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 -  معايير اعتماد كليات العلوم وفق االطار الوطني لضمان الجودة  -
 

 محور استراتيجية المؤسسة التعليمية -المحور االول:
 

 اسم المحور
 المؤشرات و االهداف  مكونات المحور  لمحور عناصر ا
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 الرؤية- الخطة االستراتيجية -1
 الرسالة-
 الهداف -
 التخطيط-
 التقييم و التقويم -

 تتوفر في المؤسسه التعليمية رؤية ورسالة موثوقة وتحقق االهداف عملياً و يتم مراجعتها دورياً. •
 االهداف 

 يجية من قبل الجهة المستفيدة .وضوح االهداف االسترات-1
 وجود دراسات علمية تحليلية للبيئة التعليمية لبناء االهداف .-2

 تقوم المؤسسة بنشر الرؤية و الرسالة واعالنها •
 االهداف 

تحقيق الشفافية من خالل وضوح اهداف المؤسسة التعليمية للجهات المستفيدة وكافة منتسبي -1
 المؤسسة .

 الرسالة تحقق متطلبات المؤسسة التعليمية و الجهات  المستفيدة و متطلبات سوق العمل.  •
 االهداف 

 االدارة العليا اهدافها بعد دراسة متطلباتها و الجهات المستفيدة و سوق العمل .تحدد -1
 وجود اليات التنفيذ تبعاً لنوع المتطلبات .-2

يتم بناء الخطط على وفق برنامج زمني محدد وقاعدة بيانات منسجمة مع رسالة المؤسسة و اهدافها •
 بما يحقق التطوير و التحسن المستمر .

  االهداف
 وجود خطة شاملة تحقق التطوير و التحسين المستمر وفقاً لبرنامج زمني محدد.-1
 تأمين قاعدة معلومات و بيانات شامله لبناء الخطة من واقع البيئة التعليمية. -2

 التقييم الذاتي- االفاق و االجراءات و التطبيقات -2
 التغذية الراجعة -
التشريعات القوانين واللوائح -

 والتعليمات و الضوابط. 
 

 توجد الية عمل لتقييم االداء المؤسسي .•
 االهداف 

اعتماد الدراسات التحليليه شاملة لفعاليات المؤسسة التعليمية كافة تحقق عملية تقييم االداء -1
 المؤسسي .

تعتمد المؤسسة الدراسات العلمية والميدانية في رسم خارطة طريق لبناء العمليات التعليمية و  •
 تطويرها و معالجة الخلل.

 االهداف
 وجود اجراءات تعالج نقاط الضعف  بكل خطوة من خطوات مسار العملية التعليمية.-1

من المركزية الى الالمركزية في االداء تسهم المؤسسة التعليمية في انماء بيئة تشجع على االنتقال •
 المؤسسي
 االهداف 

 تطوير المؤسسة التعليمية في تشريع تعليمات ولوائح تطور من سياستها التعليمية واهدافها.-1
 متابعة معالجة مكامن القصور في القوانين في برامج تنفيذ العمليات التعليمية .-2
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 ثانياً : محور الحكومة و االدارة 

 المؤشرات و االهداف مكونات المحور محورعناصر ال المحوراسم 
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 الهياكل التنظيمية- القيادة و االدارة 
 المجالس األكاديمية -
 التوصيف الوظيفي -
 تقويم االداء -
االنظمة و التعليمات الحاكمة -

 في المؤسسة 
التعليمات النافذة على وفق -

 االنظمة الحاكمة 
 تقييم االجراءات و المعايير  -

 وجود هياكل تنظيمية كلية و جزئية ويتم مراجعتها بصوره دورية .•
 االهداف 

 تعريف العاملين في المؤسسة بالصالحيات والواجبات على وفق نظام اداري موثق.-1

 تعمل المؤسسة على تطبيق القوانين بموجب الصالحيات الممنوحة بشكل كامل ودقيق.•
 االهداف 

 مستوى التزام الجامعات و الكليات بالقوانين و التعليمات .-1

 توفر دليل مسؤوليات المجالس االكاديمية وصالحياتها )الجامعة,الكليات,االقسام( •
 االهداف 

 تعريف المجالس االكاديمية بالمسؤوليات و الصالحيات .-1

 ا يتطلب االمر من تخطيط يرتبط بسوق العمل.تمثيل ارباب العمل في مجالس المؤسسة ,حيث م•
 االهداف 

 التعرف على اراء المستفيدين و احتياجاتهم .-1

 وجود وصيف وظيفي موثق للمؤسسة وتشكيالتها و تجري مراجعته بصورة دورية.•
 االهداف 

 التعرف على احتياجات الجامعات و الكليات من التخصصات العلمية و االدارية. -1

 وجود برامج لمتابعة تنفيذ خطة لتحسين االداء وبشكل فاعل .•
 االهداف 

 تطوير االداء في المؤسسة.-1

األخالقيات و الشفافية و -2
 المؤسسة

قواعد سلوك المنتسبين -
 وتكافؤ الفرص 

شفافية السياسات و الوائح -
 التنظيمية 

 الحوافز و العقوبات -

 توفر قواعد السلوك الوظيفي .•
 االهداف 

 تحقق االنضباط الوظيفي.-1

 وجود الية الستقطاب العاملين االكفاء و المتميزين.•
 االهداف 

 تحقق العدالة وتكافؤ الفرص.-1

تراعي المؤسسة مبدأ الشفافية و الوضوح في التطبيق الكامل لألنظمة و توفر المعلومات لجميع •
 العاملين.
 االهداف 

 الوظيفي للعاملين.تحقيق الرضى -1
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 وجود نظام مالي معلن للحوافز في المؤسسة •
 االهداف 

 تعزيز االداء الوظيفي.-1

الخدمات و القدرات للمؤسسة - بناء و تطوير القدرات -3
 التعليمية.

تعاقد المؤسسة مع جهات -
 خارجية .

االلتزام المؤسسي بتحسين -
 الجودة.

القطاعات المستثمرة لمخرجات المؤسسة و الخبراء االكاديميين واألداريين تعمل المؤسسه على اشراك •
 والخريجين في وضع خطط التطوير للمؤسسة التعليمية .

 االهداف 
 تطوير امكانيات المؤسسة وخدماتها.-1

 توفر نظام لتلقي مقترحات منتسبي المؤسسة التعليمية وشكاواهم,وكيفية التعامل معها.•
 االهداف

 تحقيق مبدأ االنتماء المؤسسي.-1

 يوجد تعريف واضح ومعلن بخدمات المؤسسة التعليمية .•
 االهداف 

 تعريف المستفيدين بالخدمات و النتاجات العلمية للمؤسسة.-1

 ها.لجهات الخارجة ذات العالقة وتصنيفتوجد معايير الختبار ا•
 االهداف

 وجود معايير الجهات الخارجة المناسبة.-1 

 توفر ضوابط تنظيم تعاقد المؤسسة مع الجهات الخارجية المتخصصة او المعنية.•
 االهداف 

 العمل بموضوعية على وفق تعليمات و ضوابط متعمدة.-1

 تعمل المؤسسة التعليمية على وضع ميزانيتها وفق الخطة التحسين والتطوير.•
 االهداف 

 اتساق ميزانية المؤسسة التعليمية مع خطة التحسين و التطوير.-1

شعور العاملين في المؤسسة التعليمية باألمن الوظيفي وانظمة التأمين•  

 االهداف 

الوظيفي للعاملينتحقيق الرضى -1  

 توفر فريق متوازن لبناء القدرات و تطويرها .•  
 االهداف 

 تحسين االداء الوظيفي .-1

 ؤسسة.ماالستخدام االمثل لنظم المعلومات واالدارة األلكترونية في ال• 
 االهداف

 توافر دورات التعليم و التدريب المستمر.-1

وضوح السياسات والقوانين -4
 واالنظمة و التعليمات.

نظام عادل وشفاف فيما يخص -
 التوظيف و الترقية.

تتصف معامالت المؤسسة -
التعامل بالصدق والوضوح في 

 مع الجهات المستفيدة كافة.
 

واالختبار و المنح و  عيينالمؤسسة التعليمية نظاما معلناً وشفافاً يكفل الفرص و العدالة في الت رتوف•
 الحوافز.
 االهداف 

 ية للمؤسسة.اختيار االشخاص على اساس الكفاءة والحاجة الفعل-1

 توفر المؤسسة التعليمية سياسات موثقة وواضحة وعادلة بشأن اجراءات الترقية.•
 االهداف 
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نظام عادل وشفاف لمعالجة -
مشكالت وشكاوي الطالب 

  ومخالفاتهم.

 ضبط اجراءات ترقية العاملين.-1

تعمل المؤسسة التعليمية على نشر معلوماتها وبياناتها متضمنة )رؤية المؤسسة ورسالتها واهدافها •
االكاديمية ومتطلبات القبول والتخرج واعضاء مجالس الجامعة والكليات والبرامج والمقررات والدرجات 

 واالقسام واعضاء هيئة التدريس و الموظفون و الطلبة(.
 االهداف 

 ضمان نزاهة المؤسسة التعليمية.-1
 كسب ثقة المجتمع بالمؤسسة.-2

يتضمن عدم التمييز بين توفر المؤسسة التعليمية نظاماً للثواب و العقاب في ضوء معايير محددة •
 الطالب و احترام مبادئ حقوق االنسان .

 االهداف 
 ضمان العدالة.-1

 اشتراك ممثلي الطلبة في حل مشكالت المرتبطة بالمؤسسة وحسب طبيعتها.•
 االهداف 

 تعزيز الثقة وزرع مبدأ االنتماء للمؤسسة و الشفافية في وضع الحلول.-1

التعليمية ضوابط وقواعد وانظمة تحقق سلوكاً طالبياً ينسجم وحاجة المؤسسة توجد لدى المؤسسات •
 ونظامها و البيئة و االخالق العامة.

 االهداف
 ضبط سلوكيات الطلبة في داخل الحرم الجامعي .-1

 نظام االفصاح والنشر- االليات واألجراءات -5
 حماية حقوق الملكية الفكرية-
 االليات وتنفيذ السياسات-
تكرس المؤسسة جهودها -

 لنشر المعرفة وخدمة المجتمع.

 توفر المؤسسة التعليمية نظام يحكم اخالقيات استخدام التقنيات الحديثة.•
 االهداف

 المحافظة على خصوصيات المجتمع.-1

يدفع توفر المؤسسة التعليمية اجواء الحرية االكاديمية )للتدريسيين واألداريين والطلبة( للتعبير عما •
 لتطوير المؤسسة

 االهداف 
 كشف الممارسات االدارية الخاطئة وتقويمها.-1

 توجد لدى المؤسسة التعليمية قوانين وتعليمات تؤمن الحماية الفكرية.•
 االهداف

 ضمان حقوق العلماء و الباحثين في المؤسسة التعليمية. -1

 ومسيطر لسياستها واجراءاتها ومنشوراتها .يوجد لدى المؤسسة التعليمية اليات تقييم دوري •
 االهداف

 ضمان استمرارية النزاهة في المؤسسة التعليمية.-1

 تطبق المؤسسة التعليمية نظام التدقيق الداخلي للجودة وعمليات التقييم الذاتي.•
 االهدف 

 .التأكد من تطبيق نظام الجودة-1
 التاكيد على تطبيق برنامج الوصف االكاديمي-2

 تعمل المؤسسة التعليمية على مقارنة ادائها مع مؤسسات تعليمية عالمية رصينة •  
 االهداف
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 ثالثاً : محور الموارد المالية والمادية

 المؤشرات و االهداف  مكونات المحور  عناصر اللمحور  اسم المحور
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 الخطة المالية- الموارد المالية  -1
 االدارة المالية-
 الرقابة المالية -
 
 

متضمنة توقعات المؤسسة بشأن الموارد توجد لدى المؤسسة التعليمية خطة مالية موثقة ومعلنة  •
 والنفقات, يتم مراجعتها بشكل مستمر, وفقاً للقوانين النافذة.

 االهداف 
 توجد لدى المؤسسة التعليمية خطة مالية توازن بين الموارد والنفقات .-1
 

 تعكس الخطة المالية رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة التعليمية •
 االهداف 

 عمليات التخطيط المالي مع اهداف المؤسسة وأولياتها.أتساق -1

 تعمل المؤسسة التعليمية على تنويع مصادر التمويل.  •
 االهداف 

 . التأكيد على توجيه المؤسسة التعليمية الى مصادر دخل متعددة -1
 توظيف امكانيات المؤسسات التعليمية وتسويق نتاجاتها العلمية . -2

 المالية موارد مالية كافية لمواجهة المخاطر المحتملة ووفقاً للصالحيات والقوانين.تتضمن الخطة •
 االهداف 

 توفير موارد مالية لديمومة العملية التعليمية واستمرارها. -1

 توجد ادارة مختصة تتولى مسؤولية ادارة الشؤون المالية في المؤسسة التعليمية .•
 االهداف 

 لية بما يضمن جودة العملية التعليمية والتربوية  .توظيف الموارد الما-1

تتوفر تعليمات مالية تتضمن الصالحيات المخولة في اوجه االنفاق المالي لمدري الوحدات التنظيمية  •
 وحسب الهيكل التنظيمي في المؤسسة.

 االهداف.
 ادارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية.-1

 المحاسبية المهنية . تطبق المؤسسة أحدث النظم•
 االهداف 

 تستخدم المؤسسة التعليمية النظم المحاسبية المتطورة لضبط النفقات وتنمية الموارد المالية .-1

 االرتقاء بأداء المؤسسة التعليمية-1

 وجود اليه عمل واضحة لدى المؤسسات التعليمية لالستفادة من عمليات التغذية الراجعة. •
 االهداف 

 تحقيق عملية التحسين المستمر .-1
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 يوجد في المؤسسة التعليمية نظام يؤمن عملية التدقيق والرقابة المالية الداخلية•
 االهداف 

 لمحاسبي المعمول به.ضبط العلميات المالية والتقارير مع النظام -1
 التأكد من أن االموال المخصصة ألغراض معينة تستخدم لتلك االغراض فعالً -2

 تجرى عمليات التدقيق الخارجي )المالي( سنوياً بواسطة جهة حكومية مستقلة .•
 االهداف 

 التعليمات والسياسات الموضوعة  .التزام المؤسسة التعليمية بإتباع -1

 السياسة العامة والتخطيط- الماديةالموادر -2 
 جودة البنى التحتية وكفايتها-
 تقنية المعلومات-

 المادية واحتياجاتها بالمواردتوجد لدى المؤسسة قاعدة بيانات  •
 االهداف.

 تحديد اولويات احتياجات المؤسسة للموارد المادية.-1

 من االدارة العليا للمؤسسة.توجد لدى المؤسسة التعليمية خطة طويلة المدى ومعتمدة •
 االهداف 

 توفير الموارد المادية وتطوير .-1
 تلبية متطلبات الجهات المستفيدة.-2
 

 المؤسسة التعليمية البنى التحتية وايجاد بيئة عمل مالئمة وجذابة تحظى بصيانة جيدةتوفر  •
 االهداف

 التعليمية.توفير بيئة امنة وصحية وفقاً لمتطلبات جودة العملية -1

المؤسسة التعليمية العدد الكافي من القاعات الدراسية ومكاتب اعضاء هيئة التدريس يوجد في  •
 والمختبرات والورش والمعامل 

 االهداف 
 توافر متطلبات العلمية التعليمية لجود مخرجاتها-1

 المؤسسة التعليمية معايير الجودة الخاصة بالبنى التحتية.تطبق •
 االهداف

 تناسب تصميم البنى التحتية بما يتناسب مع المتطلبات المحددة بالتعليم والتعلم.-1
 تقليل احتماالت المخاطر واالزمات-2

 المؤسسة التعليمية على توفير اجراءات الصحة والسالمة المهنيةتعمل •
 االهداف 

 تحقيق متطلبات الصحة والسالمة-1

اجهزة حاسوب وتقنيات معلومات متطورة وكافية ومتاحة من حيث العدد  المؤسسة التعليميةتوفر •
 والنوعية واالدامة وتتسم بالمرونة

 االهداف
 تحقيق متطلبات العلمية التعليمية.-1

 المؤسسة التعليمية على توفير الدعم الفني الالزم في استخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات.تعمل •
 االهداف 
 تقنيات الحديثة والمناسبة لمتطلبات عملية التعليم.مواكبة ال-1

 يتم استخدام تقنية المعلومات في فعاليات المؤسسة التعليمية المختلفة •
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 االهداف
 تطوير المهارات والقدرات على استخدام التقنيات الحديثة-1

 توجد انظمة أمن وحماية وصيانة المعلومات المتعلقة بالمؤسسة التعليمية•
 االهداف

 توافر انظمة امن وصيانة المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة-1
 الحفاظ على مخرجات المعلومات للجهات المستفيدة حصراً.-2

 

 رابعاً : محور أعضاء هيئة التدريس

 المؤشرات و االهداف  مكونات المحور  عناصر اللمحور  اسم المحور
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تد
 ال

ئة
هي

ء 
ضا
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اختيار اعضاء هيئة آلية -1
 التدريس

تحديد الحاجة لعضو هيئة -
 التدريس

 مؤهالت عضو هيئة التدريس-

توجد لدى المؤسسة التعليمية خطة استراتيجية لتحديد االحتياجات من اعضاء الهيئة التدريسية •
 وتخصصاتهم مستندة الى رؤيتها واهدافها

 االهداف
 اء هيئة التدريس وفقاً للتخصصات المطلوبة.تحديد احتياجات المؤسسة التعليمية من اعض-1
 تحديد االولويات وفق الخطة.-2

تشكيل لجان مهنية من ذوي االختصاص ألختيار اعضاء هيئة التدريس لألنشطة وفقاً لمعايير تتضمن •
 مؤهالتهم وقدراتهم.

 االهداف
 توافر لجان مهنية الختيار عضو هيئة التدريس.-1
 هيئة في االنشطة المختلفة.تفعيل اختصاص عضو ال-2

مهارات وقدرات عضو هيئة - كفاءة عضو هيئة التدريس-2
 التدريس

الكفاءة العلمية في ادارة المعرفة -
 لعضو هيئة التدريس

 خطط بالبرامج التدريبية لتطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس وقدراتهم. وجود •
 االهداف 

 ادارة النشاطات العلمية بنجاح.تنمية قدرات الكوادر التدريسية في -1
 والتدريسي باستخدام االساليب الحديثة للتعليم والتعلم. تحقيق التواصل بين الطالب-2

 توجد قواعد بيانات خاصة بمؤهالت وخبرات اعضاء الهيئة التدريسية•
 االهداف

وقدرات اعضاء هيئة تحقق خطط البرامج التطويرية على وفق جودة قاعدة البيانات الخاصة بمؤهالت -1
 التدريس.

 يسهم عضو هيئة التدريس في امجاالت التي تخدم المؤسسة التعليمية في مجال تخصصه•
 االهداف

 تحقيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب-1
 المؤسسة التعليميةتوظيف البحوث العلمية في مجال التخصص في خدمة -2
 القدرات وفق التخصصات العلمية.تحقيق حالة التطوير وبناء -3

البيئة التعليمية لعضو هيئة -3
 التدريس

 تحديد نصاب عضو هيئة التدريس وفقاً للتعليمات• نصاب عضو هيئة التدريس-
 االهداف
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تحقيق مستوى فاعلية عضو الهيئة التدريسية من خالل التوظيف الفعلي لالنشطة التدريسية والبحثية -1
 واالنشطة االخرى

الخدمات الداعمة لعضو هيئة -4
 التدريس

وجود برامج لخدمات الدعم -
 المالي والتقني والفني

التسهيالت المقدمة لعضو هيئة -
 التدريس

 المؤسسة التعليمية على تحيق متطلبات اعضاء هيئة التدريستعمل •
 االهداف 

 .تحقيق متطلبات اعضاء الهيئة التدريسية االدارية والبحثية والتعليمية-1
 تهيئة الظروف المناسبة للعلمية التعليمية.-2
 مدى تحقيق المتطلبات للنهوض واالرتقاء بعضو الهيئة التدريسية للعملية التدريسية.-3

توجد تعليمات واضحة ودقيقة تتضمن استخدام اساليب التعليم والتعلم, الجوائز العلمية والبحث العلمي •
 لتقييم اداء عضو هيئة التدريس

 االهداف
 المؤسسة التعليمية تعليمات واضحة وشفافة ودقيقة لتأمين االساليب العلمية في التعليم والتعلم.تعتمد -1
تلتزم المؤسسة التعليمية التعليمات العلمية بتقديم الجوائز والمكافاءات لمبدعين من اعضاء الهيئة -2

 التدريسية.
 ألساليب التقييم لعضو الهيئة التدريسية.المؤسسة التعليمية في تحديد معايير تحدد -3

المؤسسة التعليمية تسهيالت لعضو الهيئة التدريسية للمشاركة في المؤتمرات والدورات تمنح •
 التطويري والورش التدريبية المحلية واالقليمية والعالمية.

 االهداف 
 تطوير مهارات وقدرات ومعارف عضو هيئة التدريس.-1
 الهيئة التدريسية مع اخر التطورات العلميةتواصل اعضاء -2

 

 خامساً : محور الطلبة

 المؤشرات و االهداف  مكونات المحور  عناصر اللمحور  اسم المحور

بة
طل

ال
 

 آلية القبول والتسجيل- الخدمات الطالبية-1
التعليمات واالنظمة -

 واالدلة االرشادية
 سجالت الطلبة-
توفر البيئة التعليمية -

المالئمة والداعمة 
لتحقيق الطلبة اهدافهم 

 التربوية
االختبارات التحصيلية -

 )االمتحانات(
 تقييم حاجات الطلبة-

 توفر المؤسسة التعليمية سياسة واضحة ومجدد ومعلنة للقبول•
 االهداف

 تحديد المواصفات الشخصية واالكاديمية للطلبة-1

 تحتفظ المؤسسة التعليمية بملف خاص لكل طالب في مكان سري وآمن يحوي معلومات تتعلق بسلوكه ونشاطه ومستواه االكاديمي•
 االهداف

 الحاصل في امجالين التربوي واالكاديمي للطلبةمتابعة التطور -1

توفر المؤسسة التعليمية اماكن خاصة ومريحة للطلبة فضالً عن وجود الى عدد كاف من المرافق المالئمة لتقديم الطعام والصيانة •
 والرعاية الطبية وغير ذلك من الخدمات

 االهداف
 توى االكاديمي لهمتوفير الخدمات المالئمة للطلبة لالرتقاء بالمس-1

توفر المؤسسة التعليمية السكن االمن والمريح لطلبة االقسام الداخلية مع وجود مجموعة من القواعد التي تحكم السلوك في داخل سكن •
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قدرة المؤسسة على -
توفير الدعم المادي 

 والمعنوي
آليات تقديم المشورة -

االكاديمية للطلبة تتسم 
 بالوضوح والشفافية.

توفير الخدمات والدعم -
لذوي االحتياجات 

 الخاصة

 الطلبة وتكون معلومة لدى الطلبة المستخدمين للسكن.
 االهداف 

 توفير بيئة مريحة وآمنة للطلبة.-1

التعليمية الدالئل االرشادية للخدمات الطالبية التي تقدمها متضمنة معلومات عن المؤسسة, البرامج الدراسية وانواعها, توفر المؤسسة •
المقررات , الدرجات العلمية, الشهادات, اسماء اعضاء هيئة التدريس, االداريين, اعضاء مجلس الجامعة, متطلبات القبول والتسجيل, 

 قواعد منح الدرجات العلمية, االنظمة االكاديمية , االمتحانات والسياسات التي تهم الطلبة كافة. الرسوم الدراسية ان وجدت ,
 االهداف

 تعريف الطلبة بكافة الخدمات المتوفرة لهم وكيفية الحصول عليها-1

 تقوم المؤسسة التعليمية بإجراء استطالعات دورية ألراء الطلبة بشأن الخدمات الطالبية المقدمة.•
 االهداف

 التحسين المستمر للخدمات الطالبية المقدمة.-1

يجب ان تكون عمليات اختبار )تقويم( الطلبة مناسبة لنواتج التعليم المستهدفة وأن يتم تطبيقها بفاعلية وعدالة مع التحقق المستقل من •
 المستوى الذي تم تحقيقه

 االهداف 
 التأكد من تحقيق نتائج التعليم المستهدفة-1
 

 توفر المؤسسة التعليمية البيانات االحصائية عن المخرجات الطالبية في مختلف انواع البرامج ونسب النجاح في المواد الدراسية المختلفة•
 والمستويات الدراسية فضالً عن نسب الرسوب والفصل والتأجيل, والرسوب بالغياب والمواد الدراسية

 االهداف
 تستخدم لبناء القرارات المستقبليةتوفر قاعدة بيانات -1

 توفر المؤسسة اجراءات واضحة تضمن تزويد الطلبة بتغذية راجعة عن مستوى ادائهم من اجل تعزيز عملية التعليم والتعلم.•
 االهداف

 االرتقاء بعملية التعليم والتعلم للطلبة-1
 

 المناسبة لدراسة تلك االحتياجات )بناًء على نتائج االستقصاءات العلمية(تحديد احتياجات الطلبة وتوفير الخدمات والبرامج •
 االهداف

 تطوير الخدمات الطالبية-1

 توجد اجراءات موثقة حول جميع المنح والمساعدات المالية التي تقمها المؤسسة الى الطلبة المحتاجين•
 االهداف

 الة في توزيع المساعدات الماليةتحقيق العد-1

 توفر المؤسسة التعليمية برامج خاصة باالرشاد االكاديمي •
 االهداف

 مساعدة الطلبة في اتخاذ القرارات االكاديمية حول االختيار المهني-1

 توفر المؤسسة التعليمية وحدة لدعم الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة •
 االهداف

 توفير المستلزمات المادية والمعنوية لدعم الطلبة-1
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يتوفر لدى المؤسسة التعليمية قواعد وأنظمة تكفل وجود إجراءات إدارية عادلة وثابتة لشؤون الطلبة, مع وجود آليات فعالة للنظر في •
 النزاعات والتظلم

 تحقيق العدالة وحل المشاكل التي يواجهها الطلبة-1

 متابعة الخريجين- الخريجون-2
 التغذية الراجعة-

 وحدة تنظيمية لمتابعة الخريجين وتوظيفهم توجد لدى المؤسسة•
 االهداف

 متابعة الخريجين وتوظيفهم-1

 توجد اليات تفعيل التواصل مع الخريجين•
 االهداف

 اطالع الخريجين على اخر المستجدات والتطورات في حقل االختصاص ودعوتهم للمساهمة في االنشطة التطوعية-1

 إقامة دورات تدريبية للخريجين غير العاملين )العاطلين( في مجال التطوير المهنيتعمل الوحدة التنظيمية على •
 االهداف

 .تطوير مهارات الخريجين للحصول على فرص عمل مناسبة-1

 تعمل الوحدة التنظيمية على اجراء استطالعات دورية ألراء المؤسسات التي يعمل بها الخريجون•
 االهداف

 تقييم جودة الخريجين-1

 تعمل الوحدة التنظيمية على اجراء دراسات ميدانية تعطي مؤشرات عن فرص العمل المحتملة•
 االهداف

 زيادة فرص العمل للخريجين-1

 توجد لدى الوحدة التنظيمية قاعدة بيانات متكاملة عن الخريجين•
 االهداف

 توافر قاعدة بيانات للخريجين-1
 قياس مؤشرات لفرص العمل الممكنة-2

خدمات االرشاد -3
النفسي والتوجيه 

 التربوي

تخصيص مركز -
لالرشاد النفسي 

 والتربوي

يوجد وحدة ادارية متخصصة لالرشاد النفسي والتربوي يدار من قبل متخصصين في هذا المجال ويهدف الى مساعدة الطلبة على النمو •
 المحافظة على خصوصية الطلبةوالنجاح وتهيئة التدريسيين لممارسة دورهم االرشادي بنجاح مع 

 االهداف
 تحديد مشكالت الطلبة النفسية واالجتماعية ومعالجتها-1

االنشطة -4
والفعاليات الطالبية 

 والتعاون الدولي

االنشطة: -
الفنية,العلمية, الثقافية 

 والرياضية
 آليات القبول التسجيل-
التعليمات واالنظمة -

 واالدلة االرشادية
 الثقافيتعزيز التبادل -

وحدات مفعلة تهتم بالنشاطات لتنمية القدرات العلمية والفنية والرياضية والثقافية وغيرها وتعمل على  المؤسسة التعليميةتوجد لدى •
 دعمها مادياً, وتشجيع الطلبة على المشاركة في المجاالت التي تتالئم واهتماماتهم واحتياجاتهم

 االهداف
 واستغالل طاقاتهم بما تتيح لهم فرص التفوق والتميز في المجتمع تنمية مهارات وقدرات الطلبة-1

المؤسسة التعليمية, عند اقتضاء الحاجة, خدمات الدعم المناسبة للطالب االجانب خالل فترة دراستهم في البلد وأن تكون هذه توفر •
 الخدمات مصممة لتلبية االحتياجات الخاصة للطلبة

 االهداف
 تعليمية المالئمة للطلبة االجانبتوفير البيئة ال-1

 المؤسسة التعليمية كافة التعليمات واالنظمة واالدلة االرشادية التي تسهل اقامة ودراسة الطلبة االجانب وتنظيمها.د في وتوج•
 االهداف

 .تشجيع الطلبة االجانب للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في العراق-1
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 على توسيع المنح الدراسية من خالل التواصل مع الجامعات العالمية الرصينة المؤسسة التعليميةتعمل •
 االهداف

 تنمية التبادل المعرفي والثقافي-1

دور الطلبة -5 
والمساهمة في صنع 

 القرارات

مراقبة المؤسسة لدور -
الطلبة في تعزيز 

 الحرية والديمقراطية.
مشاركة الطلبة في -

صنع القرارات المتعلقة 
باالمور التعليمية 

 والتربوية

 يوجد ممثلية للطلبة في االدارة العليا للمؤسسة التعليمية•
 االهداف 

 مشاركة الطلبة في صنع القرارات-1

 المؤسسة التعليمية اجراءات خاصة لألستفادة من افكار ومقترحات الطلبة في اتخاذ قرارات المؤسسة التعليميةتوفر •
 االهداف

 االنتماء للطلبةتعزيز روح -1

 

 سادساً : محور البحث العلمي

 المؤشرات و االهداف  مكونات المحور  عناصر اللمحور  اسم المحور

ي
لم

لع
 ا
ث

ح
لب
ا

 

 القوانين واالنظمة- بيئة البحث العلمي-1
المرافق والتجهيزات 

 البحثية

 للبحث العلمي تتناسب مع طبيعة المؤسسة ورسالتهايتوفر لدى المؤسسة تشكيل اداري يتولى وضع خطة موثقة وواضحة ومعلنة •
 االهداف

 تتوافر ادارة لكل الشؤون المتعلقة بالبحث العلمي-1

 مشاركة ممثلين عن الجهات المستفيدة من خدمات المؤسسة التعليمية في صياغة الخطط•
 االهداف

 التي تخدم حقل العمل الحقيقيةالتعرف على االحتياجات -1

 خطة البحث العلمي متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمعتلبي •
 االهداف 

 توظيف مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمع والمساهمة في تطور البلد-1

 التزام المؤسسة التعليمية بالسياسات واالجراءات المتصلة باالبتعاث والبحث العلمي•
 االهداف

 المستقبلية للبلدتحقيق النزاهة في العمل والرؤية -1

 تتوافر لدى المؤسسة وسائل التحفيز الكافية لرعاية الباحثين ودعمهم ماديا ومعنويا•
 االهداف

 تشجيع االبداعات البحثية واالرتقاء بمستواها-1
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ومواد ومجالت توفر المؤسسة التعليمية مستلزمات البحث العلمي كافة بما في ذلك مختبرات وورش علمية واجهزة ومعدات •
 ألعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا النجاز بحوثهم

 االهداف
 تسهل مهمة الباحثين النجاز مشاريعهم البحثية-1

 توجد لدى المؤسسة التعليمية برامج عمل لصيانة البنى التحتية واالجهزة والمعدات بصورة دورية وادامتها•
 االهداف

 استمرار البحوث ديموتها-1

تتوفر لدى المؤسسة التعليمية سياسات عامة واضحة تحكم انظمة ملكية معدات البحث, واستبدالها بما في ذلك المعدات التي حصلت •
 حوث بهابعليها المؤسسة عن طريق منح اعضاء هيئة التدريس او االقسام او معاهد ال

 االهداف
 حفظ حقوق المؤسسة والباحثين-1

ثين وانشطتهم البحثية, وكذلك سالمة االخرين في داخل لسالمة المهنية لتكفل سالمة الباحشروط الصحة واتوفر المؤسسة •
 المؤسسة وخارجها

 االهداف
 تحقيق متطلبات السالمة للباحثين والعاملين في المؤسسة والمجتمع-1

 للمحافظة على البيئة وحمايتهاتتأكد المؤسسة من ان البحوث العلمية تراعي متطلبات المعايير العالمية •
 االهداف

 تحقيق متطلبات االنظمة العالمية لحماية البيئة-1

 التمويل العام- تمويل البحث العلمي-2
 التمويل الخاص-

 تخصص المؤسسة موازنة سنوية كافية ألنشطة البحث العلمي واالبتعاث والمؤتمرات•
 االهداف

 درجة انجاز خطة البحث العلمي-1

 تمنح المؤسسة االولوية لألبحاث العلمية ذات المردود المادي واالقتصادي للمجتمع المحلي ومؤسساته•
 االهداف

 مساهمة المؤسسة في التنمية االقتصادية للمجتمع المحلي والبلد-1

تمتلكها المؤسسة والفرص التجارية يكون القسم المختص بشؤون البحث العلمي في المؤسسة قادراً على تحديد مجاالت الخيرة التي •
 الممكنة في مجال البحث العلمي واالعالن عنها

 االهداف
 تسويق البحث العلمي وتحقيق موارد مالية-1

 تحرص المؤسسة على المشاركة في مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات بحثية محلية او دولية•
 االهداف

 لخارجية للبحث العلميتنمية مصادر التمويل الذاتي الداخلية وا-1

المجالت العلمية - نشر البحوث-3
الرصينة )عامل تأثير 

في مجالت عالمية رصينة ذات معامل تعمل المؤسسة على توجيه اعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا وتحفيزهم للنشر •
 تأثير عال
 االهداف
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impact factor) 

المجالت العلمية -
 االقليمية والمحلية

تحفيز اعضاء هيئة -
التدريس للنشر 

 بالبحوث التطبيقية 

 االرتقاء بمستوى جودة البحث العلمي-1

توفر المؤسسة قواعد بيانات للبحوث العلمية المنشورة يوضح ادائها في مجال البحث العلمي, ويتم االحتفاظ بتقارير عن االنشطة •
 البحثية لألفراد واالقسام والكليات

 االهداف
 منافسة اداء المؤسسة بالمؤسسات المناظرة في مجال البحث العلمي-1

 تشجع المؤسسة اعضاء هيئة التدريس على المساهمة في انشطة البحوث العلمية التطبيقية المتصلة بحاجات المجتمع وسوق العمل•
 االهداف

 معالجة مشكالت سوق العمل في ضوء نتائج البحث العلمي-1

 تعمل المؤسسة التعليمية على االحتفاظ بعالقات عمل وروابط قوية مع المؤسسات ذات العالقة المحلية والدولية وتفعيلها•  تسويق البحوث-4
 االهداف

 توطيد عالقة المؤسسة مع ارباب العمل -1
 تفعيل عقد االتفاقيات-2

حماية حقوق - االبداع واالبتكار-5 
 الملكية الفكرية

 التدريس او الخريجين للحصول على جوائز عالمية او براءات اختراع تشجع المؤسسة اعضاء هيئة•
 االهداف

 دخول المنافسة العالمية-1

 وضع سياسات واضحة وعادلة للملكية وتسويق حقوق الملكية الفكرية•
 االهداف

 ترصين العملية البحثية-1

اخالقيات البحث -6 
 العلمي

سياسات واضحة -
لحمايات حقوق 

 وتسويقهاالملكية 
قواعد السلوك -

 االخالقي

 توجد لدى المؤسسة التعليمية معايير خاصة بأخالقيات البحث العلمي معلنة وموثقة واليات واضحة لنشر الوعي بها ومتابعتها•
 االهداف

 االلتزام بضوابط البحث العلمي واخالقياته-1

 المكتبة- مصادر المعلومات-7 
 المكتبة االفتراضية-

والدوريات المجالت 
 والنشرات العلمية

 الشبكة العنكبوتية-

 توفر المؤسسة التعليمية الكتب واالصدارات الحديثة للمكتبة•
 االهداف

 مواكبة التقدم العلمي-1

 توفر المؤسسة التعليمية دليل المكتبة• 
 االهداف

 تسهيل عملية استخدام المكتبة ومنافذ المعرفة-1

 على تحقيق شروط الفيزياء الصحية والبيئية في قاعات المكتبةتعمل المؤسسة التعليمية • 
 االهداف

 تهيئة المناخ المناسب في داخل المكتبة للدراسة والبحث-1

 وجود انظمة عالمية )برمجيات( للتعاون مع الجامعات االقليمية والعالمية• 
 االهداف 

 تسهيل الحصول على المعلومات ودعم البحث العلمي-1
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 تعمل المؤسسة على تطوير النظم المكتبية بما يتفق مع التطورات الحديثة في مجال خدمات المكتبات والمعلومات• 
 االهداف

 مواكبة الحداثة في المصادر-1
 

 تعمل المؤسسة على تجهيز المكتبات االلكترونية الحديثة وربطها بشبكات المعلومات• 
 االهداف

 توفير مصادر العلم والمعرفة-1
 اتاحة الفرصة لجميع الباحثين للحصول على المعلومات-2

 المشاركة بأشهر التصنيفات العالمية الخاصة بالبحث العلمي• 
 االهداف

 حصول الجامعة على مراتب متقدمة في مجال البحث العلمي-1

 تعمل المؤسسة على انشاء بنوك للمعلومات واستخدام التقنيات الحديثة في الوصول اليها• 
 االهداف

 توفير قواعد المعلومات البحثية كخدمات مكتبية جامعية اضافية-1

التعاون الدولي في -8 
 االنشطة العلمية والبحثية

التوأمة مع المراكز -
البحثية االقليمية 

 والعالمية 
 التفرغ العلمي-
المشاركة في ورش -

العمل والمؤتمرات 
 والبحوث

 الفرق البحثية-

التعليمية برنامج عمل يحدد آلية دعم اعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة والتعاون والتواصل مع الجامعات يوجد لدى المؤسسة •
 وشبكات البحث العلمي العالمية

 االهداف
 التعرف على التطورات العالمية الحاصلة في مجال البحث العلمي-1

اخرى للمشاركة في ملكية او استخدام معدات البحث ذات التكلفة تعمل المؤسسة التعليمية على عقد اتفاقيات تعاونية مع جهات • 
 العالية

 االهداف
 تقليل تكلفة البحث-1
 استخدام اجهزة حديثة والحصول على نتائج دقيقة-2

المؤسسات تعمل المؤسسة لتطوير برامجها وتحسين خدماتها من خالل ابرام االتفاقيات العلمية والبحثية وتبادل الزيارات مع • 
 المحلية والعالمية

 االهداف
 مواكبة المستجدات العلمية وتحسين سمعة المؤسسة في المجتمع-1
 تبادل المعلومات مع المكتبات الجامعية-2

توجد لدى المؤسسة مذكرات تفاهم واتفاقيات الشراكة والتعاون البحثي مع مراكز االبحاث المحلية والعالمية والجهات الصناعية • 
 قتصادية واالجتماعية وغيرهاواال

 االهداف
 زيادة الخبرة للباحثين في المؤسسة-1

تحرص المؤسسة على دعم اعضاء الهيئة التدريسية الراغبين بالحصول على التفرغ في مؤسسات علمية عالمية الغراض البحث • 
 العلمي

 االهداف
 االرتقاء بمستوى البحث العلمي-1
 التدريسيين وقدراتهم في مجال البحثتطوير امكانيات -2



 

15 
 

 سابعاً : محور خدمة المجتمع 

 

 المؤشرات و االهداف مكونات المحور عناصر اللمحور اسم المحور

ة 
دم

خ

تم
ج
لم

ا

ع
 

سياسة المؤسسة 
 التعليمية لخدمة المجتمع 

 الخطط-
 االليات -
العالقة مع سوق -

 وجود خطط في المؤسسة التعليمية للخدمات المجتمعية معلنة وموثقة•
 االهداف

 المجتمعتجديد اولويات احتياجات -1

 تشجع المؤسسة الباحثين للتقدم الحصول على جوائز دولية في مجال البحث العلمي• 
 االهداف

 ترصين البحوث العلمية-1

 توفر المؤسسة ساعات بحثية كافية للتدريسيين• 
 االهداف

 تشجيع البحث العلمي في داخل المؤسسة التعليمية-1

 المؤسسة بإحتساب العمل البحثي جزءاً من نصابي عضو هيئة التدريس الجامعيتعمل • 
 االهداف

 توفير الوقت الكافي للبحث العلمي-1

 تدعم المؤسسة مشاركة اعضاء هيئة التدريس في ورش العمل والمؤتمرات االقليمية والدولية• 
 االهداف

 العلمي في مجال البحث العلميتحقق المؤسسة مستوى مرموقاً من الحضور والتواجد -1

 تدعم المؤسسة المشاركة في عضوية هيئات دولية• 
 االهداف

 االرتقاء بمشاركات البحث العلمي-1

 تسهم المؤسسة من خالل فرق العمل البحثية في خدمة قطاعات االنتاج المختلفة في المجتمع المحلي• 
 االهداف

 لخدمة المجتمع استثمار الخبرات الموجودة في المؤسسة-1

 تتوفر لدى المؤسسة التعليمية خطط إلنشاء مراكز بحثية على وفق احتياجاتها وخاضعة للمراجعة الدورية • 
 االهداف

 توفر المردود المالي للجامعة-1

 تعمل المؤسسة التعليمية على تشجيع التعاون في المشاريع الكبرى المعتمدة متعددة االختصاصات والمؤسسات•   
 االهداف

 توظيف الخبرات الموجودة في المؤسسة التعليمية بكفاءة-1

 ركة اعضاء هيئة التدريس في مشاريع وأبحاث مشتركة مع شركاء استراتيجيين محلياً ودولياً امش• 
 االهداف

 زيادة الخبرة في مجال البحث العلمي-1
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 العمل
رضا االطراف -

 المجتمعية
  

 
  

 التعريف بأثر المؤسسة في خدمة المجتمع-2

وجود وحدات متخصصة )التعليم المستمر, المكاتب االستشارية, الخدمات الطبية, الخدمات القانونية, االرشاد النفسي, الزراعية •
 االختصاصعلن عن برامجها التدريبية في حقل توالبيطرية. الخ وجسب حاجة المؤسسة( وقبل مدة كافية 

 االهداف 
 اعالن وتسويق خدمات المؤسسة للمجتمع-1
 تنفيذ البرامج الخدمية للمجتمع-2

تعلن المؤسسة عن نشاطاتها )الندوات, المعارض, الورش التدريبية, الحلقات النقاشية, االتفاقيات محليا وعالمياً( من خالل وسائل •
 االعالم وشبكات التواصل االجتماعي

 االهداف
 التعريف بخدمات الجامعة للمجتمع-1

 تعمل المؤسسة التعليمية على تفعيل آليات التعاون مع المنظمات المختلفة•
 االهداف

 ضمان استمرار التواصل مع المنظمات ذات العالقة-1

 تعمل المؤسسة التعليمية على تنظيم برامج لتدريب الطلبة في مؤسسات متخصصة محلياً وعالمياً •
 االهداف

 تزويد لطلبة بالخبرات العملية ورفع القدرات المهارية لهم

 تعمل المؤسسة على تفعيل البرامج الخاصة كمكافحة االدمان ومحو االدمان وغيرها من البرامج التوعوية•
 االهداف

 مساهمة المؤسسة في حل مشكالت المجتمع-1

 المستفيدة من خدماتها بشكل دوريتعمل المؤسسة على قياس مدى رضا الجهات •
 االهداف

 تحقيق رضا الجهات المستفيدة-1

 تقوم المؤسسة التعليمية بإعداد تقارير تقويمية سنوية حول االسهامات التي قدمتها للمجتمع•
 االهداف

 تطوير الخدمات المجتمعية.-1

 

 ثامناً : محور المناهج

 المؤشرات و االهداف  مكونات المحور  عناصر اللمحور  اسم المحور
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ج
اه

من
ال

 

االهداف)مخرجات -1
 التعلم(

االهداف 
العامة)مخرجات 
التعلم للمؤسسة 

 والبرنامج

 تراعي اهداف المناهج )مخرجات التعلم( مع فلسفة الدولة التعليمية وحاجات الطلبة وسوق العمل ومجتمع المعرفة وطبيعة العصر•
 االهداف

 الجهات المستفيدة تحقيق رضا-1
 تحقيق التوازن والتكامل ومواكبة التطور-2

تركيز اهداف المناهج )مخرجات التعلم( على اكساب الطلبة المهارات التخصصية المهنية بصياغة اجرائية قابلة للتطبيق والقياس •
 والمالحظة

 االهداف
 العصر الحاضر تحقق مخرجات التعليم العالي المتطلبات المهارية المطلوبة في-1
 تحقيق رضا الجهات المستفيدة في تحسين جودة المنتج التعليمي-2

المحتوى )محتوى -2
 المنهج(

خطة ومحتوى -
لبرنامج االكاديمي 
واالنشطة الصفية 

 وغير الصفية

 التخصصيساعد محتوى المقررات الدراسية في البرنامج االكاديمي على اكتساب الطلبة المفاهيم االساسية في مجال •
 االهداف

 اكساب الطلبة المفاهيم االساسية في التخصص-1
 

توصف المقررات الدراسية في البرامج االكاديمية بكل دقيق متضمنة معلومات عامة عن المقرر ووصف مختصر للمقرر مخرجات •
 واالساليب المعتمدة في تقويم المقررالتعلم للمقرر والمفردات التي يشتمل عليها المقرر والمصادر المعتمدة في المقرر 

 االهداف
 توثق اهداف مفردات المقرر الدراسي وتعلن في البرنامج التعليمي -1

 يتوافق محتوى البرنامج االكاديمي مع رسالة المؤسسة التعليمية المعلنة واهدافها •
 االهداف

المقرر للمراحل الدراسية وتحقيق عناصر المعرفة المنشودة من قبل تصميم البرنامج بما يحقق العالقة الترابطية بين مفردات -1
 المؤسسة التعليمية

 يتضمن محتوى مقررات البرنامج االكاديمي خبرات وانشطة معرفية و•
 ميدانية تطبيقية بشكل يساعد الطلبة على تطوير معارفهم ومهاراتهم واتجاهتهم النفسية

 االهداف
 قة التكاملية بين التعليم والتعلم وجوانبه المختلفةتحقق عناصر المنهج العال-1
 يحقق محتوى المنهج التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية-2

 يشجع محتوى مقررات البرنامج االكاديمي على التنمية المهنية المستدامة •
 االهداف

 اعداد الطالب الخريح عن طريق استراتيجيات التعليم والتعلمتراعي المتطلبات التنمية المستدامة من قبل المؤسسة التعليمية عند -1
 تفعيل دور المؤسسة التعليمية في المجتمع من خالل االنشطة المختلفة-2

 يراعي محتوى مقررات البرنامج االكاديمي التوازن بين حاجات الفرد والمجتمع•
 االهداف

 عحقق محتوى المنهج التوازن بين حاجات الفرد والمجتم-1
 .تلبية المتطلبات النفسية واالجتماعية للطلبة في التعلم-2
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استراتيجات التعليم -3
 والتعلم

توفر ومراجعة -
استراتيجيات التعليم 

 والتعلم
اساليب التعليم -

 والتعلم

 طرائق ووسائل تقنيةتعمل المؤسسة التعليمية على توفير المتطلبات الالزمة لتعلم الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة من •
 االهداف 

 تراعي المؤسسة التعليمية الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة-1
تراعي في عند استعمال االستراتيجيات الوسائل المتاحة والتوازن بين الجوانب النظري والعملي لتعلم الطلبة ذوي االحتياجات -2

 الخاصة

 تشجع الطلبة على التفكير الناقد وحل المشكالت وتنمي مهاراتهم االدائيةتستعمل استراتيجات متعددة للتعليم والتعلم •
 االهداف

 تستعمل في التدريس الجامعي استراتيجيات حديثة-1
 تراعي في عند استعمال االستراتجيات الوسائل المتاحة والتوزان بين الجوانب النظري والعملي-2
 فقاً للنظريات الحديثة في التعليمتراجع استراتيجات التعليم والتعلم المستخدمة و-3

تطور استراتيجات التعليم والتعلم في المؤسسة التعليمية وفقاً لعملية التغذية الراجعة من قبل الطلبة التي تساعد في تقويم تلك •
 االستراتيجية وتطويرها

 االهداف
 م لدى المؤسسة التعليميةتحدد نقاط الضعف ومعالجتها وتعزيز نقاط القوة في جانب التعليم والتعل-1

 تعمل المؤسسة التعليمية على استعمال طرائق التعلم االلكترونية والتفاعلية الحديثة•
 االهداف

 يراعى في التدريس )التعلم االلكتروني حل المشكالت وتنمية المهارات االدائية للطلبة, التعلم الذاتي, التعلم التفاعلي(-1

التقويم )تطوير -4
 المناهج وتحديثها(

التقويم المرحلي -
 )التكويني(

 التقويم النهائي-
 تحديث المناهج-
 تطوير المناهج-

 يتم بصورة منتظمة تقويم قدرة وفعالية نظام التقويم والقياس الخاص بتحصيل الطلبة في المؤسسة التعليمية•
 االهداف

 التدريسية وبشكل مستمر يخضع المقرر الدراسي للتطوير والتحسين من قبل عضو الهيئة-1

 يتيح نظام التقويم والقياس في المؤسسة التعليمية بيانات منتظمة وشاملة حول جودة المنهج• 
 االهداف

 تحديد اليات لتحقيق متطلبات المنتج التعليمي-1
 توافق جودة المنتج التعليمي مع الجهات المستفيدة-2

ادخال بعض التجديدات المعاصرة في ميدان التخصص وحاجات المجتمع وسوق العمل يتم تحديث المناهج )المقررات( عن طريق •
 بصورة منتظمة

 االهداف
 يحقق التقويم متطلبات ضمان رضا الجهات المستفيدة-1
 توضح مدى مالئمة البرامج ألحتياجات المجتمع وسوق العمل ومتطلبات التنمية المعرفية-2
 متطلبات الجهات المستفيدةيقوم المقرر للوقوف على االيفاء ب-3
 مراجعة برنامج االختصاص من قبل القسم-4

يتم نشر نتاجات التعلم لكل برنامج اكاديمي مع وجود االدلة التي تدل على امتالك الطلبة الخريجين لهذه النتاجات مقارنة باالعوام •
 السابقة
 االهداف
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 والمتوافقة مع سوق العمل والجهات المستفيدةتحدد المعارف والمهارات التي يكتسبها الخريج -1

 يتضمن البرنامج االكاديمي اليات محددة واضحة ومتنوعة لتقييم الطلبة•
 االهداف

 يلبي البرنامج حاجات الطلبة العقلية والنفسية واالجتماعية-1
 يقيم الطلبة بصورة مستمرة لتحقق من اكسابهم اهداف البرنامج-2

المناهج عن طريق تطوير االمتحانات واالخذ باحدث التنظيمات المنهجية واالخذ بنظام الساعات المعتمدة )المقررة( يتم تطوير •
 والتحول الى المنهج االلكتروني

 االهداف
 تحسين مخرجات التعليم-1

 يشارك ممثلي الجهات المستفيدة في تصميم وتطوير المنهج•
 االهداف

 المستفيدةتحقيق متطلبات الجهات -1

التعاون الدولي في -5 
 تقويم البرنامج االكاديمي

التعرف على -
البرامج الدولية 

المناظرة عقد 
 اتفاقيات التعاون

تتأكد المؤسسة التعليمية بصورة منتظمة من ان مخرجات البرنامج االكاديمي متوافقة مع المعايير العالمية عن طريق االستعانة •
 المناظرة في الجامعات العالمية لتقويم المناهج مع مراعاة مالئمتها للبيئة العراقيةبمعايير االقسام العلمية 

 االهداف
 تطوير البرامج االكاديمية من خالل مقارنتها مع البرامج المناظرة في الجامعات العالمية الرصينة-1

لتطوير المناهج واستضافة خبراء المناهج في الجامعات  تعقد المؤسسة اتفاقيات مع االقسام المناظرة في الجامعات العالمية الرصينة• 
 العالمية لمناقشة اليات تقويمها وتطويرها

 االهداف
  تعمل المؤسسة على تطوير المناهج بصورة مستمرة عن طريق عقد اتفاقيات مع جامعات عالمية-1
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 ادارة ضمان الجودة وتطويرهاتاسعاً : 

 المؤشرات واألهداف مكونات المحور المحورعناصر  اسم المحور
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شممممممور ال مممممرامج  م ممممم    . برامج ضمان الجودة1

قطاعممممممممممات المؤس مممممممممم  

 التعل م  

  تتممممممموير معممممممماي ر ت  ممممممم م

 ممممممممممممودة المممممممممممممد  ت 

 والمخر ات

تعتممممممد المؤس ممممم  بمممممرامج  مممممودة اهاديم ممممم  ه  لممممم  بتطويرهممممما وتح ممممم   

 رؤيتها واهدايهااداءها الم تمر وتتوايق م  

 االهداف:

 االلتزام المؤس ي بتح    الجودة .1

ضمممممممان التممممممزام اعدمممممماء ه يمممممم  التممممممدري  والمممممممو     والطمممممم    .2

 بتطوير ادائهم وت ويمه بشكل منتظم

التكاممممممممل ال عمممممممار بممممممم     . ادارة ضمان الجودة2

اال ممممممممراءات االداريمممممممم  

والتخطممممم ب مممممم  بمممممرامج 

 ضمان الجودة

    تح  مممممممق التنممممممما م بممممممم

االدارة و مممممممودة  مممممممودة 

بمممممرامج المؤس ممممم  مممممم  

   ر النتائج

تمممممموير ال  ممممممادة الواع مممممم  يممممممي المؤس مممممم  التممممممي تدمممممم  بممممممرامج الجممممممودة 

 وادارتها ضم  اولوياتها وت عى ل لوغ اهدايها

 االهداف

مرا عممممم  يعال ممممم  ال مممممائم   عمممممى ادارة بمممممرامج الجمممممودة مممممم   ممممم ر  .1

  ودة الخدمات التي ت دمها مراهز الجودة يي المؤس  .

ت لمممممم ت ال ممممممات الممممممروت   باعتممممممماد بممممممرامج  ممممممودة ه مممممموءة مممممممما  .2

 يري  م  م توى الث   بالمؤس  .

. المتابع  والتح ق م   ودة 3

 ال رامج
   ضمممممممرورة الت همممممممد مممممممم

مممممممممدى يائممممممممدة بممممممممرامج 

الجمممممودة المعتممممممدة لمممممدى 

 المؤس  

  ه مممممممممممممماءة العناصمممممممممممممممر

العممممممامل   يممممممي مراهمممممممز 

الجممممممممممممممممممممودة يممممممممممممممممممممي 

المؤس مممممممممم على ت  مممممممممم م 

 ال رامج وتطويرها

ممممممد المؤس ممممم  مجموعممممم  معممممماي ر لت  ممممم م م مممممتوى بمممممرامج الجمممممودة تعت

 التي تت عها بدمنها االست  انات وت ارير األداء

 االهداف:

تممممممموي ر التمممممممدريي الج مممممممد لل مممممممائم   علمممممممى مراهمممممممز الجمممممممودة يمممممممي  .1

المؤس ممممممم  ي مممممممهم بتعمممممممري هم بلل مممممممات المتابعممممممم  و مممممممر  الت  ممممممم م 

 المناس   والعمل على تحديثها.

 ممممممممممودة المممممممممممد  ت واال ممممممممممراءات شمممممممممممور معمممممممممماي ر ت ممممممممممويم  .2

 والمخر ات م  التره ز بشكل  اص على المخر ات

ا مممممممراء ت ويممممممممات منتظمممممممم  للجمممممممودة يمممممممي همممممممل م مممممممرر وت مممممممويم  .3

الخطمممممب بنممممماءا  علمممممى يدلممممم  صمممممح ح  ومعممممماي ر مناسممممم     وهممممم ل  

ت ممممممويم  طممممممب التطمممممموير. واالهتمممممممام بشممممممكل يساسممممممي بنتمممممما  تعلممممممم 

همممممممداف الطل ممممممم  يمممممممي همممممممل دورة مممممممم  الم ممممممماهم  يمممممممي تح  مممممممق ا
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 ال رنامج الشامل .

للتث  ممممممممممط ممممممممممم  الن مممممممممما  يعمممممممممم     تعتمممممممممممد االدلمممممممممم  المتمثلمممممممممم   .4

باالسممممممممممممت  انات والمناقشممممممممممممات الخاصمممممممممممم  بمممممممممممملراء المممممممممممممو     

والطمممممم     هممممممما تعتمممممممد ت ممممممارير  ممممممودة األداء دا ممممممل المؤس مممممم  

بدمممممممنها تلمممممم  ال ائممممممم  علممممممى ادلمممممم  ومحكممممممات مناسمممممم   م ارنمممممم  

المشممممممممماره   بالمعممممممممماي ر الخار  ممممممممم   وتعتممممممممممد هممممممممم ل  معمممممممممدالت

وت مممممارير عممممم  ممممممدى يعال ممممم  بمممممرامج التطممممموير المتخ  ممممم  التمممممي 

 ت تهدف منهج   التعل م وتطوير الجودة.

 


