
 االكادٌمً االعتماد و الجودة – نبذة

 ، مباشرة الكلٌة عمٌد بالسٌد وترتبط العلوم كلٌة فً الرئٌسة اإلدارٌة الشعب أحد الجامعً واألداء الجودة ضمان شعبة

 رؤٌة بناء خالل من الجامعً واألداء الجودة ضمان فً الكلٌة أهداف تحقٌق ومتابعة الجودة ثقافة نشر إلى الشعبة وتهدف

 العلمً والبحث العالً التعلٌم فً ومقاٌٌسها الجودة معاٌٌر وتطبٌق خرٌجٌها رصانة من ٌزٌد بما وأهدافها ورسالتها الكلٌة

 التعلٌم قٌادات وسعً العالمً المستوى على التعلٌم فً الرئٌسة القضاٌا من الجودة ضمان أصبح فقد.  المجتمع وخدمة

 لتلبٌة الخرٌج وجودة التعلٌمً المخرج تحسٌن الى الهادفة التعلٌمٌة البرامج تحسٌن فً الجهد من مزٌد بذل الى العالً

 بتخصصات الطلبة من كبٌرة أعداد من تخرجه لما المجتمع فً المهمة الكلٌات من العلوم كلٌة إن ، العمل سوق حاجات

 ( .الحاسوب وتطبٌقات الرٌاضٌات والتلوث، البٌئة الفٌزٌاء، الكٌمٌاء، الحٌاة، علوم) العلمٌة أقسامها

 

 ضمان معاٌٌر بتطبٌق  واالهتمام السعً الى( الحسٌن عبد جابر حسٌن د.م.أ) بعمٌدها متمثلة العلوم كلٌة عمدة فقد لذلك

 الجودة ثقافة ونشر  األقسام جمٌع فً فرعٌة لجان وتشكٌل الكلٌة فً الجودة ضمان مجلس تشكٌل خالل من الجودة

 خطة وضع الى باألضافة.  بذلك خاصة استبٌان استمارة خالل من الكلٌة فً األساسٌة المرافق تقٌٌم فً الطلبة باشراك

 التنظٌمً الهٌكل تحدٌد خالل من الشاملة الجودة إلدارة استراتٌجٌة بتكوٌن الجودة ضمان معاٌٌر تطبٌق كٌفٌة فً شاملة

 تنفٌذ فً العاملٌن اشراك كٌفٌة وتحدٌد المؤسسة وخطط استراتٌجٌات ضمن الجودة ادارة نشاطات ودمج الجودة إلدارة

 النتائج جمٌع وتقوٌم مراقبة مع لذلك الالزمة المتطلبات وتوفٌر مجموعة لكل الالزمة التدرٌب أنواع وتحدٌد البرنامج هذا

 .  الكلٌة أهداف مع التحسٌن جهود توافق لتتبع وبأستمرار

 

 (: Quality)   الجودة

 

 متطور إداري فكـــر وتوفر المعاٌٌر، من عدد عبر تنفٌذها ٌتم والتً المترابطة العناصر من مجموعة عن عبارة وهً

 تطوٌر خالل من العالٌة  المهارة و الكفاءة وذو المتمٌز الجامعً األكادٌمً التعلٌم مخرجات أداء جودة تحسٌن لتفعٌل

 لدٌة ستكون ،وبالتالً الجودة بنظام ٌعرف ما هو و العمل سوق فً اإلنخراط تخرجه بعد له لٌتسنى األكادٌمً األداء

 و العام القطاعٌن فً المستفٌدٌن رضا إلكتساب العمل سوق فً العمل بٌئة و األكادٌمٌة بٌئته فً التكٌف على القدرة

 . الخاص

 

 Quality Management الجودة نظام مضمون

 

 . األكادٌمٌة البرامج جودة لتحسٌن العلمٌة لألقسام دوري تقٌٌم

 . التعلم و التعلٌم عملٌات فً القوة و الضعف نقاط تحدٌد

 . االكادٌمً واالعتماد بالجودة متخصصة ندوات عمل

 . السوق حاجة و التعلٌمٌة البرامج جدوى دراسة

 . بالكلٌة الجودة إدارة منجزات نشر

 . الجودة إلدارة فعال نظام إنشاء و الداخلٌة للمراجعة آلٌة وضع

 . التعلٌمٌة الجودة ضمان و االعتماد هٌئات تتطلبها التً المواصفات و الشروط علً التعرف

 . مخرجات و البرنامج أهداف فً دوره و المقرر مخرجات تقوٌم



 األكادٌمٌة بالمعاٌٌر التعلٌمٌة المخرجات ربط عالمٌة لجامعات العلمٌة بالبرامج بالمقارنة الجودة تحسٌن

 الخرٌجٌن مستوي تحسٌن

  

  

 :العلوم بكلية( The Quality Management)  الجودة شعبة

 

 تطبٌقها على العمل و العلوم، لكلٌة العلمٌة البرامج مختلف فً الجودة ثقافة نشر على تعمل التً اإلدارٌة الوحدة هً

 .تحسٌنها و وتطوٌرها تنفٌذها ومتابعة

 

 :الجودة ضمان رسالة

 

 واإلدارٌة األكادٌمٌة البرامج و والبحثٌة التعلٌمٌة الممارسات جمٌع فً الجودة لضمان الكلٌة فً الجودة شعبة تسعى

 لمقابلة فٌها العاملٌن جمٌع وبمشاركة ومواردها التقنٌة الكلٌات و التطبٌقٌة الجامعة إمكانٌات كل من القصوى باالستفادة

 . العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة للمعاٌٌر وفقا اإلقلٌمً، و المحلً العمل سوق و المجتمع حاجات متطلبات

 

 :الجودة ضمان دور

 

 واالداء الجودة لشعبة تأسٌسها خالل من الشاملة الجودة ادارة نظام بناء على عملت العلوم كلٌة عمادة فإن الحال بطبٌعة

 :بوضع البدء علٌها والتً  الجامعً

 .الكلٌة فً القرار ألصحاب تدرٌبٌة برامج

 .الجودة نظام لتطبٌق المتطلبات وتحدٌد للتنفٌذ، واستراتٌجٌة تفصٌلٌة خطط وضع وتشمل: التخطٌط مرحلة

 .الواقع على الجودة نظام تطبٌق تم حال فً المقارنة خاللها من ستتم التً االسس وضع وهً: والتقوٌم القٌاس مرحلة.3

 

 لبرامج المختلفة اللجان جمٌع مع بالتعاون الجودة ادارة على سٌعمل الذي الوظٌفً الكادر اختٌار ٌتم وهنا: التنفٌذ مرحلة

 .األكادٌمٌة الكلٌة

 وعمادة الجودة ادارة بٌن عملٌة بطرٌقة الممنهج والعلمً المعرفً التبادل خالل من وذلك: الخبرات ونشر تبادل مرحلة

 .بالجامعة الجودة

 الجودة و االعتماد االكاديمي –اهداف 

انشعجخ، هى تًكٍُ ثزايج ألسبو انكهُخ يٍ استكًبل  تحذَذ يهبو و إجزاءاد و صالحُبد هذِ  األهذاف تتًخم فٍ

عًهُبد انتمىَى انذاتٍ ألدائهب وثزايجهب ويسبعذتهب فٍ يجبل انجىدح وتحسٍُ يستىٌ أداء انًخزجبد انتعهًُُخ 

  : يٍ خالل األهذاف انتبنُخ



 نهمبءاد و  و اإلدارَخ عٍ طزَك اعًبدح انكهُخ االلسبو انعهًُخ نهطالة و َشز حمبفخ انجىدح داخم انكهُخ

 .اإلجتًعبد و انُشز اإلنكتزوٍَ عهً يىلع و شبشبد انكهُخ

  تطىَز انجزايج األكبدًَُخ و استحذاث ثزايج جذَذح تتالءو وإحتُبجبد سىق انعًم انًحهٍ و اإللهًٍُ و

 . انتعهُى انعبنٍ وانجحج انعهًٍ نىسارح نهًعبَُز انمُبسُخ يطبثمخ انًجتًع

  

o  ثُبء وتحذَج انجزايج انذراسُخ نهطهجخ وانًمزراد وانكتت انجبيعُخ ثًب َالءو انتطىر

 .انتكُىنىجٍ و انعهًٍ

o تحسٍُ يخزجبد انتعهى نذي انطالة نتحمُك انجىدح انًستهذفخ.  

o  انًحهٍ واإللهًٍُيجذأ انًُبفسخ فٍ يخزجبد انتعهُى يٍ ثزايج انكهُخ انًختهفخ فٍ انسىق. 

o تفعُم دور انجحج انعهًٍ و تطىَزِ وتطجُك هذِ األثحبث عهً انىالع األكبدًٍَ و انًجتًع. 

o  تقديى اندعى نهبرايج األكبديًيت يٍ خديبث يسبَدة وإرشبد طالبي نتحقيق األهداف انًىضىعت

 .نهب

o ت انًتضًُه عهى انعًم انًستًر عهى تحسيٍ أداء و ضًبٌ تىكيد انجىدة نجًيع أَشطت انكهي

 . انبرايج األكبديًيت و انبحث انعهًي

o تهيئت انبرايج انعهًيت ألفسبو كهيت انعهىو نهحصىل عهى اإلعتًبد األكبديًي. 

o  تجبدل انخجزاد يع انهُئبد وانًُظًبد انًًبحهخ فٍ انجبيعبد انعزثُخ وانذونُخ نالستفبدح يُهب

 .خفٍ تطىَز انعًهُخ انتعهًُُخ وانتذرَجُخ وانجحخُ

o  ،إَشبء لبعذح يعهىيبد نجًُع انجزايج انتعهًُُخ وانًمزراد انذراسُخ )انجكبنىرَىس

 .انًبجستُز،( انتٍ تمذيهب انكهُخ نالعتًبد األكبدًٍَ

o ايٍ أجم تحسٍُ األداء وفك يعبَُز انجىدح  انعهًُخ أَشأد نجبٌ إلدارح انجىدح فٍ ألسبو

 .شعجخ انجىدح ثبنتُسُك يع

  


