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 المقدمة :

وهو ، Self-Assessment Report (SAR)تقرير التقييم الذاتي  بإعدادان تقوم المؤسسة التعليمية بعد            

في  هاوالذي ساعد  (1املخطط رقم )بحسب  تطبيق معايير االعتماد المؤسس يمراحل من  (الثانية) المرحلة 

ان تقوم به من ها علي ما ينبغيوتوضيح الفجوة بين واقعها والمعايير المراد تطبيقها حجم تحديد تشخيص و 

 طخطل ها، وبعد انجاز التوافق مع متطلبات كل معيار  ألجللتحسين ا طخطوصياغة تحسينات واجراءات 

بحيث تكون  مسبقا وهي المرحلة )الثالثة ( في تطبيق المعايير التي عالجت كل االخفاقات المشخصةالتحسين 

 SCR) )Self-Conformityاعداد تقرير المطابقة الذاتي  المؤسسة جاهزة لالنتقال الى مرحلة مهمة وهي 

Report المانحة لالعتماد  الجهةتقنع يجب ان تقرير المطابقة وثيقة مهنية يمثل حيث ( الرابعة )لمرحلة ا

 , ن المؤسسة التعليمية قد استوفت وطبقت كل المعايير والمؤشراتأب،)مجلس االعتماد المؤسس ي العراقي( 

على  هيو  المطلوبة أن مدخالتها وأنشطتها وإجراءاتها وعملياتها ونواتجها التعليمية تتوافق مع المعايير و 

  لتقديم كل المتطلبات مدعمة بأدلة كافية وموثقة وذات صلة بكل معيار. استعداد 

 يتم، المطلوبة  الوطنية المؤسسة التعليمية لعناصر معايير االعتماد المؤسس يتحقيق  معرفة مدى لغرض

المقيمين الوطنيين )تضم  تقييمالفرق من قبل ميدانيا عن طريق زيارة المؤسسة  لتقييمعملية اتنفيذ 

تطبيق المؤسسة لكافة متطلبات المعايير الوطنية امكانية منح االعتماد بعد وتقرير مدى  لالعتماد المؤسس ي  (

التعليمية   التي توثق هذا التطابق والذي يستوجب على المؤسسة من الوثائق الرئيسية تقرير المطابقةيعتبر و ، 

 .) المقيمين الوطنيين ( رق التقييم ــــفقبل زيارة  تقديمه

ما سبق تم اعداد هذا الدليل ليكون بمثابة مرجع إرشادي يستعان به عند كتابة تقرير المطابقة ....  ضوء على

 بهذا الجهد النجاح والتوفيق بما يقود نحو رقي وتمييز مؤسساتنا التعليمية. نأمل
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 ( يبين مراحل الحصول على االعتماد المؤسس ي1رقم )مخطط 

 

اعداد المعايير الوطنية واعمامها على
الجامعات الحكومية واالهلية 

بل كتابة تقرير التقييم الذاتي من ق
الجامعات 

وضع خطة التحسين

انجاز خطة التحسين

لس كتابة تقرير المطابقة وارساله لمج
االعتماد المؤسسي 

مراجعة التقرير من قبل المقيمين 
الوطنيين  

ين  الزيارة الميدانية للمقيمين الوطني

تقرير فرق التقييم الى المجلس 

قرار منح االعتماد

 قبول

 رفض
اعتماد 

 مشروط
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 (2رقم )شكل 

 :الوطنية  معايير االعتماد المؤسس ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معايير 
االعتماد 
المؤسسي 
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الموارد 
المادية 
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10% البحث 
العلمي 

%24

اعضاء 
هيئة 

التدريس 
%10

خدمة
المجتمع

9%
المناهج

16%

الطلبة 

%13

الحوكمة 
واالدارة 

18%

استراتيجية 
الموسسة 
التعليمية 

7%
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 مفاهيم ومصطلحات

فاء بحاجة االيهي مجموعة خصائص ومميزات منتوج او خدمة ذات صلة بمقدرته على   :Qualityالجودة 

 . ستخداملال مة المنتوج او الخدمة الئمعينة وذلك بم

والتي  هي مجموعة األنشطة واإلجراءات في المؤسسة االكاديمية  :Quality Assuranceضمان الجودة 

 . تحقق رؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يتوافق مع 
ً
 المعايير املحددة مسبقا

   Assessment Report (SAR)-Self".  التقييم الذاتيتقرير 

 يتسم و   ير االعتماد المؤسس ي يمعاعناصر كل معيار من واقع المؤسسة التعليمية مقابل متطلبات عن  تعبير    

الوقوف على مواطن القوة، ونقاط الضعف، من خالل تقييم  الى والدقة، باإلضافةوالموضوعية باألمانة 

يحدد  حيث  كافة جوانب األداء في المؤسسة وتحديد وتطوير طرائق تحسين فاعلية المؤسسة التعليمية  ، 

   لنيل االعتماد. الجامعةوصوال الى المطابقة  اإلصالح والتغيير الحاجة للتحسين و و ة الفجو 

هو اعتراف موثق يمنح للمؤسسة التعليمية من قبل هيئة رسمية تفيد أن  :Accreditationاالعتماد 

تتم بواسطة هيئة متخصصة في  تقييمالمؤسسة قد حققت الحد االدنى من المعايير المطلوبة وهو عملية 

 .المتعددةالعملية التعليمية  ملجاالتضوء معايير محددة 

  ككل،هو اعتماد المؤسسة التعليمية  : AccreditationInstitutionalاالعتماد المؤسس ي 
ً
 وفقا

المساندة والمناهج  الطالبيةكاديمية و االشمل العاملين في المؤسسة وتوفير الخدمات تلمعايير محددة 

 ان  .وغيرها من مكونات المؤسسة الكاديميةوالهيئة ا ومستويات الطلبة
ً
االعتماد المؤسس ي ال يهدف الى علما

 .التعليميةتصنيف أو ترتيب المؤسسات 

 :Accreditation Programmatic التخصص ي()االعتماد البرامجي 

معين في كلية أو احـد أقسـامها، والتأكد من جودة هذه البرامج ومدى تناسبها  أكاديميهو اعتماد برنامج 

معينة تخصصية لمستوى الشهادة الممنوحة بما يتفق مع المعايير املحددة من مجلس او هيئة اعتماد 

 محلية او عالمية.
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  evaluator Externalالخارجي:  المقيم

تطبيق المعايير في  والتقييم وتقرير مدىاجراء عمليات المراجعة  يستطيعدرب تشخص محايد ومستقل م

 .االعتمادالتي تسعى للحصول على  المؤسسة التعليمية

 .إما كمية أو نوعيةوتكون عالمة يمكن مالحظتها في داخل المعايير  هو  :Indicator :المؤشر

المدخالت المادية والبشرية وامكانيات المؤسسة التعليمية التي تستخدم في انجاز  :Inputالمدخالت: 

 العمليات.

 

العملية التعليمية والتربوية واالنشطة التي تقوم بها ومكونات  عناصر وصف  Processesالعمليات:  

 المؤسسة التعليمية.

التعليمية والتربوية المؤسسة التعليمية من ممارسة العملية ناتج و  بها حصيلةيقصد  Outputاملخرجات: 

 عبر عنها بالخريجين واالستشارات والنتاج البحثي والتعليمي والتدريبي وخدمة املجتمع.يو 

 األكاديميمجموعة خطوات تستهدف تحقيق غرض معين وتمثل مسارات العمل  :Procedureاالجراءات: 

 .العمليات إلنجاز  داخل المؤسسة التعليميةواالداري والمالي 

او قاعدة او مستوى معين تسعى المؤسسة التعليمية للوصول اليه على انه غاية  حكم : :Criteria المعيار

 .يجب تحقيقها بهدف قياس الواقع في ضوئه للتعرف على مدى اقتراب هذا الواقع من المستوى المطلوب

  التعليم العالي والبحث العلمي في العراقوزارة  الوزارة:

قصد بها جامعة او كلية حكومية او أهلية معترف بها من ي   Institution:Educational المؤسسة التعليمية

الواردة في هذا الوطنية قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم بتطبيق معايير االعتماد المؤسس ي 

 .الدليل
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   المطابقة واهداف تقرير طبيعة 

التعرف على  يختلف تقرير المطابقة عن تقرير التقييم الذاتي اذ إن غرض كتابة تقرير التقييم الذاتي هو)

مواطن القوة، ونقاط الضعف، من خالل تقييم كافة جوانب األداء في المؤسسة وتحديد وتطوير طرائق 

 ،   تحسين فاعلية المؤسسة التعليمية
ً
لإلطار العام لكتابة تقرير التقييم الذاتي لمعايير االعتماد  وفقا

 . المؤسس ي الوطنية ( 

شان داخلي تستفاد منه وهو االعتماد المؤسس ي  الحصول على راحلممن  لثانيةالمرحلة اويشكل ذلك 

 .بيئتها وبرامجها  للكشف عنالمؤسسة 

التطابق جزئي وقد يكون تقدم المؤسسة سلسلة من التقارير التي تعكس مدى التطور الحاصل في كل معيار  و 

د الثغرات والتعديالت الواجب ادخالها فيما يتصل بذلك يتحد ومن الضروري ، صر اعنال لبعضكلي  وا

 المطلوب .المعيار والتوصيات الخاصة بتحسينه والخطة التنفيذية التي تقود الى التحسين 

بشكل هو التقرير المعبر عن التطابق الكلي والشمولي لمتطلبات معايير االعتماد  ةتقرير المطابق يعتبر لذا 

 تفصيلي.

طبيعة إجراءات  عكستيشتمل على معلوماٍت كافيٍة  و بحثي عن جودة المؤسسة التعليمية، تقرير بمثابة  وهو 

الثقة بأن النتائج التي تم التوصل إليها ذات يخلق وجمع األدلة التي ُبِنَيت على أساسها النتائج، مما  ييمالتق

 . التطابقان المؤسسة على مستوى من  المانحة لالعتماد الجهةالتي تقنع و مصداقية، 

 :ويركز على تقرير التقييم الذاتي وغاياتتقرير المطابقة مغايرا لغرض يكون  هوعلي

 معيار.توضيح التطابق الكامل لكل عنصر من عناصر كل  -

 لكل كتابة  -
ً
 شفافا

ً
 موضوعيا

ً
 معيار.تقييما

 .ووافينشاطات والفعاليات المتعلقة بكل معيار بشكل مقنع العرض نتائج  -

 . اعطاء صورة شاملة عن التوافق مع متطلبات معايير االعتماد المؤسس ي -

 سة بشكل إيجابي .انعكاس نتائج التقييم على واقع المؤس -
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 تشكيل فرق العمل

الى الفريق  باإلضافةتتطلب كتابة تقرير المطابقة جهدا منظما مما يتطلب تشكيل عدد من فرق العمل، 

مة محددة من يتخصص كل فريق من الفرق في أداء مه التعليمية بحيثمؤسسة لالرئيس ي برئاسة رئيس ا

 التقرير، أو يتخصص في كل معيار من معايير االعتماد المؤسس ي.   االمهام المرتبطة بهذ

 : عى بذلكاوير 

 . مشاركة أفراد المؤسسة .1

 . حسن اختيار قادة الفرق   .2

 . ومعاييرهفرق متعددة بحسب متطلبات االعتماد   .3

 . تشكيل الفرق  فيمراعاة الخبرات   .4

 . تحديد عدد أفراد الفريق وفق المهام المتعلقة به .5

 

 :  عند كتابة تقرير المطابقة  مالحظات هامة

 :يما يل  عى عند اعداد التقرير يرا

التحليل الناقد واالبتعاد عن المقاييس مثل االنسياب العلمي و يجب ان يكتب التقرير بطريقة السرد و  .1

 فقا لكل معيار من معايير االعتماد المؤسس ي.و التقييم، الثالثية والخماسية... الخ في 

بشكل بسيط األسباب والنتائج و  يوضحمحتوى محدد  في التقرير، بحيث تتضمن المالحظات تكتب .2

  . مقنعو 

 على خطوات التطبيق الفعلي للمشروع.أعاله  توضيح اثر المالحظات .3

يجب ان يكون التحليل موضوعيا واالبتعاد عن عملية الحشو واالسهاب والتجميل عن واقع  .4

 المؤسسة.

 االدلة والشواهد الواردة التي استند عليها كتابة تقرير المطابقة.يجب أن ترفق جميع  .5
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 المقدمة ذات ارتباط وثيق بما ورد في التقرير.ألدلة ايجب التأكد من أن جميع  .6

 .يجب استخدام مسميات وصفية قصيرة لتحديد محتوى كل مرفق .7

 بعض الملفات مثل الصور، الرسائل الطويلة، املخاطبات، الكتب الرسمية، رسائل البريد تجنب وضع .8

 .(اإللكتروني، المالحظات، االستبانات )ويمكن إتاحتها لالطالع أثناء زيارة فريق المقيمين للمؤسسة
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 محتويات التقرير

 معلومات عامة  –اوال 

 

 بجدول:مكن تلخيص ذلك ي

 المؤسسة:اسم 

 

 

 

 رؤية ورسالة المؤسسة:

 

 

 األهداف العامة للمؤسسة:

 

 

 الموقع االلكتروني للمؤسسة:

 

 حكومية )    ( اهلية )    (   نوع المؤسسة:

   

 تاريخ بدء الدراسة فيها:                   التأسيس:  تاريخ 

 

 عنوان المؤسسة:.

 

 واقع المؤسسة :
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ولفروعها، والعدد االجمالي لكلياتها، واقسامها وبرامجها، ومعاهدها، والمراكز وصف موجز للمؤسسة 

 البحثية واالستشارية، والمراكز الطبية والمستشفيات.

 

 

 

 

 

 قائمة بأبرز إنجازات المؤسسة :

 

 

 حالة االعتماد المؤسس ي السابقة للمؤسسة ان وجدت :

 

 

 االكاديمية الحاصلة عليها األقسام في المؤسسة :عدد حاالت االعتماد البرامجية والبرامج 

 

 

 جداول إحصائية تتضمن ما يلي :

 عدد التدريسيين موزعين حسب الجنس والشهادة واللقب العلمي 

  عدد الطلبة حسب الشهادة ونوع الدراسة ) صباحية ومسائية( والجنس 

  عدد الكليات والمعاهد والمراكز البحثية والدراسات والتدريبية والمكاتب االستشارية 

 

 عدد مواقع المؤسسة وعدد ابنيتها :
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  تقرير المطابقةثانيا ملخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدم المؤسسة ملخص تنفيذي عن إجراءات تقرير المطابقة والغاية منه ونتائجه ومدى تأثيره اإليجابي 

 التعليمية.على جودة العملية 
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  : المؤسسية المعايير مطابقة : ثالثا 

 لمعايير االعتماد المؤسس ي الوطنية الثمانية 
ً
)دليل معايير االعتماد المؤسس ي الوطنية يكون ذلك وفقا

 وكما موضح في المثالين ادناه : لمؤسسات التعليم العالي في العراق ( ، 

  استراتيجية المؤسسة التعليميةالمعيار األول: 

 :ألجل توضيح جوانب المطابقة مع هذا المعيار ، على المؤسسة ان تقوم بما يلي 

 عن واقع ت  .أ
ً
 موجزا

ً
 . المؤسسةاستراتيجية قدم وصفا

 عن ت.  ب
ً
  . عناصر المعياركتب تقريرا

التي  والمؤشرات واألدلة الالزمةبط ذلك بالبيانات ر ومناقشتها و  لنتائج التقييم اناقد تحليل تفصيلي تقدم)

 يلي: لكل ما تدعم المطابقة(

 : الخطة االستراتيجية :األول  العنصر .1

 : ما يليمطابقة ما يثبت  بشكل مقنع  تقدم على المؤسسة ان 

 .تمتلك رؤية ورسالة واهداف واضحة 

 والخارجية واحتياجات المستفيدينالرؤية والرسالة تحقق احتياجات المؤسسة الداخلية ان  تبرهن. 

 األهداف مرتبطة ارتباطا وثيقا برؤية ورسالة المؤسسة  ان من تبرهن.  

  تصب في غاية  وأنهاالرؤية والرسالة واالهداف  جاءت لتحققان الخطط الموضوعة والقرارات المتخذة

 التطوير والتحسين.

  وانجزت بالشكل الصحيح انها قد طبقتبشكل دوري للتأكد من  االهدافمراجعة. 

 

 . العنصر الثاني: االفاق واالجراءات والتطبيقات2

 ما يلي: مطابقةما يثبت بشكل مقنع  تقدمان على المؤسسة 

  األداء.ان الية تقييم االداء المؤسس ي واقعية ومناسبة لعمل المؤسسة وتركز على تقييم 

  لغرض التحسين والتطوير.ان الية وإجراءات تقييم األداء موثقة وتؤخذ بنتائجها 

  والمادية  )الماليةكون شاملة لكافة جوانب المؤسسة تان عملية تقييم األداء المؤسس ي

 والبنى التحتية والعاملين....الخ(
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 المؤسسة من ان عملية تطوير العملية التعليمية جاء بناءا على نتائج الدراسات العلمية  تبرهن

 والميدانية.

 اتخاذ خطوات عملية واجرائية تدعم الالمركزية في األداء المؤسس ي. تبرهن 

 التقييم العام للمعيار:

  موضوعيا مايتقي المؤسسة ضعت
ً
  .لهذا المعيار شفافا وعاما

 

 جوانب المطابقة:

 .المعيارهذا  مؤشرات التطابق مع مدىبشكل واضح ومقنع المؤسسة  تقدميجب ان 

 

 الرؤية المستقبلية 

 .المعيارهذا  ضمن إجراءاتهابتحسين وتطوير يتعلق ما في عن طموحاتهاصورة  المؤسسة تعطي

 

 اإلدارةالمعيار الثاني: الحوكمة و 

 :ألجل توضيح جوانب المطابقة مع هذا المعيار ، على المؤسسة ان تقوم بما يلي 

 عن واقع الحوكمة واإلدارة في تأ. 
ً
 موجزا

ً
 .المؤسسةقدم وصفا

 عن ب . ت
ً
 :عناصر المعياركتب تقريرا

تفصيلي ناقد لنتائج التقييم ومناقشتها وربط ذلك بالبيانات الالزمة واألدلة والمؤشرات التي  وتقدم تحليل)

 :ما يلي( لكل تدعم المطابقة

 القيادة واإلدارة.` :االول العنصر 

 ما يلي :  مطابقة ما يثبت بشكل مقنع تقدمعلى المؤسسة ان 

 كلية وجزئية ويتم مراجعتها بصورة دورية . لتشكيالتها، تنظيميةوجود هياكل  .1

 تطبيق قانون الجامعات بشكل كامل ودقيق.تعمل ب .2
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 دليل مسؤوليات املجالس االكاديمية وصالحياتها.ل تعمل المؤسسة وفقا .3

 .ويتم حضورهم في االجتماعات العمل في مجالس المؤسسة ألرباب ممثلينوجود  .4

توصيف وظيفي موثق للمؤسسة وتشكيالتها وتجري مراجعته بصورة  كوادر الوظيفية بموجب تعمل ال .5

 دورية.

  خطة لتحسين األداء. تم وضع .6

 

 . العنصر الثاني : االخالقيات والشفافية المؤسسية

 ما يلي :  مطابقةقنع ما يثبت بشكل م تقدمعلى المؤسسة ان 

 قواعد السلوك الوظيفي . تعمل الكوادر بموجب .1

 .محددة آللية تم استقطاب العاملين االكفاء والمتميزين وفقا .2

 .الشفافية والوضوح يتم تطبيق األنظمة وتوفير المعلومات لجميع العاملين وفقا لمبدأ  .3

 نظام مالي معلن في المؤسسة .ل يحفز العاملون وفقا .4

 

 العنصر الثالث: بناء وتطوير القدرات. 

 ما يلي : مطابقة  يثبت مقنع ماتقدم بشكل  المؤسسة انعلى 

  اشراك ممثلي املجتمع املحلي ، واالكاديميينان خطط التطوير للمؤسسة التعليمية قد تم وضعها ب .1

 واالداريين والخريجين.

  انها تتلقى مقترحات المنتسبين وشكاواهم وتتعامل معها وفقا لنظام معين. .2

 .بوضوحو ان خدمات المؤسسة التعليمية قد تم التعريف بها  .3

 يتم اختبار الجهات الخارجية ذات العالقة وتصنيفها وفقا لمعايير معينة . .4

 وضع ميزانيتها وفقا لخطة التحسين والتطوير .يتم  .5

 الوظيفي  توفير االمنيتم العمل وفقا ألنظمة التأمين الصحي للعاملين في المؤسسة التعليمية و  .6

 يتم بناء القدرات وتطويرها من قبل فريق متوازن . .7

 .يتم استخدامها بالشكل االمثلنظم المعلومات واإلدارة االلكترونية في المؤسسة   .8
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 .العنصر الرابع: وضوح السياسات والقوانين واالنظمة والتعليمات 

 ما يلي : مطابقة تقدم بشكل مقنع ما يثبت على المؤسسة ان 

 نظام معلن وشفاف يكفل تكافؤ الفرص والعدالة في التعيين واالختبار والمنح والحوافز . تعمل وفقانها  .1

 سياسات موثقة وواضحة وعادلة.ل يتم العمل بإجراءات الترقية وفقا .2

 ومعلومات عامة عن المؤسسة ورسالتها وبرامجها .مواصفات الوظائف وشروط التعيين  يتم اعالن .3

وبياناتها متضمنة )رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها والبرامج  سسةيتم نشر معلومات المؤ  .4

والمقررات والدرجات االكاديمية ومتطلبات القبول والتخرج وأعضاء مجالس الجامعة والكليات 

 واالقسام وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة (.

التمييز بين الطالب واحترام  ثواب والعقاب في ضوء معايير محددة يضمن عدمبنظام ال يتم العمل  .5

 مبادئ حقوق االنسان .

 اشراك بعض الطلبة في حل المشكالت .يتم  .6

 ضوابط وأنظمة مؤثرة في سلوك الطلبة وتكون واضحة ومعلنة .ب يتم العمل .7

 

 واإلجراءات.االليات  الخامس:العنصر 

 ما يلي : مطابقة ما يثبت  بشكل مقنع تقدمعلى المؤسسة ان  

 نظام للضوابط األخالقية الستخدام التقنيات الحديثة .يتم العمل ب .1

أجواء الحرية االكاديمية )للتدريسيين واالداريين والطلبة ( للتعبير عن آرائهم في كل ما يخص وجود  .2

 قضايا الجامعة .

 قوانين وتعليمات تؤمن الحماية الفكرية.ب يتم العمل .3

 ومنشوراتها.وجود اليات تقييم دوري ومستمر لسياساتها واجراءاتها  .4

 تطبيق نظام التدقيق الداخلي للجودة وعمليات التقييم الذاتي .ل معينة وفقا آلليةيتم العمل  .5

 مع مؤسسات تعليمية عالمية رصينة . مقارنة أداء المؤسسة يتم .6

  المؤسسة.وفقا آللية عمل واضحة لدى من عمليات التغذية الراجعة يتم االستفادة  .7
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 التقييم العام للمعيار:

 
ً
 .لهذا المعيار  تضع المؤسسة تقييما موضوعيا شفافا وعاما

 

 جوانب المطابقة:

 .التطابق مع مؤشرات هذا المعيارمدى  المؤسسة بشكل واضح ومقنعتقدم يجب ان 

 الرؤية المستقبلية 

 .المعيارهذا ضمن  وتطوير إجراءاتها بتحسين طموحاتها فيما يتعلق تعطي المؤسسة صورة عن

 

 ة عناصر المعايير االخرى وكما يلي: قمطابفي عرض  الفقرات  و اتباع نفس السياق يتم مالحظة:

 

 المعياروتسلسل عنوان 

 الموارد المادية والمالية -المعيار الثالث 

 اعضاء هيئة التدريس -المعيار الرابع 

 لطلبةا -الخامس  المعيار 

 البحث العلمي -المعيار السادس 

 خدمة املجتمع -المعيار السابع 

 المناهج - الثامنالمعيار 
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 عنوان عناصر المعيار

 مضامين مؤشرات كل عنصر( مقنع مطابقة)على المؤسسة ان تظهر بشكل 

 :التقييم العام للمعيار

 وعاممؤسسة تقييما موضوعيا شفافا تضع ال
ً
 .لهذا المعيار  ا

 جوانب المطابقة:

 التطابق مع مؤشرات المعيار.مدى يجب ان تظهر المؤسسة بشكل واضح ومقنع  

 الرؤية المستقبلية 

 .ضمن المعيار  بتحسين وتطوير إجراءاتهاطموحاتها فيما يتعلق تعطي المؤسسة صورة عن  

 

:
ً
 : المرفقات رابعا

 يلي: التالية مع تقرير المطابقة وكما ترفق الوثائق الضروريةيجب ان 

 .لس االعتماد المؤسس يوالمرسلة مسبقا ملج تقرير التقييم الذاتي وخطة التحسين .1

  .التقرير التفصيلي لتحليل نتائج خطة التحسين .2

 اللجان الرئيسية واللجان الفرعيةعضوية واختصاصات  تضمنت المطابقة )إجراءات كتابة تقرير   .3

 .) العمل وفرق 

 وتحليلها.طرق جمع البيانات  لكل معيار مثلمطابقة تقرير الكتابة التي صاحبت  اإلجراءات  .4

 
ً
 كتابة تقرير المطابقةمقومات نجاح  : خامسا

 والندوات ذات الصلة بالموضوع. الورشعقد  .1

 العمل ضمن فريق واحد. .2
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 تحديد األولويات. .3

 ع المصادر والمعلومات وتحليلها.جم .4

 .كل مؤشر ومعيارللمطابقة لالداعمة توثيق األدلة  .5

 مناقشة األدلة الداعمة مع مسؤولي المؤسسة والتأكد من مالئمتها. .6

 .كتابة تقرير مطابقة بما يتناسب مع متطلبات الدليل الخاص به .7

بعد االنتهاء من كتابة التقرير، يعرض التقرير على مسؤولي المؤسسة لغرض مناقشته وابداء  .8

 المالحظات.

 اجراء التعديالت المناسبة ومن ثم ارسال تقرير المطابقة ومتطلباته الى مجلس االعتماد المؤسس ي /  .9

في مي قسم ضمان الجودة / دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي / جهاز االشراف  والتقويم العل

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

ؤسس ي/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبدء بإجراءات تقديم طلب رسمي الى مجلس االعتماد الم .11

  .منح االعتماد
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 . مراحل كتابة تقرير المطابقة  - اسادس

 (3رقم ) مخطط انسيابي

 خطوات كتابة تقرير المطابقة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكيل 
فريق 
رئيسي 
وفرق 
ساندة

تقسيم 
العمل 

وتوزيع 
المهام على 

الفرق

تحديد 
االولويات

جمع 
المصادر 

والمعلومات 
وتحليلها

توثيق 
األدلة 

الداعمة 
للمطابقة 

لكل مؤشر 
ومعيار

مناقشة 
األدلة 
الداعمة

ير كتابة تقر
المطابقة 

عرض التقرير
على مسؤولي 

المؤسسة 
ه لغرض مناقشت

وابداء 
المالحظات

ارسال 
تقرير 
المطابقة

تقديم 
طلب 

رسمي 
لبدء 

اجراءات 
منح 

االعتماد
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 : التنظيم العام للتقرير -سابعا          
  

 :باآلتييفضل عند كتابة التقرير االلتزام  

 ( على ورق 
ً
 من االتجاهات جميعها. سم(2,5بمسافة ) وجود هوامش( مع A4أن يكون مطبوعا

  ( ملحتوى التقرير ،وأن تكون العناوين الرئيسة والفرعية مطبوعة 12( أو )11ان يكون حجم الخط )

 للعناوين الفرعية . (14للعناوين الرئيسة و ) (16بشكل غامق وحجم ما بين )

  والتمهيد.ترقيم الصفحات ما عدا صفحة الغالف واملحتوى وقائمة المصطلحات  

 ( ان تكون الطباعة ذات مسافة واحدةSingle Space.) 

   ( ان يكون نوع الخطTimes New Roman ) 
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 افتراض يمثال ملحق : 

 الجامعة الشمالية للعلوم والهندسة  : سسة التعليميةؤ اسم  الم

يعطي عرض ، المؤسسة التعليمية ستعدهن تقرير المطابقة الذي عمقدم من باب التوضيح فقط هذا المثال    

الجانب النظري المقدم في الجزء االول من االطار العام  فقرات وعناصره كما مبين فيالسابع المعيار عن  مبسط

أوضح , من المفيد  معلومات  بشكل وما سيرد من متابعة مضامين المعيار ألجل ، لكتابة تقرير المطابقة 

 .  لمؤسسات التعليم العالي في العراق الوطنية االعتماد المؤسس ي معايير مراجعة دليل 

 :مالحظة 

 بما سيرد في المثال التوضيحي عند كتابة تقارير مؤسساتكم. عدم نسخ  -1

 التوضيحي.بما سيرد في المثال  التقيدعدم  -2

 .المثال معيار خدمة املجتمع فقط يتناول   -3

 الجامعة الشمالية للعلوم والهندسة

 

 :المعيار السابع : خدمة املجتمع

 وصف موجز:  -أ

بشكل كامل خدمة املجتمع لى تطبيق معيار بما يقود اامكانياتها العلمية واالكاديمية  الجامعة وظفت

 الكليةاستطاعت  االكاديمي،اضافة الى العمل  من المهام التي يجب ان تضطلع بهااالنشطة االنسانية  وتعتبر 

 املجتمع تخدم االهداف التيان تحقق  المتوفرةعبر مراكزها الخدمية واالستشارية  من خالل وضع الخطط

واالمكانيات العلمية والخدمية البشرية  اتعلى استثمار الطـــاق اعتمدت، و كما مبين في االدلة المرفقة

 العمـل والبناء. وتوظيفها نحو الموجودة 

الى  المعلنة والموثقة من خالل عمليـاتها التعـليمية والبحثيـة واالداريـة والتدريبية الجامعة استطاعت

 من النوعية االنشطة توجيه تلك و خدمة املجتمع وتطويره 
ً
الى رفد املجتمع وسوق العمل و جعلهم هدفا

على االيفاء بمتطلباتها، وتوجه مخرجاتها البحثية والتعليمية  الجامعةتركز اهداف التنمية المستدامة التي 

 و غيرها لخدمتها.
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 :عناصر المعيار  -ب

 العنصر االول: سياسة المؤسسة التعليمية لخدمة املجتمع

الملحق رقم كما في تقديم الخدمات املجتمعية  استهدفتمجموعة من الخطط التي  الجامعةنفذت  -1

(A-1 )  يبين نماذج من خطط المراكز التدريبية والخدمية التي تصب في خدمة املجتمع ونسب الذي

في ممارسة نشاطاتها المستندة على حققت كافة المراكز نسب تنفيذ عالية يالحظ حيث تنفيذها 

 .الخطط التي وضعتها

 

خططها  بصياغةبثالثة شهور كل عام دراس ي قبل بداية  الجامعةفي متخصصة المراكز الاعتادت  -2

البرامج معلنة  كافة هذهبرامجها ونشاطها المرسوم كمنهاج ونشاط .. التي توضح تفاصيلالتفصيلية 

  .(www.almaged)    الجامعةعلى موقع 

وينفذ ،  cei-11 كما موضح في املخطط له كيان تنظيمي اداري ومالي  الجامعةفي التعليم المستمر مركز  -3

الخطة التدريبية على اساس احتياج الشركات  اعدادسنويا عدد من الدورات ويستند في المركز 

دورة تدريبية  68 مجموعة من الدورات سنويا وفي السنة الماضية نفذ نظمومؤسسات املجتمع ، وقد 

 هذه. (cei-T)كما توضحها جداول المركز مشارك من مختلف دوائر الدولة  1411وبلغ عدد المشاركين 

ولتحديث  .((.www.ceiبشكل تفصيلي على موقع المركز (cei-m) في دليل المركز دورات معلنة ال

وفق خطط المركز يتم استطالع احتياجات الشركات والدوائر لمعرفة احتياجاتها من الدورات 

يقوم المركز باستخدام االستبيانات في نهاية كل دورة  ولضمان جودة الدورات. (cei-1االستمارة )

(cei-2)  حيث يتم تحليلها لتقييم كل دورة وتقديم تقرير وفق النموذج(cei -R). ز وفي العام الماض ي تمي

 المركز واحتل الترتيب االول بين مراكز التعليم المستمر في الجامعات العراقية.

يتميز بنشاطه  ،ECO-C1  يمي خاص به ظهيكل تن الجامعةفي  ECO الهندس ي ي االستشار  تبمكلل  -4

ينظم عمل المكتب من الناحية المالية  2115لسنة  111ويطبق قانون المكاتب االستشارية رقم 

العقود التي نفذها في العام الماض ي لصالح  تفاصيليوثق   (ECO-1)واالدارية والقانونية . المرفق 

هناك تقرير يصدر سنويا يوثق انجازات المكتب يناقش  . موسسات ومشاريع الدولة والقطاع الخاص

يعكس  (ECO-2)المرفق  الجامعةفي مجلس ادارة المكتب االستشاري ويعرض ايضا على مجلس 

في استمرارية وضمان  كتب. يستند المامعةالجمضامين التقرير االخير المصادق علية من قبل مجلس 

حيث يستخدم المكتب استمارة راي جودة انشطته على مستوى رضا الجهات المستفيدة في املجتمع 

 . (F-11)الجهة المستفيدة 

http://www.almaged/
http://www.cei.)/
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تخصصات في مجال والحلقات الدراسية عبر اقسامها الهندسية سنويا ندوات علمية  الجامعةتنظم  -5

يعكس جدول  (D-11)االقسام ووفق خطط سنوية يتم مناقشتها في مجالس االقسام ، المرفق 

 الجامعةمعلنه على موقع  الجامعةالتي نفذتها العلمية والحلقات الدراسية  بالندوات 

(www.almagedيبين مواضيع الندوات التي قدمتها االقسام وا ) لجهات المشاركة من مختلف

تنظيم معرضا علميا للنتاجات البحثية يقام في منتصف  الجامعةايضا ضمن خطة  قطاعات املجتمع.

شهر ايار يعبر عن حصيلة البحث العلمي للتدريسين وطلبة الدراسات العليا وتعرض فيه براءات 

عن  لإلعالنشور و بر  الكليةواالبتكارات وتصدر  واألجهزةاالختراع واالصدارات والكتب العلمية 

ومساهمتها في خدمة  الجامعةيوثق نشاطات  (A-2)مرفق  الجامعةالمعارض العلمية التي تقيمها 

 . المعارض العلمية بإقامةاملجتمع 

 

اربعة عقود ضمن الية التعاون مع حقل العمل وفي  بإبرام الجامعةعلى ضوء براءات االختراع قامت   -6

دائرة البحث  –وزارة الصناعة والمعادن تم تفعيل الية التعاون مع جال الية التعاون لخدمة املجتمع م

 يوثق الية التعاون مع حقل العمل.  (A-3) قالكهرباء. المرفوالتطوير ووزارة النفط ووزارة 

 

وفقا لمتطلبات المنهاج  الجامعةالصفوف االولى والثانية تنظم ضمن المنهاج التدريبي لطلبة  -7

توزيع الطلبة على شركات صناعية وانتاجية متخصصه ذات عالقة  التدريب الصيفي  التطبيقي

والمرفق  الجامعةمحدده واليه تطبقها وحدة التدريب في ووفق جداول  الجامعةبتخصصات اقسام 

(A-4)  من خالل تفعيل اتفاقية  الجامعةيوثق اعداد الطلبة والجهات التدريبية . من جهة اخرى نفذت

الجامعة طالبا لمدة اسبوعين للتدريب على مختبرات  21 االمريكية ارسالميزوري التعاون مع جامعة 

 . (A-5)من خالل االتفاقية كما موثق في 

وسعيها في خدمة املجتمع واشاعة ثقافة مكافحة االدمان واملخدرات نفذت  الجامعةضمن اهتمامات  -8

. ة لمدة ثالثة ساعات موجه للطلبةبرنامجين االول تنظيم ندو لجنة االرشاد التربوي  من خالل الجامعة

المؤثرة على  المرفوضةحول مكافحة املخدرات واالدمان والحاالت  الجامعةفي كل قسم من اقسام 

الصحة واملجتمع وصاحب ذلك اصدار نشرات وبوسترات ارشادية تثقيفية نشرت في داخل اروقة 

التوعية بمحو االمية ونظمت بهذا الخصوص ثالث ندوات برنامج  الجامعةايضا اطلقت  .الجامعة

من برامج  الجامعةما نفذته  (A-6)المرفق عامة استضافت بها متخصصين تربويين من وزارة التربية 

 توعوية .
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بمراجعة مستوى الخدمات التي تقدمها للمجتمع واعتمدت على االستبيانات المفعله  الجامعةقامت  -9

واعدت تقريرا دوريا يحلل االستبيانات االستشاري  تبعقب انشطة مراكز التعليم المستمر والمك

وتمت  في كل املجاالت  الجامعةلقياس مدى رضا الجهات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها 

تقرير تقويمي سنوي عند انتهاء العام  الجامعةوايضا تعد  . الجامعةقرير في مجلس مناقشة اخر ت

وما قدمتة من خدمات للمجتمع خالل العام  الجامعةيبين تفاصيل اسهامات  (A-7)الدراس ي ومرفق 

2121-2121. 

 

 التقييم العام للمعيار:

 الجامعةهنالك عدد متنوع من المشاكل قد تعاملت معها يمكن القول ان  المعيار،وفقا لنتائج التقييم لهذا 

فضال عن وجود أنشطة وبرامج قد ساهمت بحل جزء كبير من هذه المشكالت، ويمكن القول أيضا ان 

قدمت حجم جيد من الخدمات االجتماعية بما ساهم في تحقيق رضا المستفيدين من هذه الخدمات.  الجامعة

جود هياكل وتعليمات وأنظمة وخطط داعمة لها, وان هنالك الكثير من وقد تميز تقديم هذه الخدمات بو 

 الجهود قد بذلت  في التعاون الداخلي والخارجي لتقديم الخدمات االجتماعية.  

 جوانب المطابقة:

 يظهر الجدول التالي  بشكل واضح حالة التطابق مع مؤشرات العنصر االول من معيار خدمة املجتمع..

  مؤشرات المعيار السابع: خدمة املجتمعقائمة تحقق 
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 ول: سياسة المؤسسة التعليمية لخدمة املجتمعالعنصر اال 

ال  المؤشرات 

 يوجد

 تطابق

 جزئي

 تطابق

 كلي

المالحظات واالدلة واالوليات التي تثبت 

 التحقق والتطابق للمؤشر

توجد خطط في المؤسسة  1

التعليمية للخدمات 

 وموثقةاملجتمعية معلنة 

  

 

 

(  نماذج من خطط المراكز A-1الملحق رقم ) √

التدريبية والخدمية التي تصب في خدمة 

 املجتمع.

 

موقع االلكتروني للكلية لالطالع على الخطط 

 التفصيلية للمراكز

 (www.almaged.) 

 

توجد مراكز ووحدات  2

متخصصة )التعليم 

المكاتب المستمر , 

االستشارية, العيادات 

الطبية ,العيادات 

القانونية ,االرشاد 

النفس ي , الزراعية 

والبيطرية ,الخ(وقبل مدة 

كافية تعلن عن برامجها 

التدريبية في حق 

 االختصاص

   

 

√ 

 -الهيكل التنظيمي لمركز التعليم المستمر

 مخطط 

 cei-11 

-cei)جداول الدورات المنفذه لمركزالتعليم  

T). 

 (cei-m) دليل المركز 

 ((.www.ceiلمركز االلكتروني لموقع 

 (.cei-1االستمارة ) -احتياجات الشركات 

 (cei-2)استبيانات الدورات 

 (cei -R)تقرير المركز النموذج 

 

لسنة  111قانون المكاتب االستشارية رقم 

2115 

http://www.almaged/
http://www.cei.)/
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الهيكل التنظيمي للمكتب االستشاري 

 ECO-C1 مخطط  -الهندس ي 

 

يوثق تفاصيل العقود التي   (ECO-1)المرفق 

 نفذها المكتب

التقرير السنوي للمكتب االستشاري الهندس ي 

(ECO-2) 

 

راي الجهة المستفيدة من خدمات المكتب 

 (F-11)االستشاري الهندس ي 

 

تعلن المؤسسة عن  3

 انشطتها )الندوات

,المعارض ,الورش 

التدريبية ,الحلقات 

النقاشية ,االتفاقيات 

محليا وعالميا ( من خالل 

وسائل االعالم وشبكات 

 التواصل االخرى 

   

 

√ 

يعكس جدول بالندوات   (D-11)المرفق 

العلمية والحلقات الدراسية التي نظمتها 

 الجامعةاالقسام ب

 (www.almagedالموقع االلكتروني للكلية )

 

 يبين نشاطات المعارض العلمية  (A-2)مرفق 

تعمل المؤسسة  4

التعليمية على تفعيل 

آليات التعاون مع 

 المنظمات املختلفة 

  

 

يوثق الية التعاون املختلفة مع   (A-3)المرفق  √

 المنظمات املختلفة

 

5 

تعمل المؤسسة 

تنظيم  التعليمية على

   

√ 

الطلبة والجهات  تدريبيوثق  (A-4)المرفق 

يوثق تدريب  (A-5) المرفق.  محليا التدريبية

http://www.almaged/
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برامج لتدريب الطلبة في 

مؤسسات متخصصة 

 محليا وعالميا .

 الطلبة عالميا

 

6 

تعمل المؤسسة على 

تفعيل البرامج الخاصة 

مثل مكافحة االدمان 

ومحو االمية وغيرها من 

 التوعوية .البرامج 

   

√ 

نماذج من ندوات التوعية في  (A-6)المرفق 

 الجامعةاالقسام العلمية داخل وخارج 

 

7 

تعمل المؤسسة على 

قياس مدى رضا الجهات 

المستفيدة من خدماتها 

 بشكل دوري 

 

 

 

 

 

√ 

 

 (cei-2)االستبيانات مركز التعليم المستمر 

-F)استبيانات المكتب االستشاري الهندس ي 

11) 

 

 

8 

تقوم المؤسسة 

التعليمية باعداد تقارير 

سنوية تقويمية عن 

االسهامات التي قدمتها 

 للمجتمع

   

√ 

 

عن تقرير تقويمي سنوي  (A-7)مرفق 

 خدمات للمجتمع  في الجامعةاسهامات 
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 الرؤية المستقبلية 

تقديم خدمات  مستقبال الى التوسع في الجامعةاملجتمع تتطلع  الىوتقديم خدمات  الجامعةلتوسيع مساهمة 

 كما يلي: مجتمعية

 موقعيهاملحافظة على استدامة العمل في مركز التعليم المستمر يسعى المركز الى تنظيم دورات  -1

 .الجامعةتنفذ خارج 

تنظيم دورات الكترونيا مجانية في مواضيع مختلفة يستفاد منها املجتمع ومنها تنظيم دورات  -2

 إلدامة الجامعةعبر برامج تدريبية بتخصصات خريجي اقسام  الجامعةتواصل الخريجين مع 

 .الجامعةالمعرفة في حقل االختصاص وبما يقود الى متابعة خريجي االقسام في 

الى اعداد دراسة استحداث مركز تخصص ي متطور باللغة االنكليزية يسعى الى  الجامعةتتطلع  -3

 خدمة الطلبة وفئات املجتمع خالل السنوات القادمة. 

يط موضوع االستشارات وتوسيع التعاون مع الشركات املحلية والعربية والعالمية من خالل شتن -4

 جراءإبنة والمشاركة بشكل اوسع اجراء التعاون البحثي لحل المشاكل الصناعية او خدمية معي

 الصناعية.الفحوصات املختبرية او فحوصات وتقييم براءات االختراع والنماذج 

اشراك بعض المتخصصين من خبراء حقل العمل وتمثيلهم في مجالس مركز التعليم المستمر  -5

 .أفضلوالمكتب الهندس ي االستشاري لتعزيز خدمة املجتمع بشكل 

 

 

  


