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 شعبت ضمان الجودة وجقويم ألاداء

الجواهب الخعليميت في الكليت  هــــي الخمييز في الاداء وجقذيم الذعم لخطويش  سؤيت الشعبت:

 ئلى جدقيق معايي
ً
 ر الجودة العامليت.وجدعينها املعخمش والاسجقاء بها وصوال

ــــت:  وشش ثقافت ومعايير الجودة والاعخماد الاكاديمي بين جميع العاملين في الكليت  سظالت الشعبـ

 .وجشظيخ ثقافت الخقييم وجطويش وجدعين أداء الكليت بصوسة دائمت

 أهذاف الشعبت:

العمل على ضمان جودة جميع أوشطت الكليت وخاصت البرامج الاكاديميت والبدث  -1

 العلمي.

 حعضيض ثقافت الجودة في الكليت وحعضيض اجشاءاث الجودة وآلياتها. -2

الاعذاد والخخطيط واملخابعت الهادفت ألهجاح عملياث الخقييم الزاحي ألداء الكليت  -3

 وبشامجها املخخلفت.

جقويم العمليت الخعليميت من خالل قياط مإششاث ألاداء ملذخالتها ،وعملياتها،  -4

 لك هيأة الخذسيغ ، العاملين، الطالب ، البرامج، والخشيجين.وهواججها ، ويشمل ر

جدذيذ جواهب القوة والضعف في الامكاهياث والبرامج الخعليميت التي جقذمها الكليت ،  -5

وجقذيم املقترخاث والوظائل املىاظبت للخغلب عليها، ووضع خطط العمل بخوقيخاث 

 وجدذيذ الامكاهياث الالصمت لها.
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 2022-2021للعام  المتحققة نشاطات شعبة ضمان الجودة

 

 
 جاريخ اوعلادها عىىان اليشاط هىع اليشاط اصم املداضر

1 
 م.م أميىت وعيم صيىان

 م.م بذور عبذ اللطيف
 ورشت عمل

مخطلبااااااااااث اصاااااااااخمارة كيااااااااااش 

 درحت الاكضام العلميت
32\9\3231 

 3231\12\37 معاًير الاعخماد البرامجي ورشت عمل أ.د ابراهيم كاظم فرعىن  3

2 

 املشاركين في اليشاط

م.م أميىت وعيم صيىان, 

 م.د كىثر عبذ الحضً

خملت 

 جطىعيت

جىزيااااااااااااااااا  بىصاااااااااااااااااا راث خااااااااااااااااااىل 

الخىعيااااااااااات ماااااااااااً الاصاااااااااااخ ذام 

الخااااااطا لىصاااااا ل الخىاصااااال 

الاحخماعي )الحملت بالخعاون 

 م  مركس الشباب والرياضت(

32\12\3231 

 دورة جذريبيت م.د مىخصر عيذي شريف 4

ركماااااااااا  جصااااااااااميم املدخااااااااااىي ال

 وفم معاًير صكىرم

بالخعااااااون ماااااا  كضاااااام ضاااااامان 

 الجىدة والاداء الجامعي

1-2\11\3231 

5 

م.م أميىت وعيم صيىان, 

 م.د كىثر عبذ الحضً

 

 دورة جذريبيت
حعلم كخابت وجىضيذ بدىث 

 الخ رج

34-

35\11\3231 

6 
م.م أميىت وعيم صيىان, 

 م.د كىثر عبذ الحضً
 مضابلت

مضابلت معلىماث عامت 

 املرخلت الرابعت لطلبت
-13\3231 

7 
م.م أميىت وعيم صيىان, 

 م.د كىثر عبذ الحضً

ورشت 

 جذريبيت

جمكاااااااااااااااااين طالبااااااااااااااااااث الرابااااااااااااااااا  

 اكخصادًا

38\3-

1\2\3233 

 دورة جذريبيت م.د علي عىاد ميزر 8
كخابااات جلريااار الخليااايم الااا اح  

 لألكضام العلميت

39-22-

13\3231 

9 
 أ.م.د عمار هضال شريف

 صيىانم.م أميىت وعيم 
 ورشت عمل

 جلييم الاداء للعام الذراس ي

 3232-3231   

 

39\11\3231 
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 المتحققت لوحذة جودة المختبراث التعليميت النشاطاث

 

هىع  جاريخ اليشاط املداضرون يشاطعىىان ال ث

 اليشاط

الامً والضالمت والصحت  1

 توالضالمت املهىي

 م.د خضىين حمهىر حاصم

 م.م أميىت وعيم صيىان

 دورة 3233\12\32

الاصاليب الحذًثت في الخذريط  3

 باصخ ذام الضبىرة الخفاعليت

 دورة 3233\12\34 م.م زيذ صعىد رزاق

الضالمت املهىيت في امل خبراث  2

وكيفيت اصخ ذام معذاث 

 الحماًت الشخصيت

 دورة 3233\11\7 م. عمار مىس ى مىذل

4 Genetic marker دورة 3233\2\15-14 م. عمار مىس ى مىذل 

مؤشراث اصخمارة جصييف حىدة  5

 امل خبراث الخعليميت

ورشت  3/2/3233 م.م زيىت عبذ الحضين حىاد

 عمل

ورشت  6/2/3233 م.م أميىت وعيم صيىان GLPحىدة امل خبراث وسجالث الا 6

 عمل
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 3233\3231ة خالل العام الذراس ي املؤجمراث الخلىيميت املىجس 

 3233\3\32جاريخ اوعلاد املؤجمر –لكليت ال ربيت الاصاصيت  لثاملؤجمر الخلىيم  الثا 

  3233\3231الاهجازاث خالل العام الذراس ي 

  الحصىل على املركس الاول في جلييم اداء الىخذاث والشعب. 

  الىطني لالكضام خصىل كضم العلىم على املركس الثالث في هخا ج الخصييف

 العلميت .

  3231\3232اهجاز ملفاث جلييم الاداء 

 الاحخماعاث:

مً كبل مضؤول شعبت 3233 \3231جم علذ اربعت احخماعاث خالل العام الذراس ي 

ضمان الجىدة م  لجان الجىدة في الاكضام العلميت,ملىاكشت مهام عمل لجان 

 الجىدة ومخابعت وضب اهجاز عمل جلك اللجان .

 والتي جم العمل بها: مً كبل شعبت ضمان الجىدة  ل رخاث امللذمتاملمً 

  ًمل رح اصخمارة مخابعت وضب اهجاز عمل اللجان في الكلياث ) جم اعمام الاصخمارة م

 كبل كضم ضمان الجىدة على الكلياث كافت وجم العمل بها(.

 امت في ااااااااااااااالاطاث املاااااااااااااذ بىص راث اليشاااااااااااااااااااامل رح جىخي 
 
 كليت ال ربيت الاصاصيااااااااااااااات خصااااااااااااارا

 )جم العمل به (.

  ملؤجمر مشاري  ج رج الطلبت.مل رح اصخمارة جرشيذ بدىث الخ رج 

 والعذًذ مً املل رخاث التي تهذف لالرجلاء بجىدة العمل في كليت ال ربيت الاصاصيت.
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 3233\3231اطاث شعبت ضمان الجىدة للعام الذراس ي صىر ليش
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 3233\3231صىر ليشاطاث شعبت ضمان الجىدة للعام الذراس ي 
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 3233\3231صىر ليشاطاث شعبت ضمان الجىدة للعام الذراس ي 
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 3233\3231صىر ليشاطاث شعبت ضمان الجىدة للعام الذراس ي 
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 3233\3231شعبت ضمان الجىدة للعام الذراس ي  واحخماعاث صىر ليشاطاث
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