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باشراف اعدادهتم

طالب جواد كاظماالستاذ الدكتور 

وكالة/عمید كلیة الطب البیطري

و

االستاذ الدكتور كریم سعدون علي

و

االستاذ المساعد الدكتور

سماحسان نصیف جا

معاون العمید للشؤون العلمیة والطلبة

و

وضمان الجودةلجنة من الفروع العلمیة
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تقریر التقویم الذاتي للعام الدراسي

2017/2020للعام الدراسي 
میة وتسعى الن تكون رافدا ھي احدى كلیات جامعة دیالى العل) كلیة الطب البیطري: (الكلیة

لعلمي لتساھم في اتمام نھضة العراق عن طریق امداده الجامعة ولبنة في ھذا الصرح امھما في
بما یحتاج من كوادر علمیة متخصصة

دیالىجامعةضمنفنیةككلیةالبیطريالطبكلیةتسعى) :البیطريالطبكلیة( الكلیةوظیفة
معحقیقیةشراكةلبناءالكلیةوتتطلعالبیطريالطبكلیاتمنمثیالتھابینموقعالھالتحقق

العلمیةالكلیةمنتسبيقدراتوتعزیز، العامةالمصلحةمبدأمنانطالقاكافةالمجتمعسساتمؤ
.األداءكفاءةوتحسینالتعلیمببیئةلالرتقاءالمستمرالتطورومواكبة، واإلداریةوالبحثیة

البیطريالطبكلیةعنمختصرةنبذة

مالكاتتھیئةعلىتعملوھيم2002عامفيدیالىجامعة–البیطريالطبكلیةتأسست
الفسلجةفرع، العامةالصحةفرع( فروعسبعالكلیةموتضالبیطريالطبفيمتخصصة

، التشریحفرع، اإلمراضفرع، والتولیدالجراحةفرع، الباطنيالطبفرع، واألدویة
، 2002عامفيالطلبةمندفعاتھاأولىالكلیةاستقبلتحیث) . المجھریةاألحیاءوفرع
علىللحصولتؤھلھمالتيالبیطریةالعلوممختلفالخمسةالدراسةسنواتخاللالطلبةویتلقى
فيالماجستیردراسةاستحداثوكذلكالبیطریةوالجراحةالطبفيالبكالوریوسشھادة

العاملھذاالمجھریةواألحیاءالمشتركةاإلمراضاختصاصات

رسالة واھداف الكلیةرؤى و
الرؤى : 

ان تتبوء كلیتنا في منزلتھا كأحدى كلیات الطب البیطري المرموقة دولیا في مجاالت التعلیم 
البیطري ورعایة الصحة الحیوانیة من اجل صحة الغذاء للمواطن العراقي وفي مجال البحث 
العلمي الھادف الى الخدمات البیطریة وفي خدمة المجتمع والتطویر في كافة مجاالت الطب 

.البیطري الحقلیة وحیوانات



تقریر التقییم الذاتي  كلیة الطب البیطري / جامعة دیالى 

3

الرسالة : 

تلتزم كلیة الطب البیطري جامعة دیالى 

طبیب بیطري مؤھل لسوق العمل ألعدادبتوفیر بیئة ووسائل تعلیمیة متطورة ومناسبة .1
في ضوء مفھوم االمن الوطني والقومي والعالمي وطبقا لمعاییر الجودة وإقلیمیامحلیا 

.نسان والحیوان وخدمة الصناعات البیطریة الشاملة للحفاظ على صحة اال

.ضمان سالمة الغذاء من خالل برنامج دراسیة لمرحلتى البكالوریوس والدراسات العلیا.2

تقدیم بحوث علمیة متمیزة تساھم في تقدیم حلول متكاملة فنیا وتكنلوجیا لالقتصاد .3
.الوطني

لمستفیدین في ضوء اخالقیات تبادل معرفي وتكنلوجي لتحقیق التنمیة المستدامة لجمیع ا.4
.المھنة بما یخدم المجتمع واقتصادنا الوطني والحفاظ على التراث والھویة العراقیة 

:االھداف االستراتیجیة للكلیة 

تقدیم برامج وخدمات تعلیمیة في ضوء معاییر الجودة الدولیة وبما یتناغم مع التطورات : اوال
ة العالمیة وبما یسھل ویرفع من قدرة التعلم واالداء التكنلوجیة المعلوماتیة وااللكترونی

المھاراتي 

.رفع كفاءة االداء المؤسسي وتنمیة الموارد الذاتیة للكلیة : ثانیا

تنمیة مھارات وقدرات الطالب على االبداع واالبتكار والتفكیر العلمي وریادة االعمال : ثالثا

.الكلیة تنمیة مھارات وقدرات الموارد البشریة: رابعا 

دعم وتطویر منظومة البحث العلمي وتطبیقاتھ وبما تستوجبھ التغیرات البیئیة : خامسا 
والظروف المحلیة والعلمیة واعتماد وسائل تكنلوجیا المعلومات بما تستوجبھ المراحل المتعاقبة 

.دعم وتطویر دور الكلیة في تحقیق المسؤولیة االجتماعیة والتمیة البیئیة : سادسا

.الكلیة أنشھتطویر وبناء نظام معلومات الكتروني متكامل یغطي كافة : ابعا س
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تدعیم عالقات الشراكة بین الكلیة والمؤسسات الدولیة واالقلیمیة والمحلیة والحكومیة : ثامنا
والخاصة من خالل تعاقدات علمیة وبحثیة 

مھام الكلیة-
یئة المباشرة وغیر المباشرة للكلیة وأن تراعي رسالة الكلیة التغیرات المتوقعة في الب

ینعكس النشاط االستراتیجي على الھیكل التنظیمي للكلیة مع أخذ المباديء التالیة 
:باالعتبار 

.توجیھ العملیة التعلیمیة نحو تنمیة اإلنسان وتقدم المجتمع -أ
.حسن اإلدارة وتوظیف الموارد واستخدام التقنیة الحدیثة - ب
التعلیمیة في تحقیق أھداف التعلیم المستمر وتنمیة إسھام العملیة - ت

.أشكال ومستویات أخرى من التعلیم 
.مراعاة تقدم البحث العلمي ونشر وتطبیق نتائجھ - ث
مراعاة نوعیة الحیاة الجامعیة فیما یتعلق بأعضاء ھیئة التدریس -ج

.واإلداریین والطلبة وبیئة الجامعة الداخلیة 
.المالیة لسنوات اإلستراتیجیة وبرامجھابیان كیفیة توفیر الموارد-ح
وجود آلیة مستمرة لمراجعة اإلستراتیجیة وبرامجھا وإجراء التعدیالت -خ

.التنظیمیة في الوقت المناسب 

:الموارد المادیة-
:ومقام علیھا مجموعة منملك للكلیةلى مقامة على ارض اكلیة الطب البیطري جامعة دی

یة المختبرات والكرفانات والحقل الحیواني والمكتبة االبنیة القدیمة وتشمل ابن-أ
واالستعالمات والمرافق الصحیة وحدائق الكلیة وكافتریا الطلبة وقاعتین طالبیة 

طالبيلضافة الى الملعب اباال
االبنیة الحدیثة وھي بنایة العمادة وبھا عمادة الكلیة والشعب والوحدات االداریة والعلمیة - ب

اعات طالبیة وقاعة للدراسات العلیا وقاعة للتعلیم المستمربالضافة الى ثالثة ق
% 70توجد في الكلیة ابنیة حدیثة اربعة مجمعات غیر مكتملة ونسبة االنجاز فیھا - ت

ومتوقف العمل بھا بسبب مشاكل قانونیة مع الجھة المنفذة
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:القاعات-
فقط4= القاعات الطالبیة

1=قاعة لدراسات العلیا

2=ستمرقاعة للتعلیم الم

المختبرات-
:یوجد في الكلیة عدد من المختبرات العلمیة الطالبیة والبحثیة وھي

.مختبرالصحة العامة-1
. مختبر التغذیة-2
.مختبر الحاسبات-3
.مختبر التشخیصات المرضیة-4
. مختبر الفسلجة-5
. مختبر االدویة-6
. مختبر الكیمیاء الحیاتیة-7
. مختبر الكیمیاء العامة-8
. مختبر الجراثیم-9

. مختبر الطفیلیات- 10
. مختبر المناعة والفیروسات- 11
. مختبر االمراض- 12
. مختبر الوالدة- 13
.  مختبر الجراحة واالشعة- 14
. مختبر التشریح- 15
مختبر االنسجة- 16

اما المختبرات البحثیة فھي
.مختبر البایولوجي الجزیئي-1
.مختبر الطب الباطني-2
.ميالمختبرات الطالبیة المجھزة بلوازم البحث العل-3
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عدا مختبر الحاسبات الذي یحتوي على حاسوب الغراض المختبر8تحتوي المختبرات على 
وتحتوي المختبرات ایضا علىحاسبة ووحدة االنترنیت التي تحتوي على اربعة حاسبات16

جھازا مختبریا142

ویوجد في الكلیة
الحقل الحیواني-1
بیت الحیوانات المختبریة-2
تصنف اخرى21ائن والمعدات و كمن الم13وتوجد في الكلیة -3

وتوجد في الكلیة
مكتبة الكلیة-1
كافتریا الكلیة-2
الملعب الطالبي-3

االداریةالمكاتب
والعلمیة والتدریسیة من ةتتوفر في الكلیة المكاتب االداریة لكافة التشكیالت االداری

شعب ووحدات باالضافة الى مكاتب التدریسیین

یةالمرافق الطالب
تتوفر في الكلیة كافتریا طالبیة وملعب طالبي وحدائق وشعبة انشطة طالبیة ومكتبة 

.ھجیة والعلمیةنمجھزة باعداد البأس بھا من الكتب الم

المباني التي تحتاج الى تطویر
تحتاج الكلیة الى اكمال االبنیة الحدیثة وعددھا اربعة مجمعات لو اكتملت فأنھا تحدث .1

.ة عالیة بكل المستویات المتعلقة بالكلیةنقلة نوعیة وعلمی
كما تحتاج الى كافتریا ، تحتاج الكلیة الى قاعات حدیثة مدرجة طالبیة وللمؤتمرات .2

نایات مخازن متخصصة وللمواد ة وبثونادي طالبي حدیث وبنایة مكتبة حدی
.)المخزن الموجود غیر نموذجي(یاویة والبایولوجیة الكیم

مكتبة الكلیة
يطب البیطري مكتبة متواضعة تشمل على مایللكلیة ال

كتاب1202وعددھا الكتب-
طالب/6طالب/نسبة كتاب-
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یوم/ساعة6عدد ساعات العمل-
یوم/25عدد رواد المكتبة-

كتبة حاصل على ماجستیر مكتباتماحدھما مدیر شعبة ال2یوجد في المكتبة كادر عدد 
قرص مدمج یحتوي على كتب الیكترونیة68مع كتبة الب توبمیوجد في ال

ھیكلیة الكلیة
یكون السید العمید على رأس الھرم وترتبط بھ ) مرفق(تتبع الكلیة نظاما ھیكلیا ھرمیا 

الفروع العلمیة والسادة المعاونین وعدد من الشعب والوحدات باالضافة الى امین مجلس 
الكلیة 

لشعب والوحدات العلمیةوترتبط بالمعاون العلمي مجموعة من ا
وترتبط بالمعاون االداري الشعبة المالیة والشعبة االداریة والشعبة القانونیة

الموارد المالیة-
دوالر امریكي114,734= 2014الموازنة المالیة للعام -
دوالر امریكي38,146= 2015المال المصروف لعام -
)ب فقطروات(ھي تشغیلیة 2016الموازنة المالیة للعام -
)رواتب فقط (ھي تشغیلیة 2017الموازنة المالیة للعام -
التوجد نسبة نماء بسبب الظروف المالیة التي یمر بھا البلد-
التوجد موازنة للبحث العلمي لنفس السبب اعاله-
التوجد موازنة الغراض صیانة المباني واالجھزة والمعدات لنفس السبب في اعاله-

المیزانیة االنشائیة
التوجد في الكلیة میزانیة انشائیة لعدم توفر التخصیصات المالیة

الموارد البشریة-
:مكون منوفنيیوجد في الكلیة كادر اداري

3=مھندس-
48=اداري

28=فني

ھیكلیة الكلیة
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وكالة ویرتبط بھ ما یلي/یراس الكلیة السید عمید كلیة الطب البیطري-
مجلس كلیة الطب البیطري وامینھ-
شعبة المكتبة-

شعبة االعالم-- 
شعبة ضمان الجودة-
وحدة الدراسات العلیا-
لجنة الترقیات العلمیة الفرعیة-

والطلبة وترتبط بھةالسید معاون العمید للشؤون العلمی
شعبة التسجیل-
شعبة البحث والتطویر-
شعبة الدراسات والتخطیط-
شعبة التعلیم المستمر-
ات الثقافیةشعبة البعثات  والعالق-
واالنترنیتالمعلوماتیةشعبة ا-
شعبة االنشطة الطالبیة-

الشعب االداریة التابعة للسید معاون العمید للشؤون االداریة

الشعبة االداریة -1
الشعبة المالیة -2
الشعبة القانونیة-3

طلبة الكلیة-
ة االستیعابیة طالب وطالبة وحسب خطة القبول المبنیة على الطاق50تقبل الكلیة سنویا 

للكلیة ولكن یكون العدد المقبول فعال اكثر من المخطط اعتمادا على ظروف البلد وخطة 
كان 2017/2018ولعام التقویم القبول المركزي لوزارة التعیم العالي والبحث العلمي

:عدد الطالب حسب التفصیل التالي
54=المرحلة االولى

60=الثانیةالمرحلة
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31=الثالثةالمرحلة
29=المرحلة الرابعة

20=المرحلة الخامسة

طالبا وطالبة في الدور الثاني 6طالبا وطالبة في الدور االول و12تخرج من الكلیة 
ھو 2017/2018والتكمیلي وبھذا یكون مجموع الطلبة المتخرجین للعام الدراسي 

طالبا وطالبة18
راسیة نفسھا اسیة منتخب من قبل طلبة السنة الددرویوجد ممثل طالبي لكل سنة

ون حلقة الوصل بین الطلبة والكلیةمتابعة مصالح الطلبة وطلباتھم ویكیتولى 

االجازات الدراسیة
تم منح االجازات الدراسیة لكوادر الكلیة من المدرسین المساعدین الكمال شھادة 

لكلیة وكذلك للكادر الوسطي من الدكتوراة داخل القطر لالختصاصات التي تحتاجھا ا
وكان عدد االجازات .حملة شھادة البكالوریوس للحصول على شھادة الماجستیر 

للماجستیر) 2(للدكتوراة و ) 5(الدراسیة 

في الكلیةعدد طلبة الماجستیر
4=طلبة فرع االحیاء المجھریة

3=طلبة فرع االمراض المشتركة
7= المجموع الكلي 

7:201نسبة عدد طلبة الماجستیر الى طلبة الدراسات االولیة 
1:28.8اي بنسبة 

الكلیة في القبول شروط

ـ إن نظام القبول في كلیة الطب البیطري ھو القبول المركزي من وزارة التعلیم العالي والبحث 1
.العلمي فقط

.في مواد اإلحیاء والكیمیاء والفیزیاء70تقل درجات الطالب عن الـ إن 2

.ـ الیوجد تمییز في القبول بین الذكور واإلناث3
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إلیة توزیع الطلبة في الكلیة

كلیة الطب البیطري من الكلیات ذات القسم الواحد وكما ھو معمول بھ في كلیات المجموعة 
.الطبیة

ضوابط شؤون الطلبة

ضوابط المتعلقة بھمللبة وتسجیلھم وكل اتستلم الكلیة سنویا شروط انتقال الط-1

تعتمد الكلیة على  قانون انضباط الطلبة في حل المشاكل المتعلقة بھم حیث تشكل لجنة باسم -2
لجنة انضباط الطلبة وبامر اداري یرأسھا السید معاون العمید للشؤون العلمیة والطلبة وعضویة 

.ةكل من مدیر شعبة التسجیل ومدیر الشعبة القامونی

طرق التدریس المعتمدة

تشمل طرق التدریس المعتمدة في كلیة الطب البیطري الطرق األكادیمیة من خالل وسائل 
.اإلیضاح والتعلیم النظري والعملي بما یمكن الخریج من ممارسة المھنة بنجاح

النظام التدریسي المعتمد في الكلیة

تبع في اغلب المواد الدراسیة في كلیات الطب ـ ھو النظام الم:ـ نظام السنة الدراسیة الكاملة 1
.)سابقا(البیطري

2014(بدءا من العام الدراسي مواد الدراسیةللـ ھو النظام المعتمد :ـ نظام الفصول الدراسیة 2
اي ان نظام الكورسات مطبق حالیا في السنة االولى والثانیة والثالثة .صعودا)2015-

فھي على النظام السنوي وسیتم تطبیق النظام الكورسي على السنة اما السنة الخامسة . والرابعة
.2018/2019بدءا من العام الدراسي الخامسة

لغة التدریس في الكلیة

.لغة التدریس في الكلیة ھي اللغة االنكلیزیة

)مادة اللغة العربیة ومادة الدیمقراطیة وحقوق االنسان تدرس باللغة العربیة : (مالحظة 
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الكلیةالعلمیة فيفروعال
یقوم فرع التشریح بتدریس مادة التشریح لطلبة المرحلة األولى والمرحلة الثانیة :فرع التشریح*

.لطلبة المرحلة الثانیةواالنسجةومادة األجنة

یقوم الفرع بتدریس مادة الجراثیم والفطریات ومادة الفایروسات :فرع اإلحیاء المجھریة*
.یات لمختلف الحیوانات وطرق نقلھا لإلمراض لطلبة المرحلة الثالثةالطفیلةوالمناعة وماد

مادة الكیمیاء العامة والكیمیاء الحیاتیة والفیزیاء یقوم الفرع بتدریس:فرع األدویة والفسلجة*
.مادة الفسلجة للمرحلة الثانیة ومادة األدویة والسموم لطلبة المرحلة الثالثةالطبیة

وادارة الدواجن یقوم الفرع بتدریس مادة إدارة وسلوك الحیوان:یطریةفرع الصحة العامة الب*
لطلبة المرحلة األولى ومادة الوراثةوالیمقراطیة وحقوق االنسانواللغة االنكلیزیة والحاسوب

.ومادة صحة الغذاء والتلوث البیئي لطلبة المرحلة الخامسةومادة االحصاء للمرحلة الثانیة

یقوم الفرع بتدریس مادة اإلمراض لطلبة المرحلة الثالثة :ض الدواجنفرع اإلمراض وإمرا*
وإمراض الدواجن وعلم اإلمراض الخاصة لطلبة المرحلة الرابعة وعلم األسماك ومادة الطب 

.العدلي والسلوك المھني ومادة التطبیق البیطري إلمراض الدواجن لطلبة المرحلة الخامسة

قوم ھذا الفرع بتدریس مادة التشخیصات المرضیة ومادة الطب ی:فرع الطب الباطني والوقائي*
الباطني ومادة اإلمراض المعدیة والمشتركة ومادة التطبیق البیطري لطلبة المرحلة الرابعة 

.ومادتي التطبیق البیطري والطب الباطني لطلبة المرحلة الخامسة

الجراحة ومادة الخصوبة یقوم ھذا الفرع بتدریس مادة:فرع الجراحة والتولید البیطري*
واإلمراض التناسلیة ومادة التطبیق البیطري لطلبة المرحلة الرابعة والجراحة ومادة التولید 

.ومادة التطبیق البیطري لطلبة المرحلة الخامسة
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الكادر التدریسي في الكلیة
یتوفر في الكلیة كادر تدریسي وحسب اللقب العلمي

غیر المتفرغین

5=استاذ

13=استاذ مساعد

18=مدرس

16=مدرس مساعد

نوالمتفرغ

4=مدرس مساعد

حسب الشھادة

14=دكتوراة

38=ماجستیر

المبتعثون

الیوجدماجستیر

مبتعثون الى بریطانیا ومالیزیا و استرالیا7دكتوراة
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البحث العلمي
انجز تدریسیو الكلیة عدد الباس بھ من لبحوث بالرغم من عدم توفر الدعم المالي فقد 

:المنشورة وحسب التفصیل التالي

1/9/2018الى 1/9/2017من عنوان الفقرةت
56عدد التدریسیین-1
56البحوث المخططة-2
56البحوث المنجزة داخل وخارج الخطة-3
43البحوث المنفذة من الخطة-4
*70التجریبیةالبحوث العلمیة التطبیقیة و-5
البحوث التي تخدم سوق العمل او -6

ساھمت في ابتكار حل لمشكلة
58*

*56البحوث التي تعالج المشاكل في المجتمع-7
عدد البحوث المنشورة ضمن قواعد 8

scopusبیانات 
16

زیادة العدد تشمل المدور من االعوام السابقة

( 2018وعام 2017لتعلیم المستمر لعام واستطاعت الكلیة ان تقوم بعدد من ندوات ا
) مرفق

خدمة المجتمع
تقدم الكلیة خدماتھا الى الفالحین والمزارعین ودوائر الدولة اذ تقوم مختبرات الكلیة بالتحلیالت 
المرضیة للحیوانات المنتجة المصابة بامراض مختلفة وكذلك لدواجن المربین وكذلك مؤسسات 

ص امراض الكالب البولیسیة وكذلك تقوم فروع الكلیة المختصة بالعملیات الدولة مثل تشخی
.الجراحیة لمختلف الحیوانات وكذلك بعملیات التولید وتشخیص الحمل لمختلف الحیوانات

استطاعت الكلیة وبنجاح من جذب المربین والمزارعین الى كلیة الطب البیطري من خالل 
الل استقبال الحاالت المرضیة والجراحیة وحاالت نشاطات فرع الجراحة والتولید ومن خ

الوالدة وكذلك حاالت الدواجن مما اعطى سمعة طیبة للكلیة بین الفالحین والمزارعین والمربین 
واسس لدخل البأس بھ للكلیة لسد بعض االحتیاجات في الظروف المالیة الحرجة التي یعاني 

.منھا البلد
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الدراسات العلیا في الكلیة

راسات العلیاالد
كان عام الدراسات العلیا في الكلیة حیث تم فتح نوعین من دراسة 2017/2018العام 

:الماجستیر ھما
طلبة ماجستیر3ماجستیر امراض مشتركة في فرع الطب الباطني والوقائي وبھ .1
طلبة ماجستیر4ماجستیر احیاء مجھریة بیطریة في فرع االحیاء المجھریة وبھ .2

طوة رائدة في الكلیة مما یؤسس لمستقبل زاھر یتم من خاللھ افتتاح وتعتبر ھذه خ
دراسات ماجستیر في الفروع االخرى بعد توفر الكادر المناسب حسب الضوابط 

.والتعلیمات

التحدیات والحلول المقترحة
رسالة واھداف الكلیة-1

تھ زراعي ان كلیات الطب البیطري من المؤسسات العلمیة المھمة في مجتمع ھو بطبیع
غذائھ باالضافة الى عالقتھا المھمة بالثروة وولھا عالقة مباشرة بصحة االنسان 

لذا فان عملیة تطبیق رسالة واھداف الكلیة تحتاج الى مراجعات مھمة من حیث الحیوانیة
اعداد ومستوى الطلبة واعداد ومستوى الكادر التدریسي واعداد ومستوى الكادر المساند 

روف عصیبة بة لتحقیق ھذه االھداف وخاصة في ظوفیر االرضیة الخصباالضافة الى ت
یمر بھا البلد وتحتاج الى تظافر الجھود ومضاعفتھا الختصار الزمن حتى الیكون 

.للتخلف والتأخر منفذ

الموارد المادیة-2
نظرا للظروف الصعبة التي یمر بھا بلدنا الحبیب من تحدیات على المستوى المادي 

وتقدر الكلیة 2017/2018لم یحدث نماء في الموارد المادیة للعام ، مني المالي واال
:ومجالسھا ومجالس فروعھا الظروف التي یمر بھا البلد ولذلك فھي تتجھ الى

بالرغم من حاجة التوسعالحرص على ماتحقق من موارد مادیة للسنوات الماضیة-1
لعمل التطوعي وھذا ما تم صیانة مامتوفر من موارد مادیة بجھود ذاتیة وتشجیع ا-2

تحقیقھ فعلیا فقد تمت صیانة بعض المباني ومرافقھا بجھود ذاتیة وتم توفیر العلف 
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االخضر للحیوانات وحفر االبار كمصدر میاه وبجھود ذاتیة وتشجیع العمل 
.التطوعي

الحرص على االجھزة المختبریة وصیانتھا ذاتیا بما یتناسب مع الظرف العام للبلد-3
على الممتلكات العامة من كتب ومباني والیات وادامتھا ذاتیا بما الیشكل الحرص -4

عبئا اضافیا على البلد حتى تزاح الغمة من ارھاب وتوجیھ موارد الدولة من الحرب 
.الى االعمار

االستفادة من االراضي الخالیة من المباني في زرعھا كحدائق او مصدر للعلف -5
.االخضر لحیوانات الكلیة

ل من استخدام التیار الكھربائي بصورة غي مبررة واالقتصاد بالمحروقات قدر التقلی-6
.االمكان سواء باالستخدام الیومي للتدریس او وقود العجالت

الشؤون المالیة والرقابیة-3
دوالر مقارنة 38,000ھي مایقارب 2015ان االموال المتوفرة في میزانیة الكلیة للعام 

دوالر ولذلك لم یحدث انماء بسبب عدم كفایة االموال 114,000بمقدار 2014بعام 
.یمر بھا البلداعاله وھي الظروف الصعبة التيالمرصودة والسبب تم توضیحھ في 

فھي تشغیلیة فقط والتوجد اموال الغراض 2017وكذلك عام2016اما االموال لعام 
.االنماء بسبب الظروف التي یمر بھا البلد

من خالل عالج الحیوانات للمربینمساندة للتمویل ومنھا ذاتیةمصادرایجاد : المقترح
.وفتح مكاتب استنساخ للطلبةمقابل ثمن

.رادایقیام الكلیات ذات الموارد المالیة بمساعدة ومساندة الكلیات التي التملك ا

)النظام التسییري(االدارة -4
:تعاني كلیة الطب البیطري من مایلي

یتالئم وحاجة الكلیة ففي الشعب العلمیة یوجد موظف الكلقلة الكادر الوظیفي بش-1
واحد في الشعبة وھو تدریسي یقوم بالتدریس وادارة الشعبة والطباعة والرد على 
الكتب الرسمیة والقیام باالحصائیات المطلوبة وعند تمتعھ بالعطلة الربیعیة او 

.الصیفیة یتوقف عمل الشعبة
.اریةھذا ینطبق ایضا على الشؤون االد-2
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قلة الكادر الوسطي من معیدین وفنیین واصبح المدرس المساعد والمدرس بدیال -3
.عنھم

.قلة كادر الخدمات والصیانة بشكل الیتناسب مع حجم وتوسع الكلیة-4
عزوف اغلب الكوادر في دخول دورات تطویریة او تأھیلیة بسبب فرض مبالغ على -5

.االنضمام الیھا

المقترحات
كوادر جدد من التدریسیین والفنیین المختبریینالعمل على تعیین -1
.تسویة المالك ونقل الكادر الفائض من كلیات معینة الى اخرى ھي بامس الحاجة-2
.عمل دورات تأھیلیة او تطویریة مجانیة-3

الطلبةوتقویماالكادیمیةوالتخصصاتالبرامج-5
 علمیة والدرجة للللكلیة تعلیمات واضحة بخصوص مكونات الخطة الدراسیة

تخصص بحیث تعكس الخطة تلك التتضمن تحدیداً واضحاً ألھداف وتخصص ، ال
األھداف مع بیان المتطلبات العامة المشتركة لجمیع الطلبة والمتطلبات على 
مستوى الكلیة والمتطلبات على مستوى التخصص ، والمتطلبات االختیاریة 

بحوث التطبیقیة ، والبرامج التعلیمیة ومتطلبات الرسائل الجامعیة وال
 مع مراعاةالخطة الدراسیة واضحة وفي متناول كل عضو ھیئة تدریس وطالب

:الشروط التالیة في تلك الخطط

ال یقل عدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوریوس عن -أ
ساعة معتمدة أو ما یعادلھا ، أو أربع سنوات دراسیة للجامعة التي 120

لدراسي السنوي تأخذ بالنظام ا
التخصصات التي تتطلب مدداً أو / یؤخذ في االعتبار األنظمة التعلیمیة - ب

. ساعات معتمدة أكثر أو أقل وتنسجم مع المتطلبات العالمیة
تنص الخطة الدراسیة على شروط االنتظام في الدراسة وشروط اإلنذار - ت

والفصل     والتحویل من تخصص آلخر أو من جامعة إلى أخرى 
تحدید الحدین الزمنیین األدنى واألعلى لنیل الدرجة -ج
تحقیق التكامل والترابط والتدرج في مواد الخطة وضبط التداخل في موادھا -د

التوازن بین موضوعات التخصص والموضوعات العامة -ھـ
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التوازن بین المواد النظریة والعملیة في كل موضوع حسب التخصص -و
ي تتیحھا الجھات المتخصصة وتوفیر فرص التدریب الت

توضیح شروط ومتطلبات االلتحاق بالدراسات العلیا وتحدید أسالیب - ز
الدراسة وشروط منح الشھادة على أن تتوافق مع المستویات العالمیة 

كالتعلیم المفتوح والتعلیم عن بعد ( شروط االلتحاق باألنماط الحدیثة من التعلیم -س
الحصول على الدرجات العلمیة ان وجدت ومتطلبات) وغیرھا 

اسالیب تقویم الطلبة وإجراءاتھا وتوقیتاتھا -ح
.ضمان سھولة ایصال المادة العلمیة للطالب -ط
.نشر جدول بمواعید اللقاءات في الفروع واألقسام والمراكز - ي
.عدم وجود دلیل استرشادي للطالب- ك
.ى عند الضرورةعدفي مجلس الكلیة یستيعدم وجود ممثل طالب-ل
عدم االلتزام بخطة القبول المقترحة من الكلیات-م
الجدد متأخر جدا بما الیمكن الكلیة من اكمال برنامجھا االكادیميظھور قبول الطلبة- ن

نقاط القوةالحلول المقترحة

یكون للكلیة نظم وبرامج لمراجعة وتطویر الخطة الدراسیة والتقویم المستمر :التقویم -1
اء تراعى فیھا مواكبة متطلبات العصر والحرص على نوعیة األداء لألد

محاضرات عضو ھیئة التدریس معتمدة على مصادر عالمیة للمقرر والتي تدرس في -2
كلیات الطب البیطري المحلیة والعالمیة

وجود مصادر متنوعة ووافیة لكتب ورقیة والیكترونیة لتغطیة مفردات المقرر-3
لتوضیح وشرح المفردات في ) داتا شو (ورة التفاعلیة والعارضة التأكید استخدام السب-4

الجانب النظري
لتوضیح وشرح الجانب العمل العملي) السالیدات(استخدام الشرائح -5
استخدام االجھزة المختبریة للتطبیق العملي في توضیح مفردات المقرر-6
استخدام الحقل الحیواني للتطبیق العملي للمقرر-7
یارات المیدانیة للمستشفى البیطري لغرض االطالع والعمل لتطبیق التأكید على الز-8

المعلومة النظري
استخدام المكتبة واالنترنیت الغناء اطالع الطالب والتدریسي على المعلومة-9
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استخدام مختبرات علمیة متنقلة للتطبیق العملي- 10
ضرورة وجود ممثل للطلبة في مجلس الكلیة یستدعى عند الضرورة- 11
بخطة القبول المقترحة من الكلیة لتالفي االرباكااللتزام- 12
ضرورة بدء دوام الطلبة الجدد بعد اعالن قبولھم بما الیتجاوز شھر ایلول من كل - 13

.للبرنامج التدریسي االكادیمي) اسبوع15(عام النھ یعطي المدة الكافیة 

.ومساعدوھمالتدریسھیئةاعضاء-6
التحدیات والحلول

البیطري الى مراعاة زیادة اعداد الكادر التدریسي من حملة شھادة تحتاج كلیة الطب -1
الدكتوراة والماجستیر بمختلف االختصاصات وكذلك الكادر المساند من حملة 

.البكلوریوس والفنیین التقنیین
لھم من دور في الحفاظ على االجھزة اان الفنین ھم عصب المختبرات العلمیة لم-2

.المختبریة وصیانتھا
ر حوافز االستقطاب للكادر المتخصص كالسكن والنقل المجاني او منحھم قطع توفی-3

.االراضي السكنیة وما شابھ اسوة ببقیة الكلیات والجامعات
الحث على الترقیات العلمیة وتسھیل مھمات البحث والنشر لما لھ من تأثیر في رفع -4

.وى الطالب العلميالمستوى العلمي للكادر التدریسي والذي ینعكس ایجابیا على مست
.توفیر یوم واحد على االقل اسبوعیا لتفرغ الكادر التدریسي للبحث-5
باستقطاب خریجي االعدادیة من الفرع العلمي ممن لم السماح لكلیة الطب البیطري-6

تسنح لھم الفرصة في القبول في الكلیات والمعاھد للدخول بدورات التزید عن سنة مقابل 
لیة یمنح بعدھا شھادة تأھیلیة كفني مساعد في العلوم البیطریة ثمن تحدده الجامعة والك

نتیجة للنقص الحاد في ھذا الكادر كما ان العملیة توفر مردودا ) موظف صحي بیطري(
.ا للكلیة والجامعةمالی

الطلبة-8
یتم قبول الطلبة في كلیة الطب البیطري وفقا لشروط القبول المركزي في وزارة التعلیم -1

ویتابع شؤون الطلبة في الكلیة شعبة التسجیل المرتبطة بمعاون العمید . والبحث العلميالعالي
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للشؤون العلمیة والطلبة كما وتحتفظ الكلیة بسجالت للطلبة وتعمل على توفیر احتیاجاتھم 
.تھئ لھم جداول الدروس االسبوعیة وكذلك الجداول االمتحانیةوالرسمیة 

اف التربوي التي تعمل لقاءات مستمرة مع الطلبة لكافة السنوات توجد في الكلیة وحدة االشر-2
.الدراسیة وتستمع الى مشاكلھم وتعمل على حلھا

.تتوفر في الكلیة شعبة االنشطة الطالبیة التي تعني بكل انشطة الطلبة-3

التحدیات
ت الذي تقترح ال یتم في بعض االحیان االلتزام بخطة القبول المقترحة من قبل الكلیة ففي الوق-1

.أو اكثر60طالب وطالبة تظھر نتائج القبول باكثر من ذلك 50فیھ الكلیة قبول 

ما ولكون التدریس باللغة االنجلیزیة یجد ھؤالء الطلبة امستوى الطلبة المقبولین متدني نوع-2
.نھاج العلميمصعوبة في تقبل ال

مع اقلیم كردستان یخلق ارباكا في قبول الطلبة في استضافات خارج الجامعة والكلیة وخاصة-3
الكلیة لعدم وجود تطابق في المناھج كما ان التعلیمات وخاصة المقاصة العلمیة تستوجب اداء 

.الطالب لبعض الدروس حضورا وامتحانا وھذا یشكل ارباكا اخر

وجود نظام التحمیل یشكل ارباكا للعملیة التعلیمیة وخاصة في التخصصات العلمیة ولیست -4
.االنسانیة

فان عملیة اعداد الجداول للدروس وكذلك لالمتحانات یشكل اعاله4و 3استنادا للفقرة -5
جدول من اجل مصلحة التغییر اوضغطا كبیرا على الطلبة االخرین النھ احیانا یتطلب تھیئة 

.طالب واحد فقط

الزمة فر المدة الیة والیویسشكل ارباك للعملیة التدرظھور نتائج قبول الطلبة الجدد متأخرا ی-6
.وتمت االشارة الیھا في فقرات سابقة) اسبوع15الیوفر ال (الكمالھا 

عدم وجود نادي طالبي او كافاتریا نموذجیة للطلبة-7

.حاجة الطلبة الى قاعات دراسیة نموذجیة-8

.ة في الكلیةتزاحم الدروس والمنھج وضیق الوقت لھ التأثیر النفسي الكبیر على الحیاة الطالبی-9



تقریر التقییم الذاتي  كلیة الطب البیطري / جامعة دیالى 

20

عدم وجود زیارات میدانیة للطلبة الى الحقول الحیوانیة الخارجیة وخاصة حقول الدواجن - 10
.یقلل من المستوى العلمي والمعرفي للطلبةوھذاوكذلك القرى واالریاف

.الطلبة بحاجة الى سفرات علمیة الى كلیات طب بیطري مناظرة- 11

نقاط القوةالمقترحات

علم بالظروف االمنیة والمالیة للبلد وللمحافظة والجامعة ولكنھا تضع ھذه المقترحات للكلیة كل ال
:وتطلب تنفیذھا في حالة زوال المعوقات

زام بخطة القبول المركزي المقترحة من الكلیةتاالل-1
رفع معدل القبول في كلیة الطب البیطري-2
ھجالغاء استضافات الطلبة وخاصة مع االقلیم لعدم تطابق المنا-3
الغاء نظام التحمیل-4
الغاء االستضافة والتحمیل كفیل بتقلیل الضغط على الطلبة وخاصة في االمتحانات-5
ضرورة ظھور نتائج قبول الطلبة مبكرا بحیث یكون دوامھم في الثلث االخیر من شھر -6

.ایلول من كل عام
التخصص العمل على بناء كافتریا ونادي طالبي لطلبة كلیة الطب البیطري عند توفر -7

المالي او بناء كفتریا ونادي مشترك بین كلیة الطب وكلیة الطب البیطري في منتصف 
.المسافة بینھما

.بناء قاعات نموذجیة للطلبة-8
نقترح ان یكون الدوام للطلبة الساعة الثامنة صباحا وینتھي الدوام الساعة الثالثة عصرا -9

ظھرا حتى الساعة الواحدة بعد 12وبذلك نوفر للطلبة ساعة استراحة یومیا من الساعة 
الظھر وھي تشجع على الحیاة الطالبیة وفترة غداء للجمیع الطلبة والكادر التدریس اما 

.الموظفین فیكون دوامھم من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانیة بعد الظھر
عمل زیارات میدانیة للطلبة وللحقول القریبة- 10
عمل سفرات علمیة للطلبة- 11
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لعلميالبحث ا-8
تتوفر في كلیة الطب البیطري مختبرات بحثیة جیدة جدا وتحتوي على اغلب اجھزة -1

.البحث العلمي
موسعةیتوفر في الكلیة الحقل الحیواني المساعد في اجراء بحوث تطبیقیة صغیرة غیر -2
یتوفر في كلیة الطب البیطري البیت الحیواني للحیوانات المختبریة-3
في كلیتنا موضوعة البحث العلمي من خالل البیانات ترعى شعبة البحث والتطویر -4

المتوفرة لدیھا للبحوث المخططة المنجزة المنشورة وغیر المنشورة وكذلك البحوث 
.المخططة غیر كاملة النجاز ونسب االنجاز فیھا

التحدیات
جب ان الظروف المالیة واالمنیة التي یمر بھا البلد صعبة جدا وتستوعلى علم تام بالكلیة 

التكاتف والتضامن لعبور المحنة ولكنھا تقدم التحدیات والمقترحات لیكون لھا حیزا من التطبیق 
.مستقبال وعند زوال المحنة ان شاء هللا

توجد في الكلیة لجنة علمیة للنظر بالبحوث-1
لي الجراء البحوث او نشرھاعدم وجود دعم ما-2
مر علمي مركزي للجامعةالل مؤتخعدم وجود لجنة مركزیة لتقییم البحوث من -3
عدم وجود زیارات علمیة بین المؤسسات البحثیة داخل وخارج الجامعة-4
عدم وجود مكتب استشاري بیطري-5
عدم وجود نادي لخریجي الجامعة عامة والكلیة خاصة-6
عدم وجود مستشفى بیطري تعلیمي وتطبیقي-7

المقترحات
زامھم بطرح حلقة لعلمیة لتقویمھا واالزام الباحثین بطرح بحوثھم المقترحة على اللجنة ال-1

نقاشیة حولھا بعد اكمالھا
ضرورة توفیر الدعم المادي الجراء البحوث ونشرھا وخاصة التطبیقیة منھا-2
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ضرورة االستمرار بالفعالیة السابقة وھي مؤتمر علمي شامل للجامعة وتقییم البحوث -3
الفائزة

المراكز والكلیات البحثیة ضرورة اجراء زیارات میدانیة علمیة على االقل بین-4
المتناظرة

اعادة تنشیط فتح مكتب استشاري بیطري-5
ضرورة انشاء نادي لخریجي الجامعة او لكل كلیة یعني بشؤون الخریجین ومعرفة ما -6

الو الیھ للوقوف على حاجة سوق العمل وخاصة في المحافظة
زراعة لتحویل العمل على انشاء مستشفى بیطري تعلیمي او التنسیق مع وزارة ال-7

.المستشفى البیطري في بعقوبة الى مستشفى بیطري تعلیمي

خدمة المجتمع-9
:كلیة الطب البیطر ي من الكلیات العلمیة العالجیة الخدمیة حیث تقدم

الخدمات التشخیصیة و العالجیة لحیوانات المربین من عجول وابقار واغنام وماعز -1
وخیول

ول الدواجن والطیور بانواعھاالخدمات التشخیصیة والعالجیة لحق-2
الخدمات التشخیصیة والعالجیة للكالب البولیسیة وحیوانات الزینة-3
العملیات الجراحیة لمختلف الحیوانات-4
تشخیص الحمل لالبقار واالغنام واالفراس والماعز باستخدام احدث الطرق-5
تقدیم المشورة والنصیحة من خالل موقع الكلیة على الشبكة العنكبوتیة-6
قدیم الخدمات العالجیة لمربي االسماك والنحلت-7

التحدیات والحلول

كتب االستشاري معدم وجود مركز متخصص لخدمة مجتمع المربین كما اسلفنا وھو ال-1
ولذا نرى بان وجود المكتب یعتبر حل لالشكال

عدم وجود زیارات لحقول المربین او الفالحین وھنا نرى ضرورة التنسیق بین -2
طري المركزي في بعقوبة وبین الكلیة الشراك الطلبة في الحمالت الوقائیة المستشفى البی

التي تقوم بھا المستشفى
عدم وجود ندوات مشتركة بین المربین والمختصین في العلوم البیطریة ولذا نرى -3

ضرورة التنسیق بین المستشفى البیطري والكلیة القامة ندوات مشتركة لھذا الغرض
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ر المعلوماتالمكتبة ومصاد-10

مكتبة الكلیة
مترا مربعا وبھا 150مكتبة الكلیة متواضعة وھي بنایة قدیمة مساحتھا االجمالیة التتعدى ال 

مترا مربعا55قاعة قراءة ال تتعدى ال
التحدیات

عدم وجود بنایة نموذجیة للمكتبة-1
عدم وجود قاعة قراءة مناسبة وتفي بالغرض للمكتبة-2
لعنكبوتیةعدم وجود ربط بالشبكة ا-3
عدم وجود نظام البحث االلیكتروني للمصادر في المكتبة-4
عدم وجود كادر یكفي في المكتبة-5
.عدم وجود ربط الیكتروني بین مكتبة الكلیة والمكتبة المركزیة في الجامعة-6

الحلول والمقترحات
الحاجة الى بنایة نموذجیة للمكتبة في حالة توفر التخصص المالي-1

ة قراءة مكیفة سعة مئة طالب وطالبة وقاعة عرض فیدیوي تعلیمي ضرورة توفیر قاع-1
وقاعة ندوات ومؤتمرات مدرجة

تزوید المكتبة المقترحة بنظام البحث االلیكتروني المحوسب كما ھو معمول بھ في -2
المكتبات في الخارج

زیادة الكادر المتخصص في المكتبة-3
زیة بالجامعةة بالشبكة العنكبوتیة وبالمكتبة المركبربط المكت-4

العالقات الثقافیة والعامة وشؤون الخریجین-11
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كلیة الطب البیطري بقسم البعثات والعالقات الثقافیة في /ترتبط شعبة البعثات والعالقات الثقافیة 
المبتعثینرئاسة الجامعة ومن خالل التنسیق بین القسم والشعبة استطاعت الشعبة ان تتابع قبول

المبتعثین او الحاصلین على زماالت دراسیة او منمیع منتسبي كلیتناوملفات واحتیاجات ج
.اجازات دراسیة خارج القطر

كما ان للكلیة عالقات جیدة جدا مع كلیات الطب البیطري العراقیة ومن خالل اللجنة المركزیة 
.يلعمداء كلیات الطب البیطري العراقیة والمرتبطة بوزارة التعلیم العالي والبحث العلم

ملتقى او نادي لخریجي كلیة الطب البیطري فان الكلیة قد رصدت دوبالرغم من عدم وجو
خریجا في مؤسسات الدولة المختلفة 80تعیین اكثر من 

لقد اثبت خریجي كلیتنا جدارتھم في سوق العمل حیث یعمل عدد كبیر منھم في العیادات 
ة وفي المستشفى البیطري في بعقوبة البیطریة الخاصة وفي المستوصفات البیطریة الحكومی

.ویتمتعون بسمعة طیبة
.وتقدم العدید منھم الكمال دراستھم العلیا واثبتوا جدارة في ذلك

التحدیات والحلول
عدم وجود وحدة متخصصة بشؤون الخریجین لتقدیم االحصائیات الدقیقة حول شؤون -1

.الخریجین وعلیھ توصي الكلیة بتأسیس مثل ھذه الوحدة
م قیام الخریجین بتقدیم بیاناتھم الى الكلیة بعد التخرج لمعرفة ماال الیھ حالھم وعلیھ عد-2

بعد الید في متناول المعلومات عن الخریجیننقترح ایجاد صیغة اداریة وقانونیة تجعل
.التخرج

بیطري الطب العالقات مع كلیات ةضرورة اعطاء الكلیة مساحة من الدعم في اقام-3
.میة في مجال تبادل الخبرة والزیارات المشتركةعالالعربیة وال

البیطریین االجانب لزیارة الجامعة والكلیة والعكس من االطباءدعوة بعض المختصین-4
بالعكس لتنشیط التعاون العلمي والثقافي

الخاتمة
2017/2018جامعة دیالى للعام الدراسي /تم بعون هللا تقدیم تقویم الذات لكلیة الطب البیطري

وفي الوقت الذي نقف فیھ صفا واحدا ، الرغم من الظروف الصعبة التي یمر بھا وطننا الحبیبب
ضد كل ریاح الظلم والغدر والتخریب والتفریق نعلن نحن منتسبي كلیة الطب البیطري بكل 



تقریر التقییم الذاتي  كلیة الطب البیطري / جامعة دیالى 

25

الواننا وطیفنا المتنوع جنودا اوفیاء لبناء الوطن وتقدمھ والعبور بھ الى بر االمان بر المحبة 
.ؤوب لما ھو خیر لشعبنا الحبیب الصبور لتبقى رایة العراق دوما عالیةدخاء والعمل الواال

لجنة التقویم الذاتي في كلیة الطب البیطري

وكالة/العمیدد طالب جواد كاظم.أ-1
فرع الصحة العامةد احمد محمد صالح .أ-2
فرع االحیاء المجھریةالحعامر خزعل ص-3
فرع االمراض وامراض دواجناحمد جاسم محمد . أـ 4
معاون العمید للشؤون االداریةخالد ابراھیم عبد.د.م.أ-5
العامةالصحةفرعد زاھد اسماعیل محمد                            .م.ـ أ6

الطب الباطنيفرع د محمود حماديخال. د.مأ-7
االمراض وامراض الدواجن  فرع علي ابراھیم علي . د.م.أ-8
التشریحفرع عمار اسماعیل جبار .د.م.ـ أ9

د منى محمد اسماعیل                                فرع الفسلجة واالدویة  .م.ـ أ10
فرع الجراحة والتولیدنورالدین یاسین خضیر   . م.ـ أ11



تقریر التقییم الذاتي  كلیة الطب البیطري / جامعة دیالى 

26

الثانيالفصل  
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المؤسسياالعتمادمعايير
العاليالتعليملمؤسساتالوطنية

العراقفي

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

.

,

. لكل منھا 

عدد المؤشراتعدد العناصروزن المعیارالمعاییرت
27%7استراتیجیة المؤسسة التعلیمیة: المعیار االول 1
533%18الحوكمة واالدارة: المعیار الثاني 2
219%10والمادیةالموارد المالیة : المعیار الثالث3
48%10اعضاء ھیئة التدریس: المعیار الرابع 4
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527%12الطلبة: المعیار الخامس5
844%24البحث العلمي: المعیار السادس6
18%4خدمة المجتمع: المعیار السابع 7
521%15المناھج: المعیار الثامن 8

32167%100المجموع
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استراتيجية المؤسسة التعليمية: ول المعيار اال

یعمل التخطیط االستراتیجي للتعلیم على مساعدة المؤسسات التعلیمیة لالستفادة من نواحي القوة وتطویرھا 

وتنمیتھا والحد من جوانب الضعف ویوجھ اصحاب القرار في المؤسسة نحو قرارات صحیحة تحدد المالمح 

.لمؤسسات التعلیمیة مواجھة التحدیات ومواكبة التطورمما یسھل على ا،المستقبلیة للمؤسسة 

ویمكن للجامعة ترجمة االھداف المنشودة الى برامج وخطط على المستویات االستراتیجیة من خالل التخطیط 

من عدة انظمة فرعیة ویسمح لإلدارة العلیا ان تنظر " مكونا" االستراتیجي الذي یعد المؤسسة التعلیمیة نظاما

من التعامل مع كل جزء على حده فھو مسار واطار تستعین " بدال،لعالقات فیما بین اجزائھا ككل للمؤسسة وا

.بھ المؤسسات لتحقیق اھدافھا ویترجم رسالتھا ورؤیتھا ویمیزھا عن غیرھا من المؤسسات 

م تقییمھا وینبغي اعتماد عملیة تخطیط مستمرة في المؤسسات التعلیمیة تحقق الرؤیة والرسالة واالھداف ویت

لصناع القرارات االكادیمیة االستراتیجیة وادارة المؤسسة تعن توافر البیانات والمعلوما" باستمرار فضال

بطریقة مختلفة تحدد الفجوة بین الوضع الحالي والوضع المستقبلي ورسم خطط المؤسسة االستراتیجیة في 

.ظل ذلك 

ل یبین وصف لھذه العناصر وما یتضمنھ من ویتكون ھذا المعیار من مجموعة من العناصر مع جدو

:مؤشرات 

.الخطة االستراتیجیة : العنصر االول -1

.االفاق واالجراءات والتطبیقات:العنصر الثاني -2
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الخطة االستراتیجیة: العنصر االول 

درجة42الخطة االستراتیجیة : العنصر االول 

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/ة المطابقةدرج

كلیاجزئیاال توجد

تتوفر في المؤسسة التعلیمیة رؤیة ورسالة موثقة وتحقق 1
1212االھداف عملیا ویتم مراجعتھا دوریا

2
66تقوم المؤسسة بنشر الرؤیة والرسالة واعالنھا 

ات المستفیدة تحقق الرسالة متطلبات المؤسسة التعلیمیة والجھ3
1212ومتطلبات سوق العمل 

یتم بناء الخطط على وفق برنامج زمني محدد وقاعدة بیانات 4
تكون منسجمة مع رسالة المؤسسة واھدافھا بما یحقق تطویر 

.والتحسین المستمر 
126

توفرھااالدلةت
متوفرة ومعلنة على موقع الكلیة رة العلیا وجود نسخ موثق فیھا رؤیة ورسالة ومصادق علیھا من االدا1

االلكتروني وبنایة العمادة
متوفراستطالع حول مدى فھم الرؤیة والرسالة 2
متوفرمحاضر االجتماعات والقرارات المتعلقة بصیاغة االھداف 3
ادلة معدة عن متطلبات المؤسسة التعلیمیة والجھات المستفیدة وسوق 4

العمل
متوفر

متوفرود خطط تفصیلیة وقاعدة معلومات لبناء الخطة الشاملة وج5
متوفرخطط التحسین المستمر 6
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االفاق واالجراءات والتطبیقات:العنصر الثاني 

درجة28االفاق واالجراءات والتطبیقات : العنصر الثاني 

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

شرتوافر المؤ/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

1212توجد الیة عمل لتقییم االداء المؤسسي 1

تعتمد المؤسسة على الدراسات العلمیة والمیدانیة في رسم 2
خارطة الطریق لبناء العملیات التعلیمیة وتطویرھا ومعالجة 

الخلل 
63

ي تشجع على تسھم المؤسسة التعلیمیة في تفعیل التشریعات الت3
100االنتقال من المركزیة الى الالمركزیة في االداء المؤسسي 

توفرھااالدلةت
متوفرتقاریر التقییم الذاتي للمؤسسة التعلیمیة 1
متوفرتنفیذ التوصیات والمقترحات التي تمخضت عن الدراسات العلمیة 2
متوفرتشریعات محاضر اجتماعات واالوامر الخاصة بتنفیذ ال3
دراسات ومقترحات خاصة حول التشریعات والقوانین واللوائح 4

والتعلیمات والضوابط
متوفر

نقاط القوة 

اصبحت كلیة الطب البیطري  من الكلیات المتقدمة عراقي اعتمادا .1

على االھداف الواضحة المعالم والمراجعة الدوریة لھا ونشرھا على 

.ة والمعلنة في عمادة الكلیة الموقع االلكتروني للكلی

التواصل مع الجھات المستفیدة وسوق العمل من خالل تخریج .2

االطباء البیطریین المكتسبین للمعلومات والقدرات المھنیة التي اھلتھم 

للممارسة المھنیة االمنة واجریت االستبیانات التي اكدت ان الرسالة 

سوق العملقد حققت متطلبات المؤسسة التعلیمیة ومتطلبات

نقاط الضعف

وخطة تشغیلیة مالیة ساندةعدم وجود خطة.1

..واضحة

لكلیة بصورة واضحة في ال یتسنى ل.2

.تغییرالتشریعات واالنتقال الى الالمركزیة

:خطة التحسین  

. سنوات وخطة تشغیلیة قریبة المدى لمدة سنة واحدة 5خطة استراتیجیة بعیدة المدى لمدة اعداد .1

.لى الدراسات المیدانیة في رسم خارطة الطریق لبناء العملیات التعلیمیة ومعالجة الخلل ان وجداالعتماد ع.2

.المشاركة الفعالة في تغییر وتطویر التشریعات الوزاریة من خالل مناقشتھا في مجلس الكلیة .3
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الحوكمة واالدارة: المعيار الثاني 

واداء المؤسسة لذلك على المؤسسات معرفة المعنى الحقیقي تسھم الحوكمة في عملیة التحسین المستمر لجودة

لعمل المؤسسة فعند الحدیث عن " لھذا المعیار ومدى ارتباطھ في تنظیم القوانین والتعلیمات التي تشكل اساسا

فأن الحوكمة تعني االدارة المتسقة وسیاسات متماسكة ، منظمة ما سواء اكانت ھادفة او غیر ھادفة للربح 

.یھ والعملیات واتخاذ القرارات في جزء معین من المؤسسة والتوج

الحوكمة في الجامعات تتمثل بمجموعة من القوانین والنظم والقرارات التي تھدف الى تحقیق الجودة والتمیز 

في االداء عن طریق اختیار االسالیب المناسبة والفعالة لتحقیق خطط واھداف الجامعة وبذلك فأن الحوكمة 

یق النظام أي وجود نظام یعمل على التحكم في العالقات بین االطراف االساسیة التي تؤثر في االداء تعني تطب

.كما تشمل مقومات تقویة المؤسسة التعلیمیة على المدى البعید وتحدید المسؤول والمسؤولیات 

نھ من ویتكون ھذا المعیار من مجموعة من العناصر مع جدول یبین وصف لھذه العناصر وما یتضم

:مؤشرات 

القیادة واالدارة: العنصر االول -1

االخالقیات والشفافیة المؤسسیة : العنصر الثاني -2

بناء وتطویر القدرات : العنصر الثالث -3

وضوح السیاسات والقوانین واالنظمة والتعلیمات :العنصر الرابع -4

االلیات واالجراءات: العنصر الخامس-5
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الدارةالقیادة وا: العنصر االول 

درجة34القیادة واالدارة : العنصر االول 

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

توجد ھیكلیة تنظیمیة كلیة وجزئیة ویتم مراجعتھا بصورة 1
66دوریة 

66جامعات بشكل كامل ودقیقتعمل المؤسسة على تطبیق قانون ال2

یتوفر دلیل مسؤولیات المجالس االكادیمیة وصالحیاتھا 3
44)االقسام،الكلیة،الجامعة(

66تمثیل ارباب العمل في مجلس المؤسسة 4

یوجد توصیف وظیفي موثق للمؤسسة وتشكیالتھا وتجرى 5
66مراجعتھا بصورة دوریة 

66تحسین االداءتوجد خطة ل6

توفرھااالدلةت
متوفردلیل الصالحیات والواجبات ودلیل التوصیف الوظیفي 1
متوفراستمارات اراء الطلبة والخریجین 2
متوفراستمارات واستطالع راي الموظفین 3
متوفرالھیكل التنظیمي والعلمي4
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لمؤسسیةاالخالقیات والشفافیة ا: العنصر الثاني 

درجة20االخالقیات والشفافیة المؤسسة : العنصر الثاني 

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

44تتوافر قواعد السلوك الوظیفي1

توجد الیة الستقطاب العاملین االكفاء والمتمیزین2
6√3

تراعي المؤسسة مبدأ الشفافیة والوضوح في التطبیق الكامل 3
44لالنظمة وتوفر المعلومات لجمیع العاملین

یوجد نظام مالي معلن للحوافز في المؤسسة 4
66

توفرھااالدلةت
متوفرغیر وثیقة السلوك الوظیفي 1
متوفر\تقریر الرقلبةتقریر االدارة السنوي 2
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بناء وتطویر القدرات: العنصر الثالث 

درجة42بناء وتطویر القدرات : العنصر الثالث 

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

تعمل المؤسسة على اشراك ممثلي المجتمع المحلي 1
خریجین في وضع خطط التطویر واالكادمیین واالداریین وال

للمؤسسة التعلیمیة
66

یتوفر نظام لتلقي مقترحات منتسبي المؤسسة التعلیمیة 2
44وشكاواھم وكیفیة التعامل معھا

یوجد تعریف واضح ومعلن بخدمات المؤسسة التعلیمیة 3
66

وتصنیفھا توجد معاییر الختیار الجھات الخارجیة ذات العالقة4
44

تتوافر ضوابط تنظم تعاقد المؤسسة مع الجھات الخارجیة 5
44المتخصصة او المعنیة 

تعمل المؤسسة التعلیمیة على وضع میزانیتھا وفقا لخطة 6
2√4التحسین والتطویر 
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یشعر العاملون في المؤسسة التعلیمیة باألمن الوظیفي وانظمة 7
60ي التامین الصح

یتوفر فریق متوازن لبناء القدرات وتطویرھا 8
44

یتوفر االستخدام االمثل لنظم المعلومات واالدارة االلكترونیة 9
44في المؤسسة 

توفرھااالدلةت
متوفرتقییم االداء السنوي1
متوفرالخطة السنویة للتدریب 2
رات ورسائل التعاون مع الجھات المختلفة دلیل اجراءات التدریب مذك3

وضوح السیاسات والقوانین واالنظمة والتعلیمات:العنصر الرابع 

درجة44وضوح السیاسات والقوانین واالنظمة والتعلیمات : العنصر الرابع 

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

توفر المؤسسة التعلیمیة نظاما معلنا وشفافا یكفل تكافؤ الفرص 1
66والعدالة في التعیین واالختبار والمنح والحوافز

توفر المؤسسة التعلیمیة سیاسات موثقة وواضحة وعادلة بشان 2
44اجراءات الترقیة 

ظائف تعمل المؤسسة التعلیمیة على اعالن مواصفات الو3
وشروط التعیین ومعلومات عامة عن المؤسسة ورسالتھا 

وبرامجھا
66

تعمل المؤسسة التعلیمیة على نشر معلوماتھا وبیانات متضمنة 4
رؤیة المؤسسة ورسالتھا واھدافھا والبرامج والمقررات (

والدرجات االكادیمیة ومتطلبات القبول والتخرج واعضاء ھیئة 
)والطلبة التدریس والموظفین 

1212

توفر المؤسسة التعلیمیة نظاما للثواب والعقاب في ضوء 5
معاییر محددة یضمن عدم التمیز بین الطالب واحترام مبادئ 

.حقوق االنسان 
66
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یشترك بعض الطلبة في حل المشكالت 6
66

توجد لدى المؤسسة التعلیمیة ضوابط وقواعد وانظمة مؤثرة 7
44.سلوك الطلبة وتكون واضحة ومعلنة في

توفرھااالدلةت
متوفردلیل اجراءات الترقیة العلمیة 1
متوفردلیل شؤون الطلبة 2
متوفرادلة اجراءات العمل3
متوفرمعاییر الترشیح واالختیار للمناصب االداریة 4

االلیات واالجراءات: العنصر الخامس

درجة40االلیات واالجراءات : العنصر الخامس

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

توفر المؤسسة التعلیمیة نظام الضوابط االخالقیة الستخدام 1
66التقنیات الحدیثة 

للتدریسیین (یة توفر المؤسسة التعلیمیة اجواء الحریة االكادیم2
للتعبیر عن ارائھم في كل مایخص قضایا ) واالداریین والطلبة

الجامعة 
66

توجد لدى المؤسسة التعلیمیة قوانین وتعلیمات تؤمن الحمایة 3
44الفكریة 

توجد لدى المؤسسة التعلیمیة الیات تقییم دوري ومستمر 4
66لسیاساتھا واجراءاتھا ومنشوراتھا 

تطبق المؤسسة التعلیمیة نظام التدقیق الداخلي للجودة وعملیات 5
66التقییم الذاتي 

تعمل المؤسسة التعلیمیة على مقارنة ادائھا مع مؤسسات 6
3√6تعلیمیة عالمیة رصینة   

توجد الیة عمل واضحة لدى المؤسسة التعلیمیة لالستفادة من 7
66اجعة عملیات التغذیة الر
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توفرھااالدلةت
متوفردلیل قوانین وتعلیمات الحمایة الفكریة 1
متوفرتقریر التقییم الذاتي2
متوفر وتحتاج الى تطویرخطة التحسین 3
متوفراجراءات االعتماد المؤسسي 4

نقاط القوة 

توجد ھیكلیة تنظیمیة وتتم مراجعتھا بصورة دوریة .1
كلیة على تطبیق قانون الجامعات بشكل وكما تعمل ال

دقیق ووجود دلیل الصالحیات الذي یبین صالحیات 
.ومسؤولیات المجالس االكادیمیة  

وجود قانون االنضباط الوظیفي .2
توجیھ كتب الشكر وھي طریقة والیة الستقطاب .3

العاملین االكفاء والمتمیزین 
وجود نظام معلن للحوافز .4
لخطط عمل لجان متخصصة لوضع ا.5

.لتطویروتحسین  الكلیة 
وجود مكتب للشكاوى والمقترحات ووجود نظام .6

وسجل خاص بھم 
وجود البرید االلكتروني  لتبادل الكتب الرسمیة .7

واالعمامات  الخاصة بالكلیة 
وجود لجنة االرشاد التربوي والنفسي لضمان نظام .8

الضوابط االخالقیة

نقاط الضعف

مین صحي عدم وجود برامج والیات للتا.1

:خطة التحسین  

.اضافة تامین صحي للموظف اسوة ماھو معمول بھ في بعض الوزارات مثل وزارة النفط 
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الموارد المالية والمادية: المعيار الثالث 

تأتي اھمیة معیار الموارد المالیة والمادیة من كونھ یشكل البیئة الحاضنة لجمیع االنشطة والمھمات التي 

ا المؤسسة االكادیمیة من التعلیم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع كما انھ یشكل البیئة تضطلع بھ

وباحثین واداریین وموظفي الخدمات ولذا فان صحة ھذه البیئة نالراعیة للمصادر البشریة من طلبة واكادیمیی

اقبتھا وتحسینھا المستمر وجودتھا ھو من االسس التي یجب على الجامعة وضع الخطط الكفؤة بضمانھا ومر

وتنفیذ االجراءات الكفیلة بتنفیذ ھذه الخطط ومراقبتھا بشكل دوري ولعل من المعاییر الرئیسة لضمان سالمة .

من حیث .البیئة الجامعیة وجودتھا ھو ضمان توفر المصادر المالیة الالزمة لھذه البیئة وحسن ادارتھا 

الواضحة ألنشطة المؤسسة ومھماتھا تتسق مع رؤیتھا ورسالتھا التخطیط المالي السلیم ووضع المیزانیات 

ووضع الخطط الكفیلة بتوفیر ذلك سواء من المصادر االكادیمیة او من خارج النطاق االكادیمي ووضع 

المخاطر المحتملة كما ان على المؤسسة ضمان ادارة مالیة مسؤولة وشفافة تتبع االجراءات ةالخطط لإلدار

وعند النظر في المصادر المالیة والبشریة التي توفرھا المؤسسة فأنھ ال یكفي " ل بھا قانونیاالمالیة المعمو

البحث في كفایة ھذه المصادر من حیث العدد والتوافر بل یجب التركیز على كفاءتھا وخبراتھا وتوظیف ذلك 

حثیة او خدمة المجتمع كما في تحقیق المھمات التي تضطلع بھا المؤسسة التعلیمیة  سواء االكادیمیة او الب

یجب التركیز على الخطط التي تضعھا المؤسسة في مراقبة اداء ھذه المصادر وضمان جودتھا واالجراءات 

سواء من حیث التحدیث المستمر للمصادر المادیة او االرتقاء بالمصادر .التي تتبعھا للتحسین المستمر 

ویندرج تحت ھذا المعیار عنصران اساسیان . وكفاءتھا البشریة وتنمیتھا من خالل برامج تطویر مھارتھا 

وسنناقش فیما یلي كل معیار على حدة من حیث العناصر . یركز كل منھما على جانب من ھذه المصادر 

ویتكون ھذا المعیار من مجموعة من العناصر مع جدول یبین . والمؤشرات واالدلة والوثائق المھمة لتحقیقھ 

:تضمنھ من مؤشرات وصف ھذه العناصر وما ی

الموارد المالیة : العنصر االول -1

الموارد المادیة : العنصر الثاني -2
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الموارد المالیة: العنصر االول 

)درجة 44(الموارد المالیة : العنصر االول 
الدرجة الكلیة المؤشرات ت

للمؤشر
التقییمتوافر المؤشر/درجة المطابقة 

كلیاجزئیاالتوجد
توجد لدى المؤسسة التعلیمیة خطة مالیة موثقة 1

ومعلنة متضمنة توقعات المؤسسة بشأن الموارد 
والنفقات ، ویتم مراجعتھا بشكل مستمر 

6√3

تعكس الخطة المالیة رؤیة ورسالة واھداف 2
المؤسسة التعلیمیة 

4√2

یع مصادر تعمل المؤسسة التعلیمیة علال تنو3
التمویل 

10√5

تتضمن الخطة المالیة موارد مالیة كافیة 4
لمواجھة المخاطر المحتملة 

4√2

توجد ادارة مختصة تتولى مسؤولیة ادارة 5
الشؤون المالیة في المؤسسة التعلیمیة 

6√6

تتوفر وثیقة مھنیة تتضمن الصالحیات المخولة 6
مدیري الوحدات في اوجھ االنفاق المالي ل

التنظیمیة وبحسب الھیكل التنظیمي في المؤسسة 

4√2

1√2تطبق المؤسسة احدث النظم المحاسبیة المھنیة 7
یوجد في المؤسسة التعلیمیة نظام یؤمن عملیة 8

التدقیق والرقابة المالیة الداخلیة 
4√2

سنویا ) المالي(تجري عملیات التدقیق الخارجي 9
اسطة جھة حكومیة مستقلة بو

4√2

توفرھااالدلةت
متوفروجود سجالت التخطیط المالي والموازنة 1
متوفرشواھد التخصیص المالي لبنود الموازنة 2
غیر متوفرانموذج من الدراسات التقویمیة للموارد المالیة 3
متوفرانموذج من التقاریر المالیة 4
متوفر)في التخطیط المالي وحساب الموازنة (النماذج المالیة5
متوفرنسب اجمالي الدخل المالي من مصادر التمویل المختلفة 6
متوفرمیزانیة المؤسسة التعلیمیة لعدة سنوات سابقة 7
متوفروجود تقاریر التدقیق المالي الخارجي لعدة سنوات 8
متوفراالنفاق الكلي بیانات نسب رواتب الموظفین والتدریسین الى 9

غیر متوفرتقاریر حول تقییم المخاطر واالستراتیجیات لتقلیلھا10
توجد ویعمل بھا  وجود حسابات ختامیة للموازنة11
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الموارد المادیة: العنصر الثاني 

)درجة 56(الموارد المادیة: العنصر الثاني  
الدرجة الكلیة المؤشراتت

للمؤشر
التقییمتوافر المؤشر/طابقة درجة الم

كلیاجزئیاالتوجد
توجد لدى المؤسسة قاعدة بیانات بالموارد 1

المادیة واحتیاجاتھا 
4√4

توجد لدى الؤسسة التعلیمیة خطة طویلة المدى 2
ومتمعدة من االدارة العلیا للمؤسسة 

8√8

د بینة توفر المؤسسة التعلیمیة البنى التحتیة وایجا3
عمل مالئمة وجذابة تحظى بصیانة جیدة 

6√6

القاعات الدراسیة ومكاتب اعضاء ھیئة التدریس 4
والمختبرات والورش والمعامل 

6√6

تطبق المؤسسة التعلیمیة معاییر الجودة الخاصة 5
بالبنى التحتیة 

6√6

تعمل المؤسسة التعلیمیة على توفیر اجراءات 6
لسالمة المھنیة الصحة وا

8√8

توفر المؤسسة التعلیمیة اجھزة حاسوب وتقنیات 7
معلومات متطورة وكافیة ومتاحة من حیث العدد 

والنوعیة واالدامة وتتسم بالمرونة 

4√4

تعمل المؤسسة التعلیمیة على توفیر الدعم الفني 8
الالزم في استخدام تقنیات االتصاالت 

والمعلومات 

4√4

یتم استخدام تقنیة المعلومات في فعالیات 9
المؤسسة التعلیمیة المختلفة 

4√4
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توفرھااالدلةت
متوفروثائق عملیة التخطیط 1
متوفرالتوافر واالتاحة وكفاءة االستخدام 2
متوفرالنوعیة والجودة والمالئمة 3
ورص+ متوفر سیاسات واجراءات االمن السالمة 4
متوفروجود مرافق لذوي االحتیاجات الخاصة5
متوفره خطط التحسین والتطویر واجراءاتھا6
متوفر صورادارة جودة المرافق وخدماتھا وتحسینھا 7
متوفراجراءات الصیانة وفعالیتھا 8
متوفر استبیانرضا ذوي اصحاب العمل عن المرافق 9

متوفروریات تنوع مصادر التعلم من كتب ود10
متوفر استبیانوجود استطالعات عن رضا المستخدمین 11
یوجدتوفر التجھیزات مع المؤسسات االخرى تقدم برامج مماثلة مقارنة مدى 12
ال یوجدالمالحظات المباشرة بواسطة مقومین مستقلین 13
متوفرتوفر عملیات تقویم حال التجھیزات وجداول الصیانة 14
توفر اللوائح التنظیمیة وقواعد السلوك الخاصة بأستخدام المرافق 15

واالجھزة غالیة الثمن 
متوفرصور

متوفردرجات استطالعات الرأي عن رضا المستخدمین 16
متوفراالحصائات المتوافرة عن اعطال االجھزة 17
مقارنة مدى توافر التجھیزات في المؤسسة بتلك الموجودة في 18

ات االخرى المؤسس
ال یوجد

نقاط القوة
وبذلك انتج ایراد جیدة الخاصتم تفعیل التعلیم .1
ھناك ایرادات اضافیة استفادت منھا الكلیة وھي .2

) .نفقة خاصة(ایرادات الدراسات العلیا 
استفادت الكلیة من االیرادات المذكورة في اعاله .3

الصرف یتم من قبل ادارة صندوق التعلیم العالي في 
لیة الك
.صالحیة الكلیةسھولة عملیة الصرف.4

نقاط الضعف

.تخص الر واتب فقط المیزانیة السنویة.1

المقترحات 
االمكانات المادیة للدائرة اعداد المقبولین ولزیادة مثل معدل القبول قناة التعلیم الموازي توفیر تسھیالت ل.1
والوزارة لكلیات الطب البیطري لضعف وارداتھا الدعم المالي من صندوق التعلیم العالي في الجامعة مقترح .2
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اعضاء هيئة التدريس: المعيار الرابع 

تواجھ المؤسسة التعلیمیة تحدیات عدیدة في مجال اختیار المالكات التدریسیة المؤھلة للعمل فیھا بكفاءة عالیة 

اح فاعلیة عملیة التعلیم والتعلم ان االھتمام بأختیار اعضاء ھیئة التدریس یعد العنصر االھم والحاسم في نج

وعلیھ البد ان یكون اعدا د ھیئة التدریس ومؤھالتھم كاف لتحقیق رسالة المؤسسة التعلیمیة واھدافھا كما 

یجب تعیین اعضاء ھیئة التدریس على وفق قواعد واسس اكادیمیة تخدم اھداف المؤسسة وتطورھا وھذا 

ت وواجبات اعضاء ھیئة التدریس من حیث النصاب بحسب یتطلب وجود لوائح وتعلیمات توضح مسؤولیا

عن تطویر مھاراتھم " االلقاب العلمیة وتھیئة التسھیالت والدعم المناسب لحضور المؤتمرات والورش فضال

یتكون ھذا المعیار من مجموعة من العناصر .وقدراتھم وتوفیر البیئة المناسبة لالرتقاء بعضو ھیئة التدریس 

:صف ھذه العناصر وما یتضمنھ من مؤشرات مع جدول یبین و

.الیة اختیار اعضاء ھیئة التدریس :العنصر االول -1

.كفاءة اعضاء ھیئة التدریس : العنصر الثاني -2

.اعضاء ھیئة التدریسالبیئة التعلیمیة : العنصر الثالث -3

.ھیئة التدریسالخدمات الداعمة ألعضاء: العنصر الرابع -4

تیار اعضاء ھیئة التدریس  الیة اخ: العنصر االول 

)درجة 18(الیة اختیار اعضاء ھیئة التدریس  : العنصر االول 
الدرجة الكلیة المؤشراتت

للمؤشر
التقییمتوافر المؤشر/درجة المطابقة 

كلیاجزئیاالتوجد
تحدید احتیاجات المؤسسة التعلیمیة من اعضاء 1

لى الھیئة التدریسة وتخصصاتھم مستندة ا
رؤیتھا واھدافھا 

10√5

تشكیل لجان مھنیة من ذوي االختصاص 2
الختیار اعضاء ھیئة التدریس لالنشطة وفقا 

لمعاییر تتضمن مؤھالتھم وقدراتھم 

8√4

توفرھااالدلةت
توجد خطة استراتیجیة للمؤسسة التعلیمیة تتضمن العدد 1

المطلوب من اعضاء ھیئة التدریس
متوفر

وجود اوامر اداریة ومحاضر اجتماعات للجان الخاصة 2
بأعضاء ھیئة التدریس

متوفر
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كفاءة عضو ھیئة التدریس: العنصر الثاني  

)درجة 32(كفاءة عضو ھیئة التدریس : العنصر الثاني  
الدرجة الكلیة المؤشراتت

للمؤشر
التقییمتوافر المؤشر/درجة المطابقة 

كلیاجزئیاالتوجد
توجد لدى المؤسسة التعلیمیة خطط بالبرامج 1

التدریبیة لتطویر مھارات اعضاء ھیئة 
التدریس وقدراتھم  

1010

توجد قواعد بیانات خاصة بمؤھالت وخبرات 2
اعضاء الھیئة التدریسیة  

66

یسھم عضو ھیئة التدریس في المجاالت التي 3
مجال تخصصھ  تخدم المؤسسة التعلیمیة في

1616

توافرھااالدلةت
متوفرتوجد خطة تتضمن البرامج التدریبیة بأعضاء ھیئة التدریس 1
توجد اوامر ادریة تتضمن مشاركات اعضاء ھیئة التدریس في 2

الندوات والدورات التي تخدم المؤسسة 
متوفر

ریسالبیئة التعلیمیة لعضو ھیئة التد: العنصر الثالث  

)درجة 6(البیئة التعلیمیة لعضو ھیئة التدریس  : العنصر الثالث  
الدرجة الكلیة المؤشراتت

للمؤشر
التقییمتوافر المؤشر/درجة المطابقة 

كلیاجزئیاالتوجد
66تحدید نصاب عضو ھیئة التدریس وفقا للتعلیمات1

توافرھااالدلةت
تحدد نصاب اعضاء ھیئة التدریس على توجد ھیكلیة واضحة 1

مدرس ،مدرس ،استاذ مساعد،استاذ(وفق االلقاب العلمیة 
ویتم اصدار اوامر اداریة بالتكلیفات )مساعد

متوفر
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الخدمات الداعمة لعضو ھیئة التدریس: العنصر الرابع  

)درجة 44(الخدمات الداعمة لعضو ھیئة التدریس  : العنصر الرابع  
الدرجة الكلیة شراتالمؤت

للمؤشر
التقییمتوافر المؤشر/درجة المطابقة 

كلیاجزئیاالتوجد
تعمل المؤسسة التعلیمیة على توفیر 1

المتطلبات البحثیة للتدریسین 
63

توفر المؤسسة التعلیمیة الظروف المناسبة 2
والمتطلبات االداریة والتعلیمیة 

1212

علیمات واضحة ودقیقة تتضمن توجد ت3
استخدام اسالیب التعلیم والتعلم 

66

تعمل المؤسسة التعلیمیة بتطبیق تعلیمات 4
ومعاییر لمنح الجوائز العلمیة والبحث 

العلمي وتقییم اداء عضو ھیئة التدریسیة 

84

تمنح المؤسسة التعلیمیة تسھیالت لعضو 5
ؤتمرات والدورات الھیئة التدریسیة في الم

التطویریة والورش التدریبیة واالقلیمیة 
والعالمیة 

1212

نقاط القوة
ھیئة التدریس لالنشطة وفق من تشكیل لجان .1

المعاییر التي تتضمن مؤھالتھم وقدراتھم مثل اللجنة 
العلمیة ولجنة المناھج الدراسیة ولجنة متابعة معاییر 

ولجنة اخالقیات یةالمؤسساتیة والبرامجالوطنیة 
.اخرىالبحث العلمي لجنة متابعة نتائج المختبرات و

وجود جدول بالدورات التدریبیة وورش العمل .2
.والندوات لتطویر مھارات اعضاء ھیئة التدریس 

العمل على تفعیل البحوث التطبیقیة والتي تخدم .3
المجتمع 

منح التسھیالت لعضو ھیئة التدریس للمشاركة .4
.ورش العمل المحلیة والعالمیة بالمؤتمرات و

العمل على تسھیل وتوفیر المتطلبات للقیام بالبحوث .5
من خالل تھیئة مختبرات ذات اجھزة حدیثة مثل 

بحوث الدراسات العلیامختبر 
لباحثین من اعضاء الھیئة تخصیص جوائز ل.6

جائزة یوم محلیة والتدریسیة الحاصلین على جوائز 
.العلم مثل تقدیم كتب الشكر

نقاط الضعف

.ضعف التخصیصات المالیة للبحث العلمي .1

:خطة التحسین 
.محاولة توفیر مشاریع استثماریة لتوفیر التخصیصات المالیة الكافیة .1
.تخصیص جوائز للبحوث العلمیة اضافة الى تخصیص  كتب تثمین جھود المتمیزین.2
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الطلبة: المعيار الخامس 

العملیة التعلمیة وثمرتھا وغایة وجودھا واعدادھم لمواجھة التحدیات في الحاضر والمستقبل ریعد الطلبة معیا

ب الطلبة الخبرة والمھارات والمعارف والمعلومات وطرائق التفكیر لذا تعمل المؤسسة التعلمیة على اكسا

ومناھجھ ومھاراتھ وتسعى لصیاغة وجدانھم  وتھذیب انفعاالتھم وغرس القیم لدیھم لیتوافقوا مع معاییر 

المواطنة المحلیة والعالمیة فالبد من تطویر نظام تعلیمي فعال ینجح في اعداد مواطنین قادرین لیس فقط على 

ستیعاب ھذه التغیرات والتأقلم معھا بل قیادتھا وتوجیھھا نحو بناء مجتمع منتج ومبدع اذ ان المستقبل  لن ا

في مؤسسات التعلیم  " جوھریا" یستلزم تطویرا" نوعیا" یكون مجرد امتداد للحاضربل سیختلف عنھ اختالفا

ما سیكون علیھ  والتخطیط لمواجھتھ واعداد االجیال و ویتطلب استشراف المستقبل ورسم توقعات تقریبیة ل

بأعداد الطلبة محصنین بالعلم والمعرفة والمھارات التفكیر والنضج االنفعالي والوجداني والمھارات العملیة 

واالكادیمیة التي تمكنھم من النجاح في مسارات الحیاة المختلفة ومن ثم البد من اھتمام المؤسسة التعلیمیة 

ت الضروریة بتوفیر البیئة العلمیة المالئمة وتھیئة الیات القبول واالدلة االرشادیة بالطلبة وتقدیم التسھیال

توافرھااالدلةت
متوفرمة العضاء ھیئة التدریسوجود بیئة مناسبة وداع1
ھناك دلیل تعلیمات یتضمن االسالیب الحدیثة في التعلم والتعلیم 2

والجوائز التعلمیة التي تمنح للتدریسین المتمیزین والتي تكون 
احد عناصر تقییم عضو ھیئة التدریس

متوفر

ھناك اسلوب عمل رسمي یتضمن تسھیالت اشتراك اعضاء 3
مختلف االنشطة العلمیة محلیا وعربیا ھیئة التدریس في

وبشفافیةوتراعي مبدأ العدالة في تقدیم التسھیالت 

متوفر
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والخدمات المساندة التي تساعد الطلبة بشكل مھني وسلوكي لالنصھار بالبیئة الجامعیة واعدادھم بشكل مھني 

رامج وتسھیالت عن توجیھم وارشادھم بشكل تربوي ضمن ب" على الیات تنظیمیة فضال " لسوق العمل بناءا

واكسابھم المھرات وتكوین " وعالمیا" مبرمجة واتاحة فرص المساھمة باألنشطة العلمیة والثقافیة محلیا

ویتكون ھذا المعیار من مجموعة من العناصر مع جدول یبین . الشخصیة التي تعزز مھمتھم في بناء المجتمع 

:من مؤشرات ھوصف ھذه العناصر وما یتضمن

الخدمات الطالبیة :ا لعنصر االول-1

الخریجون :العنصر الثاني -2

خدمات االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي : العنصر الثالث -3

االنشطة والفعالیات الطالبیة والتعاون الدولي :العنصر الرابع -4

اثر الطلبة واسھامھم في صنع القرارات : العنصر الخامس -5

الخدمات الطالبیة: العنصر االول 

)درجة 18(الخدمات الطالبیة: االول العنصر
الدرجة المؤشراتت

الكلیة 
للمؤشر

التقییمتوافر المؤشر/درجة المطابقة 

كلیاجزئیاالتوجد
توفر المؤسسة التعلیمیة سیاسة واضحة ومحددة 1

ومعلنة للقبول 
2√2

تحتفظ المؤسسة التعلیمیة بملف خاص لكل طالب 2
امن یحوي معلومات تتعلق في مكان سري و

بسلوكھ ونشاطھ ومستواه االكادیمي 

6√6

توفر المؤسسة التعلیمیة اماكن خاصة ومریحة 3
للطلبة فضال عن وجود عدد كاف من المرافق 
المالئمة لتقدیم الطعام والصیانة والرعایة الطبیة 

وغیر ذلك من الخدمات 

4√4

االمن والمریح توفر المؤسسة التعلیمیة السكن 4
لطلبة االقسام الداخلیة مع وجود مجموعة من 
القواعد التي تحكم السلوك في الداخل السكن 

6√6
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وتكون معلومة لدى الطلبة المستخدمین للسكن 
توفر المؤسسة التعلیمیة الدالئل االرشادیة للخدمات 5

الطالبیة التي تقدمھا متضمنة معلومات 
راسیة وانواعھا المؤسسة،البرامج الد(عن

،المقررات ،الدرجات العلمیة ،الشھادات ،اسماء 
اعضاء ھیئة التدریس ،االدارین ، اعضاء مجلس 
الجامعة ، متطلبات القبول والتسجیل ،الرسوم 
الدراسیة ان وجدت ، قواعد منح الدرجات العلمیة 
،االنظمة االكادیمیة، االمتحانات والسیاسات التي 

)تھم الطلبة كافة 

21

تقوم المؤسسة التعلیمیة بأجراء استطالعات دوریة 6
لمعرفة الطلبة بشأن الخدمات الطالبیة المقدمة لھم 

44

الطلبة ) تقویم(یجب ان تكون عملیات اختبار 7
مناسبة لنواتج المستھدفة ،وان یتم تطبیقھا بفاعلیة 
وعدالة مع التحقق المستقل من المستوى الذي تم 

قھ تحقی

6
√

6

توفر المؤسسة التعلیمیة البیانات االحصائیة عن 8
المخرجات الطالبیة في مختلف انواع البرامج 
ونسب النجاح في المواد الدراسیة المختلفة 
والمستویات الدراسیة ،فضال عن نسب الرسوب 
والفصل والتأجیل والرسوب بالغیاب والمواد 

الدراسیة 

66

ة اجراءات واضحة تضمن تزوید توفر المؤسس9
الطلبة بتغذیة راجعة عن مستوى ادائھم من اجل 

تعزیز عملیة التعلیم والتعلم 

66

10
تحدد احتیاجات الطلبة وتوفر الخدمات والبرامج 

بناء على نتائج (المناسبة لدراسة تلك االحتیاجات 
) االستقصاءات العلمیة 

4
√

4

ثقة عن جمیع المنح والمساعدات توجد اجراءات مو11
المالیة التي تقدمھا المؤسسة الى الطلبة المحتاجین 

44

توفر المؤسسة التعلیمیة برامج خاصة باالرشاد 12
االكادیمي 

66

توفر المؤسسة التعلیمیة وحدة لدعم الطلبة من ذوي 13
االحتیاجات الخاصة 

6√3

ة التعلیمیة قواعد وانظمة تكفل تتوفر لدى المؤسس14
وجود اجراءات اداریة عادلة وثابتة لشؤون الطلبة 

مع وجود الیات فعالة للنظر في النزاعات والتظلم 

4
4

توافرھااالدلةت
متوفر)معلنة(وجود نسخ توثق سیاسة واسس قبول الطلبة 1
متوفرملفات لكل طالب محفوظة بنسخ ورقیة والكترونیة 2
متوفروجود وسائل لحفظ سریة الملفات بكل  طالب 3
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متوفروجود اجراءات اداریة عادلة وثابتة لكل الطلبة 4
متوفراجراء استطالع لراي الطلبة حول الخدمات المقدمة 5
زیارات لالقسام الداخلیة للحصول على ادلة توفر الخدمات 6
صور-متوفر طلبة للطعام مالئمة للشواھد عن وجود اماكن ونوادي7
المركز الصحي \متوفرشواھد عن الرعایة الطبیة 8
متوفراصدارات ادلة تعریفیة  عن للخدمات الطالبیة  معرفة بالجوانب االداریة والمالیة 9

استبیانات–متوفر نماذج من تقویم الطلبة للعملیة التعلیمیة 10
متوفرح والغیاب احصائیات عن نسب النجا11
متوفرنماذج من تقویم الطلبة لمدى ادائھم 12
وثائق حول المنح والمساعدات المالیة والیات دعم الطلبة من ذوي االحتیاجات 13

الخاصة 
الیوجد ذوي احتیاج خاصة

متوفروجود وثائق تثبت النظر حول تظلم التي یحق للطلبة اللجوء الیھا14

الخریجون: العنصر الثاني 

)درجة 30(الخریجون   : العنصر الثاني 
الدرجة المؤشرات

الكلیة 
للمؤشر

التقییمتوافر المؤشر/درجة المطابقة 

كلیاجزئیاالتوجد
توجد لدى المؤسسة وحدة تنظیمیة لمتابعة 1

الخریجین وتوظیفھم 
66

2√4توجد الیات تفعیل التواصل مع الخریجین 2

تعمل الوحدة التنظیمیة على اقامة دورات 3
) العاطلین (تدریبیة للخریجین غیر العاملین 

في مجال التطویر المھني 

66

تعمل الوحدة التنظیمیة على اجراء 4
استطالعات دوریة الراء المؤسسات التي 

یعمل بھا الخریجون 

4

دراسات تعمل الوحدة التنظیمیة على اجراء5
میدانیة تعطي مؤشرات عن فرص العمل 

المحتملة 

4

توجد لدى الوحدة التنظیمیة قاعدة بیانات 6
متكاملة عن الخریجین 

6
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خدمات االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي: العنصر الثالث

توافرھااالدلةت
متوفرمحاضر االرشاد1
متوفرنماذج مستخدمة للتوجیھ واالرشاد2
تقاریر فصلیة او سنویة عن االرشاد 3
غیر متخصصین –متوفر معلومات توثق تسمیة التدریسین المتخصصین باالرشاد 4

االنشطة والفعالیات الطالبیة والتعاون الدولي: العنصر الرابع

توافرھااالدلةت
متوفراحصائیات ومعلومات موثقة للخریجین1
متوفرمحاضر توثق فعالیة متابعة المؤسسة للخریجین 2
ال یوجد عاطلینطویر مھني للخریجین العاطلین برامج ت3
متوفرنماذج من حقل العمل عن اداء الخریجین 4

)درجة 6(خدمات االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي  : العنصر الثالث
الدرجة الكلیة المؤشرات

للمؤشر
التقییمتوافر المؤشر/درجة المطابقة 

كلیاجزئیاالتوجد
مركز متخصص لالرشاد النفسي یوجد 

والتربوي یدار من قبل متخصصین في ھذا 
المجال ویھدف الى مساعدة الطلبة على النمو 
والنجاح وتھیئة التدریسیین لممارسة مھتھم 
االرشادیة بنجاح مع المحافظة على خصوصیة 

الطلبة 

6
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)درجة 10(االنشطة والفعالیات الطالبیة والتعاون الدولي   : الرابعالعنصر

ت
الدرجة الكلیة المؤشرات

للمؤشر
التقییمتوافر المؤشر/درجة المطابقة 

كلیاجزئیاالتوجد
توجد لدى المؤسسة التعلیمیة وحدات 1

مفعلة تھتم بالنشاطات لتنمیة القدرات 
ة والثقافیة العلمیة والفنیة والریاضی

وغیرھا وتعمل على دعمھا مادیا ، 
وتشجیع الطلبة على مشاركة في المجاالت 

التي تتالءم واھتماماتھم واحتیاجاتھم 

2√1

عند اقتضاء –توفر المؤسسة التعلیمیة 2
الحاجة خدمات الدعم المناسبة للطالب 
االجانب خالل مدة دراستھم في البلد وان 

لطلبة تكون ھذه الخدمات با

2√0

توجد في المؤسسة التعلیمیة التعلیمات 3
واالنظمة واالدلة االرشادیة كافة التي 
تسھل اقامة ودراسة الطلبة االجانب 

وتنظمھا 

4√0

تعمل المؤسسة التعلیمیة على توسیع المنح 4
الدراسیة من خالل التواصل مع الجامعات 

العالمیة الرصینة 

2√0

توافرھااالدلةت
شواھد عن االبنیة والفضاءات الكافیة لممارسة االنشطة 1

الطالبیة 
متوفر

متوفربرامج موثقة عن الممارسات الریاضیة والعلمیة والثقافیة المنفذة 2
ارشادات مطبوعة تعكس اھتمام المؤسسة لتشجیع الطلبة على 3

المشاركات الطالبیة 
غیر متوفر

غیر متوفر الیوجد طلبة اجانبالمالي للطلبة االجانب شواھد تثبت الدعم 4
محاضر تبین توجھات المؤسسة نحو توسیع المنح الدراسیة 5

وتنشیط عالقتھا مع الجامعات العالمیة
طور االنجاز

طور االنجازاالدلة االرشادیة الموجھ للطلبة 6

العنصر الخامس دور الطلبة والمساھمة في صنع القرارات

ت
)درجة 8(العنصر الخامس دور الطلبة والمساھمة في صنع القرارات    

التقییم توافر المؤشر/درجة المطابقة الدرجة المؤشرات
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الكلیة 
كلیاجزئیاالتوجدللمؤشر

توجد ممثلیة للطلبة في االدارة العلیا 1
للمؤسسة التعلیمیة 

4√4

علیمیة اجراءات توفر المؤسسة الت2
خاصة لالستفادة من افكار 
ومقترحات الطلبة في اتخاذ قرارات 

المؤسسة التعلیمیة 

4√2

توافرھااالدلةت
محاضر مجالس االدارات العلیا في  المؤسسة التعلیمیة تبین 1

مشاركات الطلبة في صنع بعض القرارات 
متوفرة

لى وجود ممثلیة للطلبة اوامر جامعیة او اداریة صادرة تشیر ا2
في االدارات العلیا للمؤسسة التعلمیة 

ال توجد

مقترحات طالبیة موثقة تعكس ممارسة الطلبة لعملیة صناعة 3
القرارات 

التوجد

أي قرارات صادرة من االدارات العلیا فیھا مساھمات لممثلي 4
مور االكادیمیة الطلبة تتعلق باال

غیر متوفر

یة موثقة تعزز الحریة والدیموقراطیة واثر مقترحات طالب5
.الطلبة في صنع القرارات 

متوفر 
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نقاط القوة
البیطري بالتدرج كلیة الطب شمول الخریجین من .1

.مركزیا
طالب حاویة على كافة الوجود ملفة خاصة .2

المعلومات التي تتعلق بسلوكھ ونشاطھ ومستواه 
.االكادیمي في شعبة التسجیل 

فتیریا ومكتبة خاصة للطلبة وصیدلیات في وجود كا.3
كل  مختبر من مختبرات الكلیة لالسعافات االولیة

المقدمة من قبل وجود استبیانات خاصة بالخدمات.4
الكلیة 

وحود شعبة التوظیف والتاھیل لمتابعة الخریجین .5
.وتعییناتھم 

وجود ممثلین عن الطلبة في كل مرحلة تكون مسؤلة .6
.دارة العلیا عن الطلبة امام اال

نقاط الضعف

عدم وجود لجنة لدعم الطلبة من ذوي االحتیاجات .7
.الخاصة لعدم وجودھم في الكلیة 

لدعمالنفسيباالرشادفيمتخصصینوجودعدم.8
.خاصةلجنةبوجودالعلممعالطلبة

ال یوجد طلبة االجانب في الكلیة.9

:خطة التحسین 
.مات الدعم المناسبة للطالب االجانب خالل مدة دراستھم وتلبیة احتیاجاتھم توفیر الكلیة ان اقتضت الحاجة خد.1
.تشكیل لجنة ان اقتضت الحاجة لدعم الطلبة من ذوي االحتیاجات الخاصة .2
تشكیل مركز خاص باالرشاد النفسي ودعم لجنة االرشاد النفسي الموجودة في الكلیة من خالل توفیر متخصصین .3

.بمجال علم النفس 
.ل على االستفادة من افكار ومقترحات الطلبة من خالل تشكیل لجان خاصة بذلكالعم.4
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البحث العلمي  : السادس المعيار 

یشكل ھذا المعیار اھمیة بالغة للمؤسسة التعلیمیة كونھ یشیر الى جوھر تمیزھا فالمؤشرات المعتمدة التي 

الطلبة من خالل تحقق حالة التناسق واالنسجام لیعكس حالة تتناول طبیعة العالقة بین اعضاء ھیئة التدریس و

التمییز في النتاج البحثي المتحقق اذ ان تحقیق نتاج علمي متمیز تشكل فیھ االختراعات واالبتكارات في 

" ان النشاط العلمي والبحثي للمؤسسات العلمیة وتحدیدا" ونوعا" مختلف المجاالت العلمیة السمة البارزة كما

نحو اكتشافات علمیة نظریة وتطبیقیة عبر تحویلھا الى مشاریع ریادیة ھو الذي یحقق حالة التمیز كما الموجھ

ان السعي لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل في داخل البلد وخارجھ من قبل اعضاء ھیئة التدریس 

الیجابي مع اقرانھم في یسھم في التطویر المستمر للعلوم والمعارف واكتساب المھارات عبر التفاعل ا

ویتكون ھذا المعیار . المؤسسات العلمیة والبحثیة واالقلیمیة والعالمیة بھدف تحقیق التنمیة البشریة المستدامة 

:من مجموعة من العناصر مع جدول یبین وصف ھذه العناصر وما یتضمنھ من مؤشرات 

بیئة البحث العلمي : العنصر االول -1

بحث العلمي العنصر الثاني تمویل ال-2

نشر البحث العلمي : العنصر الثالث -3

تسویق البحث  العمي :العنصر الرابع -4

االبداع واالبتكار : العنصر الخامس -5

اخالقیات البحث العلمي : العنصر السادس -6

مصادر البحث العلمي : العنصر السابع -7

التعاون الدولي في االنشطة العلمیة والبحثیة: العنصر الثامن -8
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بیئة البحث العلمي: العنصر االول 

درجة54بیئة البحث العلمي : العنصر االول 

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

1
یتولى وضع خطة موثقة ) تشكیل(یتوفر لدى المؤسسة قسم 

طبیعة المؤسسة وواضحة ومعلنة للبحث العلمي تتناسب مع
ورسالتھا 

6√3

یشترك ممثلو الجھات المستفیدة من خدمات المؤسسة التعلمیمة 2
66في صیاغة الخطط

تلبي خطة البحث العلمي متطلبات متطلبات سوق العمل 3
66واحتیاجات المجتمع

تلتزم المؤسسة التعلیمیة بالسیاسات واالجراءات المتصلة 4
4عاث والبحث العلميباالبت

√
4

تتوافر لدى المؤسسة وسائل التحفیز الكافیة لرعایة الباحثین 5
2√4ودعمھم مادیا ومعنویا

6
توفر المؤسسة التعلیمیة مستلزمات البحث العلمي كافة بما في 
ذلك مختبرات علمیة واجھزة ومعدات ومواد ومجالت 

سات العلیا النجاز بحوثھم العضاء ھیئة التدریس وطلبة الدرا
66

توجد لدى المؤسسة التعلیمیة برامج عمل لصیانة البنى التحتیة 7
66واالجھزة والمعدات بصورة دوریة وادامتھا

8

تتوفر لدى المؤسسة التعلیمیة سیاسات عامة واضحة تحكم 
انظمة ملكیة معدات البحث واستبدالھا بمافي ذلك المعدات التي 
حصلت علیھا المؤسسة عن طریق منح اعضاء ھیئة التدریس 

.او االقسام او معاھد البحوث فیھا

44

توفر المؤسسة شروط الصحة والسالمة المھنیة لتكفل سالمة 9
66االخرین في داخل المؤسسة وخارجھا
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تتاكد المؤسسة من ان بحوثھا العلمیة تراعي متطلبات المعاییر 10
66میة للمحافظة على البیئة وحمایتھاالعال

توافرھااالدلةت
متوفروجود تشكیل اداري یتولى مھام وضع الخطة العلمیة 1
متوفروجود محضر معلن یوثق الخطة العلمیة في المؤسسة 2
متوفردلیل عن تمثیل الجھات المستفیدة في بناء الخطة العلمیة 3
متوفریة متطلبات سوق العمل في البحث العلمي دلیل یشیر الى تلب4
متوفرتوثیق سیاسة االبتعاث العلمي 5
متوفروسائل موثقة عن الحوافز المعتمدة لرعایة الباحثین 6
متوفراستطالع اراء اعضاء ھیئة التدریس حول فاعلیة توفیر المستلزمات 7
متوفرواالجھزة المختبریة جدول ووثائق حول صیانة الدوریة للبنى التحتیة8
متوفروثائق تشیر الى مصادر ملكیة وانظمة معدات البحث العملي 9

متوفرتعلیمات عن تطبیق انظمة االمان الحدیثة 10
متوفروثائق تعكس اھتمام وتوجیھ البحوث العلمیة نحو المحافظة على البیئة11
متوفرتعلیمات الصحة والسالمة المھنیة للباحثین12

تمویل البحث العلمي: العنصر الثاني 

درجة24تمویل البحث العلمي : العنصر الثاني 

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

تخصص المؤسسة موازنة سنویة كافیة النشطة البحث العلمي 1
60واالبتعاث والمؤتمرات

تمنح المؤسسة االولیة لالبحاث العلمیة ذات المردود المادي 2
60واالقتصادي للمجتمع المحلي ومؤسساتھ

یكون القسم المختص بشؤون البحث العلمي في المؤسسة قادرا 3
على تحدید مجاالت الخبرة التي تمتلكھا المؤسسة والفرص 

.العلمي واالعالن عنھا التجاریة الممكنة في مجال البحث
66

تحرص المؤسسة على المشاركة في مشروعات بحثیة ممولة 4
60من مؤسسات بحثیة محلیة او دولیة 
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توافرھااالدلةت
توجداالنفاق السنوي على الجوائز 1
متوفراالنفاق السنوي على عناصر البحث العلمي 2
التوجدت المردود المالي وثائق داعمة لالبحاث ذا3
وجود جھة تنظیمیة تتولى شؤون البحث العلمي وتوظیف نتائجھ في مجاالت 4

تطبیقیة
توجد

التوجداحصائیات عن تسویق البحوث العلمیة وتحقیق الموارد5

نشر البحث العلمي: العنصر الثالث 

درجة16نشر البحث العلمي  : العنصر الثالث 

التقییم

الدرجة الكلیة ؤشراتالمت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

تعمل المؤسسة التعلیمیة على توجیھ اعضاء ھیئة التدریس 1
وطلبة الدراسات العلیا وتحفیزھم للنشر في مجالت عالمیة 

ذات معامل تاثیر 
66

میة المنشورة یوضح توفر المؤسسة قواعد بیانات للبحوث العل2
اداءھا في مجال البحث العلمي ویتم االحتفاظ بتقاریر عن 

االنشطة البحثیة لالفراد واالقسام والكلیات 
44

تشجع المؤسسة اعضاء ھیئة التدریس على المساھمة في 3
انشطة البحوث العلمیة التطبیقیة المتصلة بحاجات وسوق 

العمل 
66

رھاتوافاالدلةت
متوفراحصائیة عن النشر في مجالت رصینة ذات المعامل تاثیر 1
متوفربرامج وقاعدة بیانات للبحوث العلمیة 2
متوفراحصائیات عن تطور البحث العلمي 3
متوفرادلة تحفیز التدریسین لتنشیط حركة البحث العلمي 4

تسویق البحث العلمي: العنصر الرابع 
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توافرھاةاالدلت
ولیس مالیامتوفروجود جھة تسویق البحوث اداریا ومالیا1
متوفراتفاقیات تعاون مع مؤسسات بحثیة مماثلة 2
وزارة الزراعة مع اتفاقیات مع مؤسسات محلیة وعربیة وعالمیة لتسویق البحث العلمي 3

االبداع واالبتكار: العنصر الخامس 

درجة12واالبتكار االبداع : العنصر الخامس 

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

66تشجع المؤسسة اعضاء ھیئة التدریس او براءات اختراع 1

تضع سیاسات واضحة وعادلة للملكیة وتسویق حقوق الملكیة 2
66الفكریة 

درجة8تسویق البحث العلمي : العنصر الرابع

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

تعمل المؤسسة التعلیمیة على االحتفاظ بعالقات عمل وروابط 1
88قویة مع المؤسسات ذات العالقة المحلیة والدولیة وتفعیلھا

توافرھالةاالدت
متوفراحصائیات عن براءات االختراع مسجلة سنویا1
متوفراحصائیات عن الجوائز العالمیة والعربیة في مجال البحث العلمي 2
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اخالقیات البحث العلمي: العنصر السادس 

درجة6اخالقیات البحث العلمي : العنصر السادس 

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

توجد لدى المؤسسة التعلیمیة معاییر خاصة باخالقیات البحث العلمي 1
6معلنة وموثقة والیات واضحة لنشر الوعي بھا ومتابعتھا

توافرھااالدلةت
متوفرادلة وتعلیمات عن اخالقیات البحث العلمي 1
غیر متوفروجود سیاسة عادلة ومعلنھ عن تسویق البحث العلمي2
متوفرغیر وثائق تدل على توثیق المؤسسة لبراءات االختراع3

متوفرادلة ابتكارات ومشاریع ریادیة 3
توفرال تادلة عن المحافظة على حقوق الملكیة الفكریة 4
غیر متوفرلمیة الیات تسویق نتاجات البحوث الع5
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مصادر المعلومات: لسابع العنصر ا

درجة42مصادر المعلومات : العنصر السابع 

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

63توفر المؤسسة التعلیمیة الكتب واالصدارات الحدیثة للمكتبة1

22المكتبةتوفر المؤسسة التعلیمیة دلیل2

تعمل المؤسسة التعلیمیة على تحقیق شروط الفیزیاء الصحیة 3
44والبیئیة في قاعات المكتبة 

للتعاون مع الجامعات ) برمجیات (توجد انظمة عالمیة 4
60االقلیمیة والعالمیة

تعمل المؤسسة على تطویر النظم المكتبیة بما یتفق مع 5
66لحدیثة في مجال خدمات المكتبات والمعلومات التطورات ا

تعمل المؤسسة على تجھیز المكتبات االلكترونیة الحدیثة 6
80وربطھا بشبكات المعلومات 

66تشارك باشھر التصنیفات العالمیة الخاصة بالبحث العلمي7

8
التقنیات تعمل المؤسسة على انشاء بنوك للمعلومات واستخدام

2√4الحدیثة في الوصول الیھا

توافرھااالدلةت
متوفرتوفر برامج انترنت مرابط بالمكتبات االخرى 1
غیر متوفروجود برمجیات للتعاون مع جامعات عالمیةوعربیة2
متوفر وجود مكتبة حدیثة 3
متوفراحصائیات عن االصدارات والدوریات4
متوفر روط الفیزیاء الصحیة في المكتبةدالئل تطبیق ش5
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یحتاج الى تطویر–متوفر ادلة عن تطویر في النظم المكتبیة 6
متوفروجود بنك للمعلومات وشبكة تخدم الباحثین

درجة78التعاون الدولي في االنشطة العلمیة والبحثیة : العنصر الثامن 

التقییم
الدرجة الكلیة المؤشراتت

للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

1
یوجد لدى المؤسسة التعلیمیة برنامج یحدد الیة دعم اعضاء 
الھیئة التدریسیة للمشاركة والتعاون والتواصل مع الجامعات 

وشبكات البحث العلمي العالمیة
6√3

2
تعمل المؤسسة على عقد اتفاقیات تعاون مع جھات اخرى 

لمشاركة في ملكیة او استخدام معدات البحث ذات التكلفة ل
العالیة

80

3
تعمل المؤسسة لتطویر برامجھا وتحسین خدماتھا من خالل 
ابرام االتفاقیات العلمیة والبحثیة وتبادل الزیارات مع 

المؤسسات المحلیة والعالمیة  
66

الجامعات تعمل المؤسسة على عمل برتوكول مع مكتبات4
0√6العالمیة 

5
توجد لدى المؤسسة مذكرات تفاھم واتفاقیات الشراكة والتعاون 
البحثي مع مراكز االبحاث المحلیة والعالمیة والجھات 

الصناعیة واالقتصادیة واالجتماعیة وغیرھا
22

6
تحرص المؤسسة على دعم اعضاء الھیئة التدریسیة الراغبین 

لتفرغ في مؤسسات علمیة عالمیة الغراض بالحصول على ا
البحث العلمي

88

تشجع المؤسسة الباحثین للحصول على جوائز دولیة في مجال 7
66البحث العلمي

22توفر المؤسسة ساعات بحثیة كافیة للتدریسیین 8

تعمل المؤسسة على احتساب العمل البحثي جزءا من نصاب 9
44تدریس الجامعي عضو ھیئة ال
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تدعم المؤسسة مشاركة اعضاء ھیئة التدریس في ورش العمل 10
66والمؤتمرات االقلیمیة والدولیة 

44تدعم المؤسسة المشاركة في عضویة ھیئات دولیة11

تسھم المؤسسة من خالل فرق العمل البحثیة في خدمة قطاعات 12
66مجتمع المحلي االنتاج المختلفة في ال

تتوفر لدى المؤسسة التعلیمیة خطط النشاء مراكز بحثیة على 13
22وفق احتیاجاتھا وتكون خاضعة للمراجعة الدوریة 

تعمل المؤسسة التعلیمیة على تشجیع التعاون في المشاریع 14
66الكبرى المعتمدة متعددة االختصاصات والمؤسسات 

ك اعضاء ھیئة التدریس في مشاریع وابحاث مشتركة یتشار15
66مع شركاء استراتیجیین محلیا ودولیا
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التعاون الدولي في االنشطة العلمیة والبحثیة: العنصر الثامن 

نقاط القوة
توفیر المؤسسة مستلزمات البحث العلمي كافة بما .1

في في ذلك مختبرات علمیة واجھزة ومعدات خاصة 
مختبر وحدة البحوث الدراسات العلیا مما یساھم في 

. انجاز بحوثھم
وجود برامج عمل للصیانة .2
توفیر المؤسسة شروط الصحة والسالمة المھنیة .3

لتكفل سالمة االخرین خالل تشكیل لجنة طبیة 
للفحص وتوفیر الصیدلیة االسعافات االولیة في كل 

. مختبر 
اعي متطلبات تاكد المؤسسة من ان بحوثھا تر.4

المعاییر العالمیة للمحافظة على البیئة وحمایتھا من 
خالل حث اعضاء الھیئة التدریسیة على عمل بحوث 
تطبیقیة لدراسة مختلف االوبئة واالمراض الموجودة 

.في بیئة المدینة او القرى 
توجیھ اعضاء ھیئة التدریس على النشر في مجالت .5

ت تخص عالمیة من خالل عمل ورش عمل وندوا
.كیفیة النشر في تلك المجالت

وجود قاعدة بیانات للبحوث العلمیة وھناك تقاریر .6
.عن االنشطة البحثیة لالفراد واالقسام والكلیات 

تقدیم كتب الشكر العضاء ھیئة التدریس الحاصلین .7
. على براءات االختراع 

نقاط الضعف

ضغف تخصیصات مالیة ضمن الموازنھ السنویة .1
بحث العلمي واالبتعاث والمؤتمرات كافیة النشطة  ال

قلة المشاركات في المشاریع البحثیة المحولة من .2
المؤسسات بحثیة محلیة ودولیة

للتعاون مع الجامعات االقلیمیة  العالمیةاالنشطةقلة .3
العالمیة 

ضعف الدعم المالي لدعم اعضاء الھیئة التدریسیة .4
ت وشبكات للمشاركة والتعاون والتواصل مع الجامعا

البحث العلمي 

:خطة التحسین 
زیادة وسائل لتشجیع الباحثین .1
تنشیط میزانیة سنویة كافیة النشطة البحث العلمي واالبعثات والمؤتمرات .2
عقد اتفاقیات مشروعات  بحثیة ممولة  من المؤسسات محلیة ودولیة.3
البحث عن تعاون مع الجامعات في الدول االخرى .4
اللكترونیة حدیثة وربطھا بشبكات المعلومات تجھیز مكتبات ا.5
ایجاد الیھ دعم االعضاء الھیئة التدریسیة للمشاركة والتعاون مع الجامعات وشبكات البحث العلمي .6
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%) 4(خدمة المجتمع  : المعيار السابع  

خدمة المجتمع من المھن االنسانیة التي تھدف الى رفع كفاءة االفراد ومن جانب اخر رفع كفاءة التعلیم خالل 

كحالة فردیة انماط من الممارسات التعلیمیة التي تھدف  للوصول الى المتعلم وتعامل ھذه االھداف المتعلم

وكعضو في جماعة في الوقت نفسھ فھي تھتم بتنمیتھ كفرد وتطویر المجموعة في مجتمع في بیئة محلیة وھي 

. اداة تحقق الرفاھیة وتعتمد ھذه االداة على استثمار الطاقة البشریة الموجودة وتحفیزھا على العمل والبناء 

.لھا للحصول على افراد منتمین للبیئة المحلیة وخادمین 

تعد خدمة المجتمع معیار االرتكاز للمؤسسة التعلیمیة الذي من خاللھ یتفاعل اعضاء ھیئة التدریس 

" واجتماعیا" والموظفین والطلبة مع جمیع مؤسسات المجتمع المحلي والوطني بھدف تطویرھم اقتصادیا

.لتحقیق التكامل في المؤسسة والمجتمع  " سعیا

من المجتمع المحلي فینبغي ان تتضمن اسھامات المؤسسة انشطة لمساعدة تعد المؤسسة التعلیمیة جزءا

االفراد والمجتمع والمساھمة في دفع عجلة االقتصاد المحلي والوطني والمحافظة على البیئة وزیادة رفاھیة 

المجتمع من خالل الدعم المالي والمعرفي ومشاریع التنمیة وكذلك یجب على المؤسسة التعلیمیة ان توفر

مرافق وخدمات لدعم وتطویر المجتمع وكذلك اعضاء ھیئة التدریس والموظفین والطلبة على المشاركة 

عن اشراك اعضاء ھیئة المجتمع " الفاعلة والبناءة في المجتمع وعلى المؤسسة ان تعلن عن انشطتھا فضال

الى تبني " وصوالالمحلي ضمن مجالس ادارتھا وان تتابع بشكل مستمر نظرة مكونات المجتمع الیھا 

ویتضمن ھذا المعیار .استراتیجیات فاعلة ومناسبة من اجل العمل على تحسین صورتھا وسمعتھا االكادیمیة 

توافرھااالدلةت 
متوفرالعلمیة والبحثیة توثائق باالتفاقیا1
متوفرتوثیق الزیارات واالیفادات والمؤتمرات 2
غیر متوفرتفاھم وتعاون مع مراكز بحثیة عالمیة ومكتبیة مذكرات 3
دالئل تسھیل مشاركة التدریسین بابحاث مشتركھ مع جھات محلیة او 4

دولیة 
متوفر

متوفروثائق تعكس توفیر ساعات بحثیة تعتمد على النصاب 5
متوفرادلة على دعم الفریق البحثي لخدمة المجتمع6
متوفرنشاء مركز ووحدات بحثیةدالئل على تشجیع ا7
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یتكون ھذا المعیار من مجموعة من العناصر والجدول االتي یبین وصف ھذه المعیار . فقط " واحدا" عنصرا

:ومایتضمنھ من مؤشرات 

ة التعلیمیة لخدمة المجتمعسیاسة المؤسس: العنصر االول 

)درجة 40(سیاسة المؤسسة التعلیمیة لخدمة المجتمع  : العنصر االول 
الدرجة الكلیة المؤشراتت

للمؤشر
التقییمتوافر المؤشر/درجة المطابقة 

كلیاجزئیاالتوجد
توجد خطط في المؤسسة التعلیمیة للخدمات 1

المجتمعیة معانة وموثقة  
63

التعلیم (توجد مراكز ووحدات متخصصة 2
المستمر المكاتب االستشاریة العیادات الطبیة 
العیادات القانونیة االرشاد النفسي الزراعیة 

وقبل مدة كافیة تعلن عن ) والبیطریة الخ 
.برامجھا التدریبیة في حقل االختصاص 

8√4

الندوات ( تعلن المؤسسة عن انشطتھا 3
الحلقات النقاشیة ، الورش التدریبیة ،المعارض ،

من خالل وسائل ) االتفاقیات محلیا وعالمیا، 
االعالم وشبكات التواصل االخرى  

44

تعمل المؤسسة التعلیمیة على تفعیل الیات 4
التعاون مع المنظمات المختلفة  

42

تعمل المؤسسة التعلیمیة على تنظیم برامج 5
ة في مؤسسات متخصصة محلیا لتدریب الطلب

وعالمیا  

44

تعمل المؤسسة على تفعیل البرامج الخاصة مثل 6
مكافحة االدمان ومحو االمیة وغیرھا من 

الرامج التوعویة  

66

تعمل المؤسسة على قیاس مدى رضا الجھات 7
المستفیدة من خدماتھا بشكل دوري  

44

یمیة باعداد تقاریر تقویمیة تقوم المؤسسة التعل8
سنویة عن االسھامات التي قدمتھا للمجمع 

44
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نقاط القوة
یقوم كل فرع من الفروع بوضع خطة تشمل الدورات وورش العمل المتعلقة .1

بخدمة المجتمع كالندوات التثقیفیة عن امراض معدیة وامراض مزمنة 
وكیفیة التعامل معھا وتكون ھذه معانة وموثقة

تعاون ووجود اتفاقیات بیطریةكز الاالمرالتنسیق مع المستشفى البیطري و.2
.بما یضمن العمل المشترك الذي یخدم المجتمع الدوائر والشركات عمل مع 

تفعیل الدورات والندوات في المواضیع المھمة للمجتمع كاالدمان وغیرھا من .3
.المواضیع التوعویة التي تخدم المجتمع

الت التطوعیة للكثیر من اعضاء ھیئة التدریس في داخل الجامعة القیام بالحم.4
.وخارجھا 

التدریب الصیفي لطلبة الكلیة باشراف اعضاء ھیئة التدریس للفروع .5
.السریریة ویكون في المستشفیات واالستشاریات 

.القیام باستبیانات لقیاس مدى رضا الجھات المستفیدة من الخدمات .6
ة حول اراء التدریسین النظري والعملي القیام باستبیان الطلب.7

نقاط الضعف

ال یوجد تقاریر تقویمیة .1
سنویة عن االسھامات التي 
قدمتھا المؤسسة التعلیمیة 

.للمجتمع 

:خطة التحسین 
اجراء تقاریر تقویمیة سنویة عن االسھامات التي تقدمھا المؤسسة لكي یتم اجراء قیاس بمدى تحسن الخدمات

افرھاتواالدلةت
غیر متوفروجود وثائق معلنة تصف السیاسات والخطط واالجراءات نحو خدمة المجتمع 1
توفرال تادلة تتضمن البرامج التدریبیة المقدمة لخدمة المجتمع2
ةالعیاد،المكاتب االستشاریة ،التعلیم المستمر (انشطة الوحدات المتخصصة 3

)االرشاد النفسي ،العیادات القانونیة ،البیطریة الطبیة 
متوفر

متوفر بیانات سنویة تمثل مدى استخدام افراد المجتمع لمرافق المؤسسة 4
احصائیات سنویة بعدد المحاضرات التوعویة والبرامج التدریبیة المتعلقة بخدمة 5

المجتمع
متوفرغیر 

فرغیر متواحصائیات سنویة باالنفاق المالي على خدمات المقدمة المجتمع 6
احصائیات سنویة العداد الدراسات والمشاریع والخدمات و البحوث المتعلقة 7

بالمجتمع 
غیر متوفر

متوفراحصائیات سنویة بالنشاطات المتعلقة بمكافحة االدمان وحمایة التراث 8
متوفرانموذج الحد الدراسات المتعلقة بخدمة المجتمع 9

متوفرجودة الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة وجود استطالع آلراء المجتمع حول10
متوفرالیات وقرارات اختیار ممثلین عن المجتمع المدني في مجلس الجامعة 11
متوفرغیر احصائیات سنویة بعدد المستفیدین من ابناء المجتمع المحلي من الخدمات المقدمة 12
غیر متوفرخدمة المجتمعاحصائیات سنویة بالمبادرات والمشاریع التنمویة ل13
غیر متوفراعداد دراسات مقدمة الى المجنمع14
متوفراحصائیات سنویة عن مشاركات مالك الجامعة في خدمة المجتمع15
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%15المناهج  : الثامن المعيار 

قادرین على تعد المناھج اداة التربیة والتعلیم في قیادة التغیرات في المجتمع العداد نوعیة من المتعلمین 

لھ قواعده ومفاھیمھ ھدفھ بناء االنسان في اطار " مواجھة متطلبات العصر والمستقبل فالمنھج بوصفھ علما

خطة متكاملة لتوفیر الخبرات التعلیمیة المالئمة التي تؤدي الى اكتساب المتعلم المعلومات والمھارات 

.ل للمتعلم مرغوبة من اجل احداث النمو الشامل والمتكامواالنجازات ال

ان سمة المجتمعات المتعلمة المعاصرة ھي التجدد والتغیر لذلك فان من االھمیة باإلمكان ان تلبي المناھج 

متطلبات ھذا التجدد والتغیر ان لم تكن من اھمھا واولویاتھا ألنھا الوسیلة التي تتبناھا الدولة لتحقیق االھداف 

تحقیقھا فھي الطریق الى اعداد الجیل القادم وتأھیلھ لیكون قادرا التربویة والتعلیمیة المنشودة التي ینبغي 

العمل المنتج البناء من اجل احداث النقلة المطلوبة للمجتمع فعن طریقھ تفسر الفلسفة التربویة والتعلیمیة ىعل"

ناء على معاییر القائمة اذ انھ یعكس الفلسفة التي یرسمھا الدولة لذلك فأن من االھمیة ان یعدو ویطور المنھج ب

وفي .محددة تساعد في بنائھ على وفق اسس علمیة رصینة تضمن تحقیق االھداف التي  وضع من اجلھا 

:الجدول التالي وصف لما یتضمنھ ھذا المعیار من مؤشرات 

االھداف : العنصر االول 

محتوى المنھج : العنصر الثاني 

استراتیجیات التعلیم والتعلم : العنصر الثالث 

التقویم وتطویر المناھج وتحدیثھا : لعنصر الرابع ا

التعاون الدولي في تقویم البرنامج االكادیمي :العنصر الخامس 
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االھداف: العنصر االول 

درجة14االھداف : العنصر االول 

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

فلسفة الدولة التعلیمیة وحاجات الطلبة تراعي اھداف المناھج1
66وسوق العمل ومجتمع المعرفة وطبیعة العصر

تركز اھداف المناھج على اكساب الطلبة المھارات التخصصیة 2
88المھنیة بصیاغة اجرائیة قابلة للتطبیق والقیاس والمالحظة

درجة34محتوى المنھج : العنصر الثاني 

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

یساعد محتوى المقررات الدراسیة في البرنامج االكادیمي على 1
22اكتساب الطلبة المفاھیم االساسیة في مجال التخصص 

دقیق توصف المقررات الدراسیة في البرامج االكادیمیة بشكل 2
متضمنة معلومات عامة عن المقرر وصف مختصر للمقرر 
یضم مخرجات التعلم للمقرر والمفردات التي یشتمل علیھا 
المقرر والمصادر المعتمدة في المقرر واالسالیب المعتمدة في 

المقرر 

66

یتوافق محتوى البرنامج االكادیمي مع رسالة المؤسسة التعلیمة 3
66المعلنة واھدافھا

یتضمن محتوى مقررات الرنامج االكادیمي خبرات وانشطة 4
معرفیة ومیدانیة تطبیقیة بشكل یساعد الطلبة على تطویر 

معارفھم ومھاراتھم واتجاھاتھم النفسیة 
84

یشجع محتوى مقررات البرنامج االكادیمي على التنمیة المھنیة 5
66المستدامة 

حتوى مقررات البرنامج االكادیمي التوازن بین یراعى م6
66حاجات الفرد والمجتمع
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محتوى المنھج: العنصر الثاني 

استراتیجیات التعلیم والتعلم: العنصر الثالث 

درجة34استراتیجیات التعلیم والتعلم : العنصر الثالث 

التقییم

الدرجة الكلیة المؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

تعمل المؤسسة التعلیمیة على توفیر المتطلبات الالزمة لتعلم 1
الطلبة ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة من طرائق ووسائل 

تقنیة 
100

تستعمل استراتیجیات متعددة للتعلیم والتعلم تشجع الطلبة على 2
1414التفكیر الناقد وحل المشكالت وتنمي مھاراتھم االدائیة 

تطور استراتیجیة التعلیم والتعلم في المؤسسة التعلیمیة وفقا 3
لعملیة التغذیة الراجعة من قبل الطلبة التي تساعد في تقویم تلك 

الستراتیجیة وتطویرھا ا
44

تعمل المؤسسة التعلیمیة على استعمال طرائق التعلم 4
66االلكترونیة والتفاعلیة الحدیثة 

توافرھااالدلةت
توفرال تتوافر اھداف تربویة مصادق علیھا للقسم1
متوفرتتوافق مخرجات التعلم مع مؤشرات المعاییر بحسب دراسة معدة من قبل لجنة متخصصة في المناھج2

توافرھااالدلةت
متوفرمعلومات عامة عن المقرر 1
لم تتم اجابتنا لحد االن–التوجد تقاریر من الجھات المستفیدة تثبت امكانیة استفادتھا من مقررات البرنامج 2
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توافرھااالدلةت
متوفربرنامج سنوي تدریبي للدورات في مجال استراتیجیات التعلم 1
متوفرت التعلم خطة سنویة محددة للمؤسسة في تطویر استراتیجیا2
اتفاقیات مع الجھات المستفیدة الجراء تطبیقات عملیة شھریة ونصف شھریة 3

لطلبة التخصصات المختلفة 
متوفر

متوفربرنامج سنوي عن االنشطة التعلیمیة في كل مقرر 4
متوفرمختبرات واجھزة وقاعات ذكیة توافر متطلبات التعلم االلكتروني من5
التوجدمصادق علیھا حول طرائق التدریس من ذوي االحتیاجات الخاصةالیة واضحة6
غیر متوفرخطة سنویة حول سبل والیات تعزیز التعلم الذاتي للطلبة7

التقویم وتطویر المناھج وتحدیثھا: العنصر الرابع 

درجة56التقویم وتطویر المناھج وتحدیثھا : العنصر الرابع 

التقییم

لدرجة الكلیة االمؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

یتم تقویم قدرة وفعالیة نظام التقویم والقیاس الخاص بتحصیل 1
66الطلبة في المؤسسة التعلیمیة بصورة منتظمة 

یتیح نظام التقویم والقیاس في المؤسسة التعلیمیة بیانات منتظمة 2
84بشأن جودة المنھجوشاملة 

یتم تحدیث المناھج المقررات عن طریق ادخال بعض 3
التجدیدات المعاصرة في میدان التخصص وحاجات المجتمع 

وسوق العمل بصورة منتظمة 
147

یتم نشر نتاجات التعلم لكل برنامج اكادیمي مع وجود االدلة 4
لھذه النتاجات مقارنة التي تدل على امتالك الطلبة الخریجین

باالعوام السابقة 
40

یتضمن البرنامج االكادیمي الیات محددة واضحة ومتنوعة 5
1212لتقییم الطلبة 

یتم تطویر المناھج عن طریق تطویر االمتحانات واالخذ 6
باحدث التنظیمات المنھجیة والعمل بنظام الساعات المعتمدة 

ل الى المنھج االلكترونيوالتحو) المقررات(
66

یشارك ممثلو الجھات المستفیدة في تصمیم المنھج وتطویره7
6√3
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توافرھااالدلةت
متوفرالیة محددة لطبیعة التقییمات التي تجرى للطلبة 1
متوفرنظام الكتروني احصائي في المؤسسة لتحلیل نتائج الطلبة 2
متوفرتقییم المنھج من قبل الطلبة والخریجین استبیانات مدروسة ل3
متوفرالیة محددة الجراءات تطویر المناھج وتحدیثھا 4

التعاون الدولي في تقویم البرنامج االكادیمي: العنصر الخامس 

درجة12التعاون الدولي في تقویم البرنامج االكادیمي : العنصر الخامس 

التقییم

لكلیة الدرجة االمؤشراتت
للمؤشر

توافر المؤشر/درجة المطابقة

كلیاجزئیاال توجد

تتاكد المؤسسة التعلیمیة بصورة منتظمة من ان مخرجات 1
البرنامج االكادیمي متوافقة مع المعاییر العالمیة عن طریق 
االستعانة بمعاییر االقسام العلمیة المناظرة في الجامعات 

.مراعاة مالءمتھا للبیئة العراقیةالعاملیة لتقویم المناھج مع 

6√3

تعقد المؤسسة اتفاقیات مع االقسام المناظرة في الجامعات 2
العالمیة الرصینة لتطویر المناھج واستضافة خبراء المناھج 

في الجامعات العالمیة لمناقشة الیات تقویمھا وتطویرھا 
6√0

توافرھااالدلةت
مدى توافق مخرجات البرنامج االكادیمي المطبق دراسات تقویمیة عن1

مع المعاییر العلمیة 
غیر متوفر

غیر متوفراتصاالت في المؤسسة مع االقسام المناظرة في الجامعات العالمیة 2
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نقاط القوة
تراعي اھداف المناھج حاجات الطلبة وسوق العمل .1

وطبیعة العصر وكما تركز على اكساب المھارات 
لتخصصیة المھنیة بطریقة قابلة للتدقیق والقیاس ا

والمالحظة 
وجود الوصف االكادیمي لتوصیف المقررات .2

الدراسیة المتضمن معلومات عامة عن المقرر 
ویضم مخرجات التعلم والمفردات التي یشتمل علیھا 
المقرر وكما یتوافق مع رسالة الكلیة التعلیمیة المعلنة 

واھدافھا 
لمقررات على التوازن بین حاجات یراعي محتوى ا.3

الفرد والمجتمع 
تستعمل الكلیة استراتیجیات التعلم والتعلیم الحدیثة .4

small(مثل تتبع طریقة المجامیع الصغیرة
groups. (

تنشر المحاضرات على الموقع االلكتروني للكلیة مما .5
یتیح للطلبة االستفادة منھا بشكل مباشر 

جھزة العرض الضوئي استعمال الشاشات الذكیة وا.6
في القاء المحاضرات مما یساعد على تسھیل عملیة 

.التعلیم 
عما اتفاقیات عمل مشتركة مع دائرة صحة دیالى .7

والجامعات العالمیة لالرتقاء بعملیة التعلیم 
اسئلة ) MCQ(استعمال طریقة االمتحان العملي .8

مكتوبة عن الحالة ویجاب علیھا من قبل الطالب 
الذي ) OSPE(ة االمتحان العملي  وكذلك طریق

وجانب سریري وحاالت یشمل محطات جانب عملي
.وي  مرضیة مصورة باالضافة الى الجانب الشف

نقاط الضعف

ال یوجد  الیة واضحة لطرائق تدریس الطلبة  من ذوي .1
لیس البیطرياالحتیاجات الخاصة علما ان طلبة كلیة الطب

لكون حتیاجات الخاصة من المفترض ان یكونوا من ذوي اال
.عاليجسدي التعامل مع الحیوانات الكبیرة یحتاج الى جھد 

.التوجد خطة محددة للتحول الى التعلم االلكتروني .2
الیوجد نظام الكتروني لتحلیل نتائج الطلبة .3
التوجد دراسات تقویمیة عن مدى توافق مخرجات البرنامج .4

.االكادیمي مع المعاییر العالمیة 

:لتحسین خطة ا
واالھتماموضع خطة لتدریس الطلبة من ذوي االحتیاجات الخاصة الذین یتعرضون للحوادث ومع االخذ بنظر االعتبار.1

.لالستمرار في مسیرتھم الحیاتیةاحتیاجاتھم االخرى غیر الدراسیة مثل التنقل وغیرھا بما یضمن حقھم في التعلم 
.ة وللتحول الى التعلم االكتروني لتحلیل نتائج الطلبة وضع خطة سنویة لتعزیز التعلم الذاتي للطلب.2
.عمل دراسات تقویمیة مع الكلیات المناظرة لبیان مدى توافق مخرجات البرنامج االكادیمي مع المعاییر العالمیة .3
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الخالصة

البيطريكلية الطب/تقرير التقييم الذاتي لمعايير االعتماد المؤسساتي  

الكليلدرجةاالعنصرالمعیارت

االولاالول1

الثاني

36

15

51

االولالثاني2

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

34

17

38

44

37

170

االولالثالث3

الثاني

25

50

75

االولالرابع4

الثاني

الثالث

الرابع

9

32

6

40

87

االولالخامس5

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

62

24

6

1

6

99

االولالسادس6

الثاني

49

6

181
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الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

16

8

12

6

23

61

3131االولالسابع7

االولالثامن8

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

14

30

24

38

3

109

803:المجموع 


