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 الملخص
 

 علن فضلال الكشف عن دور نظام ضمان الجودة في تحسين اداء الموارد البشرية الجامعية. يهدف البحث الى     

واسلتخدم  المعوقات الجوهرية التي تعترض تنفيذ نظام ضمان الجودة فلي ييةلة التعلليل العلالي العراقيلة . تشخيص

المللنها الويللفي التحليلللي االحصللااي ع ال اتبللم الويللف المبنللي علللى المللنها االسللتنبا ي  فللي الجانلل   البحللث

 النظري للبحث ع وعلى المنها الكمي المعتمد التحليالت االحصااية في الجان  الميداني  . اختار البحث عينة من

 تلثيير نفيذ النملول  والتحقلق ملن ملد  ت ألغراضالجامعات في البصرة مجاال لدراسته ع واستخدم البحث  اساتذة

على تحسين الموارد البشرية الجامعية  قاامة فحص ع اعتمد البحث يعل  االسلالي  االحصلااية التلي تلتالءم ملم 

تويل البحث الى مجموعة من االستنتاجات والتوييات الهادفة ع كان اهمهلا وجلود فجلوة ملا  و  بيعة التحليل .

م ضمان الجودة وامكانيات التطبيق العملي ع مم االشارة الى وجلود تبلاين واضلي يلين يين الممكنات النظرية لنظا

عينة الدراسة في هذا الموضوع ع خر  البحلث يمجموعلة ملن التويليات التنفيذيلة العمليلة التلي تعلالا االشلكالية 

 .الخاية يهذ  الدراسة ع فضال عن التوييات لات اال ار العام
 

                                                                            

             

The Role of the Quality Assurance System Implemented to Improve the Performance of Human 
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Abstract 
 

The research aims at revealing the role of the quality assurance system in improving the performance of the 

university human resources, as well as identifying the major obstacles to the implementation of the quality assurance 

system in the Iraqi higher education environment. The research has used descriptive analytical statistical method, in 

addition to the deductive approach theoretically, and the quantitative approach is adopted for the statistical analysis. 

The study has selected a sample of university professors in Basra . The research has adopted some statistical methods 

that fit the nature of the analysis. The study has reached a set of conclusions and recommendations : there  is a gap 

between the theoretical possibilities of the system of quality assurance and the possibilities of practical application, 

noting that there is a clear discrepancy between the study sample in this subject. 

 

 المقدمة

اسلالي  متطلورة  اللى تحتا  مؤسسات التعليل العالي العراقي      

لتطوير نظمها وتحسين اداءهلا ع لتتماشلى ملم متطلبلات التطلور ع 

وسللللرعة االسللللتجاية لحاجللللات المجتمللللم الحاليللللة والمسللللتقبلية ع 

وتتطلل  االجايلة العمليللة لهلذ  الجوانلل  ع البحلث عللن نظلام يسللهل 

يفاعليلة فللي تطلوير مؤسسللات التعلليل العللالي ويضلم فللي االعتبللار 

 ويعطليين في ادارة الجودة ؛ واألكلاديميين . تحسين اداء الممارس

اهتملللام خلللاو لمفهلللوم ضلللمان الجلللودة. و راالللق تنفيلللذها فلللي 

مؤسسلللات التعلللليل العلللالي ع ودورهلللا فلللي تحسلللين اداء الملللوارد 

البشرية الجامعية ع يما يلؤدي لللى تعزيلز االداء الشلامل للمؤسسلة 

  الجامعية  .
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 منهجية البحث

 مشكلة البحث

اهتمام وزارة  التعليل العالي العراقية يجودة عملية واداء رغل      

التعليل العالي منذ زمن يعيد نسبيا ع لال أنه لل تظهر نتااا ملموسلة 

نحللو التحسللين علللى االرض ع ورغللل الصللعويات التللي تعتللرض 

تنفيذ نظام ضمان الجودة في التعليل العالي  العراقي وفلي مقلدمتها 

ية االدارات العليا الجامعيلة فلي مسلاندة مقاومة التغيير ع وعدم جد

تنفيللذ معللايير ضللمان الجللودة الجامعيللة ع والتركيللز علللى الجوانلل  

ت تنفيللذ نظللام االشللكلية اكثللر مللن الجوانلل  الجوهريللة فللي اجللراء

ضمان الجودة الجامعيلة ع كلل هلذا يكشلف علن الحاجلة اللى نظلام 

الي لضللمان الجلللودة واضلللي وقايلللل للتنفيلللذ فلللي ييةلللة  التعلللليل العللل

هللي يمكللن  -العراقيللة  ع ولخللص البحللث مشللكلته يالسللؤال االتللي : 

تطوير نموذج قابلي للتنفيلذ  لنظلام ضلمان الجلودة فلي مؤسسلات 

التعليم العالي ؟ ومدى تأثيره على تحسين اداء الملوارد البشلرية 

 الجامعية ؟

 .   اهداف البحث

الكشف عن دور نظام ضمان الجودة فلي التعلليل العلالي  فلي  .أ 

 ين اداء الموارد البشرية الجامعية.تحس

الكشللف عللن المعوقللات الجوهريللة التللي تعتللرض تنفيللذ نظللام  .ب 

 ضمان الجودة في ييةة التعليل العالي العراقية .

تطوير نمول  لنظام ضمان الجودة قايل للتنفيذ في مؤسسات  .  

  التعليل العالي العراقية  .

للة معنويلة فرضية البحث الرايسة : توجد عالقة وتلثيير لو دال .1

احصااية يين تنفيذ نظام ضلمان الجلودة وتحسلين اداء الملوارد 

 البشرية الجامعية .

و ريقتللله : توجهلللت دراسلللة البحلللث يلللالمنها  بحلللثملللنها ال .2

الويللفي التحليلللي االحصللااي ع ال اتبللم الويللف المبنللي علللى 

الملللنها االسلللتنبا ي  فلللي الجانللل  النظلللري للبحلللث ع وعللللى 

تحليالت االحصلللااية فلللي الجانللل  الملللنها الكملللي المسلللاند يلللال

الكليات   في محافظة  اساتذة  من الميداني  . اختار البحث عينة

البصللرة مجللاال لدراسللته ع واسللتخدم االغللراض جمللم البيانللات 

علللى تحسللين  تللثيير للتحقلق مللن امكانيللة تنفيللذ النمللول  ومللد  

الموارد البشرية الجامعية  ) قااملة فحلص  اسلتندت فلي تحديلد 

غيراتها على يع  المعلومات التي تضمنها كراس وويف مت

المعلللايير الكميلللة والنوعيلللة الصلللادر علللن اتحلللاد الجامعلللات 

العرييللة( ع اعتملللد البحللث يعللل  االسللالي  االحصلللااية التلللي 

 تتالءم مم  بيعة التحليل .

 

 االطار النظري

   ضمان الجودة في التعليم العالي مامفهوم واهمية نظ .1

تحاول كل يلدان العالل العمل ياتجا  التحول للى عولمة التعليل      

العالي ع ولكن وفقلا لطراالق مختلفلة تقتضليها حلاالت )  الموقلم ع 

السكان  ع التثريخ ع واللغة ( ع ينبغي ان تنطوي هذ  العمليلة عللى 

قضايا الجودة في التعليل والبحلث العلملي ع ألنهلا تشلجم عللى فهلل 

لبلللد ع وتعلزز ملن التعللاون العلالمي يشلثن نظللام نظلام الجلودة فلي ا

ويعني نظام ضلمان . (Kawaguchi , 2012 1:ضمان الجودة )

 ولجللراءاتالجللودة : ) تصللميل  وتنفيللذ  نظللام يتضللمن سياسللات ع 

للتثكد من الوفاء يمتطلبات الجودة   والتي تتضلمنها المعلايير التلي 

وهلذا  .( Kawaguchi , 2012 2 :تضلعها منظملات االعتملاد )

يعني أن نظام ضمان الجودة يتضمن عنصرين رايسين ) االلتلزام 

يمعللايير الجللودة المحللددة عالميللا ع وتحقيللق مسللتو  مسللتهدف مللن 

وتلللل تعريلللف نظلللام  .( 24:  2015الجلللودة (  )عبلللد المعطلللي ع 

ضمان الجلودة يثنله ) أي نشلا  يتعللق يتقيليل وتحسلين الجلدارة أو 

والتلللدري  المهنلللي أو امتثالللله  قيملللة التلللداخل فلللي مجلللال التعلللليل

( ع وتعلرف ايضلا يثنهلا )كلل OECD, 2010للمعايير المعطاة( )

ما يتعلق يتحقيق معايير البراما التعليمية التي تضعها المؤسسلات 

والمنظمللات المهنيللة والحكومللة / أو هيةللات وضللم المعللايير التللي 

 أنشثتها الحكومة. وآليات ضمان الجودة هلي العمليلات التلي يقلاس

وتعللرف ايضللا يثنهللا ) نمللط مخطللط   .يهللا تحقيللق هللذ  المعللايير(

ومنهجي لجميم اإلجراءات الالزمة لتوفير الثقلة الكافيلة يلثن البنلد 

أو المنتا يتوافق مم المتطلبلات التقنيلة المقلررة (. أو  ) مجموعلة 

من األنشطة المصممة لتقيليل العمليلة التلي يلتل ملن خاللهلا تطلوير 

             ا. علللللى النقللللي  مللللم مراقبللللة الجللللودة(المنتجللللات أو تصللللنيعه

(2004 , Galin ع يشللكل نظللام التعللليل العللالي العمللود الفقللري )

للمجتمللم ع وهللو نظلللام معقللد ينطللوي عللللى النشللا ات المتنوعلللة 

للتعللليل ع والبحللث ع وعلللى التوسللم فللي الفهللل والتعللاون العللالمي ع 

هل مشلتركة فلي وعلى القليل االخالقيلة ع والتكنولوجيلات التلي تسلا

تحقيق التميز ع وعليه فإن جودة التعليل العالي تحدد جودة الموارد 

وللتعلرف عللى نظللام .  (Mishra , 2006البشلرية فلي البللد ع )

معرفة معنلى الجلودة  ايتداءضمان الجودة في التعليل العالي ينبغي 

في التعليل العالي ع فهلي تعنلي   ) مفهلوم متعلدد األيعلاد ينبغلي أن 

ع الدراسلليةل جميللم وئللااف التعللليل وأنشللطته مثللل: )المنللاها يشللم

والبللللراما التعليميللللةع والبحللللوا العلميللللةع والطللللالبع والمبللللاني 

والمرافق واألدواتع وتوفير الخلدمات للمجتملم المحلليع والتعلليل 

الذاتي الداخلي وتحديد معلايير مقارنلة للجلودة   . وهلو ملا ينطبلق 

 وأشلار .( 25:  2015على التعليل يشكل عام ( ع )عبد المعطي ع 

( للى أن  نظام ضلمان الجلودة Kefalas et al,  2003) كال من 

فلللي التعلللليل العلللالي  يغطلللي الفصلللول الدراسلللية  ع والبرنلللاما ع 

والمنللاها ع والمللوئفينع وأسللالي  الللتعلل والتكنولوجيللا والخللدمات 

( تثيير آليلات   Kis , 2005والهيكل التنظيمي واإلداري . حدد  )
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ع   ضلللمان الجلللودة فلللي ياليلللة عنايلللر هلللي ) التعلللليل والتلللدري 

االكاديميللة  االخللر  حللول ضللمان االدارة والتنظلليل ع التصللورات 

ويتحللدد  نظللام .( Nyeny and Gabi , 2016الجللودة ( . )

أريعلة مسلتويات  فلية في التعليل العالي يصفة عاملة ضمان الجود

)المؤسسة الجامعية ع الكليلة ع البرنلاماع الوحلدة الدراسلية )فصلل 

دراسللللي ع او نمللللول  مللللادة التللللدري  ( ع ولكللللل منهللللا مهامهللللا  

التحسين واألدوات  المتعلقلة  ومسؤولياتها الخاية يها ع وعمليات 

يجلل  أن يللدعل نظللام ضلللمان الجللودة فللي الكليللة الجهلللود   ع يهللا

التحسين المستمر للبراما التعليمية ع والوحلدات  المبذولة من اجل

يثفضللل  ريقللة ممكنللة ع ويجلل  )الفصللول والبللراما(  الدراسللية 

خلق جو مفتوح لتحقيق أقصى قدر ممكن من المشاركة للملوئفين 

 ,  University Of Twenteوالطلالب فلي جلودة التعلليل ع ) 

2014  . ) 

  -سيق لكر  ما يثتي :  يستخلص مما     

نظام ضلمان الجلودة هلو مجموعلة ملن األنشلطة المصلممة  ان .أ 

 لتحقيق مستو  مستهدف من الجودة.

مؤكللدة يللذلى علللى  الوفللاء يمتطلبللات الجللودة التللي تتضللمنها  .ب 

 المعايير التي تضعها منظمات االعتماد.

م الوئلااف يويغطي نظام ضمان الجودة في التعليل  العالي جم .  

 ل في الكلية .والنشا ات التي يعتمدها نظام التعلي

مركللزا علللى النشللا ات الثاليللة الرايسللة ) العمليللة التعليميللة ع  .د 

 االدارة والتنظيل ع البحث العلمي ( .

ومسللتهدفا انجللاز مسللتو  جللودة محللدد  لمخرجللات المؤسسللة  .  

 التعليمية ) الكلية ( كل من ) الخريجين والبحوا ( .

 مللوفرا الللدعل الكللافي لكللل الجهللود المبذولللة مللن اجللل تحسللين .و 

 االداء الشامل للكلية .

فللي الكليللات والجامعللات يمللا الجللودة وتتجلللى اهميللة نظللام ضللمان 

:  2012لدريللل   واخلللرون ع  ( ع )3:  2009العبيلللدي ع ) يلللثتي

22) : 

تللوفير نظللام شللامل لضللبط الجللودة فللي الجامعللات  يمكنهللا مللن  .أ 

 تصحيي ومراجعة  وتطوير المناها الدراسية. 

معللة فللي االسللتجاية الحقيقيللة يسللاعد علللى  تركيللز جهللود الجا .ب 

 للمجتمم وسوق العمل .

تطوير مجموعة موحدة من الهياكل التنظيمية التي تركلز عللى  .  

 جودة التعليل في الجامعات .

يساعد  القيادة االدارية في الكلية في  السيطرة على المشكالت  .د 

 .التي تواجه العمليات اإلدارية والحد من تثييرها 

ة لحاجللات المجتمللم للللى الخللريجين يحقللق االسللتجاية السللريع .  

 يموايفات عالية الجودة والتصدي لمشكالته يخطط  موحة .

الحفلللائ عللللى سلللمعة الجامعلللات فلللي ضلللوء تحسلللين العمليلللة   .و 

 التعليمية ع والمعايير العالمية للجودة  المتعلقة يها .

تحقيق درجة عالية من  الشفافية المساءلة ع فيما يتعللق يإشلباع  .ز 

طلية وعلواالهل ملن جانل  ع ومنتسلبي الكليلة حاجات كل من ال

 كافة من جان  آخر .  

توفير فرية للطلبة  في عملية االختيار ع  وخاية عنلد تنلوع  .ح 

 المجاالت الدراسية. 

تنفيلذ نظلام ضلمان الجللودة فلي التعلليم العلالي ووداء المللوارد   .2

 البشرية 

يقتضي الكشف عن دور تنفيذ نظام الجلودة فلي التعلليل العلالي      

عللى متطلبلات  ايتلداءفي مستو  اداء الموارد البشرية ع التعلرف 

تنفيذ النظام  ع ألن للى يساعد كثيرا على معرفلة التلثيير وتفسلير  

 ( متطلبات التنفيذ يما يثتي: 3:  2015ع لل لخص )عبد المعطي ع 

 حقيق األهداف المرجوة   .دعل اإلدارة العليا لت .أ 

 زرع التوعية والقناعة لد  جميم العاملين    .  .ب 

 نظام عملياتي واضي ومحدد  . .  

 رية المتايعة  .  اشمولية واستمر  .د 

جميللم العللاملين فللي جميللم مجللاالت العمللل: التخطلليط  ةشللاركم .  

 والتنفيذ وحل المشاكل وعمليات التحسين.

لدارة الجلللودة  تغييلللر اتجاهلللات جميلللم العلللاملين فلللي تطبيلللق  .و 

وفللي مجللال آخللر ع الشللاملة للويللول للللى األهللداف المرجللوة 

           تملللت االشلللارة لللللى متطلبلللات التنفيلللذ االساسلللية يملللا يلللثتي :

تثسلي  مركللز للجلودة ووضللم نظللل ع واقتلراح آليللات تفللي  . 1

يمتطلبلللات ضلللمان  الجلللودة واعتمادهلللا أملللام الهيةلللة الو نيلللة 

تطوير آلليات والنمال ً لتنفيذ  . 2للتقويل واالعتماد األكاديمي  

عمليات التقويل الذاتي األولي تبعلا للمعلايير  المعتملدة ملن قبلل 

اسللللتيفاء  . 3األكللللاديمي الهيةللللة الو نيللللة للتقللللويل واالعتمللللاد 

متطلبات الهيةة الو نيلة للتقلويل واالعتملاد األكلاديمي الخايلة 

( ع تماشلليا مللم 21:  2013ياالعتمللاد المؤسسللي )القاضللي  ع 

د  قااشلارت )رومتطلبات تنفيذ نظام ضمان في التعليل العالي ع 

اهتمللام  مللن( لآلتلي :  ) يقافللة الجلودة يمللا تحملله  6:  2014ع 

تحقيقهلا لللى أعللى المسلتويات الممكنلة  ورغبلة فلي   يالمعايير

 لنظلاملعليا دارة اإلويعيدا علن االجتهلادات الشخصلية ع  دعلل ا

الوئيفيللة  ال للرا مللن كللل تللدري  ضللرورةالجللودة  ع  نضما

        الجديلللد . وقلللدمت النظلللامواألكاديميلللة عللللى متطلبلللات تنفيلللذ  
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( اجراءات تنفيلذ نظلام ضلمان الجلودة  Wedlakeع  1992) 

 the Britishوفقللا )  للمعلللايير البريطانيلللة لللنظل الجلللودة 

Standard for Quality Systems -  BS 5750  كملا )

  ثتي :ي

  تحديلللد مسلللةوليات المنظملللة ونظلللام الجلللودة فيهلللا  : ويشلللمل

 .الويف الوئيفي ودليل الجودة 

   ف الفريقتشكيل فريق العمل : تحديد مهمات وأهدا. 

  تحديللد مسللةوليات االجللراءات المتفللق عليهللا : تللدري  الفريللق

   المختص على كتاية االجراءات 

  تهيةة مسودات االجراءات.  

  مراجعة االجراءات والموافقة عليها : تدري  قوة العملل لتنفيلذ

  .االجراءات المتفق عليها

   القضلللايا أو المشلللكالت المترتبلللة عللللى االجلللراءات : تلللدري

 دققين للمساعدة على كشف المشكالت عند تنفيذ االجراءات الم

 اجراءات التدقيق الداخلي.   

  التصحيحية ياإلجراءاتالقيام. 

يتضللي مللن ممللا سللبق لكللر  أن متطلبللات أو اجللراءات تنفيللذ       

نظلام الجللودة تعتمللد يشلكل كبيللر علللى اللدور الللذي تؤديلله المللوارد 

البشرية في مؤسسة التعليل العالي  ) الكلية ( ع فمؤهالت وقلدرات 

فريق التنفيذ تنعك  ايجاييا على جلودة تنفيلذ نظلام الجلودة ع وهلذ  

ء الشلامل للكليلة ع وملا يعنلي ملن تؤدي يالضرورة للى جلودة األدا

قناعللة ورضللا الجمهللور الللداخلي يالللدور الللذي تؤديلله الكليللة مللن 

جانللل   ع  وتعزيلللز سلللمعتها للللد  المجتملللم وايلللحاب المصلللالي 

الخارجيين ملن جانل  أخلر  ع ويهلذا  يسلاعد تنفيلذ  نظلام  ضلمان 

الجللودة األكللاديميين علللى تحقيللق االداء المسللتهدف مللن خللالل ع 

فهل يشلللكل واضلللي يتماشلللى ملللم تحقيلللق األهلللداف تحديلللد وئلللاا

 إلجلراءاتالجامعية. وتثسي  المناقشة أيناء االجتماعات الختامية 

المراجعلللة  والتلللدقيق التلللي  تسلللاعد األكلللاديميين عللللى  تحديللللد 

المشكالت  الرايسية والتويل للى الحلول التي تسلهل فلي تحسلين 

ذي اكتشلف ( الل  Dill , 2000العمليلات . ويشلا ر هلذا اللرأي )

أيضا أن عمليات المراجعة  يصلفتها أحلد عمليلات ضلمان الجلودة  

ع تبسلللط ملللن  ) المناقشلللةع والتعلللاونع وتحسلللين عمليلللات التعلللليل 

 et al , 2016 Trust والتللدري  المتعلقللة  ياألكللاديميين( ) 

Nyenyaزام الكامللل يمتطلبللات تنفيللذ نظللام تلل( ع وعليلله فللإن االل

ملاد المعتلرف يهلا ع يلؤدي يالنتيجلة لللى الجودة وفقا لمعلايير االعت

 تحسين أداء الموارد البشرية في المؤسسة التعليمية  )  الكلية ( .

      بعللن نمللاذج تنفيللذ نظللام ضللمان الجللودة فللي التعللليم العللالي  .3

 )الجامعات والكليات( ، والنموذج المقترح

تسللتخدم المنظمللات المختلفللة منهجيللات ع ومللداخل ع وأدوات      

مختلفلللة لتنفيلللذ لدارة الجلللودة ويلللراما  تحسلللين الجلللودة  لتحقيلللق 

التحسين المسلتمر ع وملن الملرجي أن  تختللف البلراما والمعلايير 

في تسميتها ع  وملن امثللة لللى ) يرنلاما لدارة الجلودة الشلاملة  ع 

(  ع  ويرنلللاما )لعلللادة  Six Sigmaويرنلللاما الحيلللود السلللتة ) 

( ع ويلللراما التحسلللين المسلللتمر  BPRهندسلللة عمليلللة االعملللال 

(Continuous improvement programmers  ونظلللل )

( ع ويلللللللراما ضلللللللمان الجلللللللودة  ISO9000ادارة الجلللللللودة )  

QUALITY ASSURANCE  يما فيها يراما ضلمان الجلودة

أو الملدخل ع في التعليل العالي  ع ويصرف النظر علن المنهجيلة ع 

أو األداة ع أو اسل يرناما التحسين ع فإن كل منظمة سلوف تحتلا  

يالتثكيد للى استخدام االختيار والجمم السليل  يين مختلف الملداخل  

) القواعلد االورييلة للتميلز   واألدوات والتقنيات فلي عمليلة التنفيلذ

( ع وكانت معظلل االدييلات المهتملة يدراسلة تحسلين الجلودة فلي 6

تعليل العالي تستخدم كثيرا نظل ضمان الجلودة فلي التعلليل العلالي ال

وملللن امثلتهلللا : ) ضلللمان الجلللودة فلللي مؤسسلللات التعلللليل العلللالي 

  Quality Assurance in the Europeanاالورييللة  

Higher Education )  ع ضمان الجودة : المعايير البريطانيلة )

 BS   (Quality Assurance and A  5750 للنظل الجلودة 

guide to the implementation of  Bs 5750    ع )

       ومعللايير ضللمان الجللودة العرييللة ع ووفقللا للخاليللة فللي الجللدول

(1)  : 
 

في التعليل العالي( يع  يراما ومعايير تحسين الجودة 1جدول )
 

 ضمان الجودة في التعليل 

 األورييالعالي 

 ادارة الجودة الشاملة

         TQM 

  Quality 

Assurance 

 (BS 5750  

 'Quality System' 

نظلللللللللللل ادارة الجلللللللللللودة 

المعلللايير  اتحلللاد الجامعلللات العرييلللة :

ع من ضمنها المعايير النوعية والكمية 

 العراقية للجودة
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ISO9000 

 واجراءات ضمان سياسة

 الجودة  

المنظللللللللللللللللللللللللللللور 

 االستراتيجي 

 للجودة

 الرؤية والرسالة واالهداف مسةولية االدارة

 والمراجم التصديق ع والريد ع 

 والجوااز  للبراماالدورية  

 

الجلللللللودة المنقلللللللادة 

 يالزيون

 القيادة والتنظيل ادارة الموارد

 قيادة االدارة العليا  تقييل الطلبة 

 الجودة لبرناما

 الموارد تحقيق المنتا

القيللللللللللللاس والتحليللللللللللللل  شمولية الجودة  ضمان الجودة للهيةات التدريسية 

 والتحسين

 اعضاء هيةة التدري 

 شؤون الطلبة  الجودة في المصدر موارد التعليل ودعل الطلبة 

تحليلللللللللل تكلللللللللاليف  نظل المعلومات 

 الجودة

 طالييةلالخدمات ا 

 البراما االكاديمية ع و رااق    المعلومات العامة

 التدري   ع والكتاب الجامعي

 البحث العلمي   

 خدمة المجتمم   

 التقويل    

 االخالقيات الجامعية   

 (53:  2014السعد  ع     (

  -يتضي من الجدول اعال  ما يثتي :     

لن المهملة الرايسلة لجميلم اللنظل والبلراما اعلال  هلي تحسللين  .أ 

 جودة المنظمات يما فيها المنظمات التعليمية .

وتعتمد جميعا ياليلة مبلادر رايسلة : )  المنظلور االسلتراتيجي  .ب 

 المراقبة والرقاية ( .للجودة  ع ضمان الجودة ع 

و تختلللف عللن يعضللها مللن حيللث التفايلليل ع والمجللال الللذي  .  

 تغطيه الموايفة ) البراما والمعايير(.

          الويللللف واالختبللللار العنايللللر ألغللللراضو يسلللتخلص البحللللث 

  -)المكونات( اآلتية : 

الرؤيللللة والرسللللالة واالهللللداف  : وهللللذ  توضللللي االتجللللا   .أ 

خاللهللا تتوحللد الجهللود الشللاملة االسللتراتيجي للكليللة ع ومللن 

 للكلية وتتوجه نحو يلوغ رؤيتها المستقبلية .

مسللللةولية االدارة العليللللا : وتعنللللي مسللللةولية ادارة الكليللللة )  .ب 

العمادة واالدارات االعلى في التسلسلل التنظيملي فلي التعلليل 

العالي  ( وتشمل : االلتزام يتنفيذ يرنلاما الجلودة ع التخطليط 

 مراجعة االدارية .لنظام الجودة ع ال

المنظلللور االسلللتراتيجي للجلللودة : ويعنلللي التصلللور الشلللامل  .  

للجودة في مستو  الكليلة عوينطلوي عللى : الجلودة مسلةولية 

الجميم  ع شلمولية الجلودة لكلل المنظملة ) الكليلة ( ع التوجله 

 يالزيون . الجودة في المصدر.
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ة المللوارد )  البشللرية والماديللة ( :وتعنللي جميللم مللوارد الكليلل .د 

التي توئف لنجاح تنفيذ يرنلاما ضلمان الجلودة فلي الكليلة ع 

االكاديميلة والماليلة فلي الكليلة ت االداريلة واوتتضمن ) الهية

). 

العمليللة التعليميللة  : وتركللز علللى المكونللات الرايسللة للعمليللة  .  

التعليمية ع ويسهل توافرها في نجاح العمليلة نفسلها ع وتشلمل 

 كليات .  : المناها والطرااق ومخرجات ال

 البحث العلمي : نشا ات البحث والتثليف في الكلية . .و 

االخالقيات الجامعية : الضوايط والقواعد االخالقية المعتمدة  .ز 

 في الكلية . 

غير أن التنفيذ يتطل  التعرف عللى المتطلبلات التلي يقتضليها      

تنفيللذ ضللمان الجللودة فللي الكليللات العراقيللة ع لللذا تضللمن نمللول  

في ضوء  غة تحقق التالؤم يين المعايير والمتطلبات .االختبار يي

يملا يتوافلق ومتطلبلات تنقيلذ  ةما تقدم تلل اعلادة التنظليل  والصلياغ

المعلللايير العراقيلللة المعتملللدة يشلللكل كبيلللر عللللى المعلللايير الكميلللة 

والنوعيلللة التلللي  ورتهلللا ) اتحلللاد الجامعلللات العرييلللة  ( ع وهلللي 

  االقرب الى ييةة التعليل العالي العراقية . 

 االطار العملي

جمللم البيانللات ع والحاجللة الللى  ألغللراض: الدراسللة الميدانيللة  -

المللوئفين المختصللين فعللال يللالجودة ع تللل اختيللار عينللة عمديللة 

 .(تدريسي من يحملون شهادة الدكتورا   40يحجل ) 

عللللرض وتحليللللل النتللللااا  : الويللللف االحصللللااي للمحللللور  .1

تقييل مستو  تنفيذ نظام ضمان الجلودة فلي يتل  -والمتغيرات : 

الدراسلة تقليل مسلتو  تنفيلذ نظلام  ألغراض: ويقصد يه الكلية 

ضللمان الجللودة فللي الكليللة مللن خللالل عينللة الكليللات موضللوع 

( يوضللي مسللتو  تقيلليل تنفيللذ نظللام   2والجللدول )الدراسللة 

 :الجودة 

 ( تقييل مستو  تنفيذ نظام ضمان الجودة في الكليات موضوع الدراسة2جدول )

 80- 70التقييل :   المطبق فعال مطبق كليا

 جيد مقبول نسبة جوان  القوة مقبولة % 71.34   % 100  

 ( 31 – 30:  2008ع واخرون الحجا  )      

( 3مسلتو  االلتلزام يتطبيلق المحلور االول : الجلدول  )تقييل  .أ 

االول الرؤيلة والرسلالة  يوضي مد  االلتزام يتطبيق المحور

 . واالهداف

 ( تقييل مد  االلتزام يتطبيق الرؤية والرسالة3جدول )

                                 Descriptive Statistics  الدرجة

 النمولجية

الدرجة الفعلية 

 للمحور

  

 .N Mean Std  المالحظات

Deviation 

VAR00001            هناك  اهتمام لد  الكليلات          3.57       5 1.10824 4.4500 40 الرؤية

موضللوع الدراسللة يللإقرار 

الرؤيللة  اكثللر مللن وتنفيللذ 

 الرسالة

VAR00002            1.56156 3.3500 40 الرسالة 

Valid N (listwise) 40   

( 4تقييل مسلتو  االلتلزام يتطبيلق المحلور الثلاني : الجلدول ) .ب 

 يبين مد  توافر الموارد المتاحة 

 ( تقييل مد  توافر الموارد واستخدامها4جدول )

Descriptive Statistics  الدرجللللللللللللللللللللللة

 النمولجية

الدرجلللللللللة 

الفعليلللللللللللة 

 للمحور

 المالحظات

 N Mean Std. 

Deviation 
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VAR00003 40 4.2000 1.18105 10        

7.13 

توافر الموارد البشلرية 

يشلللللللكل جيلللللللد للللللللد  

الكليلللللللات موضللللللللوع 

البحلللثع هنلللاك افتقلللار 

للخطللللللط االنشللللللااية ع 

وهنلللاك اهتملللام نسلللبي 

يمراجعلللللللللة وتقيللللللللليل 

 الموارد

VAR00004 40 4.1500 1.00128 

VAR00005 40 3.9000 1.35495 

VAR00006 40 2.7500 1.12660 

VAR00007 39 3.9744 1.20279 

VAR00008 40 3.3500 1.27199 

VAR00009 40 3.7000 1.32433 

Valid N 

(listwise) 

39   

 

( 5تقييل مسلتو  االلتلزام يتطبيلق المحلور الثاللث : الجلدول ) .  

 يبين مستو  توافر الهيةات التدريسية 

 ( تقييل الهيةات التدريسية من حيث العدد والمؤهالت5جدول )

Descriptive Statistics  الدرجللللللللللللللة

 النمولجية

الدرجلللللللللللللللة 

الفعليلللللللللللللللللة 

 للمحور

 المالحظات

 N Mean Std. 

Deviation 
 يإحصاءاتهناك اهتمام عالي 

الهيةللللات التدريسللللي ع مقايللللل 

اهتمام نسبي يتطوير وتلدري  

هللذ  الهيةللات ع وتقويمهللا وفقللا 

 لمعايير الجودة 

 

VAR00010 40 4.1500 1.00128       15   10.70     

VAR00011 40 3.1000 1.27702 

VAR00012 40 3.7000 1.39963 

VAR00013 40 5.0000 .00000 

Valid N 

(listwise) 

40   

 

( 6تقييل مسلتو  االلتلزام يتطبيلق المحلور الرايلم : الجلدول ) .د 

 االلتزام يشؤون الطالب والخدمات الطاليية  يبين مستو 
 

( تقييل الطلبة من حيث )شؤون الطلبة والخدمات الطاليية(6جدول )
 

Descriptive Statistics الدرجللللللللللة الفعليللللللللللة  الدرجة النمولجية

 للمحور

 المالحظات

 N Mean Std. 

Deviation 

VAR00014 40 4.6000 .81019    15      10     هنلللللاك اهتملللللام جيلللللد

ومرضلللي نسلللبيا يتنظللليل 

شللؤون الطلبللة ع وتللوفير 
VAR00015 40 5.0000 .00000 
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VAR00016 40 4.1500 1.00128  متطلباتهللا االداريللة ع مللم

يعلللللل  الضللللللعف فللللللي 

مجاالت الحفل  ع وهنلاك 

افتقار لوحدات االشلراف 

التريلللللللوي والخلللللللدمات 

الطالييللة ع مقايللل اهتمللام 

عالي  ياإلعالن علن كلل 

 ما يخص الطلبة 

VAR00017 40 3.7000 1.39963 

VAR00018 40 5.0000 .00000 

VAR00019 40 3.1000 1.27702 

VAR00020 40 5.0000 .00000 

VAR00021 40 2.1500 1.35021 

VAR00022 40 2.2500 .98058 

VAR00023 40 4.3500 .94868 

Valid N 

(listwise) 

40   

 

( 7تقييل مستو  االلتزام يتطبيق المحور الخام  : الجلدول ) .  

    .يتطبيق البراما االكاديميةيبين مستو  

 ( تقييل  البراما االكاديمية7جدول )

Descriptive Statistics  الدرجللللللللللللللللللة

 النمولجية

الدرجللللللللة الفعليللللللللة 

 للمحور

 المالحظات

 N Mean Std. Deviation 

VAR00024 40 2.8500 1.31168         16         11.41     اهتمام ضلعيف نسلبيا يخطلط

التللللدري  ومتايعللللة تطللللوير 

المنللللاها وتقيلللليل الخللللريجين 

مقايللل اهتمللام جيللد ومرضللي 

 التسجيل  يإجراءات

VAR00025 40 4.2000 .99228 

VAR00026 40 3.2000 1.09075 

VAR00027 40 1.5000 1.08604 

Valid N 

(listwise) 

40   

 

( 8تقييل مستو  االلتزام يتطبيق المحور السلادس : الجلدول ) .و 

  رااق التدري يتطبيق يبين مستو  

 

( تقييل   رااق التدري 8جدول )
 

Descriptive Statistics  الدرجة

 النمولجية

الدرجة 

الفعلية 

 للمحور

 المالحظات

 N Mean Std. 

Deviation 

VAR00028 40 4.3500 .94868 10    7.13       تتلللوافر للللد  التدريسللليين خطلللط خايلللة
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VAR00029 40 2.8500 1.31168  يمللللوادهل التدريسللللية ع تراجللللم مللللن قبللللل

الجهلات المعنيلة فلي الكليلة ع لال أنله هنللاك 

ضعف  في توفير مسلتلزمات اداء  راالق 

 التدري  

VAR00030 40 4.2000 .99228 

Valid N 

(listwise) 

40   

 

( 9: الجلدول ) يم االلتزام يتطبيق المحلور السلا تقييل مستو  .ز 

  البحث العلمي.يتطبيق يبين مستو  

 ( تقييل  البحث العلمي9جدول )

Descriptive Statistics  الدرجة

 النمولجية

الدرجة الفعلية 

 للمحور

 المالحظات

 N Mean Std. 

Deviation 

VAR00031 40 4.0500 1.10824 16 11.41  هنللاك اهتمللام جيللد ومرضللي ينشللا ات

البحث العلمي من حيث الخطط السنوية 

للبحث ع واحصاايات يالبحوا السلنوية 

ع وايدار مجلة خاية يالكليلة ع مقايلل 

االفتقار الى تخصيصات محلددة رسلميا 

 للبحث العلمي

VAR00032 40 4.6500 .76962 

VAR00033 40 2.5500 .84580 

VAR00034 40 4.6000 .81019 

Valid N 

(listwise) 

40   

 

( 10: الجلدول ) الثلامن تقييل مستو  االلتلزام يتطبيلق المحلور د. 

 خدمة المجتمم. يتطبيقيبين مستو  

 ( تقييل خدمة المجتمم10جدول )

Descriptive Statistics  الدرجلللللللللة

 النمولجية

الدرجلللة الفعليلللة 

 للمحور

 المالحظات

 N Mean Std. 

Deviation 

VAR00035 40 2.8500 1.31168 6     4.28          اهتملللام ضلللعيف وغيلللر مرضلللي يخدملللة

المجتمللم ع حيللث تفتقللر الكليللات الللى جدولللة 

سنوية لنشا ات خدمة المجتمم ع فضال علن 

االفتقار الى ايرام عقلود ملم المؤسسلات فلي 

 المجتمم .

VAR00036 40 2.8500 1.31168 

VAR00037 40 2.8500 1.31168 

Valid N 

(listwise) 

40   

 

( 11: الجلدول ) التاسلم تقييل مستو  االلتلزام يتطبيلق المحلور . ل

 .عملية التقييل تطبيقيبين مستو  
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 ( التقييل11جدول )

Descriptive Statistics  الدرجلللللللللللللة

 النمولجية

الدرجة الفعليلة 

 للمحور

 المالحظات

 N Mean Std. Deviation 

VAR00038 40 4.6500 .76962          9 3.57  هنللاك اهتمللام جيللد ومرضللي يللإجراءات

االمتحانلللللللات الفصللللللللية والسلللللللنوية ع 

ومحاولللة االحتفللائ يالدراسللات التقييميللة 

أن وجدت ع مقايل ضعف اهتمام يتحليل 

النتااا ع ومتايعة الخريجين يعد التخلر  

. 

VAR00039 40 3.2000 1.09075 

VAR00040 40 4.2000 .99228 

VAR00041 40 2.5500 .84580 

VAR00042 40 1.5000 1.08604 

Valid N 

(listwise) 

40   

 

: الجلللدول  العاشلللر تقيللليل مسلللتو  االلتلللزام يتطبيلللق المحلللور . س

  .تقييل االخالق الجامعية( يبين مستو  12)

 ( تقييل االخالقيات الجامعية12جدول )

Descriptive Statistics  الدرجللللللللللللللللللة

 النمولجية

الدرجلللللللللللللة 

الفعليلللللللللللللللة 

 للمحور

 المالحظات

 N Mean Std. 

Deviation 

VAR00043 40 4.3500 .94868        3     2.14      هنللاك نمللال  مللن المواييللق االخالقيللة تحللددها

احيانا تعليمات الجامعة والوزارة ع  لال أنه غيلر 

ملم معملول يهلا فعليللا ع مملا نلتا ضلعف يالعمللل 

وفقا لمبادر النزاهة والشفافية والمساءة ع والتلي 

 تعتبر االساس للبنية االخالقية للكلية .

VAR00044 40 2.5500 .84580 

Valid N 

(listwise) 

40   

 

اتضي من النتااا المعروضة في الجداول اعال  والتعليقلات عليهلا 

 -ما يثتي : 

تركللزت الجوانلل  التللي تتماشللى مللم توجهللات نظللام ضللمان  .1

          : مملللا يلللثتيت موضلللوع البحلللث ف كلللل االجلللودة فلللي الكليللل

المطلويللة  ياألعللدادرد البشللرية ا)وضلوح الرؤيللة ع تللوافر المللو

التوييلق وفلي جميلم  يلإجراءاتوريما أكثر ع اهتمام جيد نسلبيا 

المجللاالت التللي تتطللل  توييللق ع يمللا فللي للللى خطللط الللدورات 

التطويرية والتدريبية والخطط السنوية للبحلث العلملي ع التلزام 

جيلللد يتعليملللات االمتحانلللات السلللنوية والفصللللية واجراءاتهلللا ع 

لتعليمات الجامعية فيما يخص الضوايط االخالقية التي متايعة ا

تنظل سلوك الطلبة ( ع والحقيقلة ان هلذ  الجوانل  االيجاييلة للل 

أنمللا  طبيللق نظللام ضللمان الجللودة فللي الكليللات ع وتتكللن نتيجللة 

)الجامعة والوزارة ت االعلى في الوزارة هاتنفيذا لتعليمات الج

ات تنفيللذ نظللام والتللي تتماشللى فللي النتيجللة مللم يعلل  متطلبلل

 ضمان الجودة في الكلية(.

يالمقايل اشارت النتااا الى يع  جوان  الضلعف فيملا يتعللق  .2

يتنفيذ نظام ضمان الجودة في الكليات موضوع الدراسلة منله ) 

االفتقار اللى رسلالة مكتويلة ومعلنلة تقلود الكليلة نحلو خطلوات 

وارد تنفيذ الرؤية ع لل تجري الكليات مراجعة منظمة لتقييل المل

يغللرض تحديللد الحاجللة المسللتقبلية ع ترتلل  عليهللا االفتقللار للللى 

يللراما رسللمية لتللدري  المالكللات التدريسللية ع انعكلل  علللى 

روتينيللة أداء هللذ  المالكللات ع وممللا زاد مللن للللى يللعف فللي 

متايعللة المنللاها وتحللديثها ع نتيجللة النعللدام المراجعللة والتقيلليل 

عللن ضللعف  فضللالة ع لهلذا الجانلل  المهللل مللن العمليلة التعليميلل

االهتمام في الجان  التريلوي واالخالقلي ( ع وقلد اتفقلت نتلااا 

 النتيجللةالتحليللل التفصلليلي لمحللاور تنفيللذ نظللام الجللودة ع مللم 

االجمالية التي تمت االشارة لليها فلي اعلال  والتلي تلنص عللى 
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ان نتيجلللة التقيللليل ) جيلللد مقبلللول  أو تنفيلللذ نسلللبي للمحلللاور( ع 

سؤال  : هلل يمكلن تنفيلذ نظلام الجلودة فلي  محققة االجاية على

 مؤسسة التعليل العالي العراقية ) الكلية ( ؟

هل ينعك  تنفيذ نظام ضمان  الجودة ايجاييا على تحسلين أداء  -

الموارد البشلرية فلي الكليلة ؟ االجايلة عللى السلؤال ملن خلالل 

  -:  (11جدول ) االنحدار المتعدد المثبتة نتااجه في  لتحلي

 االنحدار المتعدد لتحلي (11جدول )

 R R2 F SIg االنحدار المتعدد للمتغيرات المعتمدة ادنا  على االيعاد  المستقلة

Var45    0.00 7.7 0.75 0.85 رضا قيادة الكلية 

Var46     0.00 4.9 0.64 0.80 رضا الهيةات االكاديمية 

Var47      0.001 4.4 0.61 0.78 رضا الهيةات االدارية 

Var48    0.07 1.96 0.41 0.64 رضا الهيةات المالية 

Var49    0.00 6.46 0.69 0.83 رضا الطلبة وعواالهل 

Var61  ) 0.07 1.98 0.41 0.64 ) تحسين اداء الموارد البشرية 

 

المتضللمن نتللااا تحليللل االنحللدار  (11) يتضللي مللن الجللدول      

المتعدد للمتغيرات المعتمدة على محاور تنفيذ نظام ضمان الجلودة 

 -ما يثتي : 

تراوحت قليل معلامالت االرتبلا  النحلدار المتغيلرات المعتملدة  .أ 

رضا الهيةلات االكاديميلة ع رضلا كل من ) رضا قيادة الكلية ع 

الطلبللة وعللواالهل ع رضللا الهيةللات االداريللة ( علللى المتغيللرات 

 – 0.85 قلة ) محلاور نظلام ضلمان الجلودة  ( ملا يلين )تالمس

 0.75 على التوالي ( ع وقيل معامالت التفسير ما يلين ) 0.78

( ع وجميلللم مؤشلللرات الدالللللة المعنويلللة أقلللل ملللن ) 0.61 –

شللللير الللللى تجللللان  المتغيللللرات المسللللتقلة ع ( ع وهللللذا ي0.05

وتثييرها المعنلوي والواضلي والقلوي فلي المتغيلرات المعتملدة 

المشلار لليهللا فلي أعللال  ع وهللذا يعنلي ان تنفيللذ نسلبة مللن نظللام 

 -ضمان الجودة ع نتا عنه نسبة عالية في رضا كل من : 

ع )قيادة الكلية ع رضا الطلبة وعواالهل ع رضا الهيةات االكاديميلة 

 رضا الهيةات االدارية( .

كانللت قيمللة معامللل االرتبللا   االنحللدار المتغيللر المعتمللد رضللا  .أ 

قلة ) محاور نظام ضلمان تالهيةات المالية على المتغيرات المس

( ع  0.41( ع وقيمة معامل التفسير )  0.64الجودة  ( قد يلغ ) 

( ع وهللذا يشللير للللى تجللان   0.07ومؤشللر الداللللة المعنويللة ) 

نسبي يين المتغيلرين المعتملد ع والمسلتقل موضلوع الدراسلة ع 

وتثيير معنوي محدود في رضلا الهيةلات الماليلة ع اي اسلتجاية 

نسللبية للمتطلبللات الماليللة التللي تضللمنتها محللور نظللام ضللمان 

 الجودة .

فيلللذ النسلللبي لمحلللاور نظلللام الجلللودة نوالخاليلللة هلللي ) ان الت     

ضلللمان الجلللودة المتماشلللية ملللم االواملللر والتعليملللات الرسلللمية( ع 

حققت رضا جيد ومقبول لد  معظلل الهيةلات المسلؤولة علن تنفيلذ 

 اعمال الكلية . 

كانللت قيمللة معامللل االرتبللا   االنحللدار البعللد المعتمللد )  أداء  .ب 

محللاور نظللام قلة ) تالمللوارد البشللرية ( علللى المتغيللرات المسلل

      ( ع وقيمللة معامللل التفسللير 0.64ضللمان الجللودة  ( قللد يلللغ ) 

( ع وهللذا يشللير  0.07( ع ومؤشللر الداللللة المعنويللة )  0.41) 

للى تثيير مقبول ومرضي نسبيا لتنفيذ محاور نظام الجلودة فلي 

 .بشرية في الكليات موضوع الدراسة تحسين اداء الموارد ال

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات  

 تل عرضه وتحليله في الجان  الميداني ما يثتي :  ئهر من كل ما

هنللاك محللاوالت محللدودة لتطبيللق نظللام ضللمان الجللودة وفقللا  .أ 

للموايلللفة القياسلللية  العراقيلللة المعتملللدة يشلللكل كاملللل عللللى 

 موايفة اتحاد الجامعات العريية .

افقها مم وكانت التثييرات االيجايية لتطبيق النظام ناتجة عن تو .ب 

 . ليمات التي تعمل يموجبها الكلياتوالتع االوامر

اهتمام شكلي يتنفيذ يع  متطلبات نظام ضمان الجودة خاية  .  

مللا يتعلللق منهللا ) يللالتوييق ع والجللداول االحصللااية . وخطللط 

 التدريسين للمواد التدريسية المسؤولين عنها ( وما شايه .

لات التلللثيير ضلللعف المراجعلللة والتقيللليل لكثيلللر ملللن العنايلللر  .د 

الجلللوهري عللللى أداء التدريسلللين ع وسلللير العمليلللة التعليميلللة 

يصلللللفتها الشلللللاملة مثلللللل ) المنلللللاها ع  راالللللق التلللللدري  ع 

 االمتحانات ع االحتياجات من الموارد( وما شايه .
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االفتقللار للللى دسللاتير اخالقيللة ع وتعليمللات ملزمللة فيمللا يتعلللق  .  

لة ع والعداللللة ع  يالتنفيلللذ الفعللللي لمبلللادر ) النزاهلللة ع والمسلللاء

 والشفافية (.

االفتقار الى المستلزمات التي تتطلبهلا عمليلة التلدري  ع ولللى  .و 

 . يثةالتكنولوجيات التدريسية الحد

ال زالللت الكليللات موضللوع الدراسللة يحاجللة للللى خطللة شللاملة  .ز 

تتضلللمن تطلللوير المالكلللات االكاديميلللة ع والتجديلللد المسلللتمر 

 للبراما الدراسية . 

يا لتطبيق نظام ضمان الجودة في تحسين اداء تثيير واضي نسب .ح 

 الموارد البشرية في الكليات موضوع الدراسة.

 التوصيات 

فيما يلي يع  التويليات التلي يمكلن ان تسلهل فلي تحقيلق التنفيلذ 

 ي تحسين أداء المورد البشرية : الجيد لنظام ضمان الجودة ف

فيذ نظام ضمان الجلودة ملن التويية االولى : االلتزام الرسمي يتن

 خالل : 

اتخال االجراءات والموافقات االيولية في تبنلي نظلام ضلمان  .أ 

 الجودة في الكلية وفقا للموايفة العراقية .

االعللللالن الرسللللمي عللللن المباشللللرة يالتنفيللللذ واجللللراء دورات  .ب 

 تطويرية تتعلق يمفاهيل واجراءات تنفيذ النظام.

الجللودة وتقيلليل االداء فللي اسللتكمال التشللكيل التنظيمللي لوحللدة  .  

 . ة ع وتشكيل فرق القيادة والتنفيذالكلي

لللللى يتهيةلللة واسلللتكمال والتويلللية الثانيلللة : اجلللراءات التوييلللق : 

  مضامين ادلة الجودة الثالية :

 .دليل التعليمات-  دليل االجراءات . -ب دليل الجودة .أ.  -

  والتقييم : وتجري وفقا لما يأتي التوصية الثالثة : المراجعة 

 . الذاتي وتحديد مهماته واختصاياتهتشكيل فريق التقييل  .أ 

تطللوير اسللتمارة التقللويل االولللي لنظللام الكليللة الحللالي لتثشللير  .ب 

 . فه ع واعداد خطة التحسين الجديدةمواقم قوته وضع

التحسللين  قبللل  إلجللراءاتوفقللا  تنفيللذهاتقيلليل كللل خطللوة يللتل  .  

 االنتقال للخطوة الالحقة .

اعداد التقرير النهااي الذي يشير الى جاهزيلة الكليلة للحصلول  .د 

 على شهادة الجودة .

عللى التوصية الرابعة : القيلا  والتحليلي والتحسلين : وتنطلوي 

  االجراءات االتية 
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 المالحق

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ( Checklistم/  قائمة فحص )

 هللا وبركاته    ..... االستاذ الفاضي :السالم عليكم ورحمة 

مؤسسات التعلليم   دور تنفيذ نظام ضمان الجودة في تحسين اداء الموارد البشرية فييين اياديكل الكريمة قاامة فحص لبحث يعنوان ))

ضلمان الجلودة فلي الكشلف علن دور نظلام ((...يهلدف البحلث  اللى   دراسة ميدانية فلي علدد ملن الكليلات فلي محافظلة البصلرة-العالي 

المعوقات الجوهريلة التلي تعتلرض تنفيلذ نظلام ضلمان الجلودة فلي ييةلة التعلليل ع فضال عن تحديد  تحسين اداء الموارد البشرية الجامعية

ع ونامل ان تكون االجايات  بقا للواقم الموجود فعال لكي نتمكن معا من وضلم اال لر الصلحيحة  لنظلام ضلمان الجلودة العالي العراقية 

ع و مصطلي ) مطبقا نسلبيا (  ان الفقرة يتل العمل يها فعال في الكليةمم االخذ في االعتبار ان االجايات ) مطبق (  .وضم التنفيذ الفعلي م

تعنلي ان الكليلة ال معرفلة لهلا يلالفقرة ع واخيلرا مصلطلي ) غيلر مطبلق (  ان هناك رغبة لتطبيق الفقلرة ع او مطبقلة شلكليا للي  لالتعني 

 .  نهاايا

 شاكرين تعاونكم ومساهمتكم الكريمة

 المعلومات الشخصية : الشهادة :                اللق  العلمي :                      مدة الخدمة :

غير 

 مطبق

 ت المحور او البعد التفاييل مطبق مطبق نسبيا

 المتغير االول : المستقل 

http://www.cicic.ca/510/fact-sheet%20no-5.canada#top
http://www.cicic.ca/510/fact-sheet%20no-5.canada#top
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 ف :الرؤية والرسالة واالهدااوال : محور 

 -1 تمتلى كليتي وييقة تتضمن الاحة الرؤية والرسالة واالهداف.    

تمتللللى كليتلللي نملللول  رسلللمي مكتلللوب لمراجعلللة التقلللدم ياتجلللا  يللللوغ الرؤيلللة     

 والرسالة.

2- 

 (  9 – 8( والمالية ) 7 -1( والمادية )5-3يانيا : محور الموارد :  البشرية ) 

ع ألغراض االختيلار  فيوئلتا رمعايي ويتوفر لد  كليتي وييقة تتضمن شرو     

 والتعيين .

3- 

 بكل ة لمناا تجباوالا و ملمهااتمتلى كليتي الاحة الويف الوئيفي متضلمنة      

 . وجداتها  نم وحدة

4- 

  -5 خاية يتقويل اداء . رةستمايتل تقويل الموئفين وفقا ال   

 -1 .االينية واإلنشاءات  صيانةو ري ولت النشاةيةا ة لخاتمتلى كليتي    

يغللرض تحديللد التخصيصللات .  يةدلماا واردلمتقللوم  كليتللي يدراسللة وتقللويل ا    

 المالية الالزمة .

7- 

 -8 تعتمد كليتي موازنة تخطيطية سنوية ألغراض تنظيل تخصيصاتها المالية .    

 -9 .للسيطرة على نفقاتها المختلفة  لماليةا قابةرلا ريرتقا تعتمد كليتي     

 يالثا : محور اعضاء هيةة التدري  

عنللللد االختيللللار  سيدرلتا هيةة وعض رختياا رمعايي و تعتمللللد كليتللللي شللللرو     

 والتعيين

10- 

 ءالعضاتطللور كليتللي خطللط تطللوير وتللدري  سللنوية لتحسللين االداء الشللامل     

 .سيدرلتا هيةة

11- 

 -12 وتقارير تقويمية ألعضاء هيةة التدري   .تعتمد كليتي نمال     

 سيدرلتا هيةة ءعضاااعللللداد   نعتمتلللللى كليتللللي جللللداول احصللللااية متنوعللللة    

 وخصااصهل العلمية والمهنية .

13- 

 ( 23-19( الخدمات الطاليية )18-14رايعا : محور الطلبة : شؤون الطلبة )

 يلولتحوا النتقالوا لتسجيلوا لولقبا تتعليما و مةئناتحلللللللللتف  كليتلللللللللي يللللللللل   

  .االجازاتو

14- 

 -15 .ية  المتحانا التعليمات   و مة ئنتحتف  كليتي ياال   

 -11 .آليا ( و وتويقها ) يدويا لبة لا تسجال نم تحتف   كليتي ينمال     

ع وتقللويل جللودة التعللليل  ءةلكفاا سقياع و لولقبا تارختباا تحلتف  كليتللي ينمللال      17- 
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 الهيةات التدريسية ع والخدمات .وأداء 

 -18 تحتف  كليتي يسجالت وجداول تتضمن االحصاءات المختلفة عن الطلبة .    

 تحتياجاا على رفلتعاالسلتطالعات الهادفلة لللى ا ضلبع تحتف  كليتي ينملال    

 .  لبة لا

19- 

  -20 . الخاو يالكلية   ديشارالا ليلدلاتحتف  كليتي ي   

ع وحللددت مهامهللا وواجباتهللا  ويبرلتوا لنفسيا دشارالا تحللتف  كليتللي يوحللدة    

 . رسميا 

21- 

وحللددت االيللداع ( ع  تنميةو البية لا تمادلخاخايللة ) يل داتحوتمتللى كليتللي     

  . مهامها وواجبتها رسميا

22- 

فللي لوحللة خايللة ع وتويقهللا فللي  البية لا ءاتازلجا ةيوالتعلللن كليتللي عللن      

 السجالت 

23-  

 خامسا : محور البراما االكاديمية 

 -24 .  للبراما التدريسية  السنوية لتفصيلية ا تقوم كليتي ياألعداد المسبق للخطط    

 – 25 .  دراسي ناما ربكل  في لتسجيلا إلجراءات  يةدشارالا لةدالاتوفر كليتي    

 – 21 .للمناها ري وت و يتحسين تحتف  كليتي يالتقارير الخاية    

ع وملفللات لالحتفللائ ينتللااا  نيجيرلخا يتللوافر فللي كليتللي نمللال  خايللة يتقيلليل   

 التقويل . 

27  - 

 سادسا : محور  رااق التدري  ومصادر التعلل 

 -28 يمتلى كل تدريسي في كليتي خطة مويقة يطريقة تدريسه للمادة .   

 – 29  التي تتطلبها  ريقة التدري  .  دواتالوا  زةالجها توفر كليتي المعدات و   

 – 30 تقوم كليتي يمراجعة وتحليل  رااق التدري  يغرض التحسين .    

 سايعا : محور البحث العلمي 

تللوفر كليتللي خطللة سللنوية تتضللمن جللدوال يللالبحوا لسللنة دراسللية ع والسللقف    

 .  لإلنجازالزمني 

31 – 

 – 32 مجاالتها . ورة ولمنشوا البحداد ابثعت حصاةياتحتف  كليتي يجداول تتضمن ا   

  - 33 لعلمي . ا البحتقديرية تتضمن تخصيصات انة مالية وازمتعتمد كليتي    

 – 34 . محكمةت علمية مجالتصدر كليتي  مجلة أو    

 يامنا : خدمة المجتمم 
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  - 35 . لمجتمما تحتف  كليتي يخطة سنوية قايلة التطبيق لخدمة    

  - 31 . لمجتمما تسساؤم مم مةرلمبا ودلعقوا تالتفاقياا نم تحتف  كليتي ينمال    

 تسساؤم مم لةلمنفا ة ألنشا دادبثع تحصاةيااتحتف  كليتي يجداول تتضمن      

 لمجتمم .ا

37  - 

 تاسعا : محور  التقويل 

 -38 .ومتطلباتها   تالمتحاناامفصل  عن اجراءات   مائنتطبق كليتي    

 – 39 .  الفصلية والنهااية  تالمتحاناا سةلةا نم ل نماتدرس وتحلل كليتي    

 – 40 تحتف  كليتي يدراسات تقويمية للجوان  المتنوعة من ادااها .    

 -41 . لتشخيص مواقم القوة والضعف  وبسرلوا حلنجاا تحصاةيااتحلل كليتي    

 – 42  تحتف  كليتي يآلية محددة لمتايعة الخريجين .   

 عاشرا : محور االخالقيات الجامعية 

 – 43 وتعمل يموجبها . الخالقية ا قثيوالما نم تحتف  كليتي ينمال     

التعاملل ملم تعتمد كليتي مبادر العدالة ع والشفافية ع والنزاهة ع والمساءلة  فلي    

 ايحاب المصالي من داخل الكلية وخارجها .

44 – 

 المتغير الثاني )المعتمد ( : النتااا المتوقعة )مستو  اداء الموارد البشرية  (

 منخف 

 جدا

 علللللللللالي  عالي نسبيا 

 جدا

 ت  االيعاد  التفاييل

يللنعك  مللد  مسللتو  االلتللزام يتطبيللق معللايير ضللمان    

 الجودة على رضا قيادة الكلية يمستو   

 رضا قيادة الكلية 

) العمللللللادة ومجللللللل  

 الكلية

 اوال

يللنعك  مللد  مسللتو  االلتللزام يتطبيللق معللايير ضللمان    

 الجودة على رضا الهيةة االكاديمية  يمستو   

رضللللللللللللا الهيةللللللللللللة 

 االكاديمية 

 يانيا 

يللنعك  مللد  مسللتو  االلتللزام يتطبيللق معللايير ضللمان    

 الجودة على رضا الهيةة االدارية  يمستو   

 يالثا رضا الهيةة االدارية 

يللنعك  مللد  مسللتو  االلتللزام يتطبيللق معللايير ضللمان    

 الجودة على رضا الهيةة المالية يمستو   

 رايعا  رضا الهيةة المالية 

يللنعك  مللد  مسللتو  االلتللزام يتطبيللق معللايير ضللمان    

 الجودة على رضا الطلبة وعواالهل يمستو   

رضللللللللللللا الطلبللللللللللللة 

 وعواالهل 

 خامسا 

 


