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 المقدمة

بدء العمل بأعداد تقرير التقييم الذاتي لكلية الطب بعد تشكيل لجان معايير االعتماد المؤسسي بموجب  

وهذه اللجان مكونة من اكاديمين واداريين ملمين  2018\12\19بتاريخ  3343االمر االداري المرقم 

ر الثمانية التي اطلقتها الوزارة بقصد تحديد مستويات الجودة لدى الكلية استنادا" الى المعايي بواقع الكلية .

والمستندة الى المعايير العالمية ومع االخذ بنظر االعتبار بيان مواطن القوة والضعف من خالل تقييم كافة 

الجوانب االدارية والعلمية والتي تخص الطلبة وتحديد وتطوير طرائق تحسين االداء في الكلية وعمل 

. فجمعت االدلة من ى رضى المسؤولين وسوق العمل عن الكلية استبيانات لمختلف الفقرات لمعرفة مد

 داخل الكلية ومن خارجها )المستشفيات ودائرة صحة ديالى ( حيث ان معظم االكاديمين هم اطباء

تشكيل اللجنة على اساس فتم  خريجين على حد سواء .مثل الجهات المستفيدة من طلبة ومطلعين على ما ي

ا لالرتقاء بواقع الكلية ومعرفة نقاط الضعف وطرق معالجتها من خالل وضع دعم مواطن القوة وتبرزهي

 خطط لتطوير وتحسين الكلية .

اجراء التغيرات التي تساهم في رفع مستوى االداء ودعم مواطن القوة والتخلص هوان الهدف من التقرير

 يلمؤسسات التعليم العال الوطنية يحقق معايير االعتماد المؤسسيمن خالل العمل الذي من نقاط الضعف 

مستوى االنشطة والخدمات والبرامج التعليمية التي تقدمها الوزارة واعطاء نظرة شاملة عن  المعتمدة من

الكلية ومعرفة مستويات الطلبة وسبل االرتقاء بالواقع التعليمي وتحديد الحاجات من مالكات وما 

هيئة التدريس والتاكد من جودة مخرجات الكلية  حتاجونه  من دورات تدريبية وبرامج تطويرية العضاءي

 . وبرامجها بما يضمن مدى فاعلية عمليات واجراءات الجودة المستمرة 

 

 ... التوفيق هللا ومن

 

 

 االداء  تقويم شعبة ضمان الجودة و
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رئيسااسماء عباس اجود                    . د.م•

عضوا حال ياسين كاظم                       . م.م•

عضوامبرمج اقدم رنا عبد الستار               •

عضوا كيمياوي وسن ساهر حسن               •

عضوا                كاتب طابعة اقدم اكرام منعم مصطفى   •

 

 الذاتي ماعضاء فريق كتابة التقيي

المؤسساتي المتكونة  لجنة كتابة التقرير الخاص بالتقييم الذاتي لمعايير االعتماد

 من السادة منتسبي كليتنا :
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 المؤسسي االعتماد لجان

 المعيار  االسم ت
  عميد كلية الطب  -  اسماعيل ابراهيم لطيف. د.أ 1

 االداء  تقويم شعبة ضمان الجودة و  مسؤولة-اسماء عباس اجود . د.م 2 المشرفة اللجنة

                       المؤسسي االعتماد لجان مسؤولة -حال ياسين كاظم . م.م 3

 المعيار االول مهدي شمخي جبر.م .أ 4
استراتيجية المؤسسة 

 وسام فالح حسن . د.م 5 التعليمية

 مالحظ فني حبيب عاشور 6

 المعيار الثاني سعاد مصلح الدين .د.أ 7
 ابراهيم طارق ابراهيم . م.م 8 الحوكمة واالدارة

 دريد حميد. د. م.أ 9

 المعيار الثالث ناظم غزال . د.أ 10
 شهاب احمد.د.أ 11 الموارد المالية والمادية

 معاون مدير رسمية حافظ شاكر  12

 المعيارالرابع ابتسام يونان بيرو .د.م  13
 هيلة عثمان. د.م 14 اعضاء هيئة التدريس

 معاون رئيس مترجمين شامل ذياب 15

 المعيار الخامس رواء عبد الخالق . د. م.أ 16
 طبيب مقيم اقدم بسمة حميد مجيد 17 الطلبة

 رئيس مالحظين زهراء حسن  18

 المعيار السادس والء نجم عبود . د.م.أ 19
 احمد مظهر خلف. د.م 20 البحث العلمي

 معاون رئيس مترجمين رواء حسين 21

 المعيار السابع رغد كامل سعدي . د.م.أ 22
 انعام فيصل محمد . د.م.أ 23 خدمة المجتمع

 معاون مدير غصون عبد الرحمن  24

 المعيار الثامن انفال شاكر متعب . د.م 25
 شيماء رحيم . م 26 المناهج

 احمد خالد . د.م 27

 

 

 

 



6 
 

 المحتويات جدول

 

 

 الصفحة رقم التفاصيل الفصل  اسم

 3 المقدمة 

 4 اعضاء فريق كتابة التقييم الذاتي
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 العراق في العالي
 

 

 25 المعيار االول : استراتيجية المؤسسة التعليمية

 28 المعيار الثاني : الحوكمة واالدارة

 35 الموارد المالية والماديةالمعيار الثالث: 

 39 المعيار الرابع : اعضاء هيئة التدريس

 43 المعيار الخامس: الطلبة

 50 المعيار السادس: البحث العلمي

 60 المعيار السابع : خدمة المجتمع

 63 المعيار الثامن : المناهج



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 ت الوصفية عن المؤسسة التعليميةاالول :البيانا  الفصل

 كلية الطب . –جامعة ديالى –: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  أسم وعنوان المؤسسة 

 أ.د. أسماعيل ابراهيم لطيف  أسم ولقب رئيس المؤسسة: 

 2002:   سنة التأسيس  

 س 19حسب االمر المرقم )  2002:تأسست كلية الطب في جامعة ديالى في  لمحة عن المؤسسة

-2003حيث استقبلت الكلية دفعتها االولى من الطالب للعام الدراسي  24/6/2002( بتاريخ 4130/

ب بالتزايد لتشهد الكلية تخريج دورات من االطباء .تم ( طالب وطالبة .بدء عدد الطال16بواقع ) 2004

افتتاحه زيارة السيد  تخللت افتتاح المبنى الجديد لكلية الطب في موقع المرادية ضمن الحرم الجامعي 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم والسيد رئيس جامعة ديالى المحترم . شملت البناية الجديدة 

مادة وفيها جميع المكاتب الخاصة بالعميد ومكاتب معاون العميد للشؤون العلمية ومكتب على بناية الع

مكاتب خاصة للموظفين ورؤوساء الشعب والوحدات وكما تضم بناية  و معاون العميد للشؤون االدارية

غرف  القسم العلمي االول والقسم العلمي الثاني المؤلفتين من قاعات دراسية ومختبرات باالضافة الى

 خاصة برؤساء الفروع العلمية .

جهزت بنايات الكلية من مكاتب وغرف رؤساء االقسام ومختبرات وقاعات دراسية بمستوى عالي 

من الحداثة من حيث االثاث والموارد المادية .حيث تم تجهيزها لتتالءم مع تطورات المرحلة 

او الدراسات العليا .وقد رفدت الكلية الحالية من حيث قبول االعداد الكبيرة للطلبة سواء االولية 

وحدة البحوث وهي وحدة متخصصة ألجراء بحوث طلبة الدراسات العليا وبحوث التدرسيين 

 .مهمة الباحثين في اجراء بحوثهم  لتسهيل باحدث االجهزة المختبرية 

جيدة لكل  وكما تضم الكلية المكتبة التي تضم كافة احتياجات الطلبة من غرف للمطالعة ذات مساحة

كترونية التي تتألف لطالب للحفاظ على خصوصيته من قراءة وكتابة فضال " عن توفر المكتبة اال

المتاحة لجميع الطلبة في مختلف المجاالت  جهاز كمبيوتر مزود بأحدث الكتب االلكترونية 14من 

االمراض العلمية والسريرية وقد وفرت المكتبة طبعات حديثة من كتب الجراحة والباطنية و

 والتوليد والنسائية وكذلك العلوم االساسية .

استحدثت في كلية الطب مجموعة من المختبرات بعد ان كانت مدمجة والتي جهزت بأحدث 

االجهزة المختبرية مع اتباع شروط ومعايير االعتماد المختبري مثل مختبر االنسجة ومختبر 

 .البحوث مختبرو المناعة مختبر 

 كلية الطب-جامعة ديالى  تقرير التقييم الذاتي
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  الرسالة والمخرجات 

ان تلتزم كلية الطب في جامعة ديالى بتعليم وتدريب الطلبة من خالل برامج تعليمية وتدريبيةة وقةيم اخالقيةة 

ذات جودة عاليةة فةي بيئةة تعليميةة نموذجيةة ومتطةورة ليكونةوا بعةد التخةرج اطبةاء لهةم القابليةة علةى اجةراء 

الطبةةي للمةةريش وتشةةخيص المةةرض وصةةرف العةةالج علةةى اسةةاس علمةةي وطبةةي . وان تكةةون لهةةم الفحةةص 

القدرة على االبداع والتعلةيم مةدى الحيةاة وتلبيةة احتياجةات المجتمةع مةع االسةتعداد لالنخةراط فةي الدراسةات 

قةيم واخالقيةات العليا وان يكون الكادر التدريسي قادة في التعليم الطبي والتدريب العلمي السةريري وتعلةيم ال

الطب لطلبة الدراسات االولية والعليا وتطوير مجاالت البحث العلمي علةى المسةتوى الةوطني والعةالمي مةن 

 .خالل البحوث المتعلقة بمشاكل المجتمع وتقديم التوصيات والحلول لها لغرض دعم وتعزيز صحة المجتمع

 

  التنظيم والحوكمة 

الطةب مةن العديةد مةن الفةروع العلميةة والشةعب والوحةدات االداريةة  يتكون الهيكل التنظيمي واالداري لكلية

وعلى قمة الهيكل االداري يوجد مجلس الكلية المسؤول عن تحديد وتنفيذ وخطةط الكليةة ويتكةون مةن العميةد 

ومعاوني العميد للشؤون العلمية واالداريةة ورؤسةاء الفةروع العلميةة باالضةافة الةى مسةؤول ضةمان الجةودة 

 (. 1الكلية وكما مبين في الشكل رقم ) واالداء في

يعتبر عميد الكلية هو الرئيس االعلى للكلية وتمنح له صالحيات معينة حسب مايخوله بها الوزير او رئيس  

الجامعة او مجلس الكلية .يتم اتخاذ القرارات حسب الصالحيات فبعضها يتم اتخاذهةا مةن قبةل رئةيس الفةرع 

الكلية ومنها ما يتطلب رفعه الى رئيس الجامعة .ونتيجة لمركزيةة منظومةة او قد تحتاج الى مصادقة مجلس 

التعلةةيم العةةالي فةةان هنةةاف صةةعوبة فةةي اجةةراء التغيةةرات للهيكةةل االداري والتنظيمةةي للكليةةة واالسةةتفادة مةةن 

التجارب العالمية لسبب عدم اسةتقالل الجامعةات العراقيةة الن معظةم تمويلهةا مركةزي يعتمةد علةى الحكومةة 

 مركزية والوزارات هي من تتحكم بأغلب القرارات بما فيها المناهج .ال

 

 

 

الذاتي تقرير التقييم  كلية الطب-جامعة ديالى  
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العميد

رؤساء الفروع العلمية 
:والسريرية المتكونة من 

رئيس فرع التشريح

لطبيةرئيس فرع الفيزياء والفسلجة ا

حياتية رئيس فرع الكيمياء والكيمياء ال

رئيس فرع االمراض

رئيس فرع االدوية 

رئيس فرع الباطنية

رئيس فرع الجراحة   

رئيس فرع التوليد والنسائية

رئيس فرع االحياء المجهرية 

رئيس فرع طب االسرة والمجتمع

رئيس فرع طب االطفال  

مسؤول شعبة ضمان 
الجودة واالداء الجامعي 

معاون العميد للشؤون 
االدارية 

معاون العميد للشؤون 
العلمية 

 

 : عدد اعضاء مجلس الكلية :يتألف مجلس الكلية من 
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فرع الباطنية•

فرع طب االطفال  •

فرع الجراحة•

فرع التوليد وامراض النساء  •

فرع التشريح                •

فرع األمراض•

فرع االحياء المجهرية•

فرع الكيمياء الحياتية•

فرع الفسلجة والفيزياء الطبية •

فرع االدوية•

فرع طب االسرة والمجتمع  •

 

  بكالوريوس طب  وجراحة عامة :الدرجات االكاديمية التي تمنحها المؤسسة 

 عدد الفروع في الكلية  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اعضاء الهيئة التدريسية حسب اللقب والشهادة والوظيفة 

يتكون الكادر االكاديمي من عدد من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير على ان يقوم 

لقب مدرس فأعلى بتدريس المادة النظرية وحملة لقب مدرس مساعد التدريسين من حملة 

بتدريس المادة العملية والمختبرات ، الجدول أدناه أعداد تدريسي  كلية الطب حسب الشهادة 

 واللقب العلمي وتوزيعهم  على الفروع العلمية .

 

 

 

 

 كلية الطب-جامعة ديالى  تقرير التقييم الذاتي



12 
 

 اسم التدريسي الثالثي ت
 

 المنصب باإلضافة إلى المهام األخرى اللقب العلمي الشهادة

 مسؤول وحدة الليزر–تدريسي /فرع الباطنية  استاذ   بورد خضير خلف إبراهيم -1

مسؤول شعبة البعثات  -تدريسي/فرع التشريح استاذ  ماجستير شكر محمود ياسين -2

 والعالقات الثقافية 

 معاون عميد للشؤون العلمية   أستاذ  دكتوراه أريج عطية حسن -3

 عميد الكلية أستاذ  دكتوراه إسماعيل إبراهيم لطيف -4

 تدريسي  فرع االطفال أستاذ  بورد داود سلمان حميد -5

 رئيس فرع الكيمياء أستاذ دكتوراه زهير معروف حسين -6

 الفسلجة تدريسية فرع أستاذ  دكتوراه سعاد مصلح الدين عبد المجيد -7

تدريسية فرع طب االسرة والمجتمع  أستاذ  دكتوراه سلوى شلش عبد الواحد   -8

 ومسؤولة شعبة التعليم المستمر  

 مقرر فرع طب  االسرة والمجتمع أستاذ  بورد شهاب احمد شاكر -9

 تدريسي  فرع الباطنية أستاذ  بورد عادل حسن محمد -10

 معاون العميد للشؤون االدارية أستاذ  دكتوراه عامر داود مجيد -11

 تدريسي فرع االحياء المجهرية أستاذ  دكتوراه عبد الرزاق شفيق حسن -12

 تدريسي  فرع األطفال أستاذ  بورد مهدي شمخي جبر -13

 رئيس فرع طب المجتمع أستاذ  دكتوراه ناظم غزال نعمان -14

 االدوية فرع رئيس مساعد استاذ بورد عذاب مذب احمد -15

 مقررة  فرع االطفال استاذ مساعد  بورد اسيل جاسم محمد -16

 تدريسية فرع النسائية  استاذ مساعد  بورد أيناس  جليل حسين  -17

الذاتيتقرير التقييم   كلية الطب-جامعة ديالى  
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 تدريسي فرع االطفال استاذ   بورد جليل ابراهيم كاظم  -18

 مقررة فرع النسائية استاذ مساعد  بورد  رغد كامل سعدي -19

 مقررة فرع األحياء المجهرية  استاذ مساعد  دكتوراه احمدلمى طه  -20

 تدريسي  فرع الجراحة  استاذ مساعد  بورد مصطفى خليل حميد  -21
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 : عدد االداريين في الكلية 

موظف وموظفة بشهادات ومناصب مختلفة موزعين على كافة الفروع والشعب  89تضم الكلية 

 . والوحدات والفروع العلمية في الكلية

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عدد الطالب 

( طالبة وطالب 521( ما مجموعه )2019-2018بلغ العدد الكلي لطلبة كلية الطب للعام الدراسي )

( اناث . ان عملية قبول الطلبة تتم بصورة مركزية حيث يعتمد 367( ذكور و )152، منهم )

( االحيائي -قبولهم على مدى ادائهم في االمتحانات النهائية في الدراسة االعدادية )الفرع العلمي

واستنادا الى معايير قبول محددة . الكلية تكون مسؤولة فقط عن عدد الطالب عن طريق خطة 

القبول والطاقة االستعابية . هذا وتسقطب الكلية الطلبة من جميع محافظات العراق . الجدول أدناه 

 يبين عدد الطلبة حسب الجنسين للسنوات الخمس الماضية .  

 

 كلية الطب-جامعة ديالى  تقرير التقييم الذاتي
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  مس السنوات الماضية :خالل الخعدد الخريجين 

 

 عدد الخريجين   السنة الدراسية   ت

1 2014-2015 45 

2 2015-2016 46 

3 2016-2017 63 

4 2017-2018 50 

5 2018-2019 --- 

 

 االبنية االساسية والمرا فق 

العلمية واالدارية وتشمل مكاتب العميد ومعاوني العميد للشؤون  : مكاتب القيادات الجامعية 

ث االثاث والمستلزمات المكتبية ولقد تم تجهيز هذه المكاتب بأحد الفروع العلميةومكاتب رؤساء 

  .واجهزة التبريد والتدفئة والحاسبات

يوجد في كل فرع مكتب لكل تدريسي مجهز بالمستلزمات المكتبية واجهزة  : مكاتب التدريسيين 

يحا الستقبال الطلبة والباحثين لالجابة على استفسارهم والمناقشات التدفئة والتبريد ليكون مكانا مر

 العلمية 

يوجد ايضا غرف مخصصة للكادر االداري مجهزة بالمستلزمات المكتبية  غرف الكادر االداري : 

هل عمل والحاسبات والطابعات واجهزة االستنساخ باالضافة الى انظمة التبريد والتدفئة للس

 االمور االدارية

القاعات الدراسية مخصصة للطلبة ومزودة  نميوجد في الكلية عدد  قاعات الدراسية :ال 

 بعارضات بيانات القاعات مجهزة بأنظمة التبريد والتدفئة وسبورات ومقاعد دراسة جديدة 

تحتوي الكلية على مختبرات تخصصية مختلفة موزعة على االقسام العلمية ومجهزة  :المختبرات  

داء التجارب في المجاالت الطبية المختلفة باالضافة الى انها مزودة بالسبورات باحدث االجهزة ال

 وانظمة التبريد والتدفئة .

 االناث الذكور الكليالعدد  السنة الدراسية 
 2014-2015 320 116 223 
 2015-2016 349 108 241 
 2016-2017 383 118 262 
 2017-2018 422 126 296 
 2018-2019 521 152 367 

 كلية الطب-جامعة ديالى  تقرير التقييم الذاتي
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 المختبرات الفرع ت

 مختبر الفيزياء الطبية الفسلجة والفيزياء الطبية 1

 مختبر الفسلجة

 ةمختبر البايولوجي واالنسج-التشريحمختبر  التشريح 2

 ةمختبر المناع-مختبر البكتيريا-مختبر الطفيليات االحياء المجهرية 3

 ةمختبر االدوي ةفرع االدوي 4

 مختبر االمراض فرع االمراض 5

 الكيمياء مختبر فرع الكيمياء الحياتية 6

 مختبر البحوث وحده البحوث والدراسات العليا 7

 

 : الكليةمكتبة  

تحتوي الكلية على بناية  لمكتبة الكلية وتحتوي على قاعة مطالعة مكيفة ومجهزة باالثاث الحديث 

والمريح للطلبة حيث يرتاد المكتبة الطالب بشكل دائم العتبارها مصدر مهم يستفاد الطالب منه في 

   دراستهم . الجدول ادناه يوضح ماتحتويه المكتبة من كتب ومجالت واطاريح .

 رسائل واطاريح مجالت كتب  ت

 العدد العنوان العدد العنوان العدد العنوان التخصصات 1

 16 مجهريةحياءا 600 200 610 161 طبية / القسم الجراحة 2

     335 92 ادوية 3

     112 54 الفيزياء 4

     194 55 الفسلجة 5

     757 188 طب مجتمع 6

     522 154 طب عام 7

     9 8 فيروسات 8

     160 33 وراثة 9

     122 62 امراض 10

     224 83 كيمياء 11

     32 16 االنسجة 12

     187 90 االحياء المجهرية 13

     332 93 تشريح 14

 

 

 

 

 

 كلية الطب-جامعة ديالى  تقرير التقييم الذاتي
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  التعليم والتعلم 

( فرعا للدراسات االولية ويتم منح الطلبة شهادة بكالوريوس 11سابقا )تضم كلية الطب كما ذكرنا 

طب وجراحة عامة يوجد في الكلية ايضا برنامج للدراسات العليا يمنح شهادة ماجستير بــاالحياء 

 .والجراحة . والدبلوم بـطب االطفال وطب المجتمع المجهرية

  بكاريوس طب وجراحة عامة على الطالب ان للحصول على شهادة : الطلبة ومتطلبات التخرج

يتم تقيم الطلبة من  و يجتاز العديد من االمتحانات لالنتقال من سنة دراسة الى سنة دراسة اخرى

 خالل :

شهرية ويومية يتم تحديدها من قبل التدريسي  هناف امتحانات:االمتحانات الشهرية واليومية  -

االمتحانات بم تقييم الطلبة باالعتماد على ادائهم وبالتنسيق مع الطلبة ورئاسة القسم حيث يت

باالضافة الى ذلك فان هناف درجة على النشاطات الصفية والالصفية التي يتم تكليف الطلبة 

( كما ان هناف صالحية لالقسام العلمية وللتدريسيين %40بها تضاف الى درجة السعي )من 

 .افضل فرصة للطلبة ألداء ألجراء اختبارات اضافية لتحسين النتائج واعطاء 

(للمادة %20(للمادة النظري و)%40), %60وزن االمتحان النهائي هو : االمتحان النهائي  -

العملية واالمتحان السريري. يجرى االمتحان بعد وضع جدول بالتعاون بين الكلية 

التصحيح, والتدريسيين والطلبة وبدفاتر امتحانية خاصة يتم حجب االسماء من الدفاتر قبل 

وبعد التصحيح من قبل التدريسي يتم ارجاع الدفاتر الى اللجنة االمتحانية التي تقوم بجمع 

 درجة السعي مع درجة االمتحان النهائي .

يجرى في المستشفيات التعليمية الموجودة في محافظة ديالى وهي مستشفى التدريب الصيفي : -

 .عام بعقوبة التعليمي ومستشفى البتول التعليمي 

حصول على شهادة بكالوريوس للتخرج احد المتطلبات الالزمة يعتبر بحث ال التخرج :بحث  -

يتم تحديد عنوان البحث في العطلة الصيفية للطلبة الناجحين من مرحلة .طب وجراحة عامة 

شروع بالعمل على جمع البيانات مصادقة مجلس الكلية عليها يتم الالخامسة الى السادسة وبعد 

الالزمة في المستشفيات او المراكزالصحية او المختبرات الطبية بعد ذلك يتم تحليل البيانات 

بعد ذلك يقوم الطالب بعرض البحث  .لمعرفة النتائج وتحديد االستنتاجات لها والهميتها 

ومناقشة الطالب لمعرفة  امام لجنة المناقشة التي تقوم بطرح االسئلة(Power Point) بشكل 

 .مدى المام الطالب بالبحث واالستفادة منه 

 

 

 كلية الطب-جامعة ديالى  تقرير التقييم الذاتي



20 
 

 

 يتم تعييين الخريجين  على مستشفيات المحافظة والمحافظات ) تعيين مركزي ( تعيين الخريجين :

 .االخرى

 تنمية وتطوير البحث العلمي فان الكلية  حسب توجيهات الوزارة والجامعة على: البحث العلمي

 الموضوع والذي يرتكز على :على هذا  تقوم بالتأكيد

تقوم الكلية بالتأكيد على التدريسيين بضرورة تسجيل بحوثهم ضمن الخطة  لخطة البحثية :ا -

 .البحثية للعام الدراسي ومناقشتها بالفرع العلمي قبل المصادقة عليها من قبل مجلس الكلية 

تشجع الكلية اعضاء الهيئة التدريسية على المشاركة في المؤتمرات  : ور المؤتمراتحض -

  .الداخلية والخارجية واالستفادة من التجارب بين الجامعات لتطوير سبل البحث العلمي

يتم تحفيز الباحثين على النشر العالمي بمجالت سكوبس وكالرفيت   :كتب الشكر والتقدير -

 ر وتقدير .من خالل منحهم كتب شك

يتم من خاللها عرض بحوث ومواضيع علمية ذات اهتمامات تخص  تنظيم ندواتتقوم الكلية  -

بعش هذه الندوات يكون على مستوى الكلية والبعش على مستوى الجامعة .اقسام الكلية 

 :الجدول ادناه يوضح الخطة البحثية للسنوات الخمس الماضية 

 

 للنشرالمقبوله  المنشورة المنجزة المخططة العام الدراسي ت

1 2014-2015 32 32 20 --- 

2 2015-2016 87 59 28 --- 

3 2016-2017 70 19 40 --- 

4 2017-2018 93 93 50 --- 

5 2018-2019 72 72 31 --- 

 

 

  لغةةرض تنميةةة ودعةةم البحةةث العلمةةي فةةي كليةةة الطةةب علةةى وجةةه :مجلةةة ديةةالى للعلةةوم الطبيةةة

( تأسةةةيس مجلةةةة ديةةةالى للعلةةةوم 2010عمومةةةا فقةةةد تةةةم فةةةي عةةةام ) الخصةةةوص والجامعةةةة والبلةةةد 

الطبيةةةة وهةةةي مجلةةةة علميةةةة رصةةةينة تقةةةوم بنشةةةر البحةةةوث االصةةةيلة والمقدمةةةة مةةةن قبةةةل بةةةاحثين 

فةةةةي مختلةةةةف االختصاصةةةةات الطبيةةةةة والعلميةةةةة وتتةةةةألف هيئةةةةة التحريةةةةر مةةةةن رئةةةةيس هيئةةةةة 

التحريةةةةر يحملةةةةون التحريةةةةر الةةةةذي يحمةةةةل شةةةةهادة دكتةةةةوراه بلقةةةةب ) اسةةةةتاذ ( واعضةةةةاء هيئةةةةة 

( الجةةةةدول ادنةةةةاه يوضةةةةح االعةةةةداد التةةةةي اصةةةةدرتها  شةةةةهادة دكتةةةةوراه بلقةةةةب )  اسةةةةتاذ مسةةةةاعد

 المجلة خالل الخمس سنوات الماضية 
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 عدد البحوث االصدار خالل السنة السنة ت

1 2014-2015 2 26 

2 2015-2016 4 42 

3 2016-2017 4 40 

4 2017-2018 4 60 

5 2018-2019 6 62 

 

  في السنوات االخيرة بالخصوص تم االهتمام بعملية الجودة والتحسين : ادارة الجودة والتحسين

ية النشاطات البحثية والعلمية منلها من دور مهم لتمن قبل الوزارة والجامعة والكلية لما 

واالكاديمية والتي تهتم بشكل كبير في تحسين ادارة الجودة والتحسين ولقد اعتمدت كلية الطب 

اعتمدت الكلية االليات التالية لتحقيق لضمان الجودة وفق معايير محددة وعلى سياسات فاعلة 

  :  الجودة

 استحداث شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء  -

 لجان ضمان الجودة من مختلف الفروع العلمية  تشكيل -

 اعتماد معايير برامج اكاديمية والسعي نحو تحقيقها لجمع الفروع العلمية  -

 المشاركة في التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية  -

 وضع اليات خاصة لجودة المختبرات  -

 المشاركة في اعتماد كليات الطب الجامعات العراقية -

 تعتبةةةر خدمةةةة المجتمةةةع مةةةن اهةةةم المهةةةام االساسةةةية لكليةةةة الطةةةب وفةةةي هةةةذا : خدمةةةة المجتمةةةع

الصةةةدد تقةةةدم الكليةةةة الخةةةدمات الطبيةةةة واالستشةةةارية باالضةةةافة الةةةى الةةةدورات والنةةةدوات التةةةي 

تسةةةاهم فةةةي التطةةةوير المهنةةةي وتقةةةدم الكليةةةة هةةةذه الخةةةدمات مةةةن خةةةالل مكتةةةب الخةةةدمات العلميةةةة 

يم كليةةةة الطةةةب العديةةةد مةةن النةةةدوات والةةةدورات والحلقةةةات التةةابع للكليةةةة والتعلةةةيم المسةةةتمر وتنظةة

مشةةاركة العديةةد مةةن قطاعةةات المجتمةةع اضةةافة سةةية وورا العمةةل فةةي كةةل عةةام دراسةةي بالدرا

الةةةى ذلةةةك يقةةةوم اعضةةةاء الهيئةةةة التدريسةةةية بتقةةةديم خةةةدمات استشةةةارية طبيةةةة مختلفةةةة وخفةةةارات 

ة التعلةةةيم المسةةةتمر للسةةةنوات فةةةي المستشةةةفيات التعليميةةةة و الجةةةدول ادنةةةاه يوضةةةح نشةةةاطات شةةةعب

 :الخمسة الماضية 
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 المحاضرات ورش العمل الدورات الندوات العام الدراسي ت

1 2014-2015 --- 1 3 --- 

2 2015-2016 4 --- 2 1 

3 2016-2017 2 8 --- --- 

4 2017-2018 12 17 1 --- 

5 2018-2019 9 18 4 --- 

 

 : هنةةةةةاف العديةةةةةد مةةةةةن المحةةةةةاوالت والمحادثةةةةةات التةةةةةي تخةةةةةص  الجانةةةةةب العالقةةةةةات الخارجيةةةةةة

المتعلةةةق بالعالقةةةات الخارجيةةةة سةةةواء كانةةةت داخةةةل الجامعةةةة او مةةةع الجامعةةةات المحليةةةة وكةةةذلك 

العالميةةةة وان كانةةةت قليلةةةة لكنهةةةا تتسةةةم نوعةةةا مةةةا بالتحسةةةن والتطةةةور لمةةةا لهةةةا مةةةن تةةةأثير علةةةى 

ور الكليةةةةة مةةةن خةةةةالل االسةةةتفادة مةةةةن قةةةدم الجامعةةةةات والخبةةةرات وذلةةةةك مةةةن خةةةةالل عقةةةةد تطةةة

النةةةةدوات واالنشةةةةطة المختلفةةةةة وكةةةةذلك عقةةةةد مةةةةذكرات تعةةةةاون علمةةةةي مةةةةع  الكليةةةةات االخةةةةرى 

لالسةةةتفادة مةةةن البحةةةوث العلميةةةة التطبيقيةةةة والعمةةةل بهةةةا ،وكةةةذلك عقةةةد وثيقةةةة تعةةةاون بةةةين الكليةةةة 

رف فةةةي كافةةةة المجةةةاالت البحثيةةةة العلميةةةة وتةةةدريب طلبةةةة ودائةةةرة صةةةحة ديةةةالى للتعةةةاون المشةةةت

 الدراسات االولية والعليا واقامة الدورات العلمية والمؤتمرات العلمية المشتركة.  
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معايير االعتماد المؤسسى
م  الوطنية لمؤسسات التعلي

العالي في العراق

استراتيجية  
المؤسسة  
التعليمية الحوكمة  

واالدارة

الموارد  
المالية  
والمادية

اعضاء هيئة  
التدريس

الطلبة

البحث  
العلمي

خدمة  
المجتمع

المناهج

 

 معايير االعتماد المؤسسى الوطنية لمؤسسات التعليم العالي في العراق –الفصل الثاني  

لمؤسسةةةات التعلةةةةيم العةةةةالي فةةةي العةةةةراق مةةةن ثمانيةةةةة معةةةةايير  يالمؤسسةةةةكةةةون معةةةةايير االعتمةةةاد تت

كثةةةر والةةةذي اكةةةل معيةةةار يحتةةةوي  علةةةى عنصةةةر او .بةةةأوزان مختلفةةةة مةةةن ناحيةةةة توزيةةةع الةةةدرجات 

ق فةةةةي المؤسسةةةةات تطبةةةةبةةةةدوره يتةةةةألف مةةةةن مجموعةةةةة مةةةةن المؤشةةةةرات التةةةةي مةةةةن المفةةةةروض ان 

الجةةةةدول ادنةةةةاه يوضةةةةح  ,لكةةةةل عنصةةةةرالتعليميةةةةة مةةةةن خةةةةالل تةةةةوفير االدلةةةةة والوثةةةةائق المطلوبةةةةة 

 المعايير وعدد العناصر والمؤشرات لكل منها . 

 عدد المؤشرات عدد العناصر وزن المعيار المعايير ت

 7 2 %7 المعيار االول : استراتيجية المؤسسة التعليمية 1

 33 5 %18 المعيار الثاني : الحوكمة واالدارة 2

 19 2 %10 والماديةالمعيار الثالث: الموارد المالية  3

 8 4 %10 المعيار الرابع : اعضاء هيئة التدريس 4

 27 5 %12 المعيار الخامس: الطلبة 5

 44 8 %24 المعيار السادس: البحث العلمي 6

 8 1 %4 المعيار السابع : خدمة المجتمع 7

 21 5 %15 المعيار الثامن : المناهج 8

 167 32 %100 المجموع
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 المعيار االول : استراتيجية المؤسسة التعليمية

يعمل التخطيط االستراتيجي للتعليم على مساعدة المؤسسات التعليمية لالستفادة من نواحي القوة 

وتطويرها وتنميتها والحد من جوانب الضعف ويوجه اصحاب القرار في المؤسسة نحو قرارات 

صحيحة تحدد المالمح المستقبلية للمؤسسة ,مما يسهل على المؤسسات التعليمية مواجهة التحديات 

 ومواكبة التطور.

ويمكن للجامعة ترجمة االهداف المنشودة الى برامج وخطط على المستويات االستراتيجية من خالل 

ة انظمة فرعية ويسمح التخطيط االستراتيجي الذي يعد المؤسسة التعليمية نظاما" مكونا" من عد

لإلدارة العليا ان تنظر للمؤسسة والعالقات فيما بين اجزائها ككل ,بدال" من التعامل مع كل جزء على 

حده فهو مسار واطار تستعين به المؤسسات لتحقيق اهدافها ويترجم رسالتها ورؤيتها ويميزها عن 

 .غيرها من المؤسسات 

المؤسسات التعليمية تحقق الرؤية والرسالة واالهداف ويتم  وينبغي اعتماد عملية تخطيط مستمرة في

لصناع القرارات االكاديمية االستراتيجية  تتقييمها باستمرار فضال" عن توافر البيانات والمعلوما

وادارة المؤسسة بطريقة مختلفة تحدد الفجوة بين الوضع الحالي والوضع المستقبلي ورسم خطط 

 ذلك . المؤسسة االستراتيجية في ظل

ويتكون هذا المعيار من مجموعة من العناصر مع جدول يبين وصف لهذه العناصر وما يتضمنه من 

 مؤشرات :

 العنصر االول : الخطة االستراتيجية . -1

 العنصر الثاني :االفاق واالجراءات والتطبيقات. -2
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 الخطة االستراتيجيةالعنصر االول : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة 42العنصر االول : الخطة االستراتيجية 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

تتوفر في المؤسسة التعليمية رؤية ورسالة موثقة وتحقق  1

 االهداف عمليا ويتم مراجعتها دوريا
12   

 

 
12 

2  

   6 تقوم المؤسسة بنشر الرؤية والرسالة واعالنها 
 

 
6 

تحقق الرسالة متطلبات المؤسسة التعليمية والجهات المستفيدة  3

   12 ومتطلبات سوق العمل 
 

 
12 

يتم بناء الخطط على وفق برنامج زمني محدد وقاعدة بيانات  4

تطوير تكون منسجمة مع رسالة المؤسسة واهدافها بما يحقق 

 والتحسين المستمر .

12  
 

  6 

 توفرها االدلة ت

متوفرة ومعلنة على موقع الكلية  وجود نسخ موثق فيها رؤية ورسالة ومصادق عليها من االدارة العليا  1

 االلكتروني وبناية العمادة

 متوفر استطالع حول مدى فهم الرؤية والرسالة  2

 متوفر محاضر االجتماعات والقرارات المتعلقة بصياغة االهداف  3

ادلة معدة عن متطلبات المؤسسة التعليمية والجهات المستفيدة وسوق  4

 العمل

 متوفر

 غير متوفر وجود خطط تفصيلية وقاعدة معلومات لبناء الخطة الشاملة  5

 متوفر خطط التحسين المستمر  6

 كلية الطب-جامعة ديالى  تقرير التقييم الذاتي
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 العنصر الثاني :االفاق واالجراءات والتطبيقات

 

 درجة 28العنصر الثاني : االفاق واالجراءات والتطبيقات 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

 توجد الية عمل لتقييم االداء المؤسسي  1
12   

 

 
12 

تعتمد المؤسسة على الدراسات العلمية والميدانية في رسم  2

خارطة الطريق لبناء العمليات التعليمية وتطويرها ومعالجة 

 الخلل 
6  

 

 
 3 

تسهم المؤسسة التعليمية في تفعيل التشريعات التي تشجع على  3

 10 االنتقال من المركزية الى الالمركزية في االداء المؤسسي 
 

 
  0 

 توفرها االدلة ت

 متوفر تقارير التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية  1

 متوفرغير  تنفيذ التوصيات والمقترحات التي تمخضت عن الدراسات العلمية  2

 متوفر محاضر اجتماعات واالوامر الخاصة بتنفيذ التشريعات  3

دراسات ومقترحات خاصة حول التشريعات والقوانين واللوائح  4

 والتعليمات والضوابط

 متوفر 

 نقاط القوة 

اصبحت كلية الطب من الكليات المتقدمة عربيا" وعالميا" بفضل  .1

الرسالة واالهداف الواضحة المعالم والمراجعة الدورية لها ونشرها 

 .على الموقع االلكتروني للكلية والمعلنة في عمادة الكلية 

ارضاء الجهات المستفيدة وسوق العمل من خالل تخريج االطباء   .2

درات المهنية التي اهلتهم للممارسة المهنية المكتسبين للمعلومات والق

االمنة والدليل االستبيانات التي اجريت والتي اكدت ان الرسالة قد 

 حققت متطلبات المؤسسة التعليمية ومتطلبات سوق العمل

 نقاط الضعف

عدم وجود خطة استراتيجية متكاملة وخطة  .1

تشغيلية واضحة المالمح. وعدم االعتماد بشكل 

 دراسات الميدانية .واضح على ال

ال تسهم الكلية بصورة واضحة في  .2

 تغييرالتشريعات واالنتقال الى الالمركزية.

 

 خطة التحسين  :

 سنوات وخطة تشغيلية قريبة المدى لمدة سنة واحدة .  5خطة استراتيجية بعيدة المدى لمدة اعداد  .1

 العمليات التعليمية ومعالجة الخلل ان وجد.االعتماد على الدراسات الميدانية في رسم خارطة الطريق لبناء  .2

 المشاركة الفعالة في تغيير وتطوير التشريعات الوزارية من خالل مناقشتها في مجلس الكلية . .3

الذاتيتقرير التقييم   كلية الطب-جامعة ديالى  
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 المعيار الثاني : الحوكمة واالدارة

واداء المؤسسة لذلك على المؤسسات معرفة المعنى تسهم الحوكمة في عملية التحسين المستمر لجودة 

الحقيقي لهذا المعيار ومدى ارتباطه في تنظيم القوانين والتعليمات التي تشكل اساسا" لعمل المؤسسة 

فعند الحديث عن منظمة ما سواء اكانت هادفة او غير هادفة للربح , فأن الحوكمة تعني االدارة 

 ه والعمليات واتخاذ القرارات في جزء معين من المؤسسة .المتسقة وسياسات متماسكة والتوجي

الحوكمة في الجامعات تتمثل بمجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف الى تحقيق الجودة 

والتميز في االداء عن طريق اختيار االساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط واهداف الجامعة وبذلك 

تطبيق النظام أي وجود نظام يعمل على التحكم في العالقات بين االطراف فأن الحوكمة تعني 

االساسية التي تؤثر في االداء كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة التعليمية على المدى البعيد وتحديد 

 المسؤول والمسؤوليات .

تضمنه من ويتكون هذا المعيار من مجموعة من العناصر مع جدول يبين وصف لهذه العناصر وما ي

 مؤشرات :

 العنصر االول : القيادة واالدارة -1

 العنصر الثاني : االخالقيات والشفافية المؤسسية  -2

 العنصر الثالث : بناء وتطوير القدرات  -3

 العنصر الرابع :وضوح السياسات والقوانين واالنظمة والتعليمات  -4

 العنصر الخامس: االليات واالجراءات -5
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 العنصر االول : القيادة واالدارة

 درجة 34العنصر االول : القيادة واالدارة 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

1 
توجد هيكلية تنظيمية كلية وجزئية ويتم مراجعتها بصورة 

 دورية 
6   

 

 
6 

   6 تعمل المؤسسة على تطبيق قانون الجامعات بشكل كامل ودقيق 2
 

 
6 

3 
يتوفر دليل مسؤوليات المجالس االكاديمية وصالحياتها 

 )الجامعة,الكلية,االقسام(
4   

 

 
4 

   6 تمثيل ارباب العمل في مجلس المؤسسة  4
 

 
6 

5 
يوجد توصيف وظيفي موثق للمؤسسة وتشكيالتها وتجرى 

 مراجعتها بصورة دورية 
6   

 

 
6 

   6 توجد خطة لتحسين االداء 6
 

 
6 

 

 توفرها االدلة ت

 متوفر دليل الصالحيات والواجبات ودليل التوصيف الوظيفي  1

 متوفر استمارات اراء الطلبة والخريجين  2

 متوفر استمارات واستطالع راي الموظفين  3

 متوفر الهيكل التنظيمي والعلمي 4
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 العنصر الثاني : االخالقيات والشفافية المؤسسية

 درجة 20العنصر الثاني : االخالقيات والشفافية المؤسسة 

 التقييم

 المؤشرات ت
الكلية الدرجة 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

 تتوافر قواعد السلوف الوظيفي 1
4   

 

 
4 

 توجد الية الستقطاب العاملين االكفاء والمتميزين 2

6    6 

تراعي المؤسسة مبدأ الشفافية والوضوح في التطبيق الكامل  3

   4 العاملينلالنظمة وتوفر المعلومات لجميع 

 

 4 

 يوجد نظام مالي معلن للحوافز في المؤسسة  4

6   

 

 6 

 

 توفرها االدلة ت

 متوفر وثيقة السلوف الوظيفي  1

 غير متوفر تقرير االدارة السنوي  2
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 العنصر الثالث : بناء وتطوير القدرات

 درجة 42العنصر الثالث : بناء وتطوير القدرات 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

تعمل المؤسسة على اشراف ممثلي المجتمع المحلي  1

واالكادميين واالداريين والخريجين في وضع خطط التطوير 

 للمؤسسة التعليمية

6   

 

  

يتوفر نظام لتلقي مقترحات منتسبي المؤسسة التعليمية  2

   4 وشكاواهم وكيفية التعامل معها

 

 

 يوجد تعريف واضح ومعلن بخدمات المؤسسة التعليمية  3

6   

 

  

 توجد معايير الختيار الجهات الخارجية ذات العالقة وتصنيفها  4

4   

 

 

تتوافر ضوابط تنظم تعاقد المؤسسة مع الجهات الخارجية  5

   4 المتخصصة او المعنية 

 

 

تعمل المؤسسة التعليمية على وضع ميزانيتها وفقا لخطة  6

   4 التحسين والتطوير 

 

 

يشعر العاملون في المؤسسة التعليمية باألمن الوظيفي وانظمة  7

 6 التامين الصحي 

 

    

 يتوفر فريق متوازن لبناء القدرات وتطويرها  8

4   

 

 

يتوفر االستخدام االمثل لنظم المعلومات واالدارة االلكترونية  9

   4 في المؤسسة 

 

 

 

 توفرها االدلة ت

 متوفر تقييم االداء السنوي 1

 متوفر الخطة السنوية للتدريب  2

  دليل اجراءات التدريب مذكرات ورسائل التعاون مع الجهات المختلفة  3
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 العنصر الرابع :وضوح السياسات والقوانين واالنظمة والتعليمات

 درجة 44العنصر الرابع : وضوح السياسات والقوانين واالنظمة والتعليمات 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

توفر المؤسسة التعليمية نظاما معلنا وشفافا يكفل تكافؤ الفرص  1

 والعدالة في التعيين واالختبار والمنح والحوافز
6   

 
  

توفر المؤسسة التعليمية سياسات موثقة وواضحة وعادلة بشان  2

   4 اجراءات الترقية 

 

 

تعمل المؤسسة التعليمية على اعالن مواصفات الوظائف  3

وشروط التعيين ومعلومات عامة عن المؤسسة ورسالتها 

 وبرامجها
6   

 

  

 تعمل المؤسسة التعليمية على نشر معلوماتها وبيانات متضمنة 4

)رؤية المؤسسة ورسالتها واهدافها والبرامج والمقررات 

والدرجات االكاديمية ومتطلبات القبول والتخرج واعضاء هيئة 

 التدريس والموظفين والطلبة (

12   

 

 

توفر المؤسسة التعليمية نظاما للثواب والعقاب في ضوء  5

معايير محددة يضمن عدم التميز بين الطالب واحترام مبادئ 

 حقوق االنسان .
6   

 

 

 يشترف بعش الطلبة في حل المشكالت  6

6   

 

 

توجد لدى المؤسسة التعليمية ضوابط وقواعد وانظمة مؤثرة  7

   4 في سلوف الطلبة وتكون واضحة ومعلنة .

 

 

 

 توفرها االدلة ت

 متوفر دليل اجراءات الترقية العلمية  1

 متوفر دليل شؤون الطلبة  2

 متوفر ادلة اجراءات العمل 3

 متوفر معايير الترشيح واالختيار للمناصب االدارية  4
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 العنصر الخامس: االليات واالجراءات

 درجة 40العنصر الخامس : االليات واالجراءات 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 المطابقة/توافر المؤشردرجة 

 كليا جزئيا ال توجد

توفر المؤسسة التعليمية نظام الضوابط االخالقية الستخدام  1

 التقنيات الحديثة 
6   

 
  

توفر المؤسسة التعليمية اجواء الحرية االكاديمية )للتدريسيين  2

واالداريين والطلبة( للتعبير عن ارائهم في كل مايخص قضايا 

 الجامعة 
6   

 

 

توجد لدى المؤسسة التعليمية قوانين وتعليمات تؤمن الحماية  3

   4 الفكرية 

 

  

توجد لدى المؤسسة التعليمية اليات تقييم دوري ومستمر  4

   6 لسياساتها واجراءاتها ومنشوراتها 

 

 

تطبق المؤسسة التعليمية نظام التدقيق الداخلي للجودة وعمليات  5

   6 التقييم الذاتي 

 

 

تعمل المؤسسة التعليمية على مقارنة ادائها مع مؤسسات  6

   6 تعليمية عالمية رصينة   

 

 

توجد الية عمل واضحة لدى المؤسسة التعليمية لالستفادة من  7

   6 عمليات التغذية الراجعة 

 

 

 

 توفرها االدلة ت

 متوفر دليل قوانين وتعليمات الحماية الفكرية  1

 متوفر تقرير التقييم الذاتي 2

 متوفر وتحتاج الى تطوير خطة التحسين  3

 متوفر اجراءات االعتماد المؤسسي  4

 

 

 كلية الطب-جامعة ديالى  تقرير التقييم الذاتي
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 للمعيار  الثاني  نقاط الضعف و نقاط القوة

 

 

 

 

 

 

 نقاط القوة 

توجد هيكلية تنظيمية وتتم مراجعتها بصورة دورية  .1

وكما تعمل الكلية على تطبيق قانون الجامعات بشكل 

دقيق ووجود دليل الصالحيات الذي يبين صالحيات 

 ومسؤوليات المجالس االكاديمية  .

 وجود قانون االنضباط الوظيفي  .2

توجيه كتب الشكر وهي طريقة والية الستقطاب  .3

 العاملين االكفاء والمتميزين 

 وجود نظام معلن للحوافز  .4

عمل لجان متخصصة لوضع الخطط  .5

 لتطويروتحسين  الكلية .

وجود مكتب للشكاوى والمقترحات ووجود نظام  .6

 وسجل خاص بهم 

وجود البريد االلكتروني  لتبادل الكتب الرسمية  .7

 لخاصة بالكلية واالعمامات  ا

اعالن الرؤيا والرسالة واالهداف  والمقررات  .8

والدرجات والقبول في الدراسات االولية والعليا 

واعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة الخاصة 

 بالكلية على الموقع االلكتروني 

وجود لجنة االرشاد التربوي والنفسي لضمان نظام  .9

  الضوابط االخالقية

 نقاط الضعف

 وجود تامين صحي  عدم .1

 

 خطة التحسين  :

 اضافة تامين صحي للموظف اسوة ماهو معمول به في بعش الوزارات مثل وزارة النفط .

 كلية الطب-جامعة ديالى  تقرير التقييم الذاتي
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 : الموارد المالية والماديةالمعيار الثالث 

تأتي اهمية معيار الموارد المالية والمادية من كونه يشكل البيئة الحاضنة لجميع االنشطة والمهمات 

التي تضطلع بها المؤسسة االكاديمية من التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع كما انه يشكل 

وباحثين واداريين وموظفي الخدمات ولذا فان  نالبشرية من طلبة واكاديمييالبيئة الراعية للمصادر 

صحة هذه البيئة وجودتها هو من االسس التي يجب على الجامعة وضع الخطط الكفؤة بضمانها 

ومراقبتها وتحسينها المستمر .وتنفيذ االجراءات الكفيلة بتنفيذ هذه الخطط ومراقبتها بشكل دوري 

الرئيسة لضمان سالمة البيئة الجامعية وجودتها هو ضمان توفر المصادر المالية ولعل من المعايير 

الالزمة لهذه البيئة وحسن ادارتها .من حيث التخطيط المالي السليم ووضع الميزانيات الواضحة 

ألنشطة المؤسسة ومهماتها تتسق مع رؤيتها ورسالتها ووضع الخطط الكفيلة بتوفير ذلك سواء من 

المخاطر المحتملة كما ان  ةكاديمية او من خارج النطاق االكاديمي ووضع الخطط لإلدارالمصادر اال

على المؤسسة ضمان ادارة مالية مسؤولة وشفافة تتبع االجراءات المالية المعمول بها قانونيا" وعند 

ه المصادر النظر في المصادر المالية والبشرية التي توفرها المؤسسة فأنه ال يكفي البحث في كفاية هذ

من حيث العدد والتوافر بل يجب التركيز على كفاءتها وخبراتها وتوظيف ذلك في تحقيق المهمات 

التي تضطلع بها المؤسسة التعليمية  سواء االكاديمية او البحثية او خدمة المجتمع كما يجب التركيز 

ا واالجراءات التي على الخطط التي تضعها المؤسسة في مراقبة اداء هذه المصادر وضمان جودته

تتبعها للتحسين المستمر .سواء من حيث التحديث المستمر للمصادر المادية او االرتقاء بالمصادر 

البشرية وتنميتها من خالل برامج تطوير مهارتها وكفاءتها . ويندرج تحت هذا المعيار عنصران 

ي كل معيار على حدة من اساسيان يركز كل منهما على جانب من هذه المصادر . وسنناقش فيما يل

حيث العناصر والمؤشرات واالدلة والوثائق المهمة لتحقيقه . ويتكون هذا المعيار من مجموعة من 

 العناصر مع جدول يبين وصف هذه العناصر وما يتضمنه من مؤشرات :

 العنصر االول : الموارد المالية  -1

 العنصر الثاني : الموارد المادية  -2

 

  

 

 كلية الطب-جامعة ديالى  تقرير التقييم الذاتي
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 العنصر االول : الموارد المالية

 درجة ( 44العنصر االول : الموارد المالية )

الدرجة الكلية  المؤشرات         ت

 للمؤشر

 درجة المطابقة /توافر المؤشر

 

 التقييم

  كليا جزئيا التوجد

توجد لدى المؤسسة التعليمية خطة مالية موثقة  1

ومعلنة متضمنة توقعات المؤسسة بشأن الموارد 

 والنفقات ، ويتم مراجعتها بشكل مستمر 

6  /   

تعكس الخطة المالية رؤية ورسالة واهداف  2

 المؤسسة التعليمية 

4  /   

تعمل المؤسسة التعليمية علال تنويع مصادر  3

 التمويل 

10  /   

تتضمن الخطة المالية موارد مالية كافية  4

 لمواجهة المخاطر المحتملة 

4   /  

توجد ادارة مختصة تتولى مسؤولية ادارة  5

 الشؤون المالية في المؤسسة التعليمية 

6   /  

تتوفر وثيقة مهنية تتضمن الصالحيات المخولة  6

في اوجه االنفاق المالي لمديري الوحدات 

 التنظيمية وبحسب الهيكل التنظيمي في المؤسسة 

4  /   

   /  2 تطبق المؤسسة احدث النظم المحاسبية المهنية  7

يوجد في المؤسسة التعليمية نظام يؤمن عملية  8

 التدقيق والرقابة المالية الداخلية 

4  /   

تجري عمليات التدقيق الخارجي )المالي( سنويا  9

 بواسطة جهة حكومية مستقلة 

4  /   

 

 

 توفرها االدلة ت

 متوفر وجود سجالت التخطيط المالي والموازنة  1

 غير متوفر شواهد التخصيص المالي لبنود الموازنة  2

 غير متوفر انموذج من الدراسات التقويمية للموارد المالية  3

 متوفر انموذج من التقارير المالية  4

 غير متوفر النماذج المالية )في التخطيط المالي وحساب الموازنة ( 5

 غير متوفر نسب اجمالي الدخل المالي من مصادر التمويل المختلفة  6

 غير متوفر ميزانية المؤسسة التعليمية لعدة سنوات سابقة  7

 غير متوفر وجود تقارير التدقيق المالي الخارجي لعدة سنوات  8

 متوفر بيانات نسب رواتب الموظفين والتدريسين الى االنفاق الكلي  9

 غير متوفر حول تقييم المخاطر واالستراتيجيات لتقليلهاتقارير  10

 ال توجد وسيعمل بها من العام الحالي  وجود حسابات ختامية للموازنة 11

 

 

الذاتيتقرير التقييم   كلية الطب-جامعة ديالى  
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 العنصر الثاني : الموارد المادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجة ( 56العنصر الثاني  : الموارد المادية)

الدرجة الكلية  المؤشرات ت

 للمؤشر

 درجة المطابقة /توافر المؤشر

 

 التقييم

  كليا جزئيا التوجد

توجد لدى المؤسسة قاعدة بيانات بالموارد  1

 المادية واحتياجاتها 

4   /  

توجد لدى الؤسسة التعليمية خطة طويلة المدى  2

 ومتمعدة من االدارة العليا للمؤسسة 

8   /  

توفر المؤسسة التعليمية البنى التحتية وايجاد بينة  3

 عمل مالئمة وجذابة تحظى بصيانة جيدة 

6   /  

القاعات الدراسية ومكاتب اعضاء هيئة التدريس  4

 والمختبرات والورا والمعامل 

6   /  

تطبق المؤسسة التعليمية معايير الجودة الخاصة  5

 بالبنى التحتية 

6  /   

تعمل المؤسسة التعليمية على توفير اجراءات  6

 الصحة والسالمة المهنية 

8   /  

توفر المؤسسة التعليمية اجهزة حاسوب وتقنيات  7

معلومات متطورة وكافية ومتاحة من حيث العدد 

 والنوعية واالدامة وتتسم بالمرونة 

4  /   

تعمل المؤسسة التعليمية على توفير الدعم الفني  8

الالزم في استخدام تقنيات االتصاالت 

 والمعلومات 

4  /   

يتم استخدام تقنية المعلومات في فعاليات  9

 المؤسسة التعليمية المختلفة 

4  /   

 كلية الطب-جامعة ديالى  تقرير التقييم الذاتي
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 توفرها االدلة ت

 متوفر وثائق عملية التخطيط  1

 متوفر التوافر واالتاحة وكفاءة االستخدام  2

 متوفر النوعية والجودة والمالئمة  3

 متوفر + صور سياسات واجراءات االمن السالمة  4

 غير متوفر وجود مرافق لذوي االحتياجات الخاصة 5

 تطويرمتوفره وتحتاج الى  خطط التحسين والتطوير واجراءاتها 6

 متوفر صور ادارة جودة المرافق وخدماتها وتحسينها  7

 متوفر اجراءات الصيانة وفعاليتها  8

 متوفر استبيان رضا ذوي اصحاب العمل عن المرافق  9

 متوفر تنوع مصادر التعلم من كتب ودوريات  10

 متوفر استبيان وجود استطالعات عن رضا المستخدمين  11

 ال يوجد توفر التجهيزات مع المؤسسات االخرى تقدم برامج مماثلة مقارنة مدى  12

 ال يوجد المالحظات المباشرة بواسطة مقومين مستقلين  13

 غير متوفر توفر عمليات تقويم حال التجهيزات وجداول الصيانة  14

توفر اللوائح التنظيمية وقواعد السلوف الخاصة بأستخدام المرافق  15

 واالجهزة غالية الثمن 

 متوفر+صور

 متوفر درجات استطالعات الرأي عن رضا المستخدمين  16

 متوفر االحصائات المتوافرة عن اعطال االجهزة  17

مقارنة مدى توافر التجهيزات في المؤسسة بتلك الموجودة في  18

 المؤسسات االخرى 

 ال يوجد

 نقاط القوة

تم تفعيل التعليم الموازي وبذلك انتج ايراد جيدة  .1

 للكلية والجامعة والوزارة

هناف ايرادات اضافية استفادت منها الكلية وهي  .2

 ايرادات الدراسات العليا )نفقة خاصة( .

استفادت الكلية من االيرادات المذكورة في اعاله  .3

الصرف يتم من قبل ادارة صندوق التعليم العالي في 

 الكلية 

سهولة عملية الصرف بعيدا" عن الروتين السابق  .4

 الن هذه االموال لم تكن من الميزانية .

 نقاط الضعف

الميزانية السنوية تأتي الى الجامعة بشكل كامل وتم  .1

يات من قبل رئاسة الجامعة وبذلك لم التقسيم الى كل

تحصل كلية الطب التمويل الكافي لتغطية نفقات 

 المختبرات واالجهزة الطبية .

في اغلب الجامعات يوجد مصارف داخل داخل  .2

الجامعة لتسهيل عملية الصرف وااليداع وكذلك امنيا 

 افضل في حين اليوجد في جامعتنا ذلك

 المقترحات 

 المقبولين على قناة التعليم الموازي لزيادة االمكانات المادية للدائرة ولكي نتمكن من االكتفاء الذاتيزيادة الطالب  .1

 مفاتحة المراجع العليا لفتح مصرف خاص بالجامعة لتالقي االهدار بالوقت وامنيا افضل . .2

 مقترح ان تكون موزانة كلية الطب استثائية من بقية الكليات االخرى .3

 كلية الطب-جامعة ديالى  تقرير التقييم الذاتي
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 المعيار الرابع : اعضاء هيئة التدريس

تواجه المؤسسة التعليمية تحديات عديدة في مجال اختيار المالكات التدريسية المؤهلة للعمل فيها 

فاعلية بكفاءة عالية ان االهتمام بأختيار اعضاء هيئة التدريس يعد العنصر االهم والحاسم في نجاح 

عملية التعليم والتعلم وعليه البد ان يكون اعدا د هيئة التدريس ومؤهالتهم كاف لتحقيق رسالة 

المؤسسة التعليمية واهدافها كما يجب تعيين اعضاء هيئة التدريس على وفق قواعد واسس اكاديمية 

واجبات تخدم اهداف المؤسسة وتطورها وهذا يتطلب وجود لوائح وتعليمات توضح مسؤوليات و

اعضاء هيئة التدريس من حيث النصاب بحسب االلقاب العلمية وتهيئة التسهيالت والدعم المناسب 

لحضور المؤتمرات والورا فضال" عن تطوير مهاراتهم وقدراتهم وتوفير البيئة المناسبة لالرتقاء 

هذه بعضو هيئة التدريس .يتكون هذا المعيار من مجموعة من العناصر مع جدول يبين وصف 

 العناصر وما يتضمنه من مؤشرات :

 العنصر االول :الية اختيار اعضاء هيئة التدريس . -1

 العنصر الثاني : كفاءة اعضاء هيئة التدريس . -2

 .اعضاء هيئة التدريسالعنصر الثالث : البيئة التعليمية  -3

 .هيئة التدريس عضاءالعنصر الرابع : الخدمات الداعمة أل -4

 

 

 

 

 

 

 

 

التقييم الذاتيتقرير   كلية الطب-جامعة ديالى  



40 
 

 

 العنصر االول : الية اختيار اعضاء هيئة التدريس  

 درجة ( 18العنصر االول : الية اختيار اعضاء هيئة التدريس  )

الدرجة الكلية  المؤشرات ت

 للمؤشر

 درجة المطابقة /توافر المؤشر

 

 التقييم

  كليا جزئيا التوجد

تحديد احتياجات المؤسسة التعليمية من اعضاء  1

الهيئة التدريسة وتخصصاتهم مستندة الى 

 رؤيتها واهدافها 

10    

 

 

تشكيل لجان مهنية من ذوي االختصاص  2

الختيار اعضاء هيئة التدريس لالنشطة وفقا 

 لمعايير تتضمن مؤهالتهم وقدراتهم 

8    

 

 

 

 توفرها االدلة ت

استراتيجية للمؤسسة التعليمية تتضمن العدد توجد خطة  1

 المطلوب من اعضاء هيئة التدريس

 متوفر

وجود اوامر ادارية ومحاضر اجتماعات للجان الخاصة  2

 بأعضاء هيئة التدريس

 متوفر

 

 العنصر الثاني  : كفاءة عضو هيئة التدريس

 درجة ( 32العنصر الثاني  : كفاءة عضو هيئة التدريس )

الدرجة الكلية  المؤشرات ت

 للمؤشر

 درجة المطابقة /توافر المؤشر

 

 التقييم

  كليا جزئيا التوجد

توجد لدى المؤسسة التعليمية خطط بالبرامج  1

التدريبية لتطوير مهارات اعضاء هيئة 

 التدريس وقدراتهم  

10     

توجد قواعد بيانات خاصة بمؤهالت وخبرات  2

 اعضاء الهيئة التدريسية  

6     

يسهم عضو هيئة التدريس في المجاالت التي  3

 تخدم المؤسسة التعليمية في مجال تخصصه  

16     

 

 توافرها االدلة ت

 متوفر توجد خطة تتضمن البرامج التدريبية بأعضاء هيئة التدريس  1

توجد اوامر ادرية تتضمن مشاركات اعضاء هيئة التدريس في  2

 الندوات والدورات التي تخدم المؤسسة 

 متوفر

 

 

الذاتيتقرير التقييم   كلية الطب-جامعة ديالى  
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 العنصر الثالث  : البيئة التعليمية لعضو هيئة التدريس

 درجة ( 6العنصر الثالث  : البيئة التعليمية لعضو هيئة التدريس  )

الدرجة الكلية  المؤشرات ت

 للمؤشر

 درجة المطابقة /توافر المؤشر

 

 التقييم

  كليا جزئيا التوجد

    6 تحديد نصاب عضو هيئة التدريس وفقا للتعليمات 1

 
 

 

 توافرها االدلة ت

توجد هيكلية واضحة تحدد نصاب اعضاء هيئة التدريس على  1

وفق االلقاب العلمية )استاذ,استاذ مساعد,مدرس ,مدرس 

 مساعد(ويتم اصدار اوامر ادارية بالتكليفات 

 متوفر

 

 العنصر الرابع  : الخدمات الداعمة لعضو هيئة التدريس

 

 

 

 درجة ( 44)العنصر الرابع  : الخدمات الداعمة لعضو هيئة التدريس   

الدرجة الكلية  المؤشرات ت

 للمؤشر

 درجة المطابقة /توافر المؤشر

 

 التقييم

  كليا جزئيا التوجد

تعمل المؤسسة التعليمية على توفير  1

 المتطلبات البحثية للتدريسين 

6   

 

  

توفر المؤسسة التعليمية الظروف المناسبة  2

 والمتطلبات االدارية والتعليمية 

12    

 

 

توجد تعليمات واضحة ودقيقة تتضمن  3

 استخدام اساليب التعليم والتعلم 

6    

 

 

تعمل المؤسسة التعليمية بتطبيق تعليمات  4

ومعايير لمنح الجوائز العلمية والبحث 

 العلمي وتقييم اداء عضو هيئة التدريسية 

8   

 

  

تمنح المؤسسة التعليمية تسهيالت لعضو  5

الهيئة التدريسية في المؤتمرات والدورات 

التطويرية والورا التدريبية واالقليمية 

 والعالمية 

12    
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 توافرها االدلة ت

 متوفر+صور وجود بيئة مناسبة وداعمة العضاء هيئة التدريس 1

هناف دليل تعليمات يتضمن االساليب الحديثة في التعلم والتعليم  2

والجوائز التعلمية التي تمنح للتدريسين المتميزين والتي تكون 

 احد عناصر تقييم عضو هيئة التدريس

 متوفر

 

هناف اسلوب عمل رسمي يتضمن تسهيالت اشتراف اعضاء  3

هيئة التدريس في مختلف االنشطة العلمية محليا وعربيا 

 وبشفافيةوتراعي مبدأ العدالة في تقديم التسهيالت 

 متوفر

 

 

 

 نقاط القوة

تشكيل لجان مهنية متخصصة من ذوي االختصاص  .1

الختيار هيئة التدريس لالنشطة وفق المعايير التي 

تتضمن مؤهالتهم وقدراتهم مثل اللجنة العلمية ولجنة 

المناهج الدراسية ولجنة متابعة معايير الوطنية 

العتماد كليات الطب ولجنة اخالقيات البحث العلمي 

 لجنة متابعة نتائج المختبرات وغيرها .

وجود جدول بالدورات التدريبية وورا العمل  .2

 ريس .والندوات لتطوير مهارات اعضاء هيئة التد

العمل على تفعيل البحوث التطبيقية والتي تخدم  .3

 المجتمع 

منح التسهيالت لعضو هيئة التدريس للمشاركة  .4

بالمؤتمرات وورا العمل المحلية والعالمية من 

 .خالل منحهم كتب االيفادات وكتب تسهيل المهمة 

العمل على تسهيل وتوفير المتطلبات قدر االمكان  .5

قيام بالبحوث من خالل تهيئة التي يحتاجها التدرسي لل

مختبرات ذات اجهزة حديثة مثل مختبر البحوث 

الذي يضم مجموعة من االجهزة المختبرية عالية 

 الدقة في النتائج وتوفير المستلزمات المختبرية

تشجيع الباحثين من اعضاء الهيئة التدريسية  .6

الحاصلين على جوائز مثل جائزة يوم العلم مثل تقديم 

 .كتب الشكر 

 نقاط الضعف

 .عدم وجود تخصيصات مالية كافية للبحوث  .1

عدم وجود جوائز تمنح العضاء هيئة التدريس  .2

الحاصلين على جوائز من خالل مشاركاتهم في 

 المؤتمرات العالمية والمحلية وانما كتب شكر فقط .

 

 خطة التحسين :

 الكافية .االخذ بنظر الهمية البحوث التطبيقية وتوفير التخصيصات المالية  .1

 العمل على منح جوائز للبحوث العلمية وليس فقط كتب شكر .2

 كلية الطب-جامعة ديالى  تقرير التقييم الذاتي
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 المعيار الخامس : الطلبة

العملية التعلمية وثمرتها وغاية وجودها واعدادهم لمواجهة التحديات في الحاضر  ريعد الطلبة معيا

والمستقبل لذا تعمل المؤسسة التعلمية على اكساب الطلبة الخبرة والمهارات والمعارف والمعلومات 

وطرائق التفكير ومناهجه ومهاراته وتسعى لصياغة وجدانهم  وتهذيب انفعاالتهم وغرس القيم لديهم 

توافقوا مع معايير المواطنة المحلية والعالمية فالبد من تطوير نظام تعليمي فعال ينجح في اعداد لي

مواطنين قادرين ليس فقط على استيعاب هذه التغيرات والتأقلم معها بل قيادتها وتوجيهها نحو بناء 

ختالفا" نوعيا" مجتمع منتج ومبدع اذ ان المستقبل  لن يكون مجرد امتداد للحاضربل سيختلف عنه ا

يستلزم تطويرا" جوهريا" في مؤسسات التعليم  واعداد االجيال و ويتطلب استشراف المستقبل ورسم 

توقعات تقريبية لما سيكون عليه  والتخطيط لمواجهته بأعداد الطلبة محصنين بالعلم والمعرفة 

كاديمية التي تمكنهم من والمهارات التفكير والنضج االنفعالي والوجداني والمهارات العملية واال

النجاح في مسارات الحياة المختلفة ومن ثم البد من اهتمام المؤسسة التعليمية بالطلبة وتقديم 

التسهيالت الضرورية بتوفير البيئة العلمية المالئمة وتهيئة اليات القبول واالدلة االرشادية والخدمات 

صهار بالبيئة الجامعية واعدادهم بشكل مهني المساندة التي تساعد الطلبة بشكل مهني وسلوكي لالن

لسوق العمل بناءا" على اليات تنظيمية فضال " عن توجيهم وارشادهم بشكل تربوي ضمن برامج 

وتسهيالت مبرمجة واتاحة فرص المساهمة باألنشطة العلمية والثقافية محليا" وعالميا" واكسابهم 

ناء المجتمع . ويتكون هذا المعيار من مجموعة المهرات وتكوين الشخصية التي تعزز مهمتهم في ب

 من مؤشرات : همن العناصر مع جدول يبين وصف هذه العناصر وما يتضمن

 ا لعنصر االول :الخدمات الطالبية  -1

 العنصر الثاني :الخريجون  -2

 العنصر الثالث : خدمات االرشاد النفسي والتوجيه التربوي   -3

 العنصر الرابع :االنشطة والفعاليات الطالبية والتعاون الدولي  -4

 العنصر الخامس : اثر الطلبة واسهامهم في صنع القرارات  -5
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 الخدمات الطالبيةالعنصر االول : 

 درجة ( 18) الخدمات الطالبيةالعنصر االول : 

الدرجة  المؤشرات ت

الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة /توافر المؤشر

 

 التقييم

  كليا جزئيا التوجد

توفر المؤسسة التعليمية سياسة واضحة ومحددة  1

 ومعلنة للقبول 

2    

 

 

تحتفظ المؤسسة التعليمية بملف خاص لكل طالب  2

في مكان سري وامن يحوي معلومات تتعلق 

 بسلوكه ونشاطه ومستواه االكاديمي 

6    

 

 

توفر المؤسسة التعليمية اماكن خاصة ومريحة  3

للطلبة فضال عن وجود عدد كاف من المرافق 

المالئمة لتقديم الطعام والصيانة والرعاية الطبية 

 وغير ذلك من الخدمات 

4    

 

 

توفر المؤسسة التعليمية السكن االمن والمريح  4

لطلبة االقسام الداخلية مع وجود مجموعة من 

القواعد التي تحكم السلوف في الداخل السكن 

 وتكون معلومة لدى الطلبة المستخدمين للسكن 

6    

 

 

توفر المؤسسة التعليمية الدالئل االرشادية للخدمات  5

معلومات الطالبية التي تقدمها متضمنة 

عن)المؤسسة،البرامج الدراسية وانواعها 

،المقررات ،الدرجات العلمية ،الشهادات ،اسماء 

اعضاء هيئة التدريس ،االدارين ، اعضاء مجلس 

الجامعة ، متطلبات القبول والتسجيل ،الرسوم 

الدراسية ان وجدت ، قواعد منح الدرجات العلمية 

سات التي ،االنظمة االكاديمية، االمتحانات والسيا

 تهم الطلبة كافة (

2   

 

  

تقوم المؤسسة التعليمية بأجراء استطالعات دورية  6

 لمعرفة الطلبة بشأن الخدمات الطالبية المقدمة لهم 

4    

 

 

يجب ان تكون عمليات اختبار )تقويم( الطلبة  7

مناسبة لنواتج المستهدفة ،وان يتم تطبيقها بفاعلية 

وعدالة مع التحقق المستقل من المستوى الذي تم 

 تحقيقه 

6    

 

 

توفر المؤسسة التعليمية البيانات االحصائية عن  8

المخرجات الطالبية في مختلف انواع البرامج 

ونسب النجاح في المواد الدراسية المختلفة 

والمستويات الدراسية ،فضال عن نسب الرسوب 

والفصل والتأجيل والرسوب بالغياب والمواد 

 الدراسية 

6    

 

 

توفر المؤسسة اجراءات واضحة تضمن تزويد  9

الطلبة بتغذية راجعة عن مستوى ادائهم من اجل 

 تعزيز عملية التعليم والتعلم 

6    

 

 

10  

تحدد احتياجات الطلبة وتوفر الخدمات والبرامج 

المناسبة لدراسة تلك االحتياجات )بناء على نتائج 

 االستقصاءات العلمية ( 

4    
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توجد اجراءات موثقة عن جميع المنح والمساعدات  11

 المالية التي تقدمها المؤسسة الى الطلبة المحتاجين 

4    

 

 

توفر المؤسسة التعليمية برامج خاصة باالرشاد  12

 االكاديمي 

6    

 

 

توفر المؤسسة التعليمية وحدة لدعم الطلبة من ذوي  13

 االحتياجات الخاصة 

6    

 

 

تتوفر لدى المؤسسة التعليمية قواعد وانظمة تكفل  14

وجود اجراءات ادارية عادلة وثابتة لشؤون الطلبة 

 مع وجود اليات فعالة للنظر في النزاعات والتظلم 

4    

 

 

 

 

 

 

 توافرها االدلة ت

 متوفر وجود نسخ توثق سياسة واسس قبول الطلبة )معلنة( 1

 متوفر ملفات لكل طالب محفوظة بنسخ ورقية والكترونية  2

 متوفر وجود وسائل لحفظ سرية الملفات بكل  طالب  3

 متوفر وجود اجراءات ادارية عادلة وثابتة لكل الطلبة  4

 متوفر اجراء استطالع لراي الطلبة حول الخدمات المقدمة  5

  زيارات لالقسام الداخلية للحصول على ادلة توفر الخدمات  6

 صور -متوفر  شواهد عن وجود اماكن ونواديللطلبة للطعام مالئمة  7

 متوفر شواهد عن الرعاية الطبية  8

اصدارات ادلة تعريفية  عن للخدمات الطالبية  معرفة بالجوانب االدارية  9

 والمالية 

 غير متوفر

 استبيانات –متوفر  نماذج من تقويم الطلبة للعملية التعليمية  10

 متوفر احصائيات عن نسب النجاح والغياب  11

 غير متوفر نماذج من تقويم الطلبة لمدى ادائهم  12

وثائق حول المنح والمساعدات المالية واليات دعم الطلبة من ذوي االحتياجات  13

 الخاصة 

احتياج اليوجد ذوي –متوفر 

 خاصة

 متوفر وجود وثائق تثبت النظر حول تظلم التي يحق للطلبة اللجوء اليها 14
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 العنصر الثاني : الخريجون

 درجة ( 30العنصر الثاني : الخريجون   )

الدرجة  المؤشرات 

الكلية 

 للمؤشر

المؤشر درجة المطابقة /توافر  

 

 التقييم

  كليا جزئيا التوجد

توجد لدى المؤسسة وحدة تنظيمية لمتابعة  1

 الخريجين وتوظيفهم 

6    

 

 

 

    4 توجد اليات تفعيل التواصل مع الخريجين  2

 

 

تعمل الوحدة التنظيمية على اقامة دورات  3

تدريبية للخريجين غير العاملين )العاطلين ( 

 في مجال التطوير المهني 

6  

 

   

تعمل الوحدة التنظيمية على اجراء  4

استطالعات دورية الراء المؤسسات التي 

 يعمل بها الخريجون 

4    

 

 

تعمل الوحدة التنظيمية على اجراء دراسات  5

ميدانية تعطي مؤشرات عن فرص العمل 

 المحتملة 

4  

 

   

توجد لدى الوحدة التنظيمية قاعدة بيانات  6

 متكاملة عن الخريجين 

6    

 

 

 

 

 توافرها االدلة ت

 متوفر احصائيات ومعلومات موثقة للخريجين 1

 متوفر محاضر توثق فعالية متابعة المؤسسة للخريجين  2

 ال يوجد عاطلين برامج تطوير مهني للخريجين العاطلين  3

 متوفر نماذج من حقل العمل عن اداء الخريجين  4
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 التربويالعنصر الثالث: خدمات االرشاد النفسي والتوجيه 

 

 توافرها االدلة ت

 متوفر محاضر االرشاد 1

 متوفر نماذج مستخدمة للتوجيه واالرشاد 2

  تقارير فصلية او سنوية عن االرشاد  3

 غير متخصصين  –متوفر  معلومات توثق تسمية التدريسين المتخصصين باالرشاد  4

 

 الدوليالعنصر الرابع: االنشطة والفعاليات الطالبية والتعاون 

 درجة ( 10العنصر الرابع: االنشطة والفعاليات الطالبية والتعاون الدولي   )

 

 ت

الدرجة الكلية  المؤشرات

 للمؤشر

 درجة المطابقة /توافر المؤشر

 

 التقييم

  كليا جزئيا التوجد

توجد لدى المؤسسة التعليمية وحدات  1

مفعلة تهتم بالنشاطات لتنمية القدرات 

العلمية والفنية والرياضية والثقافية 

وغيرها وتعمل على دعمها ماديا ، 

وتشجيع الطلبة على مشاركة في المجاالت 

 التي تتالءم واهتماماتهم واحتياجاتهم 

2  √   

عند اقتضاء  –توفر المؤسسة التعليمية  2

الحاجة خدمات الدعم المناسبة للطالب 

االجانب خالل مدة دراستهم في البلد وان 

 تكون هذه الخدمات بالطلبة 

2 √    

توجد في المؤسسة التعليمية التعليمات  3

واالنظمة واالدلة االرشادية كافة التي 

تسهل اقامة ودراسة الطلبة االجانب 

 وتنظمها 

4 √    

تعمل المؤسسة التعليمية على توسيع المنح  4

الدراسية من خالل التواصل مع الجامعات 

 العالمية الرصينة 

2  √   

 درجة ( 6التربوي  )العنصر الثالث: خدمات االرشاد النفسي والتوجيه 

الدرجة الكلية  المؤشرات

 للمؤشر

 درجة المطابقة /توافر المؤشر

 

 التقييم

  كليا جزئيا التوجد

يوجد مركز متخصص لالرشاد النفسي 

والتربوي يدار من قبل متخصصين في هذا 

المجال ويهدف الى مساعدة الطلبة على النمو 

والنجاح وتهيئة التدريسيين لممارسة مهتهم 

االرشادية بنجاح مع المحافظة على خصوصية 

 الطلبة 

6   
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 توافرها االدلة ت

شواهد عن االبنية والفضاءات الكافية لممارسة االنشطة  1

 الطالبية 

 متوفر

 متوفر برامج موثقة عن الممارسات الرياضية والعلمية والثقافية المنفذة  2

ارشادات مطبوعة تعكس اهتمام المؤسسة لتشجيع الطلبة على  3

 المشاركات الطالبية 

 غير متوفر

 غير متوفر اليوجد طلبة اجانب شواهد تثبت الدعم المالي للطلبة االجانب  4

محاضر تبين توجهات المؤسسة نحو توسيع المنح الدراسية  5

 وتنشيط عالقتها مع الجامعات العالمية

 طور االنجاز

 طور االنجاز االدلة االرشادية الموجه للطلبة  6

 

 العنصر الخامس دور الطلبة والمساهمة في صنع القرارات

 

 ت

 درجة (8العنصر الخامس دور الطلبة والمساهمة في صنع القرارات    )

الدرجة  المؤشرات

الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة /توافر المؤشر

 

 التقييم          

  كليا جزئيا التوجد

1 

 

 

 توجد ممثلية للطلبة في االدارة العليا 

 للمؤسسة التعليمية 

4   √  

توفر المؤسسة التعليمية اجراءات  2

خاصة لالستفادة من افكار 

ومقترحات الطلبة في اتخاذ قرارات 

 المؤسسة التعليمية 

4  √   

 

 توافرها االدلة ت

محاضر مجالس االدارات العليا في  المؤسسة التعليمية تبين  1

 مشاركات الطلبة في صنع بعش القرارات 

 

اوامر جامعية او ادارية صادرة تشير الى وجود ممثلية للطلبة  2

 في االدارات العليا للمؤسسة التعلمية 

 

مقترحات طالبية موثقة تعكس ممارسة الطلبة لعملية صناعة  3

 القرارات 

 متوفر

أي قرارات صادرة من االدارات العليا فيها مساهمات لممثلي  4

 الطلبة تتعلق بالمور االكاديمية 

 غير متوفر

مقترحات طالبية موثقة تعزز الحرية والديموقراطية واثر  5

 الطلبة في صنع القرارات .
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 السادس : البحث العلمي  المعيار 

يشكل هذا المعيار اهمية بالغة للمؤسسة التعليمية كونه يشير الى جوهر تميزها فالمؤشرات المعتمدة 

تتناول طبيعة العالقة بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة من خالل تحقق حالة التناسق واالنسجام التي 

ليعكس حالة التمييز في النتاج البحثي المتحقق اذ ان تحقيق نتاج علمي متميز تشكل فيه االختراعات 

علمي والبحثي واالبتكارات في مختلف المجاالت العلمية السمة البارزة كما" ونوعا" ان النشاط ال

للمؤسسات العلمية وتحديدا" الموجه نحو اكتشافات علمية نظرية وتطبيقية عبر تحويلها الى مشاريع 

ريادية هو الذي يحقق حالة التميز كما ان السعي لحضور المؤتمرات والندوات وورا العمل في 

لعلوم والمعارف داخل البلد وخارجه من قبل اعضاء هيئة التدريس يسهم في التطوير المستمر ل

واكتساب المهارات عبر التفاعل االيجابي مع اقرانهم في المؤسسات العلمية والبحثية واالقليمية 

والعالمية بهدف تحقيق التنمية البشرية المستدامة . ويتكون هذا المعيار من مجموعة من العناصر مع 

 جدول يبين وصف هذه العناصر وما يتضمنه من مؤشرات :

 ل : بيئة البحث العلمي العنصر االو -1

 العنصر الثاني تمويل البحث العلمي  -2

 العنصر الثالث : نشر البحث العلمي  -3

 العنصر الرابع :تسويق البحث  العمي  -4

 العنصر الخامس : االبداع واالبتكار  -5

 العنصر السادس : اخالقيات البحث العلمي  -6

 العنصر السابع : مصادر البحث العلمي  -7

 اون الدولي في االنشطة العلمية والبحثيةالعنصر الثامن : التع -8
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 العنصر االول : بيئة البحث العلمي

 درجة 54العنصر االول : بيئة البحث العلمي 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

1 

يتوفر لدى المؤسسة قسم )تشكيل( يتولى وضع خطة موثقة 

وواضحة ومعلنة للبحث العلمي تتناسب مع طبيعة المؤسسة 

 ورسالتها 

6  √ 

 

 

2 
يشترف ممثلو الجهات المستفيدة من خدمات المؤسسة التعلميمة 

 في صياغة الخطط
6   

 

 

3 
العمل تلبي خطة البحث العلمي متطلبات متطلبات سوق 

 واحتياجات المجتمع
6   

 

 

4 
تلتزم المؤسسة التعليمية بالسياسات واالجراءات المتصلة 

 باالبتعاث والبحث العلمي
4   

    √ 

 

5 
تتوافر لدى المؤسسة وسائل التحفيز الكافية لرعاية الباحثين 

 ودعمهم ماديا ومعنويا
4 

 

    

6 

توفر المؤسسة التعليمية مستلزمات البحث العلمي كافة بما في 

ذلك مختبرات علمية واجهزة ومعدات ومواد ومجالت 

 العضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا النجاز بحوثهم 

6   

 

 

7 
توجد لدى المؤسسة التعليمية برامج عمل لصيانة البنى التحتية 

 دورية وادامتهاواالجهزة والمعدات بصورة 
6   

 

 

8 

تتوفر لدى المؤسسة التعليمية سياسات عامة واضحة تحكم 

انظمة ملكية معدات البحث واستبدالها بمافي ذلك المعدات التي 

حصلت عليها المؤسسة عن طريق منح اعضاء هيئة التدريس 

 او االقسام او معاهد البحوث فيها.

4   

 

 

9 
والسالمة المهنية لتكفل سالمة توفر المؤسسة شروط الصحة 

 االخرين في داخل المؤسسة وخارجها
6   

 

 

10 
تتاكد المؤسسة من ان بحوثها العلمية تراعي متطلبات المعايير 

 العالمية للمحافظة على البيئة وحمايتها
6   
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 توافرها االدلة ت

 متوفر وجود تشكيل اداري يتولى مهام وضع الخطة العلمية  1

 متوفر وجود محضر معلن يوثق الخطة العلمية في المؤسسة  2

 غير متوفر دليل عن تمثيل الجهات المستفيدة في بناء الخطة العلمية  3

  دليل يشير الى تلبية متطلبات سوق العمل في البحث العلمي  4

  توثيق سياسة االبتعاث العلمي  5

 متوفر وسائل موثقة عن الحوافز المعتمدة لرعاية الباحثين  6

 متوفر استطالع اراء اعضاء هيئة التدريس حول فاعلية توفير المستلزمات  7

 متوفر جدول ووثائق حول صيانة الدورية للبنى التحتية واالجهزة المختبرية  8

 متوفر وثائق تشير الى مصادر ملكية وانظمة معدات البحث العملي  9

 متوفر تعليمات عن تطبيق انظمة االمان الحديثة  10

  وثائق تعكس اهتمام وتوجيه البحوث العلمية نحو المحافظة على البيئة 11

 متوفر تعليمات الصحة والسالمة المهنية للباحثين  12

 

 البحث العلميالعنصر الثاني : تمويل 

 درجة 24العنصر الثاني : تمويل البحث العلمي 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

تخصص المؤسسة موازنة سنوية كافية النشطة البحث العلمي  1

 واالبتعاث والمؤتمرات 
6 

 

 
   

االولية لالبحاث العلمية ذات المردود المادي تمنح المؤسسة  2

 واالقتصادي للمجتمع المحلي ومؤسساته

 
6 

 

 
   

يكون القسم المختص بشؤون البحث العلمي في المؤسسة قادرا  3

على تحديد مجاالت الخبرة التي تمتلكها المؤسسة والفرص 

 التجارية الممكنة في مجال البحث العلمي واالعالن عنها .
6   

 

 
 

تحرص المؤسسة على المشاركة في مشروعات بحثية ممولة  4

 6 من مؤسسات بحثية محلية او دولية 
 

    

 

 توافرها االدلة ت

 التوجد االنفاق السنوي على الجوائز  1

 متوفر االنفاق السنوي على عناصر البحث العلمي  2

 التوجد وثائق داعمة لالبحاث ذات المردود المالي  3

وجود جهة تنظيمية تتولى شؤون البحث العلمي وتوظيف نتائجه في مجاالت  4

 تطبيقية

 ال توجد

 التوجد احصائيات عن تسويق البحوث العلمية وتحقيق الموارد 5
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 العنصر الثالث : نشر البحث العلمي

 درجة 16  العنصر الثالث : نشر البحث العلمي

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

تعمل المؤسسة التعليمية على توجيه اعضاء هيئة التدريس  1

وطلبة الدراسات العليا وتحفيزهم للنشر في مجالت عالمية 

 ذات معامل تاثير 

6   

 

    

توفر المؤسسة قواعد بيانات للبحوث العلمية المنشورة يوضح  2

اداءها في مجال البحث العلمي ويتم االحتفاظ بتقارير عن 

 االنشطة البحثية لالفراد واالقسام والكليات 
4   

 

 

تشجع المؤسسة اعضاء هيئة التدريس على المساهمة في  3

انشطة البحوث العلمية التطبيقية المتصلة بحاجات وسوق 

 العمل 
6   

 
 

 

 توافرها االدلة ت

 متوفر  احصائية عن النشر في مجالت رصينة ذات المعامل تاثير  1
 متوفر برامج وقاعدة بيانات للبحوث العلمية  2
 متوفر احصائيات عن تطور البحث العلمي  3
 متوفر ادلة تحفيز التدريسين لتنشيط حركة البحث العلمي  4

 

 العنصر الرابع : تسويق البحث العلمي

 

 درجة 8العنصر الرابع : تسويق البحث العلمي 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

تعمل المؤسسة التعليمية على االحتفاظ بعالقات عمل وروابط  1

 قوية مع المؤسسات ذات العالقة المحلية والدولية وتفعيلها
8   
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 توافرها االدلة ت

 غير متوفر وجود جهة تسويق البحوث اداريا وماليا 1

 طور االنجاز اتفاقيات تعاون مع مؤسسات بحثية مماثلة  2

 وملعكلية ال مع اتفاقيات مع مؤسسات محلية وعربية وعالمية لتسويق البحث العلمي  3

 

 العنصر الخامس : االبداع واالبتكار

 درجة 12العنصر الخامس : االبداع واالبتكار 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 المطابقة/توافر المؤشردرجة 

 كليا جزئيا ال توجد

 تشجع المؤسسة اعضاء هيئة التدريس او براءات اختراع  1
6   

 

 
 

تضع سياسات واضحة وعادلة للملكية وتسويق حقوق الملكية  2

   6 الفكرية 

 

  

 

 

 

 

 

 

 توافرها االدلة ت

 متوفر احصائيات عن براءات االختراع مسجلة سنويا 1

 متوفر احصائيات عن الجوائز العالمية والعربية في مجال البحث العلمي  2

 غير متوفر ادلة ابتكارات ومشاريع ريادية  3

 متوفر ادلة عن المحافظة على حقوق الملكية الفكرية  4

 غير متوفر اليات تسويق نتاجات البحوث العلمية  5
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 العنصر السادس : اخالقيات البحث العلمي

 درجة 6العنصر السادس : اخالقيات البحث العلمي 

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

توجد لدى المؤسسة التعليمية معايير خاصة باخالقيات البحث العلمي  1

 واليات واضحة لنشر الوعي بها ومتابعتهامعلنة وموثقة 
6   

 

 

 

 توافرها االدلة ت

 متوفر ادلة وتعليمات عن اخالقيات البحث العلمي  1

 غير متوفر وجود سياسة عادلة ومعلنه عن تسويق البحث العلمي 2

 متوفر وثائق تدل على توثيق المؤسسة لبراءات االختراع 3

 

 المعلوماتالعنصر السابع : مصادر 

 درجة 42العنصر السابع : مصادر المعلومات 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

  6 توفر المؤسسة التعليمية الكتب واالصدارات الحديثة للمكتبة 1
 

 
  

   2 توفر المؤسسة التعليمية دليل المكتبة 2

 

 

3 
تعمل المؤسسة التعليمية على تحقيق شروط الفيزياء الصحية 

 والبيئية في قاعات المكتبة 
4   

 

 

4 
توجد انظمة عالمية )برمجيات ( للتعاون مع الجامعات 

 االقليمية والعالمية
6 
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5 
تعمل المؤسسة على تطوير النظم المكتبية بما يتفق مع 

 التطورات الحديثة في مجال خدمات المكتبات والمعلومات 
6   

 

  

6 
تعمل المؤسسة على تجهيز المكتبات االلكترونية الحديثة 

 وربطها بشبكات المعلومات 
8 

 

    

   6 تشارف باشهر التصنيفات العالمية الخاصة بالبحث العلمي 7

 

  

8 

تعمل المؤسسة على انشاء بنوف للمعلومات واستخدام التقنيات 

 الحديثة في الوصول اليها

 

4 
 

    

 

 توافرها االدلة ت

 متوفر توفر برامج انترنت مرابط بالمكتبات االخرى  1

 غير متوفر وجود برمجيات للتعاون مع جامعات عالميةوعربية 2

 وتحتاج الى تطويرمتوفر  وجود مكتبة حديثة  3

 متوفر احصائيات عن االصدارات والدوريات 4

 صور-متوفر  دالئل تطبيق شروط الفيزياء الصحية في المكتبة 5

 يحتاج الى تطوير–متوفر  ادلة عن تطوير في النظم المكتبية  6

 غير متوفر وجود بنك للمعلومات وشبكة تخدم الباحثين 7
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 العنصر الثامن : التعاون الدولي في االنشطة العلمية والبحثية

 درجة 78العنصر الثامن : التعاون الدولي في االنشطة العلمية والبحثية 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

1 

يوجد لدى المؤسسة التعليمية برنامج يحدد الية دعم اعضاء 

الهيئة التدريسية للمشاركة والتعاون والتواصل مع الجامعات 

 وشبكات البحث العلمي العالمية

6 √  
 

 
 

2 

تعمل المؤسسة على عقد اتفاقيات تعاون مع جهات اخرى 

للمشاركة في ملكية او استخدام معدات البحث ذات التكلفة 

 ليةالعا

8 

 

    

3 

تعمل المؤسسة لتطوير برامجها وتحسين خدماتها من خالل 

ابرام االتفاقيات العلمية والبحثية وتبادل الزيارات مع 

 المؤسسات المحلية والعالمية  

6   

 

 

4 
تعمل المؤسسة على عمل برتوكول مع مكتبات الجامعات 

 العالمية 
6   

 

 

5 

تفاهم واتفاقيات الشراكة والتعاون توجد لدى المؤسسة مذكرات 

البحثي مع مراكز االبحاث المحلية والعالمية والجهات 

 الصناعية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها

2   

 

 

6 

تحرص المؤسسة على دعم اعضاء الهيئة التدريسية الراغبين 

بالحصول على التفرغ في مؤسسات علمية عالمية الغراض 

 البحث العلمي

8   

 

 

7 
تشجع المؤسسة الباحثين للحصول على جوائز دولية في مجال 

 البحث العلمي
6   

 

 

8 
 توفر المؤسسة ساعات بحثية كافية للتدريسيين 

 
2   

 

 

9 
تعمل المؤسسة على احتساب العمل البحثي جزءا من نصاب 

 عضو هيئة التدريس الجامعي 
4   

 

 

10 
تدعم المؤسسة مشاركة اعضاء هيئة التدريس في ورا العمل 

 والمؤتمرات االقليمية والدولية 
6   
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 توافرها االدلة ت 

 متوفر العلمية والبحثية  توثائق باالتفاقيا 1

 متوفر توثيق الزيارات وااليفادات والمؤتمرات  2

 غير متوفر مذكرات تفاهم وتعاون مع مراكز بحثية عالمية ومكتبية  3

دالئل تسهيل مشاركة التدريسين بابحاث مشتركه مع جهات محلية او  4
 دولية 

 متوفر

 متوفر وثائق تعكس توفير ساعات بحثية تعتمد على النصاب  5

  ادلة على دعم الفريق البحثي لخدمة المجتمع 6

 متوفر دالئل على تشجيع انشاء مركز ووحدات بحثية 7
 

 

 

 

 

 

 

   4 تدعم المؤسسة المشاركة في عضوية هيئات دولية 11

 

 

12 
تسهم المؤسسة من خالل فرق العمل البحثية في خدمة قطاعات 

 االنتاج المختلفة في المجتمع المحلي 
6   

 

 

13 
تتوفر لدى المؤسسة التعليمية خطط النشاء مراكز بحثية على 

 وفق احتياجاتها وتكون خاضعة للمراجعة الدورية 
2   

 

 

14 
تعمل المؤسسة التعليمية على تشجيع التعاون في المشاريع 

 الكبرى المعتمدة متعددة االختصاصات والمؤسسات 
6   

 

 

15 
مشاريع وابحاث مشتركة يتشارف اعضاء هيئة التدريس في 

 مع شركاء استراتيجيين محليا ودوليا
6   
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 نقاط القوة

مستلزمات البحث العلمي كافة بما توفير المؤسسة  .1

في ذلك مختبرات علمية واجهزة ومعدات خاصة في 

مختبر وحدة البحوث الدراسات العليا مما يساهم في 

 .  انجاز بحوثهم
 وجود برامج عمل للصيانة  .2

توفير المؤسسة شروط الصحة والسالمة المهنية  .3

لتكفل سالمة االخرين خالل تشكيل لجنة طبية 

للفحص وتوفير الصيدلية االسعافات االولية في كل 

 مختبر . 

تاكد المؤسسة من ان بحوثها تراعي متطلبات  .4

المعايير العالمية للمحافظة على البيئة وحمايتها من 

ية على عمل بحوث خالل حث اعضاء الهيئة التدريس

تطبيقية لدراسة مختلف االوبئة واالمراض الموجودة 

 في بيئة المدينة او القرى .

توجيه اعضاء هيئة التدريس علال النشر في مجالت  .5

عالمية من خالل عمل ورا عمل وندوات تخص 

 . كيفية النشر في تلك المجالت
وجود قاعدة بيانات للبحوث العلمية وهناف تقارير  .6

 طة البحثية لالفراد واالقسام والكليات .عن االنش

تقديم كتب الشكر العضاء هيئة التدريس الحاصلين  .7

 على براءات االختراع . 

 نقاط الضعف

اليوجد وسائل تحفيز كافية لرعاية الباحثين ماديا    .1

 ومعنويا 

ال يوجد تخصيصات مالية ضمن الموازنه السنوية  .2

 مرات كافية النشطة  البحث العلمي واالبتعاث والمؤت

ال توجد ابحاث علمية ذات مردود مادي واقتصادي  .3

 المجتمع المحلي

ال توجد مشاركات في المشاريع البحثية المحولة من  .4

 المؤسسات بحثية محلية ودولية

وجود الكتب واالصدارات الحديثة بالمكتبة لكن  .5

 ليست بالمستوى المطلوب 

ليمية  ال توجد انظمة عالمي للتعاون مع الجامعات االق .6

 العالمية 

عدم وجود بنوف المعلومات  لالستفادة منها في  .7

 الحصول على المعلومات الحديثة 

عدم وجود الية دعم اعضاء الهيئة التدريسية  .8

للمشاركة والتعاون والتواصل مع الجامعات وشبكات 

 البحث العلمي 

عدم وجود اتفاقيات تعاون مع جهات اخرى  .9

للمشاركة ملكية او استخدم معدات البحث ذات 

 التكلفة العالية 

 

 
 

 خطة التحسين :

 توفير وسائل تحضير لتشجيع الباحثين  .1

 وضع ميزانية سنوية كافية النشطة البحث العلمي واالبعثات والمؤتمرات  .2

 من المؤسسات محلية ودوليةمشاركة المؤسسة على مشروعات  بحثية ممولة   .3

 العمل على ايجاد انظمة عالمية للتعاون مع الجامعات  .4

 العمل على تجهيز المكتبات االلكترونية الحديثة وربطها بشبكات المعلومات  .5

 انشاء بنوف المعلومات واستخدم التقنيات الحديثة  .6

 ايجاد اليه دعم االعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة والتعاون مع الجامعات وشبكات البحث العلمي  .7

 .عقد اتفاقيات تعاون مع جهات اخرى للمشاركة في ملكية واستخدام معدات البحث بحث عالية التكلفة .8
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 ( %4المعيار السابع  : خدمة المجتمع  )

خدمة المجتمع من المهن االنسانية التي تهدف الى رفع كفاءة االفراد ومن جانب اخر رفع كفاءة 

التعليم خالل انماط من الممارسات التعليمية التي تهدف  للوصول الى المتعلم وتعامل هذه االهداف 

كحالة فردية وكعضو في جماعة في الوقت نفسه فهي تهتم بتنميته كفرد وتطوير المجموعة في  المتعلم

مجتمع في بيئة محلية وهي اداة تحقق الرفاهية وتعتمد هذه االداة على استثمار الطاقة البشرية 

 لها .الموجودة وتحفيزها على العمل والبناء . للحصول على افراد منتمين للبيئة المحلية وخادمين 

تعد خدمة المجتمع معيار االرتكاز للمؤسسة التعليمية الذي من خالله يتفاعل اعضاء هيئة التدريس 

والموظفين والطلبة مع جميع مؤسسات المجتمع المحلي والوطني بهدف تطويرهم اقتصاديا" 

 واجتماعيا" سعيا" لتحقيق التكامل في المؤسسة والمجتمع  .

من المجتمع المحلي فينبغي ان تتضمن اسهامات المؤسسة انشطة  تعد المؤسسة التعليمية جزءا

لمساعدة االفراد والمجتمع والمساهمة في دفع عجلة االقتصاد المحلي والوطني والمحافظة على البيئة 

وزيادة رفاهية المجتمع من خالل الدعم المالي والمعرفي ومشاريع التنمية وكذلك يجب على المؤسسة 

مرافق وخدمات لدعم وتطوير المجتمع وكذلك اعضاء هيئة التدريس والموظفين  التعليمية ان توفر

والطلبة على المشاركة الفاعلة والبناءة في المجتمع وعلى المؤسسة ان تعلن عن انشطتها فضال" عن 

اشراف اعضاء هيئة المجتمع المحلي ضمن مجالس ادارتها وان تتابع بشكل مستمر نظرة مكونات 

وصوال" الى تبني استراتيجيات فاعلة ومناسبة من اجل العمل على تحسين صورتها المجتمع اليها 

وسمعتها االكاديمية .ويتضمن هذا المعيار عنصرا" واحدا" فقط . يتكون هذا المعيار من مجموعة من 

 ومايتضمنه من مؤشرات : المعيارالعناصر والجدول االتي يبين وصف هذه 
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 العنصر االول : سياسة المؤسسة التعليمية لخدمة المجتمع

 درجة ( 40العنصر االول : سياسة المؤسسة التعليمية لخدمة المجتمع  )

الدرجة الكلية  المؤشرات ت

 للمؤشر

 درجة المطابقة /توافر المؤشر

 

 التقييم

  كليا جزئيا التوجد

توجد خطط في المؤسسة التعليمية للخدمات  1

 المجتمعية معانة وموثقة  

6   

 

  

توجد مراكز ووحدات متخصصة )التعليم  2

المستمر المكاتب االستشارية العيادات الطبية 

العيادات القانونية االرشاد النفسي الزراعية 

والبيطرية الخ ( وقبل مدة كافية تعلن عن 

 حقل االختصاص .برامجها التدريبية في 

8     

تعلن المؤسسة عن انشطتها ) الندوات  3

,المعارض ,الورا التدريبية , الحلقات النقاشية 

, االتفاقيات محليا وعالميا( من خالل وسائل 

 االعالم وشبكات التواصل االخرى  

4     

تعمل المؤسسة التعليمية على تفعيل اليات  4

 التعاون مع المنظمات المختلفة  

4  

 

   

تعمل المؤسسة التعليمية على تنظيم برامج  5

لتدريب الطلبة في مؤسسات متخصصة محليا 

 وعالميا  

4     

تعمل المؤسسة على تفعيل البرامج الخاصة مثل  6

مكافحة االدمان ومحو االمية وغيرها من الرامج 

 التوعوية  

6     

تعمل المؤسسة على قياس مدى رضا الجهات  7

 المستفيدة من خدماتها بشكل دوري  

4     

تقوم المؤسسة التعليمية باعداد تقارير تقويمية  8

 سنوية عن االسهامات التي قدمتها للمجمع 

4  

 

   

 توافرها االدلة ت

 غير متوفر وجود وثائق معلنة تصف السياسات والخطط واالجراءات نحو خدمة المجتمع  1

 متوفر ادلة تتضمن البرامج التدريبية المقدمة لخدمة المجتمع 2

انشطة الوحدات المتخصصة )التعليم المستمر ,المكاتب االستشارية ,العيادات الطبية ,العيادات  3

 القانونية ,االرشاد النفسي (

 متوفر

 متوفر لقاءات العميد مع المواطنين بيانات سنوية تمثل مدى استخدام افراد المجتمع لمرافق المؤسسة  4

 متوفر التوعوية والبرامج التدريبية المتعلقة بخدمة المجتمعاحصائيات سنوية بعدد المحاضرات  5

 غير متوفر احصائيات سنوية باالنفاق المالي على خدمات المقدمة المجتمع  6

 غير متوفر احصائيات سنوية العداد الدراسات والمشاريع والخدمات و البحوث المتعلقة بالمجتمع  7

 متوفر احصائيات سنوية بالنشاطات المتعلقة بمكافحة االدمان وحماية التراث  8

 متوفر انموذج الحد الدراسات المتعلقة بخدمة المجتمع  9

 متوفر وجود استطالع آلراء المجتمع حول جودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة  10

 غير متوفر اليات وقرارات اختيار ممثلين عن المجتمع المدني في مجلس الجامعة  11

 متوفر احصائيات سنوية بعدد المستفيدين من ابناء المجتمع المحلي من الخدمات المقدمة  12

 غير متوفر احصائيات سنوية بالمبادرات والمشاريع التنموية لخدمة المجتمع 13

 غير متوفر الى المجنمعاعداد دراسات مقدمة  14

 متوفر احصائيات سنوية عن مشاركات مالف الجامعة في خدمة المجتمع 15
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 نقاط القوة

يقوم كل فرع من الفروع بوضع خطة تشمل  .1

الدورات وورا العمل المتعلقة بخدمة المجتمع 

معدية وامراض كالندوات التثقيفية عن امراض 

 مل معها وتكون هذه معانة وموثقة مزمنة وكيفية التعا

استحداث المركز الصحي في الكلية والمركز الطبي  .2

 622\س 12االستشاري حسب االمر الوزاري 

 .2017\10\2بتاريخ 

وجود اتفاقيات تعاون عمل مع دائرة صحة ديالى بما  .3

 يضمن العمل المشترف الذي يخدم المجتمع .

لدورات والندوات في المواضيع المهمة تفعيل ا .4

للمجتمع كاالدمان وغيرها من المواضيع التوعوية 

 التي تخدم المجتمع.

القيام بالحمالت التطوعية للكثير من اعضاء هيئة  .5

 التدريس في داخل الجامعة وخارجها .

التدريب الصيفي لطلبة الكلية باشراف اعضاء هيئة  .6

ي المستشفيات التدريس للفروع السريرية ويكون ف

 واالستشاريات .

القيام باستبيانات لقياس مدى رضا الجهات المستفيدة  .7

 من الخدمات .

القيام باستبيان الطلبة حول اراء التدريسين النظري  .8

 والعملي 

 نقاط الضعف

ال يوجد تقارير تقويمية سنوية عن االسهامات التي  .1

 قدمتها المؤسسة التعليمية للمجتمع .

 

 خطة التحسين :

م اجراء قياس بمدى تحسن يجب اجراء تقارير تقويمية سنوية عن االسهامات التي تقدمها المؤسسة لكي يت .1

 الخدمات
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 %15الثامن : المناهج  المعيار 

العداد نوعية من المتعلمين قادرين تعد المناهج اداة التربية والتعليم في قيادة التغيرات في المجتمع 

على مواجهة متطلبات العصر والمستقبل فالمنهج بوصفه علما" له قواعده ومفاهيمه هدفه بناء 

االنسان في اطار خطة متكاملة لتوفير الخبرات التعليمية المالئمة التي تؤدي الى اكتساب المتعلم 

 حداث النمو الشامل والمتكامل للمتعلم .مرغوبة من اجل االمعلومات والمهارات واالنجازات ال

ان سمة المجتمعات المتعلمة المعاصرة هي التجدد والتغير لذلك فان من االهمية باإلمكان ان تلبي 

المناهج متطلبات هذا التجدد والتغير ان لم تكن من اهمها واولوياتها ألنها الوسيلة التي تتبناها الدولة 

ليمية المنشودة التي ينبغي تحقيقها فهي الطريق الى اعداد الجيل القادم لتحقيق االهداف التربوية والتع

العمل المنتج البناء من اجل احداث النقلة المطلوبة للمجتمع فعن طريقه  ىوتأهيله ليكون قادرا "عل

مية تفسر الفلسفة التربوية والتعليمية القائمة اذ انه يعكس الفلسفة التي يرسمها الدولة لذلك فأن من االه

ان يعدو ويطور المنهج بناء على معايير محددة تساعد في بنائه على وفق اسس علمية رصينة تضمن 

تحقيق االهداف التي  وضع من اجلها .وفي الجدول التالي وصف لما يتضمنه هذا المعيار من 

 مؤشرات :

 العنصر االول : االهداف 

 العنصر الثاني : محتوى المنهج 

 العنصر الثالث : استراتيجيات التعليم والتعلم 

 العنصر الرابع : التقويم وتطوير المناهج وتحديثها 

 العنصر الخامس :التعاون الدولي في تقويم البرنامج االكاديمي 
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 العنصر االول : االهداف

 درجة 14العنصر االول : االهداف 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

1 
تراعي اهداف المناهج فلسفة الدولة التعليمية وحاجات الطلبة 

 وسوق العمل ومجتمع المعرفة وطبيعة العصر
6   

 

 
6 

2 
التخصصية تركز اهداف المناهج على اكساب الطلبة المهارات 

 المهنية بصياغة اجرائية قابلة للتطبيق والقياس والمالحظة
8   

 

 8 

 

 محتوى المنهجالعنصر الثاني : 

 توافرها االدلة ت

 متوفر توافر اهداف تربوية مصادق عليها للقسم 1

 غير متوفر تتوافق مخرجات التعلم مع مؤشرات المعايير بحسب دراسة معدة من قبل لجنة متخصصة في المناهج 2

 درجة 34العنصر الثاني : محتوى المنهج 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

يساعد محتوى المقررات الدراسية في البرنامج االكاديمي على  1

 اكتساب الطلبة المفاهيم االساسية في مجال التخصص 
2   

 

 
2 

توصف المقررات الدراسية في البرامج االكاديمية بشكل دقيق  2

متضمنة معلومات عامة عن المقرر وصف مختصر للمقرر 

يضم مخرجات التعلم للمقرر والمفردات التي يشتمل عليها 

المقرر والمصادر المعتمدة في المقرر واالساليب المعتمدة في 

 المقرر 

6   

 

 6 

يتوافق محتوى البرنامج االكاديمي مع رسالة المؤسسة التعليمة  3

   6 المعلنة واهدافها 
 

 6 

يتضمن محتوى مقررات الرنامج االكاديمي خبرات وانشطة  4

معرفية وميدانية تطبيقية بشكل يساعد الطلبة على تطوير 

 معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم النفسية 
8  

 

  4 

يشجع محتوى مقررات البرنامج االكاديمي على التنمية المهنية  5

   6 المستدامة 

 

 6 
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 العنصر الثالث : استراتيجيات التعليم والتعلم

 درجة 34العنصر الثالث : استراتيجيات التعليم والتعلم 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 المطابقة/توافر المؤشردرجة 

 كليا جزئيا ال توجد

تعمل المؤسسة التعليمية على توفير المتطلبات الالزمة لتعلم  1

الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة من طرائق ووسائل 

 تقنية 

10 
 

 
   0 

تستعمل استراتيجيات متعددة للتعليم والتعلم تشجع الطلبة على  2

   14 التفكير الناقد وحل المشكالت وتنمي مهاراتهم االدائية 

 

 14 

تطور استراتيجية التعليم والتعلم في المؤسسة التعليمية وفقا  3

لعملية التغذية الراجعة من قبل الطلبة التي تساعد في تقويم تلك 

 االستراتيجية وتطويرها 
4   

 

 4  

تعمل المؤسسة التعليمية على استعمال طرائق التعلم  4

   6 االلكترونية والتفاعلية الحديثة 
 

 6 

 

 توافرها االدلة ت

 متوفر برنامج سنوي تدريبي للدورات في مجال استراتيجيات التعلم  1
 متوفر خطة سنوية محددة للمؤسسة في تطوير استراتيجيات التعلم  2
اتفاقيات مع الجهات المستفيدة الجراء تطبيقات عملية شهرية ونصف شهرية  3

 لطلبة التخصصات المختلفة 

 متوفر

 غير متوفر برنامج سنوي عن االنشطة التعليمية في كل مقرر  4
 متوفر مختبرات واجهزة وقاعات ذكية  توافر متطلبات التعلم االلكتروني من 5
الية واضحة مصادق عليها حول طرائق التدريس من ذوي االحتياجات  6

 الخاصة

 التوجد

 غير متوفر للطلبةخطة سنوية حول سبل واليات تعزيز التعلم الذاتي  7

 

يراعى محتوى مقررات البرنامج االكاديمي التوازن بين  6

   6 حاجات الفرد والمجتمع

 

 6 

 توافرها االدلة ت

 متوفر معلومات عامة عن المقرر  1

 لم تتم اجابتنا لحد االن –التوجد  تقارير من الجهات المستفيدة تثبت امكانية استفادتها من مقررات البرنامج  2
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 العنصر الرابع : التقويم وتطوير المناهج وتحديثها

 درجة 56العنصر الرابع : التقويم وتطوير المناهج وتحديثها 

 التقييم

 المؤشرات ت
الدرجة الكلية 

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

يتم تقويم قدرة وفعالية نظام التقويم والقياس الخاص بتحصيل  1

 الطلبة في المؤسسة التعليمية بصورة منتظمة 
6   

 

 
6  

يتيح نظام التقويم والقياس في المؤسسة التعليمية بيانات منتظمة  2

  8 وشاملة بشأن جودة المنهج

 

  4 

يتم تحديث المناهج المقررات عن طريق ادخال بعش  3

التجديدات المعاصرة في ميدان التخصص وحاجات المجتمع 

 وسوق العمل بصورة منتظمة 
14  

 

  7  

يتم نشر نتاجات التعلم لكل برنامج اكاديمي مع وجود االدلة  4

التي تدل على امتالف الطلبة الخريجين لهذه النتاجات مقارنة 

 باالعوام السابقة 
4 

 

   0 

يتضمن البرنامج االكاديمي اليات محددة واضحة ومتنوعة  5

   12 لتقييم الطلبة 
 

 12 

االمتحانات واالخذ  يتم تطوير المناهج عن طريق تطوير 6

باحدث التنظيمات المنهجية والعمل بنظام الساعات المعتمدة 

 )المقررات( والتحول الى المنهج االلكتروني
6   

 

 6 

 يشارف ممثلو الجهات المستفيدة في تصميم المنهج وتطويره 7

6   

 

 6 

 

 توافرها االدلة ت

 متوفر الية محددة لطبيعة التقييمات التي تجرى للطلبة  1

 متوفر نظام الكتروني احصائي في المؤسسة لتحليل نتائج الطلبة  2

 متوفر استبيانات مدروسة لتقييم المنهج من قبل الطلبة والخريجين  3

 متوفر الية محددة الجراءات تطوير المناهج وتحديثها  4

 غير متوفر خطة محددة للتحول الى التعلم االلكتروني  5
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 العنصر الخامس : التعاون الدولي في تقويم البرنامج االكاديمي

 درجة 12العنصر الخامس : التعاون الدولي في تقويم البرنامج االكاديمي 

 التقييم

 المؤشرات ت
الكلية  الدرجة

 للمؤشر

 درجة المطابقة/توافر المؤشر

 كليا جزئيا ال توجد

تتاكد المؤسسة التعليمية بصورة منتظمة من ان مخرجات  1

البرنامج االكاديمي متوافقة مع المعايير العالمية عن طريق 

االستعانة بمعايير االقسام العلمية المناظرة في الجامعات 

 مع مراعاة مالءمتها للبيئة العراقية.العاملية لتقويم المناهج 

6   

 

 6  

تعقد المؤسسة اتفاقيات مع االقسام المناظرة في الجامعات  2

العالمية الرصينة لتطوير المناهج واستضافة خبراء المناهج 

 في الجامعات العالمية لمناقشة اليات تقويمها وتطويرها 
6   

 

 6 

 

 توافرها االدلة ت

دراسات تقويمية عن مدى توافق مخرجات البرنامج االكاديمي المطبق  1

 مع المعايير العلمية 

 غير متوفر

 غير متوفر اتصاالت موثقة في المؤسسة مع االقسام المناظرة في الجامعات العالمية  2

اتفاقيات مع االقسام المناظرة في الجامعات العالمية الرصينة لتقويم  3

 المناهج

مع جامعة السلجوق  –جاز قيد االن

 التركية

وثائق مختلفة باستضافة خبراء مناهج في الجامعات العالمية لمناقشة  4

 اليات تطوير المناهج

 متوفر
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 نقاط القوة

تراعي اهداف المناهج حاجات الطلبة وسوق العمل  .1

وطبيعة العصر وكما تركز على اكساب المهارات 

التخصصية المهنية بطريقة قابلة للتدقيق والقياس 

 والمالحظة 

وجود الوصف االكاديمي لتوصيف المقررات  .2

الدراسية المتضمن معلومات عامة عن المقرر 

تمل عليها ويضم مخرجات التعلم والمفردات التي يش

لية التعليمية المعلنة المقرر وكما يتوافق مع رسالة الك

 واهدافها 

يراعي محتوى المقررات على التوازن بين حاجات   .3

 الفرد والمجتمع 

تستعمل الكلية استراتيجيات التعلم والتعليم الحديثة  .4

مثل محاضرات عبر االنترنت )سكايب( لتوضيح 

العالمية وكما  الطرق الحديثة المتبعة في الجامعات

 ( .small groupsتتبع طريقة المجاميع الصغيرة)

تنشر المحاضرات على الموقع االلكتروني للكلية مما  .5

 يتيح للطلبة االستفادة منها بشكل مباشر 

استعمال الشاشات الذكية وانظمة الفيديو كونفرنس  .6

واجهزة العرض الضوئي في القاء المحاضرات مما 

 التعليم . يساعد على تسهيل عملية

عما اتفاقيات عمل مشتركة مع دائرة صحة ديالى  .7

 والجامعات العالمية لالرتقاء بعملية التعليم 

( اسئلة MCQاستعمال طريقة االمتحان العملي )  .8

مكتوبة عن الحالة ويجاب عليها من قبل الطالب 

( الذي OSPEوكذلك طريقة االمتحان العملي  )

ي وحاالت وجانب سرير يشمل محطات جانب عملي

مرضية مصورة باالضافة الى الجانب الشفوي  

الذي  OSCE )وكذلك طريقة امتحان االوسكي )

يشمل محطات  كل محطة ذات وقت معين ويتالف 

–الفحص السريري –من :تاريخ الحالة المرضية 

 –تفسير المعطيات  –االجراءات واالختبارات 

 التدبير والمعالجة .

 نقاط الضعف

واضحة لطرائق تدريس الطلبة  من ذوي ال يوجد  الية  .1

االحتياجات الخاصة علما ان طلبة كلية الطب ليس من 

 المفترض ان يكونوا من ذوي االحتياجات الخاصة .

 ال توجد خطة سنوية حول سبل تعزيز التعلم الذاتي للطلبة .  .2

 التوجد خطة محددة للتحول الى التعلم االلكتروني . .3

 اليوجد نظام الكتروني لتحليل نتائج الطلبة  .4

التوجد دراسات تقويمية عن مدى توافق مخرجات البرنامج  .5

 االكاديمي مع المعايير العالمية .

ال يوجد كتاب موجه الى دائرة صحة ديالى لبيان مدى مالئمة  .6

 المقررات لسوق العمل .

 

 

 خطة التحسين :

ذوي االحتياجات الخاصة الذين يتعرضون للحوادث ومع االخذ بنظر االعتبار  وضع خطة والية واضحة لتدريس الطلبة من .1

 احتياجاتهم االخرى غير الدراسية مثل سهولة التنقل وغيرها بما يضمن حقهم في التعلم .

 وضع خطة سنوية لتعزيز التعلم الذاتي للطلبة وللتحول الى التعلم االكتروني لتحليل نتائج الطلبة . .2

 تقويمية مع الكليات المناظرة لبيان مدى توافق مخرجات البرنامج االكاديمي مع المعايير العالمية .عمل دراسات  .3
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 الخالصة

 تقرير التقييم الذاتي لمعايير االعتماد المؤسساتي /كلية الطب

 الكلي الدرجة العنصر المعيار ت

 االول االول 1

 الثاني

36 

15 

51 

 االول الثاني 2

 الثاني

 الثالث

 الرابع

 الخامس

34 

20 

36 

44 

40 

174 

 االول الثالث 3

 الثاني

27 

47 

74 

 االول الرابع 4

 الثاني

 الثالث

 الرابع

18 

32 

6 

37 

93 

 االول الخامس 5

 الثاني

 الثالث

 الرابع

 الخامس

75 

20 

6 

4 

6 

111 

 االول السادس 6

 الثاني

 الثالث

 الرابع

47 

6 

16 

8 

190 
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 الخامس

 السادس

 السابع

 الثامن

22 

6 

21 

64 

 35 35 االول السابع 7

 االول الثامن 8

 الثاني

 الثالث

 الرابع

 الخامس

14 

30 

24 

41 

12 

91 
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