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 ميسان جامعة - تمريضالكلية  واهداف ورسالة رؤية

 :الرؤية

أن رؤية كلية التمريض تعكس رؤية الجامعة التي تركز على ان تكون الكلية من الكليات المتطورة وذات الطابع العلمي 
وتوفير افضل االمكانيات كي تنافس وتتفوق على نظيراتها من الكليات في العراق والعالم العربي  المتقدم في تدريس الطلبة

 وامكانية ايصالها الى مستوى الكليات في الجامعات العالمية من خالل مواكبة التطور الحاصل في جامعات العالم.
 

 :الرسالة

ريسي تعمل كلية التمريض على تخريج مالكات تمريضية محترفة من خالل العمل الجاد والحثيث لكادر الكلية القيادي والتد
في مجال العمل في مؤسسات الدولة الصحية المختلفة لتقدم الخدمة الصحية التمريضية في مؤسسات الدولة الصحية وفي 

والتاهيلية المختلفة  مجاالتها المختلفة من رعاية لالم والطفل الى رعاية المسنين مرورا بتقديم الخدمات العالجية والوقائية
 للمجتمع بجميع فئاته.

 االهداف:
 إن كلية التمريض تسعى إلى تحقيق رؤيتها من خالل األهداف التالية:

 . تنمية قدرات الطلبة على اعتماد التفكير الثاقب.1
 . تنمية قدرات الطلبة على اعتماد أسلوبي التعلم الذاتي وحل أو تجاوز المشكالت.2
 الطلبة على إتباع الخطوات العلمية في تقديم الرعاية التمريضية.. تنمية قدرات 3
 . تنمية الشخصية القيادية لدى الطلبة وبما يخدم في اتخاذ القرار.4
 . تنمية الفهم الواسع لدى الطلبة لقواعد السلوك المهني.5
 . تنمية الفهم الواسع لدى الطلبة بما يخص الوصف الوظيفي والتحليل الوظيفي.6
تمكين الطلبة من فهم النظريات التمريضية ومبادئ العلوم التمريضية وتطبيقها عند تقديم الرعاية التمريضية وإدارة . 7

 شؤون التمريض.
 . توجيه إمكانيات الطلبة نحو الشروع بإنجاز البحوث العلمية التطبيقية ذات العالقة بموضوعات الرعاية 8

 التمريضية.
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جامعة ميسان \لكلية التمريض  سياسة الجودة وتعهد االدارة  

 سياسة الجودة:

تلتزم عمادة كلية التمريض في جامعة ميسان وجميع التدريسيين والموظفيين االداريين فيها بتطبيق متطلبات نظم ادارة  -1

 بصورة  خاصة في جميع مختبراتها وادارتها وفروعها. 9001الجودة بصورة عامة ومتطلبات نظام االيزو 

التمريض ف يجامعة ميسان افضل طرق التدريب وافضل المواصفات الدولية لتقديم افضل خدمات للمجتمع تتبنى كلية  -2

المحلي وتلزم الكلية نفسها باستخدام اجود المواد واالدهزة والمعدات واالدوات الطبية للحصول على اعلى درجات 

 رضى المريض وراحته.

اهمية التطوير المستمر, لذلك فقد اعتمدت آليات التطوير والتدريب ترسيخ ودعم مبادئ التحسين للخدمات التعليمية و -3

 والفنيين واالداريين فيها. االكاديميينالمستمرة في جميع المستويات واالختصاصات ولجميع العاملين 

ملين فيها لجميع العا ةالمناسباستمرار الكلية بتقديم افضل البنى التحتية والصيانة الدائمة لها والتجهيز بيئات العمل  -4

 وفي جميع الفروع. والزائرينوللطالب 

توفر الكلية البيئة الداعمة واالستخدام االمثل للموارد المتاحة وتحقق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المختلفة والمهتمة  -5

 بتقديم الخدمات الطبية.

 ة لحاجات المجتمع.ذو كفاءة عالية وفقاً لمناهج تعليمية متطورة وموجه ممرضينتلتزم الكلية بتخريج  -6

استقطاب الكفاءات المتميزة وتطوير قدراتهم من خالل التدريب المستمر وايجاد بيئة عمل محفزة وبث روح الفريق  -7

 الواحد.

 تعهد االدارة:

سسة جامعة ميسان بااللتزام بما جاء بسياسة الجودة المحددة للكلية ادارياً وقانونياً تجاه المؤ \ التمريضتتعهد عمادة كلية 

 التعليمية والجهات المستفيدة وبما يحقق جودة التدريب للطلبة وجودة تقديم الخدمة للمرضى في المستشفيات.
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 البيانات الوصفية لكلية التمريض\ جامعة ميسان

 اسم المؤسسة : كلية التمريض

 نوع المؤسسة: كلية حكومية

 اسم الجامعة التابعة لها المؤسسة: جامعة ميسان

الجامعة: حكوميةنوع   

حي الكرامة -العمارة –الموقع الجغرافي: ميسان   

 الموقع االلكتروني:

2012بدأت الدراسة بالكلية للعام   

: اربعة سنواتالبكالوريوسمدة الدراسة للدراسات االولية للحصول على درجة   

 لغة الدراسة: انكليزي

 القيادة االكاديمية:

.م.د.رشيد رحيم حتيت    
 
عميد ألكلية                                     أ  

معاون ألعميد للشؤون ألعلمية                               شامخ م. سعد صبري   

.م.د.حيدر كريم عبود
 
معاون ألعميد للشؤون أالدأرية                             أ  

 

5عدد االفروع العلمية:   

 فرع تمريض االطفال -1

 المجتمعفرع صحة  -2

 فرع اساسيات التمريض -3

 فرع تمريض البالغين -4

 فرع العلوم االساسية -5
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 الطلبة

 القبول ) االنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية(

تشمل معايير القبول الطلبة الذين لديهم معدل تراكمي معين حسب نظام القبول المركزي وكذلك يتم اختيار الطلبة 

ة واجتماعية الدارة اي حالة طبية او ممارسة تتطلبها الدراسة من مقابالت شخصية الذين يتمتعون بقدرة بدنية وعقلي

مع المرشحين لتقييم الصفات مثل الرغبة في مساعدة الناس, والثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات والقدرة 

 على العمل مع الناس والقدرة على العمل بشكل مستقل.

:2018-2017للعام الدراسي عدد الطلبة للدراسة االولية   

 ( طالب128)

 85,      عدد االناث =        34عدد الذكور = 

  = طالبة( 38طالب , اناث =  11طالب ) ذكور =  49عدد طالب المرحلة االولى 

  = طالبة( 15طالب , اناث =  12طالب ) ذكور =  27عدد طالب المرحلة الثانية 

  = (  طالبة 11طالب , اناث =  5) ذكور =  طالب 16عدد طالب المرحلة الثالثة 

  =طالبة( 21طالب , اناث =  15كور = طالب ) ذ 36عدد طالب المرحلة الرابعة 
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األوليةطلبة الدراسة    
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36

Sales

مرحلة اولى مرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة
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 المناهج و وصف البرنامج االكاديمي

جامعة ميسان \العلمي وزارة التعليم العالي والبحث  المؤسسة التعليمة -1  

ضيكلية التمر لمركزا \القسم الجامعي  -2  

 علوم تمريض اسم البرنامج االكاديمي -3

 سدرجة البكالوريو اسم الشهادة النهائية -4
 في علوم التمريض

 كورسات النظام الدراسي -5

المؤثرات الخارجية  -6
 االخرى

 دورات تدريبية
 تطوير المهارات

المهنية للطلبة    
 تدريب صيفي

 األكاديمياهداف البرنامج  -7
اعداد مالكات تمريضية جامعية تسهم في االرتقاء بخدمة المريض والجانب الصحي 

 في البلد  

كلية التمريض في جامعة ميسان على الحاجة لمثل هذه الكلية العلمية التي تخرج كوادر  تأسيسعتمد ا
العراق بالكوادر التمريضية التي تعمل صحية ترفد المؤسسات الصحية المختلفة في مختلف محافظات 

 2013-2012على توفير الرعاية الصحية للمواطن العراقي.تم تاسيس هذه الكلية في العام الدراسي 
بالتعاون بين جامعة ميسان ودائرة صحة ميسان التي وفرت بناية خاصة لغرض القيام بكافة نشاطات 

ة ومختبرات علمية تحتوي على االجهزة والمعدات هذه الكلية بما تحتويه من قاعات دراسية متكامل
 المختبرية الضرورية الكمال المناهج العلمية ولكافة المراحل.

يتوفر في الكلية قاعتين دراسيتين الطاقة االستيعابية لكل منهما اكثر من اربعين طالب وطالبة مجهزتان 
جد في الكلية ثالث مختبرات هي بكل وسائل الراحة من تكييف ومقاعد ذات نوعية جيدة جدا كما يو 

 فسلجة والتشريح ومختبر الحاسبات ال رالتمريض, ومختباالحياء المجهرية والكيمياء الحياتية ,اساسيات 

ان توفر هذه االمكانيات ينعكس ايجابا على تخريج طلبة يمتلكون مستوى عال من العلمية والمهنية 
ت المهمة في جامعة ميسان الجامعة الفتية مقارنة مع الذي بدورة يعكس صورة مشرفة لواحدة من الكليا
 جامعات العراق العريقة االخرى مثل جامعة بغداد.
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وحيث ان المسيرة العلمية ال تنهض اال بتوفر كادر متخصص للتدريس يوجد في الكلية 
اساتذة من مختلف االختصاصات العلمية التمريضية والعلمية االساسية وكذلك يوجد تعاون 

المحاضرين الخارجيين من دائرة صحة ميسان وكذلك من اساتذة جامعة ميسان يدرسون مع 
 المواد المختلفة في الكلية ولكافة المراحل.

يقوم بواجباته اعتمادا على  كما ان الكادر االداري في الشعب والوحدات االدارية المختلفة
 العراقية.مة والقوانين المنصوص عليها في وزارة التعليم العالي االنظ

وال يفوتنا إال أن نذكر الدعم المتواصل من لدن معالي وزيري التعليم العالي والبحث العلمي 
لتوفير المستلزمات الضرورية ذات العالقة بالعملية  ميسانوالصحة والسيد رئيس جامعة 

 .التعليمية والتربوية
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرق التعليم والتعلم والتقييم -8

 

 االهداف المعرفية ) المعرفة والفهم( -أ
نواحي لقوة والضعف في النشاط التعليمي والتعرف على فاعلية المدخالت    -1أ.

 والعمليات الى جانب نمو التعلم . 

  صياغة االهداف السلوكية والمعارف والخبرات التربوية والصحية . - 2أ.

ها .مدى القرب والبعد من االهداف التعليمية وتحقيق -3.أ  

فاعلية عملية التعليم والتركيز على المهارات العقلية وغير العقلية لدى الطلبة  -4.أ

 وليس التركيز على التذكر . 

مستويات التحصيل وجودة التعليم .  -5.أ  

اتاحة الفرص للطلبة للتفاعل على الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعلم من -6أ.  

 خالل المناهج الحديثة .    

 

 االهداف المهارية الخاصة بالبرنامج -ب
 تعزيز اخالقيات المهنة والتعامل مع المرضى لدى الخريجين. -1
 اكتساب الطلبة للمهارات العالجية المختلفة. -2
  تعزيز مبدأ التعلم المستمر مدى الحياة من اجل االستمرار في تطوير المهنة. -3

 

 طرائق التعليم والتعلم -ج

 القاء المحاضرات. -
 الكلبة بالمحاضرات على موقع الكلية.تزويد  -



 

 
10 

 

 افالم تعليمية. -
 اجهزة العرض والكاميرات الرقمية. -
 استخدام النماذج التعليمية. -
 دورات تدريبية وورش العمل. -
 التعليم السريري التطبيقي. -
 المجاميع الطالبية. -

 طرائق التقييم -د

 االختبارات الشفوية. -
 االختبارات النظرية. -
 المختبرية. االختبارات العملية -
 االختبارات العملية على المرضى. -
 التقارير والدراسات. -

 االهداف الوجدانية والقيمية -هــ

 القيم لدى الطلبهتنمية  -1

االخالقيتطوير -2  

زرع الثقة بالنفس-3  

 و- طرائق التعليم والتعلم
المقررة في المنهاج الدراسي معارف و الممارساتجمع ال  

 

 ز- طرائق التقييم
نظري( درجة 40) عملي و( درجة 60(درجة مقسمة على )100)  
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بنية البرامج-9  

السنة\المستوى رمز المقرر او المساق اسم المقرر او المساق الوحدات المعتمدة  

8 Fundamental of nursing(1)  االولى 

5 Biochemistry  

5 Anatomy for nurse  

3 English part (1)  

2 Code of Ethics  

3 Computer science (1)  

16 Fundamental of Nursing(2)  

5 Physiology of Nurses  

3 English part (2)  

2 Medical Terminology  

3 Computer Science(2)  
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لسنةا\المستوى رمز المقرر او المساق اسم المقرر او المساق الوحدات المعتمدة  

15 Adult nursing (1)   

 

 

 

 

 

 الثانية
 

2 Pharmacology for nurses  

4 Health Assessment  

4 Microbiology for nurses  

3 English part (3)  

3 Computer Science (3)  

15 Adult Nursing  

2 Pathophysiology for Nurses  

4 Microbilogy for Nurses  

2 Pharmacology for Nurses  

3 English Part (4)  

3 Computer Science (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
13 

 

لسنةا\المستوى رمز المقرر او المساق اسم المقرر او المساق الوحدات المعتمدة  

17 Maternal and neonate 
nursing 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلة الثالثة
 

2 Research methods in nursing  

2 Health sociology  

1 Human rights  

2 Nutition&diet therapy  

17 Infant child and adolescent 
health nursing 

 

2 Biostatics  

9 Human growth and 
development 

 

1 Democracy  

120 Preceptor ship ( summer 
training) 
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المقرر او المساقاسم  الوحدات المعتمدة رمز المقرر او  

 المساق

لسنةا\المستوى  

2 Professional perspectives 
lssues in nursing 

  

 

 الرابعة
5 Nursaing management and 

leader ship 

 

1 Arabic Language for Nursing(2)  

15 Family and community health 
nursing 

 

3 Research project  

2 Health psychology for nurses  

12 Critical care nursing  

15 Mental health and lllness  

3 Research project  

 
 

 الشهادات والساعات المعتمدة -9

 معتمدة وحدة( 38)و  ساعه( 92المرحلة االولى تتطلب )

 معتمدة وحدة( 37)و  ساعه( 60)المرحلة الثانية تتطلب 

 معتمدة وحدة( 31)و  ساعه( 47)المرحلة الثالثة تتطلب 

 معتمدة وحدة( 35)و  ساعه( 63)المرحلة الرابعة تتطلب 
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 منتسبو كلية التمريض \ جامعة ميسان:

تدريسي 17يبلغ عدد المالك التدريسي=  

 = 17حسب الجنس عدد الذكور 

 = 7مساعد=, مدرس 8, مدرس=4حسب االلقاب العلمية ) استاذ مساعد 

 =(15, حاملين شهادة الماجستير=3حسب الشهادات ) حاملين شهادة الدكتوراه 

 :حسب التخصص العلمي 

 فرع اساسيات التمريض

 فرع العلوم االساسية

 فرع تمريض البالغين

 فرع تمريض االطفال

 فرع صحة مجتمع

 

   =موظف 74يبلغ عدد الموظفين للعام 

 =عدد المالك الفني  

  االداري=عدد المالك  

 

 البحث العلمي:

بحث 9201-8201عدد البحوث المنجزة للعام   

 العدد الكلي للبحوث المنشورة=

 عدد البحوث المنشورة داخل العراق=

9 عدد البحوث المنشورة خارج العراق=  

  4عدد البحوث المقبولة للنشر=

  0 عدد البحوث المقبولة للنشر داخل العراق=

9 للنشر خارج العر اق=عدد البحوث المقبولة   
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 البنية التحتية والمرافق االكاديمية:

وهي بناية الكلية الرئيسية. واحدة تتكون كلية التمريض من بناية  

 :القاعات الدراسية 

  طالب. 60قاعة دراسية بطاقة استعابية  3يبلغ عدد القاعات الدراسية 

 :المكتبة 

 ساعات يوميا 6طالب وتعمل لمدة  20 تمتلك الكلية مكتبة بطاقة استيعابية تصل الى

 :المختبرات التعليمية 

  .فرعيين علميينمختبر موزعة على  4يبلغ عدد المختبرات التعليمية 

 

 

 

 

 

 

البحوث المنشورة
9%

رالبحوث المقبولة للنش
43%

داخل العراق
0% خارج العراق

13%

Sales
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 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:

شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي بناءاً على موافقة معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على  تأسست    

( لتكون هناك شعبة ضمان  13/5/2010توصيات اجتماع المجلس األعلى لضمان الجودة في الوزارة والمنعقد بتاريخ) 

ية مع توفر الكادر المناسب من الموظفين لعمل الشعبة في جودة وتقويم أداء جامعي في كل كلية من الجامعات العراق

ضوء األهداف والواجبات الموكلة إليها وذلك من اجل دراسة واقع الجودة وتطويرها في التعليم العالي  للوصول إلى 

مراحل تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسة التعليمية لغرض الحصول على االعتماد البرامجي والمؤسسي أسوة 

لجامعات اإلقليمية والعالمية.با  

 رؤية الشعبة :

المتميزة على المستوى المحلي و اإلقليمي وذلك بتحقيق مستوى رفيع من األداء  الكليات وضع الكلية في مصاف       

والمحافظة على التحسين المستمر لمخرجاتها بهدف الحصول على االعتماد فيما تقدمه من برامج تعليمية وبما يجعلها 

سسة متميزة في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.مؤ  

 رسالة الشعبة:

تسعى الشعبة إلى نشر ثقافة الجودة وتقييم األداء في كافة عناصر المنظومة التعليمية واألنشطة البحثية والخدمية       

كل إمكانياتها ومواردها لتلبية احتياجات  التي تقدمها الكلية في ضوء معايير الهيئة القومية لضمان الجودة واالستفادة من

عمل لالرتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية لخريجيها.لالمجتمع وسوق ا  

 أهداف الشعبة :

تهدف شعبة ضمان الجودة إلى اعتماد آليات للمتابعة وتقويم األداء في كافة أنشطة الكلية التعليمية والبحثية والخدمية        

ر الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد بما يحقق رسالة وأهداف الكلية وذلك من خالل:في ضوء معايي  

وضع نظام ومعايير للمتابعة الداخلية وتقويم األداء في كافة األنشطة األكاديمية والبحثية والخدمية واإلدارية داخل  .1

 الكلية بما يضمن تحقيق أهداف الكلية واالرتقاء بمخرجاتها.

والبشرية للكلية وتأهيلها للتميز من خالل دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة أعضاء  المواردرات قدتحسين  .2

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلداري بالكلية.

تحسين جودة ونوعية البرامج األكاديمية التي تمنحها الكلية وتطوير المستمر بما ينعكس على مستوى الخريجين  .3

 تنافسية.وقدراتهم ال

نشر وتعزيز ثقافة ومفاهيم الجودة لدى جميع العاملين باألقسام واإلدارات داخل الكلية مما يحقق التمييز في األداء  .4

. 

 لكلية بما يضمن تقديم خدمات متميزة لكسب رضاء وثقة المستفيدينلجميع مفاصل ارفع مستوى المشاركة المجتمعية  .5

 .ومنها شريحة الطلبة
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 SWOTتحليل سووت 

هو نظام تحليلي لمعرفة نقاط الضعف والقوة الداخلية في المؤسسة التعليمية وكذلك معرفة الفرص والتهديدات        

لخارجية التي تواجه المؤسسة ويعتبر هذا من أفضل النظم لتقييم أداء مفاصل المؤسسة التعليمية من اجل الوصول إلى ا

ل شهادة االعتماد األكاديمي.تحقيق أهداف ومعايير الجودة الشاملة لغرض ني  

 نقاط القوة: 
وهي اإلمكانيات الداخلية الذاتية المتاحة فعالً والموجودة في المؤسسة والتي يمكن استغاللها في مكافحة التهديدات        

 التي تواجهها واالستمرار في تحسينها وتطويرها.
 نقاط الضعف:

وات الموجودة فعالً والتي تعيق من قدرة وإمكانيات الكلية أو الجامعة وهي عبارة عن عوامل النقص الداخلية الفج     
والتي يجب معالجتها  على االعتماد األكاديمي على استغالل الفرص من اجل الوصول إلى الجودة الشاملة ومنها للحصول

 لالرتقاء بالبرنامج األكاديمي المطلوب.
 

 الفرص:
ات األثر االيجابي والتي يمكن إن تساعد الكلية أو الجامعة في تنفيذ وتحسين وهي الظروف أو المتغيرات الخارجية ذ    

 واقعها وتطوير برامجها التعليمية والتربوية وبناها التحتية.
 

 التهديدات:
وهي الظروف أو المتغيرات الخارجية ذات األثر السلبي والتي يجب على الكلية أو الجامعة تفاديها والتخلص منها     

يكون لها تأثيرات على المستقبل العلمي واألكاديمي للمؤسسة.لكي ال   

 

 SWOTتحليل سووت:  بالنسبة لتنظيم وإدارة الكلية 
 

نقاط القوة    -أوال   

 .الهيكل التنظيمي للكلية جيد ويفي بمتطلبات المرحلة الراهنة 
  لجنة اعتراضات  –لجنة استقبال الطلبة الجدد –توجد لجان متخصصة في الكلية كـ )لجنة االمتحانية المركزية

لجنة تدقيق مركزية الستمارات الدرجات( لتنظيم العمل اإلداري في الكلية ومساندة القيادات اإلدارية  –االمتحانية 
 لألقسام العلمية في عملها.

  لجنة انضباط الطلبة  –حانية اللجنة االمت –توجد في جميع األقسام العلمية في الكلية لجان متخصصة )اللجنة العلمية
 لجنة اإلرشاد التربوي والنفسي(. –

 .ًالعالقات اإلدارية بين الفروع والكلية من جهة وعالقة الكلية برئاسة الجامعة من جهة أخرى تعتبر جيد جدا 
 .وجود خطوط انترنت في الكلية 
 والمسابقات الرياضية بين ترعى النشاطات الفنية والرياضية للطلبة من حيث إقامة المعارض الفنية  وحدة وجود

 كليات الجامعة والجامعات العراقية االخرى.
  العلمية مع رسالة واهداف الكلية والجامعة. الفروعتناسق األهداف التعليمية لبرامج 
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نقاط  الضعف   -ثانيا  

 تسهيل  بي ) حوكمة الكترونية ( لربط جميع الكليات وفروع الجامعة األخرى من أجلعدم وجود نظام شبكي حاسو
 عملية االتصال وانجاز المعامالت بالسرعة الممكنة .

 .عدم وجود دليل للوصف الوظيفي للكادر اإلداري في الكلية 
 .عدم وجود خطة إستراتيجية واضحة لتطوير الكوادر األكاديمية واإلدارية في الكلية 
 عتماد الكلية على ميزانية محدودة مخصصة لها من الوزارة وعدم وجود مصادر مالية )تمويل ذاتي( لرفد ميزانيتها ا

مما يؤثر على شراء األجهزة الحديثة للمختبرات العلمية التخصصية وكذلك تأثيره في انجاز البحوث العلمية 
 الرصينة.

 التطوير المستمر في الكلية.عدم وجود نظام المراجعة الداخلية لغرض التحسين و 
 عدم وجود طريقة واضحة لعملية االستبيان من اجل تطوير الكوادر التدريسية واإلدارية 
  عدم وجود نظام داخلي يرعى شؤون الخريجين والتواصل معهم والتعرف على مستواهم العلمي خالل عملهم في

 دوائر الدولة والقطاع الخاص.
  مع الكليات المناظرة عربياً وعالمياً لتبادل الخبرات وزيادة كفاءة التدريسيين والطلبة عدم وجود اتفاقيات أو توأمة

 وكذلك التعرف على المناهج الدراسية ومطابقتها.
  عدم وجود طرق قياس للمخرجات التعليمية والمهارات المكتسبة من قبل الطلبة والخريجين لغرض وضع آليات

 األكاديمي العالمي.جديدة تتالئم مع متطلبات االعتماد 
  أستاذ مساعد ( في الكلية والذي يؤثر بشكل فعال في  –قلة الكادر التدريسي من حملة األلقاب العلمية ) أستاذ

مجاالت التعليم و التعلم حيث يتم االستعانة بمحاضرين خارجيين في بعض الفروع العلمية في الكلية حيث إن نسبة 
 األستاذ المساعد.المدرس المساعد أكثر من األستاذ و

  قلة القاعات الدراسية والمختبرات العلمية واألجهزة المتطورة للطلبة في الكلية وتقادم البنى التحتية كونها تابعة الى
  بناية جديدة للكلية وزارة الصحة وعدم إنشاء 

 

 الفرص:

العالي والجامعات مما أدى إلى توفر انتشار مفاهيم ضمان الجودة الشاملة لدى القيادات األكاديمية في وزارة التعليم  .1
 القناعات من اجل السعي الحثيث للحصول على االعتماد األكاديمي الدولي.

التنسيق مع كليات مناظرة لجامعات عربية وعالمية رصينة حصلت على االعتماد األكاديمي لبرامجها من اجل  .2
 ج الدراسية وتحسين أداء الكوادر التدريسية. اختصار الوقت والجهد للوصول إلى مراحل متقدمة في تطوير المناه

تعيين الطلبة األوائل الثالثة من كل قسم واعتباره سياق عمل لرفع مستوى التنافس العلمي بين الطلبة لرفع مستواهم  .3
 الدراسي وضمان التحاق العناصر الجيدة بالكلية.

ة مما يضمن تبادل الخبرات عن طريق الزيارات إبرام اتفاقيات التوأمة مع الجامعات اإلقليمية والعالمية الرصين .4
 المتبادلة لالطالع على احدث األجهزة المختبرية والبحوث العلمية ونقل الخبرات المتطورة إلى كليتنا.
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تفعيل آلية تعاون مشترك مع دوائر الدولة والقطاع الخاص عن طريق فتح ممرات علمية وعملية لتوفير موارد  .5
ورات تدريبية وتطويرية وإنشاء مكاتب استشارية وخدمية لغرض تغطية بعض النفقات الغير مالية للكلية مثل فتح د

 موجودة في ميزانية الكلية 
 

 التهديدات والمخاطر:

اعتماد البريد االلكتروني بين الوزارة والجامعات مما يؤدي إلى هدر عدم نظام الحوكمة االلكترونية و عدم وجود .1

 ريد وانجاز المعامالت .إيصال الب كبير من الوقت في

إلى الجامعات الرصينة ودعم بحوث  والزيارات العلميةتقليص ميزانية الجامعة في الفقرات التي تخص االيفادات  .2

 النشر والتعضيد مما يؤثر على تطوير العملية البحثية.

نسبة البطالة في  قلة توفر فرص التعيين للخريجين في وظائف حكومية أو في القطاع الخاص مما يؤدي إلى رفع .3

 البلد أو الهجرة خارجه وعدم االستفادة من المخرجات العلمية.

غياب التنسيق والتواصل العلمي  بين كليتنا والكليات المناظرة اإلقليمية والعالمية مما يؤدي إلى عدم تطور المقررات  .4

سوق العمل دائمة التغيير والتطوير الدراسية والمختبرات التخصصية العلمية وبدوره يؤدي إلى عدم تلبية متطلبات 

 بسبب التطورات التكنولوجية المتسارعة في السوق اإلقليمية والعالمية .

عدم وجود بناية مستقلة للكلية حديثة ومتطورة مجهزة بقاعات دراسية ومختبرات وأجهزة متطورة كافية الستقبال  .5

اإلعداد المتزايدة من الطلبة وكذلك عدم توفر مدرجات مصممة إلجراء الندوات والمؤتمرات العلمية وفق المعايير 

االعتماد وعدم توفر وسائل ترفيهية للطلبة وقلة المكتبات التصميمية للمباني والمرافق األكاديمية لضمان الجودة و

العلمية وقلة المساحات الخضراء و مالعب وعدم وجود  الفروعالمجهزة بالكتب المنهجية والدوريات في بعض 

 نادي طالبي سيؤدي ذلك إلى تأخر وتخلف العملية التعليمية في الكلية.
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 محاور التقييم الذاتي:

في األمور التالية  : ما هي التغييرات الحديثة التي يجب مراعاتها عند كتابة التقييم الذاتي للكلية والتي تتمحور       

 . استحداث برامج جديدة في إعداد المناهج الدراسية 

  . تغيير في سياسة قبول الطلبة وطرق توزيعهم على الفروع العلمية 

 القطاع الخاص .تطور في العالقة مع دوائر الدولة و 

 .تغيير في طرائق التدريس وعملية التعليم والتعلم 

  .تغييرات في أسس التعيين للموظفين والتدريسيين 

 .تطور في تقديم الخدمات للمستفيدين ومنهم الطلبة 

 تواهم استحداث وحدة في الكلية لمتابعة الخريجين في مواقع عملهم في دوائر الدولة  واالطالع على أدائهم وتقييم مس
 العلمي .

 .استحداث أقسام جديدة في الكلية أو تغييرات في الهيكل التنظيمي لها 

 

 أهم المشاكل والمعوقات التي تعيق عمل شعب ضمان ا لجودة في الكليات :

 عدم وجود تشريع لهيئة وطنية معتمدة لالعتماد األكاديمي لكلية التمريض . .1

 عدم وجود بناية حديثة للكلية . .2

 توأمة وتواصل مع الكليات المناظرة في الجامعات العربية والعالمية.عدم وجود  .3

عدم وجود تعليمات واطر موحدة مركزية لالعتماد األكاديمي يمكن االستناد عليها في عملية كتابة  تقرير التقويم  .4
 الذاتي لواقع الكلية.

قييم مستوى أدائهم العلمي وتحديد عدم وجود تنسيق مع مؤسسات الدولة وسوق العمل لمتابعة مخرجات الكلية وت .5
 االحتياجات من االختصاصات المطلوبة لها.

عدم توفر تخصيصات مالية كافية الستقدام مقومين داخليين أو مقومين خارجيين لغرض االطالع على واقع الكلية   .6
مكن الكلية من إصالحها و تقييمها وبيان الرأي في تحديد مواقع الخلل والنقص وفق معايير الجودة واالعتماد لكي تت

 وتقويمها حتى تكون مهيئة لطلب االعتماد األكاديمي من إحدى المؤسسات الخاصة بالتربية والتعليم  .
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 أهم المقترحات من اجل النهوض بواقع جودة العملية التعليمية:

ودعمها ليتسنى لها وإسنادها خاصة لكليات التمريض  وضع تعليمات أو تأسيس هيئة وطنية لالعتماد األكاديمي .1
 القيام بدورها الفعال.

 إكمال البنى التحتية المطلوبة وضمن المواصفات العالمية ) االيزو (. .2

 توفير األجهزة والمستلزمات الحديثة الالزمة للتدريس والتدريب والبحث العلمي. .3

 إدخال التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في التعليم وعملية تقويم الطلبة. .4

 إنشاء توأمة مع الجامعات الرصينة لتبادل واكتساب الخبرات. العمل على .5

التعاون والتنسيق مع دوائر الدولة وسوق العمل لمتابعة وتقييم مخرجات الكلية العاملين في هذه المواقع وكذلك  .6
 معرفة االختصاصات المطلوبة حالياً لغرض توفيرها لهم.

وكذلك الموظفين اإلداريين وتشجيعهم على حضور  وضع خطة عمل لغرض تطوير أعضاء الهيئة التدريسية .7
الدورات وورش العمل في الجامعات األخرى لتطوير قدراتهم والتعرف على ما هو جديد ومتطور غير موجود في 

 كليتنا.

وبناءاً على ما تقدم ترى لجنة )هيئة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي ( في كليتنا التريث في الوقت الحالي في  .8
 متطلبات الحد األدنى من معايير الجودة واالعتماد األكاديمي والتي يتم تحديدها من قبل االعتمادية لحين توفر طلب
من إحدى مؤسسات االعتماد الدولية سواء كانت " األمريكية قبل الذهاب لطلب االعتماد  ينداخلي ينمقوم لجنة

(NCATE( أو وكالة الجودة البريطانية )QAAأو اليابانية ) (JUAA  والتي من الصعوبة طلبها في الظروف )

 الراهنة ) بسبب موازنة الدولة التقشفية ( لغرض توفير هذه المتطلبات .

 

 

 

 

 

 

 


