
 شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعي يف الكلية 

  1293االداري ذي العدد  باألمر 21/7/2008استحدثت وحدة االداء الجامعي بتاريخ 

مي علي عزيز( التي اخذت على عاتقها  وقد تم تكليف مهام مسؤولية الوحدة )أ.م.د

 مواكبة التطور والنهوض بكافة الجوانب العلمية والتربوية واالدارية ...

  باألمرتم استحداث شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي  30/5/2010في تاريخ 

وكانت الشعبة تحتوي على وحدة ضمان الجودة والمسؤول  1223االداري ذي العدد 

)مروة علي عزيز( , أما وحدة االداء الجامعي المسؤول عنها الموظفة  الموظفةعنها 

 )ابتسام فاضل( .

 

 االسم الثالثي : مي علي عزيز 

 اللقب العلمي : أستاذ دكتور 

 الشهادة : دكتوراه 

 التخصص الدقيق : االختبارات والقياس 

 المسؤولية : مسؤولة الشعبة 

 

 واالداء الجامعي في كلية التربية البدنية وعلوم  تم تكليف مسؤولية شعبة ضمان الجودة

الرياضة  في جامعة القادسية من قبل )أ.م.د رحيم رويح حبيب( بمهام الشعبة بحسب 

وكانت مسؤولية وحدة ضمان  20/10/2014( بتاريخ 2957االمر االداري ذي العدد )

         تكليف اما وحدة االداء الجامعي تمالجودة من قبل )أ.م.د علي حسين هاشم( 

 )أ.م.د علي مهدي هادي( .

 

 االسم الثالثي : رحيم رويح حبيب 

 اللقب العلمي : أستاذ مساعد دكتور 

 الشهادة : الدكتوراه 

 الساحة والميدان  –التخصص الدقيق : التدريب الرياضي 

 المسؤولية : مسؤول الشعبة 

 



  تم تكليف 27/1/2015بتاريخ  238بموجب االمر االداري ذي العدد                  

)أ.م.د علي مهدي هادي( بمهام شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي , أما مسؤولية 

              ضمان الجودة فكلف )أ.م.د علي حسين هاشم( , ووحدة االداء الجامعي فكلف

 )أ.م عامر موسى عباس( .

 

 االسم الثالثي : علي مهدي هادي 

 اللقب العلمي : أستاذ مساعد الدكتور 

 الشهادة : الدكتوراه 

 الكرة الطائرة  –التخصص الدقيق : فسلجة التدريب 

 المسؤولية : مسؤول الشعبة 

 

 االسم الثالثي : علي حسين هاشم  

 اللقب العلمي : أستاذ مساعد الدكتور 

 الشهادة : الدكتوراه 

 الكرة الطائرة  –التخصص الدقيق : علم النفس الرياضي 

 المسؤولية : مسؤول الشعبة 

 

 عامر موسى عباس االسم الثالثي : 

 أستاذ مساعد اللقب العلمي : 

 الماجستير الشهادة : 

 المصارعة  –التدريب الرياضي التخصص الدقيق : 

 المسؤولية : مسؤول الشعبة 

 

 

 



 أوالً : املبادئ التي ترتكز عليها عملية تطبيق اجلودة واالداء اجلامعي : 

سوق التركيز على المستفيد في مخاطبة االحتياجات االساسية )الطالب , المجتمع ,  .1

 العمل( .

 القيادة )توحيد الرؤى واالهداف واالستراتيجيات مع المجتمع التعليمي( . .2

فعالة ومراعاة المساواة لجميع من لهم ارتباط اشتراك االفراد )تعزيز المشاركة ال .3

بالتعليم دون تفرقة واتاحة الفرصة الن يستخدموا كامل قدراتهم لصالح التعليم والمجتمع 

 بأسره( .

 التركيز على المخرجات . .4

 التطوير والتحسس المستمر . .5

 االستقاللية . .6

وطالب ن من مراجعين ورضا المستفيد )اتباع مدخل لمختلف المشاركيالمنافع المتبادلة  .7

بشل عام من شأنه تعظيم الفائدة من تطوير  –رياضية واندية رياضية  –ومؤسسات 

 ونقل المعرفة والمهارات( .

 ثانيًا : مسوغات تطبيق اجلودة واالعتماد يف مؤسسات التعليم العايل : 

المختلفة ظهور الحاجة في المجتمع الجامعي الى التكامل واالنسجام بين مؤسساته  .1

 )االدارة الجامعية , اعضاء هيئة التدريس , الطلبة , اولياء االمور( .

 غموض االهداف لدى العاملين في الجامعات وفي مؤسسات التعليم العالي بشكل عام . .2

تذبذب مستوى خريجي التعليم العالي وضعف ادائهم في المراحل التعليمية نتيجة ضعف  .3

 المحتوى العلمي المقدم اليهم .

التوصل الى سبل تشخيص نقاط القوة والضعف في مجاالت اداء المؤسسة الجامعية  .4

 كافة , وفي جميع عناصرها لكي تتمكن من التطوير وتحسين مخرجاتها .

حاجة الجامعات الى مصداقية المستفيدين من خدمات وتقييم مخرجاتها وقدرتها على  .5

 العطاء .

ين لضمان زيادة انتاجية العاملين فيها وتحقيق تطوير النظام االداري والتنظيم والمحاسب .6

 السمعة الجيدة والرضا لدى المستفيد .

حاجة المؤسسة التعليمية الى مساحة اكبر في اتخاذ القرار , وتدعيم وتحويل  .7

 المشروعات .

 مقومات جناح تطبيق اجلودة واالداء يف اجلامعات العراقية : ثالثًا : 

االكاديمي بين العاملين في المؤسسة وتحقيق ذلك من  تعزيز ثقافة الجودة واالعتماد .1

خالل نشر الوعي المجتمعي العام بقيمة الجودة والسعي نحو تحقيقها في حياة االفراد 

 والرغبة في تحقيق ارفع مستويات االداء .



نشر ثقافات اخرى مساندة يلزم تأكيدها واتساعها بين مختلف العاملين بالمؤسسة منها  .2

صل المعرفي , ثقافة الثواب والعقاب , ثقافة الصدق مع الذات , ثقافة العمل )ثقافة التوا

 المنتج واالنجاز , ثقافة الجدارة واالهلية( .

اعتماد معيار الكفاءة والخبرة واالخالص فقط في اختيار قيادات العمل لضمان تحقيق  .3

 الجودة .

التقويم الذاتي والقدرة على وضع خطة تدريبية لتوعية العاملين في داخل المؤسسة على  .4

 مراجعة النفس والرغبة الجادة في ذلك .

اشراك عمداء الكليات ورؤساء االقسام والمراكز والشعب في اختيار العمليات المراد  .5

 تحسينها .

 التعرف على اتجاهات العاملين نحو تطبيق الجودة من خالل :  .6

 استطالع اراء العاملين نحو تطبيق الجودة . -

 ع العاملين في الجامعة وامكانية التطبيق .دراسة وض -

 دراسة اللوائح التنظيمية والقواعد االساسية المنظمة ألعمال الجامعة . -

 دراسة االمكانيات المادية والبشرية للجامعة .  -

 

 النشاطات واملقرتحات التي تقدمت بها شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعي يف الكلية : 

 وطلبة الكلية  وموظفي ألساتذةواالداء الجامعي ندوة موسعة  نظمت شعبة ضمان الجودة

في  11/1/2016الندوة . مناهج الجودة الشاملة بتاريخ تفاصيل وذلك لشرح وتوضيح 

قاعة المناقشات في الكلية للطالب . واعتمادية الجودة واالداء الجامعي بتاريخ 

 . 21/1/2016تاريخ في للموظفين . وكتابة التقرير الذاتي  18/1/2016

  : المقترحات التي تقدمت بها الشعبة هي 

تقديم دراسة مقترحة باستحداث وحدة المختبرات العلمية في الكلية والتي تظم مختبرات  .1

بناءاً على ما يتمتع به هذه المختبرات )البايوميكانيك , الفسلجة , علم النفس الرياضي( 

تهيئة كافة المستلزمات الضرورية  ضمن معايير المختبر التعليمي الجيد والعمل على

 لهذا المقترح .

تقديم دراسة مقترحة باستحداث شعبة االفراد في الكلية وذلك بما يتالئم وينسجم مع  .2

 نــبأحسالعمل المقدم من قبل االفراد من اجل ان تكون مخرجات العمل االداري 

 انتاجية .

واالداء الجامعي عمل من ضمن المقترحات التي تعمل عليها شعبة ضمان الجودة  .3

مقارنات او دراسات مع كليات مناظرة من داخل العراق وخارجه وذلك لمعرفة نقاط 

 القوة والضعف من اجل االرتقاء بنظام الجودة الشاملة في المؤسسة التعليمية .

               تم العمل بشكل كبير من قبل عمادة الكلية المتمثلة بالسيد العميد الدكتور .4

باستحداث وحدة متابعة الخريجين للعوام السابقة ضمن شعبة )هشام هنداوي هويدي( 

 التسجيل .

 


