ياتية الكيمياء مدرس هللا حسام داود عبد

 تحليلية الكيمياء مدرس مساعد عمر عدنان هاشم

 ال ياتية الكيمياء مدرس د. عمر علي كنوخ

 ال عضوية الكيمياء اعدمدرس مس القادر حاتم لاى عبد 

 تحليلية الكيمياء مدرس مساعد عمر صالا حسن

 ال عضوية الكيمياء مدرس مساعد محمود مهد  صالا 
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 وصف املناهج الدراسية لقسم الكيمياء

 املرحلة األواى

 املرحلة الثانية

الفصل الدراس ي  املوضوع

 االول 

الفصل الدراس ي 

 الثاني

 الوحدات

 عملي ن ر   عملي ن ر  

 7 3 2 3 2 الكيمياء الالعضوية

 7 3 2 3 2 الكيمياء التحليلية

 7 3 2 3 2 العضويةالكيمياء 

  املقرر 

 الفصل الدراس ي االول 

 

 الفصل الدراس ي الثاني

 

 الوحدات
 عملي ن ر   عملي ن ر  

 4 0 2 0 2 الكيمياء الالعضوية

 9 3 3 3 3 الكيمياء التحليلية

 7 3 2 3 2 العضويةالكيمياء 

 4 0 2 0 2 الرياضيات

 4 0 2 0 2 اللغة العربية

 1 2 0 2 0 ال اسبات

 4 2 1 2 1 علم االحياء

 2 0 1 0 1 حقوق االنسان والديمقراطية

 4 0 2 0 2 علم النفس التربو  

 4 0 2 0 2 اسس التربية

 2 0 1 0 1 يةالفيزياء الجامع

 1 0 2 0 2 لغة انكليزية

 46 10 20 10 20 املجموع
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 9 0 2 0 2 الرياضيات

 1 0 2 0 2 ادارة تربوية

 4 3 3 3 3 الكيمياء الفيزياوية

 4 0 2 0 2 علم النفس

 4 2 0 2 0 ال اسبات

 43 14 15 14 15 املجموع

 

 املرحلة الثالثة

 الوحدات الفصل الدراس ي الثاني الفصل الدراس ي االول  املوضوع

 عملي ن ر   عملي ن ر  

 4 0 2 0 2 ال ياتية

 7 3 2 3 2 العضوية

 7 3 2 3 2 الصناعية

 7 3 2 3 2 الالعضوية

 7 3 2 3 2 الفيزياوية

 4 0 2 0 2 طرائة تدريس

 4 0 2 0 2 االرشاد والص ة النفسية

 4 0 2 0 2 منهج البحث العلاي

 4 0 2 0 2 اختيار  

 48 12 18 12 18 املجموع

  30 30 عدد الساعات االسبوعية
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 رحلة الرابعةامل

 الوحدات الفصل الدراس ي الثاني الفصل الدراس ي االول  املوضوع

 عملي نظري  عملي نظري 

 9 3 3 3 3 التحليل االاي

 5 3 1 3 1 التشخي  العضو  

 4 0 2 0 2 كيمياء الكم

 7 3 2 3 2 الكيمياء ال ياتية

 6 0 3 0 3 الصناعية

 4 2 1 2 1 املشاهدة والتطبية

 4 0 2 0 2 تقويمالقياس وال

 3 3 0 3 0 مختبر تعلياي

 2 2 0 2 0 مشروع البحث العلاي

 4 0 2 0 2 اختيار  

 48 16 16 16 16 املجموع

 قسم الفيزياء
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 :نبذة عن القسم

  وكان الهدف من تأسيسه هو اعداد كوادر 1993-1992تأسس القسم في العام الدراس ي  

والتطوير الشامل في شتى مجاالت ال ياة  وذلك من خالل مؤهلة لإلسهام في خدمة التنمية 

القدرة على شغل ولائف التخص  في القطاعات العامة والخاصة والقدرة على دعم تدريس 

مادة الفيزياء  باإلضافة ااى تقديم الدراسات واالستشارات في مجال االستشارة للمؤسسات 

زياء من خالل البحوث العلمية أو املشاركة في املختلفة  واإلسهام في التقدم العلاي لعلوم الفي

في عام التأسيس تم استقبال طلبة الدراسة األولية باملرحلة  املؤتمرات امل لية والعاملية.

األواى بعدد تدريسيين ال يتجاوز السبعة  الن ام الدراس ي في القسم هو الن ام السنو  أسوة 

تيازه املراحل الدراسية األر عة شهادة بباقي األقسام في الكلية  يمنح الطالق بعد اج

 البكالوريوس في علوم الفيزياء.

 لقسم الفيزياءالهيئة التدريسية أعضاء 

 االختصاص الدقية االختصاص العام اللقق العلاي الشهادة االسم الرباعي

 صلبة فيزياء استاذ دكتوراه املجيد عيادة إبراهيم د. عبد

 صلبة فيزياء استاذ توراهدك د. صبر  جاسم محمد حمد
 مواد فيزياء استاذ دكتوراه د. إسماعيل خليل جاسم

 مواد صلبة فيزياء استاذ دكتوراه د. خالد حمد  رزيج كرنوص
 نانو تكنولوجي فيزياء استاذ دكتوراه د. نديم خالد حسن فيا 

 صلبة فيزياء استاذ دكتوراه محيميد يالكريم دهش عل د. عبد
 اشباه موصالت فيزياء استاذ مساعد دكتوراه الا حميدد. عايد نجم ص

 موصالت أشباه فيزياء أستاذ مساعد دكتوراه هللا محمود علي أحمد د. عبد
 صلبة فيزياء أستاذ مساعد دكتوراه د. عدنان رعد احمد علي

 نووية فيزياء أستاذ مساعد دكتوراه هللا بطاو   د. عمار عبد عبد
 صلبة فيزياء أستاذ مساعد توراهدك د. حنان رضا عبد علي

 مواد فيزياء أستاذ مساعد ماجستير الكريم محمد سعيد رافع عبد

 صلبة فيزياء أستاذ مساعد ماجستير الجبار نيران فاضل عبد

 صلبة فيزياء أستاذ ماجستير عامر شاكر محمود مهد 

 نووية فيزياء أستاذ ماجستير أسماء احمد عميم سلطان

 ذرية فيزياء أستاذ مساعد ماجستير رجقهد  سعد  علي 
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 االختصاص الدقية االختصاص العام اللقق العلاي الشهادة االسم الرباعي

 نووية فيزياء مدرس دكتوراه د. محمود احمد عليو  عبد

 ذرية فيزياء استاذ مساعد دكتوراه هللا د. محسن حسن علي عبد

 صلبة زياءفي مدرس دكتوراه هللا علي د. قحطان نوفان عبد

 صلبة فيزياء مدرس دكتوراه د. والء محفوظ محمد أمين

 صلبة فيزياء مدرس دكتوراه د. كوكق داود سالم جاسم

 ليزر وأطياف جميئية فيزياء أستاذ مساعد ماجستير قاسم حماد  محمود علوان

 صلبة فيزياء مدرس ماجستير العميم كامل حميد معمر عبد

 مواد فيزياء مدرس توراهدك د. رشا حامد احمد دخيل
 طرائة تدريس فيزياء مدرس ماجستير احمد طلق صبار محل

 وصف املناهج الدراسية لقسم الفيزياء

 املرحلة األواى 

 الوحدات الساعات اسم املادة  انكليز ( اسم املادة  عر ي(

 العملي الن ر  

 Mechanics 3 2* 7 امليكانيك

 Heat and Properties of the حرارة وخواص املادة

material 
2 ----- 4 

 Electric and Magnetism I 3 2* 7 الكهربائية واملغناطيسية

 Mathematics I 3 ----- 6 الرياضيات

 Computer I ---- 2* 1 ال اسبات

 Educational Psychology 1 ----- 2 علم النفس التربو  

 Principles of Education 1 ----- 2 اسس التربية

 Arabic Language 2 ----- 4 لغة عربية

حقوق انسان 

 والديمقراطية

Human Rights and Democracy 1 ----- 1 

 English Language 1 ----- 1 اللغة االنكليزية

 35 6 17  املجموع

 



 2017/2018دراسة تقييم الذات                                  الفصل األول                                       

 

22 

 رحلة الثانيةامل

 املرحلة الثالثة

الوحدا الساعات  انكليز ( اسم املادة اسم املادة  عر ي(

 العملي الن ر   ت

 Optics 3 2* 7 البصريات

 Astronomy 2 ---- 4 الفلك

 Electric and Magnetism II 2 2* 5 الكهربائية واملغناطيسية

 Mathematics II 3 ---- 6 الرياضيات

 Sound and Wave Motion 2 ---- 4 الصوت وال ركة املوجية

 Computer II ------ 2* 1 ال اسبات

 Educational Administration and ةتعليم ثانو  وإدارة تربوي

Secondary Education 
1 ---- 2 

 Developmental Psychology 1 ---- 2 علم نفس النمو

 Fundamentals of Scientific منهج البحث العلاي

Research 
1 ---- 2 

 33 6 15  املجموع

 الوحدات الساعات اسم املادة  انكليز ( اسم املادة  عر ي(

 العملي الن ر  

الفيزياء الذرية 

 والجميئية

Atomic and molecular Physics 3 2* 7 

 Thermodynamic 2 1 5 الثرموداينمك

 Electronics 3 2* 7 الكترونيات

 Analytical Mechanics 2 1 5 امليكانيك التحليلي

 Complex functions 2 ----- 4 دوال معقدة

ي االرشاد النفس 

 والص ة النفسية

psychological Guidance and 

psychological heath 

1 ----- 2 

 Curriculum and methods of 1 1 3مناهج وطرائة 
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 teaching التدريس

 Optional 2 ---- 4 اختيار  

 37 7 16  املجموع

 الوحدات الساعات اسم املادة  انكليز ( اسم املادة  عر ي(

 العملي الن ر  

 Nuclear physics 3 2* 7 الفيزياء النووية

 Laser 2 ---- 4 الليزر

 Electromagnetic theory 2 1 5 طيسيةالن رية الكهرومغنا

 Quantum mechanics 2 1 5 ميكانيك الكم

 Solid state physics 2 1 5 فيزياء ال الة الصلبة

 Measurement and قياس وتقويم

evaluation 
1 ---- 2 

 Practical education 1 2 4 ملشاهدة والتطبيةا

 Research project 2 ---- 4 مشروع البحث

 Demonstration مختبر تعلياي

instruments Lab 
---- 3 2 

 38 10 15  املجموع
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 قسم الرياضيات

 

  

 

 

 

 

 

 :نبذة عن القسم

بهدف تخريج كفاءات  1997-1996أنشأ قسم الرياضيات في كلية التربية للعام الدراس ي 

مؤهلة في الرياضيات من خالل تقديم برامج مميزة تتسم بال داثة والتطبية  تنعكس على 

تقدم املجتمع في مختلف املعارف والقدرة على دعم تدريس مادة الرياضيات  وتقديم 

الدراسات واالستشارات في مجال الرياضيات واإلحصاء من خالل البحوث العلمية أو 

 ة في املؤتمرات امل لية والعاملية.املشارك

يسيى قسم الرياضيات ااى التميز في التعليم بتقديم برامج تعليمية في العلوم االساسية  تمكن 

الطالق من اكتساب املعارف األساسية واملتقدمة من املهارات الالزمة للمنافسة في سوق 

وبإتباع الن ام السنو  أسوة  العلم  وفي نفس العام تم استقبال الطلبة للدراسة الصباحية

تم استقبال الدفعة األواى من طالب  2009-2008بباقي األقسام في الكلية  وفي العام الدراس ي 

 .الدراسة املسائية
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 لقسم الرياضياتالهيئة التدريسية أعضاء 

االختصاص  اللقق العلاي الشهادة  اسم التدريس ي

 العام

 االختصاص الدقية

 احصاء رياضيات استاذ دكتوراه مد. محمد طه احمد غنا

 تحليل ون م سيطرة رياضيات استاذ دكتوراه د. رحيم احمد منصور الشمر  

 لوجيو تب رياضيات استاذ مساعد دكتوراه د. فاطمة محمود محمد الصفار

 جمئيةمعادالت  رياضيات استاذ مساعد دكتوراه د. وفاء محي الدين طه الصميدعي

 تطبيقية رياضيات استاذ مساعد دكتوراه الدور د. غسان عم الدين عارف 

 معادالت جمئية رياضيات أستاذ مساعد دكتوراه د. رعد عواد حميد

 جبر رياضيات استاذ مساعد ماجستير قاسم النعمةماهرة ربيع 

 حبر رياضيات استاذ مساعد ماجستير ند  خالد عبد هللا الدبان

 تفاضليةمعادالت  ياضياتر  مدرس ماجستير مؤيد محمود خليل الجبور 

 جبر رياضيات مدرس ماجستير  شلبي صالا عبد هللامروة عبد هللا 

 ن رية القياس رياضيات مدرس ماجستير شادية مجيد نور  الجبور 

 طرائة تدريس تربويةعلوم  مدرس ماجستير  محمود خلف صالا حمد الجبور 

 ن م معلومات حاسوب مدرس مساعد ماجستير ياسر خلف حسين الجبور 

  تحليل عدد  رياضيات مدرس مساعد ماجستير  حنان عبد الجبار اسعد العقيلي

 تحليل دااي رياضيات مدرس مساعد ماجستير انس عباس حجاب الجنا ي

 شيكات عصبية حاسوب اعدمدرس مس ماجستير فادية عبد الفتاع حبيق ال ديثي

 تكنولوجيا املعلومات رياضيات  مساعد مدرس ماجستير احمد مهد  صالا
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 وصف املناهج الدراسية لقسم الرياضيات

 املرحلة األواى 

 عدد الساعات اسم املقرر 

 عملي     ن ر  

عدد الوحدات 

 املعتمدة

 8 2 3 تفاضل وتكامل

 6 2 2  أسس الرياضيات

 6 2 2 الجبر الخطي

 4  2 الفيزياء الجامعية

 4  2 علم النفس التربو  

 4  2 اسس تربية

 4 2 1 حاسبات

 4  2 حقوق انسان وديمقراطية

 4  2 اللغة العربية

 4  2 اللغة االنكليزية

 48 عدد الوحدات الكلية

 املرحلة الثانية

 عدد الساعات اسم املقرر 

 عملي    ن ر  

 عدد الوحدات املعتمدة

 8 2 3 اضل والتكامل املتقدمالتف

 6 2 2 املعادالت التفاضلية االعتيادية

 5 1 2 بديهيات ون م هندسة

 5 1 2 الجبر املجرد

 4 - 2 علايالبحث المنهج 

 4 2 1 البرمجة

 4  2 علم نفس النمو

 تعليم ثانو  وادارة تربوية

 

2  4 

 40 عدد الوحدات الكلية
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 املرحلة الثالثة

 لرابعةاملرحلة ا

 

 

 

 

 عدد الساعات اسم املقرر 

 عملي    ن ر  

 عدد الوحدات املعتمدة

 

 6 2 2 التحليل الرياض ي

 6 2 2 اإلحصاء واالحتمالية

 6 2 2 املعادالت التفاضلية الجمئية

 6 2 2 جبر ال لقات

 6 2 2 التحليل العدد 

 4  2 ارشاد وص ة نفسية

 4  2 مناهج وطرائة تدريس

 42 عدد الوحدات الكلية

 عدد الساعات اسم املقرر 

 عملي       ن ر  

عدد الوحدات 

 املعتمدة

 6 2 2 التيبولوجيا العامة

 6 2 2 اإلحصاء الرياض ي

 6 2 2 التحليل العقد 

 6 2 2 اختيار  

 6 2 2 اختيار  

 4  2 مشروع بحث

 4  2 قياس وتقويم 

 4  2 تطبيقات ومشاهدة

 42 عدد الوحدات الكلية
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 يات مهمة عن الكليةإحصائ

الشهادة واللقق العلاي  وفة  إحصائية تدريسيي كلية التربية للعلوم الصرفة حسق

 2017/2018للعام الدراس ي كل قسم( 

 

 قسم علوم ال ياة

 املجموع ماجستير دكتوراه اللقب العلمي القسم

 6 - 6 أستاذ علوم ال ياة

 6 - 6 أستاذ مساعد علوم ال ياة

 23 13 10 رسمد علوم ال ياة

 7 7 - مدرس مساعد علوم ال ياة

 42 20 22 مجموع تدريسيي قسم علوم ال ياة

 

 قسم الكيمياء

 املجموع ماجستير دكتوراه اللقق العلاي القسم

 2 - 2 أستاذ الكيمياء

 9 - 9 أستاذ مساعد الكيمياء

 8 4 4 مدرس الكيمياء

 5 5 - مدرس مساعد الكيمياء

 24 9 15 سم الكيمياءمجموع تدريسيي ق

 

 قسم الفيزياء

 املجموع ماجستير دكتوراه اللقق العلاي القسم

 8 2 6 أستاذ الفيزياء

 10 4 6 أستاذ مساعد الفيزياء

 7 2 5 مدرس الفيزياء

 - - - مدرس مساعد الفيزياء

 25 8 17 مجموع تدريسيي قسم الفيزياء
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 قسم الرياضيات

 املجموع ماجستير دكتوراه اللقق العلاي القسم

 2 - 2 أستاذ الرياضيات

 6 2 4 أستاذ مساعد الرياضيات

 4 4 - مدرس الرياضيات

 5 5 - مدرس مساعد الرياضيات

 17 11 6 مجموع تدريسيي قسم الرياضيات

 

 

 

إحصائية تدريسيي كلية التربية للعلوم الصرفة حسق الشهادة واللقق العلاي 

 2017/2018الدراس ي   وفة الكلية مجتمعة( للعام

 املجموع ماجستير دكتوراه اللقق العلاي

 18 2 16 أستاذ

 31 6 25 أستاذ مساعد

 42 23 19 مدرس

 17 17 - مدرس مساعد

 108 48 60 املجموع

 

 2017/2018إحصائية مولفي كلية التربية للعلوم الصرفة للعام الدراس ي 

 املجموع مولف خدمات مولف فوي مولف ادار   التحصيل الدراس ي للمولف

 2 2 - - يقرأ ويكتق

 7 2 - 5 ابتدائية

 1 - - 1 متوسطة

 2 - 2 - اعدادية

 1 - 1 - دبلوم تقوي

 29 - 2 27 بكالوريوس

 42 4 5 33 املجموع
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 للعام الدراس ي 
ً
 2017/2018أعداد طلبة الكلية املخط  قبولهم واملقبولون فعال

 

  2017/2018م عدد الطلبة املخط  قبوله القسم
ً
 2017/2018املقبولون فعال

 الدراسة املسائية الدراسة الصباحية الدراسة املسائية الدراسة الصباحية

 57 198 50 50 علوم ال ياة

 39 173 50 50 الكيمياء

 22 150 50 50 الفيزياء

 24 160 40 50 الرياضيات

 142 681 190 200 املجموع

 

 2017/2018االمتحان النهائي للعام الدراس ي  أعداد الطلبة املشتركون في

عدد الطلبة املشتركون في االمتحان النهائي  القسم

2017/2018 

عدد الطلبة الناج ون في االمتحان النهائي 

2017/2018 

 الدراسة املسائية الدراسة الصباحية الدراسة املسائية الدراسة الصباحية

 189 419 218 460 علوم ال ياة

 139 369 149 401 ءالكيميا

 111 305 142 349 الفيزياء

 89 284 119 336 الرياضيات

 528 1377 628 1546 املجموع

 

 2017/2018نسبة النجاع للطلبة املشتركين في االمتحان النهائي للعام الدراس ي 

نسبة النجاع للطلبة املشتركون في  القسم

 2017/2018االمتحان النهائي 

 الدراسة املسائية الدراسة الصباحية

 %86,69 %91,08 علوم ال ياة

 %93,28 %92,01 الكيمياء

 %78,16 %87,39 الفيزياء

 %74,78 %84,52 الرياضيات
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 2017/2018أعداد طلبة الكلية حسق األقسام العلمية للعام الدراس ي 
 

 قسم علوم ال ياة

 املجموع الدراسة املسائية الدراسة الصباحية املرحلة القسم

 282 63 219 األواى  علوم ال ياة

 264 84 180 الثانية علوم ال ياة

 138 56 82 الثالثة علوم ال ياة

 163 72 91 الرابعة علوم ال ياة

 847 275 572 مجموع الطلبة في قسم علوم ال ياة

 

 قسم الكيمياء

 املجموع الدراسة املسائية الدراسة الصباحية املرحلة القسم

 202 39 163 ى األوا الكيمياء

 135 25 110 الثانية الكيمياء

 130 42 88 الثالثة الكيمياء

 99 36 63 الرابعة الكيمياء

 566 142 424 الكيمياءمجموع الطلبة في قسم 

 

 قسم الفيزياء

 املجموع الدراسة املسائية الدراسة الصباحية املرحلة القسم

 154 25 129 األواى  الفيزياء

 144 40 104 ةالثاني الفيزياء

 123 54 69 الثالثة الفيزياء

 70 23 47 الرابعة الفيزياء

 491 142 349 الفيزياء مجموع الطلبة في قسم

 

 قسم الرياضيات

 املجموع الدراسة املسائية الدراسة الصباحية املرحلة القسم

 176 26 140 األواى  الرياضيات

 134 32 102 الثانية الرياضيات
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 91 26 65 الثةالث الرياضيات

 64 35 29 الرابعة الرياضيات

 455 119 336 الرياضيات مجموع الطلبة في قسم

 

 2017/2018اعداد طلبة كلية التربية للعلوم الصرفة للعام الدراس ي 

 املجموع الدراسة املسائية الدراسة الصباحية القسم

 847 275 572 مجموع طلبة قسم علوم ال ياة

 566 142 424 يمياءمجموع طلبة قسم الك

 491 142 349 مجموع طلبة قسم الفيزياء

 455 119 336 مجموع طلبة قسم الرياضيات

 2359 678 1681 مجموع طلبة الكلية

 2017/2018اعداد طلبة كلية التربية للعلوم الصرفة  الدراسات العليا( للعام الدراس ي 

 املجموع دكتوراه ماجستير القسم

 38 14 24 علوم ال ياة

 23 7 16 الكيمياء

 38 11 27 الفيزياء

 19 - 19 الرياضيات

 118 32 86 املجموع
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  ثانيثانيالالالفصل الفصل 

  نتائج معايير االعتماد املؤسس ينتائج معايير االعتماد املؤسس ي
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نتائج كلية التربية للعلوم الصرفة حسق معايير االعتماد املؤسس ي 

 2017/2018للعام الدراس ي 

 %(7املعيار األول: استراتيجية املؤسسة التعليمية  

 

 

 ت

 رجة(د 42العنصر األول: الخطة االستراتيجية  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
  كليا

تتوفر في املؤسسة التعليمية رؤية ورسالة موثقة وتحقة  1

 
ً
 ويتم مراجعلها دوريا

ً
 األهداف عمليا

12    12 

  6   6 تقوم املؤسسة بنشر الرؤية والرسالة واعالنها 2

تحقة الرسالة متطلبات املؤسسة التعليمية والجهات  3

 املستفيدة ومتطلبات سوق العمل

12    9 

يتم بناء الخط  على وفة برنامج زموي محدد وقاعدة بيانات  4

تكون منسجمة مع رسالة املؤسسة وأهدافها بما يحقة 

 التطوير والتحسين املستمر

12    9 

 36 مجموع درجات مطابقة العنصر األول  42 العنصر األول مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات  

 

 

 

 ت

 درجة( 28العنصر الثاني: االفاق واإلجراءات والتطبيقات  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

  12   12 توجد الية عمل لتقييم األداء املؤسس ي 1

تعتمد املؤسسة على الدراسات العلمية وامليدانية في رسم  2

خارطة الطرية لبناء العمليات التعليمية وتطويرها ومعالجة 

 الخلل

6    6 

تسهم املؤسسة التعليمية في تفعيل التشريعات التي تشجع  3

 على االنتقال من املركمية ااى الالمركمية في األداء املؤسس ي

10    5 

 23 مجموع درجات مطابقة العنصر الثاني 28 ع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الثاني مجمو  
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 %(18ل وكمة واإلدارة  : اثانياملعيار ال

 

 

 ت

 درجة( 34العنصر األول: القيادة واإلدارة  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

توجد هياكل تن يمية كلية وجمئية ويتم مراجعلها بصورة  1

 دورية

6    6 

تعمل املؤسسة على تطبية قانون الجامعات بشكل كامل  2

 ودقية

6    6 

يتوفر دليل مسؤوليات املجالس االكاديمية وصالحياتها  3

  الجامعة  الكليات  األقسام(

4    4 

   3  6 لس املؤسسةتمثيل ارباب العمل في مجا 4

يوجد توصيف وليفي موثة للمؤسسة وتشكيالتها وتجر   5

 مراجعته بصورة دورية

6    6 

   3  6 توجد خطة لتحسين األداء 6

 28 مجموع درجات مطابقة العنصر األول  34 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر األول  

 

 

 

 ت

 درجة( 20املؤسسية  العنصر الثاني: األخالقيات والشفافية 

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

افر قواعد السلوك الوليفي 1   4   4 تتو

   3  6 توجد الية الستقطاب العاملين االكفاء واملتميزين 2

لتطبية الكامل تراعي املؤسسة مبدأ الشفافية والوضوع في ا 3

 لألن مة وتوفر املعلومات لجميع العاملين

4    2 

افم في املؤسسة 4    3  6 يوجد ن ام مااي معلن لل و

 12 مجموع درجات مطابقة العنصر الثاني 20 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الثاني  
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 ت

 درجة( 42العنصر الثالث: بناء وتطوير القدرات  

 

 راتاملؤش

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

تعمل املؤسسة على اشراك ممثلي املجتمع امل لي واألكاديميين  1

واالداريين والخريجين في وضع خط  التطوير للمؤسسة 

 التعليمية

6    3 

ة التعليمية يتوفر ن ام لتلقي مقترحات منتسبي املؤسس 2

 وشكاواهم وكيفية التعامل معها

4    4 

  6   6 يوجد تعريف والا ومعلن بخدمات املؤسسة التعليمية  3

   2  4 توجد معايير الختيار الجهات الخارجية ذات العالقة وتصنيفها 4

افر ضواب  تن م تعاقد املؤسسة مع الجهات الخارجية  5 تتو

 املتخصصة أو املعنية

4    4 

 لخطة  6
ً
تعمل املؤسسة التعليمية على وضع ميزانيلها وفقا

 التحسين والتطوير

4    2 

يشعر العاملون في املؤسسة التعليمية باألمن الوليفي  7

 وأن مة التأمين الصحي

6    3 

    0 4 يتوفر فرية متوازن لبناء القدرات وتطويرها 8

واإلدارة االلكترونية  يتوفر االستخدام األمثل لن م املعلومات 9

 في املؤسسة

4    2 

 26 مجموع درجات مطابقة العنصر الثالث  42 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الثالث 

 

 

 

 ت

 درجة( 44العنصر الرابع: وضوع السياسات والقوانين واألن مة والتعليمات  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر   التقييم املؤشردرجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

 يكفل تكافؤ نتوفر املؤسسة التعليمية  1
ً
 وشفافا

ً
 معلنا

ً
 اما

افم   الفرص والعدالة في التعيين واالختبار واملنح وال و

6    6 

توفر املؤسسة التعليمية سياسات موثقة ووال ة وعادلة  2

 بشأن إجراءات الترقية

4    4 

سة التعليمية على اعالن مواصفات الولائف تعمل املؤس 3

وشروط التعيين ومعلومات عامة عن املؤسسة ورساللها 

 وبرامجها

6    6 
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تعمل املؤسسة التعليمية على نشر معلوماتها وبياناتها  4

متضمنة  رؤية املؤسسة ورساللها وأهدافها والبرامج 

خرج واملقررات والدرجات االكاديمية ومتطلبات القبول والت

وأعضاء مجالس الجامعة والكليات واالقسام وأعضاء هيئة 

 التدريس واملولفين والطلبة(

12    12 

 للثواب والعقاب في ضوء  5
ً
توفر املؤسسة التعليمية ن اما

معايير محددة يضمن عدم التمييز بين الطالب واحترام 

 مباد  حقوق االنسان

6    6 

   3  6 تيشترك بعض الطلبة في حل املشكال  6

توجد لد  املؤسسة ضواب  وقواعد وأن مة مؤثرة في  7

 سلوك الطلبة وتكون وال ة ومعلنة

4    4 

 41 مجموع درجات مطابقة العنصر الرابع 44 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الرابع 

 

 

 

 ت

 درجة( 40العنصر الخامس: االليات واإلجراءات  

 

 املؤشرات

 

ة الدرجة الكلي

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

توفر املؤسسة التعليمية ن ام الضواب  األخالقية  1

 الستخدام التقنيات ال ديثة

6    3 

توفر املؤسسة التعليمية أجواء ال رية االكاديمية  2

ي كل ما  التدريسيين واالداريين والطلبة( للتعبير عن آرائهم ف

 يخ  قضايا الجامعة

6    6 

توجد لد  املؤسسة التعليمية قوانين وتعليمات تؤمن  3

 ال ماية الفكرية

4    2 

توجد لد  املؤسسة التعليمية اليات تقييم دور  ومستمر  4

 لسياساتها واجراءاتها ومنشوراتها

6    6 

 تطبة املؤسسة التعليمية ن ام التدقية الداخلي للجودة 5

 وعمليات التقييم الذاتي

6    6 

تعمل املؤسسة التعليمية على مقارنة أدائها مع مؤسسات  6

 تعليمية عاملية رصينة

6    3 

توجد الية عمل وال ة لد  املؤسسة التعليمية لالستفادة  7

 من عمليات التغذية الراجعة

6    0 

 26 درجات مطابقة العنصر الخامس  مجموع 40 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الخامس 
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 %(10ملوارد املالية واملادية  : اثالثاملعيار ال

 

 

 ت

 درجة( 44العنصر األول: املوارد املالية  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

ية موثقة ومعلنة توجد لد  املؤسسة املالية خطة مال 1

متضمنة توقعات املؤسسة بشأن املوارد والنفقات ويتم 

 مراجعلها بشكل مستمر

6    6 

تعكس الخطة املالية رؤية ورسالة واهداف املؤسسة  2

 التعليمية 

4    4 

   7  10 تعمل املؤسسة التعليمية على تنويع مصادر التمويل 3

افية ملواجهة املخاطر تتضمن الخطة املالية موارد مالية ك  4

 امل تملة 

4    2 

توجد إدارة مختصة تتواى مسؤولية إدارة الشؤون املالية في  5

 املؤسسة التعليمية

6    6 

تتوفر وثيقة مهنية تتضمن الصالحيات املخولة في وجه  6

االنفاق املااي ملدير  الوحدات التن يمية وبحسق الهيكل 

 التن ياي في املؤسسة

4    4 

  2   2 تطبة املؤسسة أحدث الن م امل اسبية املهنية 7

يوجد في املؤسسة التعليمية ن ام يؤمن عملية التدقية  8

 والرقابة املالية الداخلية

4    4 

 بواسطة جهة  9
ً
تجر  عمليات التدقية الخارجي  املااي( سنويا

 حكومية مستقلة

4    4 

 39 مجموع درجات مطابقة العنصر األول  44 األول  مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر  
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 ت

 درجة( 56العنصر الثاني: املوارد املادية  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

توجد لد  املؤسسة قاعدة بيانات باملوارد املادية  1

 اواحتياجاته

4    4 

توجد لد  املؤسسة التعليمية خطة طويلة املد  ومعتمدة  2

 من اإلدارة العليا للمؤسسة 

8    4 

توفر املؤسسة التعليمية البوى التحتية وإيجاد بيئة عمل  3

 مالئمة وجذابة تح ى بصيانة جيدة

6    6 

يوجد في املؤسسة التعليمية العدد الكافي من القاعات  4

ومكاتق أعضاء هيئة التدريس واملختبرات والورخ الدراسية 

 واملعامل

6    3 

تطبة املؤسسة التعليمية معايير الجودة الخاصة بالبوى  5

 التحتية

6    3 

تعمل املؤسسة التعليمية على توفير إجراءات الص ة  6

 والسالمة املهنية

8    8 

مات توفر املؤسسة التعليمية أجهمة حاسوب وتقنيات معلو  7

متطورة وكافية ومتاحة من حيث العدد والنوعية واالدامة 

 وتتسم باملرونة

4    4 

تعمل املؤسسة التعليمية على توفير الدعم الفوي الالزم في  8

 استخدام تقنيات االتصاالت واملعلومات 

4    2 

يتم استخدام تقنية املعلومات في فعاليات املؤسسة  9

 التعليمية املختلفة

4    2 

توجد أن مة امن وحماية وصيانة املعلومات املتعلقة  10

 باملؤسسة التعليمية 

6    3 

 39 مجموع درجات مطابقة العنصر الثاني 56 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الثاني  
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 %(10رابع: أعضاء هيئة التدريس  املعيار ال

 

 

 ت

 درجة( 18لتدريس  العنصر األول: الية اختيار أعضاء هيئة ا

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

تحديد احتياجات املؤسسة التعليمية من أعضاء الهيئة  1

 التدريسية وتخصصاتهم مستندة ااى رؤيلها وأهدافها

10    5 

ص الختيار أعضاء هيئة تشكيل لجان مهنية من ذو  االختصا 2

 ملعايير تتضمن مؤهالتهم وقدراتهم
ً
 التدريس لألنشطة وفقا

8    8 

 13 مجموع درجات مطابقة العنصر األول  18 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر األول  

 

 

 

 ت

 درجة( 32العنصر الثاني: كفاءة عضو هيئة التدريس  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشردر   التقييم جة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

توجد لد  املؤسسة التعليمية خط  بالبرامج التدريبية  1

 لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وقدراتهم

10    5 

توجد قواعد بيانات خاصة بمؤهالت وخبرات أعضاء الهيئة  2

 التدريسية 

6    6 

لتدريس في املجاالت التي تخدم املؤسسة يسهم عضو هيئة ا 3

 التعليمية في مجال تخصصه

16    16 

 27 مجموع درجات مطابقة العنصر الثاني 32 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الثاني  

 

 

 

 ت

 درجة( 6العنصر الثالث: البيئة التعليمية لعضو هيئة التدريس  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشردر   التقييم جة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

 للتعليمات  1
ً
  6   6 تحديد نصاب عضو هيئة التدريس وفقا

 6 مجموع درجات مطابقة العنصر الثالث 6 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الثالث 
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 ت

 درجة( 44العنصر الرابع: الخدمات الداعمة لعضو هيئة التدريس  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

تعمل املؤسسة التعليمية على توفير املتطلبات البحثية  1

 للتدريسيين 

6    3 

توفر املؤسسة التعليمية ال روف املناسبة واملتطلبات  2

 اإلدارية والتعليمية 

12    9 

توجد تعليمات وال ة ودقيقة تتضمن استخدام أساليق  3

 التعليم والتعلم

6    3 

تعمل املؤسسة التعليمية بتطبية تعليمات ومعايير ملنح  4

الجوائم العلمية والبحث العلاي وتقييم أداء عضو الهيئة 

 التدريسية 

8    4 

ريسية تمنح املؤسسة التعليمية تسهيالت لعضو الهيئة التد 5

للمشاركة في املؤتمرات والدورات التطويرية والورخ 

 التدريبية امل لية واإلقليمية والعاملية

12    6 

 25 مجموع درجات مطابقة العنصر الرابع 44 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الرابع 

 

 %(12خامس: الطلبة  املعيار ال

 

 

 ت

 رجة(د 66العنصر األول: الخدمات الطالبية  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

توفر املؤسسة التعليمية سياسة وال ة ومحددة ومعلنة  1

 للقبول 

2    2 

تحتفظ املؤسسة التعليمية بملف خاص لكل طالق في مكان  2

ونشاطه ومستواه  سر  وامن يحو  معلومات تتعلة بسلوكه

 األكادياي 

6    6 

3  
ً
توفر املؤسسة التعليمية أماكن خاصة ومريحة للطلبة فضال

افة املالئمة لتقديم الطعام  عن وجود عدد كاف من املر

 والصيانة والرعاية الطبية وغير ذلك من الخدمات 

4    2 

توفر املؤسسة التعليمية السكن االمن واملريح لطلبة األقسام  4

الداخلية مع وجود مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك 

6    3 
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في داخل السكن وتكون معلومة لد  الطلبة املستخدمين 

 للسكن

توفر املؤسسة التعليمية الدالئل االرشادية للخدمات الطالبية  5

التي تقدمها متضمنة معلومات عن  املؤسسة  البرامج 

رجات العلمية  الشهادات  الدراسية وانواعها  املقررات  الد

أسماء أعضاء هيئة التدريس  اإلداريين  أعضاء مجلس 

الجامعة  متطلبات القبول والتسجيل  الرسوم الدراسية ان 

وجدت  قواعد منح الدرجات العلمية  األن مة االكاديمية  

 االمتحانات والسياسات التي تهم الطالق كافة(

2    2 

إجراء استطالعات دورية ملعرفة تقوم املؤسسة التعليمية ب 6

 اراء الطلبة بشأن الخدمات الطالبية املقدمة لهم

4    2 

يجق ان تكون عمليات اختبار  تقويم( الطلبة مناسبة لنواتج  7

التعلم املسلهدفة  وأن يتم تطبيقها بفاعلية وعدالة مع 

 التحقة املستقل من املستو  الذ  تم تحقيقه

6    3 

ة التعليمية البيانات اإلحصائية عن املخرجات توفر املؤسس 8

الطالبية في مختلف أنواع البرامج ونسق النجاع في املواد 

 عن نسق 
ً
الدراسية املختلفة واملستويات الدراسية  فضال

الرسوب والفصل والتأجيل  والرسوب بالغياب واملواد 

 الدراسية(

6    6 

الطلبة بتغذية توفر املؤسسة إجراءات وال ة تضمن تمويد  9

راجعة عن مستو  أدائهم من اجل تعميم عملية التعليم 

 والتعلم

6    3 

تحدد احتياجات الطلبة وتوفر الخدمات والبرامج املناسبة  10

لدراسة تلك االحتياجات  بناًء على نتائج االستقصاءات 

 العلمية(

4    0 

لية التي توجد إجراءات موثقة عن جميع املنح واملساعدات املا 11

 تقدمها املؤسسة ااى الطلبة امل تاجين

4    4 

   3  6 توفر املؤسسة التعليمية برامج خاصة باإلرشاد األكادياي  12

توفر املؤسسة التعليمية وحدة لدعم الطلبة من ذو   13

 االحتياجات الخاصة

6    3 

تتوفر لد  املؤسسة التعليمية قواعد وأن مة تكفل وجود  14

ات إدارية عادلة وثابتة لشؤون الطلبة مع وجود اليات إجراء

 فعالة للن ر في النزاعات والت لم

4    4 

 43 مجموع درجات مطابقة العنصر األول  66 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر األول  
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 ت

 درجة( 30العنصر الثاني: الخريجون  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشردرجة املط  التقييم ابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

توجد لد  املؤسسة وحدة تن يمية ملتابعة الخريجين  1

 وتوليفهم

6    3 

   2  4 توجد اليات تفعيل التواصل مع الخريجين 2

تعمل الوحدة التن يمية على إقامة دورات تدريبية للخريجين  3

 ال التطوير املنهيغير العاملين  العاطلين( في مج

6    3 

تعمل الوحدة التن يمية على اجراء استطالعات دورية آلراء  4

 املؤسسات التي يعمل بها الخريجون 

4    0 

تعمل الوحدة التن يمية على اجراء دراسات ميدانية تعطي  5

 مؤشرات عن فرص العمل امل تملة

4    0 

متكاملة عن  توجد لد  الوحدة التن يمية قاعدة بيانات 6

 الخريجين

6    6 

 14 مجموع درجات مطابقة العنصر الثاني 30 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الثاني 

 

 

 

 ت

 درجة( 6العنصر الثالث: خدمات االرشاد النفس ي والتوجيه التربو   

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

   توجدال 
ً
  جمئيا

ً
 كليا

يوجد مركم متخص  لإلرشاد النفس ي والتربو  يدار من قبل  1

متخصصين في هذا املجال ويهدف ااى مساعدة الطلبة على 

النمو والنجاع وتهيئة التدريسيين ملمارسة مهملهم االرشادية 

 بنجاع مع امل اف ة على خصوصية الطلبة

6    6 

 6 مجموع درجات مطابقة العنصر الثالث 6 العنصر الثالث مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات 
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 ت

 درجة( 10العنصر الرابع: األنشطة والفعاليات الطالبية والتعاون الدواي  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

ية وحدات مفعلة تهتم توجد لد  املؤسسة التعليم 1

بالنشاطات لتنمية القدرات العلمية والفنية والرياضية 

  وتشجيع الطلبة 
ً
والثقافية وغيرها وتعمل على دعمها ماديا

 على املشاركة في املجاالت التي تتالءم واهتماماتهم واحتياجاتهم

2    2 

خدمات  -عند اقتضاء ال اجة-توفر املؤسسة التعليمية  2

ناسبة للطالب األجانق خالل مدة دراسلهم في البلد الدعم امل

وان تكون هذه الخدمات مصممة لتلبية االحتياجات الخاصة 

 بالطلبة

2    0 

 توجد في املؤسسة التعليمية التعليمات واألن مة واألدلة 3

االرشادية كافة التي تسهل إقامة ودراسة الطلبة األجانق  

 وتن مها

4    0 

التعليمية على توسيع املنح الدراسية من  تعمل املؤسسة 4

 خالل التواصل مع الجامعات العاملية الرصينة

2    0 

 2 مجموع درجات مطابقة العنصر الرابع 10 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الرابع 

 

 

 

 ت

 درجات( 8العنصر الخامس: دور الطلبة واملساهمة في صنع القرارات  

 

 املؤشرات

 

جة الكلية الدر 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

    0 4 توجد ممثلية للطلبة في اإلدارة العليا للمؤسسة التعليمية  1

توفر املؤسسة التعليمية إجراءات خاصة لالستفادة من أفكار  2

 ومقترحات الطلبة في اتخاذ قرارات املؤسسة التعليمية

4    0 

 0 مجموع درجات مطابقة العنصر الخامس 8 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الخامس 
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 %(24سادس: البحث العلاي  املعيار ال

 

 

 ت

 درجة( 54بيئة البحث العلاي  العنصر األول: 

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

يتوفر لد  املؤسسة قسم تشكيل يتواى وضع خطة موثقة  1

ووال ة ومعلنة للبحث العلاي تتناسق مع طبيعة املؤسسة 

 ورساللها.

6    6 

يشترك ممثلو الجهات املستفيدة من خدمات املؤسسة  2

 التعليمية في صياغة الخط .

6    6 

لعمل واحتياجات تلبي خطة البحث العلاي متطلبات سوق ا 3

 املجتمع.

6    3 

تلتزم املؤسسة التعليمية بالسياسات واإلجراءات املتصلة  4

 باالبتعاث والبحث العلاي.

4    2 

افر لد  املؤسسة وسائل التحفيز الكافية لرعاية الباحثين  5 تتو

 ودعمهم ماديا ومعنويا.

4    2 

اي كافة بما في توفر املؤسسة التعليمية مستلممات البحث العل 6

ذلك مختبرات وورخ علمية وأجهمة ومعدات ومواد ومجالت 

 ألعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا إلنجاز بحوثهم.

6    3 

توجد لد  املؤسسة التعليمية برامج عمل لصيانة البوى  7

 التحتية واألجهمة واملعدات بصورة دورية واداملها.

6    6 

سسة التعليمية سياسات عامة وال ة تحكم تتوفر لد  املؤ  8

أن مة ملكية معدات البحث واستبدالها بما في ذلك املعدات 

التي حصلت علاها املؤسسة عن طرية منح أعضاء هيئة 

 تدريس او األقسام او معاهد البحوث فاها.

4    2 

توفر املؤسسة شروط الص ة والسالمة املهنية لتكفل  9

هم البحثية وكذلك سالمة سالمة الباحثين وانشطل

 االخرين في داخل املؤسسة وخارجها.

6    6 
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تتأكد املؤسسة من ان بحوثها العلمية تراعي املتطلبات املعايير  10

 العاملية للمحاف ة على البيئة وحمايلها 

6    6 

 42 مجموع درجات مطابقة العنصر األول  54 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر األول  

 

 

 

 ت

 درجة( 24  الثاني: تمويل البحث العلاي العنصر 

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

تخص  املؤسسة موازنة سنوية كافية ألنشطة البحث  1

 العلاي واالبتعاث واملؤتمرات

6    3 

ية لألبحاث العلمية ذات املردود املاد  تمنح املؤسسة األولو  2

 واالقتصاد  للمجتمع امل لي ومؤسساته

6    3 

يكون القسم املخت  بشؤون البحث العلاي في املؤسسة  3

 على تحديد مجاالت الخبرة التي تمتلكها املؤسسة 
ً
قادرا

والفرص التجارية املمكنة في مجال البحث العلاي واالعالن 

 عنها

6    0 

رص املؤسسة على املشاركة في مشروعات بحثية ممولة من تح 4

 مؤسسات بحثية أو محلية دولية

6    3 

 9 مجموع درجات مطابقة العنصر الثاني 24 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الثاني 

 

 

 

 ت

 درجة( 16العنصر الثالث: نشر البحث العلاي  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشردرجة ا  التقييم ملطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

تعمل املؤسسة على توجيه أعضاء هيئة التدريس وطلبة  1

الدراسات العليا وتحفيزهم للنشر في مجالت عاملية ذات 

 (Impact Factor)معامل تأثير  

6    6 

توفر املؤسسة قواعد بيانات للبحوث العلمية املنشورة يولا  2

اءها في مجال البحث العلاي  ويتم االحتفاظ بتقارير عن أد

 األنشطة البحثية لألفراد واالقسام والكليات

4    4 

تشجع املؤسسة أعضاء هيئة التدريس على املساهمة في  3

أنشطة البحوث العلمية التطبيقية املتصلة بحاجات املجتمع 

6    3 
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 وسوق العمل

 13 مجموع درجات مطابقة العنصر الثالث 16 العنصر الثالثمجموع الدرجة الكلية ملؤشرات  

 

 

 

 ت

 درجة( 8العنصر الرابع: تسوية البحث العلاي  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

تعمل املؤسسة التعليمية على االحتفاظ بعالقات عمل  1

قوية مع املؤسسات ذات العالقة امل لية والدولية  ورواب 

 وتفعيلها

8    6 

 6 مجموع درجات مطابقة العنصر الرابع 8 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الرابع 

 

 

 

 ت

 درجة( 12االبداع واالبتكار  العنصر الخامس: 

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

تشجع املؤسسة أعضاء هيئة التدريس أو الخريجين لل صول  1

 على جوائم عاملية أو براءات اختراع

6    6 

تضع سياسات وال ة وعادلة للملكية وتسوية حقوق  2

 امللكية الفكرية

6    3 

 9 رجات مطابقة العنصر الخامسمجموع د 12 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الخامس 

 

 

 

 ت

 درجة( 6العنصر السادس: اخالقيات البحث العلاي  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

توجد لد  املؤسسة التعليمية معايير خاصة بأخالقيات  1

اليات وال ة لنشر الوعي بها البحث العلاي معلنة وموثقة و 

 ومتابعلها

6    6 

 6 مجموع درجات مطابقة العنصر السادس 6 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر السادس 
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 ت

 درجة( 42العنصر السابع: بمصادر املعلومات  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  دال توج
ً
  جمئيا

ً
 كليا

   3  6 توفر املؤسسة التعليمية الكتق واالصدارات ال ديثة للمكتبة  1

  2   2 توفر املؤسسة التعليمية دليل املكتبة 2

تعمل املؤسسة التعليمية على تحقية شروط الفيزياء  3

 الص ية والبيئية في قاعات املكتبة

4    2 

عاون مع الجامعات توجد أن مة عاملية  برمجيات( للت 4

 اإلقليمية والعاملية

6    0 

تعمل املؤسسة على تطوير الن م املكتبية بما يتفة مع  5

 التطورات ال ديثة في مجال خدمات املكتبات واملعلومات

6    3 

تعمل املؤسسة على تجهيز املكتبات االلكترونية ال ديثة  6

 وربطها بشبكات املعلومات

8    4 

  6   6 هر التصنيفات العاملية الخاصة بالبحث العلايتشارك بأش 7

تعمل املؤسسة على انشاء بنوك للمعلومات واستخدام  8

 التقنيات ال ديثة في الوصول الاها 

4    0 

 20 مجموع درجات مطابقة العنصر السابع  42 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر السابع 

 

 

 

 ت

 درجة( 78الدواي في األنشطة العلمية والبحثية  العنصر الثامن: التعاون 

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

يوجد لد  املؤسسة التعليمية برنامج عمل يحدد الية دعم  1

أعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة والتعاون والتواصل مع 

 ات وشبكات البحث العلاي العامليةالجامع

6    3 

تعمل املؤسسة التعليمية على عقد اتفاقيات تعاونية مع  2

جهات أخر  للمشاركة في ملكية أو استخدام معدات البحث 

 ذات التكلفة العالية 

8    0 

تعمل املؤسسة لتطوير برامجها وتحسين خدماتها من خالل  3

بحثية وتبادل الميارات مع ابرام االتفاقيات العلمية وال

 املؤسسات امل لية والعاملية

6    3 

    0 6تعمل املؤسسة على عمل بروتوكول مع مكتبات الجامعات  4
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 العاملية

توجد لد  املؤسسة مذكرات تفاهم واتفاقيات الشراكة  5

والتعاون البحثي مع مراكم األبحاث امل لية والعاملية والجهات 

 دية واالجتماعية وغيرهاالصناعية واالقتصا

2    0 

تحرص املؤسسة على دعم أعضاء الهيئة التدريسية الراغبين  6

بال صول على التفرغ في مؤسسات علمية عاملية ألغرا  

 البحث العلاي

8    6 

تشجع املؤسسة الباحثين لل صول على جوائم دولية في مجال  7

 البحث العلاي

6    3 

   1  2 بحثية كافية للتدريسيينتوفر املؤسسة ساعات  8

 من نصاب  9
ً
تعمل املؤسسة على احتساب العمل البحثي جمءا

 عضو هيئة التدريس الجاميي

4    0 

تدعم املؤسسة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في ورخ العمل  10

 واملؤتمرات اإلقليمية والدولية 

6    3 

   2  4 لية تدعم املؤسسة املشاركة في عضوية هيئات دو  11

تسهم املؤسسة من خالل فرق العمل البحثية في خدمة  12

 قطاعات اإلنتاج املختلفة في املجتمع امل لي

6    0 

تتوفر لد  املؤسسة التعليمية خط  إلنشاء مراكم بحثية  13

 على وفة احتياجاتها وتكون خاضعة للمراجعة الدورية

2    0 

تشجيع التعاون في املشاريع تعمل املؤسسة التعليمية على  14

 الكبر  املعتمدة متعددة االختصاصات واملؤسسات 

6    0 

يتشارك أعضاء هيئة التدريس في مشاريع وأبحاث مشتركة مع  15

 
ً
 ودوليا

ً
 شركاء استراتيجيين محليا

6    0 

 21 مجموع درجات مطابقة العنصر الثامن 78 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الثامن 
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 %(4سابع: خدمة املجتمع  املعيار ال

 

 

 ت

 درجة( 40العنصر األول: سياسة املؤسسة التعليمية لخدمة املجتمع  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

ية توجد خط  في املؤسسة التعليمية للخدمات املجتمع 1

 معلنة وموثقة

6    3 

توجد مراكم ووحدات متخصصة  التعليم املستمر  املكاتق  2

االستشارية  العيادات الطبية  العيادات القانونية  االرشاد 

النفس ي  المراعية والبيطرية  الخ( وقبل مدة كافية تعلن عن 

 برامجها التدريبية في حقل االختصاص

8    8 

لها  الندوات  املعار   الورخ تعلن املؤسسة عن أنشط 3

( من 
ً
 وعامليا

ً
التدريبية  ال لقات النقاشية  االتفاقيات محليا

 خالل وسائل االعالم وشبكات التواصل األخر  

4    4 

تعمل املؤسسة التعليمية على تفعيل اليات التعاون مع  4

 املن مات املختلفة

4    4 

مج لتدريق الطلبة في تعمل املؤسسة التعليمية على تن يم برا 5

 
ً
 وعامليا

ً
 مؤسسات متخصصة محليا

4    2 

تعمل املؤسسة على تفعيل البرامج الخاصة مثل مكافحة  6

 اإلدمان ومحو االمية وغيرها من البرامج التوعوية

6    4 

تعمل املؤسسة على قياس مد  رضا الجهات املستفيدة من  7

 خدماتها بشكل دور 

4    0 

سسة التعليمية بإعداد تقارير تقويمية سنوية عن تقوم املؤ  8

 االسهامات التي قدملها للمجتمع

4    4 

 29 مجموع درجات مطابقة العنصر األول  40 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر األول  
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 %(15ثامن: املناهج  املعيار ال

 

 

 ت

 درجة( 14العنصر األول: األهداف  

 

 املؤشرات

 

جة الكلية الدر 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

تراعي اهداف املناهج فلسفة الدولة التعليمية وحاجات  1

 الطلبة وسوق العمل ومجتمع املعرفة وطبيعة العصر

6    4 

تركم اهداف املناهج على اكساب الطلبة املهارات التخصصية  2

 غة إجرائية قابلة للتطبية والقياس واملالح ةاملهنية بصيا

8    6 

 10 مجموع درجات مطابقة العنصر األول  14 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر األول  

 

 

 

 ت

 درجة( 34العنصر الثاني: محتو  املنهج  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  توجدال 
ً
  جمئيا

ً
 كليا

يساعد محتو  املقررات الدراسية في البرنامج األكادياي على  1

 اكتساب الطلبة املفاهيم األساسية في مجال التخص 

2    2 

توصف املقررات الدراسية في البرامج االكاديمية بشكل دقية  2

متضمنة معلومات عامة عن املقرر  وصف مختصر للمقرر 

للمقرر واملفردات التي يشتمل علاها  يضم مخرجات التعلم

املقرر واملصادر املعتمدة في املقرر واألساليق املعتمدة في تقويم 

 املقرر 

6    6 

افة محتو  البرنامج األكادياي مع رسالة املؤسسة  3 يتو

 التعليمية املعلنة وأهدافها

6    6 

يتضمن محتو  مقررات البرنامج األكادياي خبرات وانشطة  4

رفية وميدانية تطبيقية بشكل يساعد الطلبة على تطوير مع

 معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم النفسية

8    6 

يشجع محتو  مقررات البرنامج األكادياي على التنمية املهنية  5

 املستدامة

6    3 

يراعي محتو  مقررات البرنامج األكادياي التوازن بين حاجات  6

 الفرد واملجتمع

6    3 

 26 مجموع درجات مطابقة العنصر الثاني 34 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الثاني 
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 ت

 درجة( 34العنصر الثالث: استراتيجيات التعليم والتعلم  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

لتعليمية على توفير املتطلبات الالزمة لتعليم الطلبة تعمل املؤسسة ا 1

 ذو  االحتياجات التعليمية الخاصة من طرائة ووسائل تقنية 

10    5 

تستعمل استراتيجيات متعددة للتعليم والتعلم تشجع الطلبة على  2

 التفكير الناقد وحل املشكالت وتناي مهاراتهم االدائية 

14    7 

 لعملية تطور استراتيجيا 3
ً
ت التعليم والتعلم في املؤسسة التعليمية وفقا

التغذية الراجعة من قبل الطلبة التي تساعد في تقويم تلك 

 االستراتيجية وتطورها

4    2 

تعمل املؤسسة التعليمية على استعمال طرائة التعلم االلكترونية  4

 والتفاعلية ال ديثة

6    3 

 17 مجموع درجات مطابقة العنصر الثالث 34 لعنصر الثالثمجموع الدرجة الكلية ملؤشرات ا 

 

 

 

 ت

 درجة( 56العنصر الرابع: التقويم وتطوير املناهج وتحديثها  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

لقياس الخاص بتحصيل يتم تقويم قدرة وفعالية ن ام التقويم وا 1

 الطلبة في املؤسسة التعليمية بصورة منت مة

6    6 

يتيح ن ام التقويم والقياس في املؤسسة التعليمية بيانات منت مة  2

 وشاملة بشأن جودة املنهج

8    4 

يتم تحديث املناهج  املقررات( عن طرية ادخال بعض التجديدات  3

املجتمع وسوق العمل بصورة املعاصرة في ميدان التخص  وحاجات 

 منت مة

14    10 

يتم نشر نتاجات التعلم لكل برنامج أكادياي مع وجود األدلة التي تدل  4

 على امتالك الطلبة الخريجين لهذه النتاجات مقارنة باألعوام السابقة

4    0 

يتضمن البرنامج األكادياي اليات محددة ووال ة ومتنوعة لتقييم  5

 الطلبة

12    12 

يتم تطوير املناهج عن طرية تطوير االمتحانات واألخذ بأحدث  6

التن يمات املنهجية والعمل بن ام الساعات املعتمدة  املقررات( 

 والتحول ااى املنهج االلكتروني

6    3 

    0 6 يشارك ممثلو الجهات املستفيدة في تصميم املنهج وتطويره 7

 35 مجموع درجات مطابقة العنصر الرابع 56 العنصر الرابع مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات 
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 ت

 درجة( 12العنصر الخامس: التعاون الدواي في تقويم البرنامج األكادياي  

 

 املؤشرات

 

الدرجة الكلية 

 للمؤشر

افر املؤشر  التقييم درجة املطابقة / تو

  ال توجد
ً
  جمئيا

ً
 كليا

ة منت مة من أن مخرجات تتأكد املؤسسة التعليمية بصور  1

افقة مع املعايير العاملية عن طرية  البرنامج األكادياي متو

االستعانة بمعايير األقسام العلمية املنالرة في الجامعات 

اقية  العاملية لتقويم املناهج مع مراعاة مالءملها للبيئة العر

6    3 

 تعقد املؤسسة اتفاقيات مع األقسام املنالرة في الجامعات 2

العاملية الرصينة لتطوير املناهج واستضافة خبراء املناهج في 

 الجامعات العاملية ملناقشة اليات تقويمها وتطويرها

6    0 

 3 مجموع درجات مطابقة العنصر الخامس 12 مجموع الدرجة الكلية ملؤشرات العنصر الخامس 

 

 ات التعليم العااي في العراقجدول درجات عناصر معايير االعتماد املؤسس ي الوطنية ملؤسس

 2017/2018لكلية التربية للعلوم الصرفة للعام الدراس ي 

تسلسل 

 املعيار

درجة 

العنص

 ر األول 

درجة 

العنص

 ر الثاني

درجة 

العنص

ر 

 الثالث

درجة 

العنص

 ر الرابع

درجة 

العنصر 

 الخامس

درجة 

العنصر 

 السادس

درجة 

العنص

ر 

 السابع

درجة 

العنص

ر 

 الثامن

 - - - - - - 23 36 األول 

 - - - 26 41 26 12 28 الثاني

 - - - - - - 39 39 الثالث

 - - - - 25 6 27 13 الرابع

 - - - 0 2 6 14 43 الخامس

 21 20 6 9 6 13 9 42 السادس

 - - - - - - - 29 السابع

 - - - 3 35 17 26 10 الثامن

 ؤسسة التعليمية(جدول الدرجات املتحققة للمعيار األول  استراتيجية امل

 الدرجة املتحققة للعنصر الدرجة القصو  للعنصر تسلسل وعنوان العنصر

 36 42 األول: الخطة االستراتيجية

 23 28 الثاني: االفاق واإلجراءات والتطبيقات

 59 70 املجموع
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 جدول الدرجات املتحققة للمعيار الثاني  ال وكمة واإلدارة(

القصو   الدرجة تسلسل وعنوان العنصر

 للعنصر

 الدرجة املتحققة للعنصر

 28 34 األول: القيادة واإلدارة 

 12 20 الثاني: االخالقيات والشفافية املؤسسية

 26 42 الثالث: بناء وتطوير القدرات

 41 44 الرابع: وضوع السياسات والقوانين واألن مة والتعليمات

 26 40 الخامس: االليات واالجراءات

 133 180 املجموع

 

 جدول الدرجات املتحققة للمعيار الثالث  املوارد املالية واملادية(

 الدرجة املتحققة للعنصر الدرجة القصو  للعنصر تسلسل وعنوان العنصر

 39 44 األول: املوارد املالية

 39 56 الثاني: املوارد املادية

 78 100 املجموع

 ء هيئة التدريس(جدول الدرجات املتحققة للمعيار الرابع  أعضا

 الدرجة املتحققة للعنصر الدرجة القصو  للعنصر تسلسل وعنوان العنصر

 13 18 األول: الية اختيار أعضاء هيئة التدريس 

 27 32 الثاني: كفاءة عضو هيئة التدريس

 6 6 الثالث: البيئة التعلمية لعضو هيئة التدريس

 25 44 الرابع: الخدمات الداعمة لعضو هيئة التدريس

 71 100 املجموع

 

 جدول الدرجات املتحققة للمعيار الخامس  الطلبة(

 الدرجة املتحققة للعنصر الدرجة القصو  للعنصر تسلسل وعنوان العنصر

 43 66 األول: الخدمات الطالبية 

 14 30 الثاني: الخريجون 

 6 6 الثالث: خدمات االرشاد النفس ي والتوجيه التربو  

 2 10 والفعاليات الطالبية والتعاون الدواي الرابع: األنشطة

 0 8 الخامس: دور الطلبة واملساهمة في صنع القرارات

 65 120 املجموع
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 جدول الدرجات املتحققة للمعيار السادس  البحث العلاي(

 الدرجة املتحققة للعنصر الدرجة القصو  للعنصر تسلسل وعنوان العنصر

 42 54 األول: بيئة البحث العلاي 

 9 24 الثاني: تمويل البحث العلاي

 13 16 الثالث: نشر البحث العلاي

 6 8 الرابع: تسوية البحث العلاي

 9 12 الخامس: االبداع واالبتكار

 6 6 السادس: اخالقيات البحث العلاي

 20 42 السابع: مصادر املعلومات

 20 78 الثامن: التعاون الدواي في األنشطة العلمية والبحثية

 126 240 املجموع

 

 جدول الدرجات املتحققة للمعيار السابع  خدمة املجتمع(

 الدرجة املتحققة للعنصر الدرجة القصو  للعنصر تسلسل وعنوان العنصر

 29 40 األول: سياسة املؤسسة التعليمية لخدمة املجتمع

 29 40 املجموع

 

 جدول الدرجات املتحققة للمعيار الثامن  املناهج(

 الدرجة املتحققة للعنصر الدرجة القصو  للعنصر وعنوان العنصر تسلسل

 10 14 األول: األهداف  

 26 34 الثاني: محتو  املنهج

 17 34 الثالث: استراتيجيات التعليم والتعلم

 35 56 الرابع: التقويم وتطوير املناهج وتحديثها

 3 12 الخامس: التعاون الدواي في تقويم البرنامج األكادياي

 91 150 املجموع
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 جدول النسق املئوية املتحققة لكل معيار من معايير االعتماد املؤسس ي الثمانية

 النسبة املئوية املتحققة النسبة املئوية للمعيار تسلسل وعنوان املعيار

 %5,9 %7 األول: استراتيجية املؤسسة التعليمية

 %13,3 %18 الثاني: ال وكمة واإلدارة 

 %7,8 %10 وارد املالية واملاديةالثالث: امل

 %7,1 %10 الرابع: أعضاء هيئة التدريس

 %6,5 %12 الخامس: الطلبة

 %12,6 %24 السادس: البحث العلاي

 %2,9 %4 السابع: خدمة املجتمع

 %9,1 %15 الثامن: املناهج

 %65,2 %100 املجموع

 الثمانية مخط  بياني يولا النسق التي تحققت لكل معيار من املعايير 

المعيار األول; 5.9

13.3 ; ي
 
المعيار الثان

المعيار الثالث; 7.8

المعيار الرابع; 7.1
المعيار الخامس; 6.5

المعيار السادس; 12.6

المعيار السابع; 2.9

المعيار الثامن; 9.1

المعيار األول

ي 
المعيار الثان 

المعيار الثالث

المعيار الرابع

المعيار الخامس

المعيار السادس

المعيار السابع

المعيار الثامن
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  ثالثثالثالالالفصل الفصل 

نقاط املعالجة املقترحة لرفع نقاط املعالجة املقترحة لرفع التوصيات و التوصيات و 

  تقييم الكليةتقييم الكلية
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 توصيات ونقاط املعالجة املقترحة لرفع تقييم الكليةال

واملعدة حسق معايير  2017/2018دراسة تقييم الذات للعام الدراس ي  من خاللتبين 

وجود بعض  2018االعتماد املؤسس ي الوطنية ملؤسسات التعليم العااي في العراق لسنة 

 في جانبي البحث العلاي مواطن الخلل والتقصير في كثير من عناصر املعايير الثماني
ً
ة وخصوصا

 على تقييم الكلية  واملناهج مما أثر 
ً
من مجموع  65,2إذ حصلت الكلية على تقييم قدره سلبا

ض التوصيات ونقاط املعالجة التي من املمكن ان تساهم في رفع تقييم بعاالن ونورد  100

 .أعالهير يوحسق كل معيار من املعا الكلية خالل السنوات القادمة بإذن هللا

 اتيجية املؤسسة التعليمية( استر  األول املعيار 

تعلن وتوثة على موقع اعداد خط  مستقبلية الستراتيجية املؤسسة التعليمية  -1

 الكلية االلكتروني بداية كل عام دراس ي.

 والعليا في مؤسسات تخصصية عاملية. األوليةلبتي الدراسات تن يم برامج تدريق لط -2

إقامة وسعأعوية بشكل تفعيل البرامج التو  -3 الندوات والورخ التعريفية املكثفة  و

املكثف في موقع الكلية ووسائل التواصل  اإلعالنوالدعوة ااى حضورها عن طرية 

 االجتماعي.

 ستراتيجية املؤسسة التعليمية.اعتماد احصائيات سنوية عن نشاط ا -4

 أو فصليويكون هذا التقييم شهر  املؤسس ي األداءاصدار الية عمل لتقييم  -5
ً
 يا

ً
ا

ا يضمن تقدم املؤسسة ومراجعة نقاط الضعف بشكل دور  والعمل على ازاللها بم

 ص يح.التعليمية في االتجاه ال

االعتماد على الدراسات العلمية وامليدانية التي يمكن تطبيقها في خدمة املجتمع  -6

 اساتالدر  كاستفادة من تل أكبر ومتطلبات سوق العمل وتكثيف الجهود للوصول ااى 

 .األخر  تطبيقها في مؤسسات الدولة املعنية  وإمكانية

 عن السلطة العاقتراع صيغة قانون او تعليمات نافذة التخاذ القرارات بعيد -7
ً
ليا ا

 للمؤسسة وبما يحّسن من أداء املؤسسة وال يخالف القوانين املركمية النافذة.
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  (واإلدارة ال وكمة  املعيار الثاني

اقتراع انشاء عدد من التن ياي للمؤسسة مراجعة الهيكل ال  -1 شعق بصورة دورية و

املؤسسة ويقربها من مصاف الدول  أداءبما يضمن رفع مستو   اإلداريةوالوحدات 

 وال وكمة املؤسسية. اإلدارةاملتقدمة في 

لس الكلية واالستفادة من خبراتهم في دعوة ارباب العمل في املجتمع للمشاركة في مج -2

 وبما يخدم الطدعم الكلية ماد
ً
 ومعنويا

ً
 رفين لتحقية الغاية املرجوة من ذلك.يا

حسين للمؤسسة وتحديثها بشكل دائم ومناسق ملعايير ضرورة عمل خطة ت -3

 .املؤسسات العربية والعاملية املتقدمة

ل ارشاد  مل دليالتدريسيين واملولفين بقواعد السلوك الوليفي وعضرورة توعية  -4

دم تلكؤ التدريس ي أو املولف واملتزن بما يضمن ع حول السلوك الوليفي الجيد

 بواجباته واعماله املكلف بها.

النافذة واملعتمدة في الكلية بشكل والا وصريح  واألن مةضرورة اعالن القوانين  -5

 لكي 
ً
 والكترونيا

ً
وتطبيقها والقوانين  األن مةيصبح الجميع على دراية بتلك ورقيا

ل واملساواة مهما كان العنوان ية مبدأ العدنتسبين لتحقبعدالة على جميع امل

 الوليفي للمنتسق.

افم  -6 واعالنه للمنتسبين لغر  حثهم على بذل  واملكافئاتاصدار ن ام مااي لل و

 .الجهود لرفع مستو  الكلية

واالداريين والخريجين في خط  التحسين  األكاديميينضرورة اشراك ذو  الخبرة من  -7

 .املؤسس ي األداءوصول ااى اقص ى درجة من من اليض بماتطوير الدورية للكلية وال

ضرورة االهتمام بسالمة املنتسبين عن طرية انشاء وحدة طبية مصغرة في الكلية  -8

ن ام تامين صحي يكفل للمنتسق العالج على نفقة  وإصدارملعالجة ال االت الطارئة 

 لي.ى املبلة الكؤثر علستقطع من الراتق بحيث ال تاملؤسسة بنسق ضئيلة ت

مع مؤسسات عربية وعاملية  األداءالكلية من خالل مقارنة  أداءالعمل على رفع  -9

 والتقنية ال ديثة. اإلداريةرصينة بما يضمن تقدم الكلية في جميع املجاالت 

 رفع املستو  العلاي.في  أهميلهاليل ارشاد  حول التغذية الراجعة ومد  عمل د -10
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 دية(املعيار الثالث  املوارد املالية واملا

ه من املمكن ان تصاب إذ انتنويع مصادر التمويل وعدم االعتماد على مصدر واحد  -1

 ى مصادر متعددة في تمويلها.م االعتماد علعد وعجم ماد  في حالاملؤسسة بترهل 

ة بالكلية رة ادخار مبلة دائم من املال ملواجهة االخطار التي من املمكن أن تل ضرو  -2

 لتغير ال روف املالية 
ً
حتى تستطيع التغلق على الصعاب واالقتصادية للبلد تبعا

 .األحيانض املالية التي تواجهها في بع

ن اجل تمويد الكلية بأحدث ن م مالية ومحاسبية التعاقد مع شركات امل اسبة م -3

 ة.برامج القديماملالية للكلية وعدم االعتماد على ال األمور فيما يخ  

مالت وورخ العمل واملختبرات والعمل على ملشتي وااملباندراسة احتياجات الكلية من  -4

عمل التعلياي وعدم حصول زخم في تحتاجه الكلية بما يضمن سالسة ال انشاء ما

القاعات الدراسية واملختبرات التعليمية إذ أن العدد الهائل من الطلبة في قاعة 

مر اال  وهذاللمعلومات واحدة يؤثر على املستو  العلاي ملا يسببه من تشتيت وضياع 

 إذ من غير املمكن االست
ً
الطلبة في لل  رار بقبول اعداد كبيرة منممنوط بالوزارة ايضا

ااى صغر  إضافةمعرفلها بوجود نق  كبير في القاعات واملختبرات التعليمية 

 .مساحلها

التي من شأنها ان تجعل الكلية تعتمد على تكنولوجيا  األجهمةجلق كافة رة ضرو  -5

 األموالااى هدر  إضافةمل الورقي الذ  يسبق ترهل في املؤسسة املعلومات وترك الع

 .الكثيرة

ضرورة وجود انترنت سريع وفعال لجعل العمل يجر  بصورة سريعة إذ أن خدمة  -6

 وال تلية بمؤسسات تعليمية االنترنت في الكلية 
ً
خاصة والجامعة عامة هميلة جدا

 ية.ترجو الدخول ااى التصنيف العالاي للجامعات العامل
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 أعضاء هيئة التدريس(املعيار الرابع  

ورة سد ضر و املالك التدريس ي عقد اجتماعات دورية لتحديد النق  ال اصل في  -1

 اصل في االختصاصات املطلوبة على املد  القصير.النق  ال 

جامعات الدول املتقدمة لغر  ال صول على الخبرات ايفاد التدريسيين ااى  -2

بما يخدم العملية التعليمية في الكلية ويرفع املستو  ة ور ات التدريسية املتطواملهار 

 العلاي للتدريس ي والطالق على حد سواء.

يين وخبراتهم ومؤهالتهم العلمية اصات التدريسعمل قاعدة بيانات تتضمن اختص -3

تقويم البحوث العلمية واكمال وتمويد بقية املؤسسات بها لالستفادة منها في عمليات 

 علمية.لترقية المعامالت ا

العلمية السليمة  اآلراءحث التدريسيين على خدمة املؤسسة العلمية من خالل ابداء  -4

وتمويد املؤسسة بخبرات من املمكن أن تساهم في رفع مستو  الكلية بين بقية 

 لرة لها.الكليات املنا

افة وتوفير ك ضرورة تخصي  ساعات بحثية للتدريسيين وتقطع من النصاب  -5

تقاء بمستو  التدريسيين البحثي والعلاي والل اق واملعنوية لالر طلبات املادية املت

 ية للجامعات املتقدمة.بركق التصنيفات العامل

دورات تطويرية وتدريبية في طرائة التدريس ال ديثة املبنية على  إقامةضرورة  -6

 امل اضرات. إعطاء ق التقليدية فيالتفاعل االلكتروني وترك الطر 

أفضل فضل تدريس ية أل سنويانشاء ن ام جوائم  -7 شخصية مؤثرة في الطلبة ل ث  و

 التدريسيين على بذل الجهد املضاعف من اجل ال صول على هذه الجوائم.

املشاركة في الدورات والورخ واملؤتمرات املقامة في  أموالدعم التدريسيين بجمء من  -8

ي طرية بعض الصعوبات املادية التي من املمكن ان تقف عقبة ف اجنبية لتذليلدول 

 الهيئة التدريسية الراغبين باملشاركة في تلك الفعاليات. أعضاء

هم في غرفة وقاعات استراحة وعدم تكديستوفير أماكن جلوس مناسبة للتدريسيين  -9

 .واحدة غير كافية لراحلهم ونشاطهم العلاي
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 ار الخامس  الطلبة(املعي

افة الخاصة بالطعام والرعاية الطبية وال -1 رياضية وتكون خاصة ال طاتنشاتوفير املر

الفراغ  أوقاتراحة الطلبة في باملؤسسة وحدها وغير تابعة لجهة ثانية لضمان 

ليات الرياضية التي وشعورهم باالنتماء لكليلهم ورفع شأنها في كافة املسابقات والفعا

 تقام في الجامعة.

اقع  -2 اقع ممر إذ أن تكديس عدد كبير من الطلبة في غر  األقسامو فة واحدة الداخلية و

شأنه التأثير على املستو  الصحي والنفس ي والدراس ي للطالق لذا يجق أن تكون من ِ

 يلية بالطالق الجاميي ومن املس األقسام
ً
تحسن أن يكون كل طالبين الداخلية مكانا

 عن توفير 
ً
أو أر عة طالب في غرفة لضمان االستقرار النفس ي والصحي للطلبة فضال

 عن الدراسة لبعض من وتسلية بعيدكافة وسائل الراحة للطلبة من وسائل ترفيه 
ً
ا

 الوقت.

ملشكالت التي تواجه للطلبة ملا له من أهمية في حل ا األكاديايتفعيل دور املرشد  -3

 لبة في مسيرتهم الدراسية.الط

له من أثر بة بأساليق علمية ص يحة وعدم للمهم في عملية التقويم ملا تقويم الطل -4

بالة في تراجع مستواهم العلاي وذلك عن طريقة متابعة التدريسيين ورؤية مد  

 وغير عنصر .عداللهم في التعامل مع الطلبة بأسلوب متزن وعادل 

من امليسورين من التدريسيين  األموالوجمع تشكيل صندوق تكافل اجتماعي  -5

والطلبة على حد سواء بصورة شهرية أو أسبوعية ملساعدة الطلبة املتعففين إلكمال 

 دراسلهم بدون معوقات.

بث الوعي بين الطلبة من خالل عمل كتيق يولا تعليمات انضباط الطلبة النافذة  -6

لطالق للعقوبة أو الفصل نق الوقوع في املشكالت التي من شانها أن تعر  التج

 طلبة املرحلة األواى ألنهم على جهل بتلك التعليمات.
ً
 من الكلية وخصوصا

ً
 نهائيا

فهم في مؤسسات الدولة تولي إمكانيةخريجي الكلية ومد  تأسيس وحدة ملتابعة  -7

ابة غرفة عمليات تحتو  على كافة بيانات الخريجين وتكون هذه الوحدة بمث األخر  

صال م هواتف لغر  تفعيل الية االتل بهم من بريد الكتروني أو أرقاووسائل االتصا

 ة.الدائم بهم وعدم انقطاع اخبارهم بعد تخرجهم من الكلي
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فرص عمل  إليجاد األخر  عمل دراسات ميدانية باالتفاق مع مؤسسات الدولة  -8

 .لتوليف هؤالء الخريجين ممكنة

خ  املنح والبعثات الدراسية عات العالم الرصينة بما يعقد االتفاقيات مع جام -9

نا يبرز دور الوزارة في تفعيل تلك االتفاقيات ملا لها لتطوير مستو  الطلبة العلاي وه

 من أهمية في دخول العراق في مصاف التصنيفات املتقدمة للجامعات.

ليات قادر على رورة تأسيس اتحاد عام للطلبة في الجامعة ككل واتحاد فرعي في الكض -10

في املؤسسة التعليمية لغر  توصيل معاناة  اإلداريةصق أص اب املناالوصول ااى 

 شكالت الطلبة التي تواجههم في مسيرتهم الدراسية.وم

اقع النير  األفكاررورة االستفادة من بعض ض -11 ة لبعض الطلبة وتطبيقها على أر  الو

 
ً
 جديرة باالهتمام وقادرة على رفع مستو  الكلية األفكاركانت تلك  إذاخصوصا

 املؤسس ي والعلاي.

 املعيار السادس  البحث العلاي(

في الكلية وتكون مسؤولة عن كافة األنشطة البحثية أسيس وحدة البحث العلاي ت -1

 عن اعداد ادلة ارشادية واكاديمية تبين كيفية اعداد ألعضاء الهيئة 
ً
التدريسية فضال

 لرصينة.البحوث عالية الجودة واملؤهلة للنشر في دور النشر العاملية ا

من خالل تمويدهم بال وث العلمية  األخر  عقد االتفاقيات مع مؤسسات الدولة  -2

 املجتمع ككل.العملية التي تخدم تلك املؤسسات وسوق العمل وتخدم 

لتواصل مع الجامعات املتقدمة ومعرفة ضرورة ايفاد التدريسيين ايفادات بحثية ل -3

 خر تطورات البحث العلاي في تلك الجامعات.ا

تنشر بحوث منتسباها ويكون انشاؤها على  خاصة بالكلية محكمة اء مجلة عمليةانش -4

 مستوعبات النشر الرصينة.أسس رصينة متقدمة والسيي لدخولها ااى 

واملستلممات البحثية ال ديثة للتدريسيين والطلبة بما  األجهمةضرورة توفير كافة  -5

 الكلية.يسهم من رفع شان البحث العلاي في 
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 نة سنوية للبحث العلاي وتخص  هذه املوازنة فق  للبحوثتخصي  مواز  -6

الكلية العلاي  أنها سترفع مستو   األكيدالتي من و  العملية املفيدة لسوق العمل

 واملاد .

اقع الكترونية تحتو  على مصادر وبحوث علمية حديثة ملواكبة  -7 ضرورة توفير مو

 .التطور العلاي الهائل ال اصل في العالم

هم االختصاصات التطبيقية على براءات االختراع مما يمكن أص ابن حث التدريسيي -8

 .جوائم العاملية أو العربيةمن ال صول على ال

 من هذه الناحية  -9
ً
توفير دوريات وكتق ومجالت حديثة في مكتبة الكلية ألنها فقيرة جدا

 عن 
ً
 وش لها بصورة املكتبة املركمية الخاصة بالجامعة لتلك املصادر  افتقار فضال

ال ديثة  دورياتكبيرة إذ ليس من املعقول أن تكون املكتبة املركمية شبه خاوية من ال

 والتي من شانها رفع املستو  العلاي للباحثين.

مية االلكترونية وتطوير عمل مكتبات الكترونية حديثة وتمويدها بكافة املصادر العل -10

 ن ام املكتبة بما يخدم سير العملية التعليمية والبحثية.

اقع العلمية االلكترونية واالتفاق على ال صول على ا -11 الكتق  أحدثالشتراك في املو

 واملصادر املتوفرة.

 املعيار السابع  خدمة املجتمع(

مع عقدها قبل بدء العام الدراس ي وضع خطة سنوية للندوات والورخ والدورات املم  -1

م االكتفاء ليتسوى للتدريسيين التحضير لها بصورة ص يحة وعد األقلبشهر على 

 بتسجيل ال ضور فاها دون فائدة تذكر.

يد من هذه التي من املمكن ان تستف األخر  ات مع مؤسسات الدولة عقد االتفاقي -2

طات العلمية وال ضير أن تعقد تلك املؤسسات باملقابل نشاطات لها فائدة النشا

 علمية أو ثقافية أو اقتصادية باملقابل.

ثية كل و املرتبطة بالكلية بش األخر  سسات الدولة عمل استبيانات وتوزيعها على مؤ  -3

بيانات مبنية على هذه االستت النفطية وتكون املنشكاملدارس واملراكم الص ية وا

 .أسس علمية ص يحة لقياس مد  رضا تلك املؤسسات عن خريجي الكلية
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طات املقامة في اعداد احصائيات وتقارير شهرية وفصلية وسنوية عن كافة النشا -4

 ة خالل العام الدراس ي.الكلي

 عيار الثامن  املناهج(امل

رة التركيز على املناهج التي من شأنها ان تخدم سوق العمل وحاجة املجتمع ضرو  -1

 .عديمة الفائدةواالبتعاد عن املواضيع 

 األساسية األفكاراالبتعاد عن ال شو في املناهج التعليمية وضرورة التركيز على  -2

مناهج الدول املتقدمة لغر  تحديث وتطوير املناهج من  ةالنافعة للطلبة واالستفاد

 وال يلية بمنهج علاي في القرن ال
ً
  اد  والعشرين.ال الية التي أصبح بعض منها باليا

امتالك القدرة على التعلم والتعليم وال صول على الشهادات العليا وكذلك تسنم  -3

 .ؤةلكفااالختصاص وامكانية اإلدارة  املناصق القيادية في مجال

اقع للتدريسيين يمكن من خاللها التواصل  -4 تفعيل التعلم االلكتروني وانشاء مو

 ية.خارجة عن الدوام الرساي كالعطلة الصيف أوقاتلاي املستمر حتى في الع

دور  ومستمر باالعتماد على الكتق واملصادر ال ديثة ضرورة تحديث املناهج بشكل  -5

 قديمة أكل الدهر علاها وشرب. ق ومصادر واالكتفاء من االعتماد على كت

 األسئلةاي لوضع عن طرية وضع أسلوب علضرورة عمل صيغة علمية لالمتحانات  -6

  األسئلةواالبتعاد عن وضع 
ً
وتعدد  األسئلةفق  ومحاولة املوازنة بين  الصعبة جدا

مقالية بحيث ان الطالق يستنفذ  األسئلةعها فليس من املمكن أن تكون كل أنوا

 أسلوباملخص  ولم يصل ااى حل سؤالين منها وذلك باتباع  وقت االمتحان

من النوع متعدد االختيارات أو صا وخطأ  األسئلةالجامعات املتقدمة التي تركم على 

 املقالية. األسئلةااى  إضافةأو فراغات 

وتطويرها بما  في صياغة املناهج األخر  والوزارات ضرورة اشراك منتسبي وزارة التربية  -7

ستكون ولائفهم في هذه املؤسسات يجي كليتنا ساتهم خصوصا أن خر يخدم مؤس

 قول أن يدرس الطالق على منهج ال يخدم الدائرة التي يتولف فاها.وليس من املع

طن مقارنة املناهج الدراسية بمناهج الجامعات العاملية املتقدمة وتحديد موا -8

فاقات قد اتطرية ع برات دولية عنالضعف والخلل في تلك املناهج واالستعانة بخ

 مية لل اق بركق العالم املتقدم.مشتركة لتطوير املناهج التعلي

 إقامةنالرة في الجامعات العاملية عن طرية العلمية امل األقسامتفعيل االتصال مع  -9

  فرنسالكون
ً
 األقسامالهيئة التدريسية في تلك  أعضاء لالستفادة من خبرة مثال

 وخص
ً
وغيرها من  النانو تكنولوجيتواجد في العراق مثل الفي التخصصات النادرة  وصا

 االختصاصات.


