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 مقدمة
نوبية بعد كلية  ج .لتكون ثاني كلية طب في المنطقة ال  1992كلية الطب في ذي قار عام  إنشاءطرحت فكرة 

االولى من طلبة الكلية في العام الدراسي  الدفعة. وتم استقبال  2002صدر قرار بإنشائها عام و طب البصرة . 

- 2020عام الدراسي لليبلغ عدد طلبة الكلية بينما طالب وطالبة  50 بطاقة استيعابية قدرها( 2005- 2004)

  الذي  التقليدي الست  السنوات  برنامج الكلية تعتمد موزعين على ستة مراحل دراسية .طالب ( 1200) 2021

الطب  في البكالوريوس درجة حاصالعلى طبيبا  العراق لتخرج في الطبي للتعليم العليا اللجنة  عليه وافقت 

 .  MBCHBوالجراحة

 :التالية  المتطلبات  يتضمن الذي األكاديمي استيفاء الوضع على الطالب المتخرج

 فترةالدراسة من به  المسموح األقصى الحد  ضمن  بنجاح الست  األكاديمية اجتيازالسنوات  .1

 بحثي  بمشروع  القيام .2

  النهائي االمتحان وتشمل سريرية أقسام أربعة في السريري التدريب  على فقط تحتوي  السنةالنهائية .3

 الخ …موضوعية  ذوهيكلية عملي  سريري  امتحانOSCEو   التحريري

 : تباعا كاالتي في كليتنا هي  العليا دراسات للتم استحداث  برامج في السنوات االخيرة  

 2019/ 2018الماجستير في االحياء المجهرية الطبية في العام الدراسي  .1

 2014/2015الدراسي العام فياالسرة والمجتمع الدبلوم العالي في طب  .2

 2016/ 2015الدبلوم العالي في الجراحة في العام الدراسي  .3

الدبلوم العالي في الطوارئ بالتنسيق مع المجلس العراقي لالختصاصات الطبية والمجلس العربي  .4

لالختصاصات الطبية تم اعتماد العديد من المراكز التدريبية لطلبة البورد العراقي والعربي ) الباطنية  

 طفال والجراحة العامة والجراحة البولية والنسائية والتوليد . واال  ةوالقلبية والجلدي

 

 االول الفصل
 الوطنية  المؤسسي معاييراالعتماد وفق الطب كلية واقع

 التعليمية المؤسسة   استراتيجية :المعياراالول

 ذي قار  جامعة/ الطب  كلية واهداف ورسالة رؤية

 :يةرؤية الكل

التميز والريادة ومواكبة التطور المستمر في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي العمل كفريق واحد لتحقيق 

 . لالرتقاء بالمستوى الصحي للمجتمع العراقي

 :رسالة الكلية

 : رسالة كلية طب ذي قار تنقسم الى ثالثة محاور رئيسية 

لتلبية متطلبات حقوق     هي تعليم وتدريب خريجين مؤهلين لديهم الكفاءة المناسبة  رسالتنا: في مجال التعليم (1) 

 .االنسان والمعايير الطبية العراقية بامان وفعالية

رسالتنا هي المساهمة في تطوير المعرفة الطبية من خالل البحوث التي تواكب التطور  :في المجال البحثي (2) 

 .والتغيرات الحاصلة في العالم

رسالتنا هي تقديم مستوى عالي من الرعاية الصحية للمجتمع العراقي بأطر   :في مجال الصحة العامة (3) 

 .اخالقية
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 :االهداف

 : اهداف كلية الطب جامعه ذي قار تتلخص بتغطية المحاور التالية

 . محور المنهاج الدراسي (1)

 :معبما يتناسب  تطوير وتحديث البرامج و المقررات الدراسية التي تقدمها الكلية–

 المتطلبات العلمية المعاصرة من خالل مواكبة انظمة التعليم النظرية والعملية والمختبرية الجديدة  -ا

تلبية االحتياجات الصحية والتنموية لمحافظة ذي قار بشكل خاص والمجتمع العراقي بشكل عام بما ينسجم   -ب 

 ومبادئ االخالق الطبية 

 ن الطالب محور التعليم من ناحيه الدراسة التفاعلية ّ,وتحفيز التفكير التحليلي التركيز على مبدأ ان يكو -ج

 ,وتعزيز مهارات التعليم المستقبلية بعد التخرج من قبل الطالب نفسه والجهة المستفيدة من خدماته 

 . الصحية األوليةتأهيل الطالب مستقبالً لعمل في المستشفيات العامة, ومستشفيات الريف ومراكز الرعاية  -د 

تعريف الطالب بمشاكل الصحة الرئيسية ,مبادئ تعزيز صحه المجتمع ,االمراض االنتقالية والوقاية منها  -ه

 على المستوى الشخصي والمجتمعي 

 محور تقييم الطالب(2)

 نعمل على ان يكون تقييم الطالب وفق المعايير التالية -

 مطابق ألهداف المنهج الدراسي-ا

 عايير التقييم التجميعي والتكويني مطابق لم -ب 

 تحفيز عمليه التقييم المستمر -ج

مبني على معيار مهارات االتصال والسلوك المهني تجاه المرضى وغيرهم من اعضاء فريق الرعاية  -د 

 الصحية 

 محور تقييم البرنامج  (3)

مكون من مكونات المنهج الدراسي وبشكل نعتمد على اراء الهيئة التدريسية والطلبة الممثلين للمراحل في تقييم  -

 منتظم 

 . مراجعه نتائج االمتحانات كأساس معياري لمراقبه المنهج الدراسي–

االعتماد على ردود االفعال المستقبلية للطلبة الخريجين لتقييم ادائهم من خالل استبيانات للخريجين انفسهم  –

 والجهات الصحية المستفيدة من خدماتهم 

 :بةمحور الطل (4)

 االلتزام بالمعايير العراقية لقبول الطلبة وبما يتناسب والطاقة االستيعابية للكلية وتوفر الكوادر التدريسية -ا

 تقديم خدمات دعم للطالب وتشمل  -ب 

 . الحصول على الخدمات المشورة من قبل موظفين ذوي خبرة– 

 الحصول على الخدمات الطبية وخدمات التلقيح لألمراض المعدية– 

 .تقديم خدمات التنمية الشخصية والمهنية للطالب من خالل تشجيع النشاطات الالصفية– 

 :محور الموظفين(5) 

 العمل على استكمال النقص في الهياكل التعليمية وذلك للوصول الى النسب المعيارية مقارنةً لحجم الطلبة  -ا

 يسية التركيز على مؤهالت التوظيف والترقية ألعضاء الهيئة التدر -ب 

توطيد العالقة بين العلوم األساسية والسريرية والكلية والمستشفى من خالل عقد الندوات المشتركة واشراك   -ج

 .كوادر الصحة في التدريس والبحوث المشتركة
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 :محور المصادر التعليمية(6) 

القاعات الدراسية وتوفير  الموارد المادية :توفير االموال الالزمة وحسب الميزانية المخصصة بتوسعه  -أ

 مستلزمات المختبرات والوسائل التعليمية الحديثة لمواكبة التقدم الحاصل في العالم في مجال التعليم 

 :الموارد التعليمية -ب 

 تطوير المكتبة الورقية والمكتبة االفتراضية وتوفير المصادر وتنويعها بما يخدم العملية التعليمية والبحثية . 1

 ده الموارد التعليمية من خالل تهيئه المختبرات والوسائل السمعية والنظرية والربط االلكتروني تطوير وح. 2

 :البيئة التعليمية السريرية -ج

تهيئة المراكز والمستشفيات بما يواكب التوسع في مجال قبول الطلبة ومتوافق مع النسب الرسمية لعدد  .1

لتعاون مع دائرة الصحة والمستشفيات والمراكز اسرة المرضى مقارنه بحجم الطالب المتدربين وبا

 المعنية بالتدريب 

 . تهيئة مكتبات المستشفيات التعليمية وتطويراها بالتعاون مع الجهات المعنية .2

 . البيئة الترفيهية للطلبة : السعي لتوفير اماكن للدراسة والترفيه والرياضة بما يضمن مناخ جيد للطالب  -د 

 :القيادة واإلدارة محور  (7) 

 . بكافه فروعهاالمؤسسة التعليمية  توفير الموارد الالزمة إلدامة عمل  -ا

ايجاد طرق فعاله للتنسيق الكامل بين الكادر الطبي االكاديمي العامل في المستشفيات والمؤسسات الصحية  -ب 

 . مةاالخرى بما يؤدي الى التكامل مع ادارات هذه المؤسسات لتطوير الخدمات المقد 

المتعاونين ومقدمي الصحة     ايجاد طرق فعاله للترابط بين الكلية والممارسين الطبيين ومتخصصي الصحة -ج

 المجتمعية 

 تزويد الجهات المعنية بجدول منظم ومحدث يتناول العالقة مع الجامعة  -د 

 :محور البحوث(8) 

 وضع خطة زمنية في الكلية تساهم فيها جميع االقسام والتخصصات  -ا

 . تحديث مجلة الكلية وفق المعايير العراقية والدولية للنشر -ب 

 . تشجيع النشر الدولي ألعضاء الهيئة التدريسية -ج

 توفير الفرص للطلبة للمشاركة بالنشاطات البحثية  -د 

 :محور التطوير المهني المستمر  (9)

 . (CME)والتعليم الطبي المستمر CPD))كتابة خطة موسعة للتعليم المهني -ا

التأكيد بان الكلية تشارك بشكل فعال في التطوير المهني المستمر من خالل الندوات وورش العمل  -ب 

 . والمؤتمرات 

العالمي   االكاديمي المستجدات الحاصلة على مستوى مع بما يتناسب  الكلية وأهداف ورسالة رؤيا لقد وضعت 

مع التاكيد  العمل سوق ومتطلبات  المستفيدة والجهات المؤسسة التعليمية  متطلبات وبما يحقق  التعليم الطبي في

ان كليتنا تشجع على االنتقال من المركزية الى الالمركزية في االداء على التطوير والتحسين المستمرين . 

يتيح المجال اوسع لالبداع وخلق حالة من التنافس المعرفي بين الجامعات العراقية وبينها  س  الن ذلكالمؤسسي 

 .وبين الموؤسسات االكاديمية العالمية 
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االساتذة  قبل المنهج بصورة مستمرة ليتوافق مع المسجدات في حقول التعليم الطبي المختلفة من تنقيح يتم

 ساعد  وقد . على لجنة متخصصة لقراره  ات الضافات والتحديثاالمختصون في الفروع العلمية للكلية وتعرض 

 .المصلحة أصحاب  لجميع معروفًا جعلها في الكلية واهداف ورسالة رؤيا عن اإلعالن

  ومنشورة   العلمية االقسام بنايات   داخل متعددة أماكن وفي   العمادة في معلنة القسم وأهداف  ورسالة  رؤيا  أن
 / : https://med.utq.edu.iq/التالي  بالرابط   الطب  كلية  موقع  ضمن  االلكتروني موقعه  على

 
 الحوكمة :المعيارالثاني

توجد في الكلية هياكل تنظيمية قسم منها  

وقسم منها   قد اقرت مركزيا من الوزارة

تستحدث بما يتالئم ومتطلبات المرحلة. 

وتعمل الكلية على تطبيق قانون 

الجامعات العراقية بشكل كامل ودقيق  

 والتصرف بحدود الصالحيات المتاحة.
 

 قبل  م ترشيحه منيت   الكلية  عميد  •

 من  اعتماده  وتم  الجامعة  رئيس

 .العالي التعليم وزارة قبل

 قبلهيرشحون من    العميد معاونو •

 .مجلس الجامعة معليه  يوافقو

العلمية   الفروع رؤساء •

يرشحون من قبل اللجان 

يتم  العلمية في الفروع و

 من اختيارهم الربع سنوات 

علي  ويوافق العميد  قبل

 .الجامعة ترشيحهم رئيس

  الكلية رئاسة العميد  يتولى •

 بسلطة الكلية مجلس ورئاسة

 ووصف وتفويض  واضحة

الفروع  لرؤساء وظيفي

 وأعضاء اإلدارات ومدراء 

 .جيد  بشكل محدد  الفروعورؤساء معاوني العميد و العميد بين   المسؤولية توزيع  ويكون. اللجان

تكون   الجامعة مع العالقة إلى باإلضافة للكلية األكاديمية بالقيادة الخاصة والمسؤوليات  المهام إن •

 .العلمي والبحث  العالي التعليم وزارة هتحدد  لما وفقًا  واضحة

 دوائر   جميع  في  الفعالة  والقيادة  التنسيق  خالل  من   ومسؤوليتهم  دورهم  الكليةعلى  في  العاملين   إطالع  يتم •

 .الكلية في واإلدارات  اإلدارة وحدات  لمختلف الوظائف توصيف لوائح وعلى ةالكلي

 تطلعاتنا النجاز االهداف المرجوة. بما يتفق مع  وتحسين االداء المؤسسي  لونحن االن بصدد وضع خطة   •

https://med.utq.edu.iq/
https://med.utq.edu.iq/
https://med.utq.edu.iq/
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 هيكليةالكلية 

 المنصب اللقب العلمي االسم الثالثي ت

حازم ريسان عكال الخفاجي د. 1  عميد الكلية /رئيس المجلس استاذ 

رائد كريم دهيول العكيلي د. 2  المعاون العلمي /عضوآ استاذ مساعد 

عزيز عباس ثجيلد.  3 االداري /عضواالمعاون  استاذ مساعد   

/عضوا االحياء المجهريةرئيس فرع  مدرس محمد جاسم محمد شالل الزيدي 4  

/عضوا االدويةرئيس فرع  استاذ مساعد هدف عبد االمير حسن الحسيناوي 5  

الربيعيرزاق جميل حذية  6 /عضوا االطفالرئيس فرع  استاذ    

عضوا/االمراضرئس فرع  استاذ مساعد حميد نعيم موسى محيسن الزيدي 7  

عضوا/الباطنيةرئيس فرع  استاذ  باسم عذيب مطر كاطع الزيدي 8  

عضوا/التشريحرئيس فرع  استاذ مساعد مسلم قنديل كاظم حسين السعيدي 9  

/عضوا الجراحةرئيس فرع  استاذ مساعد عالء جميل حسن ولي الحسناوي 10  

مساعداستاذ  حيدر محمد فياض بحيتي الياسري 11 /عضوا الفسلجةرئيس فرع    

عضوا/الكيمياءرئيس فرع  استاذ مساعد لميس ماجد حميد حبش الجنابي 12  

/عضوا التدريسيينممثل نقابة  استاذ مساعد ادريس محسن عبيد  13  

عضوا / طب المجتمعرئيس فرع  مدرس مسلم ناهي سعيد سالم الهاللي  14  

عضوا/الكيمياءرئيس فرع  استاذ مساعد ايناس صالح جواد حسن الخياط 15  

 امين مجلس الكلية  استاذ مساعد وجدي جبار ماجد  16

 ممثلة طلبة الكلية   17

 عضوا من دائرة صحة ذي قار    
 

 

 والمادية  المواردالمالية :المعيارالثالث

وبما  تراجع دوريا حسب االمكانيات المتاحةولكليتنا خطة مالية موثقة تفصل فيها الموارد والنفقات السنوية 

الكلية   ويتصرفالمسؤولون فينظام للتدقيق والرقابة الداخلية.  يوجد يحقق رؤية واهداف ورساله الكلية . كما 

. وتوجد وفقا للوائح وبحسب الهيكل التنظيمي للموسسةالمخولة لهم بالعوائد المالية وفقا للصالحيات المعلومة 

في كليتنا قاعدة بيانات مفصلة بالموارد المالية السنوية وميادين انفاقها . وتولي الدائرة المالية في كليتنا اهتماما  

وايجاد العدد الكافي من المرافق التعليمية والمختبرات والتجهيزات الالزمة  خاصا الدامة البنية التحتية للكلية 

البنية التحتية وتوفير اجراءات الصحة  التمام العملية التعليمية بكل سالسة مع الحرص على تطبيق معايير جودة  

معلومات والسالمة المهنية ومتطلبات استخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات وتوفير انظمة حماية ال

 االلكترونية 

 الكلية حوالي عشرين دونما  اقيمت عليها  التي األرض  مساحة •

 ²م12800 :طوابق  ثالث  الكلية في البناء مساحة •
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 2م  1200مساحة المختبرات  •

 للكلية  تخصيصهاملك للجامعة وجرى  اقيمت عليها الكلية التي األرض  •

  التي  والمراكز التخصصية التعليمية المستشفيات  في موزعة :الطب  لطالب  العملية الدراسية الفصول •

 .الصحة وزارة تملكها

 .للتدريس متاحة خصصات تلمختلف السرير 600  من مايقرب هنالك  •

 .المستشفيات التعليمية المختلفة  يمخصصة للدراسة ف  وقاعات   والمختبرات   محاضرات لل  قاعات هنالك   •

 .التالي: الجداول في تظهرالتفاصيلكما و

 

 عدد المقاعد القاعات المتاحة

 مقعد  140 قاعة المؤتمرات 

 مقعد  120 1تعليم المجاميع الكبيرة رقم قاعة 

 مقعد  120 2قاعة تعليم المجاميع الكبيرة رقم 

 مقعد  140 3قاعة تعليم المجاميع الكبيرة رقم 

 مقعد  50 4قاعة مناقشة المجاميع الصغيرة رقم 

 مقعد  50 6المجاميع الصغيرة رقم قاعة مناقشة 

 مقعد  90 5قاعة المحاضرات المتوسطة رقم 

 مقعد  90 7قاعة المحاضرات المتوسطة رقم 

 مقعد  50 الحسين التعليمي  ىقاعة المحاضرات في مستشف

 مقعد  50 الهدى التعليمي  ى بنت قاعة المحاضرات في مستشف

 

 :السريرية للتدريبات التابعة التعليمية المستشفيات

  مختلفة  استشارية مناطق مع  سرير 450  سعةوب طوابق  ستة يضم الذي التعليمي الحسين مستشفى  •

 . اإلسعاف وخدمة الطوارئ قسم إلى باإلضافة

  استشارية  مناطق مع نطابقي على المستشفى هذا يحتوي محمد الموسوي لالطفال لشهيد  مستشفىا •

 التدريس  سريرألغراض 50  االستيعابية القدرة .مختلفة

  332 االستيعابية القدرة طابقين من يتكونبنت الهدى لالمراض النسائية والوالدة  مستشفى  •

 .التدريس سريرألغراض 

 . سرير100 االستيعابيةوبقدرة   طوابقمن ثالثة  ويتكونالحبوبي الجراحي   مستشفى •

 سرير 100طوابق وله طاقة استيعابية   ثالث مركز الناصرية للقلب متكون من  •

 .هذا باالضافة الى مركز مرض السكر والغدد الصم ومركز امراض الدم •

 

 المكتبة  

مصادر علمية )كتب منهجية ومرجعية ( مساعدة للطلبة    تحتويتعد وحدة المكتبة مكونا جوهريا في الكلية حيث  

( عنوان كتاب طبي باللغة  52( عنوان كتاب باللغة االنكليزية .و) 2225واألساتذة حيث تحتوي على حوالي )

ة وعالمية في كافة االختصاصات.كما تحتوي على مكتبة الكترونية  يقليم إ( عنوان دورية محلية  162العربية و) 
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.  في مختلف االختصاصات الطبية   أطروحة  440قرص بمختلف االختصاصات وتحتوي على    (600متمثلة ب ) 

ان هنالك قاعة لخدمة لتصفح  .كما بصورة الكترونية واالعارةلفهرسة لنظام يعتمد نظام االستعارة فيها على 

بالطلبة وتلحق بالمكتبة الكترونية تدعم خدمة الشبكة الدولية خاصة  وب حاس 20على  أيضاتحتوي االنترنيت 

 طالب مكيفة ومزودة بشاشة عرض تلفزيونية.   150قاعة للمطالعة بطاقة استيعابية 

 

 ( التدريس اعضاءهيئة (المعيارالرابع

 :ذي قار جامعة/ الطب كلية في  التدريسية اعضاءالهيئة

 من  % 15و  طباءاال من هم هممن % 85تدريسيا  )102)هو 2021- 2020 الدراسي للعام عددالتدريسيين

  الجزئي.   ذوو التفرغ والنسبة الباقية ,كامل بدوامالتدريسيين يكونون من  %)95 (ان الى اضافة . غيراألطباء

 يعمل  كما األعتيادية التدريسي مهام الى اضافة ةبللطل السريري بالتدريب  األطباء التدريسيين جميع ويقوم

 التدريسيين  من % 35وهنالك هأختصاص كل حسب  التعليمية  المستشفيات كمنسبين في  منهم% 95حوالي 

 استشاريين  اطباء هم طباءاال

 شهادة  اماحاملي التدريسيين مجموع من % 67.8 يشمل  الدكتوراه شهادة على الحاصلين التدريسين عدد 

 30%نسبة  نل فيشك األناث  اماالتدريسيات   % 70الذكور التدريسيين نسبة . %32.2نسبة  فيشكلون الماجستير

 ( تدريسيا   80)  2021/ 2020لعام  كليةلل  التدريسية  الهيئة  عضاءوادناه جدول يمثل خالصة تقييم االداء السنوي أل 
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 (الطلبة)  لمعيارالخامساا

 العدد الكلي للطلبة ولطلبة المقبولين مركزيا 

 وعدد الخريجين بالسنة األكاديمية للتخرج منذ انشاء الكلية
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 ( العلمي البحث (المعيارالسادس

 :العلمية واألنشطة البحوث  توثيق
التي    العلمية  نشطةاأل   للنشروجميع  والمقبولة  المنشورة  البحوث   جميع  بتوثيق  سنويا  العلمية  الشؤون  شعبة  تقوم .ا

 . والمؤتمرات  والندوات  العمل حلقات  مثل التدريس هيئة أعضاء فيها أويشارك يؤديها

 ألعضاء المنشورة الرصينة العلمية األبحاث  جميع  ونشر  بتوثيق  بالكلية والمعلومات   اإلعالم وحدة  تقوم .ب 

العلمية    الكلية  نشاطات   كل  ونشر مسموعة وعبر مواقع التواصل االجتماعي  بالوسائل المرئية وال  التدريسية  الهيئة

 الرسمي  الكلية موقع على(وغيرها  ثقافية حلقات  ,عمل ورش ,)ندوات 

https://med.utq.edu.iq/ 
 في  (العراق وخارج داخل من باحثين  مع مشتركة البحوث  التدريس )أغلب  أعضاءهيئة نشرأبحاث  يتم .ج

 ( 2018/ 2017)مثال الشكل ادناه النشاطات العلمية لكليتنا خالل العام الدراسي  الرصينة العلمية المجالت 

يتم توثيق الكتب المؤلفة والمترجمة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية عن طريق رفعها ضمن النشاطات   .د 

 .العلمية للجامعة كما ويتم توثيقها على موقع الكلية الرسميالشؤون  الموثقة لشعبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤلفات الدكتور ) علي اسماعيل عبيد( االستاذ في فرع االدوية

https://med.utq.edu.iq/
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 الطب كلية مجلة

وهي مجلة طبية دورية )فصلية ( محكمة تعنى بكافة   2007عدد عام  أولوصدر  2006عام  تأسست 

والمجلة تصدر باللغة . والحاالت الطبية  واألنشطةاالختصاصات الطبية نشر البحوث والمقاالت العلمية 

 -ISSN 1992االنكليزية مع خالصة عربية والمجلة حاصلة على الترقيم الدولي المعياري للمجالت العلمية 

 عترف بها عالميا من قبل منظمة اليونسكو العالمية . ومعتمدة للترقية العلميةوم 9218

 

 :البحثية األنشطة في دورالطالب

 تحت  بسيط بحث  إجراء عن  مسؤول تكون فرق إلى ، هيةتالمراحل غير المن الطب  طالب  تقسيم يتم عام كل .ا

 من الهدف .الفروع المختلفة كاالحياء المجهرية والفسلجة وطب المجتمع  في التدريس هيئة أعضاء إشراف

  ات سنوية داخل الكلية روتقام مؤتم .الجماعي  والعمل  البحث   منهجية   على  مناسب   تدريب   على  الحصول  هو  ذلك

 المؤتمرات  من العديد في اللقاء ومناقشة البحوث المقدمة وربما يرشح بعضها للمشاركة عام كل مشاركينلل

 .والدولية الوطنية

 العلمي  البحث  وفي مادة طب االسرة والمجتمع يركز منهج المادة على ارساء مبادئ الثالثة السنة بدءا منب. 

 إجراء على تساعدهم التي اإلحصائية  واالستدالالت  البحث  منهجية في الهامة والمهارات  المعرفة الكتساب 

 .او كبحث لتخرجهم دراستهم  أثناء بحثي  مشروع

 احصائيات بعض النشاطات العلمية في الكلية خالل سنة تقويمية واحدة 
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  الكلية  موقع على البحوث  وعناوين التدريسية الهيئة  أعضاء من  والمشرفين  الطلبة بأسماء قائمة شرتن

 .االلكتروني

 
 ( المجتمع المعيارالسابع )خدمة

  بالدوام   األطباء  من  التدريسية  الهيئة  اعضاء  قيام  طريق  عن  المجتمع  خدمة  في  طويل  باع  الطب   لكلية  أن •

في  بالخفارات  واأللتزام العمليات  وأجراء األستشارية العيادات  في للمرضى الخدمات  وتقديم  الفعلي

 بدراسة  تقوم  التي  الطبية  اللجان  في  المساهمة  وايضا   لدائرة صحة ذي قار  التابعة   التعليمية  مستشفيات ال

  التابعة  الصحية األستشارية  اللجان في الفعالة والمشاركة أوالمستعصية النادرة المرضية الحاالت 

  والندوات  المحاضرات  ألقاء في التدريسية  الهيئة اعضاء من العديد  ويساهم  كما والبيئة   الصحة لوزارة

 المجتمع. بصحة مباشر مساس وذات  تهم التي الصحية المواضيع حول والدورات 

  التعليمية   المستشفيات   في  السريرية  األمتحانات   في   بالمشاركة  األطباء  من  التدريسية   الهيئة  أعضاء  يقوم •

 .األختصاصات  مختلف في البورد  لطلبة

اجراء الفحوصات الروتينة في مساكن    او  ىضالمر  لفحص   تطوعية  حمالت   اقامة  في  الكلية  طلبة  يساهم •

والمادي للنازحين وجرحى الحشد الشعبي واقامة االسواق الخيرية  المعنوي الدعم وتقديمالمواطنين 

وبيع الكتب التي يعود ريعها الى مساعدة المحتاجين والطبقات الفقيرة وجمع التبرعات لشراء االدوية  

 .الطب  كلية عمادة  من وبدعم وجماعية  صيةشخ مبادرات  ضمن لهمالنادرة لمرضى السرطان 

  التدريسية   الهيئة  أعضاء  استنفر  داعش  عصابات واثناء تصدي قواتنا االمنية وحشدنا المظفر لتهديدات   •

 .المقدس الشعبي الحشد  وقوات  الباسلة لقواتنا الخدمات  لتقديم الطبية الفرق مع لألنخراط لكليتنا

  التابعة التعليمية المشتشفيات  في طلبتها أداء عن راجعة تغذية بأخذ  دوري وبشكل الكلية وتقوم كما •

 .الصحة في المحافظة لدائرة

التعاون مع دائرة بيئة محافظة ذي قار من خالل المشاركة معهم في مختلف اللجان المشتركة لمعالجة   •

 معامل الطابوق(   – التلوث االشعاعي    –المشاكل البيئية وتاثيرها على صحة المجتمع ) افعى سيد دخيل  

ة والمقبولة للنشر في  بضرورة ان تكون البحوث المنشورة لالساتذ   تلتزم سياسة البحث العلمي في كليتنا •

 المشكالت من العديد  وتتناول كما الصحة وزارة حاجة تغطي تطبيقية بحوث مجلة كليتنا العلمية، 

 .المجتمع فيالمتاصلة  الصحية

كليتنا تولي رضا المجتمع عن مخرجاتها اهمية قصوى لذلك تقوم باالستطالعات راي المجتمع   •

والسلطات الصحية عن مستوى خريجي كليتنا من االطباء على المستوى االخالقي والمهني الحرفي  

 لتشخيص نقاط الضعف وتضمين المناهج الدراسية ما يسد الفجوة ويصحح الخلل.  

8 
 (المناهج( المعيارالثامن

  يؤهلهم   المهني الذي  والسلوك  بالمهارات   يتميزون  عالية  اطباء ذوي كفاءات   تخريج  هو  االكاديمي  البرنامج  هدف

طبيعة المجتمع مع االخذ باالعتبار  العلمي وللبحث  المجتمع ولخدمة الحياة مدى االمنة مهنة الطبيب  للممارسة

 . وتركيبته االجتماعية 

 :االكاديمي   بالبرناج الخاصة المعرفية االهداف

 في مجال االختصاص  االساسية بالعلوم والمعرفة للطب  العلمية المبادئ تطبيق .1

 . مؤسستنا التعليمية واهدافها سالةالعناية بمحتوى المقرر الدراسي ليتفق مع ر .2
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 . المهنة في الزمالء ومع  واقرباءه المريض  مع االتصال بمهارات  الكاملة المعرفة .3

 ومراعاة التوازن بين حاجات الفرد والمجتمع  . الطبية واالخالقيات  المهني بالسلوك الكاملة المعرفة .4

 . والتدابيرالوقائية  االولية الصحية الرعاية ببرامج المعرفة .5

 . الطبية اجراءالبحوث  في العلمية باالساليب  المعرفة .6

 :االكاديمي   بالبرنامج الخاصة المهاراتية األهداف

 . الجسم الجهزة  السريري الفحص  واجراء المرضية الحالة تاريخ  تسجيل .1

 للحصول   المطلوبة  واالجراءات   والشعاعية  المختبرية  بالفحوصات   الخاصة  االساسية  المعارف  اكتساب  .2

 . الالزمة العينات  على

  واجراء االولية االسعافات  واجراء الطوارئ حاالت  رعاية فريق من كجزء فعال نحو على العمل .3

 . الحياة ودعم  االساسي االنعاش

 برعاية  يتعلق ما في االلكترونية وتفسيرالمعلومة  وجمع  الحاسوب  بأستخدام  التقنية المهارات  اكتساب  .4

 . والتعليم العلمي والبحث   وتعزيزالصحة المرضى
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 الثاني لفصلا
 الذاتي التقييم برنامج  في   SWOTتحليل  تطبيق

 :التعليميةالمؤسسة   استراتيجية المحوراالول

 القوة نقاط

اساتذة اكفاء بناءا على المعطيات ونتائج   قبل من التعلم ونتائج الكلية وأهداف ورسالة رؤيا تحديث يتم  •

تنا ومن االساتذة يالمناظرة االقدم انشاءا من كلالعملية المتوخاة  وربما باالستعانة بخبرات كليات الطب  

 الزائرين المغتربين في الجامعات االوربية  

 .المصلحة أصحاب  لجميع معروفًا جعله في  الكلية وأهداف ورسالة  رؤيا عن اإلعالن ساعد  وقد  •

 والتهديدات الضعف نقاط

  يحقق  بما واهدافهاالمؤسسة   لرسالة المحدد  زمنيال البرنامج  وفق على الخطط تنفيذ  في عديدة معوقات  هناك

وخصوصا المعوقات المالية التي عادة ما تكون غير متناسبة مع تطلعات الكلية   المستمر والتحسين  التطور

 وقلة الكادر الوظيفي .   وطموحاتها.

 الفرص

  األكاديمي  المستوى لتحقيق بنشاط يشاركون الذين الطلبة من والعديد  التدريس  هيئة اعضاء سعي •

 . ورسالتها الكلية  رؤية وتحقيق المناسب 

 والكلية  التدريس  هيئة  تطويرأعضاء لدعم النظراء في الكليات المحلية واالقليمية المحكمة مع التعاون •

 تطويرالكلية   لتعزيز السابقين والخريجين المصلحة أصحاب  بعض  من والتقني المالي الدعم •

9 
 والحوكمة  األدارة: المحورالثاني

 القوة نقاط

 االكاديمي  المنهاج تنفيذ  •

 .للتاكد من التطبيق المحكم لها  كليةلل تنظيميةال هياكلالدورية لل المراجعة •

 .العلمية الفروع ورؤساء  والمعاونين الكلية عميد  من لكل للصالحيات  دليل وضع •

 .الكلية مجلس في العمل ارباب  تمثيل •

  العميد  من وبدعم الطبي التعليم وحدة تنفذه الذي المستمر التدريس هيئة أعضاء تطوير برنامجوضع  •

 العلمية  والهيئات  المحترمين والعلماء الكلية ومجلس

 googl classroomااللكترونية باالعتماد على برامج التواصل العلمي المتاحة مثل    تعلم  بيئة  إنشاء •

متطلبات جودة االداء االكاديمي   مراجعة االكاديمي في الكلية بمهمةاضطالع شعبة الجودة واالعتماد  •

 بالمقارنة من المتطلبات القياسية النموذجية المعتمدة في كليات الطب العالمية 

 Skill Lab لطبية  مختبرالمهاراتا ذلك في بماالنشاطات العلمية  لبعض  المواردالمادية تحسين •

 .واالدبيات والوثائق االدارية  المحاضرات  لكل اإللكتروني التوثيق بدء •

 

 

 والتهديدات الضعف نقاط
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 المتميزة   الكوادر  تعيين  في  للكلية  دور  يوجد ال   حيث   المميزين  االكفاء  العاملين  الستقطاب   الية  توجد   ال •

 .وعدم تعيين االوائل  سياسة التقشف المتبعة في البلد منذ سنوات والتعيين المركزي بسبب 

 كلية االستيعابية المعلنة لل  طاقةكل عام لل المقبولين الطالب  اعداد تجاوز •

دوية واالمراض وطب  االعض الفروع العلمية كفرع التشريح وبل  التدريس  هيئة   أعضاء  عدد   في  نقص  •

 المجتمع . 

ر مختب في األساسية مهارات  على التدريب  في يساهمون الذين  المبتدئين األطباء عدد  في نقص  •

 .الطبية المهارات 

 .التخصيصات  وقلة المركزية بسبب  والتطوير التحسين لخطة وفقا ميزانيتهال الكليةصعوبة وضع  •

 الفرص

   المستوى   لتحقيق   بنشاط   يشاركون  الذين  الطلبة   من  والكثير   التدريسين  الروح المعنوية العالية لبعض  •

 .ورسالتها  الكلية رؤية  وتحقيق المناسب  األكاديمي

 الكلية  تطوير لدعم ذوي االختصاص  مع التعاون •

 لتعزيزتطويرالكلية السابقين والخريجين المصلحة أصحاب  بعض  من والتقني المالي الدعم •

 

 والمادية  المالية الموارد : المحورالثالث

 القوة نقاط

 .الطب  وكلية  ةالتعليمي المستشفيات  بين جيد  تنسيق وجود  •
 .الطب  وكلية  التعليمي المستشفى بين مشتركة علمية ومؤتمرات   اجتماعات  وجود  •
 .التعليمي  المستشفى في المرضى لجميع واختصاصات  استشارية عيادات  وجود  •
 .طب  طالب  لكل أسرة وهي نسبة ال بئس به تعادل ؛1:1حوالي   ىالمرضى إل الطالب  نسبة •
 ٪  70 - 51 :جناح  لكل المستشفى في  اإلشغال معدل •

 .الخارجية العيادات  إلى كاف وصول وجود  •
 .األولية الصحية الرعاية مركز  إلى الوصول إمكانية وجود  •
 .الطوارئ قسم إلى وكاف  مناسب  وصول وجود  •

 .تعليمية  ألغراض  جديدة بمعدات  دعم إلى  تحتاج ،ولكنها  تعليمية مرافق وجود  •
 .المتاحة  المكتبة مرافق وجود  •

 والتهديدات الضعف نقاط

  واجه ويجعلنا ن مما يعقد المشكلة مع الزمن الطلبة المقبولين كل عام اعداد  ارتفاع مشكلة حل صعوبة •

  األخيرة  السنوات  خالل الطالب  أعداد  في الزيادة .لها هومخطط كما المناهج  توصيلفي  سلبيات 

 .البدني  للفحص  المتاحين والمرضى السريري التعليم جودة على  عبئا تضع (العالية  القبول )معدالت 

 أوأصحابهم  / و المرضى مع مشاكل مواجهة إلى يؤدي والسلوك العراقية الثقافة في التغيير •

 .اإللكتروني   للتعلم المؤسسي الدعم نقص  •

 .الطب  لكلية تابع  جامعي مستشفى الحاجة الى •

 .المركزية بسبب  والنفقات  الموارد  بشأن  محكمة ومعلنة موثقة  مالية خطة عدم وجود  •

 .المحتملة المخاطر لمواجهة كافية مالية موارد  تتوفر ال •

 ومواكبة االعمار  القديمة والمعدات   المباني صيانة في صعوبات  •
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 تأهيل  إعادة إلى  تحتاج يالت المختبرات  تأهيل إعادة صعوبات  •

  مختبر  لدعم المالية والموارد  اإلعداد  من الكثير  إلى OSCE ومحطة  مختبرالمهارات  يحتاج •

 المحاكاة وإعداد   لمدىا مع المهارات 

 الفرص

  قبل  من المخصصة المالية الموارد  في الكبير النقص  جزءا من العالي التعليم  صندوق واردات  تسد 

 .للكلية التحتية البنى تأهيل في الموارد  هذه وتستخدم الوزارة

 

 التدريس هيئة  أعضاء: المحورالرابع

 القوة نقاط

 مهارات  لتطوير الطبي التعليم مجال في سنوية تدريبية عمل ورش بعقد  المستمر التعليم وحدة تقوم •

 .العاملين وتدريب   وقدراتهم التدريس هيئة اعضاء

 العراق  وخارج العراق في األخرى الطب  كليات  في من االختصاصات المختلفة الخبراء مع التعاون •

 .الطبي  التعليم لتعزيز اآلخرين من واالستفادة الخبرات  لتبادل

ومستوى رضى الطالب والمجتمع    المنهاج  تطبيق  تقدم  لتقييم  الطالب   من  الراجعة  التغذية  نتائج  اعتماد  •

 .عن مستوى اداء التدريسي 

 والتهديدات الضعف نقاط

 

مشكلة ارتفاع اعداد الطلبة المقبولين تلقى بضاللها على كاهل العملية التدريسية . مما تضع عبئًا على   •

 جودة التعليم خاصة مع األساليب الجديدة للتعليم الطبي . 

عملية تطوير الموظفين والمراجعة المهنية بشكل جيد باالعتماد على ال يزال هنالك بعض القصور في   •

 رصد اداء الموظفين 

لدى الكلية وحدة للتعليم الطبي المستمر أن هذه الوحدة لها سياسة واضحة للقيام باألنشطة العلمية على   •

 مدار العام الدراسي وفي مختلف المجاالت الطبية واألكاديمية . 

خطة جيدة للتطوير المهني ألن الخطة الحالية ال تفي باحتياجات تبني المناهج    ال تزال وجود حاجة إلى •

 الدراسية الجديدة المتكاملة للطالب .

 ال تعمل الجامعة على توفير المتطلبات البحثية للتدريسين  •

ال يتم تحديد احتياجات الكلية من اعضاء الهيئة التدريسية وتخصصاتهم وفقا الى رؤيتها وأهدافها   •

 بب المركزية . بس

 لصعوبة الحفاظ على خدمات اإلنترنت المستمرة  •

عدم ثبات نسبة التدريسي الى الطالب في مختلف التخصصات مع زيادة عدد الطالب مع انخفاض   •

عدد التدريسين خصوصا في بعض التخصصات باإلضافة إلى الصعوبات في تنظيم الجدول الزمني 

 خاصة فيما يتعلق بالتعليم السريري 

 وبات التي تواجه طلبة الدراسات العليا في أداء أعمالهم البحثية . الصع •

قلة الكادر االداري لقلة التعيينات وتخصيصات الدرجات الوظيفية للسكرتاريات في الفروع انعكس   •

 سلبا على التوثيق العلمي للفروع كافة والقى عبا مضافا على كاهل بعض أعضاء هيئة التدريس 
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 الفرص

التعليم الطبي تبذل جهد كبير متمثال بعقد ورش عمل دورية لتطوير قدرات التدريسين في مجال تقديم  وحدة 

المحاضرات لكل من المجاميع الكبيرة والصغيرة وفقا ألحدث الطرق العالمية وطرق بناء األسئلة وكيفية تقييمها  

 . وهذا الجهد أثمر بأحداث طفرة نوعية في قدرات التدريسين في التدريس

 

 الطلبة : المحورالخامس

 القوة نقاط

 

ومقابلتهم إلكمال ملئ االستمارات الخاصة  ( طالب السنة األولى)لجنة استقبال الطلبة المقبولين الجدد  •

على الرغم من أن اللجنة ال يمكنها رفض الطالب المقبولين ، إال أنها تستطيع  . المعلومات الشخصية ب

الذين لديهم إمكانية مواجهة المشاكل لمساعدتهم تكون اللجنة برئاسة معاون  على األقل تحديد أولئك 

العميد للشؤون العلمية الذي يلتقي الطلبة ويرجب بهم ويحثهم على بذل الجهود والتميز لكي يحققوا 

 النجاح التقدم المرجو 

 إجراء ة منها شطتشجيع منهج المشاركة في أنشطة التعلم الخاصة بالطلبة من خالل العديد من األن   •

للكلية   البحوث العلمية الطبية وقد قدمت بعض البحوث بشكل مميز بحيث اشتركت في المؤتمر السنوي

 . وفي مؤتمرات مختلفة ونشرت في المجالت العلمية

توجد وحدة األرشاد التربوي يتم األشراف عليها من أساتذة أختصاص بالطب النفسي حيث تقوم الوحدة  •

 . الطلبة الذين لديهم مشاكل صحية نفسية تمنعهم من األستمرار بالدراسةبتشخيص 
 

 والتهديدات الضعف نقاط

طالب   250تؤثر كذلك هنا مشكلة ارتفاع اعداد الطلبة المقبولين كل عام وارتفاع االعداد إلى أكثر من   •

 في السنتين االخيرة سبب زيادة العبء على كال من التدريسين والطالب .

تؤثر نسبة الطالب العالية على جودة جلسات التعلم الجماعي الصغيرة ، والجلسات السريرية بجانب   •

وممارسة الفحص البدني على المرضى الحقيقيين ، وممارسة المهارات ، وردود الطالب السرير 

 والتقييم المستمر لتقدم الطالب .

 لم يتم اعتماد مشروع امتحان الدخول لكلية الطب التنافسي المتبع في كليات الطب العالمية المرموقة  •

 قبول او عدم قبول الطالب مع القبول مركزي.   دور لمقابلة الطلبة التي تتم في بداية كل عام في  يوجد  ال   •

ال توجد امكانية لتطبيق المقترحات المقدمة من قبل الطلبة والمجموعة عن طريق نتائج التغذية الراجعة   •

 12الن الكثير منها تحتاج الى توفر موارد مالية كافية 

 الفرص

 

 وزارة الصحة والبيئة .خريجي كلية الطب يتمتعون بالتعيين المركزي الذي يتم من قبل  •

تتواصل العمادة بشكل دائم ومستمر مع الطلبة من خالل ممثلي المراحل وأشراكهم بالقرارت المهمة   •

التي تخص طلبة مراحلهم كمواعيد االمتحانات واقامة النشاطات الطالبية والنشاطات الترفيهية 

 والالصفية مما يوفر شفافية في التعامل وتبادل األراء
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 العلمي  البحث :لسادسالمحورا

 القوة نقاط

 يتم رفع الخطة البحثية العلمية السنوية في بداية كل عام تتضمن البحوث المزمع اجرائها من قبل  •

اعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا وطالب المرحلة المنتهية في بحوث التخرج باالضافة   •

المنتهية عن طريق الفروع العلمية ويتم تبويبها ورفعها الى المواضيع االختيارية لطلبة المراحل غير 

 للجامعة عن طريق شعبة الشؤون العلمية في الكلية . 

بحوث كلية الطب تطبيقية ووجود تعاون مستمر بين الكلية ووزارة الصحة متمثلة بالمستشفيات التابعة   •

 لوزارة الصحة 

المجالت العملية الرصينة نتيجة لتشجيع الجامعات  لقد نمى في السنوات االخيرة توجه واضح للنشر في   •

 للباحثين السيما بتوجيه كتب الشكر من السيد رئيس الجامعة للباحثين ممن ينشرون في مجالت عالمية 

 Thomson rueterمحكمة تقع ضمن تصنيف  

حصول احد التدريسين األكفاء في كلية الطب على ثاتي اعلى معامل هيرتش ,ونسبة اقتباس علمي   •

التدريسيين   احد  (علي اسماعيل عبيد  )عالمي على مستوى جميع جامعات العراق هو االستاذ الدكتور 

 في فرع االدوية . 

المجالت العلمية الطبية  حصل العديد من تدريسي الكلية على العضوية في هيئات تحرير العديد من  •

 العالمية عريقة داخل وخارج العراق .

 .توجد لجنة االخالقيات البحثية لمتابعة والموافقة على أجراء البحوث . •

 

 والتهديدات الضعف نقاط

 

عدم وجود الدعم المالي للبحوث التي تقام من قبل التدريسين حيث يتحمل التدريسي كافة نفقات أجراء  •

لمعدات والمواد وانتهاءا باجور النشر والمراسلة مما يشكل عبئا كبيرا على التدريسي  البحث من شراء ا

. 

قلة الدعم المالي المتوفر لصيانة وتأهيل المختبرات يجعل من الصعوبة أجراء البحوث المتقدمة في  •

 مختبرات الكلية . 

 

دعم مالي او تخصيصات لمشاركة التدريسين في الدورات والمؤتمرات وورش العمل خارج    يوجد  ال   •

العراق ويتحمل التدريسي كافة النفقات مما يسبب ضعف في تواصل التدريسين مع العالم واألطالع 

 على أهم المستجدات في المجال الطبي واألكاديمي . 

 

المختبرات الطبية بسبب قلة الكادر الوظيفي الذي عدم توفير المهنيين ذوي األختصاص في العمل في  •

 يتم توفيره من قبل الجامعة وأحالة الموجودين على التقاعد وعدم وجود بديل . 

  ال توجد ألية ألشتراك الكلية مع المكتبات العالمية ودور النشر العالمية لتسهيل الحصول على اهم  •

 . لمثل هذه األمور األصدارات الحديثة وذلك بسبب عدم وجود تخصيص مالي
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 الفرص

% من واردات التعليم العالي لغرض صيانة وتاهيل    10األستفادة من تعليمات الوزارة بتخصيص مبلغ   •

 . 2019المختبرات والذي تم تفعيله هذا العام 

% من واردات التعليم العالي لغرض توفير معدات   10األستفادة من تعليمات الوزارة بتخصيص مبلغ   •

 السالمة والصحة المهنية المتقدمة في المختبرات ومفاصل الكلية كافة والذي تم تفعيله هذا العام .

التعديالت التي طرأت على كل من أستمارة تقييم أداء عضو الهيئة التدريسية وأستمارة الترقية العلمية  •

في تعريف العالم بالبحوث  والتي شملت التأكيد على النشر في المجالت العلمية الرصينة كان له الدور 

 التي تجرى في الكلية بعد ان كانت غير معروفة .

يشرف الكثير من تدريسي الكلية على بحوث طلبة البورد العراقي والعربي والماجستير والدكتوراه   •

 1مما يوفر فرصة أضافية للنشر وزيادة رصيد الكلية من البحوث .

• 3 
 المجتمع  خدمة : المحورالسابع

 القوة نقاط

 جرى تنسيب اغلب أعضاء هيئة التدريس وخصوصا من االطباء للعمل في المستشفيات التعليمية  •

كاستشاريين واطباء اختصاص لتقديم الخدمات الصحية المتقدمة مثل العمليات الجراحية المتخصصة  

ي خفارات الكبرى والقيام بمسؤولية العمل في العيادات االستشارية المتخصصة . كما لهم دور مهم ف

الطوارئ واللجان الطبية والتداخل القسطاري والعمليات المنظارية والعيادات االستشارية في مختلف  

 االختصاصات الطبية .

يشارك أعضاء هيئة التدريس خصوصا في االختصاصات السريرية بنشاط في التدريب واإلشراف  •

عربي للتخصصات الطبية وفي كليتنا قد والتقييم لطلبة الدراسات العليا للمجلس العراقي والمجلس ال

 –االمراض الجلدية  –الجراحة العامة  –الباطنية )افتتحت مراكز للتدريب في تلك التخصصات 

 .  (الجراحة البولية -االطفال

تقوم وحدة التعليم الطبي المستمر بالكلية بعقد العديد من ورش العمل والندوات التي تركز على التطور   •

 والطبي . العلمي 

 يتم األعالن عن كل ورش العمل والندوات قبل وبعد انعقادها في موقع الكلية الرسمي . •

 مشاركة عدد من الطلبة مع المؤسسات العالمية والمحلية كعضوية او في عقد ورش العمل المشتركة. •

 

 والتهديدات الضعف نقاط

  األنشطة األجتماعية عن طريق األنضمامالمساهمة الفاعلة لتدريسي الكلية وطلبتها في العديد من 

للمؤسسات والجمعيات الطبية وتقديم الخدمات الطبية في المستشفيات التابعة لدائرة صحة ذي قار مما 

 .يجعل هذا المعيار بدون نقاط ضعف او تهديد 
 الفرص

المجتمع عن طريق متابعة أنشطتهم  الدعم المستمر من قبل العمادة للتدريسين والطلبة المتميزين في مجال خدمة  

وأعالنها على موقع الكلية وتقديم كتب الشكر يكون بمثابة الحافز لهم في تقديم األفضل لخدمة المجتمع. واطراء  

 .المجتمع واالعتراف بمساهمات العاملين في هذا المجال يزيد من الدافع المعنوي لالستمرار
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 المناهج  :المحورالثامن

 القوة نقاط

تشكيل لجنة المناهج الدراسية في كليتنا منذ اعوام تتألف من اعضاء ذوو تخصصات طبية مختلفة تم  •

للتخطيط واإلشراف على التنفيذ والحصول على التغذية الراجعة من الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية  

 التي سيتم استخدامها لتعديل المناهج االكاديمية . 

 المختلفة للطلبة في كافة السنوات الدراسية وقبول التغذية الراجعة مع ابداءاعالن طرق التقييم  •

 المالحظات واالستطالعات عبربرامج اإلنترنت 

تطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية : في مجال التدريس وتقنيات الحاسبات والتواصل العلمي   •

قنية حتى يتمكنوا من تطبيق تحديثات  الرقمي واالحصاء الحياتي لتطوير قدرات األعضاء العلمية والت

 المنهج الجديد .

 مناقشة أداء الطلبة الكتشاف العقبات إذا كانت سببا في انخفاض نسب النجاح ومناقشة الحلول المناسبة.  •

 يمكن أن تقرر لجنة المناهج تعديل المنهج الدراسي الحالي بعد موافقة مجلس الكلية .  •

 

 والتهديدات الضعف نقاط

 طالب. 250ارتفاع اعداد الطالب المقبولين كل عام حتى وصل العدد في العام الماضي الى اكثر من  •

خاصة في االختبارات  OSCEارتفاع اعداد الطالب يسبب صعوبات ومدة زمنية طويلة المتحان  •

 النهائية وهذا يتعارض مع الجودة المطلوبة لالمتحان 

 ة المحاضرات الجماعية ، والجلسات السريرية بجانب نسبة الطالب العالية تؤثر سلبا على جود  •

 السرير ، وممارسة أخذ تاريخ الحالة الطبية ، وممارسة الفحص البدني على المرضى الحقيقيين ،

 وممارسة المهارات ، وردود الطالب والتقييم المستمر لتقدم الطالب .

 المتوفين ال سيما في األقسام األساسية ال يتم تعويض أعضاء الهيئة التدريسية المتقاعدين أو  •

ال يجري تعيين خريجي كلية الطب الثالث االوائل وهذا يؤثر سلبا على ديمومة واستمرار العملية   •

 التعليمية مستقبال.

 الموارد المالية محدودة •

ا ال يتمكن للتدريسين المثقلين بالتدريس والواجبات األخرى من توفير وقت كاف إلمتحان شفوية ، مم  •

 ينتج عن أطباء جدد قد ال يكونوا قد جرى تقييمهم بشكل جيد ومنطقي . 

تفاوت درجات المساعدة المقدمة سنويا من قبل الجامعة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد  •

 يتعارض مع سياسة التقييم مما يؤدي إلى تغيير في موثوقية عالمات النجاح . 

 لمهام المشاركة في ورش التدريب الالزمة لتحسين قدراتهمال يستطيع الموظفون المثقلون با •

تقييم االداء السنوي المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي غير مالئم تماما لتقييم كليات   •

الطب ، للطبيعة الخاصة لنمط البرنامج االكاديمي الطبي مما زاد من ردود المتطلبات السلبية في 

   استمارة التقييم

 

 الفرص

 التعليم األلكتروني اليحتاج الى ميزانية او بنى تحتية كبيرة •

 استخدام التعليم االلكتروني في البرنامج األكاديمي  •
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 األستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات مع الكليات العالمية المناظرة  •

 اشراك التدريسيين في دورات تدريبية حول التعليم الطبي الحديث  •

 المصلحة دعم اصحاب  •
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 الثالث الفصل
 الفجوة حجم  الستخراج المقياس تطبيق

 جدول تدقيق عناصر المعيار مجتمعة  

 %( 7)المؤسسة التعليمية المحور االول : استراتيجية  
 

 %( 7) المؤسسة التعليمية  استراتيجية : المعياراالول

 )درجة (42  االستراتيجية الخطة : العنصراالول

 التقييم 
 الدرجة توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية

 للمؤشر

 ت  المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

12 √ 
  

12 
 وتحقق موثقة ورسالة رؤيةالمؤسسة التعليمية  في تتوفر

ً  األهداف  .دوريا مراجعتها ويتم عمليا
1 

6 √ 
  

6 
 واعالنها والرسالة الرؤية بنشر المؤسسة تقوم

2 

12 √ 
  

12 
 المستفيدة والجهاتالمؤسسة التعليمية  متطلبات الرسالة تحقق

 العمل سوق ومتطلبات
3 

0   √ 12 
 بيانات وقاعدة محدد زمني برنامج وفق على الخطط بناء يتم

 التطوير يحقق بما وأهدافهاالمؤسسة   رسالة مع منسجمة تكون

 المستمر والتحسين

4 

30     
 المجموع 

 

3*6=18  1*2=2   20/4=5    5/6=0.83   0.83*100=83  
0.83*42=34.86 

 التطابق  لمدىالنسبة المئوية 
 

 )درجة (28  والتطبيقات واالجراءات االفاق : العنصرالثاني

 التقييم 

الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية

 للمؤشر

 المؤشرات 

 

 ال توجد  جزئيا كليا

12 √ 
  

12 
 .المؤسسي األداء لتقييم عمل آلية توجد

1 

 

  

√ 6 
 رسم في والميدانية العلمية الدراسات على المؤسسة تعتمد

 ومعالجة وتطويرها التعليمية العمليات لبناء الطريق خارطة

 .الخلل

2 

 

  

√ 10 
 على تشجع التي التشريعات تفعيل فيالمؤسسة التعليمية  تسهم

 الى المركزية من االنتقال

 المؤسسي  األداء في الالمركزية

3 

12     
 المجموع 

 

0*6=0  1*3=3   3/3=1    1/3=0.33   0.33*100=33  
0.33*28=9.24 

 التطابق  لمدىالنسبة المئوية 
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 (18 %)واإلدارة  الحوكمة : الثاني المعيار

 )درجة (34  واإلدارة القيادة : العنصراالول

 التقييم 

الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية

 للمؤشر

 ت  المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

6 √ 
  

6 
 بصورة مراجعتها ويتم وجزئية كلية تنظيمية هياكل توجد

 .دورية
1 

6 √ 
  

6 
 .ودقيق كامل بشكل الجامعات قانون تطبيق علىالمؤسسة تعمل

2 

4 √ 
  

4 
 ( وصالحياتها االكاديمية المجالس مسؤوليات دليل يتوفر

 .)األقسام الكليات، الجامعة،
3 

   √ 6 
 .المؤسسة   مجالس في العمل ارباب تمثيل

4 

   √ 6 
 وتجرى وتشكيالتها لمؤسسة ل موثق وظيفي توصيف يوجد 

 .دورية بصورة مراجعته
5 

6 √ 
  

6 
 .األداء لتحسين خطة توجد

6 

22     
 المجموع 

 

4*6=242*3=630/6=55/6=0.83   0.38*100=83  
0.83*34=28.3 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

 ) درجة (20  المؤسسية والشفافية  األخالقيات : العنصرالثاني

 التقييم 
 توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

الدرجة 

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 

ا كلي  ت  التوجد  ا جزئي 

4 √ 
  4 

 الوظيفي السلوك قواعد تتوافر
1 

   √ 6 
 والمتميزين االكفاء العاملين الستقطاب آلية توجد

2 

   √ 4 
 الكامل التطبيق في والوضوح الشفافية مبدأ المؤسسة تراعي

 .العاملين لجميع المعلومات وتوفر لألنظمة
3 

 √ 
  6 

 المؤسسة   في للحوافز معلن مالي نظام يوجد 
4 

4     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  10=20*0.50  50=100*0.5   0.5=33/6=1212/4=6*2

 )درجة (42  وتطويرالقدرات بناء :العنصرالثالث

 التقييم 
 توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

الدرجة 

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
 ت 

ا كلي  التوجد  ا جزئي 
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  √  6 
 المحلي، المجتمع ممثلي اشراك علىالمؤسسة   تعمل

 التطوير خطط وضع في والخريجين واإلداريين واألكاديميين

 التعليمية لمؤسسة ل

1 

  √  4 
المؤسسة التعليمية  منتسبي مقترحات لتلقي نظام يتوفر

 .معها التعامل ،وكيفية وشكاواهم
2 

6 √ 
  6 

 .التعليميةالمؤسسة   بخدماتا ومعلن واضح تعريف يوجد 
3 

   √ 4 
 .وتصنيفها العالقة ذات الخارجية معاييرالختيارالجهات توجد

4 

   √ 4 
  الخارجية الجهات معالمؤسسة   تعاقد تنظم ضوابط تتوافر

 .المعنية أو المتخصصة
5 

  √  4 
ً  ميزانيتها وضع علىالمؤسسة التعليمية  تعمل  لخطة وفقا

 .والتطوير التحسين
6 

   √ 6 
 وأنظمة الوظيفي باألمنالمؤسسة التعليمية  في العاملون يشعر

 .الصحي التأمين
7 

   √ 4 
 .وتطويرها القدرات لبناء متوازن فريق يتوفر

8 

4 √ 
  4 

 في اإللكترونية واإلدارة المعلومات لنظم االمثل االستخدام يتوفر

 المؤسسة  
9 

10     
 المجموع 

 

2*6=12 3*3=921/9=2.332.33/6=0.39   0.39*100=39  
0.39*42=16.33 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

  )درجة  (44  والتعليمات  واألنظمة والقوانين السياسات وضوح : العنصرالرابع

 التقييم 
 توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

الدرجة 

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
 ت 

ا كلي  التوجد  ا جزئي 

   √ 6 
ً المؤسسة التعليمية توفر ً  نظاما ً  معلنا  الفرص تكافؤ يكفل وشفافا

 والحوافز والمنح واالختبار التعيين في  والعدالة
1 

4 √ 
  4 

  بشأن وعادلة وواضحة موثقة سياساتالمؤسسة التعليمية توفر

 .الترقية إجراءات
2 

   
√ 6 

 الوظائف مواصفات اعالن علىالمؤسسة التعليمية  تعمل

  ورسالتها المؤسسة عن عامة ومعلومات التعيين وشروط

 . وبرامجها

3 

12 √ 
 

 12 

 وبياناتها معلوماتها نشر علىالمؤسسة التعليمية   تعمل

 والبرامج وأهدافها ورسالتهاالمؤسسة   رؤية( ًمتضمنة

 والتخرج القبول ومتطلبات االكاديمية والدرجات والمقررات

 هيئة وأعضاء واالقسام والكليات الجامعة مجالس وأعضاء

 . والطلبة والموظفين التدريس

4 
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6 √ 
 

 6 
ً المؤسسة التعليمية   توفر  معايير ضوء في والعقاب للثواب نظاما

 حقوق مبادئ واحترام الطالب بين التمييز عدم يضمن محددة

 .االنسان

5 

6 √ 
  6 

 المشكالت حل في الطلبة بعض يشترك
6 

4 √ 
  4 

 مؤثرة وانظمة وقواعد ضوابطالمؤسسة التعليمية   لدى توجد

 .ومعلنة  واضحة وتكون الطلبة سلوك في
7 

32     
 المجموع 

 

5*6=30   2*0=0   30/7=4.294.29/6=0.72   
0.72*100=72  0.75*44=31.24 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

 )درجة (40 واإلجراءات االليات : العنصرالخامس

 التقييم 

الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية

 للمؤشر

 ت  المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

   √ 6 
 الستخدام االخالقية الضوابط نظامالمؤسسة التعليمية  توفر

 .الحديثة التقنيات
1 

6 √ 
 

 6 
 للتدريسيين ( االكاديمية أجواءالحريةالمؤسسة التعليمية  توفر

 قضايا يخص ما كل في آرائهم عن للتعبير ) والطلبة واالداريين

 الجامعة

2 

4 √ 
  4 

 الحماية تؤمن وتعليمات قوانينالمؤسسة التعليمية  لدى توجد

 . الفكرية
3 

   √ 6 
 ومستمر دوري تقييم الياتالمؤسسة التعليمية  لدى توجد

 .ومنشوراتها واجراءاتها لسياساتها
4 

6 √ 
  6 

 وعملياتا للجودة  الداخلي التدقيق نظامالمؤسسة التعليمية  تطبق

 .الذاتي لتقييم
5 

6 √ 
  6 

 تعليمية مؤسسات مع ادائها مقارنة علىالمؤسسة التعليمية  تعمل

 .رصينة عالمية
6 

  √  6 
 من لالستفادةالمؤسسة التعليمية   لدى واضحة عمل الية توجد

 .الراجعة التغذية عمليات
7 

22     
 المجموع 

 

4*6=243*0=024/7=3.433.43/6=0.57   0.57*100=57  
0.57*40=22.86 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

 ( 12% ) والمادية المالية الموارد : المعيارالثالث

 )درجة 44 )العنصر االول : الموارد المالية 

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية

 للمؤشر

 ت  المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 



 

 
 

26 

  √  6 
 متضمنة ومعلنة موثقة مالية خطةالمؤسسة التعليمية  لدى توجد

 بشكل مراجعتها ويتم والنفقات، الموارد بشأنالمؤسسة   توقعات

 .مستمر

1 

   √ 4 
 .المؤسسة التعليمية   واهداف ورسالةً  رؤية ُالمالية الخطة تعكس

2 

  √  10 
 .التمويل مصادر تنويع علىالمؤسسة التعليمية   تعمل

3 

   √ 4 
  لمواجهة كافية مالية موارد المالية الخطة تتضمن

 .المخاطرالمحتملة
4 

6 √ 
  6 

  في المالية،  الشؤون ادارة مسؤولية تتولى مختصة إدارة توجد

 .المؤسسة التعليمية  
5 

4 √ 
 

 4 
  االنفاقا أوجه في المخولة الصالحيات تتضمن مهنية وثيقة تتوفر

 الوحدات  لمديري لمالي

 .لمؤسسة ا في التنظيمي الهيكل وبحسب التنظيمية

6 

2 √ 
  2 

 .المهنية المحاسبية النظم أحدثالمؤسسة   تطبق
7 

4 √ 
  4 

  والرقابة التدقيق عملية يؤمن  نظامالمؤسسة التعليمية   فييوجد 

 .الداخلية المالية
8 

4 √ 
  4 

ً   )المالي(   الخارجي التدقيق عمليات تجري  جهة بواسطة سنويا

 .مستقلة حكومية
9 

20     
 المجموع 

 

5*6=30  1*3=3   33/9=3.67    3.67/6=0.61   
0.61*100=61  0.61*44=26.88 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

 )درجة (56  المادية الموارد : العنصرالثاني

 التقييم 

الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية

 للمؤشر

 ت  المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

4 √ 
  4 

 .واحتياجاتها المادية بالموارد بيانات قاعدةالمؤسسة   لدى توجد
1 

   √ 8 
 من ومعتمدة المدى طويلة خطةالمؤسسة التعليمية  لدى توجد

 .لمؤسسة ال العليا اإلدارة
2 

   √ 6 
 لمالئمة عم بيئة وايجاد التحتية البُنىالمؤسسة التعليمية توفر

 .جيدة بصيانة تحظى وجذابة
3 

6 √ 
 

 6 
  الدراسية القاعات من الكافي العدديوجد في المؤسسة التعليمية 

 هيئة أعضاء ومكاتب

 .والمعامل والورش والمختبرات التدريس

4 

   √ 6 
 .التحتية بالبنى الخاصة الجودة معاييرالمؤسسة التعليمية  تطبق

5 

8 √ 
  8 

  والسالمة الصحة اجراءات توفير على المؤسسة التعليمية تعمل

 .المهنية
6 
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4 √ 
 

 4 
 معلومات وتقنيات حاسوب أجهزةالمؤسسة التعليمية توفر

 وتتسم واالدامة والنوعية العدد حيث من ومتاحة وكافية متطورة

 .بالمرونة

7 

4 √ 
  4 

  في الالزم الفني الدعم توفير علىالمؤسسة التعليمية  تعمل

 .والمعلومات االتصاالت تقنيات استخدام
8 

43 √ 
  4 

المؤسسة التعليمية  فعاليات في المعلومات تقنية استخدام يتم

 .المختلفة
9 

   √ 6 
المؤسسة  ب المتعلقة المعلومات وصيانة وحماية أمن أنظمة توجد

 .التعليمية
10 

30     
 المجموع 

 

4*6=24   4*0=0   24/10=2.4    2.4/6=0.4   
0.4*100=40  0.4*56=22.4 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

 %(10التدريس ) هيئة أعضاء: الرابع المعيار

 )درجة (18  التدريس هيئة اعضاء اختيار آلية : العنصراالول

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

ا كلي المؤشرات   ت  التوجد  ا جزئي 

10 √ 
  10 

 التدريسية الهيئة اعضاء منالمؤسسة التعليمية  احتياجات تحديد

 .وأهدافها رؤيتها ةالى مستند وتخصصاتهم
1 

8 √ 
  8 

الختياراعضاء هيئة تشكيل لجان مهنية من ذوي االختصاص 

 .تتضمن مؤهالتهم وقدراتهم التدريس لألنشطة وفقا لمعايير
2 

10     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  18

 )درجة   ( 32التدريس هيئة عضو كفاءة : العنصرالثاني

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

10 √ 
  10 

 لتطوير التدريبية بالبرامج خططالمؤسسة التعليمية  لدى توجد

 وقدراتهم التدريس هيئة اعضاء مهارات
1 

6 √ 
  6 

 الهيئة أعضاء وخبرات بمؤهالت خاصة بيانات قواعد توجد

 . التدريسية
2 

16 √ 
  16 

المؤسسة  تخدم التي المجاالت في التدريس هيئة عضو يسهم

 تخصصه  مجال فيالتعليمية 
3 

32     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  32=32*1  100=100*1    1=6/6    6=18/3     18=6*3

 ) درجة (6 التدريس هيئة لعضو التعليمية البيئة : العنصرالثالث

 المؤشرات  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة التقييم 
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ا كلي  التوجد  ا جزئي 

الدرجة 

 الكلية

 للمؤشر

 ت  

6 √ 
  6 

 للتعليمات قاوف التدريس هيئة عضو نصاب تحديد
1 

6     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  6=6*1  100=100*1    1=6/6    6=6/1   6=6*1

 )درجة (44 التدريس هيئة لعضو الداعمة الخدمات : العنصرالرابع

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

   √ 6 
 البحثية توفيرالمتطلبات علىالمؤسسة التعليمية  تعمل

 . للتدريسين
1 

12 √ 
  12 

 اإلدارية والمتطلبات المناسبة الظروفالمؤسسة التعليمية توفر

 . والتعليمية
2 

6 √ 
  6 

  استخدام تتضمن ودقيقة واضحة تعليمات توجد

 . والتعلم التعليم أساليب
3 

8 √ 
  8 

 الجوائز لمنح ومعايير تعليمات بتطبيقالمؤسسة التعليمية  تعمل

 .التدريسية هيئة عضو اداء وتقييم العلمي والبحث العلمية
4 

 
  

√ 12 
 التدريسية الهيئة لعضو تسهيالتالمؤسسة التعليمية  تمنح

 والورش التطويرية والدورات المؤتمرات في للمشاركة

 والعالمية واالقليمية المحلية التدريبية

5 

26     
 المجموع 

 

3*6=18  2*0=0   18/5=3.6    3.6/6=0.6   0.6*100=60  
0.6*44=26.4 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

 %(12الطلبة ) : الخامس المعيار

 )درجة  (66 الطالبية الخدمات  : االول العنصر 

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

 .للقبول ومعلنة ومحددة واضحة سياسةالمؤسسة التعليمية   توفر 2   √ 2
1 

6 √   6 
 مكان في طالب لكل خاص بملفالمؤسسة التعليمية   تحتفظ

 ومستواه ونشاطه بسلوكه تتعلق معلومات يحوي وآمن سري

 .األكاديمي

2 

4 √   4 
  فضالً   للطلبة؛ ومريحة خاصة اماكنالمؤسسة التعليمية   توفر

 الطعام لتقديم المالئمة  المرافق من كاف عدد وجود عن

 .الخدمات من ذلك وغير الطبية  والرعاية والصيانة

3 
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4  √  6 
 االقسام لطلبة والمريح االمن السكنالمؤسسة التعليمية  توفر

  في السلوك تحكم التي القواعد من مجموعة وجود مع الداخلية

 .للسكن المستخدمين الطلبة لدى معلومة وتكون السكن، داخل

4 

2 √   2 

 الطالبية للخدمات االرشادية الدالئلالمؤسسة التعليمية  توفر

  ،البرامجالمؤسسة   ( عن معلومات متضمنةً  تقدمها التي

  ،الشهادات، العلمية الدرجات المقررات، وانواعها، الدراسية

  مجلس اعضاء االداريين، التدريس، هيئة اعضاء اسماء

  ان الدراسية الرسوم والتسجيل، القبول ،متطلبات الجامعة

 االكاديمية، االنظمة لعلمية، الدرجاتا منح قواعد وجدت،

 . )كافة الطلبة تهم التي والسياسات االمتحانات

5 

  √  4 
 أرآء لمعرفة دورية استطالعات بأجراءالمؤسسة التعليمية   تقوم

 . لهم المقدمة الطالبية الخدمات بشأن الطلبة
6 

6 √   6 
 لنواتج مناسبة الطلبة ) تقويم( اختبار عمليات تكون أن يجب

 التحقق مع وعدالة بفاعلية تطبيقها يتم وأن المستهدفة، التعلم

 .تحقيقه تم الذي المستوى من المستقل

7 

6 √   6 

  المخرجات عن االحصائية البياناتالمؤسسة التعليمية  توفر

 المواد في لنجاح ونسبا البرامج، انواع مختلف في الطالبية

 نسب عن فضال الدراسية؛ والمستويات المختلفة  الدراسية

 والمواد بالغياب والرسوب والتأجيل، والفصل الرسوب

 .الدراسية

8 

  √  6 
 بتغذية الطلبة تزويد تضمن  واضحة اجراءاتالمؤسسة توفر

 والتعلم التعليم عملية تعزيز اجل  من ادائهم مستوى راجعةعن
9 

   √ 4 
 المناسبة والبرامج الخدمات وتوفر الطلبة احتياجات تحدد

 )العلمية االستقصاءات نتائج على بناءً ( االحتياجات تلك لدراسة
10 

4 √ 
  4 

 التي المالية والمساعدات المنح جميع عن موثقة اجراءات توجد

 .المحتاجين الطلبة الىالمؤسسة  تقدمها
11 

6 √ 
  6 

 . االكاديمي باإلرشاد خاصة برامجالمؤسسة التعليمية توفر
12 

6 √ 
  6 

 االحتياجات  ذوي من الطلبة لدعم وحدةالمؤسسة التعليمية توفر

 .الخاصة
13 

4 √ 
 

 4 
 لوجود يتكف وأنظمة قواعدالتعليمية   لدى المؤسسة تتوفر

 آليات وجود مع الطلبة، لشؤون وثابتة عادلة  إدارية إجراءات

 . والتظلم النزاعات في للنظر  الةح يف

14 

50     
 المجموع 

 

10*6=60 2*3=6   66/14=4.714.71/6=0.79   
0.79*100=79  0.79*66=52.14 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

 )درجة (32 الخريجون : العنصرالثاني

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 
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6 √ 
  6 

 .وتوظيفهم الخريجين لمتابعة تنظيمية وحدة لدى المؤسسة توجد
1 

   √ 4 
 الخريجين مع التواصل تفعيل آليات توجد

2 

   √ 6 
 للخريجين تدريبية دورات إقامة  على التنظيمية الوحدة تعمل

 . المهني التطوير مجال في) العاطلين(العاملين غير
3 

4 √ 
  4 

 آلراء دورية استطالعات اجراء على التنظيمية الوحدة تعمل

 الخريجون بها يعمل التي المؤسسات
4 

   √ 4 
 تعطي ميدانية دراسات اجراء على التنظيمية الوحدة تعمل

 . المحتملة العمل فرص عن مؤشرات
5 

6 √ 
  6 

 الخريجين عن متكاملة بيانات قاعدة التنظيمية الوحدة لدى توجد

. 
6 

16     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  16=32*0.5  50=100*0.5   0.5=33/6=18/6    18 =6*3

 )درجة (6 التربوي   والتوجيه النفسي االرشاد  خدمات  : العنصرالثالث

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

6 √ 
 

 6 

 قبل من داريُ  والتربوي النفسي لإلرشاد مركزمتخصصيوجد 

  على الطلبة مساعدة الى ويهدف المجال هذا في متخصصين

 اإلرشادية تهمممه لممارسة التدريسيين وتهيئة والنجاح النمو

 ة الطلب خصوصية على المحافظة مع بنجاح

1 

6     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  6=6*1001=100*1 1=66/6=6/1 6=6*1

 )درجة (12 الدولي والتعاون   الطالبية والفعاليات  االنشطة  : الرابع العنصر 

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

 √ 
 

 2 

 بالنشاطات تهتم مفعلة وحداتالتعليمية   لدى المؤسسةد توج

 وغيرها والثقافية والرياضية والفنية العلمية القدرات لتنمية

  في المشاركة على الطلبة وتشجيع مادياً، دعمها على وتعمل

 .واحتياجاتهم واهتماماتهم تتالءم التي المجاالت

1 

2 √ 
 

 2 
  الدعم خدمات -الحاجة اقتضاء عند –المؤسسة التعليمية توفر

  تكون وأن البلد في دراستهم مدة خالل الجانب للطالبا المناسبة

 .بالطلبة لخاصة االحتياجاتا لتلبية مصممة الخدمات هذه

2 

   
√ 4 

 واالدلة واالنظمة التعليماتالمؤسسة التعليمية  في توجد

 الطلبةاالجانب ودراسة  اقامة تسهل التي كافة االرشادية

 .وتنظمها

3 
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   √ 2 
  خالل من الدراسية الُمنح توسيع علىالتعليمية   تعمل المؤسسة 

 .الرصينة العالمية الجامعات مع التواصل
4 

2     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  6=12*0.5  50=100*0.5   0.5=33/6=1212/4=6*2

 ) درجات (8  القرارات صنع  في  والمساهمة الطلبة  دور  : الخامس العنصر 

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

4 √ 
  4 

 . التعليمية مؤسسة لل العلي االدارة في للطلبة ممثلية توجد
1 

   √ 4 
  افكار من لالستفادة خاصة اجراءاتالمؤسسة التعليمية  توفر

 المؤسسة التعليمية   قرارات اتخاذ في الطلبة ومقترحات
2 

2     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  4=8*0.5  50=100*0.5   0.5=33/6=6/2   6=6*1

 %( 24العلمي ) البحث : السادس المعيار

 ) درجة (54 العلمي البحث  بيئة  : االول العنصر 

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

6 
√ 

 
 6 

 موثقة خطة وضع يتولى ) تشكيل) قسمالمؤسسة   لدى يتوفر

المؤسسة  طبيعة مع تتناسب العلمي للبحث ومعلنة وواضحة

 .ورسالتها

1 

6 √ 
  6 

المؤسسة التعليمية  خدمات من المستفيدة الجهات ممثلو يشترك

 . الخطط  صياغة في
2 

6 √ 
  6 

 واحتياجات العمل سوق متطلبات العلمي البحث خطة تلبي

 .المجتمع
3 

4 √ 
  4 

 المتصلة واالجراءات بالسياساتالمؤسسة التعليمية   تلتزم

 العلمي والبحث باالبتعاث
4 

   √ 4 
 الباحثين لرعاية الكافية التحفيز وسائل  لدى المؤسسةتتوافر

ً  ودعمهم ً  ماديا  .ومعنويا
5 

 
 √  6 

 في بما كافة العلمي البحث مستلزماتالمؤسسة التعليمية  توفر

 ومجالت ومواد ومعدات واجهزة علمية وورش مختبرات ذلك

 .بحوثهم إلنجاز العليا الدراسات وطلبة التدريس هيئة ألعضاء

6 

  √  6 
البنى التحتية   لصيانةبرامج عمل التعليمية   لدى المؤسسة توجد

 وادامتها دورية بصورة والمعدات واالجهزة
7 

   √ 4 
 انظمة تحكم واضحة عامة سياساتالتعليمية  لدى المؤسسةتتوفر

 البحث معدات ملكية
8 
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  عن المؤسسة عليها حصلت التي المعدات ذلك في بما واستبدالها

 البحوث معاهد او اواالقسام التدريس هيئة اعضاء منح طريق

 . فيها

6 √ 
 

 6 
 سالمة لتكفل المهنية والسالمة الصحة شروطالمؤسسة  توفر

  داخل في اآلخرين سالمة وكذلك البحثية، وأنشطتهم الباحثين

 وخارجهاالمؤسسة 

9 

6 √ 
  6 

 متطلبات تراعي العلمية بحوثها أن منالمؤسسة  تتأكد

 .وحمايتها البيئة على للمحافظة المعاييرالعالمية
10 

34     
 المجموع 

 

6*6=36  2*1=2   38/10=3.8    3.8/6=0.63   
0.63*100=63  0.63*54=34.2 

 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

 ) درجة (24 العلمي البحث  تمويل : العنصرالثاني

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

   √ 6 
 العلمي البحث ألنشطة كافية سنوية موازنةالمؤسسة   تخصص

 .والمؤتمرات واالبتعاث
1 

   √ 6 
  المادي المردود ذات العلمية لألبحاث األوليةالمؤسسة   تمنح

 ومؤسساته المحلي للمجتمع واالقتصادي
2 

   

√ 6 

 في العلمي البحث بشؤون المختص القسم يكون

 تمتلكها التي الخبرة مجاالت تحديد قادراًعلىالمؤسسة  

 العلمي البحث مجال في الممكنة التجارية والفرصالمؤسسة  

 .عنها واإلعالن

3 

6 √ 
  6 

 من ممولة بحثية مشروعات في المشاركة علىالمؤسسة تحرص

 .دولية أو محلية بحثية مؤسسات
4 

6     
 المجموع 

 

1*6=6   6/4=1.5   1.5/6=0.25   0.25*100=25  
0.25*24=6 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

 ) درجة (16 العلمي نشرالبحث  : الثالث العنصر 

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

6 √ 

 
 6 

 وطلبة التدريس هيئة أعضاء توجيه علىالمؤسسة   تعمل

 معامل ذات عالمية مجالت في للنشر وتحفيزهم العليا الدراسات

 (Impact Factor)تأثير

1 

4 √ 
  4 

 يوضح المنشورة العلمية للبحوث بيانات قواعدالمؤسسة   توفر

 البحث مجال في أداءها
2 
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  لألفراد البحثية األنشطة عن بتقارير االحتفاظ ويتم العلمي،

 .والكليات واألقسام

6 √ 

 

 6 

 يوضح المنشورة العلمية للبحوث بيانات قواعدالمؤسسة   توفر

 البحث مجال في أداءها

  لألفراد البحثية األنشطة عن بتقارير االحتفاظ ويتم العلمي،

 .والكليات واألقسام

3 

16     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  16=16*1001=100*1 1=66/6=18/3   18 =6*3

 )درجة (8 العلمي البحث  تسويق  : الرابع العنصر 

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

8 √ 
  8 

 وروابط عمل بعالقات االحتفاظ علىالتعليمية  تعمل المؤسسة

 .وتفعيلها والدولية المحلية العالقة ذات المؤسسات مع قوية
1 

8     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  8=8*1001=100*11=66/6=6/1   6=6*1

 ) درجة  (12 واالبتكار   االبداع : الخامس العنصر 

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

3  √  6 
  للحصول الخريجين أو التدريس اعضاءهيئةالمؤسسة  تشجع

 .اختراع اوبراءات عالمية جوائز على
1 

   √ 6 
 الملكية حقوق وتسويق للملكية  وعادلة واضحة سياسات تضع

 الفكرية
2 

3     
 المجموع 

 

1*3=3   3/2=1.5    1.5/6=0.25   0.25*100=25  
0.25*12=3 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

 )درجة (6 العلمي  البحث  اخالقيات  : السادس  العنصر 

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

6 √ 
 

 6 
البحث  بأخالقيات معاييرخاصةالتعليمية  لدى المؤسسة توجد

 وآليات وموثقة معلنةالعلمي 

 .ومتابعتها بها لنشرالوعي واضحة

1 

6     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  6=6*1  100=100*1   1=6/6    6=6/1   6=6*1
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 )درجة  (42 المعلومات مصادر : العنصرالسابع

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

6 √ 
  6 

 .للمكتبة الحديثة بواالصدارات الكتالمؤسسة التعليمية  توفر
1 

2 √ 
  2 

 . المكتبة دليلالمؤسسة التعليمية توفر
2 

4 √ 
  4 

  الصحية الفيزياء شروط تحقيق على التعليمية تعمل المؤسسة

 المكتبة قاعات في والبيئية
3 

   √ 6 
 االقليمية الجامعات مع للتعاون ) برمجيات(  انظمةعالمية توجد

 .والعالمية
4 

   √ 6 
 مع يتفق بما المكتبية النظم تطوير علىتعمل المؤسسة 

 .والمعلومات المكتبات خدمات مجال في الحديثة التطورات
5 

8 √ 
  8 

 الحديثة االلكترونية المكتبات تجهيز علىتعمل المؤسسة 

 . المعلومات بشبكات وربطها
6 

6 √ 
 . البحث العلمي ب الخاصة العالمية التصنيفات بأشهر تشارك 6  

7 

   √ 4 
 التقنيات واستخدام للمعلومات بنوك انشاء علىتعمل المؤسسة

 .إليها الوصول في الحديثة
8 

24     
 المجموع 

 

5*6=30  30/8=3.75    3.75/6=0.63   0.63*100=63  
0.63*42=26.25 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

 )درجة (78 والبحثية العلمية  األنشطة  في  الدولي  التعاون  : الثامن  العنصر 

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

6 √ 
 

 6 
  دعم آلية يحدد عمل برنامجالتعليمية   لدى المؤسسةيوجد 

 مع والتواصل والتعاون للمشاركة  التدريسية أعضاءالهيئة

 العالميةالبحث العلمي  وشبكات الجامعات

1 

   
√ 8 

 جهات مع تعاونية اتفاقيات عقد علىالتعليمية   تعمل المؤسسة 

 التكلفة ذات لبحث معداتا استخدام أو ملكية في للمشاركة أخرى

 .العالية

2 

   
√ 6 

 خالل من خدماتها وتحسين برامجها لتطوير تعمل المؤسسة 

 مع الزيارات وتبادل والبحثية العلمية االتفاقيات ابرام

 والعالمية المحلية المؤسسات

3 

   √ 6 
 الجامعاتا مكتبات مع بروتوكول عمل على تعمل المؤسسة

 . لعالمية
4 



 

 
 

35 

   
√ 2 

 والتعاون الشراكة واتفاقيات تفاهم مذكرات لدى المؤسسة توجد

  الصناعية والجهات والعالمية المحلية االبحاث مراكز مع البحثي

 .وغيرها واالجتماعية واالقتصادية

5 

  √  8 
  الراغبين التدريسية الهيئة أعضاء دعم علىالمؤسسة  تحرص

 في التفرغ  على بالحصول

 .البحث العلمي  ألغراض عالمية علمية مؤسسات

6 

   √ 6 
  مجال في  دولية جوائز على للحصول الباحثينلمؤسسة  اتشجع

 .البحث العلمي 
7 

2 √ 
 .للتدريسيين كافية بحثية ساعاتالمؤسسة توفر 2  

8 

4 √ 
 

 4 

 نصاب من جزءاً  البحثي العمل احتساب علىتعمل المؤسسة 

 9 .الجامعي التدريس هيئة عضو

   √ 6 
 العمل ورش في لتدريس أعضاءهيئةا مشاركةالمؤسسة   تدعم

 .والدولية اإلقليمية والمؤتمرات
10 

   √ 4 
 المشاركةفيعضويةهيئاتالمؤسسة  تدعم

 .دولية
11 

   √ 6 
 قطاعاتا خدمة في البحثية العمل فرق خالل منالمؤسسة   تسهم

 .المحلي المجتمع في المختلفة إلنتاج
12 

   √ 2 
  على بحثية مراكز ألنشاء خططالتعليمية   لدى المؤسسةتتوفر

 .الدورية للمراجعة خاضعة وتكون احتياجاتها وفق
13 

   √ 6 
 المشاريع في التعاون تشجيع علىالمؤسسة التعليمية  تعمل

 .والمؤسسات االختصاصات متعددة المعتمدة الكبرى
14 

6 √ 
  6 

 مع مشتركة وأبحاث مشاريع في التدريس هيئة أعضاء يتشارك

ً  استراتيجيين شركاء  .ودولياً  محليا
15 

18     
 المجموع 

 

4*6=24 1*3=327/15=1.81.8/6=0.3   0.3*100=30  
0.3*78=23.4 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

 %(4 ( خدمةالمجتمع : المعيارالسابع

 )درجة  (42 المجتمع  لخدمة المؤسسة التعليمية   سياسة  :العنصراالول

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / المطابقة درجة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 

   √ 6 
 معلنة المجتمعية للخدماتالمؤسسة التعليمية  في خطط توجد

 .وموثقة
1 

8 

√ 

 

 8 

 المكاتب المستمر، التعليم(  متخصصة  ووحدات مراكز توجد

 القانونية،االرشادا العيادات الطبية، ،العيادات االستشارية

 عن تعلن كافية مدة وقبل  )والبيطرية،الخ لنفسي،الزراعية

 .االختصاص حقل في التدريبية برامجها

2 
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6 
√ 

 
 6 

  الورش ،المعارض، الندوات ( أنشطتها عنالمؤسسة   تعلن

ً  االتفاقيات النقاشية، الحلقات التدريبية، ً  محليا  من ) وعالميا

 . االخرى التواصل وشبكات االعالم وسائل خالل

3 

4 √ 
  4 

 المنظمات مع التعاون آليات تفعيل علىالمؤسسة التعليمية  تعمل

 .المختلفة
4 

4 √ 
  4 

 في الطلبة لتدريب برامج تنظيم علىالمؤسسة التعليمية  تعمل

 .وعالميا محليا متخصصة مؤسسات
5 

   √ 6 
  مكافحة مثل لخاصة البرامجا تفعيل علىالمؤسسة   تعمل

 .التوعوية البرامج من وغيرها االمية ومحو االدمان
6 

4 √ 
  4 

 من المستفيدة الجهات رضا مدى قياس علىالمؤسسة   تعمل

 .دوري بشكل خدماتها
7 

4 √ 
  4 

 عن سنوية تقويمية تقارير بإعدادالمؤسسة التعليمية  تقوم

 .للمجتمع قدمتها التي اإلسهامات
8 

30     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  21=42*0.5  50=100*0.5   0.5=33/6=24/8 24=6*4

 (15)%  المناهج :الثامن المعيار
 ) درجة  (14 االهداف  :االول العنصر 

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

6 √ 
  6 

 الطلبة وحاجات التعليمية الدولة  فلسفة المناهج اهداف تراعي

 العصر وطبيعة المعرفة ومجتمع العمل وسوق
1 

8 √ 
 

 8 
  التخصصية المهارات الطلبة اكساب  على المناهج اهداف تركز

 إجرائية بصياغة المهنية

 . والمالحظة والقياس للتطبيق قابلة

2 

14     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  14=14*1001=100*11=66/6=1212/2=6*2

 )درجة   (34 المنهج محتوى : العنصرالثاني

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية 

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

2 √ 
  2 

  على االكاديمي البرنامج في الدراسية المقررات محتوى يساعد

 .التخصص مجال في االساسية المفاهيم الطلبة اكتساب
1 

6 √ 

 

 6 

 دقيق بشكل االكاديمية البرامج في الدراسية المقررات توصف

 للمقرر مختصر وصف المقرر عن عامة معلومات متضمنة

  عليها يشتمل التي والمفردات للمقرر ىيم التعل مخرجات يضم

 في المعتمدة واألساليب المقرر في المعتمدة والمصادر لمقررا

 المقرر تقويم

2 
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6 √ 
  6 

المؤسسة التعليمية  رسالة مع االكاديمي البرنامج محتوى يتوافق

 واهدافها  المعلنة
3 

8 √ 

 
 8 

 وانشطة خبرات االكاديمي البرنامج مقررات محتوى يتضمن

 تطوير على  الطلبة يساعد بشكل تطبيقية وميدانية معرفية

 النفسية واتجاهاتهم ومهاراتهم معارفهم

4 

6 √ 
  6 

 المهنية التنمية على االكاديمي البرنامج مقررات محتوى يشجع

 .المستدامة
5 

6 √ 
  6 

 حاجاتا بين التوازن االكاديمي البرنامج مقررات محتوى يراعي

 .والمجتمع لفرد
6 

34     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  34=34*1  100=100*1   1=6/6    6=36/6   36=6*6

 )درجة  (34 والتعلم  تعليم لا استراتيجيات  : العنصرالثالث

 التقييم 
الدرجة  توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

10 √ 

 
 10 

 لتعلم الالزمة المتطلبات توفير علىالمؤسسة التعليمية  تعمل

 ووسائل طرائق من الخاصة التعليمية االحتياجات ذوي الطلبة

 .تقنية

1 

14 √ 
  14 

  على الطلبة تشجع والتعلم للتعليم متعددة استراتيجيات تستعمل

 .األدائية مهاراتهم وتنمي المشكالت وحل الناقد التفكير
2 

4 √ 

 
 4 

ً المؤسسة التعليمية  في والتعلم التعليم استراتيجيات تطور  وفقا

 تلك تقويم في تساعد التي الطلبة  قبل من الراجعة التغذية لعملية

 وتطويرها االستراتيجية

3 

6 √ 
  6 

 االلكترونية التعلم طرائق استعمال علىالمؤسسة التعليمية  تعمل

 .الحديثة والتفاعلية
4 

34     
 المجموع 

 

1=6/6 6=4/24 24=6*4 

34=100/34*100 
 النسبة المئوية لمدى التطابق 

 

 )درجة (56 وتحديثها  المناهج  وتطوير  التقويم : العنصرالرابع

 التقييم 

  توافر / المطابقة درجة

 المؤشر

 الدرجة

  الكلية

 للمؤشر

 المؤشرات 

ا كلي  ت  توجد  ال ا جزئي 

6 √ 
  6 

 بتحصيل الخاص والقياس التقويم نظام وفعالية قدرة تقويم يتم

 منتظمة بصورةالمؤسسة التعليمية  في الطلبة
1 

8 √ 
  8 

 منتظمة بياناتالمؤسسة التعليمية  في والقياس التقويم نظام يتيح

 .المنهج جودة بشأن وشاملة
2 

14 √ 

 
 14 

  بعض ادخال طريق عن )المقررات ( المناهج تحديث يتم

 المجتمع وحاجات التخصص ميدان في المعاصرة التجديدات

 .منتظمة بصورة .لعملا وسوق

3 
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4 √ 

 
 4 

  التي االدلة وجود مع اكاديمي برنامج لكل التعلم نتاجات نشر يتم

 الطلبة  امتالك على تدل

 .السابقة باألعوام مقارنة النتاجات لهذه الخريجين

4 

12 √ 
  12 

 لتقييم ومتنوعة واضحة محددة آليات االكاديمي البرنامج يتضمن

 .الطلبة
5 

6 √ 

 
 6 

 بأحدث واألخذ االمتحانات تطوير طريق عن المناهج تطوير يتم

  المعتمدة الساعات بنظام والعمل المنهجية التنظيمات

 .االلكتروني المنهج الى والتحول  )المقررات(

6 

 وتطويره المنهج تصميم في المستفيدة الجهات ممثلو يشارك 6 √   
7 

50     
 المجموع 

 

6*6=3636/7=5.14    5.14/6=0.85   0.85*100=85  
0.85*50=42.85 

 النسبة المئوية لمدى التطابق 
 

 )درجة (12 االكاديمي البرنامج تقويم في  الدولي  التعاون  :العنصرالخامس

 التقييم 

 الدرجة توافرالمؤشر / درجةالمطابقة

 الكلية

 للمؤشر

 المؤشرات 
ا كلي  التوجد  ا جزئي 

 ت 

6 √ 
 

 6 

 مخرجات ان من منتظمة بصورةالمؤسسة التعليمية  تتأكد

 طريق عن العالمية المعايير مع متوافقة االكاديمي البرنامج

 الجامعات في المناظرة العلمية االقسام بمعايير االستعانة

 .العراقية للبيئة مالءمتها مراعاة مع المناهج لتقويم العالمية

1 

   
√ 6 

 الجامعات في المناظرة االقسام مع اتفاقياتالمؤسسة   تعقد

  في المناهج خبراء واستضافة لتطويرالمناهج الرصينة العالمية

 .وتطويرها تقويمها آليات لمناقشة العالمية الجامعات

2 

6     
 المجموع 

 

  النسبة المئوية لمدى التطابق  6=12*0.5  50=100*0.5   0.5=33/6=6/2   6=6*1
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 جدول حساب درجة االستحقاق الكلية وحجم الفجوة 

 اسم المحور  وزنه  االستحقاق  حجم الفجوة 
رقم  

 المحور  

التعليمية المؤسسة  استراتيجية  7% 4.41 2.59  1 

 2 االدارة والحوكمة  18% 10.17 7.83
 3 الموارد المالية والمادية  10% 4.93 5.07

 4 اعضاء الهيئة التدريسية  10% 3.24 6.76

 5 الطلبة 12% 8.11 3.89
 6 البحث العلمي  24% 12.29 11.71

 7 خدمة المجتمع  4% 2.1 1.9

 8 المناهج  15% 13.9 1.1
االستحقاق المجموع /درجة  100% 59.15% 40.85   
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 الفصل الرابع

2018/2019خطة كلية الطب / جامعة ذي قار لتحسين جودة  االداء للعام   

بينت نتيجة التقييم الذاتي الداء الكلية للعام الدراسي المذكور وجود خلل في بعض محاور التقييم السنوي  

كنقاط ضعف ربما ترتقي   ت وقد ذكر االكاديمي للجامعات العراقيةة في البرنامج الوطني لالعتماد المعتمد 

لتمثل تهديدا لكامل العملية التعليمية. ولذا فتشخيص نقاط الضعف تلك وابرازها ووضع الخطط الكفيله  

بمعالجتها له تاثير مباشر على االرتقاء بمستوى االداء االكاديمي والعلمي والبد من وضع جدول زمني معقول  

ال تقف عند  الحلول وراب تلك الفجوة ورغم ذلك تبقى عملية التقييم ومن ثم التقويم عملية دائبة ودائمة    اليجاد 

 حد مادام التطور والتقدم العلمي في مختلف مجاالت الحياة مستمرا. 

حلول  وقد لخصنا في الجدول ادناه اهم ما يجب االلتفات اليه في المستقبل القريب من معوقات من الملح ايجاد ال

 الناجعة لها او على االقل تخفيف اثرها السلبي على كامل اوجه العملية التعليمية : 

 فترةالبدأ فترةاألنتهاء
 الجهةالمسؤولة 

 عنالتنفيذ
 المعيار الهدف  األجراءالمتخذ

في بداية العام   خالل شهر  
 الدراسي  

متخصصة   لجنة قيام الكلية مجلس

رؤيا   صياغة بأعادة

الكلية   واهداف ورسالة

بانجاز المطلوب 

 على وعرض التعديالت

 لغرض مجلس الكلية

 المصادقة 

 ورسالة رؤيا تحديث-1

 متماشية الكلية لتكون وأهداف

 الحكومي لوزارة البرنامج مع

 العالي  التعليم

استراتيجية -1

 الموسسة التعليمية

طلب ذلك من جهاز   مجلس الكلية   

االشراف والتقويم 

 العلمي في الوزارة 

العالقة  تشجيع االنتقال  من-2

المركزية مع الوزارة الى  

الالمركزية في االداء  

 المؤسسي 
بدءا من العام   

الدراسي  
 القادم  

  الكلية مجلس

يخاطب الوزارة  
 لمراعاة ذلك  

 الى وتأكيدات كتب رفع

 الجامعة كل من

  عدد والوزارة لتحديد

 المقبولين الطلبة

  بالطاقة األلتزام التأكيدعلى-1

 الطلبة لعدد األستيعابية

 سنويا   طالب 100 والبالغة

 الحوكمة واالدارة -2
  مدار على 

 السنة 
العالقات  شعبة

 واالعالم  العامة

 ورش عقد طريق عن

  المهارات لرفع العمل

  استخدام مجال في

 الحاسوب

 االداري تطويرالكادر-2

مفاتحة مسؤولي   

جمعيات 

 المجتمع المدني 

 ميزانية في زيادة -

 الكلية 

 اوجه تحسين-

 مصادر تنويع -1

 التمويل

الموارد-3  

 المالية 

 والمادية
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 للبنى  الصرف

 الالزمة  التحتية

 البرنامج لتحقيق

 األكاديمي
لالستعداد لتطبيق نظام    

 المقررات الدراسية  

استحداث قاعات للتعليم  -2

 بالمجاميع الصغيرة 

 مخاطبة الجامعة مجلسالكلية  

والوزارة لعمل تسوية 

المالك بين الكليات 

المتناظرة في الجامعات 

العراقية او من خارج  

 العراق 

السعي الجاد لسد النقص -1

الحاصل في بعض 

التخصصات العلمية  

االكاديمية نتيجة حركة المالك 

او التعيين الجديد او 

كمحاضرين خارجيين باجور 

 مغرية 

اعضاء هيئة  -4

 التدريس

  كل بداية في 

 عام 

 ديد ي جدراس

 التعليم وحدة

 وحدة .الطبي

 التعليم

 .المستمر الطبي

ورش  عقد طريق عن

 في  التخصصية العمل

  الطبي المجال

 واألكاديمي

 تطويرالكادرالتدريسي-2

يعتمدعلى 

د رتوفيرالموا

 المالية 

جودة  وحدة 

 المختبرات
 شعبة/

الجودة   ضمان

األداء  وتقويم

العميد  معاون

 األدارية  للشؤون

التعاقد مع شركات 

متخصصة عالمية  

معروفة  لضمان جودة 

 الصيانة  

 التحتية البنى وتأهيل صيانة1

للمختبرات والقاعات الدراسية  

والمرافق الخدمية في الكلية   

 بيئة توفير لغرض

 مالئمةللبحث

 مواد وأعتماد .العلمي

وفق  حديثة وتصاميم

 تصميم مواصفات عالمية في

 لتوفير التعليمية المختبرات

 متطلبات لتطبيق مالئمة بيئة

 .الحديث المنهاج

  مدار على  الطلبة -5

 السنة 
 العميد معاون

 العملية  للشؤون

  والدراسات

 العليا

  رفدها طريق عن

 بالكتب

 الحديثة والمصادر

 وتوفير

 لغرض األنترنيت خط

  للطلبة فرصة توفير

 العلمي للبحث

 الكلية تطويرمكتبة-2

 متخصصة لجان تشكيل مجلس الكلية    

 اللجنة  ( بالمقررات

 لنظام المركزية

  لكل ولجنة المقررات

 )دراسي مستوى

 للمناهج المستمر التحديث-3

 المقررات نظام وتطبيق

 الدراسية 

 الباحثين دعم-1 صندوق التعليم العالي    مجلس الكلية    

 ماديا
 العلميالبحث  -6
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 مشروعات في المشاركة .-2  مجلس الكلية   

 مؤسسات من ممولة بحثية

 أودولية محلية بحثية
نحقيق احد متطلبات     

 االعتمادية 
استحداث وحدة ذات خطة  
 معلومة للخدمة المجتمعية  

 خدمة المجتمع -7

 المناهج -8     

 

 


