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  واالداء الجامعًضمان الجودة  شعبة

 فعععع  الرئيسععععة اإل اريععععة الشعععع   أحعععع  الجعععع      األ اء الجعععع    ضعععع    شعععع  ة

 نشعععر إلععع  الشععع  ة  تهععع   ،    شعععر  الكليعععة ع يععع    لسعععي   تعععرت   ال لععع   كليععة

  األ اء الجعععع    ضعععع    فعععع  الكليععععة أهعععع ا  تحقيعععع    ت   ععععة الجعععع    ثق فععععة

  عععع  يزيعععع    عععع   أهعععع افه   رسعععع لته  الكليععععة رإيععععة  نعععع ء خعععع    عععع  الجعععع    

 ال عععع ل  الت لععععي  فعععع    ق ييسععععه  الجعععع      عععع يير  ت  يعععع  خريجيهعععع  رصعععع نة

 القضععع ي   ععع  الجععع    ضععع    أصععع   فقععع .  ال جت ععع   خ  عععة ال ل ععع   ال حععع 

 ال ععع ل  الت لعععي  قيععع  ا   سععع   ال ععع ل   ال سعععت   علععع  الت لعععي  فععع  يسعععةالرئ

 تحسععي  العع  اله  فععة الت لي يععة ال ععرا   تحسععي  فعع  الجهعع   عع   زيعع   عع   العع 

 كليععععة إ  ، ال  عععع  سعععع   ح جعععع   لتل يععععة الخععععري   جعععع    الت لي عععع  ال خععععر 

  ععع  ك يعععر  أعععع ا   ععع  تخرجععع  ل ععع  ال جت ععع  فععع  ال ه عععة الكليععع    ععع  ال لععع  

 الفيزيععععع ء، الكي يععععع ء، الحيععععع  ، علععععع  ) ال ل يعععععة أقسععععع  ه   تخصصععععع   ل ل عععععةا

 ( .الح س    ت  يق   الري ضي    التل  ، ال يئة

 ع ععععع  جعععع  ر حسععععي   . .أ)    يعععع ه   ت ثلععععة ال لعععع   كليععععة ع عععع   فقعععع  لعععع ل 

 خععع    ععع  الجععع    ضععع      ععع يير  ت  يععع    االهت ععع   السععع   الععع ( الحسعععي 

 ج يععع  فععع  فرعيعععة لجععع    تشعععكي  الكليعععة فععع    الجععع  ضععع     جلععع  تشعععكي 

 فعع  األس سععية ال رافعع  تقيععي  فعع  ال ل ععة   شععرا  الجعع    ثق فععة  نشععر  األقسعع  

 خ ععة  ضعع  العع    ألضعع فة.   عع ل  خ صععة اسععت ي   اسععت  ر  خعع    عع  الكليععة

 إل ار  اسعععتراتيجية  تكععع ي  الجععع    ضععع      ععع يير ت  يععع  كيفيعععة فععع  شععع  لة

    عععع  الجعععع    إل ار  التنظي عععع  الهيكعععع  تح يعععع  خعععع    عععع  الشعععع  لة الجعععع   

 كيفيعععة  تح يععع  ال إسسعععة  خ ععع  اسعععتراتيجي   ضععع   الجععع    ا ار  نشععع    

 ال ز ععععة التععع ري  أنعععع ا   تح يععع  ال رنععع    هعععع ا تنفيععع  فعععع  ال ععع  لي  اشعععرا 

 ج يععع   تقععع ي   راق عععة  ععع  لععع ل  ال ز عععة ال ت ل ععع    تععع فير  ج  ععععة لكععع 

 .  الكلية أه ا     التحسي  جه   ت اف  تت  ل   ؤست رار النت ئ 

 

 

 

 

 

 ضممان معاٌٌر تطبٌق آلٌـة فً شاملة خطةعمادة كلٌة العلوم ب تعمل

 جمٌمم  وتقمموٌم ,الشمماملة الجممودة إلدارة اسممتراتٌجٌة بتكمموٌن ودةالجمم

 .الكلٌة أهداف م  التحسٌن جهود توافق لتتب  وباستمرار النتائج
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 الشعبةأعضاء 

 

 Q.science@mu.edu.iq مسإول الشعبة م.م. صالح عبٌد لزام

 Q.science@mu.edu.iq سكرتٌرة الشعبة طارش حسٌن اآلنسة /افراح

 

 :بمجلس ادارة ضمان الجودة بكلٌة العلوم األقسام ممثلً

  اء الج    ض    الج     اال   ث  ش  ة 

 .عل   الحي   قس     ث  

  ت  يق   الح س   قس  الري ضي     ث  

 عل   الكي ي ءقس     ث  

  عل   الفيزي ءقس    ث   

 ال يئة  التل  قس    ث   

 اللجان الفرعٌة 

 لجنة ض    الج   . 

 ي  ال ات .لجنة التقي 

 .لجنة تقيي  الخ   ال راسية    ص  ر الت ل  

  )نش   ال صف (. لجنة خ  ة ال جت   

 لجنة الرإي   الرس لة  األه ا . 

 .ال صف  )خ  ة ال جت  ( لجنة النش   ال     

 

 

 

 

 

حصممملل كلٌـمممـة العلممموم علمممى المركمممز االول علمممى كلٌمممال واقسمممام جامعمممة المثنمممى 

 قسمم حصملحٌث  .2016-2015للعام بالتصنٌف الوطنً لجودة الجامعال العراقٌة 

 التصمنٌف ضمن وذلك الجامعة على االول المركز على العلوم كلٌة فً الحٌاة علوم

 الثالمث المركمز علمى الفٌزٌماء قسمم حصل وكذلك. العراقٌة الجامعال لجودة الوطنً

وممن المراكمز المتقدممة علمى  .المثنمى جامعمةقسمم علممً بكلٌمال  35 مستوى على

 . ل العراقٌةمستوى اقسام علوم الحٌاة والفٌزٌاء بالجامعا
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 الرإٌة : 

اندىدة و أٌ تكىٌ انكهيت خهت ضًبٌ و انتقييى انزاتياإلبذاع وانتًيض في يًبسست يتطهببث 

انتؼهيى ىو بىصاسة كهيبث انؼه يٍ بيٍيشخؼيت سائذة في انتطىيش اندبيؼي واندىدة انُىػيت 

 .وانبحث انؼهًيانؼبني 

 : اٌشعبٌخ 

وانسؼي انًستًش نتطىيش انتذسيس  انكهيتانؼًم اندبد ػهً سفغ يستىي خىدة يخشخبث 

 وانتؼهى وانبحث انؼهًي نهحصىل ػهً االػتًبد األكبديًي .

 : األ٘ذاف

ندىدة انًسبهًت في تًكيٍ انكهيت يٍ تحقيق سسبنتهب وأهذافهب يٍ خالل  ضًبٌ ا

نبشايدهب   ػهً االػتًبد األكبديًي انحصىلتىفيش يقىيبث ويتطهببث  واألداء اندبيؼي

 انًختهفت وفق يؼبييش اندىدة . ببالقسبو انؼهًيت األكبديًيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالكلٌمة الجمامعً واالداء الجمودة ضممانشمعبة   عممل بآلٌمة نموعً تطور وهناك عامٌن منذ

 ولجمان شمعبة لعممل كبٌمرة قفمزة 2017-2016 الدراسً العام  وشهد متسارعه وتٌرة على

 الجمودة اإلجمراءال اتبما  لتواكم  العلمٌمة واالقسمام بالكلٌمة الجمامعً واالداء الجودة ضمان

  للتصممنٌف األكادٌمٌممة المعمماٌٌر لكممل الجدٌممدة البممرامج اسممتٌفاء والتؤكممد. والعالمٌممة ٌممةالمحل

 . العراقٌة الجامعال لجودة الوطنً
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 للشعبةالمهام التفصٌلٌة 

 .انكهيت االقسبو انؼهًيت في تسبهى في َشش ثقبفت اندىدة داخم  

 وانبحث انؼبني انتؼهيى وصاسة  قبم يٍ انًشسهت ًيتانتقىي انًهفبث اَدبص  

 : وتشًم سُىيب وادايتهب انؼهًي

 .انتذسيسيت انهيئت اػضبء الداء انتقىيًي انًهف .1

 .انًىظفيٍ الداء انتقىيًي انًهف .2

 . انكهيت الداء انتقىيًي انًهف .3

 .واالػتًبد اندىدة نضًبٌ انكًيت وانًؤششاث انُىػيت انًقبييس .4

 . نهتذسيسيٍ انؼهًي االَدبص تىثيق 

 . ببنكهيت انذساسيت وانًقشساث انبشايح تىصيف وثيق 

 .فيًب يخص اندىدة االقسبو انؼهًيتتُسيق يغ  

بًدهس اداسة تُسق نالختًبػبث و انذوساث و انًحبضشاث انتي تتؼهق  

 ضًبٌ اندىدة.

 ببنكهيت. تتببغ تُفيز انُظى و انتؼهيًبث انخبصت بُظبو إداسة اندىدة 

 .انخبصت بزنك وانتقبسيش و تؼذ انًحبضش ػًبدة انكهيت بءاث تقييى تشتيب نق 

 .تسبهى في إػذاد تقبسيش دوسيت ػٍ انشؼبت 

 .انكهيت ُتسبيتتببغ بشايح انتذسيب نً 

 .انكهيت يُتسبينكم  ببندىدةتتببغ تىصيغ و تؼبئت انًُبرج انخبصت  

يبث و تقذو يقتشحبث حىل تطىيش آن انذوساث انتذسيبيتتشاخغ َتبئح  

 .وإخشاءاث انتذسيب  و وسش انؼًم

 نهًُتسبيٍ .تشفغ االحتيبخبث انتذسيبيت  

تضغ آنيت نتُفيز و يتببؼت انتذسيب و وسش انؼًم يغ األقسبو انؼهًيت و  

 انىحذاث اإلداسيت.

بقسى ضًبٌ اندىدة بشئبست انًتؼهقت  انكتب انشسًيتتدهض انًهفبث و تؼذ ا 

 اندبيؼت .

 بضًبٌ اندىدة واالداء اندبيؼي.في كم يب يتؼهق  تتببغ األقسبو وانىحذاث 

 بشكم فؼبل. ببصذاساثيىقغ انكهيت االنكتشوَي  تضويذ 

   اإلشرا  عل  تنفي ه .  لخ ة ال راسية الج        يير ت  ي   

اإلشرا  عل  ت عية األقس   ال ل ية   ت ل    االعت    ال إسس     

 ال را ج .

االعت    ال إسس    األك  ي   ل را   لتخ ي    اإلشرا  للحص   عل  ا 

 الكلية.

 اإلشرا  عل  الخ   اإلستراتيجية   الت  يرية للكلية    ت   ة تنفي ه  . 

 لج ي  أعض ء هيئة الت ري  ف     تقيي  ال  ظفي  لف    ت   ة إك     
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 لج   ة.لقس  ض    الج     رئ سة ا األقس   ال ل ية   رف ه  

    القس   ال ل ية .   األك  ي ية ت   ة ت  ير ال را  

 تق ي  ال ع  األك  ي    اإل اري لج ي  األقس   ال ل ية   ال ح ا  اإل ارية. 

 لكلية ال ل   . التقيي  ال ات كت  ة تقرير  
 تقيي  الخ   ال راسية. 
 .آر    ال    است  ع   رض  
 ال  ل    ال تح   النه ئ . ت س  ال ق  ال ي يستغرق   
 ة   حتي ج   ال جت  .  ق رن      ال صفيةشالنق  ه  يالت  الخ      
 . ص ر  إيج  ية إع  ي ً  ف  لي   الش  ةنس ة تن     
ع    جل  ا ار  الج      لكليةاآلراء الت  ت  الحص   عليه  ع   ري   

رأيه  ف  الرس لة ،      تن س  ه ه الرس لة  الت ل       احتي ج   
 ال جت  .

ف  ال رن    ح   ف ئ   "ع  ر  الرس لة"   لنس ة ل  لية القس    ج ل رأ   
 اتخ   القرار.

  ع  أعض ء هيئة الت ري   ال   لي    ل رن     رس لت    س ن ته  له . 
 ع قة ال ح  ال ل   الت  يق  ال ي ق      أعض ء هيئة الت ري   
  أجهز  ال ح  ال ل  .  خت را  التقيي  ال ستق  لكف ية  
   أعض ء هيئة الت ري  لكف ية أجهز    نشآ  ال ح  ال ل  .تقيي 
 نس ة أعض ء هيئة الت ري  ال ي  ق   ا  إنت   أ ح   عل ية  ح   . 
 ع   األ ح   ال ل ية ال نش ر  ف   ج   عل ية  حك ة  
 ف  الحص   عل   ن   حثية.ت   ة  ال 
 .ع    راءا  االخترا   ق رنة      أعض ء هيئة الت ري   
، أ     أعض ء ال       شر ع   ال ح  ال ل   ال شتر     الق    ع 

 ال  لية أ  ال حلية. الج     هيئة الت ري  ف  
عل   ش ري  التخر    القس   أعض ء هيئة الت ري  ال شرفي   انج ز نس ة 

 ال ل ية.
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 ش  ة ض    الج    

 كلية ال ل   

 ج   ة ال ثن 

االست رار 
 إش عة 

 ثق فة الج    

اص ارا  
 الش  ة

قي    تق ي  
-ال    
 الت ريسيي 

تحسي  
الج    
 االعت    
 االك  ي  

الخ ة 
االستراتيجية لكلية 

 ال ل  
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 المصطلحال عن الجودة واالعتماد األكادٌمً

  Accreditation : داالعتما -1

اٌزٞ رّٕحٗ ١٘ئخ ِغئٌٛخ ِعزشف ثٙب ٌّإعغخ ِب ئرا وبٔذ رغزط١ع  االعزشاف٘ٛ        

ئثجبد أْ ثشاِدٙب رزٛافك ِع اٌّعب١٠ش اٌّعٍٕخ ٚاٌّعزّذح ٚاْ ٌذ٠ٙب أٔظّخ لبئّخ ٌضّبْ 

 .ٓ اٌّغزّش ألٔشطزٙب األوبد١ّ٠خ اٌدٛدح ٚاٌزحغ١

    ic AccreditationAcadem االعتماد األكادٌمً:  - 2

٘ٛ االعزشاف ثأْ ثشاِح ِإعغخ رع١ّ١ٍخ ِب لذ حممذ أٚ ٚطٍذ ئٌٝ اٌحذ األدٔٝ ِٓ        

 ِعب١٠ش اٌىفبءح ٚاٌدٛدح اٌّٛضٛعخ عٍفبً ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌّبٔحخ ٌشٙبدح االعزّبد .

 Academic Standards اٌّعب١٠ش األوبد١ّ٠خ:  -3 

ّإعغخ ؛ ٚرىْٛ ِغزّذح ِٓ ِشاخع خبسخ١خ ل١ِٛخ أٚ ٟ٘ ِعب١٠ش ِحذدح رمش٘ب اٌ        

عب١ٌّخ ٚرزضّٓ اٌحذ األدٔٝ ِٓ اٌّٙبساد ٚاٌّعشفخ اٌزٟ ِٓ اٌّفزشع أْ ٠ىزغجٙب 

 اٌخش٠دْٛ ِٓ اٌجشٔبِح ٚرغزٛفٟ سعبٌخ اٌّإعغخ اٌّعٍٕخ .

 Academic Standards اٌّعب١٠ش األوبد١ّ٠خ:  -4

غزّذح ِٓ ِشاخع خبسخ١خ ل١ِٛخ أٚ عب١ٌّخ ٟ٘ ِعب١٠ش ِحذدح رمش٘ب اٌّإعغخ ؛ ٚرىْٛ ِ

ٚرزضّٓ اٌحذ األدٔٝ ِٓ اٌّٙبساد ٚاٌّعشفخ اٌزٟ ِٓ اٌّفزشع أْ ٠ىزغجٙب اٌخش٠دْٛ ِٓ 

 اٌجشٔبِح ٚرغزٛفٟ سعبٌخ اٌّإعغخ اٌّعٍٕخ .

  Academic Reference Standards اٌّعب١٠ش اٌم١بع١خ اٌّشخع١خ:  -5

ِعب١٠ش ٚخٛدح اٌجشٔبِح , ٚثبٌزبٌٟ رّثً رٛلعبد ٟ٘ ٔمبط ِشخع١خ ٠ّىٓ ثٛاعطزٙب ِمبسٔخ 

عبِخ حٛي ِغز٠ٛبد اإلٔدبص ٚاٌظفبد اٌعبِخ اٌزٟ ٠دت رٛفش٘ب فٟ طفبد خش٠ح رخظض 

  ِب .

 Action Plansاٌخطظ اٌزٕف١ز٠خ:  -6

  .ِدّٛعخ األٔشطخ اٌزٟ ٠زُ ئعذاد٘ب ٚرٕف١ز٘ب فٟ رغٍغً ٚاضح ٌٍٛطٛي ئٌٝ أ٘ذاف ِحذدح

 Annual Report  ٛٞ:اٌزمش٠ش اٌغٕ -7   

رمش٠ش اٌزم١١ُ اٌزارٟ اٌزٞ ٠عذ وً عبَ ٌٍّإعغخ اٌزع١ّ١ٍخ ٠ٚمَٛ عٍٝ رمبس٠ش ثشاِدٙب 

 األوبد١ّ٠خ ٚاألٔشطخ اٌّخزٍفخ اٌزٟ رحمك سعبٌخ اٌّإعغخ .
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  Documentation اٌزٛث١ك: -8

 ع١ٍّخ وزبثخ ٚرغد١ً وً ث١بٔبد اٌعًّ ثبٌّإعغخ , حزٝ ٠ىْٛ ٌٍّإعغخ ربس٠خ ٚٔمبط

ِشخع١خ أٚ آ١ٌبد ؛ عٓ طش٠مٙب رغزط١ع رح١ًٍ ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّغدٍخ ثٙذف اٌزط٠ٛش 

 ٚاٌزحغ١ٓ .

 Efficiency اٌىفبءح: - 9 

 ٟ٘ ٔغجخ خٛدح أداء اٌّخشج ِٓ اٌع١ٍّخ ثبٌٕغجخ ٌدٛدح اٌّذخالد .

 Evaluation اٌزم١١ُ:  - 01

اٌّغزّش ٌألداء اٌّغزمجٍٟ  ع١ٍّخ ل١بط خٛدح األداء فٟ خ١ّع األٔشطخ ثٙذف اٌزحغ١ٓ      

. 

 General and Transferable Skills  اٌّٙبساد اٌعبِخ ٚ اٌمبثٍخ ٌٍٕمً:-11

اٌّٙبساد اٌّىزغجخ ِٓ أعٍٛة اٌذساعخ ١ٌٚظ ٌٙب عاللخ ثبٌّٛاد اٌذساع١خ اٌّزخظظخ       

 ٌٚىٕٙب عبِخ ِثً اٌمذسح عٍٝ اٌعًّ فٟ فش٠ك اإل٠ظبي اٌفعبي .

 Infrastructure اٌج١ٕخ اٌزحز١خ: -12

اٌج١ٕخ األعبع١خ اٌزٟ رخذَ اٌعًّ عٍٝ اٌعب١ٍِٓ داخً اٌّإعغخ ِثً اٌّجبٟٔ , ٚاٌحدبد       

 ٚ اٌّعبًِ , ٚاٌزٛط١الد , ٚاٌزٍفٛٔبد , ٚأخٙضح اٌحبعت ا٢ٌٟ ...... اٌخ .

 Institution ِإعغخ رع١ّ١ٍخ:  -13

ُ عبٌٟ , رإدٞ ئٌٝ ِإً٘ عٍّٟ خبِعخ أٚ و١ٍخ أٚ ِعٙذ عبٌٟ , ٠مذَ ثشاِح رع١ٍ       

 دوزٛساٖ ( . –ِبخغز١ش  –خبِعٟ ) ثىبٌٛس٠ٛط ( أٚ دسخخ أعٍٝ ) دثٍَٛ 

 Institutional Accreditation االعزّبد اٌّإعغٟ: -14 

عجبسح عٓ ع١ٍّخ رم٠ُٛ خٛدح اٌّغزٜٛ اٌزع١ٍّٟ ٌٍّإعغخ عٍٝ أعبط أْ اٌّإعغخ       

اْ ٌذ٠ٙب ِٓ اٌّٛاسد ِب ٠ّىٕٙب ِٓ اإلعزّشاس فٟ رمَٛ ثزحم١ك اوجش لذس ِٓ أ٘ذافٙب , ٚ

 اٌّغزمجً .

 Learning Resources ِٛاسد اٌزعٍُ:  -15

اإلِىب١ٔبد اٌزع١ّ١ٍخ ٌٍّإعغخ اٌزٟ رٛفش عٌٙٛخ ٠ٚغش رعٍُ ٌٍطالة ٚاٌحظٛي عٍٝ       

 اٌّٙبساد اٌّغزٙذفخ .
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 Mission اٌشعبٌخ: -61

 اٌّإعغخ ِٚخبسخٙب اٌّغزٙذفخ . دعزٛس اٌّإعغخ اٌّعٍٓ ٚاٌزٞ ٠ٛضح ِّٙخ  

 Vision : خاٌشؤ٠ -17

 طٛسح اٌّإعغخ ٚطّٛحبرٙب ٚأ٘ذافٙب عٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ .    

 Organization Chart  ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍّإعغخ:-18

اٌّخطظ اٌزٞ ٠ٛضح رمغ١ُ اٌعًّ داخً اٌّإعغخ , ِٚغّٝ اٌٛظبئف اٌّزبحخ داخً     

 . ا١ٌٙى١ٍخ االداس٠خ ٚاٌع١ٍّخٚاٌّإعغخ , ٚاٌزغٍغً اٌٛظ١فٟ 

 Program إٌّٙح: -19

٘ٛ ِدّٛعخ ِٓ ا١ٌ٢بد ٌزحم١ك ِدّٛعخ اٌّعبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌٛخذا١ٔبد اٌزٟ رمذِٙب 

اٌدبِعخ داخً خذسأٙب ٚخبسخٙب ٌزحم١ك ِخشخبد اٌزعٍُ إٌّشٛدح ِٓ ثشٔبِح رع١ٍّٟ ِب 

 فٟ فزشح ص١ِٕخ ِحذدح .

 Assessment Program رم٠ُٛ اٌجشٔبِح:  -20 

األعب١ٌت اٌّغزخذِخ ٌٍحظٛي عٍٝ أساء اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌجشٔبِح , ٠ٚشٍّْٛ اٌطالة 

ٚأعضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌى١ٍخ , ٚاٌخش٠د١ٓ , ٚعٛق اٌعًّ , ٚرٌه ثٙذف رحغ١ٓ ٚرط٠ٛش 

اٌجشٔبِح اٌزع١ٍّٟ ١ٌزدبٚة ِع اٌزمذَ اٌزٞ ٠طشأ عٍٝ ِحزٜٛ اٌّبدح ٚاحز١بخبد اٌّدزّع 

 ٚاٌج١ئخ .

   Total Quality Management ئداسح اٌدٛدح اٌشبٍِخ: -21

٘ٛ فىش فٍغفٟ ٠ٙذف ئٌٝ رط٠ٛش ٔشبط اٌّإعغخ ثاعزخذاَ أعب١ٌت رح١ٍ١ٍخ ٚئحظبئ١خ 

ِزطٛسح ِٚزٕٛعخ ٌٍحظٛي عٍٝ أفضً إٌزبئح ٚئششان خ١ّع عٕبطش إٌّظِٛخ ٚئداسارٙب 

 زف١ذ .ثّب ٠حمك اٌدٛدح اٌّطٍٛثخ فٟ اٌعًّ اٌّإعغٟ ٚئسضبء اٌّغ

 Quality  اٌدٛدح: -22

 ِٕزح ٠حمك ثً ٠فٛق رٛلعبد اٌّغزٍٙه .

 ِمذسح إٌّزح عٍٝ اٌٛفبء ثّزطٍجبد ٚظ١فزٗ .

 ِطبثمخ إٌّزح ٌٍّٛاطفبد اٌّٛضٛعخ أثٕبء اٌزظ١ُّ .

 دسخخ اعز١فبء اٌّزطٍجبد اٌزٟ ٠زٛلعٙب اٌّغزف١ذ ِٓ اٌخذِخ أٚ رٍه اٌّزفك ع١ٍٙب .
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 ity AssuranceQual  رٛو١ذ اٌدٛدح: -23

٘ٛ ٔشبط ٚٚع١ٍخ ٌٍزأوذ ِٓ اعز١فبء اٌّزطٍجبد ٚاٌّعب١٠ش اٌم١بع١خ اٌّطٍٛثخ ٌّإعغخ 

 إلٔدبص ٘ذف اٌّإعغخ ٌٍٛطٛي ئٌٝ ِخشخبد رشضٟ عٛق اٌعًّ .

 Quality Committees  ٌدبْ اٌدٛدح:-42

خ ِدّٛعخ األشخبص عٛاء ِٓ داخً اٌّإعغخ آٚ ِٓ خبسخٙب اٌّغئ١ٌٛٓ عٓ ِزبثع       

 ع١ش ٔظبَ اٌدٛدح داخً اٌّإعغخ .

 Quality Control ِشالجخ اٌدٛدح:   -25

 ٟ٘ اٌزم١ٕبد ٚاألٔشطخ اٌع١ٍّخ اٌزٟ رغزخذَ ٌعًّ اٌفحض اٌذائُ ٌّخشخبد إٌشبط .

 Quality Circles  حٍمبد اٌدٛدح:  -26

شف ِدّٛعخ طغ١شح ِٓ اٌعب١ٍِٓ ٠شزشوْٛ فٟ ع١ٍّخ دساع١خ رعب١ٔٚخ ِغزّشح ٘ذفٙب اٌى 

 عٓ اٌّشىالد اٌزٟ رعزشع ِغ١شح اٌعًّ ٚرمذ٠ُ اٌحٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب .

 Quality Improvement  رحغ١ٓ اٌدٛدح: -27

اإلخشاءاد ٚاألٔظّخ اٌزٕف١ز٠خ اٌزٟ رزخز٘ب اٌّإعغخ ٌض٠بدح فعب١ٌخ األٔشطخ ٚاٌع١ٍّبد  

 داخٍٙب ٌزعٛد ثفبئذح أٚ ِٕفعخ ٌىً ِٓ اٌّإعغخ ٚاٌّغزٍٙه .

  Quality Strategy ١خ اٌدٛدح: ئعزشار١د -28

ِدّٛعخ اٌخطظ اٌّٛضٛعخ عٍٝ اٌّذٜ اٌمظ١ش ٚاٌزٟ ِٓ شأٔٙب رحم١ك اٌدٛدح ٌإلسرمبء 

 ثّغزٜٛ اٌدٛدح .

 Quality Tools أدٚاد اٌدٛدح:  -29

األعب١ٌت ٚاٌطشق ٚاٌّخططبد اٌزٟ رغزخذَ ٌحً ِشىالد اٌدٛدح ٚرم١١ُ ِغزٜٛ األداء 

 ط٠ٛش اٌّإعغخ .داخً اٌّإعغخ ٚرغبعذ عٍٝ ر

 Total Quality Management ئداسح اٌدٛدح اٌشبٍِخ:   -30

٘ٛ فىش فٍغفٟ ٠ٙذف ئٌٝ رط٠ٛش ٔشبط اٌّإعغخ ثبعزخذاَ أعب١ٌت رح١ٍ١ٍخ ٚئحظبئ١خ 

ِزطٛسح ِٚزٕٛعخ ٌٍحظٛي عٍٝ أفضً إٌزبئح ٚئششان خ١ّع عٕبطش إٌّظِٛخ ٚئداسرٙب 

 غٟ ٚئسضبء اٌّغزف١ذ .ثّب ٠حمك اٌدٛدح اٌّطٍٛثخ فٟ اٌعًّ اٌّإع
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 Self Assessment اٌزم١١ُ اٌزارٟ:   -31

ل١بط شخظٟ ٌّب أحشصٖ اٌفشد ِٓ رمذَ فٟ عٍّٗ عٓ طش٠ك اٌزفى١ش ف١ّب رعٍّٗ ِٚذٜ 

 اعزفبدرٗ اٌشخظ١خ ِٕٗ ٚٔز١دخ رٌه .

 Product ِخشج:  -32 

 إٌبرح أٚ اٌعبئذ ِٓ أٞ ع١ٍّخ عٛاء وبْ شٟء ِبدٞ أٚ ِعٕٛٞ .

   Student Achievement ٌطالة: أدبص ا -33

ِغزٜٛ أداء اٌطالة داخً اٌّإعغخ اٌزع١ّ١ٍخ ِٚب أحشصٖٚ ِٓ رفٛق ٚعٍُ ٚاوزغبة 

 .ِٙبسح

 Student Support دعُ اٌطالة:  -34 

ِغبعذح اٌطالة ٚئسشبدُ٘ ٌى١ف١خ اٌحظٛي عٍٝ ألظٝ اعزفبدح ِٓ اٌجشٔبِح اٌزع١ٍّٟ 

 ٌٍّإعغخ .

 SWOT Analysis ف ٚاٌزٙذ٠ذاد ٚاٌفشص: ٚاٌضع رح١ًٍ ٔمبط اٌمٛح  -35

أداح ِٓ أدٚاد اٌدٛدح اٌزح١ٍ١ٍخ ٚاٌزٟ رٙذف ئٌٝ رم١١ُ ٚدساعخ اٌٛضع اإلعزشار١دٟ   

اٌحبٌٟ ٌّإعغخ ِب ٌزحذ٠ذ ٔٛاحٟ اٌمٛح ٚاٌضعف فٟ اٌّإعغخ ِٚعشفخ فشطٙب فٟ اٌزط٠ٛش 

ر١د١خ اٌزط٠ٛش٠خ ِٚب ٟ٘ اٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ رإثش ثٙب ثح١ث رغبعذ عٍٝ ٚضع اٌخطظ اإلعزشا

 ٌٍّإعغخ .

 Teaching and Learning Methods أعب١ٌت اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ:  -36 

اٌطشق اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌّعٍّْٛ ٌّغبعذح اٌطالة فٟ رحم١ك إٌزبئح اٌع١ٍّخ اٌّغزٙذفخ 

 .ٌٍّمشس

 ِعب١٠ش االعزّبد -37

 خّظ٠جٍغ عذد٘ب  ٚ اٌزظ١ٕف اٌٛطٕٟ ٌدٛدح اٌدبِعبد اٌعشال١خِمب١٠ظ رُ ٚضعٙب ِٓ لجً 

ئعز١فبء اٌّإعغخ اٚ اٌجشٔبِح ٜ ِع١بس ٠شًّ عذح ِزطٍجبد رغزخذَ ٌٍحىُ عٍٟ ِذ

 .ٌٍّعب١٠ش.
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 إٌٛع١خ : ٔشبطبد اٌشعجخ

 

 

 

 

 

 

 

ت صي  
ال رن    
 االك  ي  

ال ل  التق ي   
 للقس  ال ل  

 إشر ا اء القس  
 ال ل  

 التقيي  ال ات 

ت صي  الهيكلية 
ال ل ية ل قس   

 ال ل ية
 تقيي  اال اء حقي ة الت ريس 

ال  ء 
 الت ريس 

االه ا   الخ ة 
الستراتيجية لكلية 

 ج   ة ال ثن -ال ل   

   يير االعت    
 االك  ي ية

خ ة تحسي  
الج    للقس  
 ال ل  

انج ز خ ة 
التحسي    لقس  

 ال ل  

ستراتيجية 
 الت ل   الت لي 

 ال    الت ريسيي 
الخريجي  
  آر    ال   

 تف   ج ي   الش  لة الج    ا ار  نظ    ن ء عل  ت    ال ل   كلية ع    

 ال راقية .   التصني  ال  ن  لج    الج      ت ل  



 جامعة المثنى           
                             كلٌة العلوم             

    شعجخ ضّبْ اٌدٛدح ٚاالداء اٌدبِعٟ                                                      

Quality.sci@mu.edu.iq  

14صفحة |  14صفحة | 

 
 14صفحة | 

14 

 االٔدبصاد :

   ره  ف  ع لية الج    ع  كيفية  العض ء هيئة الت ري   رشتي  ع  ت  عق   

 . اال تح نية  ع   ج    فحص االخت  ر ا اء االقس   ال ل ية  آلية ع   اللج   

ض    الج    ف  ش  ة ع   لت ثي    تف ي  ع لية  است ي ن  ت  تص ي  ن      

 الكلية. 

نًتطهببث انتصُيف انىطُي خًيغ انبشايح األكبديًيت ببنكهيت وفقبً  يهفبثتى إػذاد  

 ندىدة اندبيؼبث انؼشاقيت .

 

دسخت يحىس تحسيٍ اندىدة واالداء اندبيؼي /انتصُيف انىطُي ندىدة تىصيف  

 اندبيؼبث انؼشاقيت
o  
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نسخة  رقية   الكتر نية ال را   االك  ي ية   القس   ال ل ية  كلية ال ل   ت صي   

 الج   . ش  ة)ت  االحتف ظ  ه  ف  األقس   (   نسخة ت  االحتف ظ  ه  ف  

 

o  
 فق ً لن     نسخة  رقية   الكتر نية )ت  خت را  است  را  ال  تق رير ج ي  

ش  ة ض    الج     اال اء االحتف ظ  ه  ف  األقس   (   نسخة ت  االحتف ظ  ه  ف  

 الج    .

 توصٌف البرنامج االكادٌمً لالقسام العلمٌة

 عل   الحي  
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ألعض ء هيئة الت ري  نسخة  رقية   الكتر نية )ت  االحتف ظ  ه   الهيكلية ال ل ية 

 الج    ةش  ف  األقس   (   نسخة ت  االحتف ظ  ه  ف  

 ل  خ ص   ش ركة أعض ء هيئة الت ري   حض ر ال  را  الت ري ية   رش  

ال     ال إت را  . نسخة  رقية   الكتر نية )ت  االحتف ظ  ه  ف  األقس   (   

 .الج    ش  ة ض    نسخة ت  االحتف ظ  ه  ف  

تية تحت ي عل  ت صي  ال قرر  تقرير ال قرر  سير   ا حقي ة الت ريس  لف    

 . ال ث ئ   جز  ع  أست    ال      ص ر    

ت  ئة است  را  تق ي  ال را    تحليله   كت  ة تقرير عنه  ف  نسخة إلكتر نية  

 ( .الج     ض    ش  ة نسخة  رقية )ت  االحتف ظ  ه  ف  

ت  ئة است  را  تق ي  ال  ل   تحليله   كت  ة تقرير عنه  ف  نسخة إلكتر نية  

 ( .الج     ض    ش  ة)ت  االحتف ظ  ه  ف    نسخة  رقية

ت  ئة است  را  تق ي  خ ر  ال  ل   تحليله   كت  ة تقرير عنه  ف  نسخة إلكتر نية  

 ( .الج     ض    ش  ة نسخة  رقية )ت  االحتف ظ  ه  ف  

 تحليله   كت  ة تقرير عنه  ف    فر ا  ال ن ه ت  ئة  تحلي  است  را  تق ي   

 ( .الج     ض    ش  ة نية  نسخة  رقية )ت  االحتف ظ  ه  ف  نسخة إلكتر

 تحليله   كت  ة تقرير عنه  ف  نسخة  التقيي  ال ات ت  ئة  تحلي  است  را    

 ( .الج     ض    ش  ةإلكتر نية  نسخة  رقية )ت  االحتف ظ  ه  ف  

سخة إلكتر نية  كت  ة تقرير عنه  ف  نال ل ية األقس   إع ا   ل   إشرا  األ اء  

 ( .الج     ض    ش  ة نسخة  رقية )ت  االحتف ظ  ه  ف  

إع ا   ال راسة ال اتية لألقس   ) ال را  (  ت  االحتف ظ  ه  ف  نسخة  ت  االنته ء    

 (. الج     ض    ش  ةإلكتر نية  نسخة  رقية )ت  االحتف ظ  ه  ف  

 ة للكلية ال  السي  ع ي  الكلية  اتيال راسة ال النه ئ عرض تقرير   اآل  نح   ص    

اال ا ر اال ارية الج   ، لحصر  ض   ش  ة ض    ت  استح ا  ن     ج ي   ل 

 تقرٌر التقٌٌم الذاتً

 الري ضي    ت  يق   الح س  

 عل   الحي  

 عل   الكي ي ء

 عل   الفيزي ء

 ال يئة  التل  
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 (.الج     ض    ش  ة)ت  االحتف ظ  ه  ف   الص  ر     ع     الكلية

يت  اآل  ت  ير  تح ي  ش  ة ض    الج    عل    ق  الكلية االلكتر ن       

  الج     يت يز   ق  ض    الج      فر  ن عية ج ي   ين س   ت ل    ض  

   حت ي ت   ق رنة    اق  ض    الج     ج       كلي   ال را .

 

 إت حة الفرص ألعض ء هيئة الت ري   حض ر ال  را     لكلية الج     ض    ش  ةق    

  جه  .  رش ال     ال ح ضرا  الن عية  اخ  الكلية  خ ر الت ري ية  ال إت را 

شاعة ثقافة اجلودة   املنجز الاول  : الاس مترار بإ

 تاريخ النشاط مكان النشاط نوع النشاط ت
 88/812016 القاعة المركزية اداء االقسام العمميةورشة عمل  1
 9/8/7187 القاعة المركزية ورشة عمل اداء المجان االمتحانية 2
الوطني لجودة عن المراجعة الموضوعية لمتصنيف  حمقة نقاشية 3

 الجامعات العراقية
 7187\3 مجمس الكمية

 7187 مجمس الكمية عن الخطط الدراسية باالقسام العممية حمقة نقاشية 4
اصدارات دليل الكمية والتعميم المستمر وشعبة ضمان الجودة  5

 ودليل الصالحيات االدارية واداء المجان االمتحانية
 7187-7186 موقع الكمية االلكتروني

 

 اجلودة املنجزة  حتسني  اثنيا : نشاطات

النشاط البدء تاريخ الجهة المستهدفة نوع نشاط الجودة المنجز ت  
7187 \7- 88 االقسام العممية بالكمية وصف البرنامج االكاديمي 8  
7187 \7- 88 االقسام العممية بالكمية خطة تحسين الجودة لألقسام 7  
العممية القسامل االهداف االستراتيجيةخطة  3 7187 \7- 88 االقسام العممية بالكمية   
7187 \7- 88 االقسام العممية بالكمية معايير االعتماد البرامجية 4  
7187 \7- 88 االقسام العممية بالكمية التقييم الذاتي )اداء االقسام العممية ( 5  
7187 \7- 88 االقسام العممية بالكمية الهيكمية العمميةتوصيف  6  
7187 \7- 88 االقسام العممية بالكمية تحديث السجل البيئي لمكمية 7  
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 اجنازات اخلطط الاسرتاتيجية لللكية  -اثلثا :

 تاريخ  اهداف الخطة نوع الخطة المنجزة ت
االعتماد االكاديمي )قيد  8

 االنجاز(
الحصول عمى االعتماد االكاديمي من 

 العالميةالمؤسسات العممية 
بها بالفصل الدراسي  بدا العمل

 االول 

 7187-7 ة البحثية والعممية واالكاديميةكاغناء الحر  المحفزات البحثية 8
وضع الخطوط الرئيسية لعمل شعبة ولجان  مجمس ادارة الجودة 7

 ضمان الجودة باالقسام العممية
يوم احد  كلجمسات منتظمة ل

 من بداية الشهر

 7186 -87 واالداري العممي تقييم لجنة المقوم الخارجي لقسم البيئة 3
 7187-3-89 لجنة تقييم العممي واالداري المقوم الخارجي لقسم الفيزياء 4
تصنيف وتبويب االوامر  5

 االدارية الصادرة من العمادة
 متابعة يوميه وضع انجاز خطة تحسين لجودة لمكمية

 

 اس امترات القياس والتقومي املنجزة   -رابعا  :

تاريخ  الجهة المستهدفة تمارةنوع االس ت
 االستمارة

-88 التدريسيين والموظفين تقييم االداء الجامعي لمتدريسيين والموظفين  .8
87\7186 

 7187-7186 والموظفين التدريسيين حقيبة التدريسي  .7

 7186\87- الطالب عمل ودراسة وفحص وتبويب النتائج الستبيان آراء الطالب  .3

النتائج الستبيان آراء التدريسيين عمل ودراسة وفحص وتبويب  .4  7186\87 اداء الكمية 

 7186\8-87 مفردات المناهج عمل ودراسة وفحص وتبويب النتائج الستبيان آراء أرباب العمل  .5

 7186\8-87 المجنة االمتحانية المركزية عمل ودراسة وفحص وتبويب النتائج الستبيان آراء المجان االمتحانية  .6

 ألعضاءص وتبويب النتائج الستبيان تقييم رئيس القسم عمل ودراسة وفح  .7
 التدريس في  كمية العموم

 7187\8-87 التدريسيين

مفردات عمل ودراسة وفحص وتبويب النتائج الستبيان الطمبة حول مفردات   .8
 المناهج

 7187\8-87 مفردات المناهج

تدريسيعمل ودراسة وفحص وتبويب النتائج الستبيان تقويم جودة قدرات ال  .9  7187\7-8 التدريسيين 

7187-7186فحص حقيبة التدريسي لمعام   .81  7187\81 التدريسيين 

 7187\7-8 مفردات المناهج عمل استمارة اضافة واستحداث وتطوير الخطة الدراسية  .88

 7187\3-7 اداء الكمية الممف التقويمي لالقسام العممية  .87

 7187\7 -81 التدريسيين مؤشرات الباحثين  .83
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تمارة الخريجين والتوظيفاس  .84  7187\ 7-88 شؤون المواطنين 

عمل ودراسة وتبويب النتائج الستبيان مخرجات التعمم والتعميم )آرباب العمل   .85
 ) 

 7187\ 7-88 شؤون المواطنين

 

 متطلبات الوزارية الوطنية   -خامسا   :

 تاريخ الجهة المستهدفة نوع المتطمب المنجز ت
 7186\87-88 اداء التدريسيين سيين والموظفينتقييم اداء  التدري 8
 7186\87-81 اداء الكمية جودة المختبرات العراقية 7
 7187\7-87 اداء الكمية التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية 3
 7187\7-87 اداء الكمية واالدارية توصيف الهيكمية العممية 4

 اجلودة شعبة سادسا : اصدارات 

ر المنجزنوع االصدا ت  تاريخ الجهة المستهدفة 
 الفصل الداراسي االول  التدريسيين دليل المجان االمتحانية 8
 الفصل الداراسي االول  التدريسيين ميثاق العمل الجامعي 7
 الفصل الداراسي االول  التدريسيين كيفية توصيف البرنامج االكاديمي 3
عية(توصيف الجامعات) المفاهيم, المؤشرات, النو  4  الفصل الداراسي االول  التدريسيين 
 الفصل الداراسي االول  التدريسيين تحديث السنوي لدليل التعريفي بالكمية 5
الجودة واالداء الجامعي في الجامعات العربية والعممية  6

 في ضوء المعايير الدولية
 الفصل الداراسي االول  التدريسيين

 الفصل الداراسي االول  التدريسيين مخرجات التعمم لممواد والمقررات 7
 الفصل الداراسي االول  التدريسيين مهام لجان االقسام العممية 8
ارشادات وضع االسئمة وقواعد صياغتها لطمبة كمية  9

 العموم) قيد االنجاز(
الثاني الداراسي الفصل التدريسيين  

الجامعية االخالقيات مقياس 10 ثانيال الداراسي الفصل التدريسيين   
األكاديمي العممي البحث محركات 11 الثاني الداراسي الفصل التدريسيين   
واألهداف والغايات الرسالة 13 الثاني الداراسي الفصل التدريسيين   
العممي البحث رحمة 14 الثاني الداراسي الفصل التدريسيين   
الدراسي المنهج جودة 15 الثاني الداراسي الفصل التدريسيين   
شهاداتاالست 16  Citation وأنماطها المرجعية الثاني الداراسي الفصل التدريسيين   
الثاني الداراسي الفصل التدريسيين المصادر وكتابة Citation لعمل طريقة اسهل 17  
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 سابعا  : اجنازات املتابعات الفصلية والشهرية 

 تاريخ اهداف المتابعة نوع المتابعة المنجزة ت
 بداية كل شهر ضمان جودة ةالدراسي لممادة االنجاز الشهري  ضمان جودة 8
 بداية الفصل الدراسي االول والفصل الثاني ضمان جودة مفردات المناهجضمان جودة  3
 بداية الفصل الدراسي االول والفصل الثاني ضمان جودة الخطط الدراسية ضمان جودة  4
 بداية الفصل الدراسي االول والفصل الثاني ضمان جودة اريع التخرجاستمارات االنجازات الشهرية لمش ضمان جودة 5
 بداية الفصل الدراسي االول والفصل الثاني ضمان جودة العبء التدريسيضمان جودة  6
 نهاية امتحانات  الفصل الدراسي االول ضمان جودة متحانات الل الطالبقياس وقت المستغرق الداء  7
 نهاية امتحانات  الفصل الدراسي االول ضمان جودة ة مختارةاختبارات الفحص لألسئم 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الممارسمال جمٌم  فمً الجمودة لضممان الكلٌمة فمً الجمودةضمان  شعبة تسعى

 كمل من القصوى باالستفادة واإلدارٌة األكادٌمٌة البرامج و والبحثٌة التعلٌمٌة

 متطلبمال لمقابلمة فٌها المنتسبٌن  جمٌ  وبمشاركة ومواردها الكلٌة إمكانٌال

 وزارة للمعمماٌٌر وفقمما اإلقلٌمممً, و المحلممً العمممل سمموق و المجتممم  حاجممال

 . العلمً والبحث العالً التعلٌم
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 :مناقشال مجلس الكلٌة الخاصة بشعبة ضمان الجودة واالداء الجامعً

 خدمة المجتم : 

 .تنفي  ع      ال را    األنش ة الت  ته   ال  خ  ة ال جت     ت   ة  ال ل  كلية ق    جل  

  الرإٌا والرسالة واألهداف:

  ن قشة ال   يير الت   جل  الكلية ع   اجت  ع       خ له  ق   رإس ء االقس    لق  عق 

 الش  ة ته   إليه  الرس لة      تحق  ه ه ال   يير  ت افقه     الرس لة ، ك   سجل  

   ض الت صي   الت  أسفر  عنه  ه ه االجت  ع   . 

 :البرنامج االكادٌمً وتوصٌف تقٌٌم الخطط الدراسٌة ومصادر التعلم 

 األت :   ن قشةت  ال ن قش   الخ صة  تقيي  الخ    

ت  إيج   االخت    ي  الخ   ال راسية الق ي ة  الج ي       ث  ت حي  الخ    

 ال راسية لج ي  األقس  . 

 األقس  .    ضت  تقيي  الخ   ال راسية الح لية ف   

 عض ء هيئة الت ري  ف  ج ي  األقس  .  أ لل ل ةت  تقيي   ص  ر الت ل    لنس ة  

 البحث العلمً :

     اح   ح  ره الخ صة  ت  تكرار االجت    أكثر  ن   ر  ل ن قشة   جل  الكلية اجت  

 يل : 

 ال حفزا  ال حثية .ال ي ن   لحس     ن قشة 

  خت را  الت  حص  عليه   ت  ي   التج ر ال ي ن   لحس   نس ة  ع     ن قشة 

 ت ري  الكلية . ةلل  حثي     اعض ء هيئ الكلية

 . جلة ال ثن  لل ل   الصرفة ال ي ن   ع    ن قشة 

 ٌم الذاتً :التقٌ

 ل ن قشة   يل :  رتي    ك ن  ت جيه   رئي  ال جل    جل  الكلية اجت  

 ال ات  لل را   . للتقيي النق   األس سية  

  لج     ج   ال ي ن     اللج   الفرعية االقس   ال ل يةاستقراء  ح ضر  

  ال  ل     .
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 ))ِٙبَ ٌدٕخ اٌدٛدح ٚاالداء اٌدبِعٟ  ثبٌمغُ((

ال  عععععععععع  اندووووووووووىدة ببنكهيووووووووووت ووسش  يدهووووووووووس اداسة حضووووووووووىس اختًبػووووووووووبث -1

  لكليععععععععة  ج     اال اء الجعععععععع    ال ختلفععععععععة  ج يعععععععع  االجت  ععععععععع   ال ت لقععععععععة  عععععععع ل
  القس .

  األكععععععععع  ي   اسعععععععععتك    ج يععععععععع  الن ععععععععع    الخ صعععععععععة   العت ععععععععع  -2
  ال ت ل    ال ختلفة.

اسعععععععععتك    ج يععععععععع  الن ععععععععع    الخ صعععععععععة   العت ععععععععع   األكععععععععع  ي    -3
  ال ت ل    ال ختلفة.لل خت را  

  لتصععععععععععني  العععععععععع  ن  اسععععععععععتك    ج يعععععععععع  الن عععععععععع    الخ صععععععععععة  -4
 لج    الج      ال راقية .

الت اصععععععع   ععععععع  أعضععععععع ء هيئعععععععة التععععععع ري    تععععععع   ته   تسعععععععهي   -5
عععععع ا ه   ععععع  ق ععععع  أعضععععع ء هيئعععععة اسعععععتك    كععععع   ععععع  يت لععععع    لن ععععع    التععععع  يعععععت  إ

 الت ري    لقس .
رفععععععع  تقععععععع رير   ريعععععععة لعععععععرئي  القسععععععع  حععععععع   أ ضععععععع   القسععععععع   -6

 . ت ر  ض   فقرا   جل  القس  في   يت ل    العت    األك  ي  
إ ععععععععععع    جلععععععععععع  القسععععععععععع  حععععععععععع    ععععععععععع  يت لععععععععععع    العت ععععععععععع    -7

 األك  ي  .
القسععععععععععع  ل ن قشعععععععععععة ت ععععععععععع ير  لت ريسععععععععععع عقععععععععععع   رش ال  ععععععععععع   -8

 ئ  الن     ال ختلفة.ال را   ف  ض ء نت 
إععععععع ا  الت صععععععي    ال  عععععع  علعععععع  تف يلهعععععع  فعععععع  ضعععععع ء النتعععععع ئ   -9

 الت  يت  الت ص  إليه .
إععععععععع ا  تصعععععععع ر  تك  عععععععع  ععععععععع  ال قععععععععررا  ال راسععععععععية لل عععععععع ا   -10

 رف  ال قترح ل جل  القس  العت   ه. التخصصية   لقس .
 ت   عععععععة ت ععععععع ير االسعععععععت  را   فععععععع   ععععععع  قععععععع  يجععععععع   ععععععع  أ ععععععع ر  -11

 عل ية  ختلفة.
اال اء – عععععععععع لتقيي  العععععععععع ات   ج يعععععععععع  الن عععععععععع    الخ صععععععععععة تعععععععععع قي  -12

الهيكليععععععععة  –الخ ععععععععة ال راسععععععععية  – صعععععععع  ال رنعععععععع    االكعععععععع  ي    –الجعععععععع     
 االست ي ن   ال ختلفة . –ال ل ية 

اععععععععع    تعععععععع قي    ريععععععععة ل فععععععععر ا  ال نعععععععع ه   التغييععععععععرا  التعععععععع   -13
 ت رأ عليه  ض   تق رير   رية .

حصعععععععععععع ئي   تز يعععععععععععع  شعععععععععععع  ة الجعععععععععععع     اال اء الجعععععععععععع       ال -14
 .ال ت لقة   لتغييرا  الت  ت رأ عل  ج    ال  لية الت لي ية
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 مالحق التوثٌق
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 (1ملحق )

 

/  214غرفة /ال     الث ل  /ع     الكلية 
 ش  ة ض    الج     اال اء الج    

  كت  سكرت رية الش  ة
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 (2ملحق )

 

 

 مجلس ادارة الجودة

 .حقٌبة التدرٌسً•

 .تقٌٌم االداء الجامعً•

 .  كود االستمارال والكت  الرسمٌة•

 .خدمة المجتم  والنشاطال الالصفٌة •

 ستراتٌجٌة التعلم والتعلٌم

خطة التحسٌن وانجاز خطة •
 التحسٌن بكلٌة العلوم

 توصٌف الهٌكلٌة العلمٌة واالدارٌة•

ستراتٌجٌة التعلم والتعلٌم •
 التدرٌسٌٌن

آربا  ستراتٌجٌة التعلم والتعلٌم •
 .العمل والخرٌجٌن

 

 ج    الخ ة ال راسية

 االنجاز الشهري للخطة الدراسٌة•

 جودة نشاطال التعلٌم المستمر•

جدول فحص -قٌاس وتقوٌم الوقل االمتحانً •
 االختبار

 .مشارٌ  التخرج•

 السجل البٌئً -اللوحال التعرٌفٌة 

 تحلٌل سوال-التقٌٌمالذاتً •

 ستراتٌجٌة التعلم ةولتعلٌم الطال •

 وصف البرنامج االكادٌمً•

 الخبرة المٌدانٌة  -التدرٌ  الحقلً -السفرال العلمٌة •

 الملف التقوٌمً-مإشر اداء االقسام العلمٌة •
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 (3ملحق )
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 االنجازال النوعٌة للشعبة (4ملحق )
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 ورش العمل (5ملحق )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة المثنى           
                             كلٌة العلوم             

    شعجخ ضّبْ اٌدٛدح ٚاالداء اٌدبِعٟ                                                      

Quality.sci@mu.edu.iq  

29صفحة |  29صفحة | 

 
 29صفحة | 

29 

 بال التصنٌف الوطنً لجودة الجامعالمتطلبعض من  (6ملحق )
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 ن اصدارال الشعبةم (6ملحق )
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  تطلبال الجودة م (7ملحق )
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ونً حدٌث وتطوٌر شعبة ضمان الجودة على موق  الكلٌة االلكترت (8ملحق )

    -تٌة :قرٌبا وسوف ٌحمل المواضٌ  اآل

  الش  ة ع  ن   
  الكلية ج    لض    الك ية  ال إشرا  الن عية ال ق يي 
    لكلية الج    ض    ا ار   جل 
  ال ر ية الج      التح   الت    الج    ض    تق ي   لي 

 ال  ل  الت لي   إسس   ف  الج    انظ ة ت  ي   راح   ت   ة  رن   
  ال راقية الج      لج    ال  ن  التصني  است  ر 
 الج   ية  االخ قي   الج     ال     يث  
  ال ل ية ال خت را  اعت   
  الش  ة   اج     ه  
   االه ا   الرس لة الرإي 

 االك  ي   االشرا 
  ال اج    ال ه  

 االك  ي   ال رن     ص  است  ر 
  الكتر ني  اال اء تقيي  نظ  
  الت ريس  حقي ة
 2017-2016 ال راسية الخ ة ج   

 ال ل   لكلية االستراتيجية  الخ ة االه ا 
  ال ل    كلية ال ل ية ل قس   الج    ض       يير
 ال ل ية ل قس   الخ ة  انج ز التحسي  خ ة

  االلكتر نية الت اص   ه را 
 االك  ي   ال ل   ال ح   حرك  
 ال ل   ال ح  رحلة
 ال ل   كلية ال تح ن   االخت  ر فحص ج   
 للج      ال  ل ية التصنيف   اه 

  ال ل   لكلية ال ستق لية الخ ة
   لكلية الج    ض    ا ار   جل 
  ال ل ية االقس   ل را   االك  ي   االعت   

 الت ري  هيئة اعض ء   الت لي  الت ل  ستراتيجي  
  ال ل ة   الت لي  الت ل  ستراتيجي  
 الخريجي    ت   ة   الت لي  الت ل  ستراتيجي  
  ال    آر      الت لي  الت ل  ستراتيجي  

 ال ل ية االقس   ا اء تقيي 
 ال ل   لكلية  SWOTالر  ع   تحلي  ال ات  التقيي 
 ال ل ية ل قس   التق ي   ال ل 
  ج   ال ض    ع    رش
 االلكتر ن  النشر

  ان   ه  ال رج ية االستشه  ا 
  الج    ض    ش  ة اخ  ر

  ال قررا  لل  ا  الت ل   خرج  
 ت  س    ر يترز سك    تصني  ض   ال حك ة ال  ل ية ال ج    رن   
 الكلية ج    لض    الك ية  ال إشرا  الن عية ال ق يي 

 
 
 


