
 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

                                           
  
  
  
  
  
  
  
  

  نبذة عن شعبة ضمان اجلودة
   و

  االداء اجلامعي
  جامعة املوصل/كلية احلقوق 
٢٠١٤-٢٠١٣  



  :شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعي 
  

االداء الجامعي بناءاً على ما جـاء بكتـاب وزارة التعلـيم العـالي        و  شعبة ضمان الجودة   تاسست
 ٥/٦/٢٠٠٨ والمؤرخ  في     ١٥٦٠/د  جهاز االشراف والتقويم العلمي بالعدد ت       / والبحث العلمي   

كل كلية من كليـات جامعـة الموصـل بتـاريخ            ء الجامعي في  والذي قرر استحداث وحدة االدا    
 ، فقد كان استحداث هذه الوحدة قفزة نوعية في مجال تقييم منتـسبي الكليـة مـن                  ٢٢/٦/٢٠٠٨

موظفين وتدريسيين باالضافة الى التقييم الشامل لكل المرافق الفنية واالدارية في الكلية والمـشمل              
ء الكلية وذلك باتباع معايير جديدة تدخل في مجـال التقيـيم ،             باعداد الملف التقويمي السنوي الدا    

وبناءا على توجيهات وزارة التعليم العالي في تطبيق نظام الجودة في مؤسساتها التعليمية شـهدت               
ضـمان الجـودة و   ( هذه الوحدة تطورا متسارعا فقد اصبحت تقرأ وحدة االداء الجامعي بوحـدة     

/ مكتب الـسيد الـوزير   / كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استنادا الى  ) االداء الجامعي   
 ، ومع تعدد وتنوع المهام الموكلة لهذه الوحـدة     ١٣/١/٢٠١٠ في   ٣٥٥قسم ضمان الجودة المرقم     

وبشكل خاص في تطبيق نظام الجودة فقد تحولت وحدة ضـمان الجـودة واالداء الجـامعي الـى        
 استنادا الى كتاب وزارة التعلـيم العـالي والبحـث           ) ياالداء اجلـامعوشعبة ضمان اجلودة (

 ، وقد سـعت هـذه الـشعبة بكادرهـا           ٦/٦/٢٠١٠ في   ١٥١/ممكتب المستشار المرقم    / العلمي  
المتواضع ومنذ بداية نشاتها الى االرتقاء بمستوى اداء الكلية لتكون االكثر تميـزا بـين كليـات                  

الل ما استحدثته ونفذته من برامج متميزة حققـت  الحقوق في الجامعات العراق كافة ، وذلك من خ    
  من خاللها مستوى متقدم في جودة اداء الكلية وبمختلف االتجاهات 

  
  
  
 
 
 
  
  

 



           
  : رؤية ورسالة واهداف الشعبة 

   
                                                                                                          

ان الشعبة هي الجهة الممثلة لقسم ضمان الجودة في الجامعة لتنفيذ وتطبيـق الجـودة                  
والتمييز في االداء داخل كلية الحقوق لدعم قدراتها التنافسية على المـستوى المحلـي واالقليمـي              

  .والعالمي
  

  :-رسالة الشعبة
نهوض بمقـدرات الجامعـة     العمل الدؤوب والبناء ضمانة لتنفيذ وتطبيق معايير الجودة لل        

  .واالرتقاء بمستوى ادائها تحقيقا ألهدافها في التعليم النوعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع
  

  :-اهداف الشعبة
   :للشعبة مجلة من االهداف تسعى جمتهدتا لتحقيقها وهي

  .المساهمة الفعالة في تحقيق رسالة و اهداف الكلية وتجيسدها  
 .وتدريسي وموظفي الكلية وتأهيلهم للتميز واالبداعالسعي لبناء قدرات طلبة  

القدرة على وضع معايير ومقاييس واسس للجودة لكافـة االنظمـة والنـشاطات االكاديميـة                
 .واالدارية داخل الكلية

 ).التدريسي ، الموظف ، الطالب(نشر ثقافة الجودة  لدى  

 .اكم ومؤسسات ودور القضاءرفع مستوى التفاعل بين الكلية وسوح العدالة المتمثلة بالمح 

 .مد جسور التعاون بين الكلية ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 

 



  :شعبة المهام وواجبات 
  .ان الشعبة هي من تمثل الكلية لدى الجهات ذات العالقة بالجودة والنوعية .١
 .رسم السياسات ووضع التعليمات ألجل تحقيق مهام واهداف الكلية .٢

يذ برامج الجودة ألجل تحقيق التقويم المؤسسي الذاتي لكلية الحقوق وفق معايير            إعداد وتنف  .٣
 اتحاد الجامعات العربية 

 العمل على بناء نظام متكامل للتقييم الذاتي المستمر لكافة برامج الكلية االكاديمية .٤

 .تنفيذ برامج تدريبية وتربوية للعاملين في الكلية في مجال الجودة والنوعية .٥

 .ح المنافسة ووضع الحوافز لتشجيع التمييز في الكليةخلق رو .٦

 .العمل على بناء نظام متكامل لتقييم وتحسين اداء الموظفين االداريين في الكلية .٧

متابعة مدى التزام الفروع العلمية في الكلية والشعب والوحدات فيهـا ، لتطبيـق معـايير      .٨
 .الجامعة الجودة واعداد تقارير دورية إلى قسم ضمان الجودة في 

وألجل تنفيذ أهداف ونشاطات الكلية تتولى الشعبة تشكيل اللجان الفرعية وفـرق العمـل               .٩
 .ألجل تنفيذ تلك النشاطات وتحقيق اهداف الكلية

 .إعداد سنوياً الملف التقويمي لجودة أداء الكليات والمعاهد ، الخاص بكلية الحقوق  .١٠

ام دراسي بواقـع ملفـين األول الملـف         إعداد الملف االحصائي لنتائج االمتحانات لكل ع       .١١
 ) الدور األول والثاني(االحصائي لنتائج االلمتحانات النهائية 

إعداد وتنفيذ برامج الجودة ألجل تحقيق التقويم المؤسسي الذاتي لكلية الحقوق وفق معايير              .١٢
 .اتحاد الجامعات العربية 

لعلمية واالدارية واالنشطة في    اعداد واصدار االدلة والنشرات التعريفية بمختف الجوانب ا        .١٣
 .الكلية 

 .اعداد دراسات تقويمية لمختلف الجوانب العلمية واالدارية في الكلية  .١٤

 .االعداد للبرامج االكاديمية التخصصية  .١٥

 .التهيئة والمساهمة في االعداد والتنفيذ لخطة استراتيجية الكلية .١٦
  
 
 
 
 

 

 



   :  التي أعدتها الشعبةبرامج اجلودةأبرز 
  .مج التوثيق االلكتروني للشعب والوحدات االدارية برنا -
  .برنامج الحقيبة الوثائقية  -
 جامعة الموصل / برنامج عن واقع المناهج الدراسية المقرر في كلية الحقوق  -

 .برنامج كلية الحقوق في خدمة المجتمع  -

 .برنامج كلية الحقوق في تحقيق جودة تقديم الخدمات الحكومية  -

 .الموظف الجودة * الطالب الجودة * لجودة برنامج االستاذ ا -

 .برنامج احصائي لنتائج االمتحانات  -

 برنامج ضمان جودة ادء االمتحانات للدراسة االولية والعليا  -

 .برنامج متابعة الخريجين  -

 .برنامج استراتيجية مكافحة الفساد وتحقيق مبدأ النزاهة العلمية في كلية الحقوق -

 .ية الحقوق برنامج جودة الطالب في كل -

 .برنامج التوثيق االلكتروني للفروع العلمية  -

 .٢٠١٢-٢٠١١برنامج عمل الجودة لشعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي للعام  -

 .٢٠١٣-٢٠١٢برنامج عمل الجودة لشعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي للعام  -

 .٢٠١٤-٢٠١٣برنامج عمل الجودة لشعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي للعام  -

 .برنامج آبدي رايك  -

 .برنامج معايير المنافسة للفروع العلمية  -

  .٢٠١٤برنامج جودة التدريسي لكلية الحقوق  -

 . ٢٠١٤برنامج جودة الموظف لكلية الحقوق  -

 .برنامج مهام التدريسي -

  ٢٠١٧            ٢٠١٣ في تنفيذ استراتيجية كلية الحقوق برنامج عن االليات المتبعة -
 

 
  
  
  
  

 

 

 



   :   أجرتها الشعبة التي الدراسات التقومييةأبرز 
انطالقاً من مبدأ ان التقييم الذاتي هو احد المؤشرات االيجابية لتحقيق الجودة فـي االداء العلمـي                 

 الجودة واالداء الجامعي في كليـة       واالداري والخدمي في المؤسسة تعليمية ، تجري شعبة ضمان        
الحقوق وبشكل مستمر ومنظم العديد من الدراسات التقويمية التي شملت مختلـف الجوانـب فـي            

  :  الكلية وفيما ياتي بيان البرزها 
  . سلسة من  الدراسات التقويمية للمناهج الدراسية في كلية الحقوق  
 سلسلة دراسات تقويمية االسئلة االمتحانية  

 ة دراسات تقويمية لتقييم الطالب لالسئلة االمتحانية و ارايه في اداء السادة التدريسيين سلسل 

والشاملة لكافة كوادر   ( سلسة دراسات للتقييمات الداخلية التي تجريها الشعبة في كلية الحقوق            
  .) الكلية من تدريسيين وموظفين وفقاً السلوب تقييم االعلى لالدنى وتقييم االدنى لالعلى 

 الدراسـي    بـدا مـن العـام        سلسلة دراسات تقييم للدورات التي تقيمها وحدة التعليم المستمر         
 .ولحد االن  ٢٠١٣-٢٠١٢

  .٢٠١٢دراسة التقييم الذاتي لكلية الحقوق  
 .٢٠١٣دراسة عن مستوى تطور االداء الذي حققته كلية الحقوق للعام  

  .دراسة حول تفييم اداء الفروع العلمية 
 وفقاً لمعايير اتحـاد الجامعـات العربيـة     ISO9001 – 2008طبيق المواصفة دراسة عن ت 

 .كلية الحقوق انموذجاً / المطبقة في جامعة الموصل 

  ٢٠١٣-٢٠١٢دراسة حول تقييم اداء االمتحان المركزي  

 ٢٠١٣-٢٠١٢دراسة تقييم مستوى االداء للمؤتمر الطالبي االول لطلبة كلية الحقوق  

  ٢٠١٣-٢٠١٢ى االداء للمهرجان الطالبي االول لطلبة كلية الحقوق دراسة تقييم مستو 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  : املعدة من قبل الشعبةعملالاوراق 
  
  رقة عمل خاصة بمهام الشعب والوحدات االدارية الخاصة بالتوثيق االلكتروني و 
 اوراق عمل خاصة بلجان الجودة الساندة في الفروع العلمية 

 دة المركزية في كلية الحقوق ورقة عمل خاصة بلجنة الجو 

 ورقة عمل خاصة باستراتيجية تسويق المنتجات العلمية في كلية الحقوق  

 ورقة عمل خاصة بتطوير الموقع االلكتروني لكلية الحقوق  

 اوراق عمل خاصة باللجنة الساندة للموقع االلكتروني لكلية الحقوق  

 ورقة عمل خاصة بالمحكمة االفتراضية لكلية الحقوق  

 ٢٠١٧          ٢٠١٣اوراق عمل خاصة باللجان التنفيذية باستراتيجية كلية الحقوق  
   

 للكثري مـن أوراق العمـل واخلاصـة باآلليـات املتبعـة دعدافضال عن اال 
  ،املعدة من قبل الشعبة   اجلودةلتنفيذ برامج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



الداء االصدارات العلمية والتعريفية لـشعبة ضـمان اجلـودة وا 
   :اجلامعي 

دليل تعريفـي لكليـة الحقـوق    ) * باللغتين العربية واالنكليزية   (٢٠١١دليل تعرفي لكلية الحقوق     
 ٢٠١٢و ٢٠١١دليل المؤتمرات والندوات لكلية الحقـوق     ) * باللغتين العربية واالنكليزية   (٢٠١٢

دليل ترميـز األسـئلة     * دليل المناهج للدراسات األولية     * دليل الرسائل واألطاريح    *  ٢٠١٣و  
دليل ضمان جودة االداء االمتحانات النهائية للدراسات االولية والعليا في كلية الحقـوق             *االمتحانية

نـشرة تعريفيـة   * دليل احصائي لنائج االمتحانات الدراسات االولية والعليا في كلية الحقـوق    * 
* ع االلكترونية لوحدة العالقات الثقافية      نشرة المواق ) * باللغتين العربية واالنكليزية  (لكلية الحقوق   

دليـل  *دليل الخـريج    * دليل الموظف   * دليل التدريسي   * دليل الطالب   * دليل الدراسات العليا    
دليـل  *  * دليل تعريفي للطلبة الجدد للدراسات العليا         *  تعريفي للطلبة الجدد للدراسة االولية        
 ٢٠١٣الدليل التعريفي لكلية الحقوق للعام       ، ٢٠١٢-٢٠١١انجازات كلية الحقوق للعام الدراسي      

دليل التوصيف االداري والوظيفي     ، ٢٠١٣-٢٠١٢دليل انجازات كلية الحقوق للعام الدراسي     * ،  
، دليـل الطلبـة      ٢٠١٤-٢٠١٣ والعـام الدراسـي    ٢٠١٣ -٢٠١٢الحقوق للعام الدراسي    لكية  

 ، دليل   ٢٠١٤-٢٠١٣ ت العليا الجدد  طلبة الدراسا دليل  ،٢٠١٣-٢٠١٢الخريجين للعام الدراسي    
  .دليل شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي ، ٢٠١٤-٢٠١٣ الجدد  الدراسة االوليةطلبة

  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
  ابرز االجنازات التي حققتها كلية احلقوق يف جمال تقيم االداء

  
 تدريـسين   ومنتـسيبيها مـن    ان العمل الدؤوب والمثابر والتعاون البناء  بين عمـادة الكليـة           

 والذيوموظفين والدعم المتواصل من قبل عمادة الكلية لشعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي             
  .اثمر عن تحقيق العديد من االنجازات في مجال تقيم االداء وفيمأتي بيان البرزها 

  
حصول كلية الحقوق على المركز الثالث من بين ثمانية عشر كلية مناظرة في تقيم االادء *
   .٢٠١٠- ٢٠٠٩م الدراسي للعا
  
حصول كلية الحقوق على المركز الثاني من بين ثمانية عشر كلية مناظرة في تقيم االادء للعام  

   .٢٠١١ -٢٠١٠الدراسي 
حصول كلية الحقوق على المركز االول من بين الكليات االنسانية في عمليةالتدقيق الداخلي  

  .ي جامعة الموصل ثية فبحالتي اجرت لكافة الكليات والمراكز ال
 
 
 

 
 
 
 
 

         


