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 االكاديمي داءضمان الجودة واال
     الرؤية 
أن يكون قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي من أنشط وأفضل  أقسام ضمان الجودة واألداء الجامعي  

 .على مستوى الجامعات العراقية

 الرسالة 

تحقيق الجودة والمحافظة عليها واالستمرار في تحسينها لضمان رصانة العملية التعليمية والبحثية وبما  

ن والحصول على االعتراف الدولي بالشهادات الممنوحة من يحقق خدمة المجتمع ورضا المستفيدي

 .جامعة البصرة

 األهداف 
البصرة على االعتماد المؤسسي      جامعة حصول رئاسة الجامعة والكليات والمراكز البحثية في  .1

 .متخصصة والبرامجي من جهات عالمية

 .الجودةتهيئة الكليات والمراكز البحثية وتحسين أدائها لتطبيق معايير  .2

 .السعي لنيل مركز متقدم في التصنيف العالمي للجامعات .3

 

 مهام شعبة الجودة

  البصرة بصورة عامةجامعة لمتطلبات الجودة الشاملة تحقيق. 

  بفروعها العلمية  لكلية الطب بصورة خاصةادارة الجودة التعليمية  مونظ تحقيق ورسم متطلبات

 .ووحداتها االدارية 

  والتي التقويم المؤسسي للكلية بما يتماشى مع مفردات ومعايير إعداد وتنفيذ برامج الجودة العمل على

 .حددت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  اعداد وتهيئة تقرير التقييم الذاتي للكلية . 

 نشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين بالكلية 

  اعداد البرامج والمقررات الدراسية بالكلية للفروع العلمية كافةتوثيق توصيف و. 

 ندوات -مؤتمرات -ورش عمل  –بحوث )للفروع العلمية االنشطة العلمية  وتوثيق متابعة–

 .(وغيرها....اتمناقش

 العمل على بناء نظام متكامل لتقييم وتحسين اداء الموظفين االداريين في الكلية. 

  ة والفروع العلمية لتقويمي لجودة أداء الكليالملف ا وتهيئةإعداد. 

  اعداد دراسات تقويمية لمختلف الجوانب العلمية واالدارية في الكلية. 

 لكليةلستراتيجية االلخطة عداد االتهيئة والمساهمة في ا. 

 المساهمة في اعداد االستبيانات الخاصة بتطوير وتحسين جودة التعليم مثل اساتبانات الطلبة والكادر 

 .التدريسي واستبيانات الخريجين

  اعداد وتهيئة المحاور الخاصة باالعتماد االكاديمي من حيث التوثسقات وكافة االدلة الخاصة بالمحاور

 .المدرجة

 اعداد وتهيئة كافة المحاور الخاصة بتصنيف جودة اداء الجامعات الوطني. 

  واالداري في الكليةاعداد ملفات تقييم الاداء السنوي لجميع  الكادر التدريسي. 



  تهيئة ورسم سياسة جودة المختبرات وبما يتالئم مع معايير المختبر التعليمي الجيد المحددة من قبل هيئة

 .اعتمادية المختبرات  وتوثيق كافة مبادىء ضبط الجودة فيها

 

 2112-2112اهم االعمال المنجزة خالل العام 
 :والمهام ومن اهمها  انجزت شعبة ضمان الجودة العديد من النشاطات

 .انجاز ملف التصنيف الوطني وتقييم االداء الجامعي للجامعات العراقية -1

التهيئة لتنفيذ مستلزمات التقييم المؤسسي وحسب االستمارة المرفقة من الوزارة استعدادا للتقييم في العام  -2

2112. 

 .2112-2112المساهمة في انجاز تقرير التقييم الذاتي لكلية الطب للعام  -3

 .المشاركة في لجنة اعداد محاور الخطة االستراتيجية لكلية الطب -4

 . الطب لكلية السنوي التقرير مستلزمات واعداد تهيئة -5

 . اعداد استمارات تقييم االداء السنوي للهيئة التدريسية وجميع منتسبي كلية الطب -2

الملفات الخاصة  باعتمادية المختبرات لجميع المختبرات  في الفروع العلمية المختلفة  وتهيئة انجاز -2

 .وحسب معايير ومتطلبات المختبر التعليمي الجيد

 Googleالقيام بعقد ندوات لشرح الية فتح حساب للتدريسين على موقع الجامعة االلكتروني  وحساب  -2

scholar   وكذلكResearch gate  .  وذلك للمساهمة برفع تقييم الجامعة ضمنThe S-QS World 

University Rankings  وWebometrics Web. 

لشرح تفاصيل نتائج التصنيف الوطني لتالفي اهم السلبيات وتعزيز  اجراء لقاءات مع الفروع العلمية -9

 .االيجابيات لمحاولة الحصول على اعلى الدرجات في التصنيف لالعوام القادمة

للجنة االعتماد الوطني لهيئة كليات ستعداد الكلية ال تهيئة كافة الملفات والتوثيقات الخاصة   -11

 .الطب في العراق

حلقات  - ندوات –مؤتمرات )لفروع الكلية والوحدات من المختلفة االنشطة وتوثيق متابعة  -11

 تأليف –وكتب علمية تقييم بحوث  –الدكتوراه والماجستير رسائل طلبة مناقشة  –ورش عمل -نقاشية 

في  العضاء هيئة التدريس(  وغيرها  –النشر في المجالت العالمية والعربية والمحلية  –كتب  ونشر

 .الكلية

 .ضمان الجودة واالداء الجامعيالمشاركة في الندوات والدورات المتعلقه ب -12

 

 

 

 


