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الرقم/

التاريخ/

السيـد مديـر مكتب معالـي الوزيـر المحترم
م/نـدوة التقييـم الذاتـي
تحيـة طيبـة...
إشارة إلى توجييات معالي الوزير وموافقة حضرتكم حول ندوة (التقييم الذاتي) المقامـة فـي
مركز الوزارة بالتنسيق مع د .محمد الربيعي /منظمة اليونسكو  ,نود إعالمكم بالتالي -:
 .1تم عقـد النـدوة فـي ديـوان الـوزارة فـي يـوم اللاللـاف الم ـاد

 5111/11/55وذلـ فـي

تمام الساعة التاسعة

باحا" وبحضور كافة موظفي قسم ضمان الجودة وبأش ار

مدير القسم د.ميدي

الح عيدان.

السـيد

 .5حضــر النــدوة الســادة مســلولي شــعب الجــودة فــي الكميــات اليندســية اللمانيــة التــي تــم
اختيارىا من قبل اليونسكو لمشروع الجودة الريادي و تم مناقشة ما يمي -:
 التركيز عمى تطبيق متطمبات ضمان الجودة ( )Q.Aلتحقيق االعتمادية .
 إحدى أىم متطمبات ( )Q.Aىي ) )Information Technologyو المكتبة .
 عند كتابة تقرير التقييم الـذاتي يكـون التركيـز عمـى نقـاط الضـع

قبـل نقـاط القـوة لكـل مرحمـة

تقييم في التقرير.
 يكون تقرير التقييم الذاتي غيـر معمـن أي مح ـورا" بـين الجيـة المعـدة لو(الكميـة) والمسـلول
المتابع (الوزارة)فقط وال يجوز نشره .
 تكون ميمات الجامعة مرتبطة ارتباطا" وليقا" باحتياجات المجتمع بحيث يمكن اسـتحداث قسـم
جديـــد أو حـــذ

قســـم ال يخـــدم حاجـــة المجتمـــع وبـــذل يجـــب خمـــق التفاعـــل بـــين الخـــريجين

والجامعة.
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ياغة الرليا في التقارير المرفوعة لم تكـن دقيقـة وىـذا أمـر طبيعـي فـي الظـر الحـالي
ألن المستقبل غير معرو .

 بين الدكتور محمد الربيعي إن االتجاه المستخدم فـي إعـداد التقـارير ىـو self-study
 reportوىــو ييــتم بفمســفة االعتمــاد األمريكيــة والياتــو هوان ىــذه المفــاىيم أنش ـ ت فــي
منظمات أمريكية تقوم عمى أساس تجاري و المنافسة لمح ول عمى أفضل الطمبة وجني
أموال أكلر ,وقد تم استخدام ىذا المفيوم والتطبيق في دول الشرق األوسط ودول الخميج
العربي (.اختال

في األىدا

).

 إن االتجـاه ال ـحيح دعـداد التقـارير المطموبـة ىـو أل self-assessment report
وىذا المفيوم ييـتم بضـمان الجـودة وتحسـينيا وىـذا مـا ييـتم بـو النظـام البريطـاني حيـث
ييتم بمخرجات التعميم والبد أن تكون ىنـا فمسـفة فـي التعمـيم كمـا إن ضـمان الجـودة ال
تعطي شيادة كاالعتماد هوانما يسعى إلى تحسين العمل .
 عدد

فحات التقرير يجب أن تقمص إلى (  ) 51ورقة يمتزم بادجابة عـن األسـ مة وفـق

برنــامج العمــل المطــروح فــي ورشــة قطــر المدونــة بدقــة دون زيــادة أو نق ــان وترفــق
اديضــاحات ب ــورة مالحــق و تكــون منف ــمة كــل عمــى حــدة لمكميــة وللاللــة أقســام يــتم
تحديدىا  .وبين إن المطموب في إعداد التقرير ىو الممخص و المقدمة والتف يالت ومن
مالحظات تف يالت التقرير وما يجب تحديده ملل.:
 تحديد االستراتيجية .
 محور الطمبة.
 مــاىي احتياجــات المجتمــع  .وىنــا طــرح موضــوع عــن الحاجــة الممحــة مــن االخت ا ــات
الجامعية التي تقدميا.
 وحدة أبحاث السوق.
 العالقات الخارجية بإعداد دليل أل حاب الم الح .
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 موضوع المناىج وقد بين األساتذة بـان المنـاىج موحـدة لمجامعـات كافـة وأوضـح الـدكتور
ميــدي بــان ىنــا موافقــة لمعــالي الــوزير بتطــوير المنــاىج وبمــا يتناســب عالميــا وســيتم
تحديليا بعد االجتماع مع المجان القطاعية المسلولة عن المناىج اليندسية.
 المواقع االلكترونية وىي جزف من الجودة كذل نوع من التطور .
 وجود مكتبة افتراضية في الجامعات عمما بأنيا موجودة فقط في جامعة ( بغداد  ,مو ـل
 ,االنبار ) .
 ربط عممية التعمم بالتعميم .
 ضــرورة وجــود الممــتحن الخــارجي ويفضــل مــن خــارج القطــر مــن الجامعــات الغيــر عراقيــة
ومن جامعة ليا سمعة دولية عالية يقوم باالطالع عمى التقييم الذاتي .
 أســـاس الجامعـــة ىـــو مســـتوى البحـــث العممـــي والنشـــر وعـــدد المجـــالت المحميـــة لمنشـــر
والعالمية والموقع االلكتروني
 .3التـو ـيات-:
 كتابة التقرير تكون بشكل دقيق وليس عمومي ولكل فقرة من فقرات التقرير.
 يكون التقرير مخت را" وليس مف ال" فيو ذكر الولا ق ألنيا سـتعر

فيمـا بعـد عمـى

المــدققين فــي المرحمــة اللانيــة وىــي الزيــارة الميدانيــة وتــدقيق التقــارير الخا ــة بكــل
كمية.
 استخدام األشكال البيانية بدال" من الجداول لغر

عر

المعمومات .

 جودة األقسام تكون مرتبطة بالجامعة وليس بالكمية ألنيا متحققة ضمنيا".
 طمــب إج ـراف تــدريب لاســاتذة الع ـراقيين الخــريجين مــن الجامعــات العراقيــة إلــى خــارج
العـراق لغــر

االســتفادة وتطــوير القــدرات ونقميــا إلــى الجامعــات العراقيــة حيــث تفتقــر

الجامعات العراقية إلى ملل تم الخطوة .
 يجب اختيار الطمبة المملمين عن الكمية دجراف عممية التقييم مع الجية المدققة.
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عمــى األســتاذ الجــامعي تطــوير نفســو ولــيس فقــط تطــوير البنــى التحتيــة ألننــا نفتقــد إلــى

تكنولوجيا التدريس لذا يجب التركيز عمى التطوير الذاتي لاستاذ.
 .4تم شرح كيفية إعداد تقرير التقييم الذاتي وعر
مــن قبــل د.محمــد الربيعــي وعــر

تجربة التقييم في إحدى كميات جامعة دبمن

المخططــات البيانيــة كملــال عمــى ذلـ (مقارنــة بــين درجــة

الطالب مـن دخولـو الجامعـة ومراحـل الدراسـة األربعـة لمالحظـة التغييـرات الحا ـمة وتحميميـا)
وذل لغر

االستفادة منيا .

تفضـمكم باالطـالع ...مـع التـقدير

د.مهدي صالح عيدان
مدير قسم ضمان الجىدة واالعتماد
1111/11/

نسخة منه إلى/
 الكتب الصادرة .\

E-mail : quality-acc@mohesr.gov.iq
بروع

www.mohesr.gov.iq

