
 النظام الداخلي لالعتمادية االكادميية لكليات العلوم العراقية 
ت العلوم العراقية استنادا الى االمر الوزاري لجان يؤسس مجلس االعتمادية االكاديمية لكليا

االعتمادية لكليات العلوم الفرعية في الجامعات العراقية المرجع الرسمي لالعتماد االكاديمي 

لكليات العلوم في العراق بناءاً على االسس والمعايير الثابتة والمدونة في الدليل العراقي 

المجلس تقرر اصدار النظام الداخلي للمجلس وكما مبين في لالعتمادية االكاديمية ولتسهيل عمل 

  -المواد المدرجة في ادناه :

 ( 1المادة )

كاديمية لكليات العلوم العراقية وو مجلس مستقل يتمتع بخصيية معنوية مجلس االعتمادية اال 

لضوابط اولية قانونية ، يعمل وفقاً للقوانين والتعليمات وامستقلة واستقالل اداري ومالي و

الصاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسترشداً بالمعايير الدولية ويصضع عمله 

 الشراف جهاز االشراف والتقويم العلمي .

 

 ( 2المادة )

 -يقيد بالميطلحات االتية اينما وردت في وذا النظام المعاني المبينة ازاء كل منها :

 كليات العلوم .المجلس : مجلس االعتمادية االكاديمية ل 

 . الرئيس : رئيس مجلس االعتمادية االكاديمية لكليات العلوم 

 . النائب : نائب مجلس االعتمادية االكاديمية لكليات العلوم 

 . العضو الدائم : عضو مجلس االعتمادية االكاديمية لكليات العلوم 

  النظام : النظام الداخلي مجلس االعتمادية االكاديمية لكليات العلوم. 

 . النياب القانوني : نيف عدد االعضاء الكلي زائد واحد 

 . االغلبية المطلقة : اكثر من نيف عدد اعضاء المجلس الكلي 

  االغلبية البسيطة : اكثر من نيف عدد االعضاء الحاضرين بع اكتمال النياب

 القانوني.

 . الجلسة :االجتماع الرسمي للمجلس عند تحقق النياب القانوني 

  العضوية : اربعة سنوات تقويمية قابلة للتجديد لمرة واحدة .مدة 

 

 



 ( 3المادة )

 الرؤيا والرسالة واالوداف : 

 اوالً : الرؤيا والرسالة : 

 .الرؤيا : االرتقاء الى العالمية من حيث جودة مصرجات كليات العلوم  -1

الرسالة : االرتقاء بالتعليم في مجال العلوم اليرفة في كليات العلوم في العراق ونيل  -2

المعايير العراقية وبما يتواءم مع المعايير االقليمية والعالمية ، ومن خالل مجلس االعتماد حسب 

 معتمد .

 الهدف : منح االعتماد لكليات العلوم في العراق .  -3

 :ثانياً : اوداف المجلس 

 تقييم واقع حال كليات العلوم العراقية بالتعاون مع خبراء محليين وعالميين . -1

تطوير امكانات اعضاء المجلس بمستجدات التقويم واالعتماد للعلوم اليرفة وبخكل دوري  -2

 منظم .

 تدريب وتطوير اعضاء لجان التقييم الداخلي لكليات العلوم العراقية . -3

معايير اعتماد كليلت العلوم العراقية المعتمد )دليل اعتماد كليات االشراف على تطبيق  -4

 العلوم العراقية ( .

 متابعة تنفيذ التقييم الذاتي للكليات .  -5

 دراسة تقارير التقييم الذاتي واختيار الكليات المرشحة الجراء التقييم الصارجي . -6

 للتقييم الصارجي .االشراف على مراجعة النظراء للكليات المرشحة  -7

 اجراء التقييم الصارجي لمنح االعتماد للكليات المستوفية للمعايير . -8

استمرار متابعة الكليات الصاضعة للتقييم الصارجي حتى بعد نيل االعتماد االكاديمي بهدف  -9

 المحافظة على االعتماد االكاديمي الذي حيلت عليه . 

 

 

 



 

 ( التخكيل :4المادة )

 المجلس من اربعة عخر عضوا . يتكون  -1

 -عضوية المجلس الخروط االتية :يخترط في المرشح ل -2

 ال على اعلى شهادة علمية في حقل االختياص .ان يكون حاص -

 ان يكون خريج احدى كليات مجموعة العلوم اليرفة .  -

 ان يكون من حملة لقب استاذ او استاذ مساعد في حقل االختياص . -

 ن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنحة مصلة بالخرف . ان يكون حس -

 عن عخر سنوات في التعليم العالي .خدمته الوظيفية  ال تقلان  -

 ان ال يكون مخموال بأحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله . -

 ينتصب الرئيس ونائبه وامين المجلس من بين اعضاء المجلس في الجلسة االولى .  -3

يرأس الجلسة االولى اعلى االعضاء لقبا علميا وفي حالة وجود اكثر من عضو يرأس  -4

 المجلس اكبروم سنا . 

 ينتصب الرئيس اوال وباألغلبية المطلقة .  -5

 ينتصب نائب الرئيس وباألغلبية المطلقة.  -6

 يرشح الرئيس ثالثة من االعضاء ينتصب احدوم كأمين مجلس باالغلبية البسيطة .  -7

يتم ترشيح اعضاء المجلس من كليات العلوم العراقية وفقا للخروط المخار لها في الفقرة  -8

 ( من وذه المادة . 2)

د عدم التزامه في الحضور لثالث جلسات متتالية او تنتهي عضوية العضو في المجلس عن -9

 خمسة جلسات متفرقة بعد اصدار قرار من المجلس ييدر باألغلبية البسيطة . 

للمجلس ان يرشح احد اعضائه بعد التيويت باألغلبية البسيطة ليمثله في لجنة عمداء  -10

 كليات العلوم . 

عمل واحدة على االقل سنويا تصتص في يلتزم اعضاء المجلس بحضور مؤتمر او ورشة  -11

 عتماد االكاديمي . مجال اال



لعضو المجلس عند احالته على التقاعد او االجازات االعتيادية براتب او بدون راتب ان  -12

 يستمر في عضوية المجلس على ان يقدم طلبا خطيا يوضح فيه رغبته في ذلك . 

 تتقدم بطلب االعتماد بأغلبية الثلثين . يتصذ قرار منح االعتمادية للكلية التي   -13

يعقد المجلس جلسة واحدة شهريا على االقل وتتصذ القرارات باألغلبية البسيطة بعد اكتمال  -14

 النياب القانوني مع مراعاة القرارات التي يجب ان تتصذ بأغلبية خاصة . 

اعالم االعضاء بها قبل  على امين المجلس اعداد محاور الجلسة المعدة مسبقا على ان يتم -15

 موعد انعقاد الجلسة لمدة ال تقل عن اسبوع واحد . 

ترفع قرارات وتوصيات المجلس الى جهاز االشراف والتقويم العلمي الصدار االوامر لما  -16

 يقع ضمن صالحياته وتوجيه االخرى الى الجهات المعنية وفقا للقانون والتعليمات النافذة . 

 

 ة المجلس ( ويكلي5المادة )

 اعضاء المجلس الدائمين :  -1

الرئيس ونائب الرئيس وامين المجلس واعضاء المجلس أصالة من حملة الخهادات وااللقاب 

العلمية من اختياصات العلوم اليرفة وذوي ممارسة وخبرة في عمل الجودة واالعتمادية او 

 . كو للتربية والثقافة والعلوميونسمن االختياصات التي يحتاجها عمل المجلس ، ممثل لمنظمة ال

منسق جهاز االشراف . والسكرتارية . وما ال يقل عن موظفين أثنين ممن  -:االداريين  -2

يجيدون ادارة المكتب ، واعمال الحاسوب واالنترنيت ، ويجيدون اللغة االنكليزية وموظفين 

 خدمة . 

 الهيئة االستخارية: -3

 الصبراء الصارجيين في الجودة واالعتماد والتعليم في مجال العلوم اليرفة .   -

 مستخار قانوني .  -

 مستخار مالي .  -

 

 

 



 ( : مهام المجلس : 6المادة )

 المهام العامة للمجلس :  -اوال :

يقوم المجلس بأعداد الصطط واالدلة الصاصة بعمل االعتماد ، ويقترح البحوث ومتطلبات  -1

 العمل . 

 يضع المجلس آلية التقديم للحيول على االعتماد .  -2

 يضع المجلس التعليمات الالزمة حول آلية االعتراضات والطعون .  -3

 لعلوم في العلوم . يضع المجلس آالليات المناسبة لتقييم مصرجات كليات ا -4

إعداد برنامج لورش عمل ودورات تدريبية )وحسب حاجة الكليات والكوادر ( ويتصذ  -5

 القرارات او يقدم التوصيات المناسبة بهذا اليدد وحسب اليالحيات . 

يكون عمل المجلس مستمرا حتى اقرار االعتماد لكيات العلوم )الن كامل عملية االعتماد  -6

 (  تعاد بخكل دوري

 ثانيا : مهام رئيس المجلس : 

 يترأس اجتماعات المجلس وفق جدول االعمال المعد مسبقا .  -1

 يمثل المجلس في كافة المحافل ذات اليلة بعمل المجلس .  -2

 يتابع قيام االعضاء بالواجبات المناطة بهم .  -3

 لمجلس . استالم الطلبات من الكليات المتقدمة لنيل االعتماد وعرضها على ا -4

 متابعة وتنسيق اعمال اللجان المعدة لزيارة الكليات .  -5

 التوقيع على محاضر الجلسات .  -6

 ثالثا : مهام نائب رئيس المجلس : 

يحل محل رئيس المجلس ) وله نفس اليالحيات ( في حالة غياب الرئيس عن حضور  -1

 الجلسة وألي سبب كان . 

 جلس . متابعة الموقع االلكتروني للم -2

 متابعة تنفيذ قرارات المجلس .  -3

 التوقيع على محاضر الجلسات .  -4



 رابعا : مهام أمين المجلس 

 تحديد مواعيد االجتماعات بعد تكليفه من قبل الرئيس او نائبه .  -1

 وضع جدول أعمال االجتماعات .  -2

 يوجه الدعوات لالعضاء لحضور االجتماعات .  -3

 يتابع نخاطات االعضاء .  -4

 يخرف على االعمال السكرتارية الصاصة بالمجلس .  -5

 اعداد وكتابة محاضر الجلسات واخراجها باليورة النهائية .  -6

 التوقيع على محاضر الجلسات .  -7

 رابعا : مهام االعضاء الدائمين في المجلس : 

 الحضور والمساومة الفاعلة في االجتماعات الدورية والطارئة للمجلس .  -1

القيام بالواجبات التي يكلفون بها من قبل رئاسة المجلس ) بعد الموافقة عليها ( على ان تثبت  -2

 في محضر الجلسة . 

 المخاركة في لجان المجلس المصتلفة بعد تكليفهم وتبلغيهم تحريريا .  -3

 م بقرارات المجلس المتصذة بالتيويب . االلتزا -4

متابعة التطورات العلمية ذات العالقة بعمل المجلس وتقديم المقترحات حول تطوير عمل  -5

 المجلس وكامل العلمية التعليمية . 

 

 ( : صالحيات المجلس 7المادة )

 اوال : اليالحيات العامة : 

تحديثها وذلك استنادا الى احتياجات البلد  مراجعة معايير االعتماد بخكل دوري مع امكانية -1

 وتبعا للتطور الحاصل في وذا المجال . 

مراجعة اي من الفقرات الواردة في كافة المواد الصاصة بعمل المجلس مع امكانية تحديثها  -2

 )عند الحاجة لذلك ( . 



ت العلوم له صالحية منح ، المنح المخروط او رفض منح االعتماد الوطني الي من كليا -3

 العراقية )وحسب االلية الصاصة بذلك (. 

 متابعة المستوى العلمي لمصرجات كليات العلوم العراقية )وحسب االلية الصاصة بذلك (  -4

ع       يتابع المجلس مع الكليات مراحل تنفيذ المعايير ويراقب صحة تنفيذوا على ارض الواق -5

 ) وحسب االلية الصاصة بذلك ( . 

 توجيهات المجلس ملزمة لكليات العلوم العراقية فيما يصص االعتمادتعد  -6

اشراك خبراء خارجيين في اللجان التي تتابع تنفيذ الزيارات التدقيقية للكليات المتقدمة لنيل  -7

 االعتماد . 

االتيال المباشر مع كافة المنظمات والهيئات العلمية والتعليمية والعامية من خالل رئيس  -8

 المجلس ، الجل التعاون وتطوير خبراء االعضاء . 

 يحق للمجلس طلب التفرغ الكلي او الجزئي الي من اعضائه وحسب مقتضيات العمل .  -9

 . المطالبة بعقد جلسة طارئة للمجلسنهم عند اتفاق ما اليقل عن نيف عدد االعضاء ، يمك -10

توجيه كتب الخكر والتقدير الى الكليات التي تبدي خطوات جادة وتنفيذية نحو نيل االعتماد  -11

 والتوصية بخكر وزاري )من قبل جهاز االشراف والتقويم ( ليكون ذا قيمة معنوية عالية . 

 

 ثانيا : صالحيات رئيس المجلس : 

 ( بنظر االعتبار آراء اعضاء المجلسجلس واعداد جدول االعمال ) مع االخذ تنظيم عمل الم -1

 استدعاء االعضاء لعقد جلسة طارئة للمجلس .  -2

 النظر في طلبات واحتياجات اعضاء المجلس .  -3

 منح كتب الخكر والتقدير .  -4

( لسنة 7ية رقم )اليالحيات المالية الواردة في قانون مكاتب الصدمات العلمية واالستخار -5

 وتعليماته والممنوحة لرئيس مجلس االدارة .  1997

 اصدار االوامر االدارية الصاصة بتنظيم عمل المجلس وادارة شؤونه .  -6

 منح االجازات االعتيادية لموظفي المجلس باعتباره المسؤول االعلى لهم .  -7



    

 ( : الخؤون المالية : 8المادة )

 يرتبط المجلس ماليا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الوقت الحاضر .  -1

ار عراقي من الكلية عند تقديم الطلب ة عخر مليون دينيتم استحيال مبلغ ال يقل عن خمس -2

 للبدء بعملية االعتماد . غير قابلة للرد . 

 تتحمل الكلية نفقات زيارات لجان التقييم .  -3

 الكلية نفقات الدورات التدريبية المقامة في الكلية . تتحمل  -4

للمجلس طلب استحداث وحدة حسابية مستقلة وحساب ميرفي خاص بالمجلس واثناء ذلك  -5

تدار خالل عضو مالي ينسب للمجلس ويعتمد قانون مكاتب الصدمات العلمية واالستخارية 

 وتعليماته في صرف المبالغ المستحيلة . 

 

 ( 9المادة )

 للمجلس وباالغلبية المطلقة تعديل احكام وذا النظام متى اقتضت الضرورة ذلك . 

 

 ( 10المادة )

   يعد وذا النظام نافذا من تاريخ ميادقة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي . 


