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 الذاتي التقييم مقدمة تقرير
تحلٌل الجودة  أدوات أهمبها التمٌٌم الذاتً ,باعتباره احد  ٌزالمصوى التً ٌتم لألهمٌةنظرا 

وكذلن تحدٌد نماط  لسمً ف األداءالتً تموم على تحدٌد نماط الموة والفرص المتاحة لتطوٌر 
 والتهدٌدات المحتملة التً لد تواجهها .الضعف 

فً دراسة  أولىلجان التمٌٌم الرئٌسٌة والفرعٌة كخطوة  لسمبناء على ذلن شكلت       
برنامج ضمان  إطارالعراق بالتعاون مع شبكة نٌسا فً الجودة المعدة من مكتب ٌونسكو 

,وفما لمعاٌٌر هٌئة االعتماد  3125 -3122لٌة الجودة فً مؤسسات التعلٌم العالً العرا

 اإلدارة إلىلصٌاغة عدد من االستبٌانات الموجه  أخرى.وتم تشكٌل لجنة   AACSB األمرٌكٌة

والطلبة لبٌان استطالعات الرأي كدلٌل داعم لعملٌة التحلٌل لغرض توخً الدلة  نوالتدرٌسٌٌ
البالغة احد عشر معٌارا الواردة فً دلٌل الهٌئة والموضوعٌة فً تمدٌر مماٌٌس التموٌم 

 . األكادٌمًالوطنٌة للتموٌم واالعتماد 

لاعدة انطالق لبناء استراتٌجٌات  تمرٌر التمٌٌم الذاتً بمثابة دلٌل عمل و نعتبرأخٌرا   
لغرض بناء  وبعٌدة المدى األجلمستمبلٌة لعملٌة التطوٌر ووضع الخطط التطوٌرٌة المصٌرة 

 مً ٌواكب عملٌة التغٌٌر والتطوٌر الحاصلة فً العالم . صرح عل
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 مسموسائل االتصال ب

 

 العنوان الكامل

 محافظة المادسٌة –جمهورٌة العراق 

 كلٌة اإلدارة وااللتصاد -جامعة المادسٌة  

 244ص . ب 

 

 شبكة االنترنٌت المولع الرسمً للكلٌة على

Www.  ade.edu.iq 

 

 البرٌد االلكترونً

ade@qu.edu.iq 

 

 االرضً الهاتف

336652683 
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 المحتوٌات

                                      الوصف العام للمسم                                                                     -:اٚال
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   ر التمٌٌم ::معاٌٌعبدعب

   المعٌار األول: الممدمة واإلطار العام 

   رؤٌة المسم-1

   رسالة المسم -2

   األهداف  اإلستراتٌجٌة  للمسم-3
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   تمٌٌم نماط  الموة  والضعف  للمعٌار األول-4

   التنظٌم واالدارة-:اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ

   الهٌكل التنظٌمً -1

   الهٌكل اإلداري-2

   مع التدرٌسٌن والطلبةأدوات التواصل -3

  استطالعات رأي االساتذة  حول المعٌار الثانً                                      -4

   تمٌٌم نماط الموة والضعف حسب المعٌار الثانً-5

   األهداف التعلٌمٌة للبرامج -:اٌّؼ١بس اٌضبٌش

1-  

   البرامج التعلٌمٌة فً المسم-2

   سك ومراجعة  األهداف التعلٌمٌة استطالعات الرأي حول تنا-3

   تشخٌص نماط الموة والضعف حسب المعٌار الثالث  -4
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   توصٌف  مساحات  األبنٌة  والفضاءات -1

   توصٌف  مرافك  المسم العلمً -2

   المتاحة  ةخالصة الطالة االستٌعابٌ-3

     ألحدث األفكار  ناستطالع الرأي حول مواكبة التدرٌسٌٌ-4

   تمٌٌم نماط الموة والضعف حسب المعٌار الرابع-5

   : التعلٌم والتعلم والتمٌٌم اٌّؼ١بس اٌخبِظ

   توصٌف وتحلٌل جمٌع  برامج التعلٌم -1

   3126-3125أعداد الطلبة المسجلٌن فً البرامج -2

   نماذج من األسئلة االمتحانٌة-3

   3126-3125ٌاً وحسب الجنس المبول وتوزٌع الطلبة جغراف-4

   حسب الجنس-أ  

   حسب المولع الجغرافً -ة
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  استطالعات رأي الطلبة حول برامج وطرق التدرٌس وأسالٌب التموٌم وهل تستحك الرضا .-5

   نسب أعضاء  هٌئة التدرٌس إلى الطالب.                                                        -6

   عدد المبول الفعلً  الى عدد طلبات  المبول -7

                                    ،        ننسب النجاح ،عدد الطلبة الناجحٌن ، المعٌدٌن ،المنتملٌن ، الراسبٌ-8

   نماط الموة والضعف  حسب المحور الخامس -9

   )مخرجات التعلٌم(اٌّؼ١بس اٌغبدط

   توصٌف  مخرجات التعلٌم-1

   مجاالت عمل مخرجات التعلٌم -2

   نماط الموة والضعف حسب المحور السادس -3

   ) تطوٌر ومراجعة المناهج(اٌّؼ١بس اٌغبثغ

   :الممدرات الدراسٌة برنامج البكالورٌوس  حسب األلسام العلمٌة  اٚال  

   صب١ٔب:ػذد اٌٛؽذاد اٌذساع١خ 

 برامج الدراسات العلٌا -2
 الدراسات االولٌة -3

   تطوٌر ومراجعة المناهج  -: ساثؼب

   استطالعات رأي الطلبة  حول تطوٌر المناهج-1

   :تطوٌر ومراجعة المناهج بخبِغ

   تمٌٌم نماط الموة والضعف حسب المعٌار السابع عبدعب :

   :البحث العلمً  اٌّؼ١بس اٌضبِٓ

   : نشاط التألٌف والترجمة والبحث واإلشرافاٚال  

   ثانٌاً: استطالعات رأي الطلبة

   :استطالعات  رأي األساتذة صبٌضب

:تمٌٌم نماط الموة والضعف حسب المعٌار الثامن ساثؼب ًً   

   :تدرٌب الطلبةعبدعب

   :تكنولوجٌا المعلوماتعبثؼب  
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   :تمٌٌم نماط الموة والضعف حسب المعٌار العاشرصبِٕب  

  العاللات الخارجٌة                                          -اٌّؼ١بس اٌؾبدٞ ػشش

   :برنامج التبادل العلمً مع الجامعاتاٚال  

   : تمٌٌم نماط الموة والضعفصبٌضب  

      swotتحلٌل سوات -

     ( نماذج استبانات عدد ثالثة2المالحك  /ملحك )-

     ( نماذج أسئلة امتحانٌه3ملحك )
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 لكلٌةالعام لوصف ال -أوال 

 والتطورات أالحمةالتأسٌس  –1

((1988-1987))رأستتت١لاٌغبِفتتتخاتتتٟاٌفتتتبَاٌ  استتتٟااللزظتتتبعِتتت لستتتُرأسستتتذ -أ

.ٚلتتت ٚاإلؽظتتتب ٚااللزظتتتبعاألعّتتتبيئعا حع١ٍّتتتخ٘تتتٟألستتتبَ(ٚوبٔتتتذرؼتتتُص صتتتخ

(ٚلستتتُاٌمتتتبْٔٛاتتت6ٟ::2-5::2رتتتُااززتتتبػلستتتُاٌّؾبستتتجخاتتتٟاٌفتتتبَاٌ  استتتٟ)

(١ٌىتتتتتْٛٔتتتتتٛاحٌزأستتتتت١لو١ٍتتتتتخاٌمتتتتتبْٔٛاٌزتتتتتٟرتتتتت3113ُ-3112اٌفتتتتتبَاٌ  استتتتتٟ)

استتتزؾ اصٙبالؽمتتتبفٚرتتتُاتتتزؼلستتتُاٌفٍتتتَٛاٌّب١ٌتتتخٚاٌّظتتت ا١خاتتتٟاٌفتتتبَاٌ  استتتٟ

(3116-3117.) 
 
(ستتتتٕٛادٚأْاتتتتبَاٌزتتتت  ٠لستتتتٌٕٛٞٚ تتتتخ5)اتتتتٟاٌمستتتتُرجٍتتتتةِتتتت حاٌ  استتتتخ-ة

شتتتٙبعحاٌجىتتتبٌٛ ٠ٛ)اتتتٟ))اٌفٍتتتَٛؽٍجزٙتتتباٌجتتت ٠غ١ٓلستتتُ.رّتتتٕؼخاٌ  استتتخ٘تتتٟاٌف ث١تتت

٠فتتتت اٌّفتتتت ي.ٚاٌّؾبستتتتج١خٚاٌّب١ٌتتتتخٚاٌّظتتتت ا١خ((ٚاإلؽظتتتتب ١خٚاإلعا ٠تتتتخااللزظتتتتبع٠خ

زٛز٠تت اٌيٍجتتخٌاألسبستتٟ٘تتٛاٌّف١تتب اإلع اع٠تتخاٌتت ٠ٞؾظتتًع١ٍتتخاٌيبٌتتتاتتٟاٌ  استتخ

 .اؼ عٓ غجزٗاٟذٌهاالخزظبصاٌف١ٍّخاأللسبَعٍٝ


اتتتتٟاٌفتتتتبَاٌ  استتتتٟٚااللزظتتتتبعااللزظتتتتبعلستتتتُع استتتتبدِستتتتب ١خاتتتتٟاتتتتزؼرتتتتُ-د

-2009((ٌٚؾمٙتتتتتتتتتتتبلستتتتتتتتتتتُاٌمتتتتتتتتتتتبْٔٛاتتتتتتتتتتتٟاٌفتتتتتتتتتتتبَاٌ  استتتتتتتتتتت8ٟ::7-2::2))

2010))........................



 

:ا٢ر١خاسزؾ صذاٌ  اسبدئذاأل١ّ٘خٔظ١تٚاا اٌ  اسبداٌف١ٍباىبٌْٗاِٟغبيِبا

 سٕخاالاززبػ اٌ  اسخ 

 6::2-7::2 ماجستٌر فً العلوم االلتصادٌة 1

 3111-:::2 دكتوراه فً العلوم االلتصادٌة 2
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ٚطفاٌج ٠غ١ٓ-

ؽستتتتااللستتتبَاٌف١ٍّتتتخٚاٌف١ٍتتتباٌظتتتجبؽ١خاعتتت اعاٌيٍجتتتخاٌجتتت ٠غ١ٓاتتتٟاٌ  استتتبداأل١ٌٚتتتخ-أ

3131-3::2ٌٍسٕٛاد

 عوزٛ اٖ اإلعّبٌٟ

 الزظبع

ِبعسز١ 

 الزظبع

ثىبٌٛ ٠ٛ)

 الزظبع

 اٌسٕٛاد

38   38 1991/1992 

71   71 1992/1993 

77   77 1993/1994 

80   80 1994/1995 

46  2 44 1995/1996 

44  3 41 1996/1997 

75  3 72 1997/1998 

30 1 3 26 1998/1999 

53 1 4 48 1999/2000 

45 4 4 37 2000/2001 

30  1 29 2001/2002 

72 1 4 67 2002/2003 

62 1 1 60 2003/2004 

74  1 73 2004/2005 

79 1 4 74 2005/2006 

70 4 6 60 2006/2007 

96 3 10 83 2007/2008 

73  6 67 2008/2009 

96  14 82 2009/2010 

73  11 62 2010/2011 

88  21 67 2011/2012 

94  14 80 2012/2013 

127  15 112 2013/2014 

91 2 11 78 2014/2015

155 4 8 143 2015/2016

117 2 13 102 2016/2017

106 3 10 93 2017/2018

90 5 15 70  2018/2019

167 8 29 130 2020/2019 

155 9 29 117 2021/2020 

153 6 17 127 2022-2021 
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 الشهادة والجنسحسب  الطلبة المقبولين في الدراسات العليا موزعين 4 

التدرج المتزايد في اعداد الطلبة في الدراسات العليا في القسم لغاية ( يوضح 2الجدول ادناه رقم )
 2102-2102العام الدراسي 

 

 

 

 اٌؼبَ اٌذساعٟ

 اٌّمج١ٌٛٓ فٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 ِبعغز١ش

  

 االعّبٌٟ دوزٛساٖ

 أبس روٛس أبس روٛس

1996/19952    2 
1996/1997 3    3 
1997/1998 3    3 
1998/1999 2 1 1  4 
1999/2000 2 2 1  5 
2000/2001 4  4  8 
2001/2002 1  1  2 
2002/2003 4  1  5 
2003/2004 1 1 1  3 
2004/2005 2    2 
2005/2006 4 1 1  6 
2006/2007 6 4 3 1 13 
2007/2008 10 3   13 
2008/2009 6    6 
2009/2010 8 6   6 
2010/2011 7 4   14 
2011/2012 14 7   21 
2012/2013 7 7   14 
2013/2014 7 8   15 
2014/20156 5 1 1 15 
2015/20167 1 3 1 12 
2016/20178 5 1 1 15 
2017/20186 4 2 1 13 
2018/20199 9 4  1 23 

2020/2019 10 19   29 
2021/2020 16 13 6  3 38 
2022-2021 11 6 5  1 23 
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2019-2018(٠ٛػؼاٌززا٠ اٟاٌمجٛالداٟاٌ  اسبداٌف١ٍبٌ ب٠خاٌفبَاٌ  اس2ِٟجيؾ لُ)

 

علٌا فً برنامج الدراسات الفً إن أعداد الطلبة المسجلٌن  المخطط اعالهٌالحظ من 
 اإلناث إلىنسبة الذكور  إنوٌالحظ المبوالت  التوسع فً  بسبب ٌتزاٌدفً لسم   الماجستٌر

 األساتذة إلىتكاد تكون متماربة.ولد كانت نسبة الطلبة المسجلٌن فً برنامج الماجستٌر 

 تمرٌبا . %86والتدرٌس فً الدراسات العلٌا بنسبة  باإلشرافالمشمولٌن 

 الهٌئة التدرٌسٌة وصف أعضاء - 4
 رلم دولالج :3129/312الشهادة والجنس للعام الدراسً  و حسب اللمب العلمًعداد التدرٌسٌٌن موزعٌن ا - أ

 الدراسً للعام والجنس الشهادة العلمً واللمب والمسم لسمو الجامعة بحسب موزعٌن التدرٌسٌٌن إعداد( 4)

3129/312:   
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 ٚطف أػذاد اٌّجزؼض١ٓ -6

 ةوالشهاد المبتعثٌن حسب البلد واالختصاص نوصف أعداد التدرٌسٌٌ - أ

 الٌوجد مبتعثٌن فً لسم االلتصاد  

 الجودة واالعتماد األكادٌمً المعتمدة فًالمصطلحات  -ثالثا 

  Accreditation االعتماد:  -1

( ٌّإعغخ ِب  ٘ٛ االػزشاف اٌزٞ رّٕؾٗ ١٘ئخ ِغئٌٛخ ِؼزشف ثٙب ) ١٘ئخ ضّبْ ٌٍغٛدح ٚاإلػزّبد       

ئرا وبٔذ رغزط١غ ئصجبد أْ ثشاِغٙب رزٛافك ِغ اٌّؼب١٠ش اٌّؼٍٕخ ٚاٌّؼزّذح ٚاْ ٌذ٠ٙب أٔظّخ لبئّخ ٌضّبْ 

 اٌغٛدح ٚاٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ألٔشطزٙب األوبد١ّ٠خ , ٚرٌه ٚفمب  ٌٍضٛاثظ اٌّؼٍٕخ اٌزٟ رٕشش٘ب ا١ٌٙئخ .

    Academic Accreditation االعتماد األكادٌمً:  - 2

٘ٛ االػزشاف ثأْ ثشاِظ ِإعغخ رؼ١ّ١ٍخ ِب لذ ؽممذ أٚ ٚطٍذ ئٌٝ اٌؾذ األدٔٝ ِٓ ِؼب١٠ش اٌىفبءح        

 ٚاٌغٛدح اٌّٛضٛػخ عٍفب  ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌّبٔؾخ ٌشٙبدح االػزّبد .

 Academic Standards اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ:  -3 

ِٓ ِشاعغ خبسع١خ ل١ِٛخ أٚ ػب١ٌّخ ٚرزضّٓ  ٟ٘ ِؼب١٠ش ِؾذدح رمش٘ب اٌّإعغخ ؛ ٚرىْٛ ِغزّذح        

اٌؾذ األدٔٝ ِٓ اٌّٙبساد ٚاٌّؼشفخ اٌزٟ ِٓ اٌّفزشع أْ ٠ىزغجٙب اٌخش٠غْٛ ِٓ اٌجشٔبِظ ٚرغزٛفٟ 

 سعبٌخ اٌّإعغخ اٌّؼٍٕخ .

 Academic Reference Standards اٌّؼب١٠ش اٌم١بع١خ اٌّشعؼ١خ:  -5

ٚعٛدح اٌجشٔبِظ , ٚثبٌزبٌٟ رّضً رٛلؼبد ػبِخ ؽٛي  ٟ٘ ٔمبط ِشعؼ١خ ٠ّىٓ ثٛاعطزٙب ِمبسٔخ ِؼب١٠ش

 ِغز٠ٛبد اإلٔغبص ٚاٌظفبد اٌؼبِخ اٌزٟ ٠غت رٛفش٘ب فٟ طفبد خش٠ظ رخظض ِب .

 Action Plansاٌخطظ اٌزٕف١ز٠خ:  -6

 ِغّٛػخ األٔشطخ اٌزٟ ٠زُ ئػذاد٘ب ٚرٕف١ز٘ب فٟ رغٍغً ٚاضؼ ٌٍٛطٛي ئٌٝ أ٘ذاف ِؾذدح.

 Annual Report  اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ: -7   

رمش٠ش اٌزم١١ُ اٌزارٟ اٌزٞ ٠ؼذ وً ػبَ ٌٍّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠ٚمَٛ ػٍٝ رمبس٠ش ثشاِغٙب األوبد١ّ٠خ ٚاألٔشطخ 

 اٌّخزٍفخ اٌزٟ رؾمك سعبٌخ اٌّإعغخ .

  Documentation اٌزٛص١ك: -8

خ أٚ آ١ٌبد ؛ ػ١ٍّخ وزبثخ ٚرغغ١ً وً ث١بٔبد اٌؼًّ ثبٌّإعغخ , ؽزٝ ٠ىْٛ ٌٍّإعغخ ربس٠خ ٚٔمبط ِشعؼ١

 ػٓ طش٠مٙب رغزط١غ رؾ١ًٍ ٘زٖ اٌج١بٔبد اٌّغغٍخ ثٙذف اٌزط٠ٛش ٚاٌزؾغ١ٓ .

 Efficiency اٌىفبءح: - 9 
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 ٟ٘ ٔغجخ عٛدح أداء اٌّخشط ِٓ اٌؼ١ٍّخ ثبٌٕغجخ ٌغٛدح اٌّذخالد .

 Evaluation اٌزم١١ُ:  - 10

 اٌّغزّش ٌألداء اٌّغزمجٍٟ .ػ١ٍّخ ل١بط عٛدح األداء فٟ ع١ّغ األٔشطخ ثٙذف اٌزؾغ١ٓ       

 General and Transferable Skills  اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚ اٌمبثٍخ ٌٍٕمً:-11

اٌّٙبساد اٌّىزغجخ ِٓ أعٍٛة اٌذساعخ ١ٌٚظ ٌٙب ػاللخ ثبٌّٛاد اٌذساع١خ اٌّزخظظخ ٌٚىٕٙب ػبِخ       

 ِضً اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ فٟ فش٠ك اإل٠ظبي اٌفؼبي .

 Infrastructure اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ: -12

اٌج١ٕخ األعبع١خ اٌزٟ رخذَ اٌؼًّ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ داخً اٌّإعغخ ِضً اٌّجبٟٔ , ٚاٌؾغبد ٚ اٌّؼبًِ ,       

 ٚاٌزٛط١الد , ٚاٌزٍفٛٔبد , ٚأعٙضح اٌؾبعت ا٢ٌٟ ...... اٌخ .

 Institution ِإعغخ رؼ١ّ١ٍخ:  -13

ػبٌٟ , رإدٞ ئٌٝ ِإً٘ ػٍّٟ عبِؼٟ )  عبِؼخ أٚ و١ٍخ أٚ ِؼٙذ ػبٌٟ , ٠مذَ ثشاِظ رؼ١ٍُ       

 دوزٛساٖ ( . –ِبعغز١ش  –ثىبٌٛس٠ٛط ( أٚ دسعخ أػٍٝ ) دثٍَٛ 

 Institutional Accreditation االػزّبد اٌّإعغٟ: -14 

ػجبسح ػٓ ػ١ٍّخ رم٠ُٛ عٛدح اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍّإعغخ ػٍٝ أعبط أْ اٌّإعغخ رمَٛ ثزؾم١ك       

 فٟ اٌّغزمجً . االعزّشاسٚاْ ٌذ٠ٙب ِٓ اٌّٛاسد ِب ٠ّىٕٙب ِٓ  اوجش لذس ِٓ أ٘ذافٙب ,

 Learning Resources ِٛاسد اٌزؼٍُ:  -15

ٌطالة ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٙبساد اإعغخ اٌزٟ رٛفش عٌٙٛخ ٠ٚغش رؼٍُ اإلِىب١ٔبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّ      

 اٌّغزٙذفخ .

 Mission اٌشعبٌخ: -16

 خ اٌّإعغخ ِٚخبسعٙب اٌّغزٙذفخ .دعزٛس اٌّإعغخ اٌّؼٍٓ ٚاٌزٞ ٠ٛضؼ ِّٙ  

 Vision اٌشؤ٠خ:  -17

 طٛسح اٌّإعغخ ٚطّٛؽبرٙب ٚأ٘ذافٙب ػٍٝ اٌّذٜ اٌط٠ًٛ .    

 Organization Chart  ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍّإعغخ:-18

ِٚغّٝ اٌٛظبئف اٌّزبؽخ داخً اٌّإعغخ ,  اٌّخطظ اٌزٞ ٠ٛضؼ رمغ١ُ اٌؼًّ داخً اٌّإعغخ ,    

 ٚاٌزغٍغً اٌٛظ١فٟ ١٘ٚبوً اإلداساد .

 Program إٌّٙظ: -19
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٘ٛ ِغّٛػخ ِٓ ا١ٌ٢بد ٌزؾم١ك ِغّٛػخ اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌٛعذا١ٔبد اٌزٟ رمذِٙب اٌغبِؼخ داخً 

 ص١ِٕخ ِؾذدح . عذسأٙب ٚخبسعٙب ٌزؾم١ك ِخشعبد اٌزؼٍُ إٌّشٛدح ِٓ ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ ِب فٟ فزشح

 Program Assessment رم٠ُٛ اٌجشٔبِظ:  -20 

األعب١ٌت اٌّغزخذِخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ أساء اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ اٌجشٔبِظ , ٠ٚشٍّْٛ اٌطالة ٚأػضبء ١٘ئخ 

, ٚاٌخش٠غ١ٓ , ٚعٛق اٌؼًّ , ٚرٌه ثٙذف رؾغ١ٓ ٚرط٠ٛش اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ١ٌزغبٚة ِغ  مغُاٌزذس٠ظ ث

 اٌزمذَ اٌزٞ ٠طشأ ػٍٝ ِؾزٜٛ اٌّبدح ٚاؽز١بعبد اٌّغزّغ ٚاٌج١ئخ .

   Total Quality Management ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ: -21

١ٍخ ٚئؽظبئ١خ ِزطٛسح ِٚزٕٛػخ أعب١ٌت رؾ١ٍ ثبعزخذاَ٘ٛ فىش فٍغفٟ ٠ٙذف ئٌٝ رط٠ٛش ٔشبط اٌّإعغخ 

ٌٍؾظٛي ػٍٝ أفضً إٌزبئظ ٚئششان ع١ّغ ػٕبطش إٌّظِٛخ ٚئداسارٙب ثّب ٠ؾمك اٌغٛدح اٌّطٍٛثخ فٟ 

 اٌؼًّ اٌّإعغٟ ٚئسضبء اٌّغزف١ذ .

 Quality  اٌغٛدح: -22

 ِٕزظ ٠ؾمك ثً ٠فٛق رٛلؼبد اٌّغزٍٙه .

 ِمذسح إٌّزظ ػٍٝ اٌٛفبء ثّزطٍجبد ٚظ١فزٗ .

 ٌّٕزظ ٌٍّٛاطفبد اٌّٛضٛػخ أصٕبء اٌزظ١ُّ .ِطبثمخ ا

 دسعخ اعز١فبء اٌّزطٍجبد اٌزٟ ٠زٛلؼٙب اٌّغزف١ذ ِٓ اٌخذِخ أٚ رٍه اٌّزفك ػ١ٍٙب .

 Quality Assurance  رٛو١ذ اٌغٛدح: -23

٘ٛ ٔشبط ٚٚع١ٍخ ٌٍزأوذ ِٓ اعز١فبء اٌّزطٍجبد ٚاٌّؼب١٠ش اٌم١بع١خ اٌّطٍٛثخ ٌّإعغخ إلٔغبص ٘ذف 

 ٛي ئٌٝ ِخشعبد رشضٟ عٛق اٌؼًّ .اٌّإعغخ ٌٍٛط

 Quality Committees  ٌغبْ اٌغٛدح:-24

ِغّٛػخ األشخبص عٛاء ِٓ داخً اٌّإعغخ آٚ ِٓ خبسعٙب اٌّغئ١ٌٛٓ ػٓ ِزبثؼخ ع١ش ٔظبَ        

 اٌغٛدح داخً اٌّإعغخ .

 Quality Control ِشالجخ اٌغٛدح:   -25

 ٟ٘ اٌزم١ٕبد ٚاألٔشطخ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رغزخذَ ٌؼًّ اٌفؾض اٌذائُ ٌّخشعبد إٌشبط .

 Quality Circles  ؽٍمبد اٌغٛدح:  -26

ِغّٛػخ طغ١شح ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ٠شزشوْٛ فٟ ػ١ٍّخ دساع١خ رؼب١ٔٚخ ِغزّشح ٘ذفٙب اٌىشف ػٓ اٌّشىالد  

 اٌزٟ رؼزشع ِغ١شح اٌؼًّ ٚرمذ٠ُ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب .

 Quality Improvement  رؾغ١ٓ اٌغٛدح: -27
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اإلعشاءاد ٚاألٔظّخ اٌزٕف١ز٠خ اٌزٟ رزخز٘ب اٌّإعغخ ٌض٠بدح فؼب١ٌخ األٔشطخ ٚاٌؼ١ٍّبد داخٍٙب ٌزؼٛد  

 ثفبئذح أٚ ِٕفؼخ ٌىً ِٓ اٌّإعغخ ٚاٌّغزٍٙه .

 Quality Strategy ئعزشار١غ١خ اٌغٛدح:  -28

ثّغزٜٛ اٌغٛدح  ٌالسرمبءاٌزٟ ِٓ شأٔٙب رؾم١ك اٌغٛدح ِغّٛػخ اٌخطظ اٌّٛضٛػخ ػٍٝ اٌّذٜ اٌمظ١ش ٚ

 Quality Tools أدٚاد اٌغٛدح:  -29.

األعب١ٌت ٚاٌطشق ٚاٌّخططبد اٌزٟ رغزخذَ ٌؾً ِشىالد اٌغٛدح ٚرم١١ُ ِغزٜٛ األداء داخً اٌّإعغخ 

 ٚرغبػذ ػٍٝ رط٠ٛش اٌّإعغخ .

 Total Quality Management ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ:   -30

٘ٛ فىش فٍغفٟ ٠ٙذف ئٌٝ رط٠ٛش ٔشبط اٌّإعغخ ثبعزخذاَ أعب١ٌت رؾ١ٍ١ٍخ ٚئؽظبئ١خ ِزطٛسح ِٚزٕٛػخ 

ٌٍؾظٛي ػٍٝ أفضً إٌزبئظ ٚئششان ع١ّغ ػٕبطش إٌّظِٛخ ٚئداسرٙب ثّب ٠ؾمك اٌغٛدح اٌّطٍٛثخ فٟ 

 اٌؼًّ اٌّإعغٟ ٚئسضبء اٌّغزف١ذ .

 Self Assessment اٌزم١١ُ اٌزارٟ:   -31

ٌّب أؽشصٖ اٌفشد ِٓ رمذَ فٟ ػٍّٗ ػٓ طش٠ك اٌزفى١ش ف١ّب رؼٍّٗ ِٚذٜ اعزفبدرٗ اٌشخظ١خ  ل١بط شخظٟ

 ِٕٗ ٚٔز١غخ رٌه .

 Product ِخشط:  -32

 إٌبرظ أٚ اٌؼبئذ ِٓ أٞ ػ١ٍّخ عٛاء وبْ شٟء ِبدٞ أٚ ِؼٕٛٞ .

   Student Achievement أغبص اٌطالة:  -33

 أداء اٌطالة داخً اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚب أؽشصٖٚ ِٓ رفٛق ٚػٍُ ٚاوزغبة ِٙبسح. ِغزٜٛ

 Student Support دػُ اٌطالة:  -34

 ِغبػذح اٌطالة ٚئسشبدُ٘ ٌى١ف١خ اٌؾظٛي ػٍٝ ألظٝ اعزفبدح ِٓ اٌجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ ٌٍّإعغخ .

 SWOT Analysis ٚاٌضؼف ٚاٌزٙذ٠ذاد ٚاٌفشص:  رؾ١ًٍ ٔمبط اٌمٛح  -35

أداح ِٓ أدٚاد اٌغٛدح اٌزؾ١ٍ١ٍخ ٚاٌزٟ رٙذف ئٌٝ رم١١ُ ٚدساعخ اٌٛضغ اإلعزشار١غٟ اٌؾبٌٟ ٌّإعغخ ِب   

ٌزؾذ٠ذ ٔٛاؽٟ اٌمٛح ٚاٌضؼف فٟ اٌّإعغخ ِٚؼشفخ فشطٙب فٟ اٌزط٠ٛش ِٚب ٟ٘ اٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ رإصش ثٙب 

 ثؾ١ش رغبػذ ػٍٝ ٚضغ اٌخطظ اإلعزشار١غ١خ اٌزط٠ٛش٠خ ٌٍّإعغخ .

 Teaching and Learning Methods ١ت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ: أعبٌ -36 

 اٌطشق اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌّؼٍّْٛ ٌّغبػذح اٌطالة فٟ رؾم١ك إٌزبئظ اٌؼ١ٍّخ اٌّغزٙذفخ ٌٍّمشس.

 ِؼب١٠ش االػزّبد -37
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ِؼ١بس ٠شًّ  11ِمب١٠ظ رُ ٚضؼٙب ِٓ لجً ا١ٌٙئخ اٌٛط١ٕخ ٌٍزم٠ُٛ ٚ االػزّبد األوبد٠ّٟ ٚ ٠جٍغ ػذد٘ب 

 ػذح ِزطٍجبد رغزخذَ ٌٍؾىُ ػٍٟ ِذٜ ئعز١فبء اٌّإعغخ اٚ اٌجشٔبِظ ٌٍّؼب١٠ش.

 ٚطف فش٠ك دساعخ اٌزم١١ُ اٌزارٟ -ساثؼب 

 فً المسملجنة التمٌٌم الذاتً  -1

 اٌظفخ األعّبء اٌزغٍغً

ً  ا.َ.د.اًِ اعّش صثْٛ 1  رئٌسا

 عضوا ً ا.َ.د.١ِبِٟ طالي طبؽت 2

 عضوا ً أ.َ عٕذط عبعُ شؼ١جش 3

 عضواً  أ.َ.شزٜ عبٌُ دٌٟ 4

 

 على النحو التالً :توزٌع المهام على أعضاء اللجنة الرئٌسٌة للكلٌة  -2

 أعضاء اللجنة المعاٌٌر

 معٌار الممدمة واإلطار العام  -2
 واإلدارةمعٌار التنظٌم  -3

 

 األهداف التعلٌمٌة والبرامج  -4
 الموظفون والمرافك -5

 

 التعلم والتعلٌم والتمٌٌم -6
 مخرجات التعلٌم -7

 

 تطوٌر ومراجعة البرامج -8
 البحث العلمً -9

 

 إدارة الجودة -:
 خدمات الدعم -21
 العاللات الخارجٌة -22

 

 
الدلٌل وتنظٌم  المعدة  فًكتابة الٌموم رئٌس اللجنة بكتابة التمرٌر حسب خطوات 

 .  SWOTالمعاٌٌر والتعلٌك علٌها ومن ثم تمدٌم تحلٌل
 أدوات جمع البٌانات وطرٌمة التحلٌل -1

 تم جمع البٌانات من مصادر متعددة وهً 
 ارشٌف المسم - أ

واإلدارة كأدلة  نتنظٌم استمارات استبٌان حول استطالع أراء الطلبة والتدرٌسٌٌ - ب
 وشهادات إثبات على صحة المعاٌٌر .

 لبٌان نماط الموة والضعف للكلٌة واأللسام العلمٌة  SWOTاعتماد طرٌمة تحلٌل   - ت
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 معاٌٌر التمٌٌم -سادسا 

 (الممدمة واإلطار العام ) -المعٌار األول 

 سؤ٠خ اٌمغُ  -1

ٌطمح المسم ان ٌكون متمٌزاً فً مجال خلك ونشر المعرفة االدارٌة وااللتصادٌة وتوظٌفها لتحمٌك التنمٌة 
 وخدمة المجتمع . المستدامة

 سعبٌخ اٌمغُ  -2

ألع اع اٌفٍّٟ ٚاٌجؾش اٌفبٌٟ اٌزف١ٍُ اٟ  ا  ا ٠ىْٛ اْ اٌٝ اٌمبعس١خ عبِفخ اٟ االلزظبع لسُ ٠سفٝ

خ ٠غ١ٓاوفب اٟاٌّغبالدااللزظبع٠خلبع ٠ٓعٍٝرٍج١خِزيٍجبدسٛقاٌفًّاٟاؽب ِٓاٌم١ُاٌضمبا١خ

 رإٍُ٘ٙ اٌزٟ ٚاالخ ل١خ اٌّفب فٚاالعزّبع١خ ِٓ ٚثاابعح ٚؽُٕٙ ِسزمجً طٕ  اٟ اٌفبعٍخ ٌٍّسبّ٘خ

اٌّفٍِٛبد رىٍٕٛع١ب ِٓ االسزفبعح عٍٝرفا١ُ ٚل  رٙب ٚاالع ٠خ ٌّ وبداٌز  ٠س١خ ٚاٌجج اداٌّز اوّخ

ٚرم ٠ُ اٌغبِفٟٚاٌ  اسبداٌف١ٍب عٍِٝسزٜٛاٌزف١ٍُ عب١ٌخ ذادعٛعح ث اِظاوبع١ّ٠خ ٌزم ٠ُ ٚريج١مبرٙب

ب اداٌف١ٍّخٚاٌجؾض١خاٌزٟرسُٙاٟريٛ اٌّغزّ ٚرم ِخ.االسزش

 :   ٌمغُاأ٘ذاف  -3

  -٠سفٝاٌمسُئٌٝرؾم١كاأل٘ افاٌزب١ٌخ:

 . اعداد الكوادر المؤهلة علمٌاً فً اختصاصات االلتصاد 

 . اعداد الباحثٌن العلمٌٌن فً مجاالت االختصاصات المتوفة فٌها 

 . تطوٌر المعرفة العلمٌة وتطوٌعها فً خدمة المجتمع 

 . تمدٌم االستشارات العلمٌة فً مجاالت اختصاصاتها 

 . المساهمة فً اعداد المؤهالت العلمٌة من خالل برنامج الدراسات العلٌا 

 

 : األولوالزعف حدب السعيار نقاط القهة تقييم 

 نقاط القهة  - أ
 رسالة، وأىثاف معتسثة ومؽثقة. و  رؤية لمقدػؽجث ي -1
باعتباره احث   االقدام السشاظحة في الجامعات االخحى أجحاء التقييػ الستعمق بسحاجعة الشعحاء مؼ قبل   -2

 اإلجحاءات اليامة لقياس كفاءة األداء لزسان الجؽدة واالعتساد األكاديسي .

 

 :نقاط الزعف -ب  

 عدم اكتمال لاعدة البٌانات الخاصة بالمسم . -2
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قمة االمكانات السالية والسادية الستؽفحة لمقدػ لمتسكؼ مؼ فتح بحامج جثيثة في الثراسات العميا مثل  -3
 .  االقتراددبمؽم عالي في 

 ضسؼ نطاق التقييػ العام  لمقدػ التشافدي  ثورإبحاز الإعالن نتائج تقييػ ومحاجعة الشعحاء لغحض  عثم  - 3
 .لزعف وتعخيخ نقاط القؽةأبتحديؼ األداء و التغمب عمى نقاط  قدػوذلغ لسداعثة متخجي القحار في 

 أدوات التهاصل واالترال مع السهظفين والطالب  -2
 عمى شبكة االنتحنية  قدػمؽقع  -أ    

 البحيث االلكتحوني  -ب
  الرفحات الحسسية لألساتجة عمى شبكة التؽاصل االجتساعي ومؽقع الجامعة -ت 

 كالس روم وادوات التواصل االجتماعً االخرى  - ب
 الهواتف النماله  - ت

 ؽٛي اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ االعبرزحاعزطالػبد سأٞ  – 4

 االرغبٖ

 

الأٚااك

 رّبِب

ال

 أٚااك
 أٚااك ِؾب٠ 

أٚااك

 رّبِب 
 اٌّؾٛ ٚاٌفم ح

 د

كِٛاا

 ثش ح
  2 4 10 

رٛعذ آ١ٌبد ٌٍزٛاطً ث١ٓ 

ِٚٛظف١ٙب  لغُطٍجخ 

 ٚأعبرزرٙب

1 

كِٛاا

 ثش ح
  1 4 9 

٠ّىٓ اٌمٛي ثٛعٛد رٕبعك 

 اػضبء ِغٍظ لغُوج١ش ث١ٓ 

2 

ِٛااك

 ثش ح
   4 

10 

 

ِؾذدح  ؼ١ٍّخاٌ األدٚاس

 ثٛضٛػ

3 

كِٛاا

 ثش ح
   2 11 

ِغ  رغشثخ ِمبسٔخاٌمغُ

إٌّبظشح فٟ  االلغبَ

 اٌغبِؼبد االخشٜ

4 



 بسعيتتار بخرتتؽا التدتتاؤالت األراعتتة التتؽاردة فيتتو ذات العالقتتة  االستتاتجةإن االستتتبيان أعتتاله يدتتتطمع أراء  
وجتؽد لليتات عتؼ الدتاال األول  تحتثثحيتت ، امتلراعتة عؽ اشتتسل عمتى  أ التجي، السدتؽى التعميسي واالداري 

القتتؽل بؽجتتؽد تشاستتق كبيتتح بتتيؼ  إمكانيتتةوتزتتسؼ الدتتاال الثتتاني  ، لمتؽاصتتل بتتيؼ الطمبتتة والستتؽظفيؼ واألستتاتجة
الدتتاال ، وتسثتتل  كانتة محتتثدة بؽضتتؽح إذافيستتا  العمسيتتةاألدوار فيستتا ركتخ الثالتتت عمتتى ، قدتتػاعزتاء مجمتتد 

 في الجامعات االخحى.عؼ إجحاء القدػ مقارنة مع األقدام السشاظحة  الحابع
متتتتؼ ختتتتالل إجابتتتتات العيشتتتتة حتتتتؽل محتتتتؽر التشعتتتتيػ واإلدارة  ،والتتتتتي تحتتتتاول تحميتتتتل اتجاىتتتتات  أتزتتتتحوقتتتتث    

، إذ تبتتيؼ متتؼ ختتالل  قدتتػالئل وقشتتؽات االترتتال والتؽاصتتل متتع األستتحاف السدتتتفيثة فتتي حتتؽل وستتا التثريدتتيؼ
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يتفقتؽن عمتى وجتؽد وستائل وقشتؽات االترتال  االستاتجةالؽصف العام السعتسث عمى نتائج االستبيان إن غالبية 
 تفي بالغحض، مسا يؽفح لكل سحف تغجية عكدية بسدتؽى جيث .  قدػوالتؽاصل مع األسحاف السدتفيثة في 

واضتتح  اتفتتاقومؽظفييتتا و أستتاتجتياى عمتتى  قدتتػفقتتث حرتتل البعتتث األول آتؽجتتث لليتتات لمتؽاصتتل بتتيؼ سمبتتة    
يتفقؽن عمتى ذلتغ . أمتا البعتث الثتاني وىتؽ  اعزاء مجمد القدػمسا يعشي إن غالبية  ىبذثة مؽافقواسدتؽى آ

ى حرتل عمتى شتبو إجستاأ آ أتفتق بذتثةى مستا اعزاء الييئة التثريدية ؽجؽد تشاسق كبيح بيؼ آيسكؼ القؽل ب
وخارجتو ، بستا يدتاعث عمتى ادختار الجيتؽد اإلداريتة  قدتػداختل والسيتام يعشي وجؽد تشديق كبيح في األعسال 

لثيتو  قدػفي  ريديتثمحثدة بؽضؽحى مسا يعشي أن كل  العمسية. وفيسا يتعمق بت آاألدوار  قدػالتي تقؽم بيا 
التتتي عميتتو أن يشجخىتتا وىتتجا متتا يقمتتل متتؼ غستتؽض التتثور لتتثى  واضتتح عتتؼ سبيعتتة السيتتام والؽاجبتتات ترتتؽر

لبيئتتة التعمتتيػ  قدتتػويحدتتؼ كفتتاءة العستتل ونؽعيتتتو نتيجتتة التخرتتل والؽضتتؽح والسعحفتتة .أمتتا متابعتتة  االستتاتجة
ى فقتث نتال  االقدام العمسية فتي الجامعتات االختحى مقارنة مع  قدػوتطؽرىا مؼ خالل البعث الخاا بت آتجحي 

جيتتتث  وىتتتجا متتتا تاكتتتثه إجتتتحاءات العستتتل فتتتي شتتتعبة ضتتتسان الجتتتؽدة واألداء متتتؼ ختتتالل العستتتل السدتتتتسح  اتفتتتاق
بحنتتتامج آمحاجعتتتة الشعتتتحاءى فتتتي أستتتار  قدتتتػعمتتتى معتتتاييح عالسيتتتة فقتتتث أجتتتحت  االعتستتتادالتطتتتؽيح و  بتتتاجحاءات

 اديسي األك االعتساد إلىبحنامج الؽصؽل 
 

 الثالث المعٌار

 امجللبر التعلٌمٌة األهداف

 لسُ  اٌّإسسبدااللزظبع٠ّزٍه ثبؽز١بعبد ٌزفٟ اٌمسُ, رأس١ل اٌ  عِٓ ِٓ ٔبثفخ ٚأ٘ اف  ؤ٠خ

 ِ ٌجفغاٌّإسسبداٌجبطخ اٌزبثفخ اٌّجزٍفخاؼ عٓاٌّش ٚعبداٌظٕبع١خ اٌزف١ّ١ٍخٚعٚا  اٌ ٌٚخ

 اٌّف اخ ثأسل ٚاٌّش ٚعبدرز٠ٚ ُ٘ اٌزف١ّ١ٍخ اٌّإسسبد ِٚزيٍجبد اٌ ١ٌٚخ ٌٍّفب١٠  ؽجم ب ٚاٌّٙب اد

رّز  . اٌظٕبع١خاٌظ ١ حاِٟغبياٌزجظضِ ٚعٝوبًِثّشى داٌّغزّ ٚاٌج١ئخٚأخ ل١بدإٌّٙخ

اٌ  اسبداٌف١ٍب, ث اِظ رم ٠ُ ِٓخ ي ل  اداٌج ٠غ١ٓ  ا  ٌزشًّ األلسبَ اٟ ٚاٌزفٍُ أ٘ افاٌزف١ٍُ

ِٓخ يثؾٛسأط١ٍخ اٌزيج١م١خ اٌفٍَٛ اٟئص ا  األلسبَ اؼ عٓذٌهرسبُ٘ . ٚاٌ وزٛ اٖ ع عبد,

 ٖاأل٘ افِٛعٛعحِٚفٍٕٗاِٟٛل ٚخ ِخاٌّغزّ ٚر١ّٕخاٌج١ئخِٓخ ياالسزشب ادا١ٌّٕٙخعٍّبئْ٘

لسُ.اٌغ ٚيأعٔب٠ٖٛػؼِبٟ٘اٌج اِظاٌزف١ّ١ٍخاٌّزٛا حاٟاٌمسُاٌفٍّٟ.

 

اٌمسُاٌفٍّٟاٌزف١ّ١ٍخاٌج اِظ-2

 اٌجشٔبِظ

اٟااللزظبععوزٛ اٖ  اٟااللزظبعِبعسز١ 

 

ثىبٌٛ ٠ٛ)اٟ

 االلزظبع

 





 
 

 

23 

 رٕبسكِٚ اعفخاأل٘ افاٌزف١ّ١ٍخاسزي عبداٌ أٞؽٛي–3

 ٚل  اٌسبعح أ ا  اسزي ع االسزج١بْاٌز  ٠س١ٓرُ اسزّب ح عج  رٕبسك ٜ ِ ِ األ٘ افؽٛي اٌزف١ّ١ٍخ

.أعٔبٖوّباٟاٌغ ٚياإلعبثبد,ٚوبٔذاأل٘ افِ اعفخ٘ ٖئٌٝاٌزف١ّ١ٍخاٌزٟرٛا ٘بئػباخاٌج اِظ





بالولوف  األول تمثل السؤال اساتذة المسماشتمل على  عاملٌن ، تمثل كل عامل بسؤال وجه إلى  الجدول أعاله 
 ، لسمالتعلٌمٌة فً البرامج المتعددة فً المسم )المسالات الدراسٌة( مع رسالة  األهدافعلى عملٌة تناسك 

لألهداف التعلٌمٌة والبرامج دون استثناء, بإجراء المسم بٌن الحٌن واآلخر مراجعة  وتضمن السؤال الثانً
 على كال العاملٌن. نحوا لموافمةبالمٌل  االساتذة  إجاباتوتمثلت 

 

 الثالث عٌارتشخٌص نماط الموة والضعف للم - 4

 نماط الموة نماط الضعف

مفردات المناهج الدراسٌة بحاجة إلى   -2
 ورات العالمٌة ,التطتحدٌث لمواكبة 

نظرا النمطاع العراق والتعلٌم العالً 
 .عن العالم الخارجً لفترات طوٌلة 

 
 

مواد  العلمٌة باستحداث األلسامتمتاز   -2
بشكل مستمر ودائم ووفما للتطورات 

 إضافةالحاصلة فً التعلٌم الجامعً. 
الستحداث برامج متنوعة للدراسات 

 العلٌا.
تمتاز الدراسات العلٌا فً المسم بتطور  -3

 ها وزٌاداتها بشكل ملحوظاعداد
 

 األهووداف مراجعووة فووً ضووعف وجووود -3
 .التعلٌمٌة

التعلٌم وتطابمها مع رسالة  أهدافوضوح  -3

 مالساأل
 

 

 

 

 

 

 االرغبٖ

 

ال أٚافققققققققققققققك 

 رّبِب

أٚافققك  أٚافك  ِؾب٠ذ أٚافك  ال

 رّبِب  

 د اٌّؾٛس ٚاٌفمشح

 ِٛافك

 رّبِب

   2 

 

رزٕبعققك األ٘قققذاف اٌزؼ١ّ١ٍققخ فقققٟ  15

اٌجققققشاِظ اٌّزؼققققذدح فققققٟ اٌمغققققُ 

)اٌّغبلبد اٌذساع١خ( ِقغ سعقبٌخ 

 لغُ 

5 

٠غشٞ اٌمغُ ثق١ٓ اٌؾق١ٓ ٚا٢خقش  4 10    ِٛافك

ِشاعؼققققققخ ٌأل٘ققققققذاف اٌزؼ١ّ١ٍققققققخ 

 ٚاٌجشاِظ  دْٚ اعزضٕبء

6 
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 اٌشاثغ اٌّؼ١بس

 ٚاٌّشافك اٌّٛظفْٛ

 :المعٌار الرابع على جانبٌن  شتملٌ -تمهٌد 

  أالختصاصاتو  , ألوظٌفٌةألعناوٌن  أألعداد و) من حٌث إحصائٌات تتعلك بالموظفٌن -األول ,. 

  ًوالمختبرات  المالعب و إحصائٌات تتعلك بالمرافك مثل أألبنٌة والفضاءات  -الثان 

  األكادٌمٌٌنالموظفٌن  –أ 
 ؽغت اٌٍمت اٌؼٍّٟ ٚاٌغٕظ األوبد١١ّ٠ٓرٛص٠غ  -1

اٌّغّٛعأٔضٝذو اٌفٕٛاْاٌٛظ١فٟ

 29 7أسزبذ

11 65أسزبذِسبع 

(  ِ11

123ِسبع ِ  )

 53تشٌر أرلام الجدول إلى عدم تناسب أعداد التدرٌسٌٌن مع الطلبة فالنسبة تشٌر إلى  تدرٌسً واحد إلى 

 طالب , إذا ما استبعدنا المدرسٌن المساعدٌن من النسبة .

 البناٌات الخاصة بالمسم )الماعات الدراسٌة وغرف التدرٌسٌن ( –ثانٌا  

االلزظبع–اٌفٍّٟاٌمسُرٛط١فِ ااك–1
 6 ع عغ فاٌز  ٠س١١ٓ

 8 ع عاٌمبعبداٌ  اس١خ

 48 ع عاٌّمبع اٟوًلبعخع اسخ

اٌّ ؽٍخ

 األٌٚٝ

 73 أع اعاٌيٍجخ

 25 ِف ياالسز١فبةاٌم١بسٌٍٟيٍجخ

 2 ع عاٌمبعبداٌ  اس١خ

اٌّ ؽٍخ

 اٌضب١ٔخ

 136 أع اعاٌيٍجخ

 25 ِف ياالسز١فبةاٌم١بسٌٍٟيٍجخ

 3 ع عاٌمبعبداٌ  اس١خ

اٌّ ؽٍخ

 اٌضبٌضخ

 88 أع اعاٌيٍجخ

 25 ِف ياالسز١فبةاٌم١بسٌٍٟيٍجخ

 2 ع عاٌمبعبداٌ  اس١خ

اٌّ ؽٍخ

 اٌ اثفخ

 127 أع اعاٌيٍجخ

 25 ِف ياالسز١فبةاٌم١بسٌٍٟيٍجخ

 2 ع عاٌمبعبداٌ  اس١خ

 اٌّغّٛع

 424 أع اعاٌيٍجخ

 25 االسز١فبةاٌم١بسٌٍٟيٍجخِف ي

 9 ع عاٌمبعبداٌ  اس١خ

اٌ  اسبد

 اٌف١ٍب

26 أع اعاٌيٍجخ

25 ِف ياالسز١فبةاٌم١بسٌٍٟيٍجخ

2 ع عاٌمبعبداٌ  اس١خ
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  -ٌالحظ من الجدول أعاله ما ٌلً :

  تدرٌسً ,  35غرفة ال ٌتناسب مع عددهم البالغ  7البالغة  نإن عدد غرف التدرٌسٌٌ

فً حالة إدخال مساحات غرف رؤساء األلسام  3م4المساحة المخصصة لعضو هٌئة التدرٌس تصل إلى  -2

وهو ال ٌتماشى مع  3م3والسكرتارٌة .وبخالف ذلن فان معدل المساحة للتدرٌسً الواحد ال ٌتعدى 

ن فئة خصوصا إ نالمعدالت العالمٌة . لذا فنحن بحاجة ماسة إلى بناء غرف أضافٌة إلى التدرٌسٌٌ
  فً تزاٌد مستمر . نالتدرٌسٌٌمن  األساتذة

 616 إلىعدد طلبتنا ٌصل  أنما علمنا  إذا. وعدد الطلبة  الماعات الدراسٌة  عدد عدم التناسب بٌنٌالحظ  -3

ذلن الماعات غٌر لاعة بما فً  9عدد الماعات الدراسٌة ال ٌتعدى  وان فً الدوام الصباحً فمط  طالبا

اسة إلى طالب للماعة الواحدة . وهذا ٌعنً بأننا بحاجة م 68ن النسبة تصل إلى الصالحة للتدرٌس .وا

 . األكادٌمًتحمٌك الجودة واالعتماد  أردناما  إذالاعات  5لاعات أضافٌة ال تمل عن 

 312: \9312خالصة الطالة االستٌعابٌة المتاحة للعام  - 3

الطالة االستٌعابٌة للمرافك  ال تتناسب مع الحاجة الحمٌمٌة لها , فهنان  أنٌالحظ من خالصة المولف إلى 
الجامعٌة  والماعات الدراسٌة ولاعات المطالعة فً المكتبة ونمص شدٌد فً عدد  األبنٌةنمص فً عدد 

 . للغة رغم ضرورتهاامختبرات الحاسوب وفً عدد المالعب وانعدام وجود مختبرات 

ع علبعبدع ع  ادع عاٌّجزج ع عاٌّ عت

 غ فاٌز  ٠س١ٓ

ع عاٌمبعبد

اٌ  اس١خ

 ٌٍ  اسبداٌف١ٍب

ع عاٌمبعبداٌ  اس١خ

 ٌٍ  اسبداال١ٌٚخ

1

 ٌىًاٌى١ٍخ

لبعبدِشز وخ

ثبٌزٕبٚةِ 

 االلسبَاالخ ٜ



 

16 

 

 

2 





8 

 

اٌز  ٠س١١ٓاؽ ساألاىب اِٟغبيخٛاوجاٌ أٞؽٛيِاسزي ع-4

رىٌٕٛٛع١باٌز ث١خٚاٌزف١ٍُٚؽ قاٌز  ٠ل
اٌّزٛعظ  االرغبٖ

 اٌّشعؼ

ال أٚافك 

 رّبِب

ال 

 أٚافك 

أٚافك  أٚافك  ِؾب٠ذ

 رّبِب  

 د اٌّؾٛس ٚاٌفمشح

 ِٛافك

 رّبِب

٠ٛاوت اٌزذس٠غ١ْٛ فٟ اٌمغُ أؽذس  8   7   

االفىبس فٟ ِغبي رىٍٕٛع١ب اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ ٚطشائك اٌزذس٠ظ  

1 

اٌزذس٠ت اٌىبفٟ ٌٍزذس٠غ١١ٓ  مغُاٌمذَ ٠  1 10    ِؾب٠ذ

 اٌغذد

2 

 تمثل السؤال كافةتدرٌسً  كلعلى  عاملٌن ، تمثل كل عامل بسؤال وجه إلى  لمد اشتمل االستبٌان أعاله  
 وطرائكفً مجال تكنولوجٌا التربٌة والتعلٌم  األفكار ألحدث التدرٌسٌٌنبالولوف على مواكبة  األول

 لسم تمدٌم حول وتضمن السؤال الثانً ،تماما تمٌل نحو الموافمة اإلجاباتالتدرٌس فً المسم حٌث كانت 
 بالمٌل نحو عدم الموافمة . األلسامرؤساء  إجاباتالجدد, وتمثلت  للتدرٌسٌٌن الكافً التدرٌب

 الرابع حسب المعٌارنماط الموة والضعف  - 5

 نماط الموة - أ

من خالل ابتعاث عدد من التدرٌسٌٌن للحصول على شهادة   األكادٌمٌةهنان دعم لحملة الشهادات   - 2

 .الدول  الدكتوراه فً عدد من 
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الشابة خصوصا فئة المدرسٌن والمدرسٌن المساعدٌن   األعمارمن فئة  نسبة كبٌرة من االساتذة إن – 3

 .لوة دافعة للمستمبل  لسموهذا ٌعطً 

 نماط الضعف –ب 

طالبا  44تدرٌسً واحد لكل  إلىمع عدد الطلبة فالنسبة تشٌر  األساتذة أعدادعدم تناسب  – 2

 ما استبعدنا المدرسٌن المساعدٌن من النسبة . إذا

 .  لسمالموظفٌن لمواكبة خدمات  أعدادزٌادة  إلىالحاجة  – 3

المساحات المتاحة  من المرافك مثل النادي الطالبً والمكتبة والمالعب عدم كفاٌة  – 4
 الرٌاضٌة باعتبارها مرافك داعمة وساندة للعملٌة التعلٌمٌة .

 عدم كفاٌة غرف التدرٌسٌٌن لحاجتهم من حٌث العدد والمساحة . – 5

 . أعدادهاعدم كفاٌة الماعات الدراسٌة فهنان نمص واضح فً  – 6

 الطلبة . أعدادعدم تناسب المختبرات مع  – 7

الحدٌثة فً مجاالت  لألفكارعدم مواكبة التدرٌسٌٌن  إلى الرأيتشٌر استطالعات  – 8
 تكنولوجٌا التربٌة وطرائك التدرٌس .

 عدم وجود تدرٌب كافً للتدرٌسٌٌن لتطوٌر مهاراتهم . – 9

 الخامس :التعلم والتعلٌم والتمٌٌم عٌارالم

 توصٌف وتحلٌل جمٌع برامج التعلٌم -1

على مستوى متمدم فً برنامج البكالورٌوس  لفرص التعلٌمٌة توفر برامج التعلٌم مجموعة من ا
مهنٌا ووجدانٌا من خالل مجموعة من الممررات الدراسٌة  إعداداوالماجستٌر والدكتوراه كما تعد الطالب 

 المختلفة. لسم ألسامذات الصلة بالتخصص الذي توفره 

 9231-8231 أعداد الطلبة المسجلٌن فً البرامج -2

أع اعاٌيٍجخاٌمسُ

عوزٛ اِٖبعسز١ ثىبٌٛ ٠ٛ)

73206االلزظبع

 ةنماذج من األسئلة االمتحانٌ - 

المسم نظر لكثرة أعداد نماذج األسئلة االمتحانٌة  بسبب كثرة الممررات الدراسٌة الممدمة فً  -4
, علٌه ال نجد متسعا لذكرها فً متن التمرٌر لذلن تم اختٌار  والمراحل الدراسٌة و الماجستٌر

ذج على أساس نموذج واحد لكل مرحلة دراسٌة وضعت فً ملحك خاص فً أخر انمال بعض

. وان النماذج األخرى غٌر المعروضة ستكون محفوظة لدى اللجان  ( 3ملحك ) التمرٌر

 االمتحانٌة فً األلسام العلمٌة .
 والجنس  حسب المولع الجغرافًتوزٌع المبول  -4

االٔبساٌ وٛ اٌّغّٛعاٌمسُ
خب طاٌّؾبااخعاخًاٌّؾبااخ

13ذوٛ االلزظبع

19أبس

3اٌ وٛ 

4االصبس

1623

39اٌّغّٛعاٌىٍٟ
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استطالعات رأي الطلبة لبرامج وطرق التدرٌس وأسالٌب التموٌم ,وهل ٌتحمك الرضا عند  -6

 الطالب

 اتفك ال والتعلٌم التعلم محور ت
 بشدة

 ال
 اتفك

 اتفك اتفك محاٌد
 بشدة

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 مستوى التعلٌمٌة البرامج تلبً 2
 الطلبة طموح

11 27 50 74 50 3.23 1.01 

 فً المعتمدة التدرٌس طرائك تتالءم 3
 الطلبة مستوٌات لسم

6 34 64 70 38 3.31 1.16 

( امتحانات) تموٌم أسالٌب لسم تعتمد 4
 والطبٌعة العدد حٌث من مناسبة

8 40 46 75 43 3.35 1.11 

بحالة  عام بشكل لسم طلبة ٌشعر 5
 لرضاا

9 32 54 76 41 3.42 1.15 

لٌم التكرارات والوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري ٌتضح ان اتجاهات الطلبة تتجه نحو  من خالل
 االتفاق على االسئلة التً وجهت لهم فً استمارة االستبٌان

 

 المعٌدٌن , المنتملٌن الراسبٌن نسب النجاح , عدد الطلبة الناجحٌن , 5

 اٌشاعج١ٓ إٌّزم١ٍٓ اٌّؼ١ذ٠ٓ إٌبعؾ١ٓ اٌمغُ

     االلزظبد

 33 3 ال٠ٛعذ 35 االٌٚٝ 

 اٌضب١ٔخ 
146 

 ال٠ٛعذ
8 4 

 اٌضبٌضخ
83 

 ال٠ٛعذ
1 5 

 اٌشاثؼخ 
139 

 ال٠ٛعذ
- 1 

  

 نماط الموة والضعف للمحور الخامس 6

 نماط الموة

 حٌث من المالحظ ازدٌاد عدد الطلبة الخرٌجٌن فً االعوام االخٌرة.  لسمتطور اعداد الخرٌجٌن فً  

 نماط الضعف

 .لسمعدم التنسٌك بٌن متطلبات سوق العمل واعداد الخرٌجٌن من 

 مخرجات التعلٌم -المحور السادس :

 توصٌف مخرجات التعلٌم -1
  :أن ٌصبح لدٌه المدرة على لسمٌتولع من الطالب بعد تخرجه من 

 
خرٌج االلتصاد مؤهل للحصول على العدٌد من الوظائف: تخصص االلتصاد عموماً من  -2

التخصصات المطلوبة كثٌراً فً سوق العمل سواء فً الوظائف الحكومٌة اإلدارٌة بمختلف 
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أنواعها، أو المطاع المالً مثل المصارف وشركات التأمٌن والبورصة، باإلضافة لوظائف 
 ة.المحاسبة واألعمال اإلدارٌ

توزٌع الموارد بالشكل األمثل فً المؤسسة: أي توزٌع الدخل وتنظٌمه وبٌان أثر هذا التوزٌع على  -3
 األفراد كافة وهذا من ضمن األعمال المهمة التً ٌموم بها خرٌج االلتصاد.

تطوٌر المدرات والمهارات: ٌساعد تخصص االلتصاد على صمل مٌول من ٌدرسه وتنمٌتها، مما  -4
عالٌة فً تحدٌد مسار حٌاته العلمً والمهنً وخاصة فً حال كان ٌدرس هذا  ٌجعل لدٌه لدرة

 التخصص عن لناعة ورغبة.
عالج مشاكل الشركة: للمختصٌن بعلم االلتصاد أهمٌة فً إٌجاد حلول جذرٌة ألي مشاكل  -5

 تتعرض لها الشركة سواء إدارٌة أو تسوٌمٌة أو حتى إنتاجٌة من خالل الخبرة فً إدارة الموارد.
وضع الخطط للمستمل: خبراء االلتصاد لدٌهم المدرة والتمنٌة للتنبؤ بالمستمبل العملً للشركة  -6

وخاصة فً مجال التسوٌك واإلنتاج والمدخالت والمخرجات، بالتالً ٌمكنهم المساعدة فً وضع 
 الخطط لتفادي جمٌع األزمات التً لد تتعرض لها الشركات أو المؤسسات التً ٌعملون بها.

 مخرجات التعلٌم ت عملمجاال -7
، نظرا لتعدد األنشطة ، سواء ما االلتصادلسم هنان مجاالت واسعة ومتعددة ، ٌمكن أن ٌعمل فٌها خرٌجو 

كان منها فً مجاالت اإلنتاج، أو االستثمار، أو فً مجاالت العلوم المالٌة والمصرفٌة ودوائر التخطٌط 
التابعة للكلٌة العمل فً الوزارات والدوائر  األلسام، أو تمٌٌم المشروعات، حٌث ٌستطٌع خرٌجو واإلحصاء

العامة والخاصة كافة ، نظرا لتعدد المواد التً ٌحصل علٌها الخرٌج، والتً ال تنحصر فً مجال 
المواد  ذلن من خالل االطالع على خطة إلى، وٌمكن التعرف أخرىترتبط بمجاالت  وإنماتخصصه فمط 

  : العمل وبكفاءة عالٌة فً لسم، حٌث ٌستطٌع خرٌجو األلسامفً 

 
 نماط الموة والضعف فً المحور السادس -8

 ا-  نماط الموة

 العراق. وخارج داخل البحثً النشاط فًلكلٌة ا لتدرٌسً الكبٌرة المساهمة 

 الطلبةإجابات  فً اإلٌجابً الرأي اتضح الطلبة رأي استطالع خالل من  . 

  خصوصا السنتٌن األخٌرتٌن . بشكل عام لسمالخرٌجٌن فً  أعدادتطور 
  وهذا ٌعتبر مكسبا علمٌا كبٌرا. تصاعد وتٌرة التألٌف الحلمات النماشٌة وإلامة 

 الضعف نماط - أ

  فضال عن ضعف مستوى الخرٌج  لسم الخرٌجٌن فً وأعدادعدم التنسٌك بٌن متطلبات سوق العمل
 بسبب عدم وجود برامج تدرٌبٌة مع الدراسة النظرٌة.

 العلمٌة. األلسامٌتم االلتزام بخطط المبول التً تضعها  ال 
  العلمٌة بشكل كبٌر. لأللسامغالبا ما تاتً نتائج المبول فوق الطالة االستٌعابٌة 
 جد خطط لتعٌٌن الخرٌجٌن.ال توو  حاجةتخضع لمعاٌٌر السوق وال خطة الوزارة ال 
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 تطوٌر ومراجعة المناهج –السابع  عٌارالم

  (  س)برنامج البكالورٌو  الممررات الدراسٌة  -:أوال

 االلتصاد  لسم  -1

  المرحلة االولى 
 

  المرحلة الثانٌة 

 الكورس الثانً الكورس االول الكورس الثانً الكورس االول

عدد  المادة
 الوحدات

عدد  المادة
 الوحدات

عدد  المادة
 الوحدات

عدد   المادة 
 الوحدات

   3 اقتصاديات النقود 3 مبادئ االقتصاد 4 مبادئ اقتصاد
 4 اقتصاد جزئ 

 4 تاري    خ الفكر االقتصادي 3 رياضيات لالقتصاديي    3 مبادى االحصاء 4 مبادئ ادارة

   3 مبادى المحاسبة 3 لغة عربية
 3 الحسابات القومية 4 اقتصاد جزئ 

ية 2 رياضياتمبادى ال    الرياضيات 3 لغة انكلي  
 لالقتصاديي   

3 

حقوق ديمقراطية و 
 انسان

 3 اقتصاديات مصارف 3 تاري    خ الوقائع االقتصادية 2 الزظبع٠خأى١ٍز٠خقراءات  3

 3 احصاء اقتصادي 3 حسابات قومية 2حاسبات 3 وبحاسمبادى ال

قراءات اقتصادية 
ية  انكلي  

ية 3  3 حاسبات 3 احصاء اقتصادي 2 لغة انكلي  

اقتصاديات الموارد     
ية  البشر

3    

  المرحلة الثالثة 
 

  المرحلة الرابعة 

 الكورس الثانً الكورس االول الكورس الثانً الكورس االول

عدد  المادة
 الوحدات

عدد  المادة
 الوحدات

عدد  المادة
 الوحدات

عدد   المادة 
 الوحدات

دراسات الجدوى  4 كل  اقتصاد   4 اقتصاد كل  
 االقتصادية

 4 سٌاسات نمدٌة 4

   3 اقتصاد صناع  
 4 تمٌٌم مشارٌع 4 اقتصاد قياس   4 اقتصاد رياض 

 3 بحوث عملٌات 4 نظرية نقدية 3 تنموية وتجارب سياسات 3 اقتصاد دول  

 3 اسالٌب تخطٌط 3 التمويل الدول   3 سياسات اقتصادية دولية 4 مالية عامة

 4 التصاد لٌاسً 3 التخطيط االقتصادي 3 سياسات اقتصادية صناعية 3 زراع  اقتصاد 

 3 مؤسسات مالٌة 3 اقتصاديات النفط 3 سياسات مالية 4 تنمية اقتصادية

  
 3 حاسبات 4 النظم االقتصادية 3 ةمعرفال ياتاقتصاد 4 اقتصاد رياض 

  
 3 التصادٌات طالة 3 بحوث عمليات 3 سياسات اقتصادية زراعية 3 اقتصاد بيئ 

ية  3 مشروع بحث 3طرق بحث 3 لغة انكلي  

ية   3لغة انكلي  

 
, وان متوسط عدد سٌالحظ من الجداول أعاله وجود ممررات دراسٌة مكتوبة ومعمول بها فً برنامج البكالورٌو

 .ممررا  45الممررات الدراسٌة فً األلسام العلمٌة 
 

 فً األلسام العلمٌة سعدد الوحدات الدراسٌة للبكالورٌو – ثانٌا

اٌّغّٛعاٌّ اؽًاٌ  اس١خ

اٌ اثفخاٌضبٌضخاٌضب١ٔخاألٌٚٝ

14=1ن

17=2ن

17=1ن

16=2ن

22=1ن

18=2ن

24=1ن

21=2ن

77=1ن

72=2ن
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رحلة متماربة باستثناء الم الدراسٌةالمراحل ٌالحظ من الجدول أعاله إن عدد الوحدات الدراسٌة فً 
 الرابعة

 االلتصادلسم  – 3برامج الدراسات العلٌا  –ثالثا 

 الساجدتير برنامج -أ 
 اٌىٛ )اٌضبٟٔ اٌىٛ )األٚي

 ػذد اٌٛؽذاد اعُ اٌّبدح ػذد اٌٛؽذاد اسُاٌّبعح
 4 اقتصاد كل   4 نظرية اقتصادية جزئية 

 4  يفكر اقتصاد 4 تنمية اقتصادية 

  
 4  اس  ياقتصاد ق 3 اقتصاد رياض 

 4 نظرية نقدية 3 ة عامة يمال

   ة يوحلقة نقاش ثطرق بح 3 اقتصاد دول  
 
      مستوف

ية     لغة انكلي  
 
      مستوف

 12 ِغّٛع اٌٛؽذاد  12 ِغّٛعاٌٛؽ اد

 
 برنامج الدكتهراه 

 اٌىٛ )اٌضبٟٔ اٌىٛ )األٚي

 ػذد اٌٛؽذاد اٌّبدحاعُ  ػذد اٌٛؽذاد اسُاٌّبعح
 4 اقتصاد كل   4 نظرية اقتصادية جزئية 

   4 تنمية اقتصادية 

  
 4  اس  ياقتصاد ق 3 اقتصاد رياض 

 4 ة عامةيمال 3 نظرية نقدية 

 4  اقتصاد دول   3 يفكر اقتصاد

ية     لغة انكلي  
 
   ة يوحلقة نقاش ثطرق بح    مستوف

 
      مستوف

 12 اٌٛؽذاد  ِغّٛع 12 ِغّٛعاٌٛؽ اد

 
 والدكتهراهالهحدات الدراسية لبرنامج الساجدتير عدد  –ب 

ٚؽ اداٌج ٔبِظ

اٌفظًاألٚي

ٚؽ اد

اٌفظًاٌضبٟٔ

ٚؽ اد

وزبثخاٌ  اسخ

ِغّٛعاٌٛؽ اد

12121236اٌّبعسز١ 

12121260اٌ وزٛ اٖ

 

 ِفشداد إٌّب٘ظ --: ساثؼب

 

ثبٌٕا ٌىض حع عِف عادإٌّب٘ظاٌ  اس١خام رُع عّٔٛذطٚاؽ ٌىًِ ؽٍخع اس١خٌىًلسُعٍّٟ

(ٚاْإٌّبذطاألخ ِٜزٛا حٌ ٜئعا اداأللسبَاٌف١ٍّخ.3)اٍِٟؾك
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اسزي عبد أٞاٌيٍجخؽٛيإٌّب٘ظ:  رط٠ٛش ِٚشاعؼخ إٌّب٘ظ -خبِغب  

االٔؾ اف االرغبٖ

 اٌّف١ب ٞ

اٌّزٛسؾ

 اٌّ عؼ

اٌّؾٛ اٚاٌفم ح د

رم َ 3.42 1.07 ِٛافك ِٓ اٌّفزّ ح إٌّب٘ظ رفزز

 اٌيٍجخ

5 

ٕ٘بن اعزفبدح وج١شح ِٓ إٌّب٘ظ  3.85 0.93 ِٛافك

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّؼزّذح

6 

 حدب مقياس ليكارت الخساسي  وقث  مؼ  خالل نسؽذج استبيانلمتقييػ الجاتي لمكمية تػ قياس السحؽر الدابع 
االستبيان الخاا حيت ركخ ىجا الجخء مؼ  كافة السحاحل و  األقدام لكافة قدػوجو لعيشة عذؽائية مؼ سمبة 

بسثى  األولعمى  عامميؼ ، تسثل كل عامل بداال وجو إلى عيشة الثراسة ، تسثل الداال   جبتطؽيح السشاى
االستفادة مؼ عثميا مؼ السشاىج تحقق وتزسؼ الداال الثاني  ، الطمبةتعخيخ السشاىج السعتسثة مؼ تقثم 

،   العامميؼ عمى ، إذ أظيحت إجابات أفحاد العيشة بالسؽافقة أعالهالجثول  التعميسية السعتسثة التي يؽضحيا
تفادة كبيحة لمعامل الثاني بؽجؽد اسالسؽضحة  وفقا لمستؽسط السحجح السسثل بالؽسط الحدابي والتي كان  التفؽق 

ى ، البالغة  آ  آتعخز السشاىج السعتسثة مؼ تقثم الطمبة األولعمى  العامل   مؼ السشاىج التعميسية السعتسثة
، ليسا  ى0493،     1407آبانححاف معياري والثاني عمى التؽالي،  األولى  لمعامميؼ  3485و       3442

%ى ، فيسا كانة أقل 45ى محة واشدبة آ47لعامميؼ  معا بالسؽافقة بت آا ساتكحارا لمعؽامل ى اإلجابات أكثحوكانة 
 . %ى5واشدبة آ اتى مح 5بتآ األولتكحارا لمعؽامل ىؽآعثم السؽافقة بذثةى لمعامل  اإلجابات

 تقييم نقاط القهة والزعف حدب السعيار الدابع – سادسا
 نقاط القهة – أ
وان متؽسط عثد السقحرات  كافة حؽل بحنامج البكالؽريؽس األقداموجؽد مقحرات دراسية مكتؽاة في  – 1

 مقحرا لكافة األقدام . 34الثراسية
 تقارب عثد الؽحثات الثراسية في األقدام العمسية كافة باستثشاء قدػ السحاسبة. – 2
 إن بحامج الثراسات العميا مؽحثة مؼ حيت عثد الؽحثات الثراسية في األقدام العمسية . –3
 العات رأي الطمبة إلى استفادتيػ مؼ السشاىج الثراسية .أشارت استط – 3
 ال تؽجث في ىجا السحؽر    نقاط الزعف – ب  
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 المحور الثامن/ البحث العلمً

 النماشٌة والمنح البحثٌة والحلمات  واإلشرافنشاط التألٌف والترجمة والبحث العلمً  -:أوال

 حهل البحث العمسي الطمبة رأياستطالع  -ثانيا 
االٔؾ اف االرغبٖ

 اٌّف١ب ٞ

اٌّزٛسؾ

 اٌّ عؼ

 د اٌّؾٛ ٚاٌفم ح

ٚاٌّؼٕٛٞ ٠مذَ اٌمغُ اٌذػُ اٌّبدٞ  3.51 1.12 ِٛااك

 اٌّطٍٛة إلٔغبص ثؾٛس اٌزخشط

1 

ٕ٘بن ِغزٜٛ وج١ش ِٓ اٌزفبػً ِغ  3.65 1.14 ِٛااك

 اٌزذس٠غ١١ٓ

2 

 
اشزًّعٍٝعب١ٍِٓأ٠ؼبفئذفاٌجؾشاٌفٍّٟثّؾٛ اٟاٌزم ٠ اٌّ وزٌٍٞزم١١ُاٌ ارٟضبِٓاٌرّضًاٌّؾٛ 

اٌسإاي رّضً ف اٌ  اسخ ئٌٝع١ٕخ اٌّبعٞٚاٌّفٕٛٞاٌّيٍٛةاٌ ٞاألٚيرّضًوًعبًِثسإايٚعٗ ثبٌ عُ

ثزٛا اٌّسزٜٛاٌىج١ ِٓاٌزفبعًِ اٌز  ٠س١١ٓٚرؼّٓاٌسإاياٌضبٟٔف٠م ِٗاٌمسُإلٔغبزثؾٛساٌزج ط

 ا ادٚاٌزى ا ادإٌسج١خفِٚمب١٠لاٌزٛسؾٚاٌزشزذفئذأظٙ د(ِٓخ ياٌزى2اٌغ ٚي)اٌز٠ٟٛػؾٙب

ثبٌّٛاامخ اٌف١ٕخ أا اع اٌفب١ٍِٓئعبثبد اٌؾسبثٌٟى  ثبٌٛسؾ اٌّّضً اٌّ عؼ ٌٍّزٛسؾ ٚامب  اٌّٛػؾخ  ف

ألٚياٌٍفب١ٍِٓ(1,14ف1,12)ثبٔؾ افِف١ب ٞ(ف3,51ٚ3,65اٌّزمب ةع اث١ّٕٙبفاٌجبٌ خ)

ٌٍفٛاًٌٍِ٘ٛفبًِاإلعبثبدأوض فٚوبٔذٚاٌضبٟٔعٍٝاٌزٛاٌٟ )األٚيرى ا ا (ِ حٚثٕسجخ39ثبٌّٛاامخثـ

وبٔذأل39ً) )ع َاٌّٛاامخثش ح(ثـ)اإلعبثبد%(فا١ّب ٌٍفٛاًٌٍِ٘ٛفب١ٍِِٓفب (ِ حٚثٕسجخ46رى ا ا

(5)%



 صبٌضب–اسزي عبد أٞأعؼب ا١ٌٙئخاٌز  ٠س١خ
 

المتوسط  المحور والفمرة 
 المرجح

االنحراف 
 المعٌاري

 االتجاه

 المطلوب والمعنوي المادي الدعم لسم تمدم 2
 فٌها لتدرٌسٌٌن ا بحوث نجازال

2.97 

 
عدم  1.323

 الموافمة

 ا للبحث لداعمةا  اكللهٌ ا بأن المول ٌمكن 3
  لعلمً

 مناسبة لسملبل ن م

عدم  0.855 2.70
 الموافمة

اٌؾٍمبد  األثؾبس اٌزشعّخ اٌزأ١ٌف اٌغٕخ

 إٌمبش١خ

 إٌّؼ اٌجؾض١خ اإلششاف اٌؼٍّٟ

 139ثىبٌٛس٠ٛط  25 93 0 7 2021/2022

 20اٌّبعغز١ش 

 6اٌذوزٛساٖ 

0 
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اٌ اٌّؾٛ  اٌ ارٟضبِٓرّضً اٌّ وزٌٍٞزم١١ُ ثّؾٛ اٟاٌزم ٠  )األلسبَ ؤسب ئٌٝاٌجؾشاٌفٍّٟاٌّٛعٗ

 ئٌٝأّٟٛذطاالسزج١بْأ٠ؼباٌ ٞوبِْٛعٙب رّضًوًعبًِئذاٌيٍجخ(ف ف اشزًّعٍٝعب١ٍِٓأ٠ؼب

 اٌسإاي رّضً ف اٌ  اسخ ع١ٕخ ئٌٝ ٚعٗ األٚيثسإاي رم ِٗ اٌ ٞ اٌّيٍٛة ٚاٌّفٕٛٞ اٌّبعٞ لسُثبٌ عُ

اٌ اعّخٌٍجؾشبوًا١ٌِٙٓع ِٙبا١ّب٠جضثبٌّ  ّخٚرؼّٓاٌسإاياٌضبٟٔفإلٔغبزثؾٛساٌز  ٠س١١ٓ

 ِٓخ ياٌزى ا ادٚاٌزى ا ادإٌسج١خفِٚمب١٠لأع ٖاٌغ ٚياٌز٠ٟٛػؾٙبفلسُاٌفٍِّٟٓلجً



ث اٌف١ٕخ أظٙ دئعبثبدأا اع ئذ اٌزٛسؾٚاٌزشزذف ٌى اٌفب١ٍِٓاٌّٛاامخف َ ٚامباٌزبِخ  اٌّٛػؾخ  ف

ثبٔؾ افِف١ب ٞ(ف97ٚ2,70ف2ٌٍّزٛسؾاٌّ عؼاٌّّضًثبٌٛسؾاٌؾسبثٟاٌّزمب ةث١ّٕٙبفاٌجبٌ خ)

رى ا اٌٍفٛاًٌِ٘ٛى اإلعبثبدأوض فٚوبٔذٚاٌضبٟٔعٍٝاٌزٛاٌٟاألٚيٌٍفب١ٍِٓ(0,855ف1,323)

ٌفبًِارى ا اٌٍفٛاًِ٘ٛاإلعبثبد%(فا١ّبوبٔذأل87,5ً(ِ حٚثٕسجخ)14)ةاٌّٛاامخٌفب١ٍِٓثف َا

%(6,25ٚثٕسجخ)(ِ ح1)اٌضبٟٔثف َاٌّٛاامخٌٍٚؾ١بعثـ

 
 

 ساثؼب – رم١١ُ ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف ؽغت اٌّؼ١بس اٌضبِٓ
  -- نماط الموة : -أ 

حلمة سنوٌا  25ٌعبر عن نشاط ملحوظ لأللسام العلمٌة أي بحدود  إن مستوى الحلمات النماشٌه 1
 . للمسم الواحد

 التخرج أبحاثالطلبة بخصوص تمدٌم الدعم المادي والمعنوي النجاز  رأيٌشٌر استطالع  – 2
 الموافمة والتأٌٌد وهً تشكل عامل لوة . إلىوالى وجود تفاعل كبٌر مع الهٌئة التدرٌسٌة  

 نماط الضعف: -ب 

حركة الترجمة بسبب ضعف مستوى اللغة االنكلٌزٌة ألغلب أعضاء هٌئة التدرٌس . وهذا  انعدام –1
 عبر التدرٌب . رفع مستوى مهارات اللغة االنكلٌزٌةب ٌتطل

% من أعداد الهٌئة التدرٌسٌة .وهً تحتاج إلى تشجٌع 8ضعف حركة التألٌف وهً ال تتعدى نسبة  –2
 مادي ومعنوي .

 وان مستوى النشر ٌفتمر إلى عامل التأثٌر . ضعف حركة البحث العلمً – 3 
 ال تمدم الدعم المطلوب مادٌا ومعنوٌا النجاز أبحاثهم . لسمأن أشارت استطالعات رأي األستاذة  إلى  – 5

 التاسع المعٌار

 الجهدة والتحدين إدارة

مؼ جية، وتطؽيح جؽدة البحامج  أدائياببحنامج ضسان الجؽدة وتعسل عمى تحديؼ  قدػتمتخم  أنيشبغي 
باجحاء تقييسات دورية لبحنامج الجؽدة لمكمية ولكل  قدػتقؽم  أن. ويشبغي أخحى السختمفة مؼ جية  األكاديسية
تتسحؽر  عمى أنى، AACSBآاألمحيكية وفق معاييح عالسية مثل معاييح ىيئة االعتساد  أقدامياقدػ مؼ 

 .قدػ أىثاففي تحقيق  إسيامياحؽل مخحجات التعميػ لكل قدػ واحنامج دراسي ومثى  األىسية
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والستعمقة بذكل  قدػالجؽدة والتحديؼ السطبقة في  إدارةيعحض السحؽر التاسع وصفا وتعميقا لبحامج    
 :كسا يمي ى AACSBآاألمحيكية خاا بساشحات ومعاييح ىيئة االعتساد 

 :واألداءشعبة ضسان الجهدة  -2

في  واألداءعؼ كل بحامج الجؽدة  مدئؽلةى واألداءشعبة متخررةآ شعبة ضسان الجؽدة  قدػيؽجث في    
 قدػفي  واألداء. وتتؽلى شعبة ضسان الجؽدة األداء، وتزػ وحثتيؼ ىسا: وحثة ضسان الجؽدة، ووحثة قدػ

 أدائيامدتؽى  قدػلبحامج ضسان الجؽدة وذلغ وفق ماتسح سشؽي تحاجع فيو  قدػالتأكث مؼ مثى تطبيق 
سشؽيا مقارنة بالدشؽات الدابقة وفق ماشحات ومعاييح ىيئة الجامعات العحاية لتقييػ نقاط القؽة والزعف في 

 وتقثيػ التؽصيات الالزمة لتالفي نقاط الزعف وتطؽيح نقاط القؽة. أدائيا

 قاعدة البيانات: -3

بشاء قاعثة بيانات تذسل كل  إلىقاعثة بيانات متكاممة وتحتاج  إلى واألداءتفتقح شعبة ضسان الجؽدة    
 والعسل عمى تحثيثيا بذكل مدتسح. قدػمجاالت 

 :قدمنذر ثقافة الجهدة في  -3

دورات تثريبية في مجال  أقامةنذاسات رسسية لشذح ثقافة الجؽدة، عمى سبيل السثال  إلى قدػ تحتاج   
. األداءى تبشي الجؽدة في لؽحات تذجع عم أووضع ممرقات  أوالسؽظفيؼ،  أوالجؽدة سؽاء لمتثريدييؼ 

 .قدػفي ىجا السجال عمى التأكيث عمى نذاسات الجؽدة في مجمد  قدػويقترح نذاط 

 :األكاديسياالعتساد  -4

شحعة باإلجحاءات الالزمة  أالن قدػمؼ اي ماسدة دولية، و  األكاديسيعمى االعتساد  قدػلػ تحرل    
 إجحاءفي خطؽة  وقث بثأتى، AACSBآ األمحيكيةمؼ ىيئة السعاييح  األكاديسيلمحرؽل عمى االعتساد 

 التقييػ الجاتي.

 قائسة الفحص: -5

الجؽدة في  وإجحاءاتلبحامج  االحراء قدػ ػ قائسة فحل لمتأكث مؼ مثى تطبيقبترسي قدػقامة 
لمدادة رؤساء  أجحيةمؼ قائسة الفحل التي  السحرمةيؽضح الشتائج  األتينذاساتيا السختمفة، والجثول 

 :األقدام

 



 
 

 

32 

 قدػقائسة فحل ألنذطة الجؽدة في 

هل تطبق الشذاطات 
 في القدم: التالية

الهسط  غير مطبق مطبق
 الحدابي

الشدبة  التكرار
 السئهية

الشدبة  التكرار
 السئهية

 

 1.4 %63 3 %43 2 تقارير الجهدة -1

 3 / / %211 6 تقييػ السؽاد الثراسية -3

بيؼ  لجان التذاور -4
 التثريدييؼ والطمبة

6 211% / / 3 

 

 إذالستعمقة بتقاريح الجؽدة كانة ضعيفة،  األقدام، نالحظ بان نذاسات أعالهومؼ خالل تحميل الجثول    
بالشدبة لشذاط تقييػ السؽاد  أماالعمسية بان ىجا الشذاط غيح مطبق.  األقدام%ى مؼ رؤساء 71آأشار

، وكجلغ الحال بالشدبة لمشذاط الخاا بتذكيل قدػالعمسية في  ألقداماالثراسية فقث كان مطبقا في كل 
 لجان لمتذاور بيؼ التثريدييؼ والطمبة.

 :و الزعف حدب السعيار التاسعنقاط القهة  تقييم-6

 نقاط القهة – أ

عؼ تطبيق بحامج  مدئؽلةضسؼ الييكل التشعيسي  واألداءوجؽد شعبة متخررة بزسان الجؽدة  -2
 .واألقدام قدػالجؽدة في 

 .قدػالعمسية في  األقدامتغطي عسميات ضسان الجؽدة كافة جؽانب البحامج السعتسثة في  -3

يتشاول تقييػ الجؽدة جؽانب السثخالت والعسميات والسخحجات مع االىتسام بثرجة كبيحة بسخحجات التعميػ  -4
 بذكل خاا.

بذكل دوري واحزؽر مثيح شعبة ضسان الجؽدة  قدػيتػ مشاقذة بحامج ونذاسات الجؽدة في مجمد  -5
 .واألداء

معتسثة مؼ قبل اتحاد الجامعات العحاية وتقام سشؽيا مؼ  أساسيةعسميات التقؽيػ مبشية عمى معاييح  -6
 .قدػخالل ماتسح يتػ فيو مشاقذة جسيع انجازات 
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 .واألداءىيئة التثريد مداولية شعبة ضسان الجؽدة  أعزاءيتؽلى احث  -7

 نقاط الزعف: -7

الييئة  أعزاءعثم وجؽد قاعثة بيانات محكخية في شعبة ضسان الجؽدة تتزسؼ بيانات تفريمية عؼ  -2
، يسكؼ الؽصؽل الييا بديؽلة، وتحاجع قدػفي  األخحى الطمبة وكل الجؽانب  وأعثادالتثريدية والسؽظفيؼ 

 بانتعام، وتقثم بذكل تقاريح دورية سشؽية.

 تحة الساضية عسمية تقؽيػ ذاتي لبحامج الجؽدة، ووضع خطة لتحديشيا.في الف قدػلػ تجحي  -3

ىيئة التثريد والسؽظفيؼ في عسميات ضسان الجؽدة، الن ضسان الجؽدة  أعزاءعثم اشتحاك جسيع  -4
 يتطمب مذاركة جسيع العامميؼ في الساسدة.

 جخءًا ال يتجخأ مشيا. عثم دمج عسميات ضسان الجؽدة في عسميات التخطيط بذكل كامل بحيت تربح -5

، عمى وجو الخرؽا بالشدبة لدؽق العسل قدػفيسا يخل مخحجات  لمحأي اتاستطالع إجحاءعثم  -6
 الستسثل بالثوائح الحكؽمية.

 ال يتػ تقثيػ تقاريح عؼ نذاسات ضسان الجؽدة واحامجيا بذكل دوري ومشتعػ. -7

 وعثم كفايتيا لشذاساتيا السختمفة. قمة التخريرات السالية السخررة لبحامج ضسان الجؽدة -8

ىيئة التثريد في دورات تثريبية خارج البمث في مجال ضسان الجؽدة، عمى  أعزاءبعض  إشحاكعثم  -9
 وجو الخرؽا في مجال الثورات الستخررة في عسمية التقؽيػ الجاتي لتأىيميػ كسقؽميؼ ذاتييؼ لمكمية.

ة، الستسثمة باقامة دورات تثريبية في مجال ضسان في مجال نذح ثقافة الجؽد قدػضعف نذاسات  -:
والذعب  والؽحثات  األقدامالجؽدة لكل  أدلةالجؽدة، وتؽفيح  أىسيةالجؽدة ونذح السمرقات التي تاكث عمى 

 ، وكجلغ تكحيػ الستسيخيؼ في مجال الجؽدة،قدػفي  اإلدارية

 العاشر )خدمات الدعم( عٌارالم

التمثلة بخدمات المكتبٌة وخدمات تكنولوجٌا المعلومات  لسمٌتضمن هذا المحور خدمات الدعم التً تمدمها 
وكما  لسموخدمات الدعم االخرى بما ٌسهم فً تحسٌن الخدمات التعلٌمٌة والخدمات االخرى التً تمدمها 

 االتً:
 ثانٌا: اعداد الكتب فً مكتبات االلسام العلمٌة :

اضافة لمكتبة الكلٌة والجدول التالً ٌشٌرالى اعداد تخصصة فً بعض االلسام العلمٌة توفر مكتبة مت
 الكتب:
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 المجموع اعداد الكتب فً مكتبة الكلٌة اعداد الكتب فً مكتبة المسم

400 2968 3368 

 ثالثا:اعداد االطارٌح والرسائل العلمٌة الجامعٌة:

 وهو ماٌشٌر  الٌه ختصاص االحصاء اٌضا على االطارٌح والرسائل ال مسمالتحتوي مكتبة 
 التالً الجدول 

 اعداد االطارٌح والرسائل والمجالت العلمٌة

 المجالت العلمٌة الرسائل االطارٌح

36 145  91 

 :اترابعا:االستعار

خدمات االستعارة للتدرٌسٌن والموظفٌن والطلبة والجدول ادناة ٌبٌن  الكلٌة والمسمتمدم مكتبة 
 معدل االستعارة اسبوعٌا للتدرٌسٌن والطلبة

 جدول معدل االستعارة من المكتبة اسبوعٌا للتدرٌسٌن والطلبة

 المجموع الطلبة التدرٌسٌٌن

61 711 761 

 

 فً تحدٌث وتطوٌر المكتبة مسمالسٌاسات  خامسا:

بعملٌات شراء لمصادر حدٌثة ومتنوعة ومن دور نشر عربٌة  ولكن بسبب  مسمال امل
 فً هذه السنة بشراء وتحدٌث المصادر. مسمالمم ٌالظروف المالٌة التً ٌمر بها البلد لم 

 سادسا: تدرٌب الطلبة

فً  لسمحول الخدمات التً تمدمها  لسمٌوضح الجدول ادناه اتجاهات اجابات عٌنة من طلبة 
 رٌب.مجال التد

 

اٌّزٛعظ  االرغبٖ

 اٌّشعؼ

  اٌّؾٛس ٚاٌفمشح أٚافك رّبِب   أٚافك  ِؾب٠ذ ال أٚافك  ال أٚافك رّبِب

ِزٛعظ 

 اال١ّ٘خ

رؼذ فزشح اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ )شٙش ٚاؽذ خالي  40 63 38 20 16 3,514

 شٙش رّٛص ِٓ اٌغٕخ اٌذساع١خ اٌضبٌضخ ( وبف١خ

 

اة متوسط والذي ٌشٌر الى وجود اتج 3,514ولد تم احتساب المتوسط  المرجح والذي بلغ 
 .ة لمدى كفاٌة فترة التدرٌب الصٌفًاالهمٌة فً ادران العٌن

 سابعا:تكنولوجٌا المعلومات

 مستلزمات اساسٌة لتكنولوجٌا المعلومات التً تتضمن االتً: لسمتتوفر فً 

 ثالثة 4عدد المختبرات :-2
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 حاسبة 211عدد الحسبات:-3

 خدمة انترنٌت االنترنٌت:ال توجد-4

 ورئاسة الجامعة  لسماالنترانٌت: توجد هذه الخدمة حٌث تم تبادل الكتب الرسمٌة بٌن 5

 متر مربع326مساحة المختبرات: -6

 العاشر عٌارنماط الموة والضعف للمتمٌٌم  –ثامنا 

 الموة: -أ

 والمحاسبة واالحصاءادارة االعمال و االلتصادوجود مكتبات متخصصة فً السام -2

 الضعف: -ب 

  مسمالعدم توفر تصنٌف عالمً للكتب الموجودة فً -2

كتاب  وهً لٌست كثٌرة بالمٌاس الى عدد الطلبة  511ٌصل الى  مسمالان مجموع الكتب فً  - 3

  ختالف البرامج التعلٌمٌة من البكلورٌوس والماجستٌر والدكتوراه ., نظرا ألوالتدرٌسٌٌن 

 % .37االسبوعٌة فعلى مستوى الطلبة تبلغ نسبة االستعارة ضعف حركة االستعارة  -4

 عدم توفر مجالت  ودورٌات عالمٌة-5

 عدم توفر خدمة االنترنٌت-6

 عدم توفراجهزة استنساخ كافٌة فً المكتبة-7

 عدم كفاٌة الماعات المخصصة للمطالعة فً المكتبة-8

 المساحة المخصصة لعرض الكتبتكدس الكتب فً رفوف المكتبة بشكل عشوائً لعدم كفاٌة -9

 .لسمعدم وجود مكتبة افتراضٌة داخل -:

عدم كفاٌة المختبرات فهً ثالثة ال تتناسب مع حاجات االلسام الخمسة ,حٌث ٌنبغً مضاعفة اعداد  –. 21

 الحاسبات فٌها وتشغٌل العاطل منها .

 الحادي عشر العاللات الخارجٌة: عٌارالم

 فً مجال العاللات الخارجٌة  ملسٌتضمن هذا المحور نشاطات 

:برنامج التبادل مع الجامعات االخرى العربٌة والعالمٌة: ٌوضح الجدول ادناة اراء السادة رؤساء اوال
 عن برامج التبادل مع الجامعات العربٌة والعالمٌة. لسمااللسام العلمٌة فً 
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 حول العاللات الخارجٌة اساتذة المسم جدول استطالح راي 

 

 د

 

ارفك  اٌفمشح

 ثشذح

ال  ِؾب٠ذ ارفك

 ارفك

ال 

ارفك 

 ثشذح

اٌّزٛعظ 

 اٌّشعؼ

 االرغبٖ



1

٠ٕغك اٌمغُ ِٓ 

ِغزشبس٠ٓ 

د١١ٌٚٓ ِٓ 

اٌخبسط ٌزط٠ٛش 

 إٌّب٘ظ 

ع1312,4ْٚ

اٌّزٛسؾ



2

رٛعذ ثشاِظ فٟ 

ٌزجبدي  لغُ

اٌطٍجخ ِغ 

عبِؼبد ػشث١خ 

 ٚاعٕج١خ

ع11212,4ْٚ

اٌّزٛسؾ

ٌتعلك بتنسٌك االلسام حول المستشارٌن  متوسط بماالدون الٌه الجدول اعاله حول االتجاه ولماٌشٌر 
لتبادل الطلبة مع  لسمبرامج ب الدولٌٌن من الخارج لتطوٌر المناهج ، وكذلن اٌضا نفس االتجاه فٌما ٌتعلك

 .جامعات عربٌة واجنبٌة

 برامج تدرٌب التدرٌسٌن خارج العراق :ثانٌا

 عن مدى فاعلٌة خطط لسمٌوضح الجدول ادناة اتجاهات اجابات عٌنة من تدرٌسٌن 

 مشاركة التدرٌسٌن فً برامج تدرٌب خارج العراق 

 حول برامج التدرٌب خارج العراق لسمجدول استطالح راي عٌنة من تدرٌسٌن 

ال ارفك  ال ارفك ِؾب٠ذ ارفك ارفك ثشذح 

 ثشذح 

اٌّزٛعظ 

 اٌّشعؼ

 االرغبٖ

خطظ ٌّشبسوخ  لغٌُذٜ 

اٌزذس٠غ١١ٓ فٟ ثشاِظ 

 رذس٠ت خبسط اٌؼشاق 

دْٚ  2,3 17 14 8 9 2

 اٌّزٛعظ

ٌّشب وخاٌز  ٠س١١ٓاٟث اِظر  ٠تلسُخيؾوٌشٌر االتجاه الى دون المتوسط فٌما ٌتعلك بموضوع

 .خب طاٌف اق

 الحادي عشر عٌارنماط الموة  والضعف للمتمٌٌم  –ثالثا 

 ال توجد الموة: نماط  -أ

 الضعف:نماط  -ب 

 عدم اسمطاب مستشارٌن دولٌتٌن من خارج البلد لتطوٌر البرامج  الدراسٌة لكافة االلسام.-ا
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 ال توجد برامج لتبادل الطلبة مع جامعات عربٌة واجنبٌة.-ب

 ضعف برامج التدرٌب للتدرٌسٌن خارج البلد والتصرت على مجموعة للٌلة من التدرٌسٌن. -ج 

 SWOTتحميل

وتحثيث الفحا والتيثيثات  قدػوىؽ أسمؽب تحميمي لسعحفة نقاط القؽة والزعف في  •
التي تؽاجييا .واشاء عمى ذلغ يتػ دعػ الفحا ونقاط القؽة ومعالجة نقاط الزعف 

 والتيثيثات السحتسمة . 
عن مصفوفة توضح صفوفها عوامل الموة والضعف باعتبارها عوامل عبر ٌ والجدول اعاله

, بٌنما ٌوضح الصف الثانً العوامل الخارجٌة المتمثلة بالفرص  األولداخلٌة كما فً الصف 
ٌوضح العوامل المفٌدة المتمثلة فً  األولعمودٌا فان العمود  إلٌهاما نظر  وإذاوالتهدٌدات . 

ة , والعمود الثانً ٌوضح العوامل الضارة والتً تتمثل فً نماط نماط الموة والفرص المتاح
 الضعف والتهدٌدات .

 

 
 
 
 
 
 
 

HARMFUL  HELPFUL   

W  S  Internal 
Origin  

T  O  External 
Origin  
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 السعيار األول
 السقدمة واإلطار العام

 نقاط الزعف نقاط القؽة
رسالة، وأىثاف معتسثة و  تؽجث لمكمية رؤية-1

 ومؽثقة. 
عسل يال تؽجث خطة إستحاتيجية  مؽثقة  - 1  

 . قدػعمييا 

إعالن نتائج تقييػ ومحاجعة الشعحاء  عثم  -2   – 2
التشافدي لمكمية ضسؼ نطاق  ثورإبحاز اللغحض 

،  وذلغ لسداعثة متخجي القحار في التقييػ العام 
بتحديؼ األداء و التغمب عمى نقاط ألزعف  قدػ

 .وتعخيخ نقاط القؽة
 الهيكل التشعيسي واإلداري  -السعيار الثاني 

 نقاط الزعف نقاط القؽة 
كل التشعيسي لمكمية بؽضؽح يالي يترف-1

خطؽط الدمطة ويدسح بالتعاون الستبادل 
 بيؼ مدتؽياتو ووحثاتو .

التؽجو  تتؽاءم مع سبيعة عسميةال تؽجث للية  - 1
اإلستحاتيجي لمكمية في ضؽء آ الحؤية ، الحسالة ، 

تخريل السؽارد  مع أسمؽب اإلستحاتيجية ى واألىثاف 
 بكل أنؽاعيا . 

كافة اإلدارات  اإلداري  يتزسؼ الييكل-2
والؽحثات التي يسكؼ أن تقثم الثعػ لمعمسية 

 .التعميسية 
 

ضعف التخريرات السالية الستعمقة بالبحت  - 2
 العمسي والتطؽيح اإلداري . 

 

 سؽاء لمسدئؽليات دقيق تحثيث يؽجث-3
 وفقا قدػب التشفيجية أو األكاديسية لمقيادات
 . التشعيسي لمييكل

في تؽزيع السؽارد دون أن  والذسؽل سحكخيةال - 3
يكؽن ىشاك خطط ومؽازنات عمى مدتؽى الؽحثات 

  اإلدارية واألقدام العمسية  .
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 األهداف التعميسية لمبرامج – السعيار الثالث
 

 نماط الموة نماط الضعف

مفردات المناهج الدراسٌة   -4
بحاجة إلى تحدٌث لمواكبة 

نظرا  ورات العالمٌة ,التط
النمطاع العراق والتعلٌم 
العالً عن العالم الخارجً 

 .لفترات طوٌلة 
 

باستحداث مواد بشكل العلمٌة م الساألمتاز  ت -2

مستمر ودائم ووفما للتطورات الحاصلة فً التعلٌم 
. إضافة الستحداث برامج متنوعة الجامعً

 للدراسات العلٌا.
 

رؤٌة و وضوح أهداف التعلٌم وتطابمها مع  -3

 لسمرسالة 

 

 

 

 

 الموظفٌن والمرافك –المعٌار الرابع 

 نماط الضعف نماط الموة

تطور أعداد الخرٌجٌن  -2

 عبر السنوات

متطلبات سوق العمل وأعداد الخرٌجٌن من عدم التنسٌك بٌن  - 2

 لسم.
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 التعلم والتعلٌم والتمٌٌم –المعٌار الخامس 

 

 مخرجات  التعلٌم –المعٌار السادس 
 نماط الضعف نماط الموة 

 فًلكلٌة  ا لتدرٌسً الكبٌرة المساهمة - 2

 العراق وخارج داخل البحثً النشاط

 األلسامٌتم االلتزام بخطط المبول التً تضعها  ال  - 2

  العلمٌة.

بشكل  لسمالخرٌجٌن فً  أعدادتطور  - 3

 خصوصا السنتٌن األخٌرتٌن عام

ستٌعابٌة نتائج المبول فوق الطالة اال تأتًغالبا ما  - 3

 العلمٌة بشكل كبٌر. لأللسام
 

 نماط الضعف نماط الموة 

هنان دعم لحملة الشهادات األكادٌمٌة  من  - 2

ابتعاث عدد من التدرٌسٌٌن للحصول خالل 
على شهادة الدكتوراه فً عدد من البلدان 

وكذلن عدد من موظفً لسم للحصول على 
 شهادة الماجستٌر .

 

عدم تناسب أعداد األساتذة مع عدد الطلبة  - 2

طالبا إذا  44فالنسبة تشٌر إلى تدرٌسً واحد لكل 

   ما استبعدنا المدرسٌن المساعدٌن من النسبة 

إن نسبة كبٌرة من األساتذة من فئة  - 3

األعمار الشابة خصوصا فئة المدرسٌن 
والمدرسٌن المساعدٌن  وهذا ٌعطً لسم لوة 

 دافعة للمستمبل .
 

الحاجة إلى زٌادة أعداد الموظفٌن لمواكبة   - 3

 خدمات لسم  .
 

إن النسبة الغالبة من الموظفٌن هم من فئة  - 4

نصفهم دون الشباب ,حٌث أن أكثر من 
األربعٌن عاما وهذا ٌعطً لسم لوة دافعة 

 أخرى للمستمبل .
 

عدم كفاٌة المساحات المتاحة  من المرافك   - 4

مثل النادي الطالبً والمكتبة والمالعب الرٌاضٌة 
 باعتبارها مرافك داعمة وساندة للعملٌة التعلٌمٌة .

 

عدم كفاٌة غرف التدرٌسٌٌن لحاجتهم من   - 5

 حٌث العدد والمساحة .
 

عدم كفاٌة الماعات الدراسٌة فهنان نمص   - 6

 واضح فً أعدادها .
 

 عدم تناسب المختبرات مع أعداد الطلبة  - 7

تشٌر استطالعات الرأي إلى عدم مواكبة  - 8

التدرٌسٌٌن لألفكار الحدٌثة فً مجاالت تكنولوجٌا 
 التربٌة وطرائك التدرٌس .

  

عدم وجود تدرٌب كافً للتدرٌسٌٌن لتطوٌر  - 9 

 مهاراتهم
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تصاعد  الحلمات النماشٌة وإلامة  - 4

وهذا ٌعتبر مكسبا علمٌا  وتٌرة التألٌف
 كبٌرا.
 
 

و  حاجةتخضع لمعاٌٌر السوق وال خطة الوزارة ال - 4

 ال توجد خطط لتعٌٌن الخرٌجٌن.
 

 تطهير ومراجعة البرامج–السعيار الدابع 
 الزعف نقاط نقاط القؽة 

وجؽد مقحرات دراسية مكتؽاة في األقدام كافتة حتؽل  - 1
بحنتتتتتتتتتتامج البكتتتتتتتتتتالؽريؽس وان متؽستتتتتتتتتتط عتتتتتتتتتتثد السقتتتتتتتتتتحرات 

 مقحرا لكافة األقدام . 34الثراسية
 

 ال يؽجث

تقتتتارب عتتتثد الؽحتتتثات الثراستتتية فتتتي األقدتتتام العمسيتتتة  – 2
 كافة باستثشاء قدػ السحاسبة.

 
مؽحتتتتثة متتتتؼ حيتتتتت عتتتتثد إن بتتتتحامج الثراستتتتات العميتتتتا  - 3

 الؽحثات الثراسية في األقدام العمسية .
 
أشتتارت استتتطالعات رأي الطمبتتة إلتتى استتتفادتيػ متتؼ  - 4

 السشاىج الثراسية .
 

 البحث العمسي –السعيار الثامن 
 نقاط الزعف نقاط القؽة 

ٌعبر عن  إن مستوى الحلمات النماشٌه - 1 

 11نشاط ملحوظ لأللسام العلمٌة أي بحدود 
 . حلمة سنوٌا للمسم الواحد

 

انعدام حركة الترجمة بسبب ضعف مستوى  - 1

اللغة االنكلٌزٌة ألغلب أعضاء هٌئة التدرٌس . 
وهذا ٌتطلب رفع مستوى مهارات اللغة 

 االنكلٌزٌة عبر التدرٌب .

 
ٌشٌر استطالع رأي الطلبة بخصوص  - 2

ٌم الدعم المادي والمعنوي النجاز أبحاث تمد
ضعف حركة التألٌف وهً ال تتعدى نسبة  - 2

% من أعداد الهٌئة التدرٌسٌة .وهً تحتاج إلى 8
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التخرج والى وجود تفاعل كبٌر مع الهٌئة 
التدرٌسٌة  إلى الموافمة والتأٌٌد وهً تشكل 

 عامل لوة .

 

 تشجٌع مادي ومعنوي .

  

ضعف حركة البحث العلمً فهً فً  - 3

بحثا فً السنة أي بنسبة الل من  66المتوسط 
بحث واحد لألستاذ الواحد وان مستوى النشر 

 ٌفتمر إلى عامل التأثٌر .

 

أشارت استطالعات رأي األستاذة  إلى أن   - 4

ال تمدم الدعم المطلوب مادٌا ومعنوٌا النجاز  لسم
 أبحاثهم .

 
 
 
 

 السعيار التاسع الجهدة والتحدين
 نقاط الزعف نقاط القهة 

وجؽد شعبة متخررة بزسان الجؽدة  - 1
عؼ  مدئؽلةضسؼ الييكل التشعيسي  واألداء

 .واألقدام قدػتطبيق بحامج الجؽدة في 
  

عثم وجؽد قاعثة بيانات محكخية في شعبة  - 2
ضسان الجؽدة تتزسؼ بيانات تفريمية عؼ 

الطمبة  وأعثادالييئة التثريدية والسؽظفيؼ  أعزاء
، يسكؼ الؽصؽل قدػفي  األخحى وكل الجؽانب 

الييا بديؽلة، وتحاجع بانتعام، وتقثم بذكل 
 تقاريح دورية سشؽية.

  
تغطي عسميات ضسان الجؽدة كافة  - 2

العمسية في  األقدامجؽانب البحامج السعتسثة في 
 .قدػ
 

في الفتحة الساضية عسمية  قدػلػ تجحي  - 3
تقؽيػ ذاتي لبحامج الجؽدة، ووضع خطة 

 لتحديشيا.
  

يتشاول تقييػ الجؽدة جؽانب السثخالت  - 3
والعسميات والسخحجات مع االىتسام بثرجة كبيحة 

 بسخحجات التعميػ بذكل خاا.

ىيئة التثريد  أعزاءعثم اشتحاك جسيع  - 4
ن والسؽظفيؼ في عسميات ضسان الجؽدة، ال

ضسان الجؽدة يتطمب مذاركة جسيع العامميؼ في 
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 الساسدة. 
يتػ مشاقذة بحامج ونذاسات الجؽدة في  - 5

بذكل دوري واحزؽر مثيح شعبة  قدػمجمد 
 .واألداءضسان الجؽدة 

 

عثم دمج عسميات ضسان الجؽدة في  - 5
عسميات التخطيط بذكل كامل بحيت تربح جخءًا 

 ال يتجخأ مشيا.
 

 أساسيةعسميات التقؽيػ مبشية عمى معاييح  - 6
معتسثة مؼ قبل اتحاد الجامعات العحاية وتقام 
سشؽيا مؼ خالل ماتسح يتػ فيو مشاقذة جسيع 

 قدػانجازات 

فيسا يخل  لمحأي اتاستطالع إجحاءعثم  - 6
، عمى وجو الخرؽا بالشدبة قدػمخحجات 

 لدؽق العسل الستسثل بالثوائح الحكؽمية.
 

ىيئة التثريد مداولية  أعزاءيتؽلى احث  - 7
 .واألداءشعبة ضسان الجؽدة 

ال يتػ تقثيػ تقاريح عؼ نذاسات ضسان  - 7
 الجؽدة واحامجيا بذكل دوري ومشتعػ.

 
قمة التخريرات السالية السخررة لبحامج  - 8

 ضسان الجؽدة وعثم كفايتيا لشذاساتيا السختمفة.
تثريد في ىيئة ال أعزاءبعض  إشحاكعثم  - 9

دورات تثريبية خارج البمث في مجال ضسان 
الجؽدة، عمى وجو الخرؽا في مجال الثورات 
الستخررة في عسمية التقؽيػ الجاتي لتأىيميػ 

 كسقؽميؼ ذاتييؼ لمكمية.
 
في مجال نذح ثقافة  قدػضعف نذاسات  - :

الجؽدة، الستسثمة باقامة دورات تثريبية في مجال 
ضسان الجؽدة ونذح السمرقات التي تاكث عمى 

 األقدامالجؽدة لكل  أدلةالجؽدة، وتؽفيح  أىسية
، وكجلغ قدػفي  اإلداريةوالذعب  والؽحثات 

 تكحيػ الستسيخيؼ في مجال الجؽدة،
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 الداعسةالخدمات   -السعيار العاشر  

 نقاط القؽة
 

 نقاط الزعف

وجود مكتبات متخصصة فً السام ادارة  - 2

 االعمال وااللتصاد والمحاسبة

 

عدم توفر تصنٌف عالمً للكتب  - 2

 لسمالموجودة فً 

انخفاض ندبة الكتب إلى الطمبة و  – 3 لسمتوفر خدمة االنترانٌت فً  - 3
 أعزاء ىيئة التثريد 

االستعارة االسبوعٌة فهً ضعف حركة  - 4

 %  للطلبة.37تصل نسبة 

 
 عدم توفر مجالت  ودورٌات عالمٌة - 5
 عدم توفر خدمة االنترنٌت - 6
عدم توفراجهزة استنساخ كافٌة فً  - 7

 المكتبة

 
عدم كفاٌة الماعات المخصصة للمطالعة  - 8

 فً المكتبة

 
تكدس الكتب فً رفوف المكتبة بشكل  - 9

عشوائً لعدم كفاٌة المساحة المخصصة 
 لعرض الكتب

 
 لسمعدم وجود مكتبة افتراضٌة داخل  - :

عدم كفاٌة المختبرات فهً ثالثة ال  - 21

تتناسب مع حاجات االلسام الخمسة ,حٌث 
ٌنبغً مضاعفة اعداد الحاسبات فٌها وتشغٌل 

 العاطل منها .
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 العاللات الخارجٌة –المعٌار الحادي عشر 

 نماط الموة 
 ال ٌوجد – 2

 نماط الضعف

عدم استمطاب مستشارٌن دولٌتٌن من  - 2

خارج البلد لتطوٌر البرامج  الدراسٌة لكافة 
 االلسام.

  

ال توجد برامج لتبادل الطلبة مع جامعات  - 3

 عربٌة واجنبٌة.
 

ضعف برامج التدرٌب للتدرٌسٌن خارج  - 4

والتصرت على مجموعة للٌلة من البلد 
 التدرٌسٌن.
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 ( 1الملحك )

 االستبانة الطالبٌة -أ 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة المادسٌة
 وااللتصاد اإلدارةكلٌة 

 لجنة التمٌٌم الذاتً
 استالنةم/ 

 عزٌزي الطالب ......

 عزٌزتً الطالبة......
 تحٌة طٌبة ...

وااللسام العلمٌة ، نرجو االجابة على فمراته بدلة وموضوعٌة وال  لسمالممٌاس الذي بٌن اٌدٌكم ٌبٌن وجهة نظركم بأداء 
 . لسمداعً بذكر االسم ، علما ان النتائج تستخدم لالغراض العلمٌة وتطوٌر اداء االلسام و

 مع التمدٌر ...
 
 
 
 

  عبد هللا كاظم حسن   ا.م.د 

 رئٌس لجنة التمٌٌم الذاتً                                                                                               

 

ال اتفك  ال اتفك محاٌد اتفك اتفك بشدة المحور والفمرة ت
 بشدة

 المحور الخامس :

      . تلبً البرامج التعلٌمٌة مستوى طموح الطلبة 1

مع  لسمتتالئم طرائك التدرٌس المعتمدة فً  2
 . مستوٌات الطلبة

     

اسالٌب تموٌم ) امتحانات ( مناسبة من  لسمتعتمد  3
 .حٌث العدد والطبٌعة 

     

      . بشكل عام بحالة الرضا لسمٌشعر طلبة  4

 المحور السابع : تطوٌر ومراجعة المناهج

      . الطلبةتعزز المناهج المعتمدة من تمدم  5

هنان استفادة كبٌرة من المناهج التعلٌمٌة  6
 .  المعتمدة

     

 المحور الثامن : البحث التعلٌمً

الدعم المادي والمعنوي المطلوب النجاز  لسمتمدم  7
 . بحوث التخرج

     

      . هنان مستوى كبٌر من التفاعل مع التدرٌسٌٌن 8

 المحور العاشر : خدمات الدعم

تعد فترة التدرٌب الصٌفً ) شهر واحد خالل شهر  9
 . ة ( كافٌةثتموز من السنة الثال

     

 

 

 

 ناستبانة التدرٌسٌٌ –ب 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة المادسٌة
 كلٌة االدارة وااللتصاد
 لجنة التمٌٌم الذاتً

 م/ استبانة
 السٌد التدرٌسً الفاضل ...

 تحٌة طٌبة ..
 

ً لمعاٌٌر هٌئة االعتماد االمرٌكٌة  لسمالممٌاس الذي بٌن ٌدٌن هو لمعرفة آرائكم بالمجاالت الخاصة لتمٌٌم اداء  وفما

(AACSB ان النتائج تستخدم ألغراض ً ( ، نرجو االجابة على الدرجة التً ترونها مناسبة على فمرات االستبانة ، علما

 . لسمتطوٌر اداء 

 مع فائك الشكر والتمدٌر

 

 

 ا.م.د بشرى عبد الحمزة عباس                                                                        

 رئٌس لجنة التمٌٌم الذاتً                                                                               

 

اتفك  المحور والفمرة ت
 بشدة

اتفك  ال ال اتفك محاٌد اتفك
 بشدة

 : المحور الرابع : الموظفون والمرافك

ٌواكب التدرٌسٌٌن فً كلٌتنا احدث االفكار فً مجال  1
 . تكنلوجٌا التربٌة والتعلٌم وطرائك التدرٌس

     

      . التدرٌب الكافً للتدرٌسٌٌن الجدد لسمتمدم  2

 المحور الثامن : البحث العلمً

الدعم المادي والمعنوي المطلوب إلنجاز  لسمتمدم  3
 . بحوث التدرٌسٌٌن فٌها

     

ٌمكن المول بأن الهٌكلٌات الداعمة للبحث العلمً من  4
 . مناسبة لسملبل 

     

 المحور الحادي عشر : العاللات الخارجٌة

لمشاركة التدرٌسٌٌن فً برامج تدرٌب  خطط لسملدى  5
 . خارج العراق

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

48 

 استبانة رؤساء األلسام –ت 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 جامعة المادسٌة
 كلٌة االدارة وااللتصاد
 لجنة التمٌٌم الذاتً

 م/ استبانة
 السٌد رئٌس المسم المحترم

 طٌبة...... تحٌة
عاٌٌر هٌئة لغرض انجاز عملٌة التمٌٌم الذاتً وفما لم لسم أداءالممٌاس الذي بٌن ٌدٌن هو لمعرفة رأٌكم فً مجاالت 

ً ان  اإلجابة( ، نرجو  AACSB) األمرٌكٌةاالعتماد  عن فمرات الممٌاس بدلة وموضوعٌة وال داعً لذكر االسم ، علما

 .لسمو األلسام أداءالنتائج تستخدم ألغراض تطوٌر 
 

 بشرى عبد الحمزة عباس ا.م.د                                                                                    

 رئٌس لجنة التمٌٌم الذاتً                                                                                      

ال اتفك  ال اتفك محاٌد اتفك اتفك بشدة المحاور ت
 بشدة

 المحور الثانً : التنظٌم واالدارة
وموظفٌه توجد الٌات للتواصل بٌن طلبة المسم  1

 واساتذته .
     

ٌمكن المول بوجود تناسك كبٌر بٌن المسم وااللسام  2
 ووحداتها االدارٌة . لسماالخرى فً 

     

      االدوار الوظٌفٌة محددة بوضوح 3

ٌجري المسم ممارنة مع االلسام المناظرة فً الدول  4
 المتمدمة .

     

 المحور الثالث : االهداف التعلٌمٌة للبرامج 
تتناسك االهداف التعلٌمٌة فً البرامج المعتمدة فً  5

 . لسمالمسم ) المسالات الدراسٌة ( مع رسالة 
     

ٌجري بٌن الحٌن واالخر مراجعة لألهداف التعلٌمٌة  6
 والبرامج دون استثناء .

     

 تطوٌر ومراجعة المناهج المحور السابع :
ٌسعى المسم الى وضع المناهج الدراسٌة ومخرجات  7

 التعلٌم والتمٌٌم فً اطار موحد .
     

ٌوجد فً المسم عملٌة منظمة ومستمرة لتمٌٌم  8
 ومراجعة مفردات المناهج .

     

 المحور العاشر : خدمات الدعم
توجد رغبة لدى المسم فً تطوٌر خطة لتدرٌس  9

 الطلبة وبما ٌحمك الفائدة المتوخاة من ذلن .
     

هنان تنسٌك بٌن المسم ووحدة المكتبة لضمان  13
مطابمة الكتب والمنشورات الدورٌة مع احتٌاجات 

 المناهج .

     

 المحور الحادي عشر : العاللات الخارجة
ٌنسك المسم من مستشارٌن دولٌٌن من الخارج  11

 لتطوٌر المناهج .
     

لتبادل الطلبة مع جامعات  لسمتوجد برامج فً  12
 عربٌة واجنبٌة .
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 (    2ملحك ) 

 متحانٌةالسئلة االنماذج ا
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 (    3ٍِؾك ) 

 ِفشداد إٌّب٘ظ

 االلزظبدلغُ 

 :مبادئ التصادالمرحلة االولى -
 المسم االول : اساسٌات تمهٌدٌة 

 تعرٌف االلتصاد وعاللته بالعلوم االخرى 
  المشكلة االلتصادٌة طبٌعتها وخصائصها والمضاٌا التً تطرحها وعالجها 
  النشاط االلتصادي وعناصره فكرة عامة 
  فكرة عن النظام االلتصادي واولٌات االختالف بٌن النظام 
  طرق البحث العلمً فً االلتصاد وادوات التحلٌل االلتصادي 
 اد الكلً ، االلتصاد الجزئً ، النظرٌة االلتصادٌة االلتص 

  
 التحلٌل االلتصادي الجزئً مبادئ -2

 الفصل االول : نظرٌة سلون المستهلن
  فكرة عامة عن التدفك الدوري بٌن االنتاج والدخل 
  الطلب 
 مفهوم الطلب 
 لانون الطلب 
  جداول الطلب 
  منحنى الطلب 
  ) العوامل المؤثرة فً الطلب ) طلب االفراد 
  االستثناءات من لانون الطلب 
  العوامل المؤثرة فٌها  –انواعها  –مفهوم المرونة  –مرونة الطلب 
  تغٌر الكمٌة المطلوبة وتغٌٌر الطلب 

 الفصل الثانً : توازن المستهلن 
  المنفعة ولانون المنفعة الحدٌة وتزاٌد المنفعة الكلٌة 
 ض االساسٌة لنظرٌة المنفعة الحدٌة الفرو 
  نظرٌة المنفعة ولانون الطلب 
  نظرٌة منحنٌات السواء 
  خارطة منحنٌات السواء 
  خارطة السواء 
  توازن الفرد المستهلن باستخدام نظرٌة منحنٌات السواء 

 الفصل الثالث : العرض ودالالت 
  مفهوم العرض ولانون العرض ، جدول العرض ، منحنى العرض 
  العوامل المؤثرة فً العرض 
   مرونة العرض وانواعها والعوامل المؤثرة فٌها 
  تغٌٌرات الكمٌة المعروضة وتغٌر العرض 

 الفصل الرابع : االثمان / االطار العام لتحدٌد السعر فً السوق 
  تمابل منحنى العرض والطلب وتحدٌد سعر التوازن 
 لطلب تغٌر سعر التوازن الناتج عن تغٌرات العرض وا 
  فكرة عن عملٌات التسعٌر الرسمٌة 
  فكرة عن سعر السوق السوداء 

 الفصل الخامس : االنتاج 
 مفهوم االنتاج 
 عوامل االنتاج 
  دالة االنتاج وانواعها 
  مفاهٌم الناتج الكلً ، متوسط االنتاج ، االنتاج الحدي 
  لانون الغلة المتنالضة 
  منحنى الناتج المتساوي 
  خارطة سواء المنتج 
 التصادٌات الحجم واشكال الوفورات 
  )الوحدات االنتاجٌة ) المشروعات 
 عامة مفهوم الوحدة االنتاجٌة ، اهداف الوحدة االنتاجٌة ، لرارات الوحدة االنتاجٌة ، االشكال المانونٌة للوحدة االنتاجٌة ، االتجاهات ال

 لتطوٌر المشروعات 
 االٌرادات التكالٌف والفصل السادس : 

 مفهوم تكالٌف االنتاج  -
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 انواع تكالٌف االنتاج والتكالٌف الكلٌة  -
 التكالٌف المتوسطة) التكالٌف الحدٌة(  -
 سلون منحنٌات التكالٌف فً المدى المصٌر  -
 منحنٌات االٌرادات( –انواعها  –االٌرادات ) مفهومها  -
 

 الفصل السابع: توازن المنشاة فً االسواق المختلفة 
 لمنشاة فً المنافسة الكاملة توازن ا -
 توازن المنشاة فً االحتكار التام -
 توازن المنشاة فً المنافسة االحتكارٌة  -
 توازن المنشاة فً الكارتل والترست  -
 الفصل الثامن فكرة تحدٌد اسعار عوامل ) نظرٌة التوزٌع(  -
 االنتاج -
 مفهوم االجور انواعها كٌفٌة تحدٌدها-االجور -
 وكٌفٌة تحدٌدهمفهوم الرٌع -الرٌع -
 مفهوم الفائدة وكٌفٌة تحدٌدها-الفائدة -
 مفهوم الربح وانواع الربح وكٌفٌة تحدٌد الربح-االرباح -

 
 الفصل االول::  المسم الثالث

 مبادى التحلٌل االلتصادي الكلً -
 الناتج المومً والدخل المومً-الفصل االول -
 الٌة دراسة الناتج المومً والدخل المومً -
 مفاهٌم اساسٌة -
 طرق حساب الدخل المومً -
 الدخل الحمٌمً والدخل النمدي -
 الحركة الدائرٌة لتٌار الناتج المومً والدخل المومً -
 النظرٌة الكالسٌكٌة ورؤٌتهافً تحدٌد الناتج المومً وتوازنه -

 مدخل للتحلٌل االلتصادي الكلً-الفصل الثانً
 اهمٌة عناصر االنفاق ) الطلب( -
 المؤثرة فٌه )دالة االستهالن ودالة االدخار(.االنفاق االستهالكً والعوامل  -
 االستثمار مفهومه والعوامل المؤثرة فٌه  -
 دالة االستثمار  -
 مفهومه ولانونه –فكرة عن تفاعل االستثمار البسٌط  -
 فكرة عن المعجل -

 الفصل الثالث : الناتج المومً والمستوى العام لالسعار
 الطلب الفعلً الكلً ومستوى االسعار العام  -
 التضخم االلتصادي مفهومه انواعه واثاره وسبل معالجته  -

 الفصل الرابع : النمود والمصارف
 ممدمه فً النمود والمصارف  -
 ماهٌة النمود  تطورها ووظائفها انواعه -
 الطلب على النمود   -
 عرض النمود -
 فكرة عن المصارف وخلك االئتمان  -
 فكرة عن البنن المركزي ةوظائفه -

 التجارة الخارجٌة الفصل الخامس :
 ممدمة فً التجارة الخارجٌة  -
 اسباب لٌام التجارة الخارجٌة  -

 الفصل السادس: النمو والتنمٌة. 
 مفهوم النمو االلتصادي.  -
 مفهوم التنمٌة االلتصادٌة -
 ابرز االختالفات بٌن النمو والتنمٌة  -
 النمو بدون تنمٌة  -
 
 مفردات مادة االلتصاد الجزئً المرحلة الثانٌة :  -1

 مفهوم النظرٌة االلتصادٌة  

 التحلٌل االلتصادي الساكن والمتحرن   -1
 نظرٌة كمٌة العمل  -أ

 نظرٌة نفمة االنتاج واعادة االنتاج   -ب
 النظرٌة الذاتٌة للمٌمة  -ج
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 الفصل االول : نظرٌة الطلب 

 دوال الطلب  -1
 منحنى الطلب   -2
 مرونات الطلب السعرٌة الدخلٌة والمتماطعة  -3
 اشتماق منحنى طلب السوق ومرونته   -4
 العاللة بٌن المرونة واالنفاق  -5
 مرونة النمطة والموس   -6

 الفصل الثانً : نظرٌة العرض 

 دالة العرض  -1
 منحنٌات العرض االشتمتمٌة –منحنى العرض   -2
 مرونة العرض السعرٌة  -3

 الفصل الثالث : توازن العرض والطلب 

 تحدٌد توازن السوق  -1
 اثر تغٌرات العرض والطلب على توازن السوق   -2

 الفصل الرابع : تطبٌمات على توازن السوق 

 اثر فرض الضرٌبة على توازن السوق  -1
 التدخل الحكومً فً تحدٌد االسعار   -2
 السٌاسة السعرٌة فً العراق   -3

 الفصل الخامس : سلون المستهلن 

 محددات سلون المستهلن  -1
 لمستهلن العوامل المؤثرة فً تفضٌل ا  -2

 الفصل السادس : نظرٌة المنفعة 

 مبدأ تنالص المنفعة  -1
 المنفعة الكلٌة وفائض المستهلن   -2
 توازن المستهلن باستخدام فكرة المنفعة الحدٌة   -3

 الفصل السابع : النظرٌة الحدٌة فً توزان المستهلن ) نظرٌة منحنٌات السواء ( 

 الفروض واشتماق منحنٌات السواء  -1
 توازن المستهلن   -2
 اشتماق منحنى طلب المستهلن   -3
 اثر الدخل واثر االحالل   -4
 االستثناء فً سلون المستهلن   -5

 الفصل الثامن : نظرٌة االنتاج 

 دالة االنتاج  -1
 لانون تنالص الغلة   -2
 منحنٌات االنتاج منحنى الناتج الكلً ، المتوسط ، والحدي   -3
 المزٌج االمثل لعوامل االنتاج   -4
 منحنٌات التناتج المتساوي ، خصائصعا واشتمالها ، اشتماق منحنٌات االنتاج من منحنٌات الناتج المتساوي   -5

 الفصل التاسع : دالة التكالٌف 

 دالة التكالٌف  -1
 تكالٌف الفرص البدٌلة  -2
 التكالٌف الظاهرة والتكالٌف الضمنٌة   -3
 ن المصٌر والطوٌل منحنٌات التكالٌف الكلٌة ، المتوسطة والحدٌة فً االمدٌ  -4
 تحدٌد حجم الناتج المعظم للربح   -5

 الفصل العاشر : توزان المنشاة فً سوق المنافسة التامة 

 خصائص السوق  -1
 سعر السوق   -2
 توزان المنشاة فً االمدٌن المصٌر والطوٌل   -3
 توزان الصناعة  -4

 الفصل الحادي عشر : توازن المنشاة فً سوق االحتكار المطلك 

 االحتكار  نظرٌة ومصادر -1
 تمٌٌز السعر   -2
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 توزان المنشاة فً االمدٌن المصٌر والطوٌل   -3
 التدخل الحكومً لتنظٌم االحتكار الخاص   -4
 عن طرٌك تحدٌد السعر  -أ

 عن طرٌك فرض الضرٌبة   -ب
 االحتكار العام  -5
 الممارنة بٌن سوق المنافسة و االحتكار   -6

 الفصل الثانً عشر : المنافسة غٌر التامة 

 االحتكارٌة  المنافسة -1
 خصائص السوق  -أ

 توازن المنشاة   -ب
 احتكار الملة  -2
 خصائص احتكار الملة  -أ

 توازن المنشاة   -ب
 الكارتل  -ج

 المٌادة السعرٌة  -د

 نموذج الطلب المنكمش  -5
 التوزٌع وتحدٌد اسعار خدمات عناصر االنتاج 

 الفصل الثالث عشر : الطلب والعرض لخدمات عوامل االنتاج 

 الطلب على عوامل االنتاج  -1
 عرض عوامل االنتاج   -2
 لابلٌة عوامل االنتاج على االنتمال   -3

 

 الفصل الرابع عشر : تحدٌد اسعار خدمات عناصر االنتاج 

 االجور  -1
 الفائدة   -2
 الرٌع   -3
 الربح   -4

 الفصل الخامس عشر : نظرٌة التوازن العام 

 المطاع االستهالكً  -1
 المطاع االنتاجً   -2
 التوازن  تحمٌك  -3
 لانون فالراس   -4

 الفصل السادس عشر : التصاد الرفاهٌة 

 تعرٌف التصاد الرفاهٌة  -1
 دالة الرفاهٌة االجتماعٌة 

 مفردات مادة االلتصاد الكلً:  المرحلة الثالثة -4
 التعرٌف بااللتصادي الكلً 

 البحث العلمً وطرله
 inducativeاالستمرائٌة  deductiveالطرٌمة االستنباطٌة  -
حسب المنظور  circular flow of incomeطرق حسابه والممصود به تحلٌل التدفك الدائري لالنتاج والدخل  –الناتج المومً والدخل المومً  -

 capitalsm on and socialismاالشتراكً والرأسمالً 
 income and emploimentالتحلٌل االلتصادي الكالسٌكً للدخل واالستخدام  -1

Earlier views of the macroeconomy 

The classical views .consumption,saving and investment 

 lawsay sالٌة السوق ولانون ساي

 نظرٌة ارتبن فٌشر فً االصدر النمدي -
 معادلة الدخل والتوازن -
 Full- Employmentفكرة العرض والطلب وتحمٌك االستخدام الكامل  -
 م الكامل والموازنات التلمائٌة فً النشاط االلتصاديفكرة التوازن االلتصادي وتحمٌك االستخدا  -
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 دور االسعار ومرونتها وكذلن األجور فً تحمٌك التوازن  -
 Money Qtheoryنظرٌة كمٌة النمود -3

 لألسعارتحدٌد المستوى العام  -
 العاللة بٌن عرض النمد واالسعار وكذلن كمٌة النمود حسب وجه النظرٌة الكالسٌكٌة  -
منالشة لمتغٌرات الدالة من الناحٌة النظرٌة  لألسعار. معومعادلة تحدٌد المستوى العام  لألسعاررج فً تحدٌد المستوى العام اراء مدرسة كمب  -

 والمٌاسٌة وانتماداتها للمدرسة الكالسٌكٌة.
لجدد والنٌوكالسٌن وبٌان عجز االنتمادات الموجهة للمدرسة الكالسٌكٌة حسب وجهة النظرٌة الكنزٌة وحتى من لبل   بعض االلتصادٌٌن ا -  

 المدرسة الكالسٌكٌة فً معالجة مشكلة التضخم واالستخدام.

 تمٌٌم المدرسة من حٌث فاعلٌة الٌتها من وجهة نظر حدٌثة -   

 النظرٌة الكنزٌة:

 تحدٌد مستوى االستخدام فً النظرٌة الكنزٌة -       

 دالة العرض الكلً  -
 دالة الطلب الكلً)مع بروز اهمٌة نظرٌة الطلب الفعال(  -
 دالة العرض الكلً  -
 دالة االستهالن -

 Consumption Functionمنالشة مستفٌضة لدالة االستهالن     

العتبار المنالشات من اخذٌن با…مع ابراز اهم االراء فً تحدٌد تلن الدالة…وجهات النظر فً الدالة من وجهة نظر النٌوكٌنزٌان )الكنزٌة الجدٌدة(   -
 الكالسٌكٌة الجدٌدة لهذه الدالة. اآلراءااللتصادٌٌن لتلن الدالة من الناحٌة النظرٌة والناحٌة التطبٌمٌة .. وحتى منالشة  ألشهربحوث مختارة 

 م منها حائز على جائزة نوبل لاللتصاد(االعتماد على اشهر الكتب الحدٌثة والمماالت )لس…المنالشات الحدٌثة لوجهات النظر التطبٌمٌة لهذه الدالة  -

ٌات واالٌجابٌات.. منالشة امكانٌة تطبٌك الدالة على مستوى البلدان النامٌة ومنها العراق وامكانٌة اعتماد الدالة الكنزٌة لتحدٌد ذلن .. مع بٌان السلب -
 …لجانبومساهمة المدرس بهذا ا… وهنا ٌتم المنالشة بشكل عمٌك لعدد من الدراسات الحدٌثة 

 Invustment Functionدالة االستثمار  -
 تحدٌد المفهوم -  

 Functionتحدٌد الدالة  -  

النٌو  –مع االراء الحدٌثة للمدارس  Multiplier and Accelatorتحدٌد المضاعف والمعجل وامكانٌة تطبٌمه فً البلدان النامٌة وسلبٌات تطبٌمه  -
 الكنزٌة الجدٌدة. –كالسن 

 االلتصادٌٌن المحدثٌنمع اراء بعض 

 معالجتها ومشاكلها وسلبٌات تطبٌمها وامكانٌة استخدامها فً عملٌة التحلٌل االلتصادي. –دراسة الدالة على مستوى البلدان النامٌة  -
 منالشة نظرٌة تطبٌمٌة )لٌاسٌة( معتمدا فً ذلن االسلوب الرٌاضً للتحلٌل لخلك الخلفٌة   التحلٌلٌة للطالب -

 التحلٌل المعاصر لمفهوم االلتصاد الكلً.ربط النظرٌة ب -
 اهم اراء مشاهٌر االلتصاد وانتماداتهم للنظرٌة الكنزٌة. -
 منالشة التوازن العام ودالته حسب وجه نظر الكنزٌة وتحمٌك االستخدام الكامل. -
 منالشة دالة االدخار وفاعلٌة اسهم الفائدة -
 منالشة نظرٌة لٌاسٌة -

 سعر الفائدة
 ًالمفهوم االشتراك  -
 اراء حدٌثة –كٌنزي  –مفهوم كالسٌكً   -
 اراء اخرى -
 منالشة فاعلٌة اسواق النمد )دور سعر الفائدة فً تحلٌل دالة االدخار على مستوى البلدان النامٌة -
 منالشة دالة االدخار ، االستثمار ، االستهالن فً االلتصاد العرالً  -
 الجانب النظري والمٌاسً وتحدٌد مفهوم الدوال.التركٌز هنا على  –منالشة دور واهمٌة االنفاق الحكومً  -

 London school of Economic, Londonوجهات نظرٌة مدرسة  –اراء اخرى لدٌمة فٌكس مثال وحدٌثة منالشة اراء فرٌدهام اراء سمث 
Business school 

 النظرٌة النمدٌةمفردات مادة : المرحلة الرابعة -5    

 للنمود األساسٌةالمسم االول : المفاهٌم 

 النمود طبٌعةالفصل االول : 

 تعرٌف النمود 
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 وظائف النمود 
 النمود وااللتصاد 
 لٌمة النمود 

 للنمود واشباه النمود المعاصرةالفصل الثانً : االشكال 
  للنمود المعاصرةاالشكال 
 اشباه النمود 

 النمدٌةالفصل الثالث : المواعد 

  السلعٌةاو  المعدنٌةالنمود 
 الورلٌة اإللزامٌةود لاعدة النم 

 والسٌولة والثروةالفصل الرابع  : النمود 
  والسٌولةالنمود 
  والثروةالنمود 

 فٌه المؤثرةالفصل الخامس : عرض النمد والعوامل 
  لعرض النمد المختلفةالمفاهٌم 
  فً عرض النمد المؤثرةالعوامل 

 الفصل السادس : سرعة تداول النمود 
  مفهوم سرعة تداول النمود 
  لٌاس سرعة تداول النمود 
  فً سرعة تداول النمود  المؤثرةالعوامل 

 الفصل السابع : الٌة التوسع المضاعف فً خلك الودائع

 كٌفٌة خلك الجهاز المصرفً للودائع 
 مضاعف االئتمان المصرفً والحد االلصى للتوسع فً خلك الودائع 
 مضاعفة عرض النمود 

 النظرٌة النمدٌةالمسم الثانً : 
السابمة للمدرسة  المرحلةبٌن النمد ومستوى النشاط االلتصادي من المرن الرابع عشر وحتى نهاٌة المرن الثامن عشر ) العاللةالفصل الثامن : تطور 

 (الكالسٌكٌة

 االلتصادٌةبٌن النمود ومستوى الفعالٌات  للعاللة البداٌات االولى 
 اد نضوج الٌة انتمال تغٌرات كمٌة النمود الى االلتص 

 الكمٌه فً النمود( النظرٌةالفصل التاسع : تحلٌل دور النمود فً االلتصاد فً ظل الفكر االلتصادي الكالسٌكً )
  النظرٌةمحتوى 
  النظرٌةتمٌٌم 

 الفصل العاشر : حٌاد النمود عند الكالسٌن

 التوازن فً سوق العمل 
 التوازن فً سوق المنتجات 
  االلتصادي عن الجانب النمدي لهاستمالل الجانب العٌنً للنشاط 

 wicksilالنمود فً االلتصاد فً اطار افكار  الجدٌدة ألهمٌةالفصل الحادي عشر : التوجٌهات 

 البعد النظري الفكارwicksil 
  تمٌٌم تحلٌلwicksil 

  الكنزٌهالنظرٌة الفصل الثالث عشر: 

  للتحلٌل النمدي عند كنز  الممٌزةالمعالم 
 دالة االستثمار فً التحلٌل الكنزي 
 عرض النمد فً التحلٌل الكنزي 
 الطلب على النمود فً التحلٌل الكنزي 
  طبما لكنز الفائدةكٌفٌة تحدٌد سعر 
 مولف كنز من اثر النمود على مستوى االسعار 

 الفصل الرابع عشر : عدم حٌاد النمود فً التحلٌل الكنزي

  فً رأي كنز السٌاسة النمدٌةكٌف تعمل 
 الشروط واالعتبارات التً ٌتولف علٌها نجاح التغٌر فً عرض النمد فً التأثٌر على مستوى النشاط االلتصادي 

  المالٌة والنمدٌةالربط بٌن السٌاستٌن 
  السٌاسة النمدٌةالتملٌل من فعالٌة 
  الكٌنزٌهالنظرٌة التضخم من وجهة   

 وكٌفٌة تأثٌر النمود فً االلتصاد ةالجدٌدالكمٌة  النظرٌةالفصل الخامس عشر : 

 الخصائص التً تمٌز الفكر الكمً الحدٌث 
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  الجدٌدةالطلب على النمود فً النظرٌة الكمٌه 
 السٌاسة النمدٌةوفعالٌة  الجدٌدةالكمٌة  النظرٌة 
 بٌن كمٌة النمود ومستوى االسعار والناتج العاللة 
  الجدٌدةه الكمٌ النظرٌة الكٌنزي والنظرٌةاوجه االختالف بٌن 

 النامٌةوالدول  النظرٌة النمدٌةالفصل السادس عشر : 

  النامٌةمدى مالئمة نظرٌة كمٌة النمود لظروف الدول 
  النامٌةمدى مالئمة التحلٌل الكٌنزي لظروف الدول 

 السٌاسة النمدٌةالفصل السابع عشر : 

  ًواهدافها السٌاسة النمدٌةما ه 
  والنوعٌةالكمٌه  السٌاسة النمدٌةادوات 
  النامٌةفً الدول  السٌاسة النمدٌةطبٌعة 
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