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 الجودة إجراءات وتقويم لدعم أساسا   مطلبا   الجودة ضمان شعب استحداث يعد

وزارة التعليم العالي  تتطلبها التي المعايير وفق في الكليات والتعليمية اإلدارية

 هذا يأتي المنطلق هذا ومن . األكاديمي االعتماد هيئات والبحث العلمي العراقية او

 اإلدارية الممارسات ميعج في ومراقبتها الجودة، توكيد مقومات يوضح الذي الدليل

 عن واضحة صورة إعطاء لضمان المجتمعية بالخدمة يتعلق وما والبحثية والتعليمية،

 .البرامجي واالعتماد الجودة مؤشرات ضمن الكلية مسار

 الجامعي االداء وتقويم الجودة ضمان قسم ادارة من حرصا جاء الدليل هذا اعداد ان 

 في العاملين مرشدا يكون وان الجودة واجراءات ومهام مسارات توضيح على

 التعاطي وكيفية الجودة بأعمال الكافية والدراية الخبرة الكسابهم الجودة ادارة برنامج

 بالتطور مرهونة كونها تطوراتها في جدا سريعة باتت التي مستجداتها مع

 .اليوم العالم يغزو الذي والمعلوماتي التكنولوجي

 .التطلعات هللا وحقق جامعتنا  في مباركا   غرسا   الجهود هذه هللا جعل

 

 

 

 

  واالداء الجامعي  الجودة ضمان قسم                                                         

 

  المقدمة
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 ضمان شعبة ترتبطيرتبط قسم الجودة واالداء الجامعي اداريا وهيكليا بالسيد رئيس الجامعة و

 .العميد  بالسيد في الكليات الجامعي االداء وتقويم الجودة

 الرؤية: 
 الجامعة .   تشكيالتفي جميع  TMQتطبيق ادارة الجودة الشاملة التمييز في 

 الرسالة:
 الجودة في داخل الجامعة وخارجها .   بإدارةكوادر وظيفية متميزة  إلعدادنسعى 

 
 األهداف العامة :

خلق روح المنافسة بين تشكيالت الجامعة المختلفة من خالل تبني عدد من البرامج التقويم  -1

 الذاتي وفق معايير محدد وموضوعية . 

والفروع العلمية في الكليات بما  األقسامتطوير كادر شعب ضمان الجودة ولجان الجودة في  -2

والنهوض بواقع الجودة في قادرين على التميز  اليصبحو إليهم هكلويتناسب مع المهام الم

 مؤسساتهم . 

عدد من الندوات وورش العمل  إقامةنشر ثقافة الجودة في كافة تشكيالت الجامعة من خالل  -3

 مفاهيم الجودة في القطاع التعليمي .  بإرساء الكفيلةوالمحاضرات 

وتضمينها للجامعة  اإلستراتيجيةوكتابة الخطة  إعدادالمشاركة مع قيادات الجامعة العليا في  -4

 الجودة .  إدارةبرامج  أهم

للجامعة والكليات بشكل دوري  ةقع االلكترونيايث البيانات في الموحدمتابعة النشر وت -5

 ووضع عدد من المعايير لتقييمها . 

المتابعة المستمرة والحثيثة للتصنيفات العالمية والخطوات المتخذة من قبل الجامعة للدخول  -6

 في بعض التصنيفات . 

دقيقا  تتقييما GLPة تقييم المختبرات التعليمية في كليات الجامعة وفق استمارة أعاد -7

 لتشخيص وتالفي المشاكل المتوقع حدوثها مستقبال . 

متابعة عملية التعليم االلكتروني والبرامج المستخدمة للتقيم الدوري لتشخص المشاكل  -8

 وإيجاد الحلول لها . 

 
 

 

 معلومات عن

قسم الجودة واالداء الجامعي    
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 الهيكل التنظيمي

 

 

 

 

 

 

رئيس الجامعة 

شعبة التدريب الفني شعبة جودة المختبرات  شعبة تقييم االداء  شعبة ضمان الجودة 

وحدة التصنيفات 
العالمية

البرامج 

االعتماد المؤسسي -1

االعتماد البرامجي -2

التصنيف الوطني -3

قسم ضمان الجودة 
وتقويم االداء 
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 واالعتماد الجودة، إدارة لنظام اإلدارية للهيكلة وفق الكليات في الجودة إدارة عملية تسير

 العلمي، القسم في الجودة ضمان بألجنة تبدأ تفاعلية حلقة في فتنتظم الجامعة، في األكاديمي

ا  متمثال الجودة الدارة المركزية اللجنة ورئيس االداء وتقويم الجودة ضمان شعبة بأدارة ومرور 

 .  المحترم الكلية عميد بالسيد

 :يلي فيما التعليمية العملية في االداء جودة مراقبة جوانب وتتمثل

 

 بالتخطيط تبدأ التي الجودة دورة استيفاء من بد فال التعليمية العملية في الجودة دائرة وألستكمال

 قياس دورة في متمثل وهذا المناسب، اإلجراء باتخاذ وانتهاء والتقويم، المراجعة ثم التنفيذ ثم

 .التعلم مخرجات

 

 

 الكلية في الجودة ادارة عملية
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  : الرئيسية المهمة

 و الكلية في الجودة ضمان معايير تطبيق ات أجراء متابعة و باالشراف الجودة ضمان شعبة مسؤول يقوم

 جهات من العالي التعليم مجال في دوليا المعتمدة او العلمي والبحث العالي التعليم وزارة قبل من المعتمدة

عمل الشعبة  يرتبط . لها التابعة والوحدات االدارية والشعب العلمية االقسام لجميع المجال هذا في متخصصه

 .الكلية مجلس أعضاء أحد ويكون مسؤول الشعبة الكلية عميد بالسيد

  :والواجبات المهام

 .الكلية اهداف تحقق التي التعليمات ووضع الجودة ضمان ستراتيجية رسم 

 العلمية االقسام وتطور نمو نسبة بيان مع الكلية في الجودة ضمان ومؤشرات معايير كافة تطبيق 

 لها التابعة االدارية والتشكيالت

 .وانظمتها الجودة معايير تطبيق عملية يخدم بما للكلية األرشادية األدلة أعداد 

 .بها المتعلقة األنشطة ودعم الكلية في الجودة ثقافة نشر 

 . الكلية اداء وتطوير الجودة لضمان الكلية عمادة مع بالتعاون التنفيذية االستراتيجية الخطط وضع 

 التقارير واعداد الكلية في الجودة أسس بتطبيق تختص التي والدراسات االنشطة من بالعديد القيام 

 . الجامعة رئيس السيد الى رفعها لغرض الكلية عميد على السيد وعرضها

  الجودة ادارة نظام تطبيق وسائل احدى وهي الوثائق وترميز ضبط انظمة على االشراف 

 وأعضاء بالطلبة الخاصة االستبانات واعداد ، البيانات لجمع التحليلية االستمارات وتصميم اعداد 

 . االستمارات لتلك االحصائي والقياس التحليل عملية وأجراء والموظفين التدريسية الهيئة

 . بالجودة الخاصة العمل وورش والندوات المؤتمرات اعداد في والمساهمة االشراف 

 الرسمية المخاطبات على والرد الصلة ذات االعمال بانجاز الجودة ضمان شعبة مسؤول يقوم 

 . المباشر المسؤول توجيه وحسبالجودة  بضمان المتعلقة

 والموظفين للتدريسيين االداء تقييم لعملية والمدقق المراقب بدور الجودة ضمان شعبة مسؤوليقوم  

 . الكلية تشكيالت بكاف

 وتقويم االداء مهام شعب الجودة

 والوحدات التابعة لها 
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 الغراض للتدريسيين االداء بتقييم العلمية الترقيات وحدة بتزويد الجودة ضمان شعبة مسؤول يقوم 

 العلمية. الترقية

 للتدريسين االداء بتقييم العلمية للشؤون العميد معاون مكتب بتزويد الجودة ضمان شعبة مسؤول يقوم 

 . العليا للدراسات التقديم ، البلد خارج الدراسية االجازات ، البحثية للزماالت المتقدمين

لمتابعة القيام باالتصال والتنسيق المباشر مع قسم ضمان الجودة واالعتماد في جامعة االنبار    

 .عمليات ضمان الجودة واالعتماد

 .معها الخبرات تبادل خالل من االستفادة لزيادة وذلك األخرى بالكليات المناظرة الشعب مع التعاون  

 

 تتكون شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي في كلية الطب من الوحدات اإلدارية التالية 

 وحدة ضمان الجودة  

 وحدة تقويم األداء الجامعي 

  يالفنوحدة التدريب والدعم 

  المختبرات جودةوحدة 

 

 وحدة ضمان الجودة  

تسعى الوحدة إلى نشر ثقافة الجودة وتحقيق متطلبات الحصول على االعتماد بنوعيه المؤسسي 

والبرامجي للكلية وبرامجها األكاديمية المختلفة لتمكين الكلية من االستمرار في أداء رسالتها 

 .وتحقيق أهدافها

  :مهام الوحدة 

مراجعة وتحديث إستراتيجية الكلية ورسالتها وأهدافها اإلستراتيجية في ضوء التطورات  -1

 .والمستجدات لتطوير وتحديث التعليم العالي

متابعة وتنفيذ خطة الكلية فيما يتعلق بضمان الجودة من اجل حصول الكلية على االعتماد      -2

 .ليمية في الكليةاألكاديمي الذي يعزز جودة العملية التع

غرس الوعي بين أعضاء هيئة التدريس والطالب وجميع العاملين بالكلية بأهمية تطبيق نظام  -3

 .ضمان الجودة واالعتماد وترسيخ المعلومات المتعلقة بآليات ضمان الجودة واالعتماد

 وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية لتنفيذ معايير ضمان الجودة     -4

 .واالعتماد
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اقتراح معايير األداء الجامعي وضبط الجودة لمكونات العملية التعليمية المرتبطة باألستاذ الجامعي،  -5

 .والمناهج، والمختبرات، والبنى التحتية للكلية، والطالب الجامعي، وعمليات تقييم األداء

األداء بما يساهم في اقتراح ووضع إجراءات عمل وقواعد وأدلة استرشاديه لتطوير وتحسين      -6

 .ضمان جودة أداء الكلية

 .إعداد تقارير المتابعة الدورية عن نشاطات الوحدة وتقديمها لشعبة ضمان الجودة في الكلية     -7

 أي مهام أخرى تكلف بها من الكلية لتعزيز ضمان جودة العملية التعليمية     -8

 

 وحدة تقويم األداء الجامعي 

أداء الكلية للتأكد من مدى استيفائها لمتطلبات ضمان الجودة  تسعى الوحدة إلى قياس مستوى

 واالعتماد إضافة إلى تبني التقويم الذاتي للكلية وبصورة ممنهجة

 مهام الوحدة : 

 .تقويم األداء في الكلية ا والقيام بما يلزم للوقوف على مستوى األداء ومدى جودته     -1

 إلمكانية متابعة تطوير العملية التعليمية فيهاإنشاء قاعدة بيانات لجميع أنشطة الكلية  -2

إجراء الدراسات الميدانية والمشاركة فيها لمطابقة مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل      -3

 وتقديم التوجيهات بهذا الجانب

التأكد من تحقيق أهداف الكلية باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتقييم برامجها ومخرجاتها     -4

 .القياس المختلفةبأدوات 

وضع اإلجراءات الالزمة لتنفيذ معايير ضمان الجودة والتي على أساسها تأكيد مدى      -5

 استيفاء الكلية لمتطلبات الجودة واالعتماد

 .تقديم المشورة الفنية للكلية في مجال وضع وتنفيذ نظم تقييم األداء وضمان الجودة     -6

   .الوحدة وتقديمها إلى شعبة ضمان الجودة في الكليةإعداد التقارير الدورية عن نشاط     -7

 .اإلعداد والتخطيط لمتابعة التقييم الذاتي ألنشطة الكلية وبرامجها المختلفة ومتابعة التنفيذ    -8

تجميع نتائج دراسات التقييم الذاتي وتحليها وبيان ايجابياتها وسلبياتها وتقديم المقترحات      -9

 .ائهاالالزمة لتطوير وتحسين أد

 .أي مهام أخرى تكلف بها من الكلية لدعم عملية التقويم األداء الجامعي  -10
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 وحدة التدريب والدعم الفني 

 

تسعى الوحدة إلى إقامة الدورات التدريبية والتحسين المستمر للموارد البشرية في الكلية، إضافة 

وإنشاء قاعدة بيانات وإقامة إلى تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بالحاسبات وشبكات االنترنيت 

 .المؤتمرات وورش العمل

 

  :مهام الوحدة 

االستفادة من نتائج التقييم الذاتي ألداء الكلية في توجيه مدخالت العملية التعليمية واقتراح  -1

 .الوسائل واألساليب المناسبة للتطوير والتحسين المستمر ألداء الكلية

 .عمل تساهم في بناء القدرة المؤسسية للكليةالعمل على تنفيذ دورات تدريبية وورش  -2

العمل على عقد الندوات والمحاضرات لنشر الوعي الخاص بتعزيز ثقافة الجودة      -3

 .والتطوير والتحسين المستمر في أداء الكلية

وضع برامج للتحسين المستمر لجودة عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة      -4

 .المجتمع

على تكوين كوادر مدربة من أعضاء هيئة التدريس في مجال ضمان الجودة العمل      -5

 .واالعتماد في الكلية

إعداد تقارير دورية عن عمل الوحدة وتقديمها إلى شعبة ضمان الجودة واالعتماد في      -6

 .مجال برامج التطوير والتحسين المستمر ألنشطة الكلية

 .الخاصة بدعم ضمان الجودة واالعتمادإصدار الكتيبات والنشرات واألدلة      -7

 أي مهام أخرى تكلف بها من الكلية لدعم عملية تجويد األداء -8
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  جودة المختبرات وحدة 

 

 :ان لوحدة اعتماد المختبرات اهداف ومهام وواجبات كثيرة يمكن تلخيصها باآلتي

 .للمختبراتالوصول في مختبرات الكلية الى المواصفات القياسية المعتمدة   -1

تحديد المواصفات الفنية لألجهزة والمعدات وترميزها وتوثيق بياناتها بالتنسيق مع مسؤولي   -2

 .المختبرات

 .متابعة تنفيذ برامج المعايرة لألجهزة والمعدات مع الجهات ذات العالقة  -3

التنسيق لفتح دورات برمجة لتدريب العاملين في المختبرات بحسب االختصاصات وفق   -4

 .صفات الدولية والمعايير الوطنيةالموا

مراقبة مدى كفاءة األجهزة المختبرية من خالل فحص لعينات عشوائية بين فترات زمنية   -5

 .مختلفة لضمان جودة الفحوصات المختبرية

 .  GLPمتابعة تطبيق استمارات  -6

 متابعة عمل لجان الصيانة داخل المختبرات .  -7
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 ات واالجراء المهام وتنفيذ العلمي، القسم في الجودة ضمان إدارة العلمية األقسام في الجودة لجان تتولى

 وتهدف او رئيس القسم الكلية في االداء وتقويم الجودة ضمان شعبة والكلية  عميد السيد قبل من اليها الموكله

 ثقافة ونشر الجوانب، كافة في األداء مستوى وتطوير األكاديمي، واالعتماد التقويم، ات إجراء تنفيذ إلى

 : ادناه الفقرات في واختصاصاتها مهامها، وتتمثل العلمي، القسم في الجودة

 البرنامج تطورات بحسب العلمي القسم واهداف ورسالة لرؤية الدورية المراجعة في المساهمة .1

 .دراسي عام كل مراجعتهيتم  الذي االكاديمي

 ذات التعلم لمخرجات مالءمته مدى و االكاديمي البرنامج توصيف نموذج تطوير على اإلشراف .2

 .التخصص في العالقة

 لدى المطلوبة المستجدات بحسب الدراسية المقررات توصيف نماذج وانجاز تطوير على اإلشراف .3

 للبرنامج التعلم مخرجات صياغة في المساهمة و ، القسم في العلمية واللجنة اعداد المناهج لجنة

 .األمر لزم إن االكاديمي

 في الجودة ضمان إدارة مع والمساهمة العلمي بالقسم العالقة الرئيسية ذات األداء مؤشرات قياس .4

 .تنفيذها مدى ومتابعة التحسين خطط وصياغة النتائج تحليل

 ضمن من الجودة لجنة رئيس يكون ان على التدريس هيئة اعضاء من ( عمل فريق او لجنة تشكيل .5

 .العلمي للقسم الذاتي التقييم تقرير اعضاءها العداد

 لمعايير سنويه مراجعة الجراء التهيئتحديد ودراسة معايير االعتماد البرامجي المالئمة للقسم العلمي  .6

  منها انجاز نسبة اكبر تحقيق ومحاولة المعايير لهذه العلمي القسم انجازات مع يتالئم بمالتلك المعايير 

لنظام التعليم   المؤسسي الذاتي التقويم ومقاييس األداء بمؤشرات المتعلقة واألدلة الشواهد، جمع .7

 االلكتروني وفق الدليل جودة التعليم االلكتروني . 

الخاصة واالحتفاظ بنسخة من االوليات  العلمي للقسم االخرى والنشاطات العلمية الخطط تنفيذ متابعة .8

 بذلك .

 النشر وعلى العلمية النشاطات في والمبادرة والمؤتمرات الدورات حضور على القسم أعضاء تشجيع .9

 .المجتمع وخدمة العلمي

 .تنفيذها ومتابعةالخاصة بالقسم  خطة التحسين وضع .10

 الجودةمهام لجان 

 في القسم او الفرع العلمي
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  . اجراءات لجان الجودة في القسم العلمي 

 لجان واعضاء روؤساء قبل من تنفيذها الواجب ات واالجراء المهام اهم دقيق وبشكل يوضح أدناه الجدول

  2021-2020العلمية للعام الدراسي  االقسام في الجودة

 مستمر بشكل ادناه الجدول في موضح وكما أجراء كل أزاء اليها المشار الزمنية التوقيتات تحدثمالحظة : 

 . الجامعي التقويم توقيتات حسب

 المالحظات  تاريخ االنتهاء  تاريخ البدء االجراء  ت

تسمية رؤساء واعضاء لجان الجودة لالقسام  1

 العملية في الكلية 

1/11/2020 8/11/2020  

االشراف على اعداد وتهيئة الجداول والخطط  2

 الدراسية 

1/12/2020 14/12/2020  

تحديث الرؤية والرسالة واالهداف لالقسام  3

 العلمية 

15/12/2020 15/1/2021  

 االعتماد لمعايير اجتماع محاضر تهيئة 4

 من االنجاز نسبة)  مثال تتضمن البرامجي

 من فعال متحقق هو ما بيان ، المعتمدة المعايير

 تحول التي المعوقات دراسة ، المعايير تلك

 المعايير( تلك من البعض تحقيق دون

2/1/2021 1/2/2021  

 على يتوجب للتقييم االلكتروني النظام عند فتح 5

 المطلوبة بالتعديالت مذكرة تهيئة علمي قسم كل

 تصحيح اضافة، حذف،) ينالتدريسي بيانات في

 تكون ان على ( شهادة او علمي لقب او اسم

 لجنه رئيس و القسم رئيس من موقعة المذكرة

 .المعني القسم في الجودة

من فتح المنظومة االلكترونية مضئ اسبوعان بعد 

 للتقييم

 االحصائي التحليل مع التالية االستباناتجاز ان 6

 نموذج مرفق  11-1  النتائج الهم

   

نهاية كل فصل  25/2/2021 20/2/2021 استطالع رأي الطالب بالتدريسي  -1 

 او سنة دراسية .

تزود هذة االستبانة الى مسؤول وحدة متابعة وتأهيل  استطالع اراء الخريجين  -2

الخريجين في الكلية ويتم ملئها عند مراجعة الخريج 

 . بالتنسيق مع شعبة التسجيل في الكلية الى الكلية 

 السنةفي اي وقت من  استطالع اراء التدريسيين  -3

استطالع رأي رئيس القسم باالستاذ  -4

 الجامعي 

 حسب الحاجة اختياري
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  حسب الحاجة اختياري استطالع رأي العميد باالستاذ الجامعي  -5

 خريجي في العمل جهات رأي استطالع -6

 المثنى جامعة

 بالتدريب المشمولين االستبانة بهذه الطلبة يزود

 القسم مقررية قبل من (اب او تموز) لشهري الصيفي

 .التدريب متطلبات ضمن ضرورية كوثيقة العلمي

 الخدمات بجودة الطلبة اراء استطالع -7

 .الطالبية واالنشطة

 حسب الحاجة او طلبها  اختياري

نهاية كل عام دراسي لطلبة المرحلة الرابعة قبل  معلومات التواصل مع الخريجين  -8 

 تخرجهم لتواصل معهم بد التخرج 

استطالع رأي الهيئة التدريسية رؤية  -9

 ورسالة واهداف القسم 

 بعد التحديث  30/1/2021 15/1/2021

استطالع مدى استيعاب الطالب للمادة  -10

 العلمية . 

من بدأ السنة الدراسية او الفصل  ثالث اسابيعبعد 

 الدراسي . 

  20/12/2020 6/12/2020 االكاديمي البرنامج وصف أستمارة انجاز 7

  15/1/2021 12/1/2021 لواقع القسم العملي  SWOTانجاز تحليل  8

 التقييم تقرير كتابة لجنة باعضاء امر اصدار 9

 .انجازه في والمباشرة العلمي للقسم الذاتي

15/1/2021 15/1/2021  

 نقاط لمعالجة الجودة تحسين خطة انجاز 10

 . القوة نقاط من واالستفادة الضعف

16/2/2021 30/2/2021  

متابعة تحديث البيانات التالية ) السيرة الذاتية  11

باللغتين , البحوث التدريسيين , للتدريسيين 

بحوث تخرج المرحلة الرابعة , نشاطات القسم 

والتدريسيين , رؤية ورسالة واهداف القسم (  

 على الموقع االلكتروني للكلية .

1/11/2020 30/2/2021  

 متابعة القسم حول سجل نشاطات التدريسيين  12

 ) الخاص بتقييم االداء (

بشكل دوري ) شهريا ( تسجيل جميع نشاطات 

 التدريسيين الخاصة باستمارة تقييم االداء 
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 :) اختياري (  االسم
 التخصص:   

 سنة التخرج :   

Email         
 تليفونك الحالي:

     هل تعمل 

 نعم )            (          ال )               (                                   

 إذا كانت االجابه ب ال فما هي األسباب التي تجعلك  ال تعمل إلى اآلن            
1-................................. 

           2-  ................................... 
           3-     ..................................... 

 إذا كانت االجابه بنعم         
 فما هي وظيفتك الحالية ..........................           
 تاريخ العمل             ...........................             

 
  هل العمل له عالقة بتخصصك 

 نعم    )            (             ال   )            (                                 

  هل واجهت مشاكل التوظيف 
 نعم    )            (            ال  )            (                                   

 إذا كانت االجابه بنعم   فما هي المشاكل   
1- ................................. 

 2-................................... 
3-   ..................................... 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جــــامــــعـــة المــــثنـــــى

 

........................................كـلية   
 

    20/    20سي     للعام الدرا استبيان آلراء الخريجين
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  يتطلب منك في جهة العمل 

 شهادة التخرج فقط      –أ   

 نعم    )            (             ال   )            (                   
 إتقان اللغة االنجليزيه  –ب 

 نعم    )            (             ال   )            (                   
 ج مهارات الكمبيوتر 

 نعم    )            (             ال   )            (                   
 دورات متخصصة  -د

 نعم    )            (             ال   )            (                  
 

  هل تعتقد أن وظيفتك يمكن آلي خريجي أن يعمل بها 

 نعم    )            (             ال   )            (                  
  

  ماهى األسباب في اعتقادك أن الطالب الجدد يعزفون عن دخول كليتك 

1- 

2- 

  هل ساعد برنامجك الدراسي في أدائك بعملك الحالي 

 نعم    )            (             ال   )            (                      

  هناك فرق بين إعدادك االكاديمى مع زمالئك في العمل مع الذين  تخرجوا من كليات أخرى 

 نعم    )            (             ال   )            (                      
   

 رج هل  استمرت كليتك في التواصل معك بعد التخ 

 نعم    )            (             ال   )            (                      
 

  هل أثر المقررات الدراسية في تحسين عالقاتك باآلخرين 

 نعم    )            (             ال   )            (                        
  

  هل استفدت من مقراراتك الدراسية في عملك الحالي 
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 نعم    )            (             ال   )            (                      
   

  هل توافق على فتح أقسام وتخصصات جديدة بالكلية لتواكب سوق العمل 

 (       نعم    )            (             ال   )                           
   

  هل تشارك في أنشطة الكلية المختلفة بعد تخرجك 

 نعم    )            (             ال   )            (                       
   

  هل تتواكب المقررات الدراسية مع طبيعة العمل 

 نعم    )            (             ال   )            (                      
   

  هل ترغب فى زيادة المقررات الدراسية 

 نعم    )            (             ال   )            (                      
    

  هل توافق على تدريبك الميداني في السنوات الدراسية االربعه 

 نعم    )            (             ال   )            (                     
 
 هو الدور الذي تستطيع المؤسسات  تقديمه لتحسين العملية التعليمية  ما

1-                         
2-    

 ماهو مقترحاتك لتحسين مستوى الخريجين ليالئم سوق العمل 

1- 
2- 
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 عزيزي عضو هيئة التدريس

نشكرك على وقتك الذي ستقضيه في ملئ هذه االستبانة، حيث إن التغذية الراجعة منك على بنودها في  

تطبق على أعضاء هيئة التدريس في كل سنة بهدف استطالع أرائهم تجاه وهذه االستبانة غاية األهمية.  

ستساهم في التطوير والتحسين المستمر، وستعامل بياناتك بسرية  الجوانب المختلفة للجامعة والكلية والتي

 تامة.

 لتعبئة االستبانة مالحظات

 تتكون االستبانة من ثالثة أجزاء: 

 خاص بالمعلومات العامة،    األول                                
 خاص ببنود  االستبانة،  الثاني                                
 خاص بأهم المالحظات التي تود إضافتها.  الثالث                               

 ونرجو التفضل باإلجابة عن جميع األسئلة.

مستويات:  )أوافق بشدة ( وتعني أن العبارة صحيحة وتتطلب اإلجابة عن البنود اختيار تقدير من خمس 

دائماً أو في كل األحيان تقريباً، و )أوافق( وتعني أن العبارة صحيحة غالباً ، و)محايد ( وتعني عدم الموافقة 

التامة او الرفض التام، و )ال أوافق( وتعني أن العبارة غير صحيحة غالبا، و)ال أوافق بشدة( وتعني أن 

 ير صحيحة على اإلطالق أو دائما.العبارة غ

 المعلومات العامة) اختياري(

 _  االسم  : ..............................................................................

 _ الجنس : ) ذكر ( )      (   أنثى )      (.

 .............. لخبرة في الجامعة_ الدرجة األكاديمية: .............................. عدد سنوات ا

  الوحدة........................................................................... _ اسم القسم / اإلدارة

 

 

  20     -20التدريسيين للعام الدراسي     اراء استطالع استبيان

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جــــامــــعـــة المــــثنـــــى

 

........................................كـلية   
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   مقبول (= 1، ) متوسط  =(2،) جيد ( = 3، ) جيد جدا(= 4) امتياز , (=5: ) مالحظة

1 2 3 4 5  

 العبارات

 ت

 اإلدارة

 1 تقدير االدارة لعضو الهيئة التدريس      

 2 التدريس هيئة أعضاء بين والموضوعية العدالة     

 3 الخاصة واحتياجاتي لمشاكلي اإلدارة تقدير     

 4 الحقيقية قدراتي مع يتالءم ما لممارسة الفرصة إعطائي     

 5 العمل نظام في الراي  إلبداء الفرصة إتاحة     

 اتخاذ القرار :المشاركة في 

 4 األكاديمية والقيادات التدريس هيئة عضو بين المتبادل راماالحت     

 5 بعملي الخاصة القرارات وضع في مشاركتي     

 6 بقسمي الخاصة القرارات وضع في مشاركتي     

أساهم كعضو هيئة تدريس في عمليات التقويم الذاتي، وأتعاون في عمليات        

 التقارير وتحسين األداء وذلك في  مجاليإعداد 

7 

لدي كعضو هيئة التدريس إلمام باالستراتيجيات المحددة في توصيفات      

 .البرنامج والمقررات وقادر على استخدامها

8 

الكتب المقررة والمراجع للمقررات التي أدرسها حديثة وتتضمن آخر        

 التطورات في مجال الدراسة

9 

 االقسام :مجالس 

 القسم أعضاء لكل ومعلنة محددة مواعيد في األقسام مجالس تعقد     
 

10 

 11 الكلية مجلس علي األقسام مجالس تعرض     

 12 الكلية بمجلس األقسام مجالس بقرارات يؤخذ     

1 2 3 4 5  

 العبارات

 االعباء التدريسية :

 13 يتناسب الجدول التدريسي معك     

 14 سي عملي ومرنراوجود جدول د     

 15 طريقة توزيع العمل اليومي     

 16 تك الحقيقية ايتالءم العبء التدريسي مع قدر     

 17  يتم االعتراف والتقدير الرسمي لألداء المتميز في التدريس، مع تشجيع اإلبداع واالبتكار.     

 

 مصادر التعلم:

أقدم المشورة كعضو هيئة تدريس عن المقررات والبرامج فيما يتعلق          

بالمتطلبات الالزمة لمساندة عمليتي التعليم والتعلم, وذلك في وقت مبكر 

                     يسمح بتوفير اإلمدادات الالزمة في الوقت المناسب.

18 

 19  تتوافر مرافق كافية الستخدام أجهزة الحواسيب الشخصية المحمولة.      

                                  تتوافر الكتب، والمجالت العلمية، وغيرها من المواد المرجعية باللغتين      

              العربية واإلنجليزية 

20 

 المرافق والتجهيزات كافية للدراسة والبحث العلمي سواء لالستخدام      

  الفردي أو للمجموعات الصغيرة.

21 
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1 2 3 4 5  

 التدريبية وراتالد

 22 عملك مجال في تفيد تدريبية دورات توفير     

 23 المهنية المهارات لتنمية المتاحة الفرص توافر     

 24 علية حصلت الذي التدريب مستوي عن رضاك مدي ما     

 25 التدريبية الدورات أثناء في العمل من التفرغ     

 عمليات التوظيف:

 عملية توزيع أعباء التدريس تتم بإنصاف مع مراعاة طبيعة متطلبات        

  حقول التدريس المختلفة. التدريس في 

26 

 27  سياسـات الترقية وإجراءاتها موثقة بشكل واضح وتطبق بطريقة عادلة.        

 يتم تقدير األداء األكاديمي أو اإلداري المتميز  على مختلف المستويات،        

  وتتم مكافأته. 

28 

 البحث العلمي:

 تتوفر لدى المؤسسة التعليمية  لديها آليات لدعم المشاركة والتعاون        

                مع الجامعات وشبكات البحث العلمي على مستوى العالم. 

29 

 تقوم الجامعة بتحديد التوقعات المتعلقة بإسهامات هيئة التدريس في        

 والعلمية بوضوح، ويعتبر أداؤهم، مقارنة  بتلك التوقعات األنشطة البحثية

  ، ضمن محكات تقويم األداء والترقية.

30 

 عالقات المؤسسة التعليمية بالمجتمع:

 تقوم الجامعة بتشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في الندوات         

  تـُناقـَش فيها القضايا المهمة في المجتمع وتستعرض  فيها خطط تنميته. التي

31 

 يوجد تعاون بالجامعة وكلياتها وأقسامها على تأسيس جهات دعم للمجتمع        

 أو هيئات خدمة مهنية ذات عالقة  باحتياجات  المجتمع، مستعينة بخبرات 

                             أعضاء هيئة التدريس. 

32 

 أفراديتوفر لدى الجامعة تشكيلة واسعة من المقررات التي تخدم اهتمامات      

  المجتمع. 

33 

 تعمل  الجامعة على التعرف على نظرة المجتمع إليها وإلى أنشطتها،     

  وتضع استراتيجيات وآليات لتحسين ذلك. 

34 

 

 

 

 مصادقة رئيس لجنة الجودة                                                مصادقة رئيس  القسم / الفرع

              /     /20                                                                       /     /20 
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 اسم عضو هيئة التدريس :

  :السيد / رئيس القسم   

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,,

لالرتقاء بمستوى االداء ؤرفع تهدف هذه االستبانه الى تقويم اداء االستاذ الجامعي من رئيس القسم وذلك سعيا من الجامعة 

 كفاءة العمل لذا نرجو وضع عالمة )صح(في الخانة المناسبة لكل فقرة من الفقرات االتية :

   مقبول (= 1، ) متوسط  =(2،) جيد ( = 3، ) جيد جدا(= 4) امتياز , (=5: ) مالحظة

 1 2 3 4 5 البند ت

      يلتزم التدريسي بتعليمات القسم وتوجهاته 1

      يلتزم التدريسي بالساعات المكتبية المقررة له  2

      يشارك التدريسي بفاعلية في عدد من لجان القسم  3

      يقدم التدريسي افكارا" لتطوير اداء القسم  4

      يشارك التدريسي  بايجابية في اجتماعات وانشطة القسم 5

      يحرص التدريسي على التواصل الدائم مع القسم 6

      يستجيب التدريسي لتمثيل القسم في لقأءات خارج الجامعة وداخلها 7

      عالقات التدريسي االنسانية مع زمالئه  8

      يلتزم التدريسي  بمحاضراته بأستمرار 9

      لدى التدريسي ملف لمنهج محدث بشكل مستمر  10

      لدى التدريسي شاملة ومتنوعة  ادوات التقويم الختبار الطالب 11

      تحاق بالدورات المهارية والتطويريةيحرص التدريسي على االل 12

      لدى التدريسي مشاركات مجتمعية )خدمة مجتمع( 13

      للتدريسي نشاط بحثي واضح  14

      يلتزم التدريس بمواعيد انجاز االعمال المطلوبة منه  15

      هناك الكثير من الشكاوى على التدريسي من قبل الطلبة  16

يعمل التدريسي على تبادل التجارب والممارسات االكاديمية الجيدة  17
 مع الزمالء في القسم 

     

     % المجموع الكلي  

 مالحظات اضافية :

 اسم وتوقيع رئيس القسم

                                                                                                                     

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جــــامــــعـــة المــــثنـــــى

 

 كـلية ........................................
 

 استطالع رأي رئيس القسم في اداء االستاذ الجامعياستبانة 

 20/     20     للفصل الدراسي 
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اخي الطالب اختي الطالبة ...... تهدف هذه االستمارة الى استطالع رأيك فيما يتعلق بتعلمك في هذه المادة الدراسية خالل 

في المواد الدراسية وتحقيقا الهداف الجامعة في التطوير تقويم اداء التدريسي وذلك سعيا لالرتقاء بالمستوى االكاديمي 

 المستمر مع مراعاة الدقة والموضوعية مع العلم انه التوجد اجابات صحيحة واخرى خاطئة :

 القسم ................................................... 

 طالب )     (       طالبة )       (          اسم المادة ............................                       

 اسم المدرس ........................................................

 (= بدرجة قليلة جدا"                                                                                               1( بدرجة قليلة ، )2( = بدرجة متوسطة ،)3(= بدرجة كبيرة ، )4(= بدرجة كبيره جدا")5):  مالحظة

 نة التي تعبر عن رأيك مستخدما المقياس أالتينرجو ابداء الرأي في الجوانب المختلفة بوضع عالمة ) صح( في الخا

 1 2 3 4 5 البند ت

      يظهر التدريسي تمكنا جيدا لموضوعات المادة  1

      يقدم محتوى المادة وفصوله بطريقة واضحة ومنظمة  2

      يشرح مفردات المادة بطريقة معمقة ومتنوعة . 3

      باسلوب واضح ومسموعيوصل التدريسي افكار المادة ومفاهيمه   4

      يتصف التدريسي  بالحيوية والنشاط ويشرح بصوت واضح ومسموع 5

      .. الخ  يستعمل التدريسي اساليب تعلم متنوعة من طرق التدريس مثال المحاضرة، المناقشة 6

      .. الخ  البور بوينت ، برنامج مودل مثال يستعمل التدريسي وسائل تكنلوجيا التعلم الحديثة  7

      يوضح التدريسي المفاهيم والجوانب النظرية في الدرس بأمثلة مرتبطة بالواقع ان امكن 8

      يشجع التدريسي الطلبة على المشاركة من خالل طرح اسئلة وتوفير فرصا للمناقشة  9

      بالتدريس الفعلي .يحسن التدريسي االستفادة من وقت المحاضرة  10

      يستطيع التدريسي ضبط المحاضرة وادارتها بشكل فاعل . 11

      يلتزم التدريسي بمواعيد بدء وانتهاء المحاضرة . 12

      صفحة التدريسي الشخصية على الموقع الكتروني للجامعة محدثة وتضم مواد وأبحاثا"  13

      متنوعة )اختبار الطلبة(يستعمل التدريسي وسائل تقويم  14

      للطلبة النفسية والخصائص الفردية الفروق يراعي 15

      الطلبة من االخرى النظر وجهة ويتقبل بالمناقشة يرحب 16

 

 رئاسة القسم مصادقة  مصادقة رئيس  لجنة الجودة في القسم

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جــــامــــعـــة المــــثنـــــى

 

 كـلية ........................................
 

 استطالع رأي الطلبة في أداء أالستاذ الجامعي

 20/     20     للفصل الدراسي 
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 ......................................................للفصل الدراسي .......................... من العام الجامعي 

 اسم عضوهيئة التدريس :                                          الدرجة العلمية: 

 الكلية :                                                                القسم:

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,,,,,

ف هذه االستبانة الى تقويم اداء )معاون عميد, رئيس قسم ,مسؤول وحدة ,مسؤول شعبة (من المسؤول المباشر في تهد

كليته سعيا من الجامعة لالرتقاء بمستوى االداء ورفع كفاءة العمل لذا نرجو وضع عالمة )صح ( في الخانة المناسبة لكل 

 فقرة من الفقرات االتية: 

   مقبول (= 1، ) متوسط  =(2،) جيد ( = 3، ) جيد جدا(= 4) ,امتياز  (=5: ) مالحظة

 

 ت

 

 البند
5 4 3 2 1 

       يعد متمكنا علميا  1

      يمتلك المهارات الالزمة للتدريس  2

      يتصف بالحيوية والنشاط 3

      مطلع على اخر التطورات الحديثة في مجال تخصصه 4

      المحضرات ويلتزم بمواعيدهايواظب المدرس على اعطاء  5

      عالقاته االنسانية مع زمالئه جيدة  6

      عالقاته مع الطالب طيبة  7

      يلتزم في عالقاته بنظام الجامعة وفلسفتها  8

      يشارك بايجابية في نشاطات القسم  9

      له نشاط بحثي  10

      له نشاط مجتمعي  11

      يهتم بمظهره العام  12

 مالحظات اضافية :

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 20    اسم وتوقيع العميد                                                                         التاريخ   /     / 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جــــامــــعـــة المــــثنـــــى

 

 كـلية ........................................
 

 استطالع رأي العميد في اداء األستاذ الجامعي

 20/     20     للفصل الدراسي 
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 خريج سنة ............................... الكلية ............................... القسم ............................... 

 التخصص .................................

 تاريخ التعيين :         /     /                                                           ذكر           انثى 

اسم الوزارة  / المؤسسة التي يعمل فيها الخريج ........................................   اسم الدائرة / القسم 

     .............................. 

 مكان العمل ................................................           حكومي              خاص 

 عدد السنوات التي قضاها الخريج في العمل في هذا المكان ...........................................

 .وظيفة الذي يقوم بعملية التقييم ..................................

 تخصص الذي يقوم بعملية التقييم ....................................

ان اهتمام بمعرفة اداء الخريج في وظيفته من المؤسسات التي يعمل فيها مفيدة جداً في تطوير جودة النوعية للبرامج العلمية 

الكليات واالقسام العلمية تساعد على رفد المؤسسات  والتدريبية لجميع التخصصات في الجامعات علماً ان هذه المعلومات الراجعة الى

في القطاع العام والخاص بخريجين ذوي كفايات عالية في اداء مهماتهم الوظيفية لذلك نرجو منكم تزويدنا بالمعلومات من خالل 

ة الدقة والموضوعية خدمة في المكان الذي يعبر عن اداء الخريج مع مراعا( √)االجابة عن عبارات االنموذج االتية بوضع عالمة 

 للمصلحة العامة ايمكننا التواصل معكم بخريجين قادرين على خدمة الوطن . مع فائق الشكر والتقدير .

   مقبول (= 1، ) متوسط  =(2،) جيد ( = 3، ) جيد جدا(= 4) امتياز , (=5: ) مالحظة

 1 2 3 4 5 العبارات ت

      يمتلك المعارف والمعلومات الكافية المتصلة بشؤون العمل  1

      يمتلك المهارات الكافية المتصلة بشؤون العمل  2

      بوضوح (ارير يمتلك مهارات االتصال الكتابي )يكتب التق 3

      يمتلك مهارات البحث والتحليل في شؤون العمل  4

      يمتلك مهارات التفكير الناقد والقدرة على حل المشكالت  5

      يمتلك مهارات العمل الجماعي  6

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جــــامــــعـــة المــــثنـــــى

 

 

 خريجي جامعة المثنىفي  جهات العملاستطالع رأي 

 20/     20     الدراسي  للعام
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      يمتلك مهارات التخطيط والتنظيم لشؤون العمل  7

      يمتلك قدرة انتاجية عالية في العمل  8

      يمتلك القدرة على تحمل المسؤولية  9

      يمتلك مهارات التفاعل االجتماعي  10

      يمتلك القدرة على تقبل التوجيهات واالستعداد لتنفيذها  11

      يمتلك الشعور باهمية العمل الذي يؤديه  12

      القدرة على التعامل مع المشكالت وتحمل صعوبات العمل  13

      المتابعة لما يستجد في مجال عمله  14

 

 صف بأختصار المعلومات التي تحتاج اليها دائرتك في الخريج ضمن تخصصه  -

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

ما المهارات  التي ترى ان الخريج تميز فيها في دائرتك  -

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 عية الخريج ضمن تخصصه ما هي االقتراحات التي عندك لتحسين نو -

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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 االستبانةتهدف هذه االستبانة إلى معرفة  مدى جودة الخدمات واألنشطة المقدمة إلى الطالب. نأمل أن تنال هذه           

اهتمامكم الكافي واستجابتكم السريعة ، علما بأن البيانات ستعامل بسرية تامة وألغراض تطوير تلك الخدمات واألنشطة 

 بالجامعة.

 ...................................... االســم ) اختيارى (  :... -1
 أنثي        ذكـر            :  الجنــــــــــس  - -2
 .......................................: القسم   -3

 لتدل على تفضيله ألحد البدائل أمام كل عبارة:( √) على الطالب/الطالبة وضع عالمة
   مقبول (= 1، ) متوسط  =(2،) جيد ( = 3، ) جيد جدا(= 4) امتياز , (=5: ) مالحظة

                                                                                             

 1 2 3 4 5 العبــــــــــــــــــــــــــــارة ت

 أ : خدمات شئون الطالب :

      يحسن موظف شئون الطالب استقبال الطالب/الطالبات .  1

يجيب موظف شئون الطالب/الطالبات على كافة استفسارات الطالب  2

 المستجد بالشكل المطلوب .

     

      يقدم موظف شئون الطالب الخدمات بالسرعة المطلوبة . 3

يقوووم موظووف شووئون الطووالب بتقووديم كتيبووات تسوواعد الطالب/الطالبووة  4

 على التعرف على نظام الدراسة بالجامعة . 

     

      يتم استخراج البطاقة الجامعية فى زمن مناسب . 5

      يتم الحصول على السجل األكاديمى بالسرعة والكفاءة المطلوبة . 6

 ب : الخدمات الثقافية :

 

       الجامعة للطالب/الطالبة فرصة المشاركة فى األنشطة الثقافيةتتيح  7

      تتسم الخدمات الثقافية المقدمة بالتنوع . 8

      توقيت تقديم الخدمات الثقافية مناسب للطالب والطالبات . 9

      المكافآت المخصصة لألنشطة الثقافية مناسبة . 10

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جــــامــــعـــة المــــثنـــــى

 

 كـلية ........................................
 

 الطلبة بجودة الخدمات واالنشطة الطالبية  اراءاستطالع 

 20/     20     الدراسي  للعام
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 ج : األنشطة الرياضية :

      تتيح الجامعة للطالب / الطالبة المشاركة فى األنشطة الرياضية . 11

      تتسم األنشطة الرياضية بالتنوع . 12

      الجوائز المقدمة لألنشطة الرياضية  مناسبة . 13

 د: االرشاد األكاديمى :

      يقدم المرشد االكاديمي خدمة االرشاد بشكل مناسب . 14

      خدمة االرشاد األكاديمى فى الوقت المناسب .يتم تأدية  15

      يساعدني المرشد األكاديمي فى تسجيل المقررات المناسبة . 16

 هــ : الخدمات األمنية :

      تتناسب سعة مواقف السيارات مع  عدد الطالب .  17

      تتسم الخدمات األمنية بمواقف السيارات بالكفاءة . 18

      الخدمات األمنية المقدمة للطالب والطالبة بالجامعة بالكفاءة .تتسم  19

تتسووم نمووواذج طلبوووات  الحصوووول علووى الخووودمات األمنيوووة بالبسووواطة  20

 والسهولة فى تعبئتها .

     

 و : خدمات الكافيتريا :

      تلبى محتويات الكافيتريا رغبات الطالب والطالبات . 21

      مناسب للطالب والطالبات.موقع الكافيتريا  22

      أسعار خدمات الكافيتريا مناسبة . 23

      شراب ( بالنظافة . –تتسم محتويات الكافيتريا ) طعام  24

 ل : الخدمات الطبية :

تتوووووووافر بالجامعووووووة عيووووووادة طبيووووووة لتقووووووديم الخوووووودمات الصووووووحية  25

 للطالب/الطالبة .

     

العيادة الطبية بالكفاءة فى تقديم الرعاية يتسم أداء العاملين فى  26

 الصحية للطالب والطالبات .

     

      ال يوجد ازدحام عند طلب الخدمات الصحية بالجامعة . 27

 م : خدمات ذوى االحتياجات الخاصة ) المعوقين ( : )  يجيب عنها ذوى االحتياجات الخاصة فقط ( :   

      خاصة بذوى االحتياجات الخاصة .تتوافر بالجامعة دورات مياه  28

      تتسم دورات المياه بالنظافة .  29

      تتوافر بدورات المياه كافة وسائل الراحة . 30

      توفر الجامعة مصعد خاص بذوي االحتياجات الخاصة . 31

      توفر الجامعة مواقف خاصة بسيارات ذوى االحتياجات الخاصة . 32

      المواقف المخصصة لذوى االحتياجات الخاصة مناسبة .سعة  33
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 .........................:...............القسم  ......... ..............................اسم الكلية :  ......
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جــــامــــعـــة المــــثنـــــى

 

 

 معلومات التواصل مع الخريجين 

 

 .......................................................... اسم الطالب : 

 ...........................................................رقم التلفون : 

 .......................................................:االميل      

 المالحظات : 

 .......................................................... اسم الطالب : 

 ...........................................................رقم التلفون : 

 .......................................................:االميل      

 .......................................................... اسم الطالب : 

 ...........................................................رقم التلفون : 

 .......................................................:االميل      

 المالحظات : 

 

 

 

 المالحظات : 
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 ............................ الدراسية السنة.........................  القسم

 .......................................    ورقمها الدراسية المادة اسم

 التدريسين .................................... اسماء

 الطلبة: اعزائي
 خالل من برأيكم تزويدنا مشكورين منكم نأمل الجامعة في التعليمية العملية ويرولتط يهمنا ورأيكم,  الجامعة اهتمام محور انتم   

 الدقة مراعاة مع,  رأيك عن يعبر الذي المكان في)√( عالمة بوضع المختلفة الجوانب في االتية االنموذج عبارات عن بدقة االجابة
ً ,  والموضوعية  التوفيق لكم متمنين التعليمية العملية لتطوير ستستعمل االجابات وان خاطئة اخرى صحيحة اجابات توجد ال انه علما

 . والنجاح

   مقبول (= 1، ) متوسط  =(2،) جيد ( = 3، ) جيد جدا(= 4) امتياز , (=5: ) مالحظة

 1 2 3 4 5 السؤال ت

      اجماال هذه المادة الدراسية جيدة ومفيدة 1

      الدراسية وقت المحاضرة كاف لتغطية محتويات المادة 2

      محتوى المادة يتناسب مع هدف المادة الدراسية 3

      محتوى المادة الدراسية مترابط المعلومات 4

      الكتب الدراسية والمراجع متوافرة ومفيدة 5

      المراجع المتوافرة تحفز وتساعد على التفكير 6

      االمتحان (نظام التقويم مناسب للمادة الدراسية )طريقة  7

      تضمنت االمتحانات محتوى المادة الدراسية 8

      عدد االمتحانات شامل لمحتوى المادة الدراسية 9

ساعدت االمتحانات والواجبات على استيعاب المادة  10

 الدراسية

     

االمتحانات والتمرينات تتفق مع الهدف من المادة  11

 الدراسية

     

      االمتحانات وتكرار حدوثها مناسبعدد  12

      حالة تجهيز القاعات الدراسية مرضية 13

      االمكانيات والمختبرات مناسبة وفعالة 14

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جــــامــــعـــة المــــثنـــــى

 

 كـلية ........................................
 

 استطالع اراء الطلبة حول المادة العلمية 

 



 

 Page 32 قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي 

  

 

 

 

 

جامعة المثنى.  ............................ /ليةك  ........................قسم واهداف ورسالة رؤية نص يلي فيما

 جسر هو االستبيان هذا ان باالعتبار االخذ مع وموضوعية بمصداقية التالية االسئلة على الرجاءاالجابة

 .الكثير الجودة منظومة الى سيضيف ورايك وبينك بيننا للتواصل

 

 : الرؤية

 

 

 الرسالة : 

 

 

 االهداف : 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المــــثنـــــى جــــامــــعـــة  

 

 كـلية ........................................
 

 ورسالة رؤية تقويمل استطالع 

 الفرع العلمي / القسم واهداف
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 ...............االسم :...................................... الوظيفة ...................... جهة العمل ..........

   مقبول (= 1، ) متوسط  =(2،) جيد ( = 3، ) جيد جدا(= 4) امتياز , (=5: ) مالحظة

 درجات التقييم عناصر التقييم ت

5 4 3 2 1 

      يتسم اسلوب كتابة الرؤية بوضوح  1

      تعبر الرؤية عن التوجة المستقبلي للقسم  2

      الرؤية المختارة ممكنة وقابلة للتحقيق  3

      الرؤية المختارة طموحة وهادفة  4

      تتسم الرسالة بالوضوح وااليجاز  5

      تعبر الرسالة عن الدور الحقيقي  6

      تتفق الرسالة مع االحتياجات الفعلية لسوق العمل  7

      وسائل نشر الرؤية والرسالة واالهداف كافية ومتعددة  8

      االهداف واضحة ومنسجمة مع الرؤية والرسالة  9

      تتسم االهداف بالوضوح والشمولية وقابلة للتطبيق  10

 

 

 

 اي مقترحات للتعديل على الروية والرسالة واالهداف 

............................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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 االعداد                                           

 

 م. كيمياوي رسل رضا عبد المهدي        م. حيدر محمود جاسم                 م. كاظم يحيى عبد الحسين    

 مدير شعبة تقويم االداء       مدير شعبة التدريب والدعم الفني                مدير شعبة ضمان الجودة     

 

 

 االشراف

 د. علي صادق محمد باقر

 مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي

 

 

 

 


	اسم الكلية :  .............................................  القسم :........................................

