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 ((FO01-QA-Mu))تقييم جودة الكليات  ستمارةإملئ وابط وضتعليمات 

 

 ،الطلبة 

  ، الكادر التدريسي 

  الدراسية ،  املناهج 

  ، عناصر حتقق اجلودة 

 متابعة وتوظيف اخلرجيني. 

 

 

 

2. 
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 (( اتــــــــــــــــــــاستمارة تقييم جودة الكلي))

 -: (لبةالط ) االول وراحمل

 :على مستوى الكلية وحسب اجلدول ادناه مدى توفر االدلة  .2

 كال (ترفق)نعم  الفقرة ت

   دليل الطالب 2

   دليل االرشاد االكادميي 1

   دليل الكلية 3

 

 :اجلدول ادناه  وحسبأعداد الطلبة لكل مرحلة  .1

القسم او الفرع  ت

 العلمي

 اجملموع املرحلة السادسة املرحلة اخلامسة املرحلة الرابعة املرحلة الثالثة املرحلة الثانية املرحلة االوىل

 اثان ذكور اثان ذكور اثان ذكور اثان ذكور اثان ذكور اثان ذكور اثان ذكور

                

   اجملموع الكلي

 
 :وحسب اجلدولني ادناه أعداد الطلبة املخطط قبوهلم واملقبولني فعاًل للدراسات االولية والدراسات العليا  .3

 

او الفرع  القسم ت

 العلمي 

 املقبولني فعاًل اعداد الطلبة اعداد الطلبة املخطط قبوهلم يف الدراسات االولية

    

   اجملموع
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اعدادالطلبة املخطط قبوهلم يف  القسم ت

 الدراسات العليا

 اعداد الطلبة املقبولني فعاًل

 دكتوراه ماجستري دكتوراه ماجستري

      

     اجملموع

 

 : حسب اجلدول ادناه وات االولية والعليا مع بيان نسب النجاح اعداد الطلبة املشاركني يف االمتحانات للدراس .4

القسم او الفرع  ت

 العلمي

 الدراسات العليا الدراسات االولية

اعداد الطلبة 

 املشاركني

اعداد الطلبة  نسبة النجاح

املشاركني يف 

 املاجستري

نسبة 

 النجاح

اعداد الطلبة 

املشاركني يف 

 الدكتوراه

 نسبة النجاح

        

       اجملموع

 

 :ادناه  وحسب اجلدول يف الدراسات االولية والعليا ة قيودهم اعداد الطلبة املرقن .2

 الدراسات العليا الدراسات االولية  القسم او الفرع العلمي  ت

 الدكتوراه املاجستري

     

    اجملموع
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 -:( الكادر التدريسي ) احملور الثاني 

 : ادناه دولالعلمية وكما مبني يف اجلحبسب االلقاب  اعداد التدريسيني .2

 مدرس مساعد مدرس  استاذ مساعد استاذ  او الفرع العلمي  القسم ت

      

     اجملموع

 

 

 : عدد الرتقيات العلمية خالل عام التقييم وحسب اجلدول ادناه .1

 مدرس استاذ مساعد استاذ او الفرع العلمي القسم ت

     

    اجملموع

 

 :اجلدول ادناه حسب وحمليا وعاملياعدد البحوث املنشورة   .3

  عدد البحوث املنشورة او الفرع العلمي   القسم ت

 عامليًا حمليًا

    

   اجملموع
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 :اجلدول ادناه وحسب ى براءة اخرتاع او جائزة علمية اعداد التدريسيني احلاصلني عل .4

 العدد الوصف او الفرع العلمي القسم ت

    

  اجملموع

 

 حبثاً  او القاًء وحسب  داخل وخارج العراق  ورش العملالندوات و و املؤمترات اعداد التدريسيني املشاركني يف .2

 :اجلدول ادناه 

 املشاركني خارج العراق املشاركني داخل العراق القسم اوالفرع العلمي ت

 ورش عمل ندوات مؤمترات ورش عمل ندوات مؤمترات

        

       اجملموع
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 -(: الدراسية املنـــــــاهج ) احملور الثالث

 مت االعتماد علياا املراجع اليتو نسب التحديث مع بيان يف حقل التخصصمت حتديث املناهج الدراسية هل  .2

 :اجلدول ادناه  وحسب

القسم او الفرع  ت

 العلمي

 املراجع اليت مت االعتماد علياا حتديث املناهج

 كال لتحديثنسبة ا (ترفق)نعم 

      

 

 :عدد املناهج الدراسية مصنفة اىل النظرية والعملية وحسب اجلدول ادناه  .1

 عدد املناهج العملية عدد املناهج النظرية القسم او الفرع العلمي  ت

    

 

 :اخرى    .3

القسم او الفرع  ت

 العلمي

 بدائل االجابة الفقرة

 كال (ترفق)نعم 

ا تعتمد على كتب مناجية حديثة تتصف املناهج كونا   2

 .التقل عن مخس سنوات سابقة 

  

   يوجد يف القسم او الفرع العلمي جلنة لتحديث املناهج  1

   تتوىل اللجنة العلمية يف بعض مااماا حتديث املناهج   3
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 -(:قبة حتقق عناصر اجلودة مرا )احملور الرابع 

 االجابة الفقرة ت

 كال (ترفق) نعم 

   مت  حتديد مرجعية االعتماد  االكادميي ودراسة معايرها 2

   مت اعداد التقريــــر التقييم الذاتي  1

   مت اعداد وصف املساق الدراسي   3

   مت اعداد اخلطط الدراسية العضاء هيئة التدريس   4

   وترميز الوثائق ضبطمت تفعيل نظام  2

   مت العمل  بالرقم اجلامعي املوحد  6

   مت العمل برمز املســـــاق الدراسي  7

تقوم جلنة االرشاد االكادميي يف االقسام او الفروع العلمية برفع تقارير   8

 عن انشطتام اىل شعبة ضمان اجلودة يف الكلية

  

تقوم جلنة اجلودة يف االقسام او الفروع العلمية برفع تقارير  عن  9

 الكليةانشطتام اىل شعبة ضمان اجلودة يف 
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 -(:متابعة وتوظيف اخلرجيني  )احملور اخلامس 

 االجابة الفقرة ت

 كال (ترفق) نعم 

   او املتوقع خترجام؟ خاصة باخلرجيني  الكرتونية توجد قاعدة بيانات 2

   ؟يوجد تواصل الكرتوني مع اخلرجيني 1

الربامج املتوقع خترجام حول مدى رضاهم عن  الطلبةاستطالع اراء  3

 ؟التعليمية  واخلدمات اليت تؤدياا الكلية بالتنسيق مع االقسام

  

تعريف اخلرجيني بالفرص الوظيفية املتوفرة لدى املؤسسات والشركات  4

 حسب اختصاص القسم والكلية؟ يف القطاعني العام واخلاص

  

يوجد تنسيق وتواصل مع املؤسسات والشركات للتعريف باالقسام  2

 ؟املتاحة واليت ميكن خلرجيي الكلية العمل باا والتخصصات

  

   ؟تدريب وتأهيل اخلرجيني بالتنسيق مع املؤسسات التدريبية  6

اعداد استطالعات حول احتياجات سوق العمل بأعداد ونوعية املخرجات  7

 ؟املطلوبة للتوظيف

  

   ؟عقد ملتقى اخلرجيني يف الكلية 8
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 فروع كليتنا، /دونة يف اسأستمارة حمحاورها كافة واليت مت توثيقاا من اقسامنؤيد صحة املعلومات امل

 :وسأجله نصادق يف ادناه

 

 

                               

                                  

 

 

 

 

 ،نصادق على تدقيق املعلومات ومعاجلتاا ضمن النظام اسألكرتوني املعتمد: 

 

 

                                          

 

                                                                                      

           

 مصادقة

 السيد عميد الكلية

 مصادقة

مسؤول شعبة ضمان اجلودة 

 وتقييم االداء يف الكلية

 مصادقة

 السيد مدير قسم ضمان اجلودة واالداء اجلامعي

 مصادقة

السيد مسؤول شعبة ضمان اجلودة    

 قسم ضمان اجلودة واالداء اجلامعي

 مصادقة

معاون العميد للشؤون السيد 

 العلمية


