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حدةلواالجودةضمانألغراضوالتقويمالفحصعمليةالىالورقةهدفت

لكتتفرزهماوبيان(دراسيةكحالةاالنبارجامعة)العراقيةالجامعاتمن

وعلىذاتهابحدللممارسةالعامالمستوىعلىنتائجمنالممارسة

كلةالمشتبرزوهنا.والتقويمالفحصموضوعةللجامعةالخاصالمستوى

الجامعةفيهاتستفيدالتيالكيفيةفيمتمثلةوالعمليالتطبيقيبعدهافي

مستوىالعلىالمتاحةالعاليللتعليموالتقويمالفحصانظمةمنالعراقية

ستقبالا معالميةمعاييرالىتهيئتهاومتابعةالعالمي؟اواالقليمياوالدولي

عالميةتصنيفاتفيالدخولاولهااكاديمياعتمادعلىللحصول



(11)العربيةالجامعاتالتحاداالكاديميواالعتمادالجودةضمانمحاورتضمنت
ضوءهافييتمالتيالمعاييرمنمجموعةمحوركلتضمنوقد.رئيسيمحور
الجامعيليمللتعالالزمةالمواصفات"هوالعربيةالجامعاتالتحادوفقاوالمعيار.التقويم
منافسةالعلىوقدرته،فعاليتهوزيادة،لجودتهالضمانوهيقبولهيمكنالذيالجيد
تقويمندعبهاالسترشاديمكنمرجعيمقياسهووالمعيار.العالميةالتربويةالساحةفي

اسيةالقيالمستوياتمعمقارنتهخاللمنوذلكمعينةعربيةدولةفيالجامعياالداء
او،الخارجيةالجهاتاحدىتضعهامستوياتعنعبارةالمعاييرتكونوقد.المنشودة
ثيالثالالمقياسواعتمد.للمقارنةاختيارهايتماخرىمؤسسةفيانجازمستويات

كلاييرالمعوغطت.معياركلازاءالمؤسسةحالةلتقييم(ال,تقريبا,نعم:االجابات)
.التقويمموضوعةالتعليميةللمؤسسةوالمدخالتوالعملياتالمخرجاتمن

الذاتييمالتقوهماأساسيتينركيزتينعلىالتقويمعمليةترتكزعامةوبصورة
ضوءهوفيفسهابنللتقويمالخاضعةالمؤسسةبهتقومالذاتيوالتقويم.الخارجيوالتقويم

وزارةشكلهاتخارجيةجهةايةبهتقومفالخارجيالتقويمماأ.الذاتيالتقويمتقريرتقدم
املالشالتقويمويشمل،واالعتمادالجودةلضمانالمانحةالهيئةاوالعاليالتعليم

.الذاتيتقويمهانتائجعلىمعتمدا ًللجامعة



إليهانظراليمكنأساسيةخطواتبستتللجامعةالذاتيالتقويمدراسةمرت
:(2014واالعتماد،الجودةضمانمجلس)التاليالنحوعلى

علىفرعيةفرقمنهتنبثقللجامعةالذاتيالتقويملقيادةفريقتشكيل
.كليةعشرالتسعةالجامعةكلياتمستوى

القياميفيةكعلىالجامعةكلياتفيتشكيلهاتمالتيالعملفرقتدريب
.الجامعةلكلياتالذاتيالتقويمبعملية

اعليهالحصولوأساليبالمطلوبةالبياناتنوعيةعلىاالتفاق

جامعةالمستوىعلىالذاتيالتقويملدراسةالنهائيالتقريركتابة.



-:اصنافًهي( 3)جامعةًاالنبارًالىًتصنيفًالكلياتًفيًضوءًنتائجًالتقويمًالىًتجهتً
استيفاءفياكثراو%65نسبةعلىحصلتالتيللكلياتخصص:جيدالمستوى

اشهر(6-3)فترةلهاخصصتالكلياتهذهومثل.الخارجيالتقويمللجنةوفقاالمعايير
بهذاضتحوقدالمعاييراستيفاءمناعلىمستوىلتحقيقوالتحسينالتطويرإلجراء

.الجدولفيمبينةكما,فقطكليات(3)المستوى
(%40ولغاية%65مناقل)نسبةعلىحصلتالتيللكلياتخصص:مقبولالمستوى

فترةلهاتخصصالكلياتهذهومثل.الخارجيالتقويمللجنةوفقاالمعاييراستيفاءفي
.عاييرالماستيفاءمناعلىمستوىلتحقيقوالتحسينالتطويرإلجراءشهر(18-24)

بهذاحضتوقد.الغرضلذلكاالولالصنفمناكبردعموجهدالىبحاجةوهي
.الجدولفيمبينةكما,كليات(10)المستوى

في(%40)منادنىنسبةعلىحصلتالتيللكلياتخصص:مقبولغيرالمستوى
منحقيقيةقفةوإلىتحتاجالكلياتهذهومثل.الخارجيالتقويمللجنةوفقاالمعاييراستيفاء

برنامجضمناألعلىالمستوياتإلىأدائهافيللنهوضالجامعةفيالعاملينجميعقبل
كما,كليات(6)المستوىبهذاحضتوقد.غيرهامناكبرزمنيةفترةإلىيحتاجعمل
.الجدولفيمبينة



الكلياتت

درجة التقويم 

العليا

(اساس المقارنه)

درجة التقويم الذاتي

الفعلية من قبل )

(الكلية

مستوى تحقيق 

المعايير

(المقارنة/ الفعلية)

المالحظات

%2400227495رمادي/واالقتصاداإلدارة1

%2400225794فلوجة/ اإلدارة واالقتصاد 2

%2400225493فلوجة/اإلسالميةالعلوم3

%2400215390فلـوجة/ قانـون  4

%2400213986الـقــائــم/ الــتــربــيــة 5

%2400206286الطــــب البيـــطري6

%2400200283التربية الرياضية7

%2400194881التـــربــيــة للـــبـنـــات8

%2400194281الـعـلــــوم9

%2400184777الــــزراعـــــــــــة10

%2400183176التربية للعلوم الصرفة11

%2400181976الهندســــــــة12

%2400171371الحاســـــــــــــوب13

%2400157065ةالقانون والعلوم السياسي14

%2400142359رمادي/ العلوم اإلسالمية 15

%2400127353ةالتربية للعلوم اإلنساني16

%2400106044اآلداب17

%2400100342طــــــــــــب األسنــــان18

19
--2400الـطــــــــــــــــــــــــب 

خالل لم تقدم التقرير

الفترة المقررة



مستوى 

النتيجة 

الكليـــــــــــــــــاتت

الدرجة 

العليا

نـتـائـج التــقو يـم
اإلجراءات الموصى 

بها التقويم الخارجيالتقويم الذاتي
جي

ى ال
و
ست

الم
د

تحتاج إلى دعم %169371%  2400194881التـــربــيــة للـــبـنـــات1

للتأهيل لالعتماد 

المؤسسي خالل 

شهر6-3فترة 

%167870%2400213986الـقــائــم/ الــتــربــيــة2

%159166%2400183176التربية للعلوم الصرفة3

ل
و
ى المقب

و
ست

الم

المستوى المقبول

4
%138558%2400215390فلـوجة/ قانـون

تـحتـاج إلى  دعـم 

اكــبر لالنتقال إلى

مستوى أعلى  

ولتـــأهيـلـها 

لـالعــتـمــاد 

ج المؤســـسي تـحتـا

إلـى فـترة زمنـية 

24-18بين 

شــــــهرا في الحـد 

األدنــى

%136657%2400181976الهندســــــــة5

%132055%2400227495رمادي/ اإلدارة واالقتصاد6

%122451%2400194281الـعـلــــوم7

%119150%2400200283التربية الرياضية8

%112947%2400106044اآلداب9

%112747%2400206286الطــــب البيـــطري10

%110846%2400171371الحاســـــــــــــوب11

%104744%2400184777الــــزراعـــــــــــة12

13
%102043%2400225794فلوجة/ اإلدارة واالقتصاد  

ل
و
غير المقب

ى 
و
ست

الم

غير المرضيالمستوى 

14
%94139%2400127353ةالتربية للعلوم اإلنساني

تحتاج إلى وقفة 

حقيقية   من قبل 

ي الجميع للنهوض ف

أدائها إلى 

المستويات األعلى

ضمن برنامج عمل 

%87136%2400225493فلوجة/ العلوم اإلسالمية  15

%84635%2400142359رمادي/ العلوم اإلسالمية16

%84235%2400157065ةالقانون والعلوم السياسي17

%77232%2400100342طــــــــــــب األسنــــان18



الدرجات الفعلية للتقويم الخارجي  وفق محاور التقويم االحد عشر

لياالكليات الجاري تقويمها فع

مرتبة تنازليا وفق درجة )

التقويم االجمالية لكافة 

(المحاور

األخالقيات 

الجامعية

72

التقويم

120

خدمة 

المجتمع

144

البحث 

العلمي

384

المناهج 

والبرامج

384

الخدمات 

الطالبية

96

شؤون 

الطلبة

240

هيئة 

التدريس

360

الموارد

240

القيادة 

موالتنظي

240

الرؤية 

والرسالة

120

59 48 72 256 288 78 180 300 160 168 84 التربية للبنات

59 60 99 256 304 42 180 240 168 180 90 التربية القائم

50 40 45 176 208 48 170 264 140 156 78 التربية للعلوم الصرفة

50 48 81 176 256 42 150 252 132 132 66 قانون فلوجة

45 44 81 176 264 48 160 192 152 132 72 الهندسة

41 40 99 256 208 30 150 168 148 108 72 اإلدارة واالقتصاد رمادي

36 52 90 176 192 48 130 204 112 96 78 العلوم

54 32 45 128 216 24 140 192 120 120 72 التربية الرياضية

32 28 45 144 184 30 140 252 88 114 72 اآلداب

41 24 36 208 176 24 160 192 104 90 72 الطب البيطري

32 36 72 80 176 30 170 156 120 120 84 الحاسوب

50 28 63 112 168 24 160 204 124 48 66 الزراعة

32 36 54 144 160 36 120 180 96 96 66 فلوجة-اإلدارة واالقتصاد

45 28 36 128 152 24 110 168 100 90 60 التربية للعلوم اإلنسانية

45 16 36 64 168 24 60 132 120 140 66 العلوم اإلسالمية فلوجة

32 28 36 64 144 12 90 192 112 66 72 العلوم اإلسالمية رمادي

32 24 36 64 144 18 110 180 120 66 48 القانون والعلوم السياسية

45 28 45 64 192 12 70 144 76 54 42 طب األسنان

780 640 1071 2672 3340 594 2450 3612 2198 1976 1260 المجموع

60% 37% 41% 39% 48% 34% 57% 57% 51% 46% 58% )%(*نسبة االنجاز

جيد ردئ متوسط ردئ متوسط ردئ جيد جيد جيد متوسط جيد لمستوى االنجازالتصنيف 



ياتالكلهذهيجعلمماالجامعةكلياتجميعلدىشاملةإستراتيجيةخطةوجود
.المستقبلفيواإلداريةاألكاديميةأهدافهاتحقيقنحومواردهاكلتحشد

تحديدفيقوةيكسبهاالكلياتبعضفيإداريةعملإجراءاتدليلوجود
.إدارتهاجميعومسؤولياتصالحيات

موظفيأوالتدريسهيئةألعضاءسواءالتدريبيةللبرامجخططوجودعدم
المعلنةهاوأهدافرسالتهافيجاءماعلىبناءا الفعليةحاجتهامنينبثقالكليات
.للجميع

المناظرةتوالكلياالجامعةكلياتبينوالبحثيةالعلميةالتعاوناتفاقياتضعف
يعلجموالبحثيالعلميالمستوىتطويرمنتساهمبماودولياا عربياا لها

،بالجانهذافياألخرىالكلياتإليهوصلتمماواالستفادةالكليةمنتسبي
.الخارجيةالبيئةفيتحدثالتيالتطوراتمتابعةعنفضال

سوىالهالمناظرةوالكلياتالجامعةكلياتبينحقيقيةتقويمعمليةتوجدال
أينلمعرفةالعربية،الجامعاتمستوىعلىأمالعراقيةالجامعاتصعيدعلى
.المناظرةالكلياتمستوىعنالكليةتقف



مهماتولىيتمستقلككيانواالعتمادللتقويموطنيةهيئةانشاء
عاتالجامجودةضمانمتطلباتلتطبيقالمتابعةواالشراف
تتمتعالتيمالئمة،وانظمةالياتباستخدام،واالهليةالحكومية

.كاملةباالستقاللية
ذاتللجامعةتمنحالعراقيةالجامعاتفيللجودةجائزةاعتماد

الجائزةحلمنالمستقلهالهيئةتقرهافتراتوعلىالمتميزاالداء
ماد،واالعتوالجودةلضمانعالميةومعاييرمؤشراتعلىبناء
نتائجالتلكونشر.لفترةالدراسيالعامبياناتعلىبناءً 

.المتاحةاالعالموسائلبجميع
ضمانفياسسلديهاالتيالتيالعالميةالجامعاتمعالتواصل

خاصةالاالجراءاتتطبيقلتسهيلتجاربها،منلالفادةالجودة
.بها



شكرا لحسن استماعكم


