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Abstract: 

 

 The study aims to find out the extent of application of a number of 
Iraqi institutional accreditation standards (governance and 

administration, scientific research, curricula) at the University of 

Baghdad using the DMAIC methodology by diagnosing strengths and 

weaknesses, and proposing a mechanism and procedures to help the 

educational institution reduce or eliminate the gap. 
The study starts from the problem of the extent of application of a 

number of Iraqi institutional accreditation standards represented by 

(Governance and Administration Standard, Scientific Research 

Standard and Curriculum Standard) at the University of Baghdad. 

Case study methodology by using the checklist as a tool for collecting 

data and information to assist in a comprehensive and realistic 
analysis. 

Key words: Institutional Accreditation Standards, DMAIC Methodology, 
Scientific Research. 
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ي تشخيص مدى تط DMAICاستخدام منهجية 
 
: جامعة بيق بعض معايير االعتماد المؤسسي ف

 
 
 عراقية نموذجا

 

 3 ســالي طــه علـي

 4البرصي عبد الرضــا شفيـق

 

 الملخص
معرفة مدى تطبيق عدد من معايير االعتماد المؤسسي العراقية  إىلتهدف الدراسة 
ي جامعة بغداد باستعمال منهجية ،البحث العلمي  ،)الحوكمة واإلدارة

 
 DMAIC المناهج( ف

اح الية وإجراءات لمساعدة المؤسسة  من خالل تشخيص مواطن القوة والضعف, واقير
 .لغاءهاإو أالتعليمية عىل تقليص الفجوة 

تنطلق الدراسة من المشكلة المتمثلة بمدى تطبيق عدد من معايير االعتماد المؤسسي 
ي العراقية المتمثلة بـ)معيار الحوكمة واإلدارة ومعيار البحث العلمي ومعيا

 
ر المناهج( ف

, وبقصد ل المالظةة والمعاششة الميداييةجرى العمل عليها من خالإذ  جامعة بغداد،
الحقائق العلمية والعملية، وتم اعتماد منهج دراسة الحالة باستعمال قائمة  إىلالوصول 

 .الفحص كأداة لجمع البيايات والمعلومات بما شساعد عىل التحليل الشامل والواقعي 

 .البحث العلمي ، DMAICمنهجية  ، معايير االعتماد المؤسسي : لمفتاحيةالكلمات ا

 

 
 المقدمة: 

 عاٍل بالجودة المتقدمة الدول توىلي 
ً
 بسبب العاىلي  التعليم ومؤسسات للجامعات االعتماد ومعايير  األكاديمية اهتماما

 العرص، تحديات قادرة عىل مواجهة كوادر وتأهيل إعداد مسؤولية عاتقها عىل تقع العاىلي  التعليم مؤسسات بأن قناعتها
 للمعلومات، األمثل واالستخدام المتقدمة المعرفية والعلمية للمعرفة والمهارات بما يواكب الثورة والمجتمع الفرد بتعليم

ي وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي العراقية بإعداد ووضعإذ 
 
اف والتقويم العلمي ف  لمعايير من ا مجموعة قام جهاز االشر

امجإدارة التعليم  جودة لضمان واعتمادها، ولتقييم مدى تطبيق هذه المعايير واعتمادها من قبل  التعليمية والير
 الجامعات العراقية. 

  
ً
كل ظرف من االختصار يمثل مرظلة مهمة من مراظل   DMAICتهتم هذه الدراسة بمنهجية معارصة يطلق علها اختصارا

فهو اول االظرف  A( وظرف Measureفهو يرمز لكلمة ) M( اما ظرف Defineيمثل كلمة ) Dتطبيق المنهجية فحرف 
 ظرف Improveلكلمة ) I( وظرف Analyzeلكلمة )

ً
ا  (.Controlفيمثل كلمة ) C( واخير

 
: مشكلة الدراسة أ

ً
 وال

ي 
 الواقع الفعىلي ومتطلبات تطبيق معايير االعتماد  أغلبتعان 

الجامعات من عملية التقييم وتحديد ظجم الفجوة بير 
 ( الحوكمة المؤسسي العراقية وتتجسد مشكلة الدراسة من خالل بيان معرفة مدى تطبيق عدد من معايير

ي جامعالبحث العلمي والمناهج ( االعتماد المؤسسي العراقية ،واإلدارة
 
د، وتشخيص مواطن القوة ومواطن بغدا ةف

ي عملية التطبيق تلك المعايير من خالل اعتماد منهجية
 
ظات لمعالجتها وبما شسهم ف  .(DMAIC) ضعف وتقديم مقير

 
 :
 
 هداف الدراسة أ ثانيا
 وتشخيص ( المناهج ،العلمي  البحث ،واإلدارة الحوكمة)  المؤسسي  االعتماد معايير  عدد من تطبيق واقع تقيم .1

ي  الضعف ويقاط لتعزيزها القوة يقاط
 
 .جامعة بغداد لمعالجتها ف

اح .2 ي  ((DMAIC باستخدام (المناهج  ،العلمي  البحث ،واإلدارة الحوكمة) معايير  لتطبيق معينة آلية اقير
 
الجامعة  ف

 بغداد. 
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 :
َ
 همية الدراسة أثالثا

ي  بما الدراسة هميةأ تتلخص
 -:يأنر

ي جامعة  .1
 
ي تحسير  جودة التعليم ف

 
 بغداد. تسهم ف

ي جامعة  ( المناهج ،العلمي  البحث ،واإلدارة الحوكمة)  الفعىلي لتطبيق معايير  إعطاء صورة صادقة عن الواقع .2
 
ف

 .بغداد

ي  وكيفية  DMAICالتعريف بمنهجية  .3
 
 .الجامعات أداء تحسير   خطط توظيفها ف

 
 :الجانب النظري

: االعتماد المؤسسي 
 
 رابعا

ي  Credito الالتينيةمن  مشتقةاالعتماد كلمة 
ي تقوم ب ثقة وتعن 

اعمالها بالشكل  أداءالمجتمع بالمؤسسة التعليمية النر
ي التعليم الجامعي  الصحيح

 
ي ضمان الثقة  ويدىع النةام الذي شساعد  ،عندما يبدأ الطالب ف

 
المؤسسي  العتماد باف

(Alstete,2007:11 ), ي  . ويعد االعتماد يةام مراجعة غير ظكومي مستقل والعمل فيه طوىعي
ويعتمد عىل التقييم الذانر

ي ضوء مجموعة معايير معتمدة
 
وتحديد يقاط قوتها وضعفها، باستخدام العملية يفسها من أجل  ،للمؤسسات ف

اعتماد ان االعتماد هو"  إىل( 2: 2018معايير االعتماد المؤسسي الوطنية،واشارت ) ،(Wilkerson ,2017:131) التحسير  
 
ً
ي المؤسسة وتوفير المؤسسة التعليمية ككل وفقا

 
لمعايير محددة ظول كفاءة المرافق والمصادر ويشمل ذلك العاملير  ف

ها من مكويات  الخدمات االكاديمية والطالبية المسايدة والمناهج ومستويات الطالب والهيئة االكاديمية وغير
امج التعليمية وتحسينها من وبناًء عىل ما ورد فأن االعتماد المؤسسي هو عملية هادفة لضمان جودة الير  ،"المؤسسة

ي 
وقد يكون عىل مستوى المؤسسة بالكامل او اجزاء منها وهو عالمة فارقة للداللة عىل تمير   ،خالل اجراء التقييم الذانر

 المؤسسة امام المجتمع وسوق العمل والطالب. 
 

 :
 
 :مراحـل االعتمــاد المؤسسي خامسا

ي الدين وعواد، Sywelem, 2014: 6()Nguyen & Ta,2017:4)يتضمن االعتماد المؤسسي عدة مراظل هي  : 2018()محنر
5 :) 
متطلبات ال المؤسسة التعليمية لتلبيتهاتقديم الطلب للحصول عىل االعتماد وإثبات هي مرظلة المرظلــة األوىل:  .1

 . لمعايير االعتماداألساسية 
ي الحصول ع .2

 
ي ترغب ف

ي المرظلــة الثـاييـة: تقوم المؤسسات التعليمية النر
ىل شهادة االعتماد بإجراء عملية التقييم الذانر

.  لمعرفة ادائها  مع المعايير الموضوعة من قبل هيئة االعتماد المؤسسي
ً
 مقارية

فريق مختص يقوم بزيارات ميدايية  من خاللالزيارة الميدايية بهيئة االعتماد المؤسسي تقوم المرظلــة الثـالثـة:  .3
ي الحصول عىل شهادة االعتماد لغرض التأكد من ان هذه المؤسسة قد طبقت المعايير بشكل 

 
ي ترغب ف

للمؤسسة النر
 صحيح. 

المرظلــة الرابعـة: قرار االعتماد عند التأكد من ان هذه المؤسسة قد طبقت المعايير بشكل صحيح من قبل فريق هيئة  .4
ي 
 
ي تطبيق هذه المعايير يتم تأجيل منح االعتماد ف

 
هذه الحالة يتم منحها الشهادة, اما اذا كان هنالك خلل بسيط ف

 ذا تم اكتشاف أيها بعيدة عن تطبيق هذه المعايير ال يتم منح الشهادة. إما أ .الشهادة لغرض معالجة الخلل

ي تم منحها شهادة االعتماد لضمان المرظلــة الخـامسة: تقوم هيئة االعتماد بعملية مراقبة للمؤسسة التع .5
ليمية النر

ي عملية التطبيق
 
 .اما اذا تم اكتشاف ان هنالك ثغرات يتم سحب الشهادة. والتأكد من ايها مستمرة بشكل صحيح ف

 
 
 
 DMAIC: منهجيــــة سادسا
اتيجية لتحسير  مقياس األ عدة منهجيات للحيود السداسي توجد 

للمؤسسات لغرض تحقيق  داء)بأيها فلسفة واسير
اتيجية وتحقيق الوفورات  ,  فوائد عند تنفيذها هذه المنهجيات عدة وظققت الحد األدن  للمؤسسة(  إىلاألهداف االسير

 
 
ساسية لمنهجية الحيود مراظل أششتمل هذا النموذج عىل خمس إذ  ،( لحل المشكالتDMAICستخدم منهجية )ت

يها إ( عىل Montgomery,2013:48) DMAIC، وتعرف منهجية (Ramakrishnan& Jayaprakash,2015:1)السداسي 
عبارة عن إجراء منةم لحل المشكالت من خمس خطوات يمكن استخدامه إلكمال المشاريــــع بنجاح من خالل متابعة "

ات لضمان أن و إلنشاء أفضل الممارس ،وتنفيذ الحلول المصممة لحل األسباب الجذرية لمشكالت الجودة والعملية
ي العمليات التجارية األخرى ذات الصلة

 
(  بأن منهجية Zahraee,2018:15" وأشار ) الحلول دائمة ويمكن تكرارها ف

DMAIC   تحسير  العمليات وتطوير المنتجات الجديدة باستخدام التحليالت  أسلوًبا منهجًيا وقوًيا لالستمرار " يعتير
بأيه عبارة عن منهج او  DMAICمنهجية  مفهوميعتير  أنيمكن  تقدم مّما". ةالفعالة واألدوات واألساليب اإلظصائي
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ي الحد من المشكالت من خالل خطوات متتابعة ومنةمة وذلك باستخدام مجموعة من 
 
طريقة عمل منةمة تسهم ف

ي الحد من االيحرافات والوصول 
 
ي تسهم ف

 الحلول الممكنة.  إىلاألساليب واألدوات اإلظصائية النر
 

: مراحل منهجية 
 
 DMAICسابعا

ظها بالتفصيل  مراظلخمسة تتكون من  (DMAIC)منهجية الكتاب عىل ان  أغلبيتفق و   & Sarathkumarوسيتم شر

Loganathan ,2016:4-8)) Rumane, 2018: 94)) Plenert & Plenert,2018:178):) 
 Define -تحديدال /التعريفاألوىل)المرظلة  .1

َّ
وع وجمع  مجالمرظلة هو تحديد هذه الالهدف الرئيس ل(: إن المشر

 عن وما يتطلب من تحسير  وتطوير العملية الحالية عنالمعلومات و البيايات 
ً
وع الذي الإنشاء ميثاق , فضال مشر

ي تساعد عىل تحديد المشكلة بشكل  ،المشكلةمسببات يوضح 
ي هذه المرظلة مجموعة من األدوات النر

 
وتستخدم ف

ي 
وع ,  ( ) ميثاقGeorge,2003:274) واضح يذكر منها ما يأنر ,  (VSMالقيمة ), خارطة مجرى   SIPOCخريطة المشر

ي 
 (Kano, يموذج   QFD, نشر وظيفة الجودةالعصف الذهن 

صورة واضحة عن مكان  تكوينمرظلة هو هذه الالرئيس من  (:ان الهدفMeasure -الثايية )القياسالمرظلة  .2
 والتأكد العملية الحالية 

َّ
ي هذه المرظلة إذ  وقابلة للتطبيق،موثوقة  ها األدوات المستخدمة لقياس من أن

 
تستخدم ف

ي تساعد عىل القياس بشكل واضح  مثل 
 مخطط باريتو,  Histogramsالتكراري المدرجمجموعة من األدوات النر

Pareto diagram , التعريفات التشغيليةOperational Definitions (George,2003:274). 

السبب الجذري للمشكالت ,  إىل: تستهدف هذه المرظلة امكايية الوصول (Analyze -الثالثة )التحليلالمرظلة  .3
ي شامل لتحليل  المرظلةتتضمن هذه و 

 
ي تم جمعها ف

يتطلب تحليل المعلومات ببساطة مرظلة القياس و لبيايات النر
ي و 

ي مخطط أو رسم بيان 
 
ي تساعد عىل  ،وضع البيايات ف

ي هذه المرظلة مجموعة من األدوات النر
 
 تحليلوتستخدم ف

 (.George,2003:274( )تحليل القيمة المضافة وغير المضافة, مخطط السبب واألثرمثل ) المشكلة بشكل واضح 

 Improve -الرابعة )التحسير  المرظلة  .4
َّ
ابلة الحلول الق تطوير وتوثيقتوليد و هو التحسير  الغرض من مرظلة (: إن

ي ها و للتطبيق وتنفيذ
إجراءات تصحيحية عىل األسباب الجذرية او القيام بالقضاء  ايتعالج المشكلة من شأيها ان النر

ي  ،وهو التخلص من العيوب هدفال إىلوصول بما يؤدي لل
ي هذه المرظلة مجموعة من األدوات النر

 
وتستخدم ف

 Kaizen ,5S ,Poka-yoke(, Flowchart)المسار/ق خرائط التدفمثل ) المشكلة بشكل واضح  تحليلتساعد عىل 
)(George,2003:274).  

ي عملية قياس الحلول المقدمة ( Control-الخامسة )الرقابةالمرظلة  .5
 
: الغرض من مرظلة الرقابة هو االستمرار ف

ي تم الحصول عليها من العملية النةام الذي تم تحسينه 
ي هذه المرظلة والمحافةة عىل المكاسب النر

 
وتستخدم ف

ي تساعد عىل 
) تحليلمجموعة من األدوات النر ي

يمط ) ( George,2003:274المشكلة بشكل واضح يذكر منها ما يأنر
 (.PDCA,  (FMEAالفشل وتحليل اآلثار)

 
 :  الجانب العملي

ي جامعة بغداد 
 
: واقع تطبيق معيار الحوكمة واالدارة ف

 
 ثامنا

ي الجامعيوضح الجدول ادياه مدى 
 
ي يوضحها عامود ة تطبيق معيار الحوكمة واالدارة ف

 لبيايات قوائم الفحص النر
ً
وفقا

درجة المقياس المتحققة اما عامود درجة المؤشر المتحققة فيتم اظتسابه بناًء عىل درجة المقياس والدرجة المخصصة 
 لمعادال 

ً
ي  ت للمؤشر ووفقا

 رياض 
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ي جامعة بغداد( واقع تطبيق معيار 1جدول)
 
 الحوكمة واالدارة ف

ات ت  المؤشر

الدرجة 
المخصصة 
 للمؤشر 

جامعة 
 بغداد

 
درجة 
المؤشر 

 المتحققة

%18المعيار االول: الحوكمة واالدارة   

درجة 34القيادة واالدارة  :العنرص االول  

 5 6  بصورة دورية.  توجد هياكل تنةيمية كلية وجزئية ويتم مراجعتها 1

 5 6 .المؤسسة عىل تطبيق قايون الجامعات بشكل كامل ودقيقتعمل  2

3 
وصالظياتها )الجامعة، الكليات،  يتوفر دليل مسؤوليات المجالس االكاديمية

 األقسام(
4 3.33 

ي مجالس المؤسسة 4
 
 0 6 .تمثيل ارباب العمل ف

ي موثق للمؤسسة وتشكيالته 5
 5 6 .وتجرى مراجعته بصورة دوريةا يوجد توصيف وظيف 

 5 6 .داءتوجد خطة لتحسير  األ  6

 23.33 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 10.67 ظجم الفجوة لكل عنرص

%68.62 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص  

العنرص النسبة المئوية لحجم فجوة  31.38%  

: االخالقيات والشفافية المؤسسية  ي
درجة 20العنرص الثان   

ي تتوافر قواعد  1
 2.67 4 .السلوك الوظيف 

ي 2  4 6 ن. توجد آلية الستقطاب العاملير  االكفاء والمتمير 

3 
ي التطبيق الكامل لأليةمة وتوفر 

 
تراىعي المؤسسة مبدأ الشفافية والوضوح ف

 .  المعلومات لجميع العاملير 
4 2.67 

ي المؤسس 4
 
 5 6 ة. يوجد يةام ماىلي معلن للحوافز ف

للعنرصمجموع الدرجات المتحققة   14.34 

 5.66 ظجم الفجوة لكل عنرص

%71.7 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص  

4العنرص النسبة المئوية لحجم فجوة  28.3%  

درجة 42العنرص الثالث: بناء وتطوير القدرات   

1 
، واألكاديميير  واإلداريير   اك ممثىلي المجتمع المحىلي

تعمل المؤسسة عىل اشر
ي وضع 

 
 .خطط التطوير للمؤسسة التعليميةوالخريجير  ف

6 2 

2 
ي المؤسسة ظات منتسنر

ي مقير
التعليمية وشكاواهم، وكيفية  يتوفر يةام لتلفر
 التعامل معها. 

4 3.33 

 5 6 يوجد تعريف واضح ومعلن بخدمات المؤسسة التعليمية.  3

 3.33 4 وتصنيفها.  توجد معايير الختيار الجهات الخارجية ذات العالقة 4

5 
الخارجية المتخصصة أو  تتوافر ضوابط تنةم تعاقد المؤسسة مع الجهات

 المعنية. 
4 3.33 

 لخطة التحسير  والتطوير. تعمل المؤسسة عىل  6
ً
 2 4 وضع موازياتها وفقا



77 Sally T. ALI     &   Abdulridha S. AL_BASRI 

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
 p. 72 -  88  

ي المؤسسة التعليمية باألمن 7
 
.  ششعر العاملون ف ي وأيةمة التأمير  الصحي

 2 6 الوظيف 

 3.33 4 القدرات وتطويرها. يتوفر فريق متوازن لبناء  8

ويية المؤسسية  يتوفر االستخدام االمثل لنةم المعلومات واإلدارة 9  1.33 4 االلكير

 25.65 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 16.35 ظجم الفجوة لكل عنرص

%61.07 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص  

%38.93 النسبة المئوية لحجم فجوة العنرص  

درجة 44العنرص الرابع: وضوح السياسات والقوايير  وااليةمة والتعليمات   

1 
 يكفل توفر المؤسسة التعليمية يةاما 

ً
 وشفافا

ً
ي معلنا

 
تكافؤ الفرص والعدالة ف

 التعيير  واالختبار والمنح والحوافز
6 5 

قية 2  3.33 4 .توفر المؤسسة التعليمية سياسات موثقة وواضحة وعادلة بشأن إجراءات الير

3 
وط التعيير   تعمل المؤسسة التعليمية عىل اعالن مواصفات الوظائف وشر

 ومعلومات عامة عن المؤسسة ورسالتها وبرامجها. 
6 5 

4 

تعمل المؤسسة التعليمية عىل نشر معلوماتها متضمنة )رؤية المؤسسة ورسالتها  
امج والمقررات والدرجات االكاديمية و وأهدافها وبياياتها  ومتطلبات القبول الير

والتخرج وأعضاء مجالس الجامعة والكليات واالقسام وأعضاء هيئة التدريس 
 والموظفير  والطلبة (. 

12 10 

5 
ي ضوء معايير محددة يضمن 

 
توفر المؤسسة التعليمية يةاما للثواب والعقاب ف

ام مبادئ ظقوق االنسان.   عدم التميير  بير  الطالب واظير
6 6 

ك بعض الطلبة 6 ي ظل المشكالت ششير
 
 3 6 .ف

7 
ي سلوك الطلبة 

 
توجد لدى المؤسسة التعليمية ضوابط وقواعد وايةمة مؤثرة ف

 وتكون واضحة ومعلنة. 
4 4 

 36.33 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 7.67 ظجم الفجوة لكل عنرص

%82.57 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص  

%17.43 النسبة المئوية لحجم فجوة العنرص  

درجة 40العنرص الخامس: االليات واالجراءات   

 5 6 توفر المؤسسة التعليمية يةام الضوابط االخالقية الستخدام التقنيات الحديثة.  1

2 
توفر المؤسسة التعليمية أجواء الحرية االكاديمية )للتدريسيير  واالداريير  والطلبة ( 

ي كل ما يخص قضايا 
 
 .الجامعةللتعبير عن آرائهم ف

6 5 

 2.67 4 .تؤمن الحماية الفكرية توجد لدى المؤسسة التعليمية  قوايير  و تعليمات 3

4 
ومستمر لسياساتها واجراءاتها  توجد لدى المؤسسة التعليمية اليات تقييم دوري

 ومنشوراتها. 
6 5 

. للجودة وعمليات التقييم  تطبق المؤسسة التعليمية يةام التدقيق الداخىلي  5 ي
 5 6 الذانر

 3 6 .مؤسسات تعليمية عالمية رصينة تعمل المؤسسة التعليمية عىل مقارية ادائها مع 6

7 
لالستفادة من عمليات التغذية  توجد الية عمل واضحة لدى المؤسسة التعليمية

 الراجعة. 
6 3 

 28.67 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 11.33 ظجم الفجوة لكل عنرص

المئوية لدرجة التطبيق للعنرصالنسبة   71.68%  
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%28.33 النسبة المئوية لحجم فجوة العنرص  

 128.32 مجموع الدرجات المتحققة للمعيار 

%71.29 النسبة المئوية لدرجة تطبيق المعيار   

%28.71 النسبة المئوية لحجم فجوة المعيار  

ي 
 %24 البحث العلمي  :المعيار الثان 

 54البحث العلمي العنرص االول: بيئة 

1 
يتوفر لدى المؤسسة قسم )تشكيل( يتوىل وضع خطة موثقة وواضحة ومعلنة 

 للبحث العلمي تتناسب مع طبيعة المؤسسة ورسالتها. 
6 4 

2 
ك ممثلو الجهات المستفيدة من خدمات ي صياغة  ششير

 
المؤسسة التعليمية ف

 .الخطط
6 1 

ي خطة البحث العلمي  3  3 6 واظتياجات المجتمع.  متطلبات سوق العمل تلنر

4 
م المؤسسة التعليمية بالسياسات واالجراءات المتصلة باالبتعاث والبحث  تلير 

 .العلمي 
4 3.33 

5 
 لرعاية الباظثير   تتوافر لدى المؤسسة وسائل التحفير  الكافية

 .ودعمهم ماديا ومعنويا
4 2 

6 
ات توفر المؤسسة التعليمية مستلزمات البحث العلمي كافة  بما  ي ذلك مختير
 
ف

وورش علمية واجهزة ومعدات ومواد ومجالت ألعضاء هيئة التدريس وطلبة 
 الدراسات العليا إليجاز بحوثهم. 

6 3 

7 
توجد لدى المؤسسة التعليمية برامج عمل لصياية البن  التحتية واالجهزة 

 والمعدات بصورة دورية وادامتها
6 4 

8 
عامة واضحة تحكم ايةمة ملكية تتوفر لدى المؤسسة التعليمية سياسات 

ي ظصلت عليها المؤسسة عن 
ي ذلك المعدات النر

 
معدات البحث واستبدالها بما ف

 .طريق منح اعضاء هيئة التدريس او االقسام او معاهد البحوث فيها
4 4 

9 
وط الصحة والسالمة المهنية لتكفل سالمة الباظثير   توفر المؤسسة شر

ي داخل المؤسسة وخارجها وأنشطتهم البحثية، وكذلك سالمة
 
 .اآلخرين ف

6 3 

1
0 

تتأكد المؤسسة من أن بحوثها العلمية تراىعي متطلبات المعايير العالمية للمحافةة 
 عىل البيئة وظمايتها. 

6 3 

 30.33 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 23.67 ظجم الفجوة لكل عنرص

 %56.17 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص

 %43.83 النسبة المئوية لحجم فجوة العنرص

: تمويل البحث العلمي  ي
 درجة 24العنرص الثان 

1 
العلمي واالبتعاث  البحث تخصص المؤسسة موازية سنوية كافية ألنشطة

 والمؤتمرات. 
6 3 

2 
تمنح المؤسسة األولية لألبحاث العلمية ذات المردود المادي واالقتصادي 

 للمجتمع المحىلي ومؤسساته
6 0 

3 
ي  المؤسسة قادرا عىل تحديد 

 
يكون القسم المختص بشؤون البحث العلمي ف

ي مجال البحث 
 
ي تمتلكها المؤسسة والفرص التجارية الممكنة ف

ة النر مجاالت الخير
 العلمي واإلعالن عنها. 

6 4 

4 
وعات ي مشر

 
بحثية ممولة من مؤسسات بحثية  تحرص المؤسسة عىل المشاركة ف

 محلية وعالمية
6 5 
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 12 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 12 ظجم الفجوة لكل عنرص

 %50 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص

 %50 النسبة المئوية لحجم فجوة العنرص

 درجة 16العنرص الثالث: نشر البحث العلمي 

1 
تعمل المؤسسة عىل توجيه أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا 

هم  ي مجالت عالمية ذات معامل تأثير  )وتحفير 
 
 (Impact Factorللنشر ف

6 6 

2 
ي مجال أداءتوفر المؤسسة قواعد بيايات للبحوث العلمية المنشورة يوضح 

 
ها ف

، ويتم االظتفاظ بتقارير عن األنشطة البحثية لألفراد واألقسام  البحث العلمي
 والكليات. 

4 3.33 

3 
ي أنشطة البحوث العلمية تشجع المؤسسة أعضاء هيئة التدريس 

 
عىل المساهمة ف

 التطبيقية المتصلة بحاجات المجتمع وسوق العمل. 
6 5 

 14.33 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 1.67 ظجم الفجوة لكل عنرص

 %89.56 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص

 %10.44 النسبة المئوية لحجم فجوة العنرص

 درجة 8البحث العلمي العنرص الرابع: تسويق 

1 
تعمل المؤسسة التعليمية عىل االظتفاظ بعالقات عمل وروابط قوية مع 

 المؤسسات ذات العالقة المحلية والدولية وتفعيلها. 
8 6.67 

 6.67 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 1.33 ظجم الفجوة لكل عنرص

 %83.38 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص

 %16.62 المئوية لحجم فجوة العنرصالنسبة 

 درجة 12العنرص الخامس: االبداع واالبتكار 

1 
تشجع المؤسسة اعضاء هيئة التدريس أو الخريجير  للحصول عىل جوائز عالمية 

اع  .او براءات اخير
6 4 

 2 6 ظقوق الملكية والفكرية.  تضع سياسات واضحة وعادلة للملكية وتسويق 2

 6 المتحققة للعنرصمجموع الدرجات 

 6 ظجم الفجوة لكل عنرص

 %50 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص

 %50 النسبة المئوية لحجم فجوة العنرص

 درجة 6العنرص السادس: اخالقيات البحث العلمي 

1 
توجد لدى المؤسسة التعليمية معايير خاصة بأخالقيات البحث العلمي معلنة 

 لنشر الوىعي بها و متابعتها. وموثقة وآليات واضحة 
6 4 

 4 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 2 ظجم الفجوة لكل عنرص

 %66.67 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص

 %33.33 النسبة المئوية لحجم فجوة العنرص

 درجة 42العنرص السابع: مصادر المعلومات 

 3 6 الحديثة للمكتبة توفر المؤسسة التعليمية الكتب واالصدارات 1
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 2 2 .توفر المؤسسة التعليمية دليل المكتبة 2

3 
وط ي قاعات  تعمل المؤسسة التعليمية عىل تحقيق شر

 
ياء الصحية والبيئية ف الفير 

 .المكتبة
4 4 

 3 6 الجامعات االقليمية والعلمية.  توجد ايةمة عالمية )برمجيات( للتعاون مع 4

5 
ي تعمل المؤسسة عىل تطوير 

 
النةم المكتبية بما يتفق مع التطورات الحديثة ف

 مجال خدمات المكتبات والمعلومات. 
6 5 

6 
ويية الحديثة وربطها بشبكات  تعمل المؤسسة عىل تجهير  المكتبات االلكير

 المعلومات
8 4 

 4 6 .تشارك بأشهر التصنيفات العالمية الخاصة بالبحث      العلمي  7

8 
ي  بنوك للمعلومات تعمل المؤسسة عىل انشاء

 
واستخدام التقنيات الحديثة ف

 الوصول إليها. 
4 2 

 27 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 15 ظجم الفجوة لكل عنرص

 %57.14 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص

 %35.71 النسبة المئوية لحجم فجوة العنرص

ي االنشطة العلمية 
 
 درجة 78والبحثية العنرص الثامن: التعاون الدوىلي ف

1 
يوجد لدى المؤسسة التعليمية بريامج عمل يحدد آلية دعم أعضاء الهيئة 
التدريسية للمشاركة والتعاون والتواصل مع الجامعات وشبكات البحث العلمي 

 .العالمية
6 2 

2 
تعمل المؤسسة التعليمية عىل عقد اتفاقيات تعاويية مع جهات أخرى للمشاركة 

ي ملكية أو 
 
 .استخدام معدات البحث ذات التكلفة العاليةف

8 2.67 

3 
تعمل المؤسسة لتطوير برامجها وتحسير  خدماتها من خالل ابرام االتفاقيات 

 .العلمية والبحثية وتبادل الزيارات مع المؤسسات المحلية والعالمية
6 3 

 1 6 .الجامعات العالمية تعمل المؤسسة عىل عمل بروتوكول مع مكتبات 4

5 
ي مع مراكز 

اكة والتعاون البحن  توجد لدى المؤسسة مذكرات تفاهم واتفاقيات الشر
ها.   االبحاث المحلية والعالمية والجهات الصناعية واالقتصادية واالجتماعية وغير

2 1 

6 
تحرص المؤسسة عىل دعم أعضاء الهيئة التدريسية الراغبير  بالحصول عىل 

ي مؤسسات علمية عالمية ألغراض
 
.  التفرغ ف  البحث العلمي

8 8 

7  . ي مجال البحث العلمي
 
 5 6 تشجع المؤسسة الباظثير  للحصول عىل جوائز دولية ف

8  .  2 2 توفر المؤسسة ساعات بحثية كافية للتدريسيير 

9 
 من يصاب عضو هيئة التدريس 

ً
ي جزءا

تعمل المؤسسة عىل اظتساب العمل البحن 
 .  الجامعي

4 4 

1
0 

ي ورش العمل تدعم المؤسسة مشاركة أعضاء
 
والمؤتمرات  هيئة التدريس ف

 االقليمية والدولية. 
6 5 

1
1 

ي عضوية هيئاتا تدعم المؤسسة
 
 3.33 4 دولية.  لمشاركة ف

1
2 

ي خدمة قطاعات اإل 
 
 يتاجتسهم المؤسسة من خالل فرق العمل البحثية ف

 . ي المجتمع المحىلي
 
 المختلفة ف

6 3 

1
3 

ألنشاء مراكز بحثية عىل وفق اظتياجاتها تتوفر لدى المؤسسة التعليمية خطط 
 وتكون خاضعة للمراجعة الدورية. 

2 2 

ى المعتمدة 1 ي المشاريــــع الكير
 
 3 6تعمل المؤسسة التعليمية عىل تشجيع التعاون ف
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 متعددة االختصاصات والمؤسسات.  4

1
5 

اتيجيير  
كاء اسير كة مع شر ي مشاريــــع  وأبحاث مشير

 
يتشارك أعضاء هيئة التدريس ف

 .محليا ودوليا
6 3 

 48 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 30 ظجم الفجوة لكل عنرص

 %61.54 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص

 %38.46 النسبة المئوية لحجم فجوة العنرص

 148.33 مجموع الدرجات المتحققة للمعيار 

 %61.8 النسبة المئوية لدرجة تطبيق المعيار  

المئوية لحجم فجوة المعيارالنسبة   38.2% 

 %15مناهج ال :المعيار الثالث

 درجة 14العنرص االول: االهداف 

1 
تراىعي اهداف المناهج فلسفة الدولة التعليمية وظاجات الطلبة وسوق العمل 

 .ومجتمع المعرفة وطبيعة العرص
6 5 

2 
المهنية بصياغة تركز اهداف  المناهج عىل اكساب الطلبة المهارات التخصصية 

 .إجرائية قابلة للتطبيق والقياس والمالظةة
8 6.67 

 11.67 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 2.33 ظجم الفجوة لكل عنرص

 %83.36 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص

 %16.64 النسبة المئوية لحجم فجوة العنرص

: محتوى المنهج  ي
 درجة 34العنرص الثان 

1 
يامج االكاديمي عىل اكتساب الطلبة شساعد  ي الير

 
محتوى المقررات الدراسية ف
ي مجال التخصص. 

 
 المفاهيم االساسية ف

2 2 

2 

امج االكاديمية بشكل دقيق متضمنة معلومات  ي الير
 
توصف المقررات الدراسية ف

عامة عن المقرر وصف مخترص للمقرر يضم مخرجات التعلم للمقرر والمفردات 
ي ششتمل 

ي النر
 
ي المقرر واألساليب المعتمدة ف

 
عليها المقرر والمصادر المعتمدة ف

 .تقويم المقرر

6 4 

يامج االكاديمي مع رسالة المؤسسة التعليمية المعلنة واهدافها 3  6 6 .يتوافق محتوى الير

4 
ات وانشطة معرفية وميدايية  يامج االكاديمي خير يتضمن محتوى مقررات الير

 .طلبة عىل تطوير معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم النفسيةتطبيقية بشكل شساعد ال
8 5.33 

يامج االكاديمي عىل التنمية المهنية المستدامة.  5  3 6 ششجع محتوى مقررات الير

يامج االكاديمي  6  4 6 التوازن بير  ظاجات الفرد والمجتمع.  يراىعي محتوى مقررات الير

 24.33 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص 

 9.67 الفجوة لكل عنرص ظجم

 %71.56 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص

 %28.44 النسبة المئوية لحجم فجوة العنرص

اتيجية التعليم والتعلم   درجة 34العنرص الثالث: اسير

1 
تعمل المؤسسة التعليمية عىل توفير المتطلبات الالزمة لتعلم الطلبة ذوي 

 من طرائق ووسائل تقنية. االظتياجات التعليمية الخاصة 
10 1.67 

اتيجيات متعددة للتعليم والتعلم تشجع الطلبة عىل التفكير الناقد  2
 7 14تستعمل اسير
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 وظل المشكالت وتنمي مهاراتهم األدائية. 

3 
ي المؤسسة التعليمية وفقا لعملية التغذية 

 
اتيجيات التعليم والتعلم ف تطور اسير

ي 
اتيجية وتطويرهاالراجعة من قبل الطلبة النر ي تقويم تلك االسير

 
 .تساعد ف

4 2 

4 
ويية والتفاعلية  تعمل المؤسسة التعليمية عىل استعمال طرائق التعلم االلكير

 الحديثة. 
6 6 

 16.67 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 17.33 ظجم الفجوة لكل عنرص

 %49.03 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص

 %50.97 لحجم فجوة العنرص النسبة المئوية

 درجة 56العنرص الرابع: التقويم وتطوير المناهج وتحديثها 

1 
ي 
 
يتم تقويم قدرة وفعالية يةام التقويم والقياس الخاص بتحصيل الطلبة ف

 .المؤسسة التعليمية بصورة منتةمة
6 4 

2 
ي المؤسسة التعليمية

 
وشاملة بشأن بيايات منتةمة  يتيح يةام التقويم والقياس ف

 .جودة المنهج
8 4 

3 
ي 
 
يتم تحديث المناهج ) المقررات( عن طريق ادخال بعض التجديدات المعارصة ف

 ميدان التخصص وظاجات المجتمع وسوق العمل بصورة منتةمة. 
14 7 

4 
ي تدل عىل امتالك 

يتم نشر يتاجات التعلم لكل بريامج اكاديمي مع وجود االدلة النر
 لهذه النتاجات مقارية باألعوام السابقة. الطلبة الخريجير  

4 1.33 

يامج االكاديمي آليات محددة واضحة 5  8 12 .ومتنوعة لتقييم الطلبة يتضمن الير

6 
يتم تطوير المناهج عن طريق تطوير االمتحايات و األخذ بأظدث التنةيمات 

المنهج  إىلالمنهجية والعمل بنةام الساعات المعتمدة )المقررات( و التحول 
 . ي
ون   االلكير

6 2 

ي تصميم المنهج 7
 
 1 6 .وتطويره ششارك ممثلو الجهات المستفيدة ف

 27.33 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 28.67 ظجم الفجوة لكل عنرص

 %48.8 النسبة المئوية لدرجة التطبيق للعنرص

 %51.2 النسبة المئوية لحجم فجوة العنرص

يامج االكاديمي العنرص الخامس: التعاون  ي تقويم الير
 
 درجة 12الدوىلي ف

1 
يامج االكاديمي  تتأكد المؤسسة التعليمية بصورة منتةمة من ان مخرجات الير
متوافقة مع المعايير العالمية عن طريق االستعاية بمعايير االقسام العلمية المناظرة 

ي الجامعات العالمية لتقويم المناهج مع مراعاة مالءمتها للبيئة
 
 العراقية.  ف

6 2 

2 
ي الجامعات العالمية الرصينة 

 
تعقد المؤسسة اتفاقيات مع االقسام المناظرة ف

ي الجامعات العالمية لمناقشة آليات 
 
اء المناهج ف لتطوير المناهج واستضافة خير

 تقويمها وتطويرها. 
6 2 

 4 مجموع الدرجات المتحققة للعنرص

 8 ظجم الفجوة لكل عنرص

 %33.33 لدرجة التطبيق للعنرصالنسبة المئوية 

 %66.67 العنرص النسبة المئوية لحجم فجوة

 84 مجموع الدرجات المتحققة للمعيار 

 %56 النسبة المئوية لدرجة تطبيق المعيار 

 %44 النسبة المئوية لحجم فجوة المعيار



83 Sally T. ALI     &   Abdulridha S. AL_BASRI 

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
 p. 72 -  88  

 
ي تم تشخصيها بعد اجراء عملية 2فيما يوضح الجدول )

 التقييم( موطن القوة والضعف النر
 ( يقاط قوة وضعف جامعة بغداد 2جدول )

 يقاط الضعف يقاط القوة

 المعيار االول

لجامعة بغداد هيكل تنةيمي موضح فيه كل االقسام  .1
كما يتوفر دليل لتوصيف كافة   ،والشعب والوظدات

ي المستويات االدارية للجامعة بما فيها مجالس 
 
الوظائف ف
 .القسم ( ،الكلية ،) الجامعة

ظاتهم  .2 مكن جامعة بغداد منتسبيها من ابداء مقير
 
ت

كما تقوم بالتعامل مع الشكاوي المقدمة من   ،واالخذ بها 
 قبلهم.  

لدى جامعة تعريف واضح ومعلن بخدماتها  .3
 التعليمية. 

ي لتطوير قدرات الكادر  .4 لدى الجامعة بريامج تدرينر
 .  التخطيطي

لدى جامعة بغداد يةام معلن وشفاف يكفل تكافؤ  .5
ي التعيير  والمنح والحوافز الف

 
كما تمتلك سياسات   ،رص ف

قيات.   عادلة بخصوص الير

ي سلوك  .6
 
تتوافر لدى الجامعة ضوابط وقواعد مؤثرة ف

كما يكون هناك يةاما للثواب والعقاب يضمن عدم   ،الطلبة
ام مبادئ ظقوق االنسان  .التميير  واظير

عدم تمثيل ارباب العمل والجهات المستفيدة ضمن  .1
ي وضع خطط  ،مجلس الجامعةتشكيالت 

 
اكهم ف وعدم اشر

 .التطوير للمؤسسة التعليمية

قلة اهتمام الجامعة بتوفير التأمير  الصحي للعاملير   .2
 . ي

 مما يجعلهم ال ششعرون باألمن الوظيف 

ويية  .3 ال يتم استغالل يةم المعلومات واالدارة االلكير
 .المعلومات إىلبشكل الذي شسهل الوصول 

ي يقدمها الطالبعدم االخذ بالمقير  .4
 .ظات النر

عدم االستفادة الكاملة من يتائج المقارية بالمرجعية مع 
ي تحسير  جودة خدماتها. 

 
 الجامعات العالمية  ف

ي 
 المعيار الثان 

تتوافر لدى الجامعة خطط موثقة وواضحة ومعلنة  .1
 .  للبحث العلمي

ي الجامعة المتطلبات االساسية من االجهزة  .2
 
توجد ف

التحتية وبرامج عمل لصيايتها وإدامتها والمعدات  للبن  
 بصورة دورية لضمان استمرارية عملها بمعولية عالية. 

تسويق يتائج البحث العلمي عىل المنةمات و  .3
 االظتفاظ بعالقات عمل لتسويق بحوثها. 

تدعم وتحفز الجامعة اعضاء هيئة التدريس و  .4
الخريجير  للحصول عىل جوائز المحلية والعالمية و 

اع. براءات   اخير

تعمل الجامعة عىل نشر الوىعي بمعايير اخالقيات  .5
 .البحث العلمي 

ي تهتم   .6
تهتم بالدخول ضمن التصنيفات العالمية النر

 بالبحوث العلمية. 

 ،اهمال المعايير الخاصة بالمحافةة عىل البيئة .1
وط الصحة والسالمة  ي عن توفير شر

وكذلك التغاض 
 للباظثير  وسالمة االخرين. 

ل)أهمية ربط المكتبة بشبكات اهمال الجامعة  .2
والتعاون مع  ،وانشاء بنوك معلومات ،المعلومات

 الجامعات االقليمية والعالمية من خالل ايةمة عالمية(. 

قلة االتفاقيات العلمية والبحثية لتبادل الزيارات مع  .3
المؤسسات المحلية والعالمية ومشاركة او استخدام 

كما ال   ،الجامعة معدات البحث المكلفة وهذا ما تغفل عنه
توجد لدى الجامعة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع مراكز 
االبحاث المحلية والعالمية والجهات الصناعية 

 واالقتصادية او مع المكتبات العالمية. 

قلة الدعم والتشجيع عىل اقامة المشاريــــع البحثية  .4
 . كاء دوليير   مع شر

 المعيار الثالث

ي تركز عىل تهتم الجامعة بتوظيف المعلومات  .1
النر

ي 
 
المجتمع وظل مشكالته ومتطلبات سوق العمل ف

 تحديث المقررات الدراسية

تضع جامعة بغداد محتوى بريامج اكاديمي بما يتوافق  .2
ات وأنشطة معرفية وميدايية  ،مع رسالتها  ويتضمن خير

تطبيقية  تساعد عىل اكساب الدارسير  المفاهيم االساسية 
ي مجال اختصاصه. 

 
 ف

بغداد بالتقييم المناهج للتعرف عىل تهتم جامعة  .3

قلة اهتمام الجامعة بالتنمية المهنية المستدامة  .1
 عىل تناسب مهارات 

ً
وعدم التشجيع عليها مما يؤثر سلبا
ي العالم

 
 .الخريــــج مع التطور الحاصل ف

اتيجيات تشجع عىل التفكير الناقد ال  .2
  ،تستخدم اسير

ي 
كما ال يتم بأخذ يتائج التغذية الراجعة من الطلبة النر

اتيجية وتطويرها.  ي تقويم تلك االسير
 
 تساعد ف

اهمية مشاركة الجهات  إىلاغفال المؤسسة  .3
ي وضع المناهج وعىل تطوير االمتحايات 

 
المستفيدة ف



Rimak Journal, Volume 3, Issue 3  84 

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
p. 72-88 

ي 
ي المعرفة لكل متلفر

 
توجد لدى  ،مدى ما تحقق من يمو ف

 الجامعة اليات محددة لتقييم الطلبة. 
هذا كله يكون بةل وجود مهارات  ،لتطوير المناهج

ي ظل يةام 
 
خاصة عند مخططي المناهج وخاصة ف

 .تعليمي تقليدي

 
 :
 
 DMAICمنهجية  إجـــراءات عمل مقدمـــة للجامعات من أجـل تجسير أو تـقـليـــص الفجـوة باستخدامتاسعا

ي ظهرت ,  DMAIC سيتم اعتماد منهجية  
كايت نسب الفجوة عالية, مّمـا إذ   كإجراء عمل من أجل معالجة الفجوات النر
 :وكما موضح DMAICيتطلب معالجة لكل معيار من معايير االعتماد باستخدام مراظل منهجية 

ي اشارت اليها  :)التعريف( Defineالمرظلة األوىل: 
معايير  تتضمن هذه المرظلة تعريف وتوصيف المهام واالعمال النر

االعتماد المؤسسي و بهدف التعرف عىل اإلجراءات والجهات المسؤولة عن تنفيذها لتسهيل تشخيص مواطن عدم 
 :المطابقة مع المعايير او يتم توصيف المهام واالعمال االتية

ي ، القوايير  والتعليمات، )الهيكل التنةيمي  . معيار الحوكمة واالدارة 1
خطة ل، العم تمثيل ارباب ،التوصيف الوظيف 

ي ، داء تحسير  األ 
ين، دليل السلوك الوظيف  اك ممثىلي  ،النةام الماىلي للحوافز ، استقطاب العاملير  االكفاء والمتمير 

اشر
ي الخطط التطويرية

 
ظات والشكاوي، المجتمع المحىلي واالكاديميير  واالداريير  والخريجير  ف خدمات المؤسسة ، المقير

يةم المعلومات  ،بناء القدرات وتطويرها ، اعداد الموازية، الخارجية والية التعاقد معها معايير اختيار الجهات ، التعليمية
ويية قيات العلمية(، يةام التعيير  واالختبار والحوافز و المنح، واإلدارة االلكير قيات ) الير قيات الوظيفية، الير  ،الير

اتيجية )الرؤية  دليل اخالقيات استخدام التقنية ، ؤون الطلبةش، القيم ( –األهداف  –الرسالة  –التطلعات االسير
 (المقارية المرجعية  ،التدقيق الداخىلي للجودة، دليل الحرية االكاديمية والحماية الفكرية ،الحديثة

موازية ، متطلبات البحث العلمي ، دعم وتحفير  الباظثير  للنشر العلمي ، خطة البحث العلمي )معيار البحث العلمي .2
قواعد بيايات النتاجات ، نشر النتاجات العلمية، مصادر تمويل البحث العلمي ،واألنشطة العلميةالنتاجات العلمية 

 ،دليل المكتبة، المراجع والمصادر العلمية ،اخالقيات البحث العلمي ،االبتكار واالبداع، العالقات الثقافية، العلمية
ويية، التعاون العلمي  امج االلكير ي  ،العلمي تصنيفات البحث ، األيةمة والير

ي ، العمل البحن 
 (فرق العمل البحن 

توصيف المقررات ، اتساق المناهج مع فلسفة الدولة وظاجات الطلبة وسوق العمل والمجتمع)معيار المناهج .3
اتيجيات التعليم والتعلم، ذوي االظتياجات الخاصة، الدراسية االعتماد ، يةام التقويم والقياس لتحصيل الطلبة ،اسير
ي  امحر  (اجعة النةراءمر ، الير

ي قياس درجة : ) القياس( Measureالمرظلة الثايية: 
 
ي هذه المرظلة تم اخذ البيايات من قائمة الفحص المستخدمة ف

 
ف

ي مرظلة القياس لتوضيح النتائج، 
 
ي الجامعات االربعة المدروسة وتم استخدام المدرج التكراري ف

 
التطبيق للمعايير ف

ي تم استحصالها من قوائم الفحص: يل ادياه و والجد
 وضح النتائج النر

 
ي الجامعة  (3جدول )

 
  نسب تطبيق المعايير ف

 الحوكمة معيار 
 %18واالدارة

معيار البحث 
 %24العلمي 

معيار 
 %15المناهج

 %56 %61.8 %71.29 نسب التطبيق المعايير الثالث

 %44 %38.2 %28.71 نسبة الفجوة للمعايير الثالث

 %8.4 %14.833 %12.832 نسبة التطبيق لدرجة كل المعيار

ي ظهرت من خالل قائمة :) التحليل( Analyses :المرظلة الثالثة
ي هذه المرظلة وباالعتماد عىل يقاط الضعف النر

 
ف

اصغر  إىلمسببات المشكلة ثم تطبيق اداة عةم السمكة عىل هذه النقاط للوصول  إىلالفحص للجامعات تم التوصل 
ي الجامعات ويوضح الشكل)

 
( يوضح مشاكل البحث العلمي 2( المشاكل لمعيار الحوكمة واالدارة اما شكل)1المشاكل ف

ي معيار المناهج3وشكل)
 
ي تواجه الجامعات ف

 :( فهو للمشاكل النر
 
 
 
 
 
 
 

 النسب
 المعايير
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 البحث العلمي ( مخطط عةم السمكة لمعيار 2الشكل )

 
 
 

 ( مخطط عةم السمكة لمعيار الحوكمة واالدارة1)الشكل 
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 المناهج( مخطط عةم السمكة لمعيار 3الشكل )

 
: المرحلة الرابعة: 

 
( Improvementرابعا  )التحسير 

: المرحلة الخامسة: 
 
( وذلك Demingاستخدام عجلة ديمنغ ) تتضمن هذه المرظلتير   :)السيطرة(  Controlخامسا

 Check & Act( ضمن مرظلة التحسير  و )Plan & Doباعتماد الخطوتير  )
ً
( كويها تمثل مرظلة السيطرة وذلك وفقا

 :للخطوات التالية
: تتضمن هذه الخطوة تحديد اهداف المعيار وعملياته والموارد الالزمة لتحقيق النتائج وفقا PLANالتخطيط   .1

ي الجامعات العراقية.  لمتطلبات
 
 معايير االعتماد المؤسسي العراقية الهادفة لالرتقاء بجودة الخدمات التعليمية ف

ي الخطوة السابقة. DOالتنفيذ  .2
 
 : تتضمن هذه الخطوة تنفيذ ما تم تخطيطه ف

ي األ CHECKالتحقق  .3
 
ومدى تطبيق المؤسسة التعليمية  داء: تتضمن هذه الخطوة مراقبة وقياس التحسن ف

 ايير االعتماد المؤسسي العراقية بعد تجسير الفجوة وردمها. مع

 .داء: تتضمن هذه الخطوة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسير  األ ACTالتحسن  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 Sally T. ALI     &   Abdulridha S. AL_BASRI 

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
 p. 72 -  88  

 
 دياه شكل يوضح مرظلة التحسير  والسيطرة ضمن عجلة ديمنغ لمعايير االعتماد المؤسسي العراقية قيد الدراسة: أو 
 

 
ي التحسير  والسيطرة( تبير  مسؤولية واجراءات Demingعجلة ديمنغ ) ( 4شكل)

 مرظلنر
 المصدر: اعداد الباظثة

 
 النتائج: 

 األداء الفعىلي للجامعات وعنارص معايير )الحوكمة واإلدارة 
% , البحث العلمي 18أظهرت يتائج الدراسة وجود فجوة بير 

 لمعايير االعتماد المؤسسي 15%، المناهج 24
ً
، إذ %( وفقا العراقية دالة عىل ضعف تطبيق جامعة بغداد لتلك المعايير

ي تقديم خدماتها. 
 
 ايها بحاجة لتكثيف الجهود بغرض الوصول إىل االعتمادية ف

الدراسة تتمير  بعدة جوايب منها دراسة ظالة المؤسسة التعليمية وتحسير  أداءها وذلك من خالل تقديم يموذج 
ي أغلب األ  DMAICبمنهجية 

 
ي ف

ي قطاع التعليموالنر
 
ي هذه الدراسة تم تطبيقها  ف

 
ي لكن ف ي الجايب اإليتاير

 
 .ظيان تعتمد ف

 
 المصادر العربية: 

ي العراق، 
 
وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي  ،2018معايير االعتماد المؤسسي الوطنية لمؤسسات التعليم العاىلي ف

/ قسم ضمان الجودة.  اف والتقويم العلمي  /جهاز االشر

ي  ي االعتماد المؤسسي " ،(2018) ،محمود  ،ظساية وعواد  ،الدين محنر
 
مجلة دراسات  ،" تأثير المكتبات الجامعية ف

 مرص، العدد واظد.  ،جمعية المكتبات المتخصصة –المعلومات والتكنولوجيا
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