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 معرفة اهمية التصنيف الوطني للجامعات. 

 معرفة اهمية التقييم الذاتي. 

 التعرف على المحاور االربعة للتصنيف الوطني. 

 تحديد نقاط الضعف والعمل على تحسينها. 

 تحديد نقاط القوة والمحافظة عليها وتطويرها. 

 اهمية مشاركة اعضاء هيئة التدريس في محاور التصنيف الوطني. 

 اهمية التوثيق لنشاطات اعضاء هيئة التدريس واالحتفاظ بها ورقيا والكترونيا. 

 

Objects of this workshop  
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محاور اربعة العلمي والتقويم االشراف جهاز / العلمي والبحث العالي التعليم وزارة اطلقت 

 لكل الدرجة حساب الية يوضح دليل مع واالهلية الحكومية العراقية للجامعات الوطني للتصنيف

 . المعايير هذه تحقيق على  والعمل محور

والضعف القوة نقاط ومعرفة والكليات الجامعات تطوير في تتجلى الوطني التصنيف اهمية ان 

 والتربوية التعليمية بالعملية واالكتفاء معين حد عند البقاء وعدم المستمر التحسين على والعمل

 لما ذاتي تقييم نعمل ان المهم من لذلك المستويات جميع على تطوير هنالك يكون ان يجب وانما

 يوضح بما الوطني التصنيف محاور على تركيزنا سيكون وهنا التطوير على العمل ثم ومن موجود

 . االسنان طب لكلية الوطني التصنيف درجة رفع في التدريس هيئة اعضاء مشاركة اهمية

Introduction                                                                التصنيف الوطني للجامعات اهمية  
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  الخامعح ) املسذىًاخ حمٌع عىل الخىدج دحلٌم يف مهام دوزا الرايت الذلٌٌم لعملٌح ان

 دلدم  الرايت الذلٌٌم عملٌح الن ( ددزًتٍ او معني دزايس ةسنامد , الفسع او اللسم, الولٌح,

 هرا ومن والذعلٌم الذعلم مخال  يف سٌام ال املؤسسح يف املذتعح املعاًري لفاعلٌح مساحعاخ

 حمٌع يف واالشدهاز لالزدلاء دامئا دسعى االسنان ظث هلٌح / الوفٌل حامعح فان املنعلم

 التحث , والذعىًس الذدزًث وةسامد الذدزًسٌني , الذعلٌمٌح واملخذرباخ العٌاداخ ) املخاالخ

 .( املسذمس  الذحسني و الذعىًس ةسامد من والوثري العلمٍ

 

Introduction                                                                                    اهمية التقييم الذاتي  
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 محاور التصنيف الوطني

 المحور األول

%(30وزن المحور ) البنى التحتية والخدمية   

 المحور الثاني

%(20وزن المحور )التعليم والتعلم   

 المحور الثالث

%(20وزن المحور )ضمان الجودة واالعتماد البرامجي   

 المحور الرابع

%(30وزن المحور )البحث العلمي   
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 المحور األول

%(30وزن المحور ) البنى التحتية والخدمية   
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والخدميةالبنى التحتية  -المحور األول    
 

1.                                     . 

2.              . 

3. .                                                                    

4. .                           

5.                     . 

6.                                    . 

7.                 . 

8.                                  . 

9. .                             
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 : اللىج نلاط 

الخرضاء واملساحاخ املخذرباخ حٌث من الولٌح يف حدا واسعح  دصامٌم وحىد . 

العتٌح العٌاداخ ةناًح وهٍ اخسي ةناًح وحىد . 

الخامعح يف انرتنٌر منظىمح وحىد. 

 : الضعف نلاط

لها املخصصح واملساحح الذصامٌم وحىد مع موذملح غري السًاضٌح املالعث. 

العلتح ةعدد ملازنح صغريج العاليب النادي مساحح . 

العلتح ةعدد ملازنح املسهصًح املوذتح يف الحاسىب احهصج عدد وكلح. 

-المحور األول  البنى التحتية والخدمية  
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 االحساءاخ امللرتحح

 االرساع يف اهامل ةناء املالعث السًاضٌح وحسث  معاًري الىشازج. 

 ٍدىسعح النادي العاليب لذوىن مساحذه اهرب حسث  دلٌل الذصنٌف الىظن. 

 شًادج عدد احهصج الحاسىب يف املوذتح. 

 

 

-المحور األول  البنى التحتية والخدمية  
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 المحور األول

%(30وزن المحور ) البنى التحتية والخدمية   

  90:           ل      

%27:               ل        زن   
10 min for 

questions and 
Discussions or 

additions  
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 المحور الثاني

%(20وزن المحور )التعليم والتعلم   
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التعليم والتعلم -الثاني المحور   

الدرجة 

 المعطاة

الدرجة  اسس التحقق من الدرجة

 القصوى

 ت المؤشرات 

توصيف كامل للبرامج والمقررات مع مخرجات التعلم  50% 50×(4/4) 50

 .لكل منها

1 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التدريس  10% 10*40/40 10

بمساعدة النشر االلكتروني والتعليم المستند للمشكلة 

.والطرق الحديثة االخرى في التعليم  

2 

  

1.25 

  

2/8*5 

التعاون العلمي العالمي واشراك اساتذة من الخارج  5%

كممتحن خارجي او محاضر او مشرف او مساهم في 

.البحث العلمي  

3 

مشاركة التدريسيين في دورات تدريبية داخل العراق  20% 20*19/28 13.5

.لتطوير المهارات االكاديمية والعلمية والبحثية  

4 

مشاركة التدريسيين في دورات تدريبية خارج العراق  10% 10*2/28 1.07

.لتطوير المهارات االكاديمية والعلمية والبحثية  

5 

.الجوائز والمنح العلمية والعالمية واالقليمية والمحلية 5% 4 4  6 

100المجموع الكلي للمحور من  79.82  



Email :info@alkafeel.edu.iq Website :http://Alkafeel.edu.iq 15 2020-2021 

التعليم والتعلم -المحور الثاني   
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:نلاط اللىج   

الدزاسٌح وامللسزاخ للربامد هامل دىصٌف وحىد . 

الذدزًس يف واالدصاالخ املعلىماخ دونىلىحٌا اسذخدام. 

الذعلٌم يف االخسي الحدًثح والعسق للمضولح املسذند والذعلٌم االلورتوين النرش. 

 الجامعة في انترنيت منظومة وجود. 

 :نلاط الضعف 

 كلح مضازهح الذدزًسٌني يف دوزاخ ددزًتٌح خازج العساق لذعىًس املهازاخ االهادميٌح

 .والعلمٌح والتحثٌح

 

التعليم والتعلم -المحور الثاني   
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 االحساءاخ امللرتحح

 شًادج مضازهح الذدزًسٌني يف دوزاخ ددزًتٌح خازج العساق لذعىًس املهازاخ االهادميٌح

 .والعلمٌح والتحثٌح 

 شًادج عدد املحارضًن من خازج العساق  وشًادج الذعاون العلمٍ والتحثٍ العاملٍ  ليك ًوىن

 .املحارض الخازحٍ اما مرشف لتحث او مساهم يف ةحث معني

 

التعليم والتعلم -المحور الثاني   
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 المحور الثاني

%(20وزن المحور )التعليم والتعلم   

  79.82:   ث                

15.96 % :       زن   ث                   
10 min for 

questions and 
Discussions or 

additions  
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الثالثالمحور   

%(20وزن المحور )التعليم والتعلم   
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ضمان الجودة واالعتماد البرامجي  -المحور الثالث   

الدرجة 

 المعطاة

الدرجة  اسس التحقق من الدرجة

 القصوى
 ت المؤشرات 

 (SAR)تم انجاز التقييم الذاتي  30

 تم اعداد خطة التحسين 

 تم انجاز خطة التحسين

 1 التحسين خطة   30%

وصف البرنامج االكاديمي موثقا ومعلنا على  25%   25

.الموقع االلكتروني  

2 

.نسبة حملة شهادة الدكتوراه الى الماجستير 10% 10*7/21 3.4  3 

10 28/34=82%  

%75اعلى من حد العتبة   

نسبة التدريسيين على المالك من العدد  10%

 االجمالي

4 

 5 نسبة التدريسيين الى عدد الطلبة  15% 15*10*36/939 5.8

 6 زيارة خارجية من مقيم خارجي  %10 ثالث  زيارات 6

100المجموع الكلي للمحور من  80.2  
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ضمان الجودة واالعتماد البرامجي  -المحور الثالث   
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ضمان الجودة واالعتماد البرامجي  -المحور الثالث   
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:نلاط اللىج   

خعح وانخاش الذحسني خعح واعداد الرايت الذلٌٌم حٌث من ةالوامل منخصج الذحسني خعح 

   .للولٌح الذحسني

االلورتوين املىكع عىل ومعلنا مىثلا االهادميٍ الربنامد وصف. 

املالن عىل الذدزًسٌني اغلث . 

 المستمر التحسين لمتابعة اكاديمي برنامج وضمن زيارات ثالث خالل خارجي مقيم وجود . 

ظث دخصص يف الدهذىزاه لدزاسح حصئٌا املذفسغني املاحسذري صهادج حملح من عدد وحىد 

 . االسنان

 

ضمان الجودة واالعتماد البرامجي  -المحور الثالث   
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 :الضعف نلاط     

 عدد الذدزًسٌني اىل العلتح كلح. 

 عدد من املحارضًن الخازحٌني يف ةعض اخذصاصاخ ظث االسنانوحىد. 

 االسنانكلح االللاب العلمٌح من  اسذاذ واسذاذ مساعد  يف دخصص ظث. 

 :االحساءاخ امللرتحح 

 عدد الذدزًسٌني يف  الولٌح وخصىصا االللاب العلمٌح مبسدتح اسذاذ واسذاذ مساعدشًادج. 

 الخازحٌني دللٌل عدد املحارضًن. 

  

 

ضمان الجودة واالعتماد البرامجي  -المحور الثالث   
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الثالثالمحور   

%(20وزن المحور )التعليم والتعلم   

  80.2:   ث  ث             

% 16.04:        زن   ث  ث               
10 min for 

questions and 
Discussions or 

additions  
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 المحور الرابع

%(30وزن المحور )البحث العلمي   
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البحث العلمي -الرابع المحور   
الدرجة 

 المعطاة

الدرجة  اسس التحقق من الدرجة

 القصوى
 ت المؤشرات 

البحوث المنجزة لعدد التدريسيين ألخر خمس  40% 30*31/28 33.2

 سنوات 
1 

  

- 

  10%  H- index  استنادا على بيانات ثومسن

 رويترز وسكوباس
2 

5 28/28*5   

5% 
نسبة عدد التدريسيين الذين لديهم تعاون بحثي 

مع االقسام العلمية المناظرة في الجامعات 

المحلية والعربية والدولية والمؤسسات 

.الحكومية ومنظمات المجتمع المدني  

3 

-   5%   
H- index based on Google scholar citation 

4 

عدد التدريسيين العاملين كمحررين او محكمين  5 5*1/28 1.17

 في مجالت علمية محكمة عالميا
5 

عدد التدريسيين المنتمين الى جمعيات علمية  5 5*1/28 1.17

 عالمية
6 

الخدمات االستشارية والمبادرات التطوعية  5   5

 لخدمة المجتمع
7 

-الحلقات النقاشية -ورش العمل –الندوات  5   5

المؤتمرات المختصة -السمنرات  
8 

100المجموع الكلي للمحور من      50.54    
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البحث العلمي -المحور الرابع   
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البحث العلمي -المحور الرابع   
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:نلاط اللىج   

الذدزًيس للوادز الذدزًتٌح والدوزاخ العمل ووزش العلمٌح الندواخ عدد هرثج 

خدماخ  دلدم الذٍ العتٌح العٌاداخ فٌها مبا املخذمع لخدمح املتادزاخ من العدًد وحىد 

 .املخذمع لخدمح عالحٌح

 :نلاط الضعف 

 الرًن لدًهم دعاون ةحثٍ مع االكسام املناظسج محلٌا وعسةٌا ودولٌاكلح عدد الذدزًسٌني. 

 العاملني همحسزًن يف مخالخ عاملٌح كلح عدد الذدزًسٌني. 

 عاملٌحكلح عدد الذدزًسٌني املنذمني اىل حمعٌاخ علمٌح. 

البحث العلمي -المحور الرابع   
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 :االحساءاخ امللرتحح 

 ٍودولٌا من خالل مع االكسام املناظسج محلٌا وعسةٌا شًادج عدد الذدزًسٌني للذعاون التحث

الدعم ودىفري مذعلتاخ التحث العلمٍ وعلد ادفاكٌاخ ةحثٌح ودسهٌل العلتاخ الذٍ دىاحه 

 .الوادز الذدزًيس

 عاملٌح وعلد وزش عمل يف هٌفٌح عدد الذدزًسٌني  العاملني همحسزًن يف مخالخ شًادج

 .العمل همحسز علمٍ يف مخلح علمٌح من كتل مذخصصني يف هرا املخال 

 عاملٌح لذسهٌل انضامم الوادز الذدزًيس لها واالسذفادج منها علمٌح الذىاصل مع حمعٌاخ

 .يف مخال التحث العلمٍ واملؤمتساخ والدوزاخ الذدزًتٌح 

 

البحث العلمي -المحور الرابع   
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 المحور الرابع

%(30وزن المحور )البحث العلمي   

   50.54:      ع             

% 15.16:        زن      ع               
10 min for 

questions and 
Discussions or 

additions  
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النهائيالبيانات الوزنية جدول   

 المحور المعيار

 االول % 27

 الثاني 15.96%

 الثالث % 16.04

 الرابع 15.16%

 المجموع 74.16%

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ومن اهلل التوفيق
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