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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 التقنيات الطبية والصحية كلية 
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 المؤسسي عتمادوفق المعايير الوطنية لال تقنيات المختبرات الطبيةلقسم تقرير التقييم الذاتي 

 

 لجنة المراجعة                                                                عداداللجنة ا

علي محمد عبد د.م.أ.                                           علي محمد عبد حمود د.م.أ. -1

 حمود 

  عدنان عبد االميرا.م.د احمد                                    احمد عدنان عبد االمير م.د. أ.-2

 اثمار علي كاظم .دم.                                       د.عامر راضي عبد الحسين م.-3

                                                     علي كاظم اثمار.دم. -4

 سهاد عبيد صبي م.م.-5

 حسين عبيد  عباسم.م. -6

  م.م.دعاء عبد الزهرة دلي  -7 

 م.م.حنان  سعد هاشم  -8

  م.م.رؤى كريم سرحان   -9  

 

 لقسمالبيانات الوصفية 

 تقنيات المختبرات الطبية :القسم اسم

  :الموقع االلكتروني
 تعليمية نوع المؤسسة :
 2012-2011 تاريخ التأسيس :

 كلية التقنيات الطبية والصحية  .:المؤسسة عنوان
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 سنوات دراسية 4 سنين الدراسة:

 بكالوريوس  الشهادة الممنوحة:

  عدد التدريسيين:

 :وجودالم ربعالطلبة للسنوات االعدد 

 الرابعة الثالثة الثانية االولى المرحلة

 65 45 86 21 عدد الطلبة

 المجموع 

 :القسم مقدمة عن

التقنيات  كلية اقسام ضمن( 2012-2011) الدراسي في العام الطبية المختبرات تقنيات قسم تم استحداث

 المختبرات )تقنيات الى تغيير اسم القسم تم وقد المرضية( التحليالت )تقنيات بأسم الطبية والصحية 

والتي   في التحليالت المرضية البكالوريوس شهادة القسم يمنح. (2018-2019) العام الدراسي في الطبية(

دراساتهم العليا وكذلك مزاولة مهنتهم في المختبرات الصحية. يضم القسم  بدورها تجعلهم مؤهلين الكمال

 )( تدريسيا و )( محاضرين خارجيين ،)( منهم حاصلين على شهادة الدكتوراه و )( من حملة الماجستير

 اضافة الى )( موظفين يمثلون الكادر الفني للقسم.

 

 المؤسسي الوطنيعتماد وفق معايير اال القسمواقع الفصل االول: 

 )التعليمية القسمة يتيجاول : استرالمعيار اال(

 الرؤية

نشاء مؤسسة فعالة ومميزة ترتقي بالواقع الصحي العراقي عن طريق التدريب والتوعية الصحية ا

  والعلمية واالطالع على اخر التطورات العلمية في هذا المجال وتوفير مناخ جامعي مناسب 

 الرسالة

القسم من اجل دعم المؤسسات الصحية والتعليمة المختلفة بالكوادر الصحية الذين يتميزون تم انشاء 

 بالكفاءة واالقتدار في مجال التحليالت المرضية والبحث العلمي وفق المعايير العالمية .
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 االهداف

 1.اكتساب كافة المعارف و المهارات األساسية في مجاالت علم التحليالت المرضية .

 2.اختيار و تهيئة المواد المطلوبة لتنفيذ أعمال التحليالت المرضية .

 3.استعمال و صيانة كافة األجهزة المختبرية .

روسية و على المسببات المرضية سواء أكانت هذه المسببات بكتيرية، طفيلية، فطرية أو في .4

 اكتساب القدرة للتحري عنها

ألمراض المكتسبةتشخيص األمراض الوراثية و تمييزها عن ا . .5 

الل التعامل مع الحاالت المرضية المعدية و السارية و كيفية الوقاية منها داخل المختبر من خ.6

 .تنفيذ اإلرشادات الخاصة بالسالمة المهنية

 7. اإللمام بالجوانب اإلنسانية مع المريض و الذي يعتبر جزء مهم من العالج.

 الهيكل التنظيمي  )دارةالالحوكمة وا)المعيار الثاني : 

 

 الهيكل التنظيمي للقسم

 

 

 
 رئيس القسم

   رر ال   

   رت ري  ال   

 ال     ا داري 

 ل    ا      ال  بي 

  التع ي ي  الع  ي ال     

 ل    ال    اع     ي   التدري 

 ال     الع  ي 

 ال     ا  ت   ي 

 ل    ا ر  د الترب  

 ل    ال  د 

 ل     ي ب   ال  ب 

      ال  ب 
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 )الموارد المالية والمادية: )المعيار الثالث 

حيث تحتوي الكلية على شعبة مالية كما تعمل على  التقنيات الطبية والصحية يرتبط القسم بعمادة كلية 

توفير السيولة المالية لشراء حاجة االقسام ويتم ذلك باشتراك عضو من القسم في لجنة المشتريات التابعة 

للكلية لكونه عضو متخصص وذو دراية باألمور المختبرية التي تتمثل باألدوات واالجهزة التي يحتجها 

 ل في موقعها الصحيح ويحول دون تبديدها .القسم ليتم صرف االموا

 )اعضاء هيئة التدريس: )المعيار الرابع 

االختصاصات المتنوعة والتي تتناسب مع المواد الدراسية للمراحل ،  ذوييضم القسم عدد من االساتذة 

 . العلمية وألقابهم القسم شهاداتهم في التدريسيين أسماءحيث يبين الجدول االتي 

 الهيئة التدريسية:اعضاء 

 ال ه د  ال  ب ا   التدري ي
 دكتوراه استاذ  دكتور رعد عجم صايل

 دكتوراه استاذ مساعد علي محمد عبد حمود
 ماجستير استاذ مساعد عالء هاشم عبد علي

مساعد تاذاس رضية حسين فاضل  ماجستير 

هراء فالح عبد العاليز  ماجستير مدرس 

 دكتوراه مدرس مساعد امير عبود

 دكتوراه استاذ دكتور عبد الصمد عليوي

  العقود الوزارية  

 ماجستير مدرس مساعد جنان كريم عيسى

 ماجستير مدرس مساعد حسن عقيل مجيد

 ماجستير مدرس مساعد  دعاء عبد الزهرة دلي

 ماجستير مدرس مساعد رؤى كريم سرحان

 ماجستير مدرس مساعد عباس حسين عبيد

العظيم عبيدعقيل عبد   ماجستير مدرس مساعد 

 ماجستير مدرس مساعد فهد داخل فهد

 ماجستير مدرس مساعد قاسم محمد هاشم

 ماجستير مدرس مساعد ميس كاظم عليوي

 ماجستير مدرس مساعد رسل فاضل عبد العباس
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  التقييمات السابقة آلخر خمس سنوات:

 
 

 )لبةالط: )المعيار الخامس 

ا ت ذ د ت ر

ا ت ذ  در  

   عد د ت ر

 در     عد

اداريي 

mailto:quality@hilla-unc.edu.iq


7  quality@hilla-unc.edu.iq     د. اعتدال العريبي            

 

يتم قبول الطلبة في القسم قبوال مركزيا بناءا على التقسيمات الوزارية المعتمدة على الطاقة االستيعابية 

للقسم وحسب معدل التخرج الذي يتم تحديده ايضا من الوزارة حسب سنة القبول ، حيث يتم قبول الطالب 

 بعد اجتيازه الدراسة االعدادية للفرع العلمي وملئه الستمارة القبول.

 

 السنة الدراسية

)للسنوات الخمسة 

 االخيرة(

 اإلعداديةمعدل الدراسة 

 )دنىالا(

عدادية الامعدل الدراسة 

 )علىالا)

 لينالمقبو لبةعدد الط

 الجدد
 طلبة الخريجينعدد ال

2021-2022 97.7 97.7 63 64 

2020-2021 98.16 98.16 169 46 

2019-2020 96.12 96.28 112 93 

2018-2019 96.28 96.57 105 65 

2017-2018 95.45 95.71 41 115 

 

 ) البحث العلمي:)المعيار السادس 

العديد من البحوث ضمن الخطة  جوذلك ال أدرا جيدة جدا  المنشورة تعد نتاجات القسم من البحوث العلمية 

وجود دراسات عليا التي من الممكن تنوع االختصاصات في القسم وكذلك لالسنوية للقسم و يعزى ذلك الى 

تم انجاز عدد من  ولذلك ان تمد القسم بعدد البأس به من البحوث والمشاركات في المؤتمرات العلمية ، 

 :لتي سيتم توضيحها بالجدول االتي البحوث ا

 

 

 الشهادة اسم التدريسي اسم البحث

-Identifying for some 

Immune and Hematological 

Indicators in Crohn,s 

Patients Infested through 

Entamoeba histolytica 

Infection 
 

 دكتوراه د.رعد عجم صايل
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Immunological assessment of 

IL-22 concentration level in 

serum woman 

Infested per Toxoplasmosis 

عجم صايل د.رعد  دكتوراه 

Evaluation of Il-8 

concentration level in 

Irritable Bowel Syndrome 

patients that suffering from 

Blastocystis infection in 

Al.Najaf Province 

 دكتوراه د.رعد عجم صايل

Correlation between some 

cytokines in patient with foot 

diabetes 

 دكتوراه أ.د.انغام جاسم محمد 

Assessment of plasmin and 

inducible nitric oxide 

synthase in the patients with 

COVID19 

أ.م.د. علي محمد عبد 

 حمود

 دكتوراه

Study and synthesis of Rubia 

Tinctrum silver 

nanoparticles extract 

أ.م.د. علي محمد عبد 

 حمود

 دكتوراه

Evaluation of total oxidant 

status, MDA and antioxidant 

capacity in the patients with 

COVID19  

أ.م.د. علي محمد عبد 

 حمود

 دكتوراه

Fixing blood alkalinity as 

preventive strategy to 

prevent covid 19 like 

infection 

عبد الصمد عليوي 

 حسن 

 

 دكتورا ه

Applying modiefied 2000 in 

vitro technique for 

maturation of b. indicus 

oocytes by using test tubes 

supplemented with m-PBs 

medium 

 

عبد الصمد عليوي 

 حسن 

 شذى عطا عبيد 

 علي حسين الدجيلي

 دكتوراه

 

 ماجستير

 ماجستير

Biological  role of race in the 

performance of basketball 

عبد الصمد عليوي 

 حسن

 دكتوراه
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 ) خدمة المجتمع:)المعيار السابع 

، حيث يعد قسم  تعد خدمة المجتمع احد االعمدة االساسية القائمة عليها المؤسسة التعليمية ومنها القسم

تقنيات المختبرات الطبية من االقسام المهمة والضرورية والتي لها دور محوري في خدمة المجتمع ويعود 

سبب ذلك لمقدرة القسم على تشكيل فرق صحية من التدريسيين والطلبة وزيارة دور االيتام والمسنين 

القيام بحمالت توعوية ضد المظاهر وتقديم الرعاية الصحية لهم ،فضال على امكانية الفرق الصحية 

 .والعادات الصحية الخاطئة

 )المناهج:) المعيار الثامن

تكون لكل مرحلة دراسية عدد من المفردات التي تم اعتمادها بناءا على الكلية المناظره للقسم في 

 .الجامعات الحكومية وتم وضعة بحيث يتناسب مع متطلبات المخرجات العلمية في القسم

 المرحلة االولى

 الوحدات
 عدد الساعات االسبوعية

 ت المادة الدراسية
 النظري العملي المجموع

 1 الكيمياء العامة 2 4 6 8

 2 تشريح ومصطلحات طبية 2 4 6 8

 3 علم االحياء البشري 2 4 6 8

 4 اجهزة المختبرات 1 3 4 5

 5 السلوك المهني واالمان 2 - 2 4

الحاسبة االلكترونيةتطبيقات  1 2 3 4  6 

 7 حقوق االنسان 2 - 2 4

 8 اللغة االنكليزية 2 - 2 2

 9 اللغة العربية 2 - 2 2

  المجموع 16 17 33 45

anthletics نجاة محمد فليح 

Immunological study of 

klebsilla peneumonila 

isolated infection patients 

 دكتوراه انغام جاسم محمد 

Phenotypic and Genotypic 

detection of biofilm and 

relation with antiobiotics 

resistant of staphyloccus 

epidermidis isolated from 

different clinical samples  

 دكتوراه انغام جاسم محمد 
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 المرحلة الثانية

 الوحـــــــــــــــدات عدد الساعات األسبوعية المادة الدراسية ت

 المجموع العملي النظري

المجهريةاالحياء  1  2 4 6 8 

 8 6 4 2 الكيمياء الحياتية السريرية 2

 6 4 2 2 الفسلجة البشرية 3

 6 4 2 2 االنسجة 4

 8 6 4 2 علم االحياء الجزيئي 5

 8 6 4 2 الطفيليات الطبية 6

 2 2 اللغة االنكليزية 7

32       20        12 المجمــــــــــــــــــــــــوع   46 

 

 المرحلة الثالثة

 الوحـــــــــــــــدات عدد الساعات األسبوعية المادة الدراسية ت

 المجموع العملي النظري

 7 5 3 2 علم االمراض النسيجية 1

 6 4 2 2 امراض الدم 2

 6 4 2 2 الفايروسات والفطريات 3

 6 4 2 2 الكيمياء السريرية 4

 7 5 3 2 الوراثة البشرية 5

 6 4 2 2 المناعة 6

 6 4 2 2 التقنيات المختبرية المتقدمة 7

 4 3 2 1 تطبيقات الحاسوب 8

 2 2 - 2 اللغة االنكليزية 9

 50 35 18 17 المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 

 عدد الساعات األسبوعية المادة الدراسية ت

 النظري    العملي   المجموع

 الوحــدات

6             4              2 المناعة السريرية 1  8 

6             4              2 بكتريا تشخيصية 2  8 

6             4              2 الكيمياء السريرية المتقدمة  3  8 

6               4              2 الطفيليات الطبية 4  8 

6              4              2 نقل الدم 5  8 
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النسيجيةعلم االمراض  6  1              3              4  5 

5              5               - المشروع 7  4 

1     ادارة مختبرات + تدريس طرق البحث 8  2 

2     اللغة االنكليزية 9  2 

42             28           14 المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع   51 

 

 الفصل الثاني تطبيق تحليل سوات في برنامج التقييم الذاتي

 (تيجية المؤسسة التعليميةاول )استرالالمعيار ا

 :ول وفق تحليل سواتالالمعيار ا  -أ

 التهديدا  الفرص ال عف           ال   
وجود رؤية ورسالة  -1

 واهداف واضحة ومعلنه
امكانية حدوث مراجعة  التوجد

والرسالة سنوية للرؤية 
 واالهداف

 التوجد

توفير خطة سنوية -2
تتوافق مع رؤية 

.والرساله واالهداف  

   

 

 : جراءات المقترحةالا -ب

 ا  تراتي ي قي   د را     رش تدريبي  لت  ير  ه را    ادر  تخصصه في   ع الخ   

ا تيراتي ي   تعديل  ب إل  ف  لت دي    ف  الت هي   لدع  ت بيق   يع ا  داف ال    ع 

  .ال    في     ا تيراتي ي  ال     ت فير فريق  تخصص ل  ت بع   الت فيذ

 :ول / ممارساتالعناصر تقييم المعيار ا -ج 

      ل اإلل تر  ي ال  قع ع ى  ع        ث   ب ل    خ ص   ا داف  ر  ل  ر ي     د-1

      ي   را عته   تت  ال     دخل ع د

   .الع ل    ق التع ي ي  ال       ت  ب   الر  ل  ت  ق -2

.ال  ي       قبل    ع يه  يص دق    ي  ت  ي  خ     ع يت   3-   

 . ع يه  التعديل    ي   را عته  يت  ل    ذاتي ت يي  ت  رير    د- 4
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 :المعيار الثاني الحوكمة

 :المعيار الثاني وفق تحليل سوات -أ

 التهديدات الفرص الضعف طنقا نقاط القوة
تطبيق يعمل القسم على -1

ة القوانين والتعليمات الصادر  
 من الجامعة والوزارة

 تشجيع كادر القسم -1 التوجد
باالشتراك بالدورات 
نمية التدريبية لتطوير وت

خبراتهم على الصعيد 
 العلمي واالداري 

 التوجد

نظيم لجان مختلفة لت تشكيل -2
العمل اإلداري والعلمي في 
القسم كالجنة االمتحانية 

اد واللجنة العلمية ولجنة االرش
التربوي ولجنة الغيابات 

 وغيرها

   

متوفير هيكل تنظيمي للقس  

 

 توفير توصيف وظيفي

 

 وجود خطة تحسين

   

 

 : جراءات المقترحةاال -ب

ا ل تر  ي   تفعي ه  ب  ل ا  ع  رفد  ذه ال   ر   ب  ادر اداري   ت ر       ر   ال     

 ب    ف  الى ع د ا ت  ع   د ري  ل   ع ع ى  ير ع ل ال     ال      .

 عناصر تقييم المعيار الثاني /ممارسات -ج

.ت ظي ي  ي ل    د -1   

. ال  ا ي  ا  ظ     ف  ت بيق -2   

.  ثق  ظيفي ت صيف    د -3   

   ع ي  ر    درا ي   ر    ل ل   ث ي     د  ع ال  ب     تر    ارا  ال    ا ت ب ل -4

 .ا  ت   ي  ال دا ل
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 :المعيار الثالث الموارد المالية والمادية

 :المعيار الثالث وفق تحليل سوات -أ

 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة
بيانات  قاعدة توجد -1

شعبة  في ليةاالم للموارد

الحسابات الخاصة 

  ..بالكلية

 اجراءات وفرتت  -2

االمن والسالمة في 
 .القسم
 

وجود بنايات قيد  -1 التوجد

 .االنشاء

انشاء المكاتب  -2
وحدة و  االستشارية 

للتعليم المستمر لتعزيز 
 .الموارد المالية

 التوجد

 

 : جراءات المقترحةالا -ب

 ت فير  رف    فص   لتدري ي ال    ب    ف  الى تفعيل ال  افز ال  لي  ل ع ه  ا د الع  صر

ز ل تدري ي  ،ب    ف  الى ت فير ق ع   ا  في  لتغ ي  ا تي ج ال    في ي فتال ال ذب  

 .ا ق   ا  ت     

 عناصر تقييم المعيار الثالث /ممارسات -ج

.الدرا ي  ال  ع       ع  ل  عدد ال    في ي  د -1  

    ا را ا  ا     ال     ال ختبري .   يع ت فير  -2

:المعيار الرابع اعضاء هيئة التدريس3  

 :المعيار الرابع وفق تحليل سوات -أ

 التهديدا  الفرص      ال عف      ال   
تحديد احتياج القسم  -1

من الكادر التدريسي 

وحسب االختصاص 

ل او قلة التواص -1

االرتباط مع الجامعات 

العالمية لالطالع على 

دعم القسم للمشاركة  -1

بالمؤتمرات والندوات 

تأخر الترقيات  -1
العلمية التي يكون القسم 

 بحاجة لها.
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مع المواد  الذي يتالئم

  العلمية في المنهج .

توزيع اللجان على  -2

الهيئة التدريسية بما 

يتناسب مع خبراتهم 

 ومؤهالتهم.

اعطاء فرصة  -3

المشاركة بالمؤتمرات 

والندوات المحلية 

والعالمية العضاء الهيئة 

 التدريسية.

اكتمال نصاب الكادر  -4
التدريسي وتكليفهم 
 بساعات اضافية.

االساليب الحديثة المتبعة 

 .ميفي التعل

 

 

 .العلمية

 

 

 : جراءات المقترحةاال -ب

ع ى ل ب )ا  ت ذي ( ، ع ت ثيف ال رش  الد را  ا     ال    ب ل  ادر التدري ي  ال  ص   

 التي ترفد التدري ي ع ى ال  ت ى الع  ي  ا دار 

 عناصر تقييم المعيار الرابع/ ممارسات -ج

 ت زيع ال  اد الدرا ي  ع ى ال  در التدري ي ب   يت   ب  ع ا ختص ص   الع  ي . -1

 ال    ب  ل يت   ب  ع خبراته       ته .ال       الفع ل  ل   در التدري ي في ل     -2

 .ال   ر   الفع ل  في ال د ا   ال  ت را  الع  ي  -3

 

 

 :المعيار الخامس الطلبة

 :المعيار الخامس وفق تحليل سوات
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 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة
توفير الية واضحة  -1

 ومعلنة لقبول الطلبة.

تتوفر لجنة االرشاد  -2

في القسم  التربوي

لتوجيه الطلبة وحل 

 مشكالتهم.

معدل قبول الطلبة  -3

مما يدل على جيد 

 مستوى الطلبة الجيد

اهتمام القسم  -4
باالنشطة الطالبية 

 المختلفة

عدم تحديد طريق  -1

واضحة للتواصل مع 

 الخريجين.

عدم وجود طالب  -2

 اجانب.

زيادة فرصة استقطاب 
الطلبة الى القسم 
ترويج باستخدام الية 

 داعمه له

 التوجد

 

 : جراءات المقترحةاال -ب

ع د اتف ق    ع    ع   د لي   ع ل ي      ع الخ    الت هي   التي تت   ب  ع  -1

 ال  ت ي   الع ل ي    تذاب ال  ب  ا    ب.

 / ممارساتالخامسعناصر تقييم المعيار  -ج

  ادر ق در  ع ى ا   ب  ع ى   يع الي  الت دي   ال ب ل  ا    ل   ب    ذلك ت فير  -1

 ا تف  راته .

 ا  ت    ب ل  ا ب التي ت  عد ع ى ت  ي   ه را  ال  لب  ت  ير  . -2

 

 

 

 :بحث العلميال السادسالمعيار 

 :وفق تحليل سوات السادسالمعيار 
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 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة
توفر خطة بحثية -1

 .سنوية للقسم
مساهمة التدريسيين  -2

من  جيد جدا بعدد 
البحوث العلمية لرفد 

 العملية البحثية

امكانية انشاء  -1 . التوجد
 اكثر  مختبرات بحثية

الدعم الكلي او  -2
 الجزئي للبحث العلمي 

االشتراك مع فرق  -3
بحثية مع جامعات محلية 

 .وعالمية

امكانية مصادرة -1
الجهود البحثية للباحث 

النشر في  عن طريق
 . مجالت علمية زائفة 

 

 

 : جراءات المقترحةاال -ب

ير  فت فير ل    ع  ي  ذا  خبرا  في الي    ر الب  ث في ال     الع ل ي  الرصي    ع ت

  ختبرا  تت   ب  ع ا تي     الع  ي  الب ثي .

 / ممارساتالسادسعناصر تقييم المعيار  -ج

ال  ير  الب ثي        ي  ت فير    ف    لأل  تذ  ت فير بعض ال  ا ب التي تخد  -1

 ال ريصي  ع ى رفد  ذا ال   ب ب ت  ج ب ثي  قي  .

 ع ا  تذ        ع   اخرى بخبراته    ذلك الب ث  بي  ا  تذ  ال    -ال   ر   الع  ي -2

 .الع  ي  ل  ص ل ع ى ب  ث رصي ه 

 :المعيار السابع خدمة المجتمع

 :وفق تحليل سوات المعيار السابع -أ

 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة
وجود نشرات -1

توعوية لبعض العادات 
الخاطئة وارشادات 
االمن والسالمة 

 .المختبرية وغيرها
القيام ببعض  -2

الدراسات التي تكون 
ذات اهمية للمجتمع 

وتساهم بعالج مشكلة 
 ما.

وضع خطة للعمل  -1 التوجد

 .ضمن الية محددة

تكثيف ورش العمل  -2

والندوات إليضاح اهمية 

 .هذا المحور

زيادة الزيارات  -3
الميدانية الداعمة للخدمة 

 .المجتمعية

تغيب التخصيص المالي 

الداعم للخدمة 

 .المجتمعية
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 : جراءات المقترحةاال -ب

التي ت ثيف ال   ر    ب ل     الت ع ي    ذلك ت  ي  ال    ع ى ال  ا يع  ال    ي   

 تع ى بأ  يته  لدى ال  ت ع

 / ممارساتالسابععناصر تقييم المعيار  -ج

   ر بر   را   ب  ترا  لبعض الع دا   ال    ي   الغير ص ي  . -1

 ال ي   بعدد    الدرا    ال ه    التي ت    ال    ع ى         . -2

 :الثامن المناهجالمعيار 

 :وفق تحليل سوات الثامنالمعيار  -أ

 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة
 المقررات توصيف -1

 دقيق بشكل الدراسية

 عامة معلومات متضمنة

 والمصادر المقرر عن

 .وغيرها والمعتمدة

مفردات المناهج  -2
الدراسية تغطي إلى حد 

ما المفاهيم االساسية في 
 مجال التخصص.

 تطوير المناهج بالتعاون التوجد
 عالمية جامعات مع

 االعتماد على حاصلة
 . األكاديمي

كثرة العطل الدراسية 
مما يؤدي الى صعوبة 
اكمال المنهج الدراسي 

 المقر

 

 

 

 : جراءات المقترحةاال -ب

  ع خ    ت قيت   تع ي ي   ي   الع ل  ال    ب   التي ت بب ارب ك في  ير الع  ي   -1

 التع ي ي .
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  ع الت  ر الع  ي ال  صل. ت ديد ال    ج ب  ل يت    -2

 / ممارساتالثامنعناصر تقييم المعيار  -ج

ع ى ال  لب لي    ع ى ا  ع   بق   عرف  ب ل  ا يع التي   عرض ال  ه ج الع  ي -1

 تع ى له.

 ع ل ت  ير  ت ديد ل     را  ال ع    ب  ل   ت ر ب   يت   ب  ع الت  را  الع  ي . -2

 

 

 جة الجودة المتحققة للمعيار االولاالطار العام لتقييم در
 (%7 التعليمية المؤسسة استراتيجية)  :االول المعيار

 )درجة ( 42االستراتيجية الخطة : االول العنصر

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

ق مطب
كليا 

وموثق 
 جزئيا

مطبق 
كليا 
ق ثومو
 اكلي

  

     √ 

تتووووووووفر فوووووووي المؤسسوووووووة التعليميوووووووة رؤيوووووووة 
ورسوووووالة واهوووووداف موثقوووووة ويوووووتم مراجعتهوووووا 

 دوريا
 

  
     √ 

تقوووووووم المؤسسووووووة بنشوووووور الرؤيووووووة والرسووووووالة 
 واالهداف واعالنها

  

     √ 
تحقووووووووووق الرسووووووووووالة متطلبووووووووووات المؤسسووووووووووة 
التعليميوووووووووووووووووة والجهوووووووووووووووووات المسوووووووووووووووووتفيدة 

 ومتطلبات سوق العمل

  

     √ 

يوووووووتم بنووووووواء الخطوووووووط علوووووووى وفوووووووق برنوووووووامج 
زمنووووووووي محوووووووودد وقاعوووووووودة بيانووووووووات تكووووووووون 
منسوووووجمة موووووع رسوووووالة المؤسسوووووة واهووووودافها 
 بمووووووا يحقووووووق التطووووووور والتحسووووووين المسووووووتمر
)الخطووووووووووط العلميووووووووووة والتوووووووووودريب وبحوووووووووووث 

 الطلبة(
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 والتطبيقات واالجراءات االفاق : الثاني العنصر

 

 %18واإلدارة  الحوكمة : الثاني المعيار

 )درجة ( 34واإلدارة القيادة : االول العنصر

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

كليا ق طبم
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

لتقيووووووويم األداء   آليوووووووة عمووووووولتوجووووووود  √       
 المؤسسي.

تعتموووووود المؤسسووووووة علووووووى الدراسووووووات  √       
فووووووووي رسووووووووم  العلميووووووووة والميدانيووووووووة

لبنوووووواء العمليووووووات  خارطووووووة الطريووووووق
وتطويرهوووووووووا ومعالجوووووووووة  التعليميوووووووووة

 الخلل

تسوووووووهم المؤسسوووووووة التعليميوووووووة فوووووووي  √       
التوووووووي تشوووووووجع   التشوووووووريعاتتفعيووووووول 

 على االنتقال
مووووووون المركزيوووووووة الوووووووى الالمركزيوووووووة 

 في األداء
 المؤسسي

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
 غيركليا و
 موثق

ق كليا مطب
وموثق 
 جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

توجوووووووود هياكوووووووول تنظيميووووووووة كليووووووووة  √       
  وجزئيوووووووووووووة ويوووووووووووووتم مراجعتهوووووووووووووا

 بصورة دورية
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 (درجة 22)العنصر الثاني : األخالقيات والشفافية المؤسسية  

تعمووووووول المؤسسوووووووة علوووووووى تطبيوووووووق  √       
كامووووووول  الجامعوووووووات بشوووووووكلقوووووووانون 
 ودقيق.

 

يتوووووووووووووووفر دليوووووووووووووول مسووووووووووووووؤوليات  √       
  االكاديميووووووووووووووووووووووووة المجووووووووووووووووووووووووالس
الجامعووووووووووة،الكليات، ) وصووووووووووالحياتها

 (األقسام
 

 تمثيوووول اربوووواب العموووول فووووي مجووووالس √       

 المؤسسة

يوجووووووود توصووووووويف وظيفوووووووي موثوووووووق  √       
وتجووووووورى   للمؤسسوووووووة وتشوووووووكيالتها
 مراجعته بصورة دورية

 

 .خطة لتحسين األداءتوجد  √       

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

ق كليا بمط
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

 تتوافر قواعد السلوك الوظيفي √       

توجوووووود آليووووووة السووووووتقطاب العوووووواملين  √       
 االكفاء والمتميزين

تراعووووووووووووووي المؤسسووووووووووووووة مبوووووووووووووودأ  √       
 الشفافية والوضوح في

التطبيوووووق الكامووووول لرنظموووووة وتوووووووفر 
 المعلومات لجميع

 .العاملين
يوجوووود نظووووام مووووالي معلوووون للحوووووافز   √      

 في المؤسسة
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 (درجة 42)العنصر الثالث: بناء وتطوير القدرات  

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

ق كليا مطب
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

تعمووووووول المؤسسوووووووة علوووووووى اشوووووووراك   √      
 ممثلي المجتمع المحلي،

واألكووووووووووووووووووواديميين واإلداريوووووووووووووووووووين 
 والخريجين في وضع

خطووووووووووووط التطوووووووووووووير للمؤسسووووووووووووة 
 ةالتعليمي

يتووووووووفر نظوووووووام لتلقوووووووي مقترحوووووووات       √  
 منتسبي المؤسسة

التعليميوووووووووة وشوووووووووكاواهم، وكيفيوووووووووة 
 .التعامل معها

يوجووووووود تعريوووووووف واضووووووو  ومعلووووووون  √       
 التعليمية بخدمات المؤسسة

توجوووووود معوووووووايير الختيوووووووار الجهوووووووات  √       
 الخارجية ذات العالقة

 .وتصنيفها

تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى  √       
 وضع ميزانيتها وفقا  

  لخطة التحسين والتطوير
العوووووواملون فووووووي المؤسسووووووة يشووووووعر 

 التعليمية باألمن
الوووووووووووووظيفي وأنظمووووووووووووة التووووووووووووأمين 

 يالصح

يتوووووووووفر فريووووووووق متوووووووووازن لبنوووووووواء  √       
 القدرات وتطويرها

يتووووووووفر االسوووووووتخدام االمثووووووول لووووووونظم  √       
 المعلومات واإلدارة
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 )درجة 44 ( والتعليمات واألنظمة والقوانين السياسات وضوح : الرابع العنصر

 اإللكترونية في المؤسسة

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

ق كليا بمط
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

       

√ 

تووووووفر المؤسسوووووة التعليميوووووة نظاموووووا  
تكوووووووووافؤ  معلنوووووووووا  وشوووووووووفافا  يكفووووووووول

الفووووووورص والعدالوووووووة فوووووووي التعيوووووووين 
 المن  والحوافزو واالختبار

توووووووووووووفر المؤسسووووووووووووة التعليميووووووووووووة  √       
 سياسوووووووووووات موثقوووووووووووة وواضوووووووووووحة

 .عادلة بشأن إجراءات الترقية

  

     √ 

تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى 
لوظوووووووووووائف ا اعوووووووووووالن مواصوووووووووووفات

وشووووووووووروط التعيووووووووووين ومعلومووووووووووات 
المؤسسووووووة ورسووووووالتها  عامووووووة عوووووون

 . وبرامجها

  

     √ 

تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى 
بياناتهووووووووووووا و نشوووووووووووور معلوماتهووووووووووووا

لمؤسسوووووووووووة ا رؤيوووووووووووة)متضووووووووووومنة  
 ورسالتها

 البووووووورامج والمقووووووورراتوأهووووووودافها و
 والدرجات

االكاديميوووووووووة ومتطلبوووووووووات القبووووووووووول 
 والتخرج وأعضاء

مجوووووووووووالس الجامعوووووووووووة والكليوووووووووووات 
 واالقسام وأعضاء

هيئوووووووووووة التووووووووووودريس والمووووووووووووظفين 
 (والطلبة

  

     √ 

تووووووفر المؤسسوووووة التعليميوووووة نظاموووووا  
ضووووووووووء  للثووووووووواب والعقوووووووواب فووووووووي

معووووووووايير محووووووووددة يضوووووووومن عوووووووودم 
لطوووووووالب واحتووووووورام ا التمييوووووووز بوووووووين
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 (درجة42)العنصر الخامس : االليات واإلجراءات  

 .مبادئ حقوق االنسان

  
     √ 

يشووووووترك بعووووووض الطلبووووووة فووووووي حوووووول 
 المشكالت

  

     √ 

توجوووووود لوووووودى المؤسسووووووة التعليميووووووة 
نظموووووة موووووؤثرة وا ضووووووابط وقواعووووود

فوووووووووي سووووووووولوك الطلبوووووووووة وتكوووووووووون 
 .معلنةو واضحة

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

ق كليا مطب
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

  

   √   

توووووووفر المؤسسووووووة التعليميووووووة نظووووووام 
السووووووووووتخدام  الضوووووووووووابط االخالقيووووووووووة

 .التقنيات الحديثة

  

     √ 

تووووووفر المؤسسوووووة التعليميوووووة أجوووووواء 
للتدريسوووووووويين ) االكاديميووووووووةالحريووووووووة 

للتعبيوووووووووور  (واالداريووووووووووين والطلبووووووووووة 
آرائهوووووم فوووووي كووووول موووووا يخوووووص  عووووون

)اسوووووووتطالع  قضوووووووايا الجامعوووووووة
 .اراء(

  

     √ 
توجوووووود لوووووودى المؤسسووووووة التعليميووووووة 

توووووووووووووؤمن  قووووووووووووووانين و تعليموووووووووووووات
 الحماية الفكرية

  

     √ 

توجوووووود لوووووودى المؤسسووووووة التعليميووووووة 
مسوووووووووووتمر و اليوووووووووووات تقيووووووووووويم دوري

واجراءاتهووووووووووووووووووووووا لسياسوووووووووووووووووووووواتها 
 ومنشوراتها

  

     √ 
تطبووووووق المؤسسووووووة التعليميووووووة نظووووووام 

للجووووووووووووووودة  التوووووووووووووودقيق الووووووووووووووداخلي
 .وعمليات التقييم الذاتي

 √       
تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى 

مؤسسووووووووات  مقارنووووووووة ادائهووووووووا مووووووووع
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 (%10)المعيار الثالث : الموارد المالية والمادية 

 .تعليمية عالمية رصينة

  

     √ 
توجوووووود اليووووووة عموووووول واضووووووحة لوووووودى 

لالسوووووووووتفادة  المؤسسوووووووووة التعليميوووووووووة
 عمليات التغذية الراجعةمن 

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

توجوووووود لوووووودى المؤسسووووووة التعليميووووووة  √       
معلنوووووووووة و خطووووووووة ماليوووووووووة موثقوووووووووة

متضوووووووووومنة توقعووووووووووات المؤسسووووووووووة 
والنفقووووووات، ويووووووتم  بشووووووأن الموووووووارد

 .مراجعتها بشكل مستمر

تعكووووووووس الخطووووووووة الماليووووووووة  رؤيووووووووة  √       
المؤسسووووووووووة  ورسووووووووووالة  واهووووووووووداف

 .التعليمية

تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى  √       
 لتمويلا تنويع مصادر

تتضووووووومن الخطوووووووة الماليوووووووة مووووووووارد     √    
المخوووووواطر  ماليووووووة كافيووووووة لمواجهووووووة

 .المحتملة

توجووووووووووود إدارة مختصوووووووووووة تتوووووووووووولى  √       
 مسووووووووووووووووووؤولية ادارة الشووووووووووووووووووؤون

لماليووووووووووووووة، فووووووووووووووي المؤسسووووووووووووووة ا
 التعليمية

تتووووووووفر وثيقووووووووة مهنيوووووووة تتضوووووووومن  √       
فووووووي أوجووووووه  الصووووووالحيات المخولووووووة

االنفوووووووووووووواق المووووووووووووووالي لمووووووووووووووديري 
التنظيميوووووووووة وبحسوووووووووب  الوحووووووووودات

 الهيكل التنظيمي في المؤسسة

تطبوووووووق المؤسسوووووووة أحووووووودث الووووووونظم  √       
 المحاسبية المهنية

يوجوووووود فووووووي المؤسسووووووة التعليميوووووووة  √       
التوووووووودقيق  نظووووووووام يووووووووؤمن عمليووووووووة
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 .والرقابة المالية الداخلية

عمليووووووووووووووات التوووووووووووووودقيق تجوووووووووووووري  √       
 سوووووووووووووونويا   الخوووووووووووووارجي الموووووووووووووالي

بواسووووووووووووووطة جهووووووووووووووة حكوميووووووووووووووة 
 .مستقلة

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

ق كليا مطب
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

   

    √ 
توجوووووووود لوووووووودى المؤسسووووووووة قاعوووووووودة 
 بيانوووووووووووووات بوووووووووووووالموارد الماديوووووووووووووة

 احتياجاتهاو

   

    √ 
توجوووووود لوووووودى المؤسسووووووة التعليميووووووة 

معتمووووووودة و خطوووووووة طويلوووووووة المووووووودى
 .من اإلدارة العليا للمؤسسة

   

    √ 

تووووووفر المؤسسوووووة التعليميوووووة الب نوووووى 
عمووووووووول  وايجووووووووواد بيئوووووووووةالتحتيوووووووووة 

مالئمووووووة وجذابووووووة تحظووووووى بصوووووويانة 
 جيدة

   

    √ 

يوجوووووود فووووووي المؤسسووووووة التعليميوووووووة 
لقاعوووووووووات ا العووووووووودد الكوووووووووافي مووووووووون

 الدراسوووووية ومكاتوووووب أعضووووواء هيئوووووة
التووووووودريس والمختبووووووورات والوووووووورش 

 .والمعامل

   

    √ 
تطبوووووووووووق المؤسسوووووووووووة التعليميوووووووووووة 

لبنى بووووووا معووووووايير الجووووووودة الخاصووووووة
 التحتية

   

    √ 
المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى تعموووووول 

لصوووووووووووووحة ا تووووووووووووووفير اجوووووووووووووراءات
 .والسالمة المهنية

   

    √ 

توووووووووووووفر المؤسسووووووووووووة التعليميووووووووووووة 
 أجهووووووووووووزة حاسوووووووووووووب وتقنيووووووووووووات
معلوموووووووووووات متطوووووووووووورة وكافيووووووووووووة 

العوووووووووودد  ومتاحووووووووووة موووووووووون حيووووووووووث
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 (درجة56)العنصر الثاني : الموارد المادية  

 

 (%12)المعيار الرابع :أعضاء هيئة التدريس 

 

 (درجة32)لعنصر الثاني : كفاءة عضو هيئة التدريس  ا

والنوعيوووووووووووة واالداموووووووووووة وتتسوووووووووووم 
 بالمرونة

   

    √ 

تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى 
لوووووالزم فوووووي ا تووووووفير الووووودعم الفنوووووي

 اسووووووووووتخدام تقنيووووووووووات االتصوووووووووواالت
 .المعلوماتو

   

    √ 
يووووووتم اسووووووتخدام تقنيووووووة المعلومووووووات 

لتعليميوووووة ا فعاليوووووات المؤسسوووووة فوووووي
 المختلفة

   

    √ 
توجووووووووود أنظموووووووووة أمووووووووون وحمايوووووووووة 

لمتعلقوووووووووة ا وصووووووووويانة المعلوموووووووووات
 بالمؤسسة التعليمية

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

كليا  مطبممق
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

       

√ 

تحديووووووووووود احتياجوووووووووووات المؤسسوووووووووووة 
لهيئوووووووة ا التعليميوووووووة مووووووون اعضووووووواء

التدريسووووووووووووووووووية وتخصصوووووووووووووووووواتهم 
 .وأهدافها مستندة الى رؤيتها

 

       

√ 

 تشوووووووكيل لجوووووووان مهنيوووووووة مووووووون ذوي
عضوووووووووواء ا الختصوووووووووواص الختيووووووووووارا

هيئوووووووة التووووووودريس لرنشوووووووطة وفقوووووووا 
تتضووووووووووومن موووووووووووؤهالتهم  لمعوووووووووووايير
 .وقدراتهم
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 (درجة  6)العنصر الثالث : البيئة التعليمية لعضو هيئة التدريس  

 

 (درجة 44)العنصر الرابع : الخدمات الداعمة لعضو هيئة التدريس 

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

  

 

    

√ 

توجوووووود لوووووودى المؤسسووووووة التعليميووووووة 
لتدريبيووووووووووووة ا خطووووووووووووط بووووووووووووالبرامج

لتطوووووووير مهووووووارات اعضوووووواء هيئووووووة 
 وقدراتهم التدريس

       

√ 
توجوووووووود قواعوووووووود بيانووووووووات خاصووووووووة 

عضووووووووووواء ا بموووووووووووؤهالت وخبووووووووووورات
 الهيئة التدريسية

       

√ 
يسووووهم عضووووو هيئووووة التوووودريس فووووي 

المؤسسووووووة  المجوووووواالت التووووووي تخوووووودم
 التعليمية في مجال تخصصه

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

ق كليا مطب
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

       
√ 

تحديد نصاب عضو هيئة التدريس 
 وفق ا  للتعليمات

 تـــوافـــــر المـــؤشـــــــردرجــــــة المــــطابقــــــة/  
 

 

 المـــــؤشـــــراتا
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 (12)المعيار الخامس : الطلبة  

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

ق كليا مطب
وموثق 
 جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

  

 √     

تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى 
لبحثيووووووووووووة ا المتطلبوووووووووووواتتوووووووووووووفير 
 . للتدريسين

  

     √ 
توووووووووووووفر المؤسسووووووووووووة التعليميووووووووووووة 

والمتطلبووووووووات  الظوووووووروف المناسووووووووبة
 اإلدارية والتعليمية

  

     √ 
توجوووووود تعليمووووووات واضووووووحة ودقيقووووووة 

أسوووووووووووواليب  تتضوووووووووووومن اسووووووووووووتخدام
 التعليم والتعلم

 

  √     

تعموووووووووووول المؤسسووووووووووووة التعليميووووووووووووة 
لموووووون   بتطبيووووووق تعليمووووووات ومعووووووايير

العلميوووووووووووووة والبحوووووووووووووث الجووووووووووووووائز 
اداء عضوووووو هيئوووووة  العلموووووي وتقيووووويم

 .التدريسية

  

     √ 

تموووووووووووون  المؤسسووووووووووووة التعليميووووووووووووة 
 تسوووووووووووووهيالت لعضووووووووووووووو الهيئووووووووووووووة
التدريسووووووووووووية للمشوووووووووووواركة فووووووووووووي 
 المووووووووووووووووووووووؤتمرات والوووووووووووووووووووووودورات
التطويريووووووووة والووووووووورش التدريبيووووووووة 

 والعالمية المحلية واالقليمية

 المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــردرجــــــة  
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا
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غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
 غيركليا و
 موثق

ق كليا مطب
وموثق 
 جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

   
    √ 

التعليميووووووة سياسووووووة توووووووفر المؤسسووووووة 
 .ومعلنة للقبول واضحة ومحددة

   

    √ 

تحووووووتفظ المؤسسووووووة التعليميووووووة بملووووووف 
فووووي مكووووان سووووري  خوووواص لكوووول طالووووب

 وآموووووووون يحوووووووووي معلومووووووووات تتعلووووووووق
بسوووووووووووولوكه ونشوووووووووووواطه ومسووووووووووووتواه 

 األكاديمي

  

     √ 

توفر المؤسسة التعليمية اماكن خاصة 
 للطلبة ؛فضال  عن وجود عدد  ومريحة

المالئمة لتقديم الطعام  ف من المرافق كا
 والصيانة والرعاية الطبية
 وغير ذلك من الخدمات

   

    √ 

توفر المؤسسة التعليمية السكن االمن 
لطلبة االقسام الداخلية مع  والمري 

القواعد التي تحكم  وجود مجموعة من
وتكون  السلوك في داخل السكن ،

 للسكنمعلومة لدى الطلبة المستخدمين 

   

    √ 

توفر المؤسسة التعليمية الدالئل 
للخدمات الطالبية التي تقدمها  االرشادية

عن  المؤسسة،  متضمنة  معلومات
 البرامج الدراسية وانواعها،

المقررات، الدرجات العلمية ،الشهادات 
االداريين  اعضاء هيئة التدريس اسماء

مجلس الجامعة ، متطلبات  ، اعضاء
والتسجيل ،الرسوم الدراسية ان القبول 

العلمية ،  وجدت ، قواعد من  الدرجات
 االنظمة االكاديمية ، االمتحانات
 )والسياسات التي تهم الطلبة كافة

   

    √ 
تقوم المؤسسة التعليمية بأجراء 

لمعرفة أرآء الطلبة  استطالعات دورية
 . المقدمة لهم بشأن الخدمات الطالبية

   

    √ 

 تكون عمليات اختبار تقويميجب أن 
مناسبة لنواتج التعلم المستهدفة،  الطلبة

 بفاعلية وعدالة مع وأن يتم تطبيقها
الذي تم  لتحقق المستقل من المستوىا

 تحقيقه
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 (درجة 32)العنصر الثاني : الخريجون 

   

    √ 

ت توفر المؤسسة التعليمية البيانا
المخرجات الطالبية في  االحصائية عن

ونسب النجاح في  مختلف انواع البرامج
المستويات و الدراسية المختلفة المواد

 الدراسية ؛ فضال عن نسب الرسوب
والفصل والتأجيل ، والرسوب بالغياب 

 الدراسية والمواد

   

    √ 

توفر المؤسسة اجراءات واضحة تضمن 
لطلبة بتغذية راجعة عن مستوى ا تزويد

تعزيز عملية التعليم  ادائهم من اجل
 والتعلم

  

     √ 

الطلبة وتوفر الخدمات تحدد احتياجات 
لك المناسبة لدراسة ت والبرامج

 االحتياجات بناء  على نتائج
 االستقصاءات العلمية

   

    √ 
 توجد اجراءات موثقة عن جميع المن 

والمساعدات المالية التي تقدمها 
 .الطلبة المحتاجين المؤسسة الى

   
    √ 

توفر المؤسسة التعليمية برامج خاصة 
 . االكاديمي باإلرشاد

   
     

توفر المؤسسة التعليمية وحدة لدعم 
 .ذوي االحتياجات الخاصة الطلبة من

   

    √ 

تتوفر لدى المؤسسة التعليمية قواعد 
وجود إجراءات إدارية  وأنظمة تكفل

الطلبة، مع وجود  عادلة وثابتة لشؤون
 آليات ف عالة للنظر في النزاعات

 . والتظلم

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

كليا  مطبق
ق ثومو
 اكلي

توجوووووووود لوووووووودى المؤسسووووووووة وحوووووووودة        √ 
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 (درجة 6)العنصر الثالث : خدمات االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 

 

الخووووووووووريجين  تنظيميووووووووووة لمتابعووووووووووة
 .وتوظيفهم

توجوووود آليووووات تفعيوووول التواصوووول مووووع        √ 
 الخريجين

تعمووووووول الوحووووووودة التنظيميوووووووة علوووووووى        √ 
 إقامووووووووووووووووووووووة دورات تدريبيووووووووووووووووووووووة
للخوووووووووووووريجين غيووووووووووووور العووووووووووووواملين 

التطوووووووير  (العوووووواطلين) فووووووي مجووووووال
 المهني

تعمووووووول الوحووووووودة التنظيميوووووووة علوووووووى        √ 
تعطووووووي  اجووووووراء دراسووووووات ميدانيووووووة

مؤشوووووووورات عوووووووون فوووووووورص العموووووووول 
 المحتملة

توجووووووود لووووووودى الوحووووووودة التنظيميوووووووة  √       
عوووووووون  قاعوووووووودة بيانووووووووات متكاملووووووووة

 الخريجين

         

 تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر درجــــــة المــــطابقــــــة/ 
 

 

 المـــــؤشـــــراتا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

       

√ 

يوجووووود مركوووووز متخصوووووص ل رشووووواد 
ي وووودار موووون قبوووول  والتربووووويالنفسووووي 

 متخصصووووووووين فووووووووي هووووووووذا المجووووووووال
ويهووووووودف الوووووووى مسووووووواعدة الطلبوووووووة 

وتهيئووووووووة  علووووووووى النمووووووووو والنجوووووووواح
التدريسووووووووويين لممارسوووووووووة مهوووووووووتهم 

بنجووووواح موووووع المحافظوووووة  اإلرشوووووادية
 على خصوصية الطلبة
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 (درجة 12)العنصر الرابع : االنشطة والفعاليات الطالبية والتعاون الدولي 

 

  الطالبية والفعاليات ةدرجاتدرجات( 8)العنصر الخامس : دور الطلبة والمساهمة في صنع القرارات 

 المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــردرجــــــة  
 

 

 المـــــؤشـــــراتا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

 

      √ 

التعليميووووووة دى المؤسسووووووة توجوووووود لوووووو
بالنشوووووواطات  لووووووة تهووووووتمعوحوووووودات مف

 لتنميوووووة القووووودرات العلميوووووة والفنيووووووة
والرياضووووووووية والثقافيووووووووة وغيرهووووووووا 

دعمهووووووووا ماديووووووووا  ،  وتعموووووووول علووووووووى
 وتشجيع الطلبة على المشاركة

فوووووووووي المجووووووووواالت التوووووووووي توووووووووتالءم 
 واهتماماتهم
 واحتياجاتهم

 

/ / / / / / / 

 -توووووووووووفر المؤسسووووووووووة التعليميووووووووووة 
خووووووودمات -عنووووووود اقتضووووووواء الحاجوووووووة

الووووووووووووودعم المناسوووووووووووووبة للطوووووووووووووالب 
دراسوووووووتهم  االجانوووووووب خوووووووالل مووووووودة

فووووووووووي البلوووووووووود وأن تكووووووووووون هووووووووووذه 
 الخدمات مصممة

لتلبيوووووووووووة االحتياجوووووووووووات الخاصوووووووووووة 
 بالطلبة

 

/ / / / / / / 

توجوووووود فووووووي المؤسسووووووة التعليميوووووووة 
واالدلووووووووووة  التعليمووووووووووات واالنظمووووووووووة

االرشووووووووادية كافووووووووة التووووووووي تسووووووووهل 
ودراسووووووة الطلبووووووة االجانووووووب  اقامووووووة
 وتنظمه

 

/ / / / / / / 

تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى 
ووووووون  توسووووووويع  الدراسوووووووية مووووووون  الم 

 خوووووووالل التواصووووووول موووووووع الجامعوووووووات
 العالمية الرصينة
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 درجة( %24) الدولي والتعاون المعيار السادس : البحث العلمي 

 المـــؤشـــــــردرجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر  
 

 

 المـــــؤشـــــراتا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

ق كليا مطب
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

       
√ 

توجووووود ممثليوووووة للطلبوووووة فوووووي االدارة 
 التعليمية العليا للمؤسسة

  

 

توووووووووووووفر المؤسسووووووووووووة التعليميووووووووووووة  √    
موووووون  اجووووووراءات خاصووووووة لالسووووووتفادة

افكوووووووار ومقترحوووووووات الطلبوووووووة فوووووووي 
المؤسسوووووووووووووة  اتخووووووووووووواذ قووووووووووووورارات

 التعليمية

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
 غيركليا و
 موثق

ق كليا مطب
وموثق 
 جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

       

√ 

يتوووووووووفر لوووووووودى المؤسسووووووووة قسووووووووم 
خطووووووووة  (تشووووووووكيل) يتووووووووولى وضووووووووع

موثقوووووة وواضوووووحة ومعلنوووووة للبحوووووث 
تتناسوووووووووب موووووووووع طبيعوووووووووة  العلمووووووووي

 المؤسسة ورسالتها

 

√ 

يشووووووووووووووترك ممثلووووووووووووووو الجهووووووووووووووات       
 المسووووووووووووووتفيدة موووووووووووووون خوووووووووووووودمات
المؤسسوووووة التعليميوووووة فوووووي صوووووياغة 

 الخطط

      

√  

تلبوووووووووي خطوووووووووة البحوووووووووث العلموووووووووي 
 متطلبوووووووووووووووات سووووووووووووووووق العمووووووووووووووول

 .واحتياجات المجتمع

   
 

   
 

تلتووووووووووووزم المؤسسووووووووووووة التعليميووووووووووووة 
 بالسياسوووووووووووووووووووات واالجوووووووووووووووووووراءات
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 (درجة 24)العنصر الثاني : تمويل البحث العلمي 

باالبتعوووووووووواث والبحووووووووووث المتصوووووووووولة 
 العلمي

   

√ 

تتوووووووافر لوووووودى المؤسسووووووة وسووووووائل     
لرعايووووووووووووووة  التحفيووووووووووووووز الكافيووووووووووووووة

البووووووووووواحثين ودعمهوووووووووووم مووووووووووووادي ا  
 .ومعنوي ا  

  

 

توووووووووووووفر المؤسسووووووووووووة التعليميووووووووووووة   √   
كافووووووة  مسووووووتلزمات البحووووووث العلمووووووي

بمووووووا فووووووي ذلووووووك مختبوووووورات وورش 
 علمية واجهزة

ومعوووووووووووودات ومووووووووووووواد ومجووووووووووووالت 
وطلبووووووة  ألعضوووووواء هيئووووووة التوووووودريس
 الدراسات العليا إلنجاز بحوثهم

  

 

توجوووووود لوووووودى المؤسسووووووة التعليميووووووة  √    
البنوووووووووى  بووووووووورامج عمووووووووول لصووووووووويانة

التحتيووووووووووة واالجهووووووووووزة والمعوووووووووودات 
 وادامتها بصورة دورية

      

√  

تتوووووووفر لوووووودى المؤسسووووووة التعليميووووووة 
واضوووووووحة تحكوووووووم  سياسوووووووات عاموووووووة

 انظمووووووووة ملكيووووووووة معوووووووودات البحووووووووث
واسووووووووووتبدالها بمووووووووووا فووووووووووي ذلووووووووووك 
 المعووووووودات التوووووووي حصووووووولت عليهوووووووا
المؤسسووووووووة عوووووووون طريووووووووق موووووووون  
اعضوووووووووووووواء هيئووووووووووووووة التوووووووووووووودريس 
اواالقسووووووووووام او معاهوووووووووود البحوووووووووووث 

 فيها

   

 

توووووووفر المؤسسووووووة شووووووروط الصووووووحة  √   
لتكفووووول سوووووالمة  والسوووووالمة المهنيوووووة

البووووووووواحثين وأنشوووووووووطتهم البحثيوووووووووة، 
سووووووووالمة اآلخوووووووورين فووووووووي  وكووووووووذلك

 داخل المؤسسة وخارجها

      

 

أن بحوثهووووووا تتأكووووود المؤسسووووووة مووووون  √
متطلبوووووووووووووات  العلميوووووووووووووة تراعوووووووووووووي

المعووووووووووايير العالميووووووووووة للمحافظووووووووووة 
 .وحمايتها على البيئة
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 (درجة 16)العنصر الثالث : نشر البحث العلمي 

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

   

√ 
   

 

تخصووووووووووص المؤسسووووووووووة موازنووووووووووة 
البحوووووووث  سووووووونوية كافيوووووووة ألنشوووووووطة
 العلمي واالبتعاث والمؤتمرات

   

√ 

   

 

تمووووووووووووون  المؤسسوووووووووووووة األوليوووووووووووووة 
المووووووووردود  لربحوووووووواث العلميووووووووة ذات

الموووووووووادي واالقتصوووووووووادي للمجتموووووووووع 
 ومؤسساته المحلي

   

√ 

   

 

يكووووووون القسووووووم المخووووووتص بشووووووؤون 
المؤسسوووووووة  البحوووووووث العلموووووووي فوووووووي

قووووووووادر ا  علووووووووى تحديوووووووود مجوووووووواالت 
تمتلكهووووووا المؤسسووووووة  الخبوووووورة التووووووي

 والفوووووورص التجاريووووووة الممكنووووووة فووووووي
مجووووووال البحووووووث العلمووووووي واإلعووووووالن 

 .عنها
    

√ 

تحووووووووووووورص المؤسسوووووووووووووة علوووووووووووووى    
 مشووووووووووووروعاتالمشوووووووووووواركة فووووووووووووي 

بحثيوووووووة ممولوووووووة مووووووون مؤسسوووووووات 
 بحثية محلية أو دولية

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

       

√ 

تعمووووووول المؤسسوووووووة علوووووووى توجيوووووووه 
وطلبووووووة  أعضوووووواء هيئووووووة التوووووودريس

الدراسوووووووووووات العليوووووووووووا وتحفيوووووووووووزهم 
مجووووووالت عالميووووووة ذات  للنشوووووور فووووووي

 Impactمعامووووووووول توووووووووأثير)
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 (درجة 8)العنصر الرابع : تسويق البحث العلمي 

 

 (درجة 12)العنصر الخامس : االبداع واالبتكار 

Factor) 
 

   

 

   

√ 

توووووووفر المؤسسووووووة قواعوووووود بيانووووووات 
المنشوووووووووووورة  للبحووووووووووووث العلميوووووووووووة

 يوضوووو  أداءهووووا فووووي مجووووال البحووووث
العلمووووووي، ويووووووتم االحتفوووووواظ بتقووووووارير 

البحثيوووووووة لرفوووووووراد  عووووووون األنشوووووووطة
 واألقسام والكليات

      

 

تشووووووجع المؤسسووووووة أعضوووووواء هيئووووووة  √
المسووووووواهمة فوووووووي  التووووووودريس علوووووووى

أنشوووووووووووووطة البحووووووووووووووث العلميوووووووووووووة 
المتصوووووووووولة بحاجووووووووووات  التطبيقيووووووووووة

 المجتمع وسوق العمل

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

كليا  مطبممق
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

   

 

  √ 

 

تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى 
عمووووول وروابوووووط  االحتفووووواظ بعالقوووووات

 قوية مع
ة المؤسسوووووووووووووووووووات ذات العالقووووووووووووووووووو

 اوالدولية وتفعيله المحلية
 

 المـــؤشـــــــردرجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر  
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا
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 (درجة 6)العنصر السادس : اخالقيات البحث العلمي 

 

 (درجة 42)العنصر السابع : مصادر المعلومات 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

       

√ 

تشووووووجع المؤسسووووووة اعضوووووواء هيئووووووة 
للحصوووووووول  التووووووودريس أوالخوووووووريجين

بووووووراءات  عالميووووووة او علووووووى جوووووووائز
 اختراع.

       

√ 

تضوووووع سياسوووووات واضوووووحة وعادلوووووة 
حقووووووووووووووق  للملكيوووووووووووووة وتسوووووووووووووويق

 الملكية الفكرية
 

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

     

 

توجوووووود لوووووودى المؤسسووووووة التعليميووووووة  √ 
 معايير خاصة

بأخالقيوووووات البحوووووث العلموووووي معلنوووووة 
واضووووووحة لنشوووووور  وموثقووووووة وآليووووووات

 ابها و متابعتهالوعي 

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

 
√ 

 تووووووفر المؤسسوووووة التعليميوووووة الكتوووووب      
 الحديثة للمكتبة واالصدارات

توووووووفر المؤسسووووووة التعليميووووووة دليوووووول        √ 

mailto:quality@hilla-unc.edu.iq


38  quality@hilla-unc.edu.iq     د. اعتدال العريبي            

 

 

 (درجة 78)العنصر الثامن : التعاون الدولي في األنشطة العلمية والبحثية 

 المكتبة
 

 

√ 

تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى       
الفيزيوووووووووووووواء  تحقيوووووووووووووق شوووووووووووووروط

الصوووووووحية والبيئيوووووووة فوووووووي قاعوووووووات 
 المكتبة

 

√ 
 برمجيوووووات)توجووووود انظموووووة عالميوووووة       

لجامعوووووات االقليميوووووة ا للتعووووواون موووووع
 (والعالمية

 

√ 

تعمووووووول المؤسسوووووووة علوووووووى تطووووووووير       
مووووووع  الوووووونظم المكتبيووووووة بمووووووا يتفووووووق

التطوووووووورات الحديثوووووووة فوووووووي مجوووووووال 
 لمكتبات والمعلوماتا خدمات

 

√ 
تعمووووووول المؤسسوووووووة علوووووووى تجهيوووووووز       

الحديثوووووووووة  المكتبوووووووووات االلكترونيوووووووووة
 بشبكات المعلوماتوربطها 

       

√ 
تشوووووووووووارك بأشوووووووووووهر التصووووووووووونيفات 
 العالميووووووووووووة الخاصووووووووووووة بالبحووووووووووووث

 العلمي

 

√ 

تعموووووووول المؤسسووووووووة علووووووووى انشوووووووواء       
واسووووووووووتخدام  بنوووووووووووك للمعلومووووووووووات

التقنيووووووات الحديثووووووة فووووووي الوصووووووول 
 إليها

 المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــردرجــــــة  
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

  

√ 

التعليميووووووة يوجوووووود لوووووودى المؤسسووووووة      
آليووووووة دعووووووم  برنووووووامج عموووووول يحوووووودد

أعضوووووووووووواء الهيئووووووووووووة التدريسووووووووووووية 
والتعوووووووواون والتواصوووووووول  للمشوووووووواركة

 مع الجامعات وشبكات
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 البحث العلمي العالمية

   

√ 

تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى     
موووووووووع  عقووووووووود اتفاقيوووووووووات تعاونيوووووووووة

جهووووووووات أخوووووووورى للمشوووووووواركة فووووووووي 
ملكيوووووة أواسوووووتخدام معووووودات البحوووووث 

 ذات التكلفة العالية

       

√ 

تعمووووووووووووول المؤسسوووووووووووووة لتطووووووووووووووير 
مووووون  برامجهوووووا وتحسوووووين خووووودماتها

خووووووالل ابوووووورام االتفاقيووووووات العلميووووووة 
وتبووووووادل الزيووووووارات مووووووع  والبحثيووووووة

 المؤسسات المحلية
 والعالمية

 √ 
 

تعموووووووول المؤسسووووووووة علووووووووى عموووووووول      
 بروتوكووووووووووووووول مووووووووووووووع مكتبووووووووووووووات

 الجامعات العالمية

  

√ 

توجوووووود لوووووودى المؤسسووووووة مووووووذكرات      
الشووووووووووووراكة  واتفاقيوووووووووووواتتفوووووووووووواهم 

والتعووووووواون البحثووووووووي موووووووع مراكووووووووز 
المحليوووووووووووة والعالميوووووووووووة  االبحووووووووووواث

والجهووووووووووووووووووووووووات الصووووووووووووووووووووووووناعية 
 واالقتصادية

 .واالجتماعية وغيرها

 

√ 

     

 

تحووووووورص المؤسسوووووووة علوووووووى دعوووووووم 
التدريسووووووووووووية  أعضوووووووووووواء الهيئووووووووووووة

الووووووووووووراغبين بالحصووووووووووووول علووووووووووووى 
مؤسسوووووووات علميوووووووة  التفووووووور  فوووووووي

 عالمية ألغراض البحث العلمي

  

√ 

تشوووووووووووجع المؤسسوووووووووووة البووووووووووواحثين      
دوليووووة فووووي  للحصووووول علووووى جوووووائز

 مجال البحث العلمي

  
√ 

توووووووفر المؤسسووووووة سوووووواعات بحثيووووووة      
 كافية للتدريسيين

 

√ 
تعموووووول المؤسسووووووة علووووووى احتسوووووواب       

مووووون نصووووواب  العمووووول البحثوووووي جوووووزءا  
 عضو هيئة التدريس الجامعي

       

√ 

توووووووووووودعم المؤسسووووووووووووة مشوووووووووووواركة 
 أعضوووووووواء هيئووووووووة التوووووووودريس فووووووووي
ورش العمووووووووووووووووول والموووووووووووووووووؤتمرات 

 اإلقليمية والدولية
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 (%4)المعيار السابع : خدمة المجتمع 

       
√ 

توووووودعم المؤسسووووووة المشوووووواركة فووووووي 
 .دولية عضوية هيئات

   

 

تسووووهم المؤسسووووة موووون خووووالل فوووورق  √   
خدمووووووووووة  العموووووووووول البحثيووووووووووة فووووووووووي

قطاعوووووووات اإلنتووووووواج المختلفوووووووة فوووووووي 
 .المحلي المجتمع

 

 

تتوووووووفر لوووووودى المؤسسووووووة التعليميووووووة  √     
بحثيووووووووة  خطووووووووط ألنشوووووووواء مراكووووووووز

علوووووووى وفوووووووق احتياجاتهوووووووا وتكوووووووون 
 .للمراجعة الدورية خاضعة

   

√ 

تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى     
المشوووووواريع  تشووووووجيع التعوووووواون فووووووي

الكبووووووووووووورى المعتمووووووووووووودة متعوووووووووووووددة 
 .والمؤسسات االختصاصات

       

√ 

يتشوووووارك أعضووووواء هيئوووووة التووووودريس 
وأبحوووووواث مشووووووتركة  فووووووي مشوووووواريع

 مووووووع شووووووركاء اسووووووتراتيجيين محليووووووا  
 .ودوليا  

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

  

√ 
توجووووووووود خطوووووووووط فوووووووووي المؤسسوووووووووة      

لمجتمعيووووووووة ا التعليميووووووووة للخوووووووودمات
 معلنة وموثقة

       

√ 

توجوووووووووووووود مراكوووووووووووووووز ووحووووووووووووووودات 
متخصصوووووووووووووووووووووووووة (التعلووووووووووووووووووووووووويم 
المسوووووووووووتمر،المكاتب االستشوووووووووووارية، 
 العيوووووووووووادات الطبيوووووووووووة، العيوووووووووووادات
القانونيووووووووووة، االرشوووووووووواد النفسووووووووووي، 

 الزراعية والبيطرية،
كافيووووة تعلوووون عوووون الووووخ) وقبوووول موووودة 
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 (%15)المعيار الثامن: المناهج 

 (درجة  14)العنصر االول: االهداف 

حقوووووووول  برامجهووووووووا التدريبيووووووووة فووووووووي
 االختصاص

 

       

√ 

تعلووووووون المؤسسوووووووة عووووووون أنشوووووووطتها 
،الووووووووورش  (النوووووووودوات ،المعووووووووارض

التدريبيووووووووة، الحلقووووووووات النقاشووووووووية ، 
محلوووووووي ا  وعوووووووالمي ا  )  االتفاقيوووووووات

مووووووووون خوووووووووالل وسوووووووووائل االعوووووووووالم 
 وشبكات

 التواصل االخرى

  

√ 
تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى      

مووووووووووع  آليووووووووووات التعوووووووووواونتفعيوووووووووول 
 المنظمات المختلفة

   √    

 

تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى 
الطلبوووووووة  تنظووووووويم بووووووورامج لتووووووودريب

فوووووي مؤسسوووووات متخصصوووووة محليوووووا 
 وعالميا

   

√ 

تعموووووووول المؤسسووووووووة علووووووووى تفعيوووووووول     
مكافحووووووة  البوووووورامج الخاصووووووة مثوووووول

االدمووووووان ومحووووووو االميووووووة وغيرهووووووا 
 .التوعوية من البرامج

 

√ 
المؤسسووووووووة علووووووووى قيوووووووواس تعموووووووول       

المسووووووتفيدة  موووووودى رضووووووا الجهووووووات
 من خدماتها بشكل دوري

   

√ 

   

 

تقوووووووووووووم المؤسسووووووووووووة التعليميووووووووووووة 
 بإعووووووداد تقووووووارير تقويميووووووة سوووووونوية
عووووووون اإلسوووووووهامات التوووووووي قووووووودمتها 

 للمجتمع

 تـــوافـــــر المـــؤشـــــــردرجــــــة المــــطابقــــــة/  
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

mailto:quality@hilla-unc.edu.iq


42  quality@hilla-unc.edu.iq     د. اعتدال العريبي            

 

 (درجة 34)لعنصر الثاني : محتوى المنهج ا

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

       

√ 

تراعووووووي اهووووووداف المنوووووواهج فلسووووووفة 
وحاجووووووووووووات  التعليميووووووووووووةالدولووووووووووووة 

الطلبووووووة وسوووووووق العموووووول ومجتمووووووع 
 وطبيعة العصر المعرفة

       

√ 

تركووووووووز اهووووووووداف المنوووووووواهج علووووووووى 
المهوووووووووووووارات  اكسووووووووووووواب الطلبوووووووووووووة

التخصصوووووووووية المهنيوووووووووة بصوووووووووياغة 
قابلووووووووووووووة للتطبيووووووووووووووق  إجرائيووووووووووووووة

 والقياس والمالحظة
 

 تـــوافـــــر المـــؤشـــــــردرجــــــة المــــطابقــــــة/  
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

       

√ 

يسوووووووووووواعد محتوووووووووووووى المقووووووووووووررات 
 البرنووووووووووووووامجالدراسووووووووووووووية فووووووووووووووي 

االكوووووواديمي علووووووى اكتسوووووواب الطلبووووووة 
فوووووووي مجوووووووال  المفووووووواهيم االساسوووووووية

  صالتخص

       

√ 

 
توصوووووف المقوووووررات الدراسوووووية فوووووي 

بشووووووكل دقيووووووق  البوووووورامج االكاديميووووووة
معلوموووووووات عاموووووووة عووووووون  متضووووووومنة
وصووووووف مختصوووووور للمقوووووورر  المقوووووورر

 يضم مخرجات التعلم
للمقووووورر والمفوووووردات التوووووي يشوووووتمل 

والمصووووووووووووادر  عليهووووووووووووا المقوووووووووووورر
المعتمووووودة فوووووي المقووووورر واألسووووواليب 

 في تقويم المقرر المعتمدة

       
√ 

يتوافووووووووووووق محتوووووووووووووى البرنووووووووووووامج 
المؤسسوووووة  االكووووواديمي موووووع رسوووووالة
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 درجة(  34)لعنصر الثالث : استراتيجيات التعليم والتعلم ا

 التعليمية المعلنة واهدافها

       

√ 

يتضوووووووووووومن محتوووووووووووووى مقووووووووووووررات 
خبووووووووووورات  البرنووووووووووامج االكوووووووووواديمي

وانشوووووووووووطة معرفيوووووووووووة وميدانيوووووووووووة 
يسووووووواعد الطلبوووووووة  تطبيقيوووووووة بشوووووووكل

معوووووووووووووووارفهم علوووووووووووووووى تطووووووووووووووووير 
 ومهاراتهم

 واتجاهاتهم النفسية

       

√ 
يشوووووووووووووجع محتووووووووووووووى مقوووووووووووووررات 
 البرنووووووووووووامج االكوووووووووووواديمي علوووووووووووووى

 التنمية المهنية المستدامة

       

√ 
يراعوووووووووووووي محتووووووووووووووى مقوووووووووووووررات 

التوووووووووووازن  البرنووووووووووامج االكوووووووووواديمي
 بين حاجات الفرد والمجتمع

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

      

√  

المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى تعموووووول 
الالزمووووووة لووووووتعلم  توووووووفير المتطلبووووووات

الطلبوووووووووووووووووووة ذوي االحتياجوووووووووووووووووووات 
الخاصوووووووة مووووووون طرائوووووووق  التعليميوووووووة

 ووسائل تقنية.

       

√ 

تسووووووووتعمل اسووووووووتراتيجيات متعووووووووددة 
الطلبوووووووة  للتعلووووووويم والوووووووتعلم تشوووووووجع

علووووووووووى التفكيوووووووووور الناقوووووووووود وحوووووووووول 
مهوووووووووواراتهم  المشووووووووووكالت وتنمووووووووووي

 .األدائية
 

      

√  

اسوووووووووووتراتيجيات التعلووووووووووويم تطوووووووووووور 
التعليميوووووة  والوووووتعلم فوووووي المؤسسوووووة

وفووووووق ا  لعمليووووووة التغذيووووووة الراجعووووووة 
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 (درجة 56)العنصر الرابع : التقويم وتطوير المناهج وتحديثها 

التووووي تسوووواعد فووووي  موووون قبوووول الطلبووووة
تقوووووووووووووويم تلوووووووووووووك االسوووووووووووووتراتيجية 

 وتطويرها

      

√  

تعموووووول المؤسسووووووة التعليميووووووة علووووووى 
الووووووووووووووتعلم  اسووووووووووووووتعمال طرائووووووووووووووق

 االلكترونية والتفاعلية الحديثة

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتـا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

       

√ 

يووووووتم تقووووووويم قوووووودرة وفعاليووووووة نظووووووام 
الخوووووووووووواص  التقووووووووووووويم والقيوووووووووووواس

بتحصوووووويل الطلبووووووة فووووووي المؤسسووووووة 
 بصورة منتظمة التعليمية

  

√ 

    

 

يتووووي  نظووووام التقووووويم والقيوووواس فووووي 
بيانوووووووووووات  المؤسسوووووووووووة التعليميوووووووووووة

منتظموووووووة وشووووووواملة بشوووووووأن جوووووووودة 
 المنهج

 

     

√ 

 

 

يوووووووووووووووتم تحوووووووووووووووديث المنووووووووووووووواهج ( 
 المقوووووووررات) عووووووون طريوووووووق ادخوووووووال
بعوووووض التجديووووودات المعاصووووورة فوووووي 

 ميدان التخصص
وحاجوووووووووووات المجتموووووووووووع وسووووووووووووق 

 بصورة منتظمة العمل

 

√ 
يووووووتم نشوووووور نتاجووووووات الووووووتعلم لكوووووول       

وجووووووووود  برنووووووووامج اكوووووووواديمي مووووووووع
االدلووووووة التووووووي توووووودل علووووووى امووووووتالك 
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 (درجة 12)العنصر الخامس: التعاون الدولي في تقويم البرنامج االكاديمي 

الخووووووووووووووريجين لهووووووووووووووذه  الطلبووووووووووووووة
بووووووووووواألعوام النتاجوووووووووووات مقارنوووووووووووة 

 السابقة

  

√ 
    

 

يتضوووووووووومن البرنووووووووووامج االكوووووووووواديمي 
ومتنوعوووووة  آليوووووات محوووووددة واضوووووحة

 لتقييم الطلبة

      

√ 

يوووووتم تطووووووير المنووووواهج عووووون طريوووووق  
األخوووووووووووذ و تطووووووووووووير االمتحانوووووووووووات

بأحوووووووووودث التنظيمووووووووووات المنهجيووووووووووة 
السووووووووووووواعات  والعمووووووووووووول بنظوووووووووووووام

المعتمووووووودة (المقوووووووررات) و التحوووووووول 
 الى

 .المنهج االلكتروني

  

√  

يشووووووووووووووارك ممثلووووووووووووووو الجهووووووووووووووات     
 المسووووووتفيدة فووووووي تصووووووميم الموووووونهج

 وتطويره

 درجــــــة المــــطابقــــــة/ تـــوافـــــر المـــؤشـــــــر 
 

 

 المـــــؤشـــــراتا

 

غير  
مطبق 
وغير 
 موثق

ق بمط
جزئيا 
وغير 
 موثق

مطبق 
جزئيا 
وموثق 
 جزئيا

مطبق 
جزئيا 
وموثق 

 كليا

مطبق 
كليا 
 غيرو

 موثق

مطبممق كليا 
 وموثق جزئيا

مطبق كليا 
ق ثومو
 اكلي

 

√ 

تتأكوووووووووووود المؤسسووووووووووووة التعليميووووووووووووة       
 بصوووووووووووووورة منتظموووووووووووووة مووووووووووووون ان
مخرجوووووووووات البرنوووووووووامج االكووووووووواديمي 

 متوافقة مع المعايير
العالميووووووة عوووووون طريووووووق االسووووووتعانة 

العلميوووووووووووووة  بمعوووووووووووووايير االقسوووووووووووووام
المنووووواظرة فوووووي الجامعوووووات العالميوووووة 

المنوووووووواهج مووووووووع مراعوووووووواة  لتقووووووووويم
 مالءمتها للبيئة العراقية

 

√ 

تعقووووووود المؤسسوووووووة اتفاقيوووووووات موووووووع       
الجامعووووووات  االقسوووووام المنوووووواظرة فووووووي

العالميووووووووووووة الرصووووووووووووينة لتطوووووووووووووير 
واستضوووووووووووافة خبوووووووووووراء  المنووووووووووواهج
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 ستخراج الفجوةول الالاتحليل نتائج تدقيق المعيار 

 المناهج في الجامعات العالمية
لمناقشوووووووووووووة آليوووووووووووووات تقويمهوووووووووووووا 

 وتطويرها
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