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انتخاابت برملان كردستان

تقييم األهداف والسياسات واالولويات اإلدارية والتدريسية
والبحثية في الجامعات العراقية
د .محمد الربيعي *

امللخص
تتضمن هذه الدراسة مراجعة وتقييم مثاين جامعات عراقية قياسا اىل معايري ضمان اجلودة
العاملية واستنادا اىل اخلربة العاملية .اهلدف من عملية املراجعة هو الوقوف على الوضع احلايل
للجامعات متضمننا تقييم القدرة املؤسساتية وفيما إذا كانت تتسم ابملصداقية والقيادة والتنظيم
وبتوفر املوارد البشرية واملادية مبا يدعم حتقيق رسالة كل جامعة وأهدافها .وكذلك تقييم الفعاليات
التعليمية والذي يضمن التحقق من ان اجلامعة تضع الطالب يف مقدمة اهتماماهتا وابهنا تعتمد
سياسة التحسني املستمر للتعليم والبحث العلمي وتتوافر فيها االختصاصات اليت حيتاجها سوق
العمل والدراسات العليا والبحث العلمي اخذا بنظر االعتبار تشابه أوضاع اجلامعات العراقية من
النواحي اإلدارية واألكادميية ابإلضافة اىل التشابه النسيب ملواقع القوة والضعف.
This study is a concise review and evaluation of eight Iraqi
universities in terms of credibility, leadership, organization and
the availability of human and material resources supporting
the mission and objectives of the University. The review also
evaluates the educational activities to ensure that the university
puts the student at the forefront of its interests and that it adopts
the policy of continuous improvement of teaching, learning
and research, as well as the provision of the competencies
needed by the labour market. The review takes into account
the similarity of the conditions of Iraqi universities in terms of
administrative and academic strengths and weaknesses.
* استاذ متمرس يف جامعة دبلن ،ومستشار فخري لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف العراق.
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تقدم هذه الدراسة ،وهي مبثابة عملية مراجعة مؤسساتية خارجية شاملة ،أبرز النتائج
والتوصيات اليت خلصنا اليها من تقييم مثاين جامعات عراقية ،وتضم التخطيط اإلسرتاتيجي والقيادة
واجلهاز اإلداري واملوارد البشرية واملشاركة اجملتمعية .كما مشلت املراجعة الفعاليات التعليمية أي
التعليم والتعلم ،واليت تضم الطالب واخلرجيني واملعايري االكادميية والربامج التعليمية والتدريسيني
والبحث العلمي والدراسات العليا وإدارة اجلودة.
تضمنت أنشطة املراجعة ما يلي:
1 .1املالحظة :مالحظة املباين وقاعات احملاضرات واملختربات واملكتبات والنشاطات
التعليمية والبيئة اجلامعية.
2 .2الفحص :فحص املعلومات والواثئق املطلوبة .ابلرغم من توفر الواثئق املطلوبة مل يتوفر
الوقت ملراجعة الكثري منها.
3 .3اللقاءات :عقد لقاءات مع رئيس اجلامعة ومساعديه والعمداء ورؤساء االقسام
واالداريني والتدريسيني والطلبة.
4 .4التقييم :يف ضوء الرسالة واالهداف وعلى أساس املقارنة مع اجلامعات احمللية والعاملية
واملعايري املعروفة من قبل املراجع.
هذا واحتوت الدراسة استنتاجات عديدة بنيت على املشاهدات واملالحظات وفقا ملهام
حمددة واليت تتلخص يف حتديد نقاط القوة ومكامن الضعف يف إدارة اجلامعة والتعليم والتعلم
والبحث العلمي ،اىل جانب الفرص املتاحة واملخاطر ،وهبذا الغرض املؤسسايت مل تكن املراجعة
لتقييم اداء الربامج او األقسام وامنا كانت مراجعة إلداء اجلامعة ككل .انتهجت الدراسة هنجا
اعتمد على عقد اللقاءات واالجتماعات والزايرات التفقدية لكليات ومرافق اجلامعات ،واالطالع
على الواثئق والتقارير اليت طلبها املراجع .كما اعتمدت الدراسة على إجابة اجلامعات على 74
سؤاال حول إدارة اجلامعة واسرتاتيجيتها ،والتدريسيني ،واملناهج وطرق التدريس ،والتعليم والتعلم،
والدراسات العليا والبحث العلمي ،واجلودة وأساليب حتسينها ،والطلبة واملرافق الدراسية ،واالتصال
اخلارجي (راجع ملحق .)1
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مسحت زايرة اجلامعات مبالحظة العوامل اليت ال ميكن توثيقها يف التقارير ،والتحقق كذلك
من املعلومات املنصوص عليها يف البياانت والتقارير اليت قدمت للمراجع .مت إجراء العديد من
املناقشات خالل اللقاءات واالجتماعات ابلرتكيز على املؤشرات القياسية جلودة التعليم ونتائج
التعلم .وزار املراجع مرافق عدد من الكليات يف كل جامعة ،وقام جبولة فيها ملالحظة نشاطات
التعليم والبحث العلمي .ومن املشاهدات املهمة هو مالحظة وجود عالقة إجيابية وبناءة بني
العمداء ورؤساء االقسام فضالً عن عالقة زمالة جيدة تربطهم مع اعضاء هيئة التدريس .واظهرت
هذه القيادات تفانيها ومحاسها يف العمل وبدت على مستوى ٍ
عال من الكفاية اإلدارية وتفوق يف
مهارات االتصال الفعالة واإلجيابية اليت أثرت بشكل قوي على الزايرة (راجع ملحق .)2
ما هو مهم التأكيد عليه أن اجلامعات اليت خضعت للمراجعة لديها جمموعة من عمليات
ضمان اجلودة على املستوى املؤسسايت وضمن أنشطة اجلامعة األساسية للتعليم والبحث .ولدى
بعضها عمليات ضمان اجلودة داخل خدمات دعم الطالب وخدمات اجلامعة املركزية .ولقد
صممت آليات ضمان اجلودة هذه على ضوء تعليمات الوزارة لضمان جودة اخلدمات وتوفريها
ُ
وضمان توافقها مع األولوايت اإلسرتاتيجية للوزارة.
ركزت الدراسة على البياانت النوعية وجودة الرتتيبات املؤسساتية واإلجراءات والعمليات
االكادميية .اما بشأن االحصائيات فأهنا اهتمت بتلك اليت هلا عالقة ابجلودة والتصنيفات الدولية
واليت هلا دالالت مهمة ،كنسبة عدد التدريسيني من محلة الدكتوراه اىل عدد التدريسيني الكلي،
ونسبة عدد التدريسيني اىل عدد الطلبة ،ونسبة عدد الطالبات اىل الطلبة ،ونسبة عدد طلبة
الدراسات العليا ،ونسبة عدد األساتذة (بروفسور) اىل عدد التدريسيني الكلي ،ونسبة عدد
البحوث املنشورة عامليا اىل عدد البحوث املنشورة حمليا ،ونسبة عدد البحوث لكل تدريسي ،وعدد
التدريسيني املبتعثني لدورات تدريبية ،وعدد الطلبة املبتعثني .واهتمت الدراسة ابملراكز البحثية
والعلمية واخلدمية واالستشارية ،وبتنظيم البيئة اجلامعية ومقرتابت التعليم والتعلم املستدام والتدريب
األكادميي ،وأكدت على درجة متيز اجلامعة من انحية املبادرات التطويرية ومنها مستوى وأتثري
التعليم االلكرتوين واإلدارة االلكرتونية وحتديث املناهج الدراسية وتطوير قدرات التدريسيني.
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تقييم االداء وضمان اجلودة يف اجلامعات
ما هو مهم التأكيد على أن اجلامعات لديها جمموعة من عمليات ضمان اجلودة على املستوى
أيضا أتسيس عمليات ضمان
املؤسسايت وضمن أنشطة اجلامعات األساسية للتعليم والبحث .ويتم ً
صممت آليات ضمان
اجلودة داخل خدمات دعم الطالب وخدمات اجلامعات املركزية .ولقد ُ
اجلودة هذه على ضوء تعليمات الوزارة لضمان اجلودة وتوفريها وضمان توافقها مع األولوايت
اإلسرتاتيجية والتعليمات الوزارية.
دائما وأن السعي إىل التحسني املستمر للجودة
تدرك اجلامعة أن التحسني ميكن أن يتحقق ً
هو عملية مستمرة لكنها مرتبطة بتعليمات الوزارة .ومع ذلك ،فإنه من دواعي السرور أن العديد
من االستنتاجات املتضمنة يف هذه الدراسة تعيد التأكيد على العمل اجلاري ابلفعل من قبل
اجلامعات من أجل توفري وتعزيز ،كمثال :احلاجة إىل تبسيط وترشيد اهلياكل األكادميية؛ ضمان
تكامل اخلدمات الطالبية املختلفة؛ تنفيذ اقرتاحات الوزارة بشأن ضمان اجلودة وحتسينها؛ تنفيذ
نظام التغذية الراجعة للطالب مما يضمن املزيد من الروابط بني ضمان اجلودة وعملية التخطيط
االسرتاتيجي.
تقارير اجلامعات حول واقع التعليم فيها
قامت بعض اجلامعات إبصدار تقارير مفصلة لدراسة وحتليل البياانت املتعلقة أبنشطة اجلامعة
كمثال تقرير جامعة القادسية للمدة  2016 - 2003ابستخدام مؤشرات ومعايري االعتماد
األكادميي املتوفرة واملعتمدة لدى الوزارة وخلصت الدراسة اىل ان واقع التعليم العايل يف اجلامعة الزال
يواجه حتدايت حقيقية انعكست على جودة خمرجاته ابلرغم من النمو الذي شهدته اجلامعة (انظر:
 واقع التعليم العايل يف العراق وافاق التطوير -جامعة القادسية ..امنوذجا) .ابإلضافة اىل تقاريرإدارية للجامعات تتضمن احصائيات عديدة حول الطلبة واهليئة التدريسية والكليات والدراسات
االكادميية واملرافق .تشرتك هذه التقارير يف ضعف حتليل البياانت ويف استخالص الدروس والعرب
منها وينعدم النقد الذايت فيها ،وال توفر حتليال للبيئة الداخلية واخلارجية ،وال تربز السمات اليت
متيز اجلامعة عن اجلامعات األخرى يف العراق ويف املنطقة .ومل أرى أي تقييم للوضع التنافسي الي
جامعة ،مع انه يف بعض اجلامعات يتم متابعة اخلرجيني والتواصل معهم ومساعدهتم يف اجياد وظائف
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يف القطاعني العام واخلاص وأتهيلهم عن طريق دورات داخل وخارج اجلامعة.
متتلك اجلامعات كثري من االحصائيات واألرقام واليت هلا دالالت مهمة نذكر هنا بعض ما
توفر لنا من احصائيات للجامعات املدروسة:
 1 .1يرتاوح عدد طلبة الدراسات األولية يف اجلامعات حتت الدراسة ما بني  7000و40000
طالب (علما ان اعداد الطلبة تعتمد على تعليمات وتوجيهات الوزارة).
2 .2ترتاوح نسبة عدد الطالب ما بني  68اىل  96لكل  100طالبة.
 3 .3ترتاوح نسبة عدد طلبة الدراسات العليا ما بني  5اىل  15لكل  100طالب يف الدراسات
األولية.
4 .4ترتاوح نسبة عدد التدريسيني من محلة املاجستري ما بني  96اىل  165لكل  100تدريسي
من محلة الدكتوراه.
5 .5ارتفعت نسبة عدد الطلبة يف الدراسات األولية والعليا اىل عدد التدريسيني من محلة الدكتوراه
اىل  177طالب لكل تدريسي يف احدى اجلامعات.
 6 .6ترتاوح نسبة عدد التدريسيني من محلة لقب أستاذ اىل عدد التدريسيني من  % 3.4اىل
.% 10
7 .7تراوحت نسبة البحوث املنشورة يف جمالت عاملية رصينة إىل عدد التدريسيني من  % 0.1اىل
.% 0.4
القيادات اجلامعية واإلدارة اجلامعية
أظهرت الدراسة تفاوت القدرات اإلدارية لرؤساء اجلامعات وأعضاء جمالسها واساليبهم يف
تطوير العمل اجلامعي ،وبتفاوت آرائهم بشأن تعليمات الوزارة واعداد الطالب واحلوافز االكادميية
واملادية والظروف احمللية وكثري من اجملرايت اإلدارية واألكادميية االخرى ،وجبانب اخر مثلت آرائهم
املختلفة نقطة قوة من حيث ان اختالف اآلراء يشجع على النقاش واختيار أفضل احللول .وبينما
أكد عدد من العمداء على رضائهم مبهماهتم اإلدارية كما تشري اليها تعليمات الوزارة أكد أحدهم
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على ان مجود التشريع وانعدام املوازنة وسياسات الوزارة تقف حجر عثرة امام التطوير.
كرئيس تنفيذي للجامعة ،يتوىل رئيس اجلامعة عدد من املسؤوليات احملددة واليت يف معظمها
ممارسة الصالحيات لتسري عمل اجلامعة كاملوافقات واملتابعات واملصادقات وتوقيع الشهادات
ومتثيل اجلامعة وتكليف العاملني يف اجلامعة مبا يتوافق مع القوانني والتعليمات الوزارية ،بينما ميارس
رئيس اجلامعة يف البلدان الغربية عمله كقائد فعال مبا يتوافق مع رسالة اجلامعة وهلدف تطوير منظمة
إدارية لضمان اإلدارة الكفؤة للجامعة مبا يف ذلك تعيني أعضاء هيئة التدريس او فصلهم من اخلدمة
وتوفري اإلدارة السليمة للميزانيات ووضع وتنفيذ اخلطط املعتمدة والتفاعل مع جمموعات االعتماد
الوطنية والعاملية ومجع األموال للجامعة .أكد أحد رؤساء اجلامعات على ان الصالحيات اليت متنح
لرائسة اجلامعة هي صالحيات ومهية ألهنا حسب القانون صالحيات جيب ان توافق عليها الوزارة.
عند االخذ بنظر االعتبار اهليكلية البريوقراطية فان إعادة النظر يف اهليكل التنظيمي وأساليب العمل
تصبح ضرورة من اجل تطوير وحتسني األداء األكادميي للجامعة.
تتميز اجلامعات العراقية هبيكلية تنظيمية موحدة من األقسام والكليات واملعاهد فيما عدا
اجلامعة التكنولوجية اليت تتميز بنظامها اإلداري املتطور واملبين على اعتبار األقسام العلمية هي
الوحدات اإلدارية واألكادميية الرئيسية وبعدم وجود طبقة الكليات .معدل عدد الكليات يف اجلامعة
الواحدة  18كلية ذات ختصصات علمية وإنسانية وهو عدد كبري ابملقارنة ابجلامعات الغربية اليت
معدل عدد الكليات فيها هو  6كليات .وعند االخذ بنظر االعتبار اهليكلية البريوقراطية وكثرة عدد
الكليات واألقسام املتناظرة يف اجلامعة الواحدة فان إعادة النظر يف اهليكل التنظيمي وأساليب العمل
تصبح ضرورة من اجل تطوير وحتسني األداء األكادميي للجامعة.
على سبيل املثال ،تستطيع جامعة كربالء من ختفيض عدد الكليات ابلدمج اإلداري
لكليات الرتبية الرايضية والرتبية للعلوم الصرفة والرتبية للعلوم اإلنسانية والعلوم االسالمية ودمج كلية
العلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية ودمج كلية السياحة بكلية اإلدارة واالقتصاد ،وتستطيع جامعة
دايىل من دمج كليات الرتبية :األساسية واالصمعي والرازي ،وتستطيع جامعة الكوفة من ختفيض
العدد ابلدمج اإلداري لكليات الرتبية الرايضية والرتبية والرتبية للبنات والرتبية االساسية ودمج كلية
العلوم وكلية احلاسوب والرايضيات ودمج كلية االاثر والتخطيط العمراين ودمج اللغات واآلداب
والفقه ،وبذلك ستتماشى هذه اجلامعات مع اجلامعات العاملية من حيث عدد الكليات وستوفر
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كثري من األموال .ان الغاء كثري من الكليات وتقليص عددها يف اجلامعات العراقية أصبح ضرورة
لكي تتماشى مع أنظمة اإلدارة يف اجلامعات العاملية وميكن االستفادة من التجارب العاملية يف هذا
اجملال .علما ان وجود  16عميد (على سبيل املثال) يف جامعة عدد طالهبا  14ألف طالب ال
ميكن اعتباره كفاءة يف التسيري اإلداري.
بصورة عامة توجد فرص كبرية لتحسني إدارة اجلامعات مبا فيها منح مزيد من الالمركزية
ولكن هذا يعتمد على تفهم الوزارة ألمهية الالمركزية كما ان االستفادة من هذه الفرص تتفاوت بني
اجلامعات وتعتمد على درجة استعداد اجلامعة وجدارهتا لتحمل مسؤولية اإلدارة املالية واألكادميية
املستقلة .ولغرض حتقيق هذا اهلدف حتتاج الوزارة واجلامعات حاليا اىل أدوات ومراجع حملية وعاملية
للوصول اىل تفهم كايف لإلدارة الذاتية ولوضع االليات الضرورية لتطبيقها بصورة صحيحة ومؤثرة.
للجامعات رؤى ورسائل واهداف وخطط اسرتاتيجية يظهر فيها بصورة عامة عدم ترابط
الرؤية والرسالة ابألهداف ،ويف بعضها ال ميكن فهم كيف ميكن هلذه اجلامعات من حتقيق كثري من
رؤاها وأهدافها حيث يبدو وجود انفصام بني ما هو معلن وما هو على واقع األرض .تؤكد رؤية
احدى اجلامعات على ان تكون «ضمن أكثر اجلامعات متيزاً ابألبداع والرايدة يف جمال ختصصاهتا
ومبا يليب متطلبات اجملتمع املتجددة واملقرتنة مع التطورات التكنولوجية السريعة» .وال تتوفر جلامعات
اخرى اسرتاتيجية للتعليم والتعلم توضح فيها كيف ميكن للجامعة من حتقيق رؤيتها يف ان تصبح
متميزة عامليا يف التعليم والبحث العلمي ويف حتقيق حاجات اجملتمع وعالقتها مبشاريع اإلسرتاتيجية
الوطنية لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي .وجلامعة اببل ،على سبيل املثال ،خطة اسرتاتيجية
معتمدة تتضمن حتليل سوات ورؤية ورسالة واهداف اجلامعة واسرتاتيجيات «تركز على البحث
العلمي وتطوير املناهج الدراسية واالستفادة من النتاج املعريف يف املشاركة يف حل القضااي احمللية
واالقليمية كاحملافظة على البيئة» .كما توصف اإلسرتاتيجية حالة النجاح ابن تصبح جامعة اببل
«رائدة يف كافة براجمها ومبا جيعلها حتتل االولوية لدى الطلبة للدراسة فيها حمليا وعامليا» .كان
واضحا لنا ان الرايدة هي اهلدف األساسي للجامعات العراقية ولكن الوسائل واألدوات الالزمة
لتحقيق هذه الرايدة مل تكن واضحة.
املرافق والقاعات التعليمية والثقافية يف اجلامعات العراقية جيدة املستوى لكنها متباينة .ويبدو
ان معدل مساحة القاعات التدريسية واملختربات واملساحات املغلقة واملفتوحة لكل طالب عالية.
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مع ذلك وجدت الدراسة ضرورة ان تقوم اجلامعات إبجياد طرق مرنة الستخدامات املرافق األكادميية
بغية حتسني فرص التعلم ،وتوفري احلس اجملتمعي لدى الطلبة وهيئة التدريس .فعلى سبيل املثال،
جيب أن يتم تشجيع هيئة التدريس والطلبة ابلبقاء يف املباين اىل ساعة متأخرة من اليوم من خالل
تبين جدول مفتوح لساعات التدريس واملختربات ومن دون فرض نظام صارم لساعات العمل كمثل
خضوع هيئة التدريس لساعات دوام شديدة الصرامة حبيث ال تتالءم مع التقليد األكادميي للتعلم
واحلرية االكادميية .لكن حتقيق هذا اهلدف سيتعارض بوجود االزدواجية يف نظام التعليم اجلامعي
(يطلق عليها ابلدراسات املسائية بينما هي ابحلقيقة ليس بذلك الن الدوام فيها يبدا يف الساعة
الثانية بعد الظهر) ،وبوجود اعداد هائلة من الطلبة يف هذه الدراسات «املسائية» يقدر عددها يف
احدى اجلامعات حبوايل  12ألف طالب وهو ميثل  % 45من جمموع الطلبة يف اجلامعة .ولو أخذان
عدد الطلبة يف الدراسة «املسائية» بنظر االعتبار لتغريت معظم اإلحصاءات واالستنتاجات اليت
ذكرت يف هذا التقرير على افرتاض ان الفرتة الدراسية الصباحية اليومية ال تزيد عن  6ساعات .ومبا
انه من غري الطبيعي ان جتد جامعة يف العامل مبثل هذه الصورة ،فليس للمراجع من خربة يف التعامل
مع حالة التعليم والتعلم والبحث العلمي وضمان اجلودة اال من خالل افرتاض وجود مؤسستني
(جامعتني) يف نفس املوقع وتقيمهما بصورة منفصلة ابلرغم من مشاركتهما بنفس املوقع والكادر
اإلداري والتدريسي.
لذا جيب ان تفهم هذه الدراسة على اساس اهنا تتعلق ابجلامعة «الدراسات الصباحية»
وميكن ان يتم تقييم اجلامعة «الدراسات املسائية» يف دراسة منفصلة .هذا ونقرتح حاليا ان تكون
املناهج واضحة لكال الدارسني يف الفرتة الصباحية والفرتة «املسائية» بصورة منفصلة حبيث تشمل
نواتج التعلم واسرتاتيجيات التعليم والتعلم واالمتحاانت وساعات وأوقات الدراسة وأمساء التدريسني
والطلبة لكل برانمج ومقرر يف كل فرتة واعداد الوحدات الدراسية لكي يتعرف الطالب والتدريسي
وأصحاب املصلحة على كل برانمج سواء كان صباحيا او مسائيا .كما نقرتح أيضا دراسة امكانية
ختفيض العدد الكبري من «الدراسات املسائية» والعدد اهلائل لطالب الدراسة املسائية او الغاء
بعضها حبيث يتماشى مع ما هو موجود يف العامل .ويقرتح املراجع للوزارة دراسة امكانية تقسيم
اجلامعات اليت فيها اعداد هائلة من طلبة «الدراسات املسائية» اىل جامعة صباحية حبثية وأخرى
مسائية تدريسية (يبدأ التدريس فيها بعد الساعة السادسة مساء) الن وضع اجلامعات ابلصورة
احلالية قد يتعارض مع متطلبات االعتماد الدويل وضمان اجلودة.
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من املالحظ من األرقام املتوفرة هو التدين الكبري لنسبة الطلبة اىل الطالبات وخاصة يف
اجملموعة الطبية والرتبية بينما تظهر األرقام ازدايد كبري لنسبة الطالب اىل الطالبات يف القانون
واإلدارة والرتبية الرايضية .على اجلامعات مراجعة أسباب الزايدة اهلائلة يف اعداد الطالبات مقارنة
مبجاالت العمل املتوفرة واحتياجات السوق خصوصا يف اختصاصات الطب والرتبية والعلوم .وتظهر
األرقام أيضا تدين نسبة طلبة الدراسات العليا اىل عدد الطلبة يف اجلامعة وكثرة التدريسيني من محلة
املاجستري مما يتوجب على اجلامعات انتهاج سياسة حازمة يف سبيل تقليل اعداد التدريسيني من
محلة املاجستري ،فاجلامعة البحثية احلديثة ال ميكن ان يكون فيها التدريسيني أبكثر من % 10
من محلة شهادة املاجستري .وجتد يف االحصائيات اليت توفرت للمراجع كثرة من طلبة الدراسات
العليا يف الدراسات االنسانية يقابلها قلة من الطلبة يف الدراسات العليا العلمية وندرهتم يف كليات
االختصاصات الطبية .وإذا اخذان بنظر االعتبار ان طلبة الكليات الطبية هم أحسن طلبة العراق
فان عدم تشجيعهم للدراسات العليا يعترب خسارة علمية ومهنية للجامعات وللوطن .كما ان قلة
عدد املبتعثني اىل اخلارج يثري القلق عند املراجع حول وضع اجلامعات املستقبلي .ويقرتح املراجع ان
ختصص بعض أموال صناديق اجلامعات لتمويل ايفادات للدراسة يف اخلارج وان تشجع االجازات
الدراسية ألصحاب شهادات املاجستري من التدريسيني.
تتضمن بعض مواقع اجلامعات االلكرتونية مواقع للتعليم االلكرتوين يتضمن مناهج وحماضرات
األقسام العلمية للكليات .املواقع بصورة عامة ال حتمل أسلواب واضحا او شرحا كافيا لألهداف او
احملتوايت فقسم من هذه احملتوايت عبارة عن حماضرات ابلبوربوينت وقسم اخر جمرد شرح مبسط
عن حمتوايت املوضوع (املقرر الدراسي) وكثري منها تركت فارغة .قد تتوفر يف بعض املواقع مواصفات
الربامج وخمارج (نواتج) التعلم  learning outcomesواهداف التعليم للربانمج وللمقررات
وكنه ابلعموم ال توجد اية معلومات على اسرتاتيجيات التعليم والتعلم الي برانمج او مقرر وال
األساليب االمتحانية اليت يتوقعها الطالب ابإلضافة اىل عدم وجود توافق يف تنظيم املعلومات بني
املقررات او بني الربامج ويبدو ان كثري من املعلومات مت الصاقها كما هي حسب توفرها من قبل
التدريسيني مما يعطي انطباعا سلبيا على انعدام االهتمام واالمهية وهو ما يربر للمراجع سبب عدم
معرفة الطلبة مبخارج التعلم ومواصفات الربامج واملقررات يف معظم اجلامعات .يف عدة جامعات هناك
منظومة الكرتونية لالمتحاانت ال يرى املراجع فيها اية أمهية بيداغوجية اال يف كوهنا تسهل عملية تنظيم
االمتحاانت والتصليح .ومبا ان اجلامعات مقسمة اىل دراسات صباحية وأخرى مسائية فاألفضل ان
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يكون موقعني منفصلني هلا او ان تكون املعلومات واضحة للدراسة الصباحية او املسائية .على سبيل
املثال ما هي الدراسات الصباحية وما هي املسائية وما هي املناهج من انتج التعلم واسرتاتيجيات
التعلم والتعليم واالمتحاانت ومفردات املنهج والتدريسني والقاعات الدراسية اخل.
القدرة املؤسساتية
نقاط القوة
1 .1اندماج اجلامعات يف جسمها االجتماعي واخنراط منتسبيها يف فعاليات ومهرجاانت املدن
املتواجدة فيها املتنوعة واملعروفة ابلتنوع والتعدد الثقايف ضمن بيئة فكرية وثقافية.
 2 .2اإلداريني والتدريسني فخورين أبدائهم وانتاجاهتم االكادميية والعلمية وهذا يشكل ذخرية كبرية
ألجل البناء املستقبلي وتطوير اجلامعات.
3 .3حيضر ممثل للتدريسيني كل اجتماعات جملس اجلامعة وجيتمع ابلتدريسيني شهراي ومبمثلي
الكليات بصورة دورية .وهناك لقاءات دورية للقيادات اجلامعية ابلتدريسيني.
4 .4انتهاج برامج تربوية حديثة كاعتماد اسلوب املنهج التكاملي يف بعض كليات الطب وهو
منهج يربط بني املواضيع الدراسية املختلفة بشكل متكامل ومنظم يتخطى احلواجز بني املواد
الدراسية املختلفة.
5 .5يتمتع العمداء بطيف واسع من الصالحيات متكنهم من اختاذ قرارات سريعة .ومن املمكن
استحصال اي قرار من رئيس اجلامعة بصوره مباشره وفقا للصالحيات املمنوحة له.
6 .6وجود نظام أرشفة شبه متكامل وحفظ لألوليات وإدارة الكرتونية ابإلضافة اىل نظام أدارة يف
جماالت العمل اجلامعي.
التحدايت
1 .1ابلرغم من ان املرافق والقاعات التعليمية جيدة املستوى اال ان هناك نقص يف بعضها كالنادي الثقايف
والضعف يف االنرتنت .ويبدو يف بعض اجلامعات ان معدل مساحة القاعات التدريسية واملختربات
واملساحات املغلقة واملفتوحة لكل طالب صغرية وذلك لقبول اعداد زائدة ال ميكن استيعاهبا.
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2 .2حتتاج اجلامعات اىل وضع خطوات رصينة يف طريق بناء ثقافة اجلودة واملراجعة لغرض تقييم
الفعالية الداخلية للجامعة بصورة مستمرة.
3 .3حتتاج اجلامعات اىل دراسة إمكانية توسيع مشاركة العمداء ورؤساء االقسام والتدريسيني من
حاملي درجة االستاذية يف اخذ القرارات حيث ان مثل هذا التفاعل ضروري لتطوير اجلامعة
حيث يشعر أعضائها ابالنتماء واملسؤولية مما يضفي عليهم طابع أمثل لإلخالص يف األداء
والدقة يف العمل.
4 .4يف العموم تفتقر اجلامعات اىل وجود خطة اسرتاتيجية تتضمن خطط زمنية مفصلة لتنفيذ كيف
تصل ملا تريد ولتحقيق اهداف اجلامعة يف أداء علمي وأداري كفء.
 5 .5التطوير والتعليم املستمر ألعضاء هيئة التدريس تشكل عامال أساسيا يف حتسني التعليم والتعلم
والبحث العلمي ،والتأكيد على أمهية ما يبحث به التدريسي اليوم مينح الثقة ابلنشر يف جمالت
رصينة غدا.
6 .6ابلرغم من وجود مواقع الكرتونية حافل ابملعلومات وجدت صعوبة يف التعامل معها الفتقارها
ملعلومات مهمة .مثال ،يف عدد من اجلامعات ال جتد أمساء وعناوين االمييل وتلفوانت املسؤولني
وحىت رئيس اجلامعة جتد صعوبة يف إجياد امسه وكثري من احلقول فارغة وال يوجد تناسق بني املوقع
العريب واملوقع اإلنكليزي واألخري ضعيف جدا وال حيتوي على اية معلومات إدارية مهمة ،كما
تفتقر معظم املواقع اىل توصيف الربامج واملقررات وخمارج تعلمها واسرتاتيجيات التعليم والتعلم
واالمتحاانت ،ومبعىن اخر عدمي الفائدة للطالب اجلديد واملستمر على الدراسة واملتخرج.
7 .7ضعف البعثات والزماالت والشراكة والتعاون مع مؤسسات التعليم العايل الغربية واليت تشكل
أمهية كربى يف توجه اجلامعة العاملي واالستفادة من التجارب واخلربات األجنبية.
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التعليم والتعلم
 1 .التعليم والتدريس الزال يتم بصورة تقليدية حموره األستاذ والطالب مستمع وسليب اال يف
حاالت قليلة .أساليب التدريس معتمدة مبعظمها على اخلربات السابقة.
2 .2مظاهر البيئة االكادميية خارج القاعات الدراسية ضعيفة
3 .3تدرس املواضيع العلمية بلغة خمتلطة من العربية واإلنكليزية واالمتحاانت ابللغة اإلنكليزية.
4 .4استخدام التكنولوجيا الرتبوية والربامج االلكرتونية يف التعليم تتضمن نشر احملاضرات الفديوية
واستخدام السبورة الذكية وعرب وسائل التواصل االجتماعي.
 5 .5وجود عالقة إجيابية وبناءة بني العمداء واعضاء هيئة التدريس.
6 .6ابلرغم من وجود عدد من التدريسيني املتميزين وأصحاب اخلربة الدولية يوجد عدد اخر من
الكادر التدريسي من الذي ال ميتلك خربة دولية ،أو عضوية يف معاهد مهنية دولية ،أو درجة
الدكتوراه مما سيكون له أثر سليب على جودة التعليم ومستوى إعداد اخلرجيني .ويف حال عدم
حل هذه املسألة ،لن يكون ابإلمكان حتقيق االعتماد الدويل.
7 .7تعتمد اجلامعات أسلوب شديد التعقيد وبريوقراطي يف تغيري وتطوير املناهج مما يتطلب مراجعة
هذا األسلوب جلعله اكثر مرونة خصوصا مبا يتعلق إضافة او الغاء كورسات او تغيري مفرداهتا.
8 .8عرب الطلبة الذين متت مقابلتهم خالل زايرة اجلامعات بصورة عامة عن رضاهم عن تقدمي
الربامج (اي برانمج احلصول على الشهادة من كورسات وغريها) ابلرغم من تباين آرائهم،
كما أكدوا على التباين يف كفاءة التدريسيني .وشكا بعض منهم ابنعدام البيئة اجلامعية،
فحسب خربهتم ال يوجد فرق بني املدرسة واجلامعة كما شكوا من عدم وجود أوقات فراغ
كافية بني الدروس ،وأكدوا على ازدحام اجلدول حبيث ال تعطيهم فرص ملمارسة اهلواايت
واالعمال غري الصفية .وظهر جليا عدم وجود قناعات كافية ابن الطلبة مؤهلني كفاية لسوق
العمل .وطالبوا بتقليل عدد االمتحاانت املبالغ فيه .بعض الكليات يف بعض اجلامعات تدرس
اخالقيات املهنة .رغب الطلبة بزايدة العمل املختربي العملي حيث اعتربوا ان الدراسة يف
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اجلامعة معظمها دراسة نظرية ،وطالبوا بتحديث الكتب الدراسية واملناهج .الطلبة ضد الزي
املوحد ومع محل التابلت والالبتوب والتلفوانت الذكية .الطلبة مقتنعني أبن اقسامهم تستجيب
لطلباهتم ومقرتحاهتم ويتم االهتمام بشكاويهم .طلبة اجلامعات بصورة عامة يتتوقون للحصول
على املعرفة ويتحلون ابملوضوعية والدقة واجلدية والتفاعل إبجيابية مع أسئلة املراجع ،ويفضلون
الكتب املقررة على امللزمات .معظم الطلبة يضعون جامعتهم ضمن أفضل  5جامعات عراقية.
نقاط القوة
 1 .1توفر اجلامعات فرص التعلم الكافية وحترص على تنوع مصادر التعلم وحداثتها.
2 .2يوجد يف اجلامعات ولدرجات متفاوتة توصيف للربامج االكادميية والكورسات يتضمن حتديد
خمرجات التعلم واملهارات للربامج والكورسات (معظم الطلبة يدعون بعدم معرفتهم بذلك).
 3 .3تتوفر للكليات متطلبات استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتوفري الكفاءات
والفنيني املتخصصني يف هذا اجلانب وزايدة املعرفة واالطالع واحلصول على املصادر والكتب
العلمية من خالل توفري البىن االساسية الستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومنها
الربامج الفيديوية واإلدارة االلكرتونية.
 4 .4إقامة ندوات وورش عمل ومسنرات بصورة مستمرة اسبوعيا.
 5 .5وجود خمتربات حديثة عاملية املستوى.
 6 .6يتم استخدام تقنية املعلومات يف إدارة املكتبة املركزية.
التحدايت واالقرتاحات
1 .1ابلنظر الن القبول مفتوح لكل من يرغب بولوج اجلامعة ويعتمد على درجات االمتحان النهائي
للثانوية العامة فان اجلامعات حتتاج اىل توفري عدد من الكورسات اليت تساعد الطالب اجلديد
على التأقلم يف احمليط اجلامعي كالتأهيل واإلرشاد والتقييم املستمر.
 2 .2على اجلامعات االهتمام ابلتعليم الذايت.
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3 .3ابلرغم من ان املختربات على درجة ال ابس هبا اال اهنا تبدو فارغة من الطالب يف معظم
األحيان وتبدو وكأهنا معارض لألجهزة وليس خمتربات للبحث .كما لفت نظر املراجع عدم
وجود ( )Log Bookلكل جهاز.
 4-4 .4الحظ املراجع عدم وجود طلبة يف املكتبات بينما كانت الكافرتايت ممتلئة ابلطالب.
 5 .5االهتمام ابالبتعاث وبعالقات التعاون مع اجلامعات الغربية وغريها وبتشجيع األساليب
احلديثة يف التعليم والتعلم وبناء ثقافة جديدة على أساس العمل اجلماعي.
6 .6االمتحاانت خالل الفصل ليست كما يبدو امتحاانت تشخيصية وامنا هي امتحاانت هنائية
وهذا غري مالئمة لتحسني قدرات الطالب لذا جيب ان يكون غرض االمتحاانت خالل
الفصل الدراسي هو لتشخيص املشاكل والصعوابت اليت يواجها الطالب وعلى أساسها بناء
برانمج ملواجهة هذه الصعوابت.
7 .7من املالئم توسيع التجارب التعليمية اجلديدة لتشمل كل التخصصات مثل إدخال التعلم املبين
على املشكلة او التعلم املبين على املشروع  )Project-Based Learning (PBLإىل
برامج اجلامعات ،من خالل مشروع إلزامي لطلبة السنة الثانية او الثالثة.
 8 .8اجلامعات حباجة ألن تدعم هنجاً جديدا لنظام تقييم الطلبة حبيث يركز على تعلم الطلبة
 Learning Outcomesأي بنظام مبين على خمرجات التعلم Outcome-
 ،Based Educationوتعزيز مهارات التدريس للكادر التدريسي .وجيب أن تتم مواءمة
نظام تقييم الطالب مع أهداف التعلم .إن النظام احلايل يف اجلامعات مرتكز على اجلانب
العقايب وليس على تعزيز التعليم والتعلم .ومن املفيد أن يكون هدف التقييم هو توجيه ممارسات
الطلبة وتعزيز جودة عملهم.
9 .9التحول من التعليم اىل التعلم وذلك إبلقاء العبء على الطالب وعدم حرمانه من املشاركة
وحتفيز اكتشاف واستنباط املعلومات عنده ،واالهتمام ببيئة التعلم واعتبارها اهم من ساعات
التدريس ،والرتكيز على تعليم الناتج عن فعالية ما ،ال على الفعالية نفسها .وتكليف الطالب
ابستحصال املعلومة بدل احلصول عليها جاهزة من املدرس او الكتاب املقرر كالرجوع اىل
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املصادر أو اىل االنرتنت وسبك املعلومات بطريقته اخلاصة ،والتأكيد على األساليب الرتبوية
اليت تشجع على الفهم والتفكري املستقل والتساؤل والبحث والتجريب والنقد والعمل اجلماعي،
وتقليل عدد الساعات الدراسية واالمتناع عن اختام الطالب ابملعلومات وذلك عن طريق
تقليص عدد مواد املنهج وإلغاء املواد اليت تبدو عدمية الفائدة لتقليل حجم احلشو املعلومايت.
 1010اخذا ابالعتبار قلة فرص العمل خلرجيي عدد كبري من التخصصات نقرتح إضافة كورسات
يف االعمال والتسيري واإلدارة واملهارات الالزمة للعمل .كما انه من الضروري حتقيق رسالة
اجلامعات يف االلتزام أبخالقيات املهنة وذلك إبدخال درس خاص ابملوضوع يف كل برامج
اجلامعة علما ان هذا هو أحد شروط االعتماد ويعترب تدريس املوضوع مهما جدا يف ظروف
العراق السيئة.
 1111تبنت بعض اجلامعات انظمة إلدارة التعلم ،متمثال ذلك ابعتماد نظام غوغل دودل
( )Doodleعلى سبيل املثال والذي يتم استخدامه يف عدد من اجلامعات العراقية وذلك
بغية تعزيز عملية تنظيم الربامج والكورسات وإدارهتا ،ولتمكني الطلبة من تقدمي فروضهم،
وألغراض التواصل الفعال مع الطلبة لذا نؤكد على ضرورة توسيع استخدامه وان يكون واضحا
على املوقع االلكرتوين.
1212يؤكد املراجع على امهية التدريس ابللغة االنكليزية عندما يكون املقرر مفرتضا تدريسه
ابإلنكليزية وعلى وجه اخلصوص التكلم هبذه اللغة خالل احملاضرات .ونطلب من اجلامعات
توفري املوارد واملرافق ألعضاء هيئة التدريس والطلبة بغية جعل التدريس ابللغة االنكليزية واقعاً
ضمن جدول زمين معقول .ويف الوقت احلاضر مبا ان احملاضرة ابللغة العربية والكتابة ابللغة
اإلنكليزية فان التدريسيني جيب ان ال يصروا على ان تكون اإلجابة ابللغة اإلنكليزية حصرا
كجزء من سياسة تقليل االعتماد على احلفظ واجرتار املعلومات.
1313يؤكد املراجع على ضرورة البدء يف دراسة وتطبيق نظام املقررات(  (�Modular Sys
 )temوبشكل حمدود متهيدا لنشر التجربة يف كافة اجلامعات وميكن للمراجع املساعدة يف
حتقيق هذا النظام العاملي (مالحظة :متت الدراسة يف عام .)2017
 1414الحظ املراجع ظاهرة خطرية خالل اايم االمتحاانت وهو دخول معظم الطلبة ابواب
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جامعاهتم ويف ايديهم ليس إال عدة وريقات حياولون التهام ما فيها من معلومات لغرض
اجرتارها يف االمتحان ويبدو عليهم القلق والتوتر .ومن احلديث معهم حول اسباب هذا
التصرف استنتج املراجع ما يلي )1 - :اعتماد هنج التلقني يف التدريس )2 ،اعتماد امللخصات
والتبسيط كأساس ملنهج بيداغوجي خاطئ يف التعليم )3 ،معظم اسئلة االمتحاانت معروفة
مسبقا او متوقعة عند الطالب )4 ،التأكيد يف التدريس على املستوايت االساسية يف تصنيف
بلوم وهي املعرفة والفهم وامهال املستوايت العليا يف التطبيق والتحليل والتوليف والتقييم)5 ،
االبتعاد عن هنج التفكري النقدي )6 ،غرض االمتحان يعتمد على الرأي اخلاطئ والشائع :يف
االمتحان يكرم املرء او يهان!
1515على ضوء استبيان اراء الطلبة ومن اجلامعات املختلفة نرأتى ما يلي (علما ان هناك
اختالفا نسبيا بني اجلامعات والكليات يف درجة حدة املشاكل او النقص الذي يتوجب
معاجلته):
تطوير فاعلية التدريس إبدخال اساليب تدريس حديثة تتناسب وطبيعة العصر.
توثيق العالقة بني مضامني الدروس واملصادر املكتبية والفعاليات العملية واملختربية.
كثرة املواضيع التدريسية النظرية خصوصا لطلبة الدكتوراه معظمها غري أساسية.
عدم اجبار الطلبة على حفظ واجرتار املعلومات (أيخذ الدرس من فم األستاذ).
يفضل الطلبة كتابة التقارير والعروض والدراسة يف جماميع والبحث.
«الدراسة مملة للطلبة»
املناهج قدمية وال تتناسب مع سوق العمل
ال يطلع الطلبة على توصيف الربامج والكورسات
ضرورة توفري وقت كاف للفعاليات غري الصفية
تدريس الطلبة مهارات االتصال وكتابة التقارير والقيادة والعمل اجلماعي واخالق املهنة
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1616ندرج ادانه بعض «السلبيات» اليت طرحها بعض االداريني والتدريسيني يف اجلامعات واليت
حتتاج اىل معاجلة:
الطلبة يشتكون كثريا
الطلبة متعلمني على احلفظ ويعانون من ضعف مزمن يف اللغة اإلنكليزية
الطالب يريد النجاح من دون جهد ومن دون فهم وسبب اخنفاض املستوى يعود اىل
الكريفات والزايدات والتحميل
عدم اهتمام الطالب ابحملاضرة فهو ال أيخذ نقاط خالل الدرس (ال قلم وال ورقة)
اشراف الوزارة على العملية الرتبوية ينظر هلا من قبل التدريسيني بسلبية
مشكلة املناهج :املنهاج التقليدي مقابل املنهاج التكاملي كمثال
من األمور اليت تثري القلق :العبور وعودة املرقنة قيودهم ومفهوم اجلامعة املنتجة والفساد
االداري ومحاية اجلامعة من التدخل اخلارجي وقلة االيرادات وعدم توفر استقالل مايل وعدم توفر
اموال للبحث العلمي واحملاابة وعدم مالئمة القاعات للتدريس
أتهيل التدريسي ابلنسبة لطرق التدريس
تدخل ديوان الرقابة (الرقابة اخلارجية) للتأكد من عدم سفر االساتذة اىل خارج العراق من
دون اذن مسبق.
التجارب املختربية واملعملية ضعيفة وقليلة.
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البحث العلمي
 1 .1ال تتوفر للجامعات اسرتاتيجيات للبحث العلمي ولكنها بعضها متتلك خططا سنوية له.
2 .2يوجد يف اجلامعات مراكز للبحوث ووحدات احباث.
 3 .3عدد البحوث املنشورة ضعيف وال تتوفر دراسات عن نوعيتها ومدى أمهيتها وحتقيقها ألهداف
اجلامعات او اسرتاتيجياهتا ،كما ال توجد اولوايت مواضيع البحث العلمي
 4 .4يتم دعم الباحثني من خالل توجيه كتب الشكر واحلوافز ودرجات تقييم األداء.
5 .5هتتم اجلامعات ابلتصنيفات العاملية للجامعات وتسعى حلصوهلا على اعلى املستوايت.
6 .6تصدر اجلامعات عدد من اجملالت العلمية ال يعرف ملعظمها درجة أمهيتها وانتشارها وضرورة
إصدارها وذلك لعدم توفر معلومات حوهلا .لرمبا سبب اصدارها هو االعتقاد التقليدي أبهنا
تشجع البحث العلمي ولرمبا ألهنا تعترب من قبل الوزارة عامل اجيايب يف تقييم الكلية او اجلامعة.
7 .7تتوفر يف كثري من اجلامعات خمتربات جمهزة جتهيزا جيدا اال انه ال تظهر اعمال حبثية جارية فيها
وبصورة مستمرة.
نقاط القوة
1 .1وجود اتصاالت اكادميية علمية بعدد من اجلامعات اخلارجية ابلرغم من حمدوديتها .االهتمام
هبذه البحوث وابرازها إعالميا وتوثيقها يف كتيبات هلو هدف اهم من اصدار جمالت علمية
حملية.
2 .2هتتم اجلامعات ابملشاركة يف الدورات واملؤمترات العاملية لتحقيق هدف اجلامعات احلالية يف
االرتقاء مبستوى البحث العلمي.
 3 .3وجود عدد من وحدات البحوث واهتمام ورغبة شديدة من قبل التدريسيني ألجراء البحوث.
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التحدايت
1 .1ضعف التمويل البحثي من خارج الوزارة واجلامعة واعتماد طلبة الدراسات العليا على متويلهم
اخلاص ألجراء البحوث .يعترب يف يومنا هذا احلصول على متويل حبثي او منحة حبثية من
مؤسسة او منظمة اجنبية معيارا مهما ملستوى البحث العلمي وملستوى الباحث.
 2 .2ال يوجد بروشر او مصدر ملعلومات حول البحوث املتميزة والباحثني املتميزين يف أي من
اجلامعات.
 3 .3ضعف قيادات البحث وعدم احتكاكها عامليا بصورة مثمرة تؤثر أتثريا كبريا على نوعية
البحوث وامهيتها.
4 .4عمليات البحث العلمي اجلارية يف اجلامعات ضعيفة وتعتمد على الدراسات العليا.
5 .5االهتمام ابلنواتج وليس ابلعمليات املؤدية لتلك النواتج.
6 .6أمكانيات البحث العلمي ضعيفة.
7 .7براءات االخرتاع احمللية ضعيفة التأثري يف العادة لذا البد من الرتكيز على تسجيل براءات
االخرتاع عامليا وهذا ال مينع من تسجيلها حمليا.
8 .8تعترب اجلامعات مؤشر النمو الكمي للدراسات العليا يف اجلامعة مؤشرا اجيابيا بينما ترى الدراسة
النمو النوعي املرتبط أبولوايت النشر ابجملالت الراقية واملرتبط حبل مشاكل الوطن والعامل هو
املؤشر احلقيقي.
 9 .9النسبة اهلائلة لطلبة الدراسات العليا املرقنة قيودهم تدل على ضعف املقبولني يف الدراسات
ومن جانب اخر فأهنا تدل على اهتمام اجلامعات ابلنوعية واحلفاظ على املستوى العايل
للشهادات العليا.
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التوصيات
1 .1يوصى ابن يتم تشجيع التدريسيني الباحثني على تنويع مصادر متويل حبوثهم واالهتمام ابحلصول
على منح حبثية من الدول واملؤسسات الغربية ومن الصناعة واملؤسسات اخلريية.
2 .2توفري اإلمكانيات املادية للمبتعثني العائدين ألجراء حبوث مبستوى تلك اليت مت هلم اجراءها يف
اخلارج.
 3 .3يوصى أبن يتم تطوير اسرتاتيجيات للدعاية لنتائج البحوث (وليس فقط لنشرها) وتوثيق
نتائجها ومبا يؤدي اىل جذب االهتمام اخلارجي ،واالعرتاف الدويل .وتع ّد مثل هذه العملية
مبثابة جزء هام لغرض تقدمي االدلة عند املساءلة وبغية تربير الدعم العام لربامج البحث ضمن
اجلامعات.
4 .4يتم توفري احصائيات عن معدل استخدام أي جهاز علمي يف البحوث كأسلوب للتعريف عن
الكفاءة العلمية ويتم ذلك ابلعادة عن طريق وضع دفرت صغري يسجل فيه الباحث اتريخ ومدة
وغرض االستخدام.
5 .5يوصي بتوفري برانمج منظم ومصمم خصيصاً لألكادمييني وطلبة البحوث اجلدد يف جمال تطوير
مهارات البحث العلمي ككتابة طلبات متويل البحوث وإجراء البحوث وأخالقيات البحث
وكيفية قراءة ورقة حبثية وكيفية مراجعة ورقة حبثية وكيفية كتابة ورقة حبثية وكيفية توليد االفكار
واالبداع والبحث عن مصادر املشاكل وادارة املعلومات وكيفية القاء موضوع بصورة جيدة
واملخاطبة واالتصال ،مبا يتناسب مع املمارسات الدولية اجليدة ،واالستعانة ابخلرباء والعلماء
من اجلامعات الغربية لتحقيق هذه املهمة.
6 .6زايدة اشتغال التدريسيني يف البحث أبنفسهم ابإلضافة اىل ما هو شائع يف االعتماد على
طالهبم يف اجراء التجارب.
7 .7حبذا لو يتم اجراء امتحاانت اطروحات الدراسات العليا بصورة سرية وهذا اجراء مستحسن
وضروري يف الوقت احلاضر بعد تفاقم املظاهر غري االكادميية خالل االمتحاانت يف اجلامعات
العراقية.
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 8 .8التأكيد على التدريسيني بضرورة قراءة البحوث احلديثة يف اختصاصاهتم ومبعدل حبث يف
األسبوع على األقل الن البحث اجليد ال يتم اال مبواكبة ما جيري اليوم يف االختصاص .وكذلك
على ضرورة تواجدهم يف املكتبة ومبعدل ساعة يف اليوم.
ضمان اجلودة
 1 .1يف اجلامعات اقسام للجودة واالداء اجلامعي ابإلضافة اىل اقسام جودة يف الكليات هتدف
هذه اجملالس على دعم التعليم والتعلم والبحث العلمي وعمليات التقييم وتطبيق معايري اجلودة
يف املؤسسات االكادميية.
2 .2تعمل اجلامعات على تطبيق نظام اجلودة يف املؤسسات االكادميية ويتم االسرتشاد بدليل
مقاييس النوعية واملؤشرات الكمية لضمان اجلودة واالعتماد للجامعات العراقية .وعادة ما
تتضمن اهداف اجلامعة فقرة مهمة يف هذا اخلصوص تنص على :االرتقاء ابألداء اجلامعي مبا
ينسجم مع متطلبات اجلودة االكادميية العاملية.
 3 .3يتم استطالع اراء الطالب عرب استبيان عينات من الطلبة من كل قسم ويتم حتليل نتائج
االستبيان.
4 .4تتوفر تقارير التقييم الذايت لألقسام يشمل هيكلية وتركيب القسم والتحدايت واحللول املقرتحة.
ال توجد تقييمات خاصة مبنتسيب أي جامعة.
نقاط القوة
1 .1يتم تطبيق برامج ضمان اجلودة يف االقسام كافة اال ان خطط التحسني املستمر مفقودة.
2 .2توجد تقارير تقييم ذايت ملعظم األقسام العلمية يف اجلامعات.
3 .3تعمل اجلامعات على تدابري للحفاظ على وتطوير معايري اجلودة منها التقييم الذايت وتقييم
التدريسي مبوجب استمارات تقييم األداء الواردة من الوزارة واستمارة لتقييم التدريسي من قبل
الطالب ومن خالل تقييمه للمقررات الدراسية .وتشمل التدابري ايضا الدراسات والبحوث اليت
جيريها قسم ضمان اجلودة واالداء اجلامعي يف رائسة اجلامعة.
23

مركز البيان للدراسات والتخطيط

التحدايت
1 .1حتسني تدابري ضمان اجلودة واالعتماد ألجل النهوض مبستوايت التدريس وطرقه.
2 .2تطوير برانمج ضمان اجلودة عرب دعوة جلنة مراجعة من خارج العراق لدراسة تقارير التقييم
الذايت وتقدمي مقرتحات التحسني وعلى طريقة جلنة اليونسكو لتقييم أداء كليات اهلندسة يف
اجلامعات العراقية.
3 .3توفر صفحة لضمان اجلودة يف املوقع االلكرتوين لكل جامعة تضم كثري من املعلومات املهمة
اال اهنا ال تتضمن استطالع اراء اخلرجيني واستطالع اراء ارابب العمل.
4 .4هناك ازمة ثقة بني االقسام وضمان اجلودة من حيث ان كثري من االقسام جتهز معلومات
تتضمن نتائج ومهية .البد من معاجلة االسباب اليت جتعل االستاذ يقدم معلومات غري صحيحة
وال بد من اجراءات تقوميية هلذه االعمال الغريبة عن االخالق االكادميية .ومن املفيد التأكيد
على ان اجلامعة اعتمدت اجراءات تنظيمية يف عملية ادارة تقييم االداء السنوي للتدريسيني
ادت اىل تعزيز الثقة بينهم وبني قسم اجلودة.
5 .5البد من مشاركة واسعة لتحقيق اهداف نظام ضمان اجلودة يف ختطيط وتنفيذ وتقييم اخلدمات
املقدمة من قبل اجلامعة حبيث يتضمن كل فرد من أعضاء اهليئة التدريسية واالداريني ورائسة
اجلامعة.
6 .6تكثيف العمل يف نشر ثقافة ضمان اجلودة واالعتمادية الدولية والتأكيد على أمهية توصيف
الربامج ومشوهلا ملخارج التعلم وإسرتاتيجيات التعليم والتعلم وأساليب االمتحاانت وارتباط
خمرجات التعلم مبفردات املنهج.
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التوصيات
1 .1اخذا بنظر االعتبار وجود نظام لضمان اجلودة يف اجلامعات العراقية وان بعض العمليات
موجودة أصال نوصي أبن تقوم اجلامعات بوضع عمليات موثقة بصورة افضل مما هو حاليا
لضمان اجلودة وان تكون تقارير التقييم الذايت وخطط التحسني املقدمة من قبل املراجعني
اخلارجني ظاهرية ومعروضة ورقيا والكرتونيا ،وابإلضافة اىل )1 :تقييم لنتائج تعلم الطالب
سنواي )2 ،تقييم حتصيل اخلرجيني سنواي )3 ،املبادرة بوضع خطة للتطوير املهين للكادر
التدريسي واالداري )4 ،وضع خمطط لتدريب التدريسي اجلديد )5 ،تطوير نظام تقومي النظراء
ألداء الكادر األكادميي )6 ،وضع جدول قياس عبء العمل (وليس عدد الساعات التدريسية
فقط) امللقى على عاتق كل تدريسي )7 ،استباانت التغذية الراجعة للطالب واخلريج واملشغلني
سنواي ومناقشة نتائجها يف كل قسم سنواي واختاذ االجراءات الالزمة بشأهنا .وحال االنتهاء
من اجراء هذه العمليات يقوم القسم بوضع نظام لقياس جودة براجمه .هذا علما ان اجلامعات
هتتم هبذه اإلجراءات وبدرجات متفاوتة من دراسات قيد التنفيذ اىل إجراءات مت تنفيذها فعال.
2 .2على اجلامعات أن تؤكد على أن تكون كل الواثئق املتعلقة بضمان اجلودة واالعتماد ابللغة
اإلنكليزية.
 3 .3نرى امهية االستمرار يف عقد دورات التعليم املستمر حول ضمان اجلودة والتقييم الذايت
واالعتماد الدويل وتوصيف الربامج واملقررات واالمتحاانت ،واالهتمام بتعزيز الثقة بني
التدريسني واالقسام من جهة وادارة اجلامعة من جهة اخرى.
4 .4جعل مركز التعليم املستمر حتت االشراف املباشر هليئة ضمان اجلودة يف اجلامعة بسبب انه ال
ميكن ان يكون هناك جودة من دون حتسني وتطوير.
5 .5ضمان وجود عالقة وثيقة بني ضمان اجلودة وحتسني اجلودة وبينهما وبني العملية االسرتاتيجية
من خالل حتسني هيكلية إدارة اجلودة مع احلفاظ على املستوى احلايل من النشاط واملشاركة.
دائما وأن السعي إىل التحسني
6 .6ابلرغم من إدراك اجلامعات أن التحسني ميكن أن تتحقق ً
املستمر للجودة هو عملية مستمرة .ومع ذلك ،فإنه من املهم أعادة التأكيد على مقرتحات
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املراجع ،مثل :احلاجة إىل تبسيط وترشيد اهلياكل األكادميية ،وضمان تكامل اخلدمات الطالبية
املختلفة ،وتشكيل جمموعات للمراجعة اخلارجية لكل قسم علمي ،وتنفيذ نظام التغذية الراجعة
للطالب.
7 .7يتم تشجيع اجلامعات على أتسيس جمالس للتخطيط (وتعيني عدد من املستشارين) ،حبيث يهتم
اجمللس ،على مستوى اجلامعة ،ابلتخطيط االسرتاتيجي طويل املدى والتوجه العام للجامعة.
ولكون أتسيس اجمللس خاضع للتعليمات الوزارية ميكن تشكيله على اساس مستشارين
متطوعني ابإلضافة اىل دراسته مع الوزارة لغرض تغيري التعليمات.
8 .8يوصى أبن تقوم اجلامعة إبجياد طرق مرنة الستخدامات املرافق األكادميية بغية حتسني فرص
التعلم ،وتوفري احلس اجملتمعي لدى الطلبة وهيئة التدريس .فعلى سبيل املثال ،جيب أن يتم
تشجيع هيئة التدريس والطلبة ابلبقاء يف املباين اىل ساعة متأخرة من اليوم من خالل تبين
جدول مفتوح لساعات التدريس واملختربات ومن دون فرض نظام صارم لساعات العمل.
وقد لوحظ خضوع هيئة التدريس لساعات دوام شديدة الصرامة حبيث ال تتالءم مع التقليد
األكادميي للتعلم واحلرية االكادميية.
9 .9هناك أمهية خللق بيئة جامعية جذابة منها توفري مرافق جامعية مالئمة واعداد قائمة مبقومات
البيئة اجلامعية اجلذابة كتجهيزات املباين والكافرتايت وأماكن األنشطة الرتفيهية واملكتبات
وخمازن بيع الكتب والقرطاسية وأماكن جللوس الطلبة اثناء الفراغ ،واجلامعات حباجة ماسة اىل
االهتمام ابلنظام والنظافة.
 1010استخدام االمييل بصورة أوسع لغرض حتسني االتصال بني اإلدارة والتدريسيني وبني
التدريسيني أنفسهم وعن طريقه يتم اإلعالن عن خمتلف نشاطات اجلامعة.
1111تطوير نظام االتصاالت حبيث يقدم رئيس اجلامعة شهراي رسالة اىل أعضاء هيئة التدريس
تتضمن الفعاليات اإلدارية املهمة اليت قام هبا مكتبه والفعاليات االكادميية يف اجلامعة ومنها
النشاطات التدريسية والبحثية املتميزة خالل الشهر .وتطوير نظام اداري أفضل لتوفري الفرص
للقاء التدريسيني برئيس اجلامعة.
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مالحظة اخرية:
خالل الدراسة ملسنا عن كثب مدى احساس القيادات اجلامعية والتدريسني أبمهية دورهم يف
تطوير بيئتهم التعليمية والبحثية والتدريبية لتخريج اشخاص اكفاء ،وتفانيهم من اجل تدريب الطلبة
تدريبا مكثفا للوصول هبم اىل اعلى املستوايت ،واخالصهم يف اداء عملهم األكادميي املشرف .أيمل
املراجع ان تسعى اجلامعات اىل تكثيف جهودها استنادا ملا جاء يف هذا التقرير لتطوير وحتسني بيئة
اجلامعات واملرافق االكادميية والعالقات بني الطلبة وبينهم وبني التدريسني لتصل اىل تلك املستوايت
اليت جندها يف اجلامعات الغربية.
ملحق رقم 1
أسئلة لغرض تقييم أداء اجلامعة
	-هل من امثلة على املستوايت العالية من طرق التعليم والتعلم؟
	-هل من امثلة على االتصال األكادميي وبرامج التبادل واشكال التعاون مع اجلامعات
العاملية؟
	-ما هي األساليب والطرق اليت يتم فيها تدريب التدريسيني وزايدة خربهتم؟
	-هل هناك امثلة على الالمركزية يف اختاذ القرارات ومشاركة التدريسيني؟
	-هل هناك مبادرات من قبل التدريسيني وكيف يتم التعامل معها؟
	-كيف يتم تشجيع التفكري النقدي يف اجلامعة؟
	-ما هو أسلوب تغيري املناهج وهل يتم اجراء التغيري بصورة منهجية؟
	-كم من الربامج مت صياغة تواصيف هلا متضمنة خمرجات التعلم واالهداف هلا؟
	-كيف يتم تقيم الطلبة للتدريس؟
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	-هل يوجد تقييم لألقران؟ كيف يتم تقييم التدريسي؟
	-هل تتوفر لدى اجلامعة عالقة ابخلرجيني وهل يتم االطالع على آرائهم بصورة منهجية؟
	-ما هي األساليب العملية اليت يتم هبا حتسني األداء يف اجلامعة؟
	-هل تتوفر امثلة على استخدام التكنولوجيا الرتبوية والربامج االلكرتونية يف التعليم؟ ما
هي خدمات تكنولوجيا املعلومات املتوفرة يف اجلامعة؟
	-ما هي اسرتاتيجية اجلامعة يف التعليم والتعلم والبحث العلمي؟ هل توجد خطة إسرتاتيجية
وخطط ادارية منفصلة خاصة ابلتدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع؟
	-كيف يتم تطبيق مفهوم العالقة بني اجلامعة واجملتمع؟
	-هل هناك امثلة على تغيري إجيايب بشأن إدارة الكلية واالقسام؟
	-هل تتوفر امثلة على تنويع مصادر التمويل؟
	-كيف تتم عملية االستثمار يف تطوير ختصص التدريسي؟ هل تتوفر فرص للتدريسيني
بشأن املنح اخلارجية؟ هل يتم ايفاد اإلداريني والتدريسيني اىل الدول اخلارجية للبحث
عن األفكار اجلديدة؟
	-ما هي درجة او معدل تنظيم السمنرات والندوات وحلقات العمل؟ هل هناك برامج
سنوية يف األقسام للسمنرات العلمية؟
	-هل هناك امثلة على اتصاالت علمية وعالقات بنتها اجلامعات مع املنظمات احمللية؟
هل توجد امثلة على التأثري الذي حتدثه اجلامعة يف جمتمع احملافظة؟ هل توجد دراسات
او حبوث حول كيفية جعل املعرفة مفيدة للمجتمع؟
	-ما هي األمثلة املتوفرة على تشجيع استخدام اللغة االنكليزية بني أعضاء هيئة التدريس
والطالب؟
	-هل تتوفر امثلة على اشراك أعضاء هيئة التدريس يف جمال البحوث املشرتكة مع أساتذة
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أجانب عرب االنرتنت؟
	-هل يتوفر مصلحني ومراجعني للغة االنكليزية حبيث يتم اطالعهم على كل ما يصدر
هبذه اللغة من قبل اعضاء هيئة التدريس؟
	-ما هي درجة استخدام اللغة اإلنكليزية يف التدريس؟
	-هل هناك سبل لالتصال السريع وتسريع اخذ القرار؟
	-هل هناك سبل لرقابة اعضاء هيئة التدريس يف عملية اخذ القرارات اإلدارية؟
	-ما هي األمثلة املتوفرة لوجود منافسة بني أعضاء هيئة التدريس؟
	-امثلة على توفر احلرايت االكادميية يف اجلامعة؟
	-هل هناك جلان خارجية استشارية على صعيد إدارة اجلامعة او الكليات او األقسام؟
	-كيف يتم متويل حبوث الطلبة يف الدراسات العليا؟
	-كيف يتم انتقاء وإقرار حبوث الدراسات العليا؟
	-ما هي أساليب اشراف التدريسيني على حبوث الطلبة؟
	-هل يتم حتصيل رسوم دراسية ومن اية فئة؟
	-ما هي املصادر املكتبية وتكنولوجيا املعلومات املتوفرة للطالب؟
	-هل توجد جماميع نقاش أكادميي واداري وعلمي يف األقسام والكليات؟
	-هل يتوفر برانمج للتطوير األكادميي واالحرتايف ألعضاء هيئة التدريس؟
	-هل توجد برامج لتطوير العالقة بني اجلامعة واجملتمع والسوق؟
	-ما هي حالة القاعات وهل يتم جتهيز القاعات أبجهزة عرض حديثة واملختربات أبجهزة
كومبيوتر وبرامج توضع يف متناول الطلبة بصورة دائمة؟
29
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	-كيف يتم تقييم نتائج التعليم؟ ما هي العوامل الرئيسية املعيقة لتطوير اساليب واالجتاهات
جديدة يف التعليم؟ هل يتم اخذ رأي التدريسيني؟
	-ما هي نسب جناح الطلبة يف الكليات والسنني ويف الدور األول والثاين؟ وما هو أتثري
الدور الثالث على نسبة النجاح؟ وما هو معدل املخرجات اىل املدخالت؟
	-ما هي احلوافز واجلوائز اليت تقدم للتدريسيني املتميزين؟
	-ما هي فائدة االستقاللية للجامعة وملاذا تسعى اجلامعة للحصول عليها؟ ما هو تصور
اجلامعة ألسلوب اإلدارة الذاتية؟
	-ما هي درجة تطبيق تصنيف بلوم يف التدريس واالمتحاانت؟ وما هي درجة تفهم
التدريسيني ألمهية هذا األسلوب يف التدريس والتعليم واالمتحاانت؟
	-هل هناك تقييم ذايت ملخرجات العلم كمثل اإلجابة على أسئلة من قبيل هل حقق
الكورس أهدافه وهل جتاوب الطلبة مع دروس الكورس وهل املادة مناسبة وهل حتتاج
بعض األجزاء اىل مراجعة؟
	-كيف يتم تقييم إنتاجية اجلودة والنوعية (أداء اجلامعة يف التدريس والبحث)؟
	-ما هي رؤية اجلامعة ورسالتها واالهداف اليت تسعى لتحقيقها؟
	-ما هي املواضيع اليت تسعى اجلامعة لتحقيق الصدارة والتميز فيها؟
	-هل يتوفر للجامعة تقرير للتقييم الذايت وما هي درجة توفره يف األقسام؟
	-ما هي تدابري اجلامعة للحفاظ وتطوير املعايري واجلودة؟
	-هل تتوفر ادلة واضحة وحتريرية قابلة للتحقق حول أداء اجلامعة؟ وما هي سبل قياسها؟
	-هل يتوفر حتليل سوات عام للجامعة؟
	-كيف يتم تقييم اداء اجلامعة واالقسام مقارنة أبداء اجلامعات األخرى واالقسام املماثلة
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يف جامعات أخرى؟
	-ما هي نسبة عدد الطلبة اىل عدد االساتذة ذو الشهادات والدرجات العلمية املختلفة؟
	-ما هو معدل عدد البحوث ومستواها لكل تدريسي؟
	-ما هو عدد البحوث املنشورة يف جمالت رصينة وعدد البحوث املنشورة يف جمالت
مشكوك يف رصانتها وعدد البحوث املنشورة يف جمالت عراقية وعربية؟ وما هي عدد
البحوث املنشورة ابللغة اإلنكليزية يف مقابل البحوث املنشورة ابللغة العربية؟
	-نرغب ابالطالع على املعلومات اليت مت توفريها ملؤسسة كيو اس للحصول على درجة
يف تسلسلها العريب والعاملي؟
	-ما هو معدل مساحة القاعات التدريسية واملختربات لكل طالب؟
	-ما هي نسبة عدد اجهزة الكومبيوتر وعدد الكتب يف املكتبة لكل طالب؟
	-ما هو معدل مساحة خمتربات البحث لكل تدريسي؟
	-كم هو معدل عدد طالب البحث لكل تدريسي؟
	-هل قامت اية فرقة خارجية (من خارج الوزارة) أبية عملية تقيم أداء للجامعة او الي
قسم؟
	-هل توجد يف أي قسم خطة لتحسني اجلودة واملتابعة؟
	-ما هو عدد الطلبة الذين أكملوا دراستهم يف اخلارج ورجعوا اىل اجلامعة يف السنوات
الثالث األخرية؟
	-هل توجد أساليب حمددة لالستفادة من خربات الدارسني يف اجلامعات األجنبية فيما
عدا زجهم يف التدريس؟
	-ما هو عدد اخلرباء والتدريسيني والباحثني الذين زاروا اجلامعة وقدموا خدمات هلا يف
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السنوات الثالث األخرية؟
ملحق 2
زايرة اجلامعة
عادة ما يقوم املراجع (كما يسمح الوقت):
أ) مقابلة رئيس اجلامعة ،نواب الرئيس ،العمداء ،رؤساء الدوائر ،جمموعة من التدريسيني،
جمموعات ملوظفي اإلدارات (األكادميية واإلدارية والفنية) ،الطالب احلاليون ،مبن فيهم طالب
املرحلة اجلامعية والدراسات العليا (والطالب السابقون إن أمكن) ،وأرابب العمل وأصحاب
املصلحة اآلخرين املناسبني.
ب) زايرة املختربات والفصول الدراسية واملختربات واملكاتب وغريها من املرافق اليت تسهم
يف أنشطة اجلامعة.
ج) تقدمي النتائج والتوصيات الرئيسية املؤقتة للتحسني يف اجتماع قبل مغادرة اجلامعة.
اجلدول الزمين للمراجعة
اليوم 1
 :09.30-10.30وصول ،يقابل املراجع الرئيس ونواب الرئيس والعمداء
 :10.00-11.30يلتقي املراجع مبمثلي رؤساء األقسام اإلدارية واللجان :على سبيل
املثال جلان :ضمان اجلودة ،مراجعة املناهج الدراسية ،حتسني اجلودة ،إخل.
عروض  PowerPointتقدميية :عرض حول اجلامعة وادائها
 الفلسفة والرؤية والرسالة واألهداف هيكل اجلامعة واإلحصائيات التدريس والتعلم والتقييم32
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احباثاإلدارة والقيادةالتدريب و التطوير :11.30-12.00اسرتاحة  -مناقشة حول التقييم الذايت للجامعة
 12.00-13.30يلتقي املراجع بنخبة من طالب املرحلة اجلامعية من كل كلية ( 5من
كل مرحلة) وطالب البحث ( 3رسائل ماجستري و 2دكتوراه من كل كلية ذات عالقة)
 13.30-14.30جولة يف املرافق (القاعات واملختربات وورش العمل واملكتبة ،إخل)
 14.30-15.30غداء عمل  -جوانب التقييم وضمان اجلودة
اليوم 2
 9.00-10.30اجتماع مع التدريسيني ( 10من كل كلية)
 10.30-12.30جولة يف املرافق (اإلقسام واملختربات وورش العمل واملكتبة ،إخل)
 12.30-13.30اجتماع مع رؤساء اإلقسام املختارين ومسؤويل ضمان اجلودة لتحديد
اجلوانب املتبقية املراد توضيحها  /استكشافها وإهناء املهام ،وتقدمي النتائج والتوصيات الرئيسية
املؤقتة للتحسني
 13.30املغادرة
املعلومات ذات الصلة ابجلودة والضروري توفريها خالل الزايرة
(ما ميكن توفريه من قبل من الكليات واألقسام اليت سيزورها املراجع).
• استبياانت مكتملة
 استبياانت استكملت من قبل الطالب واألكادمييني وموظفي الدعم  ،وحتليل نتائج هذه33

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الدراسات االستقصائية اليت أجريت.
• خطة القسم
• عبء العمل النموذجي
• مواصفات الربانمج
• كتيب الربانمج  /الطالب
• خطط عمل املراجعة  /املراقبة السنوية ابإلضافة إىل سجل لنتائج اإلجراءات املتخذة
للسنوات السابقة
• رسم بياين يوضح هيكل اللجان
• البياانت اإلحصائية ذات الصلة
• أي تقارير ملراجعة سابقة
•البياانت الكمية
 إحصائيات عن حتصيل الطالب الشهادات مؤهالت القبول معدالت التقدم واإلجناز وجهات التوظيف األوىل• البياانت النوعية
 مالحظات الطالب مالحظات التدريسيني34
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 تقارير املراجعة  /املراقبة السنوية• معلومات الربانمج
 مواصفات الربانمج مواصفات املقررات نشرايت كتيبات وتقارير املخترب مواد الربانمج (الكتب املدرسية  ،واملالحظات  ،ملزمات) عينة من أوراق االمتحاانت عينة من كتب اإلجاابت (ممتازة  ،جيدة  ،مقبولة ،فاشلة) التعليم والتعلم  /اسرتاتيجية البحث اهليكل التنظيمي هياكل اللجان امليزانيات• معلومات عن الكليات واجلامعة
 اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة التعليم والتعلم  /اسرتاتيجية البحث -الواثئق املتعلقة ابإلجراءات األكادميية واجلودة.
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