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ين، ومْن تبعهم بإحسان إلى يوم الحمّد هلل رّب العالمين ، والصالة والسالم على النبي األمّي األمين ، رائد الجودة في كل عصر وحين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهر    
 الدين .. وبعـــد::

ناء المؤسسات التعليمية وتحديد أهدافها وأسس تحديد هذه األهداف بما يتناسب مع يعّد علم إدارة الجودة من العلوم العصرية الحديثة، والذي يسهم إسهامًا فاعاًل في ب
 . استراتيجية المؤسسة وخططها

لي جه أية مؤسسة تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية، فمن خاللها يتم قياس جودة األداء وتقييم وضعها الحالي والمستقبلجودة إحدى أهم التحديات التي تواوتمّثل إدارة ا 
 ة...والعالمي ةالعربيات المحلية و ومكانتها بين المؤسسات الرائدة في المجتمع

مجتمع ومتطلبات الظرف إن الهدف الرئيسي لعمل الجودة في المؤسسات التعليمية هو توجيه مجهودها لتحسين األداء العلمي والتعليمي وبما يتالءم مع احتياجات ال    
 الراهن الذي تمر به أية دولة.

كان الهدف منها أواًل أن ننظر إلى مؤسستنا التعليمية)كلية التربية  ( كمرحلة أولى وأطلق عليها)دراسات الذات(2012-2011هذه الدراسة والتي انطلقت في عام)  
الذي أصبحنا متأخرين عنه ألسباب خارجة عن إرادتنا للبنات( نظرة تقويمية أولية لنعالج ما فيها من خلل يقع في أية مؤسسة ، هذا الهدف أواًل ثم اللحاق بالركب العالمي 

 وأولها الظرف األمني الذي وقع علينا مكرهين ..

%( بعد دراسة مستفيضة لكل مفاصل الكلية بدءًا بالبنى التحتية وانتهاًء باإلنسان القائم عليها ، ومّرت الكلية والجامعة 77.431وحصلت كليتنا في وقتها على درجة )    
، ولكننا استأنفنا المسيرة بعد عودتنا وها نحن اليوم نقدم دراسة تقويمية أخرى  2014-2013الدراسة بما مرت به كل المدينة من أذًى لِحق كل مفاصلها سنة بعد هذه

 لمؤسستنا التعليمية .

، وخصصنا فصاًل آخرًا للدراسة اإلرهابية د دخول عصابات داعشقّسمنا الدراسة على فصلين اثنين خصصنا األول للتعّرف على بعض الحوادث التي مّرت بالكلية بع     
 ما هي نقاط القوة والضعف فيها ... و نتعّرف فيه على الدرجة التي حصلت عليها الكلية 

 

الأول فصــلال  

الاستقرار وحتى النشأة منذ للبنات التربية كلية  
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في وسط مدينة تكريت خارج  لكلية التربية للبنات مكانة علمية رفيعة هي إحدى أهم معالم الدراسات األكاديمية لألقسام اإلنسانية والعلمية في جامعة تكريت ، وتقع        
 ا المقر اإلداري لعمادة الكلية .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحرم الجامعي ، وتضم بنايتين أحدهما تضم األقسام العلمية واألخرى لألقسام اإلنسانية والتي فيه

، وكانت بمثابة نواة لها وهي بذلك تعد أقدم مؤسسة علمية بين أقرانها وقد أطلق عليه  1987تأسست الكلية في العام الذي تأسست فيه جامعة تكريت وهو عام          
معلمًا بارزًا لتحقيق أهداف وطموحات وخطط التعليم العالي القائمة على إعداد كادر نسوي يضطلع بمهام التعليم الثانوي في عموم القطر  ُعدتاسم الكلية األم تيمنًا بذلك 

ا الثمانية حتى أضحت رافدًا مهمًا إلعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ألقسامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى جانب إعداد باحثين متخصصين في المجال العلمي واإلنساني وباختصاصات متنوع
 مالكات علمية وطنية مقتدرة تصب في حركة البحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي والعربي .

علوم و الكيمياء ، ثم تلتها أقسام اللغة االنكليزية و اللغة العربية و اضيات الريهي ة أقسام علمية ــــــــــــــــــــــــلثالث، و 1989-1988تم قبول الطالبات فيها في العام الدراسي 
. وقد بلغ أعداد الطالبات التأريخ رًا قسم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأخيةــــــــــــــــــــــــة والنفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم التربويـــــــــــــــــــــــــــــالعلو  رآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلوم القثم  الحياة

 ( خريجة.2816الخريجات من أقسام الكلية المنوعة منذ التأسيس ولحد اآلن )

وتضم الأقسام التالية: 1988ـــ  1987تأسست كلية التربية للبنات عام   

 

 

 

واستقبلت األقسام)اللغة العربية، اللغة اإلنكليزية، التاريخ، الرياضيات، علوم الحياة،الكيمياء والعلوم التربوية والنفسية(  2013-2012وتم فتح الدراسات المسائية في عام
 .2017-2016للدراسة المسائية عام ، وتم افتتاح قسم علوم القرآن 2016-2015وتخّرجت الدفعة األولى عام

 

ــــاألقس ت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ امـــ ـــسن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة التـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ أسيســ  
1997ــ  1996 قسم التأريخ 6  
1995ــ  1994 فرع العلوم التربوية والنفسية 7  
2004ــ  2003وأعيد فتحه مرة أخرى عام  1998ــ  1997 قسم علوم القرآن 8  
 2013-2014 قسم االقتصاد المنزلي 9

 2015-2016 قسم الجغرافية 10
 

ــــاألقس ت ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ امـــ ـــسنة الت  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ أسيســـ  
1989ــ  1988 قسم اللغة العربية 1  
1989ــ  1988 قسم اللغة االنكليزية 2  
1989ــ  1988 قسم الرياضيات 3  
1989ــ  1988 قسم الكيمياء 4  
1989ــ  1988 قسم علوم الحياة 5  
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 نوالذي شارك فيه نخبة متميزة من األساتذة والباحثيوصلت كلية التربية للبنات أوج نشاطها العلمي والثقافي ، فقد أقامت المؤتمر العلمي التر بوي السابع  2013في عام 
عام حافل باإلنجازات والنشاطات الثقافية والرياضية  بأنه 2014-2013، كما تميز العام الدراسي  في  الجامعات العراقية ، كما أقامت مؤتمر الطلبة العلمي السادس

 .والفنية
 
 

 

لية إلى وبينما كانت الجامعة والكلية منهمكة في امتحانات النهائية للعام الدراسي دخلت عصابات داعش االرهابية ،فأتت على كل شئ ، واضطرت الك 13/6/2014وفي 
يقاف االمتحانات ، وهجرة  شّكلت الجامعة لجان امتحانية مركزية في كل فإلكمال امتحانات الدور األول ،  الكلية إلى موقع بديل في محافظة كركوك.تعليق الدراسة فيها وا 
 .إلكمال االمتحانات بأدوارها التكميلي والثاني   فضاًل عن المركز األساس وهو مدينة كركوك ؛ من محافظات االقليم )أربيل والسليمانية ودهوك(
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ما زالت تسيطر على المدينة ، وتقذف األذى في بناها التحتية ، فما كان من رئاسة الجامعة إال أن اتخذت قرارًا بإكمال العام  اإلرهابيةوبدأ عام دراسي جديد والمجاميع 
ى أن يكون الدوام لكلية التربية للبنات عل موقعًا بدياًل  األسنانالدراسي في مدينة كركوك ،لكي ال تفّوت فرصة العلم على الطلبة وضياع سنة دراسية ، فكانت كلية طب 

 حسب المتاح والممكن لجامعتنا . اإلمكانياتمسائيًا فيها، وكان لجامعة كركوك أياٍد بيضاء في المساندة والتعاون وتقديم 
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واقع البديلة وبدأت رحلة كفاح ، فباشر األساتذة والطلبة في الم 2/1/2015امعات في المدن اآلمنة ، إذ يبدأ العام الدراسي يوم فكان التقويم الجامعي مختلفًا عن الج 
جامعتنا ، فقد آزرت الجامعة جديدة عنوانها الصمود والتحدي إلتمام عام دراسي متألق ، وعلى الرغم من كل الظروف والمصاعب ، إال أن الوزارة كانت خير معيٍن وسند ل

 .في رحلتها المضنية 

واالرهاب ندوة مخاطر المخدرات كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بها التي اوصت اقامة الندوات عالوة الى وورش العمل أية ندوات أو مؤتمراتعن ولم تتوقف الكلية      
 .شهودة ومتميزة في تاريخ الكليةالندوات مواالرشاد التربوي فقد كانت تلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة وكلية التربية/ ـــــــــــــــة التربيــــــــــعلى قاعات جامعة كركوك في كلياتها المختلفة مثل كليت أطاريح الدكتوراه ، التي اقيمكما لم تتوقف المناقشات العلمية لرسائل الماجستير و 
 .الحويجة وجامعة القلم وغيرها 
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ث والتي كانت عالمة فارقة للتحدي كما ال ننسى المؤتمر العلمي الثامن لطالبات المرحلة الرابعة ، والذي شاركت فيه طالبات من كل أقسام الكلية، إذ قدمن فيه خيرة البحو   
ية اتحاد الجامعات العربية ، وقد أقيم في هذا العام في جامعة والصمود ، وكانت طالبتان من الكلية قد شاركن في الملتقى  اإلبداعي الطالبي السابع عشر الذي يعقد برعا

د( قسم اللغة العربية ، ونالت بحوثهن إعجاب اللجان أحم( قسم الكيمياء والطالبة )أمل عبد الخالق حسن في سلطنة ُعمان ، وشاركت فيه الطالبة )أسماء برهان-نزوى 
 .المحّكمة في الملتقى 

 

 

 

 

امعة بيوم الجامعة المجيد ..الذي وكان التحرير.. وكانت العودة إلى أحضان المدينة ..إلى أحضان الكلية األم .. وأول افتتاح للمدينة كان في احتفالية كبرى أقامتها الج    
..من المسؤولين  كبير وحشد وأبطال الحشد الشعبي )األستاذ الدكتور حسين الشهرستاني( لسيد وزير التعليم العالي احضره   
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عنوانها ، لتبدأ رحلة كفاح وبناٍء جديدة ، إلى أكوام من األنقاض  والتدمير ودخلت السيدة عميد الكلية)أ.د.عواطف صابر جاسم( إلى الكلية لتجد أنها من صرٍح وبناٍء حديث
قسمين، قسم يبني ويعمر في الموقع األصيل وقسم آخر  إلىوالفنية التدريسية  اإلداريةالتحدي وبناء المدينة والجامعة والكلية من جديدوبدأت رحلة البناء وانقسمت الكوادر 

 ... في الموقع البديل يكمل العام الدراسي بإصراٍر وتحٍد وكفاح

 

 

 

 

 

 

عادة تأهيل ، وفي الموقع  البديل كوادر علميـــــــــــــــــــــتفي الم دارية تواصــــــــــــــــــــــــــــــــــوقع األصيل  كوادر بناء وا  متحانات نهاية ه وتتهيأ الــــــــــــــــــــــــــــل العام الدراسي وتكملة وا 
2015-2014العام الدراسي   
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يت لهن االمتحانات في الموقع وعادت معظم الكوادر وكثير من الطالبات إلى تكريت ، وأجريت امتحانات الدور الثاني في الموقع األصيل في الكلية ، وجزء ممن تبّقى أجر  
 البديل .

 

 

 

 

 

 

، وعادت الكلية إلى سابق ية واحتضنت الكلية االم كعادتها  معظم كليات الجامعة إلى حين تأهيل كليات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة وبمبادرة كريمة من عميد الكل
.انقشع ليل داعش البهيم  عهدها ، بعد حملة إعمار وتأهيل للبنايات والقاعات الدراسية ليكون العام الدراسي الجديد عام جديد بحق، بعد أن  
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أقسام  ثمان( طالبة توزعن على 329وعادت الحياة من جديد  إلى الكلية وابتدأ عام دراسي جديد باستقبال مجموعة من طالبات المرحلة األولى  ، اللواتي بلغ عددهن )
 .هايكل مفاصل الكلية كان الهدف الذي وضعته الكلية أمام عينلحياة في اوهي أقسام الكلية ،وألن التصميم على البناء واستئناف 

مي التاسع، عامًا متميزًا مليئًا بالتحدي ، إذ تميز العام بالنشاطات المختلفة على كافة األصعدةالعلمية التي تميزت بإقامة مؤتمر الطالبات العل 2016-2015عام 
وموظفين وطالبات ، فبطولة الرماية للتدريسيين والتدريسيات أحرزت ة الكلية من تدريسيين وتدريسيات ببطوالت مختلفة شارك فيها أساتذ والنشاطات الرياضية التي تميزت 

 .فيها كليتنا المراكز األولى ، كما أحرزت المراكز األولى ببطولة الشطرنج للتدريسيين والطالبات
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 كريت ...وهكذا تستمر رحلة البناء والتحدي في عراقنا الصابر وبين أحضان كليتنا األم وتحت ظل جامعتنا األبية جامعة كل العراقيين ... جامعة ت

 انيــــــــــالث صــــــــلالف

 

 جـــــــــــــــــــــل النتائـــــــــــــــــــــتحلي
 

 

 فرق التقييم الذاتي:
حدىعشرة لجنة فرعية 13/10/2016في  7/18/2182لدراسة المحاور اإلحدى عشر باألمر اإلداري ذي العدد فرق التقييم الذاتيتّم تشكيل  ، إذ شكلت من خالله لجنة مركزية وا 

 (1ة لتنظيم االستبيانات وتوزيعها ،واللجان هي: ملحق رقم)ـــــــــــــــــــولجن
 ة ــــــــــة المركزيـــــــاللجن 

 رئيساً  عميد الكلية    /عواطف صابر جاسم     .د.أ .1
 معاون العميد للشؤون العلمية                  عضواً   /إسراء إسماعيل ياسين  .د.م.أ .2
 مديرة شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي  عضواً  / ميمونة عوني سليم     .د.م.أ .3
 الفنية                 عضواً دير الشعبة الرياضية و م/السيد أنمار عبد الخالق محمود  .4
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 المؤسسة وخططها:المحور األول : لجنة مقاييس رؤية ورسالة أهداف 
 محمد حسين توفيق           رئيساً .د.م.أ .1
 بثينة جاسم يوسف            عضواً .د.م.أ .2
 هدى صالح رشيد             عضواً .د.م.أ .3
 

 المحور الثالث: لجنة مقاييس الموارد المادية والتقنية والبشرية
 ادهام حسن فرحان              رئيسا.د.م.أ .1
 أحمد مظهر  عباس       عضوًا . د.م.أ .2
 السيد مزيد جاسم محمد          عضواً  .3
 السيد دريد فؤاد عبدهللا               عضواً  .4
 اآلنسة رجاء جايد زيدان              عضوا .5
 

 

 المحور الخامس : لجنة مقياس شؤون الطلبة:

 حمدي حميد يوسف                رئيساً .د.أ .1
 إيالف صباح عبد الواحد           عضواً .م.م .2
 السيدة منى عمر صالح                عضوًا  .3
 السيدة أشواق عبد الجبار              عضوًا            .4

 

 

 المحور الثاني : لجنة مقاييس القيادة والتنظيم اإلداري:
 أحمد خلف غنام                رئيساً . د.أ .1
 خميس ضاري عبد            عضواً .د.م.أ .2
 اً السيد وعد محمد صالح              عضو  .3

 

 المحور الرابع: لجنة مقاييس أعضاء هيئة التدريس:
 مؤيد نصيف جاسم                رئيسا.د.م.أ .1
 عضواً  إبراهيم جاسم سالمة        .د.م.أ .2
 اكتفاء عبد الحميد                  عضواً .د.م .3
 زينب جهاد عبد القادر             عضواً . م.م .4
 السيدة شيماء جميل                    عضواً  .5

 

 المحور السادس: لجنة مقياس الخدمات الطالبية:

 رنا بهجت ياسين                  رئيساً . م.أ .1
 عطية                    عضوا  فائق ناجي .د .2
 السيدة سحر عزام نعمة               عضواً  .3

 

 المحور الثامن : لجنة مقياس البحث العلمي:

 محمد سعيد حسين مرعي                   رئيساً .د.أ .1
 رمضان صالح عباد                       عضواً .د.أ .2
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 السابع : مقياس البرامج األكاديمية وطرائق التدريس:المحور 

 بشرى خطاب عمر                 رئيسا.د.مأ. .1
 سهى رشيد حمد                   عضواً .د.م .2
 هدى نعمة حمد                       عضواً .م .3
 آلنسة بسمة فيصل                    عضواً ا .4

 

 

 

 

 

 الاستبيانات:لجنة تنظيم 

  استبيان جودة المناهج الدراسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة. 
  استبيان جودة أداء القيادات الجامعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. 
  استبيان جودة أداء التدريسيين من وجهة نظر الطلبة. 
 رئيساً مديحة سيف الدين صالح                           .د.م.أ .1
 محسن مولود سلمان                              عضواً .د.م.أ .2
 زبيدة عباس محمد                                  عضواً .د.م.أ .3

 المحور العاشر: لجنة مقياس التقويم

 محسن حمزة بكر                رئيساً .د.مأ. .1
 عضواً                    عبد أركان طه.د.م.أ .2
 لقاء محمد صالح مرعي           عضوًا   .م.م .3

 

 لمحور التاسع: لجنة مقياس خدمة المجتمع:ا

 نبيل عبد العزيز              رئيساً .د.م.أ .1
 ردينة عبد الرزاق              عضواً .د.م .2
 السيد فؤاد إسماعيل               عضوا .3

 

 المحور الحادي عشر: لجنة مقياس األخالقيات الجامعية:

 سنان عمر إبراهيم                     رئيساً .د.أ .1
 سلوى عبد الستار جبار             عضواً .د.م.أ .2
 أشرف جمال محمد                  عضواً .د.م.أ .3
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 أعاله ولمدة شهر واحد االمر االداري  اللجان عملها اعتبارًا من تاريخ بدأت. 
 محاضر اللجان الفرعية إلى اللجنة المركزية  ُسلمت. 

زيعه بينهم، وبدأت اجتماعاتها اللجان عملها بعد أن عرفت كل لجنة المهام المنوطة بها من خالل ورشة عمل أقامتها اللجنة المركزية للتعّرف على آلية العمل وكيفية تو بدأت 
(  46ا في هذه الدراسة ) ــــــــــــــــمالحق تبين عملهم، أشركن الدورية تباعًا مع تزويد شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي في الكلية بمحاضر االجتماعات التي سترفق بوصفها

، وخرجوا بالنتائج المدونة في األوراق القادمة مع تحليل للنتائج التي توصلت [(13ملحق رقم ) ]( اجتماعًا بواقع اجتماع أو اجتماعين لكل لجنة 14تدريسيًا وموظفًا ، عقدوا )
 ور الخاصة بها، مبينين نقاط الضعف والقوة في كل محور .إليها اللجان بعد أن مألت المحا

 جدواًل يبين نسب معايير التقييم الذاتي لكلية التربية للبنات على وفق معايير اتحاد جامعات الدول العربية

 ت  ت المحـــور عدد الفقرات نعم تقريباً  ال مجموع التقييمات نسبةالتقييمات وزن   وزن المحور التقديرالنهائي

 
4.3% 

 
5% 

 
86.821%     112    

 
/ 
 

    / 

 
11 
 
6 

 
11 
 

15 

 
22 
 

21 

 الرؤية والرسالة واألهداف
 .مقاييس رؤية ورسالة وأهداف المؤسسةوخططها1
 .جودة التخطيط2

1  1 

  ور األولـــــــــــــــــــوع المحــــــــــــــــــمجم 43 26 17 /    

8.1% 10% 81.81% 155 
 
3 
3 

 
18 
10 

 
11 
20 

 
22 
33 

 القيادة والتنظيم اإلداري 
 .مقياس إدارة المؤسسة1
 .جودة الهيكل التنظيمي واإلداري للمؤسسة2

2 

  انيـــــــــــــــــوع المحور الثــــــــــــــمجم 55 31 28 6    

8.7% 10% 87.179% 204 

 
 
2 
/ 
3 
/ 
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3 
1 
3 

 
 

14 
6 

11 
13 

 
 

24 
9 

15 
16 

 المواردالماليةوالماديةوالتقنيةوالبشريةمقاييس 
 .المواردالمادية1
 .المواردالمالية2
 .الموارد التقنية3
 .المواردالبشرية4
 . نظم المعلومات5

3 
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2 1 11 14 

  الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحورالثـــــــــــــــــــمجم 78 55 16 7    
 4 أعضاء هيئة التدريس 23 18 4 1 63 91.304% 15% 13.65%

 5 شؤون الطلبة 26 19 5 2 69 88.461% 10% 8.8%
2.72%  

4% 
 

68.468% 
 

76 
 

3 

9 

 

3 

5 

 

10 

6 

 

16 

21 

 الخدمات الطالبية

 .مقياس الخدمات الطالبية1

 .تقويم جودة المدن الجامعية2

6 

  ادســــــــــــــــــــــــــــوع المحور الســــــــــــــــمجم 37 16 8 12    

 
12.8% 

 
16% 

 
80% 

 
343 

 
4 
2 
2 
/ 

14 

 
10 
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11 
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28 
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10 
17 

 
42 
23 
15 
21 
42 

 البرامج األكاديمية وطرائق التدريس
 .البرامج األكاديمية والمناهج الدراسية1
 . برامج الدراسات العليا2
 .طرائق التدريس ومصادر التعلم3
 الجامعي.جودة الكتاب 4
 .جودة الخدمات المكتبية5

7 

  ابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع المحورالســـــــــــــــــــــــــــــمجم 143 79 42 22    
 8 البحث العلمي 41 21 10 10 93 75.609% 16% 12%

 9 خدمة المجتمع 37 12 19 6 80 72.0720% 6% 4.32%
 10 مقياس جودة التقويم 51 26 18 7 121 79.084% 5% 3.95%
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92.694% 
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33 
25 

 
40 
33 

 األخالقيات الجامعية
 .مقياس األخالقيات الجامعية1

 . رضا المستفيد2

11 
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  ادي عشرــــــــــــــــــوع المحورالحـــــــــــــــــــــــــــــمجم 73 58 14 1    
  المجمــــوع 610    1519 82.1% 100% 

 

 

التي جاء بها)دليل المقاييس النوعية والمؤشرات الكمية لضمان الجودة واالعتماد للجامعات العراقية وفق مؤشرات ومقاييس  المحاور اإلحدى عشراعتمدنا في عملنا هذا على 
 وعليها بنينا تقريرنا هذا في دراسة وتحليل النتائج، وهي كما يأتي: 2016-2015اتحاد الجامعات العربية( للعام الدراسي 

 
 

 %3.4المحور األول: الرؤية والرسالة واألهداف 
 وينقسم هذا المحور إلى قسمين اثنين:

 [(2ملحق رقم)]: رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة.األول
 .: جودة التخطيط في المؤسسةوالثاني

تحتاج إلى رؤية خاصة بها، ورسالة تعمل جاهدة من أجل تحقيقها الرؤية والرسالة واألهداف من أهم مقومات أي عمل، وأّية مؤسسة أكاديمية كانت أو غير أكاديمية، فهي 
بالفعل فقد قمنا بتقديم رؤى جديدة ورسالة وأهدافًا تقاتل من أجل الوصول إليها.. وهذا دأبنا ودأب كليتنا منذ تأسيسها، ولكن تحتاج رسالة الكلية وأهدافها ورؤاها إلى تحديث، و 

ن شاء هللا األيام القادمة تعلن وتأخذ مكانها على مداخل الكلية والعمادة واألقسام . متكاملة وأهدافًا تتناسب مع الواقع  المتطور المتسارع في التطور وا 
تاح تّم افت 2017-2016، وفي هذا العام 2014-2013ما يالحظ على التخطيط المؤسسي وجود نماء في األقسام والفروع فقد تم افتتاح قسم االقتصاد المنزلي في عام    

 ، وهذا سبب لنهضة الكلية وتقدمها .2017-2016قسم الجغرافية، وكذلك أعيد فتح قسم العلوم التربوية والنفسية الذي استأنف استقباله للطالبات هذا العام
 

 %1.8المحور الثاني:القيادة والتنظيم اإلداري -
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 ينقسم هذا المحور إلى قسمين اثنين:   
 .نموذج من محاضر االجتماعات[(4ملحق رقم )]قانون انضباط موظفي الدولة ،  [(3ملحق رقم )]: مقياس إدارة المؤسسة.األول

 نموذج من تعليمات العمل والصالحيات 
 [(5ملحق رقم)]: جودة الهيكل التنظيمي واإلداري للمؤسسة.والثاني

نستطيع القول أن كليتنا تتمتع بهيكلية إدارية صحيحة وجيدة، وقد يكون السبب في %، وبذلك 10% ،وهذا المحور درجته القصوى 8.1حصلت الكلية في هذا المحور على   
 ذلك إلى مرونة الهيكلية التنظيمية للكلية، على الرغم من قّلة الكادر اإلداري فيها.

سبب إرباكًا في العمل وتأخيرًا في بعض اإلجابات،وكذلك سبب عدم وصولنا إلى الدرجة القصوى أن الكادر اإلداري قليل فبعض الشعب تعاني نقصًا واضحًا في الكادر مما ي
 عدم استغالل اإلداريين من موظفين وفنيين استغالاًل أمثل .

 %7.8المحور الثالث:مقاييس الموارد المالية والمادية والتقنية والبشرية
جدًا على الرغم من طموحنا لتقدير أعلى وهذا دأب جميع الكليات، هو  % ،وهو تقدير جيد10% والحد األقصى لهذا المحور هو8.7حصلت الكلية في هذا المحور على 

 الحصول على المراتب المتقدمة .
ــــتتمتع كليتنا بوجود قاعات درس جيدة نوعًا م ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ، وكذلك كافتيريا ومسجد ، ( seminarمناقشات )ا وبعض قاعاتها واسعة، وكذلك وجود مختبرات وقاعات لألنشطة وقاعة ــ

ن كانت ضيقة المساحة، ولكن توجد أسباب لذلك منها ضيق الفضاءات، فكليتنا  و تعاني من نقص الغرف توجد مكتبة عامرة بأحدث المصادر والمراجع وقاعة للمراجع وا 
والثالث بعد عودتنا من التهجير الذي أصاب الجامعة والمدينة بأكملها، إذ المخصصة للتدريسيين وللموظفين وحتى للمدراء،بسبب تضرر بناية العمادة خاصة الطابق الثاني 

من إعادة إعمار  االنتهاءبعد  2017-2016نجد أن ثالثة شعب في غرفة واحدة، وهذا بسبب ضيق الفضاءات والمساحات المخصصة لهم، وهذه المشكلة ُحّلت هذا العام
 العمادة  مما يجعل من هذه المشكلة منتهية.

والمؤتمرات والندوات الثقافية  ا الموارد المادية فهي مركزية تأتي مخصصة من الجامعة وهي بدورها مخصصة من الوزارة، وهذا المحور قد يؤثر سلبًا بسبب أن خطة البعثاتأم
 واألبنية والمستلزمات األخرى هي حسب تخصيصات الجامعة.

 أماكن قليلة وعدم توفر خط الفاكس، مما يؤثر سلبًا على نقل أي أحداث على موقع الكلية مباشرة. تعاني كذلك الكلية من عدم وجود خط لإلنترنيت إال في
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 %65.13لمحور الرابع: أعضاء هيئة التدريس ا

( علمًا أن الدرجة القصوى لهذا %13.65يخص هذا المحور أعضاء الهيئة التدريسيةفي الكلية بما في ذلك أعدادهم وألقابهم العلمية، حصلت الكلية في هذا المحور على درجة)
ي من قلة (، أول ما يمكن مالحظته في هذا المحور هو قلة التدريسيين في معظم األقسام حتى في األقسام التي كانت فيها أعدادًا كبيرة أصبحت تعان%15المحور هي)

ة مخصصة للجامعة وتوزع بين الكليات كل حسب اختصاصه، فضاًل على عدم وجود التدريسيين والمعيدين، وقد يكون السبب في كون التعيينات مركزية حسب درجات وظيفي
 تكنولوجيا التوظيف عن طريق اإلنترنيت.

استشاريين وفق  ليكونوا علمية بسبب التقاعد وعدم التعاقد معهم، فنحن نفقد كفاءاتعدم التعاقد مع األساتذة المتعاقدين يعّد سببًا من أسباب عدم الوصول إلى أعلى التقديرات    
 ، وهذا يؤثر سلبًا على مستوى أداء الكليات.اختصاصهم 

 وكذلك قلة الكادر الوسطي)الموظفين والمعيدين( ، وقلتهم تؤثر على الطموح ألعلى الدرجات في تقييمات الذات .    
 

 %8.8المحور الخامس: شؤون الطلبة 
 ( .%10القصوى لهذا المحور)% والدرجة 8.8حصلت الكلية في هذا المحور على درجة

الذي يؤهل الطالبات للقبول في الكلية وفق المعدالت المعلنة، ونستقبل طالبات بأعداد تتزايد سنويًا بشكل ملحوظ، ، في الكلية على القبول المركزي  الطالبات يعتمد قبول
الخاصة بشؤون الطلبة بملف متكامل عن كل طالبة بدًء من أوراقها الثبوتية ومستمسكاتها وبالطبع فإن مؤهالتهم تتماشى مع رؤى الكلية وأهدافها ، وتحتفظ شعبة التسجيل 

 الموجودة في التسجيل والصادرة من الوزارة.[(7)ملحق رقم ]حسب التعليمات االمتحانية [(6)ملحق رقم ]الرسمية ووثيقتها المصدقة، كما تتبع الكلية نظام الجزاءات السلوكية
،  الجنسين ، وقد يكون السبب هو قبول الطلبة من كالوظ في السنوات األخيرة وهذا كله ينطبق على طلبة الدراسات العليا، الذين بدأت تتزايد أعدادهم كذلك بشكل ملح   

 قسم العلوم التربوية والنفسية وطرائق التدريس .، وفتح دراسات عليا في 2014-2013فضال عن إعادة فتح دراسة الدكتوراه في قسم اللغة العربية في العام الدراسي
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بات غير مؤهالت في بعض ما يؤثر على هذا المحور هو عدم وجود معايير عالية في القبول فالقبول يتم عن طريق المركزية في الوزارة، مما يجعل الكلية تستقبل طال    
ة وفي قسم اللغة اإلنكليزية حصرًابسبب رغبة كثير من الطالبات فيه، واالختبار التنافسي موجود كذلك في الدراسات األحيان، علمًا أن آلية االختبارات التنافسية موجودة في الكلي

 العليا)الماجستير والدكتوراه( في كافة التخصصات.
ــوالمناهج الدراسيبجودة الكتاب [(8)ملحق رقم ]قامت لجنة تنظيم االستبيانات بتنظيم استبيانات الكتشاف آراء الطالبات     ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــة، وآراءهن بأعضـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاء الهيئـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ة ــ

 .[(9)ملحق رقم]التدريسية وجودة أدائهم 
 

 (72.2%المحور السادس:الخدمات الطالبية )
لتعليمات االمتحانية، كما تتولى تتمثل الخدمات الطالبية في توفير الدليل اإلرشادي للمؤسسة ، وهو دليل للتعريف بما في المؤسسة من أقسام وتدريسيين وموظفين والئحة ا

وتنمية مواهبهن والتعّرف على هواياتهن وتطويرها، فضاًل على  المؤسسة بأقسامها تشكيل لجان ثقافية وا عالمية تعمل على تنمية المواهب للطالبات، بوصفها نوعًا من الترفيه
، وتوزع والطاولة ومسابقة الشطرنج وجود شعبة رياضية تعمل على تنمية هوايات الطالبات الرياضية والفكرية المختلفة فقد أقامت الشعبة مسابقات متنوعة في كرة السلة واليد

خراج الطالبات من الجو الدراسي إلى جو أكاديمي ترفيهي .على كافة المتسابقات نوعًا من التحالهدايا  فيز  والترفيه وا 
ى وجود لجنة مركزية برئاسة وتهتم المؤسسة اهتمامًا بالغًا باإلرشاد النفسي والتربوي وتوضح مهام وواجبات اللجان الخاصة باإلرشاد التي تشكل في كل قسم فضاًل عل    

لبات ومهمتها إرشادهن وتوعيتهن والوقوف على مشاكلهن تشكيل لجنة في كل قسم تنظر في أحوال الطا كذلكمعاون العميد للشؤون العلمية وعضوية أساتذة من كل األقسام، 
ـــومحاولة حلها، وتخرج اللجنة المركزية بتقارير ومقترحات، لتفعيل دور اإلرش ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــاد ولمس آثاره في أوســ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ هيكل تنظيمي للجنة اط الطلبة ،  كما تنظم الكلية ـــ

 .[(10)ملحق رقم ]اإلرشاد في الكلية
ذا ما دققنا الدراسة في هذا المحور فسنجد أن هذا (%4)والحد األقصى لهذا المحور (%2.72)حصلت الكلية على تقدير   وهي درجة قد تكون جيدة بنسبة ليست عالية، وا 

دن الجامعية اللواتي يسكّن التقدير قد يكون له أسباب مثل عدم إجراء استطالعات وعمل استبيانات حول بعض الخدمات التي تقدم لهن، في داخل المؤسسة أو في داخل الم
 لتدني هذا المحور، المتميزات والمتفوقات في نهاية كل عام دراسي وتقديم الهدايا والشهادات اللواتي تدفعهن وتحفزهن إلى المثابرة قد يكون هو اآلخر سبباً  فيها، وعدم تكريم
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كثرة  بسببوضيق المساحات المخصصة للسكن فضاًل على عدم وجود أنشطة ترفيهية في المدن الجامعية وعدم وجود خط إنترنيت ال داخل الكلية وال في المدينة الجامعية
 .عام دراسيفي كل عدادهن تتزايداذ ان ا   الطالبات

 
 (8.12%لمحور السابع: البرامج األكاديمية وطرائق التدريس) ا

في الكلية مجموعة مقررات فوالدراسات العليا ،والكتاب الجامعي وجودته،  راسية والمناهج للدراسات األوليةهذا المحور يحتوي على مجموعة فقرات تهتم جميعها بالبرامج الد
ام على التدريسيين بتعريف طالباتهن دراسية مركزية، يأتي توصيفها من الوزارة، وفي كل قسم وحدة الكتب المجانية التي توزع على الطالبات، فضاًل على تأكيد العمادة واألقس

 اٍم دراسي.كل ع بدايةبمفردات كل مادة في 
اإلنكليزية وعلوم القرآن والتاريخ ، وهذه األقسام تعتمد بالدرجة األولى على الدراسة النظرية إال في مجاالت ضيقة كمادة اللغة وفي الكلية توجد أقسام إنسانية كاللغة العربية و 

إذ تدخل الطالبات ، النظرية تكون مكملةللمادة المحاضرات العملية فالرياضيات  و يمياء الحاسوب ومادة الصوت بالنسبة ألقسام اللغة، أما األقسام العلمية كعلوم الحياة والك
)مختبرات بحثية تخصصية(  ،كما توجد مختبرات خاصة لطلبة الدراسات العلياات علوم الحياة بكافة فروعها الكيمياء ومختبر  اتالمختبرات المختلفة الموجودة في الكلية كمختبر 

اذ يزود استاذ في الكلية نظام سنوي، واالختبارات شهرية المتبع الدراسة  . ونظامية والحلقات النقاشية لتقييم مستوى أداء الطلبةو والشفويستعين األساتذة باالختبارات التحريرية 
 نهاية كل فصل دراسي. ة بالقسم المعنيللرئاسة القسم او اللجان االمتحانية الخاصدرجات فصلية المادة الدراسية نتائج تلك االختبارات ك

تدرس لهن، وخرجت اللجنة بخالصة تضمنت رأي اللجنة والنتائج  التيفي هذا العام ُشّكلت لجنة من األساتذة المختصين لعمل استطالعات لرأي الطالبات في جودة المناهج   
األكاديمي التي قام بتنظيمها التدريسيين ورؤساء األقسام وتمت المصادقة عليها من قبل عمادة الكلية  كما ُفّعلت استمارة وصف البرنامج،  [(8)ملحق رقم ]التي توّصلت إليها 

 [(11)ملحق رقم ] .وثبتت على موقع الكلية
ها، وقد افتتحت الدراسات العليا في أما بالنسبة للدراسات العليا فالمنهج مختلف إذ يعتمد على األستاذ بالدرجة األولى وله الحق في اختيار المفردات وحذف بعضها أو تبديل    

 ، وخّرجت الكلية مئات الطلبة من الدراسات .1994-1993الكليةمنذ عام
ذا ما أردنا دراسة %16)والدرجة القصوى هي( %12.8)حصلت الكلية على تقدير      الضعف في هذا المحور فسنجد أن هناك مجموعة من النقاط منها: عالمات(، وا 
 .عدم وجود أكثر من نظام دراسي في الكلية 
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 .عدم وجود تشريعات في المؤسسة تتيح للطالبة اختيار المساقات الدراسية التي ترغب دراستها 
  مدى مالئمة برامجها الدراسية لمتطلبات أعداد خريجين قادرين على تحمل المسؤولية والعمل ضمن الفريق والتعامل مع الوسائل التكنولوجيةعدم وجود آليات توضح 

 .الحديثة المتطورة ومستجدات عصر التقنية
 .عدم تحديد المؤسسة لمقررات وبرامج إضافية للطلبة المتفوقين 
  في الكتب المنهجية.عدم توفر عنصري الجاذبية والتشويق 
 .عدم تحفيز المقررات الدراسية والمناهج على التعلم الذاتي 
 .عدم وجود أبحاث تقويمية للطرائق المستخدمة في تدريس الطالبات 
 . عدم وجود أبحاث تقويمية لقياس رضا الطلبة ولقياس مدى االستفادة من المكتبة 
 .عدم وجود خطط تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية 
 .صغر مساحة المكتبة وقلة استيعابها للطلبة 
 .عدم وجود عالقات تربط بين المكتبة والمكتبات العربية والعالمية، أو حتى المحلية ،وقد يكون السبب عدم وجود خط انترنيت 

 
 (12%المحور الثامن: البحث العلمي)

تسجيل البحوث المخططة في كل كلية توجد شعبة الشؤون العلمية وشعبة التخطيط والمتابعة وهذه الشعب مهمتها األساس كل ما يخص البحث العلمي من نشاطات ودوراتو 
 ر.يخص الدورات التدريبية التي يشرف عليها بشكل مباشر مركز التطوير والتعليم المستموكل ماوالمنفذة والمنشورة وغيرها، 

ذا ما بحثنا (%16)الحدود القصوى لهذا المحور هي،ف (%12)حصلت الكلية على تقدير       عدم حصولنا على الدرجة القصوى فسنجد عدة أسباب: عن، وا 
 .عدم وجود مجلة علمية إنسانية محّكمة تصدر عن الكلية 
 .ال تستخدم المؤسسة أنشطتها العلمية في معالجة قضايا التنمية 
 مؤسسة من خالل فرق العمل البحثية في خدمة قطاعات االنتاج المختلفة في المجتمع المحليال تساهم ال. 
  في المؤسسة مخصصة لدعم البحث العلميمالية عدم وجود ميزانية. 
 عدم وجود عالقات التعاون مع مؤسسات البحث العلمي العربية والعالمية. 
  العربية والعالمية.عدم وجود تعاون علمي بين المؤسسة والجامعات 
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 عربية او عالمية عدم حصول التدريسيين في المؤسسة على منح بحثية. 
 .عدم وجود بحوث علمية مدعومة من المؤسسة 
 ، والتي قد تكون جزءا من حل آلنبالنسبة للمجلة العلمية فقد قدمت الكلية دراسة متكاملة مع وجود كادر مؤهل إلدارة المجلة وتحريرها ،ولم تَر المجلة النور إلى حّد ا    

 .متعلقة بالبحث العلميوبذلك تساعد علىالتخلص او تقليل معوقات المشكلة 
 

 (32.4%المحور التاسع:خدمة المجتمع)
 من خالل إقامة الدورات والندوات بما أن كليات التربية هدفها األول هو خدمة المجتمع فكليتنا تسعى ألن تكون سباقة في هذا المجال، فنجد أساتذتها يقدمون خدمة للمجتمع

لهدايا لهم لبعث الفرح والبهجة لتي تتضمن خدمة المجتمع بكافة طبقاته، كما يقوم أساتذة الكلية بزيارة المستشفيات في المدينة وزيارة مركز الطفولة لأليتام وتقديم اوورش العمل
من خالل تقديم االستشارات التي تخص البيئة وتحّسن جماليتها، ويقدم استشاراته بالتنسيق مع مديرية البيئة  في نفوسهن ، كما يقدم المركز االستشاري البيئي خدماته للمجتمع

لتحديد  ماذج المياه المأخوذة من اآلبارلالستفادة من خبراتهم في مجالي التلوث والتنوع البيئي والتصّحر، كما يجري المركز التحليالت الكيمياوية والفيزياويةوالبايولوجية لن
 صالحيتها لالستعمال اليومي.

 (، واألسباب هي:%6( والحدود القصوى لهذا المحور هي)4.32حصلت الكلية على )    
 .عدم وجود دراسات تقويمية ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة 
 .عدم وجود خطة متكاملة لخدمة المجتمع 
 . عدم اطالع أولياء أمور الطلبة على مستوى أبناءهن 
  وجود ميزانية لخدمة المجتمع .عدم 
 لك بسبب التخريب الذي هجرة الجامعة والمدينة إلى خارج تكريت بسبب الظرف األمني الذي عانت منه المدينة واستمرت معاناة الكلية والجامعة حتى بعد العودة وذ

 طال البنى التحتية .
 

 (:95.3%المحور العاشر:مقياس جودة التقويم)
 ويشمل هذا المحور عدة فقرات هي:  (،%5)والدرجة القصوى له (%3.95)المحور علىحصلت الكلية في هذا 

 التقويم المؤسسي 
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 تقويم الطلبة 
 تقويم إدارة االمتحانات 
 تقويم فاعلية التعليم  
 ويم أداء أعضاء الهيئة التدريسيةتق 

 أول ما يطالعنا في هذا المحور هو سؤال مهم: هل يوجد في المؤسسة مركز متخصص للتقويم والقياس؟     
قويم عملية مهمة في المجتمعات وبما أن كل الكليات بل أن معظم الجامعات ال توجد فيها مراكز متخصصة فالنتيجة أن هذا المحور يتدنى مستواه ويتراجع؛ ألن القياس والت

 مية أو إنتاجية.و أساس من أسس النجاح والتقدم في أي مؤسسة سواء تعليمية أو غير تعليمية، فهو المعيار الذي يقاس به مدى نجاح أو فشل أي مؤسسة أكاديكافة، وه
 نجاحنا أو تأخرنا. هذه الدراسة هي األولى من نوعها التي تقوم بها مؤسستنا، وفيها تعالج قضايا مهمة في أي كلية وعليها يمكننا معرفة مدى    

 من أسباب عدم الحصول على الدرجة القصوى قد يكون:
 . عدم اطالع أولياء أمور الطلبة على تقييمات بناتهن 
 عدم وجود آلية لتقويم الخريجين ومدى نجاحهم في مجاالت العمل، كما أن المؤسسة ال تستضيف الخريجين بعد تخرجهم. 
 في ضوء متطلبات المواصفات العالمية. عدم وضع المؤسسة المواصفات لمخرجاتها 
 .عدم وجود تقويم مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية 

 
 [(12) ملحق رقم](76.2%المحور الحادي عشر:األخالقيات الجامعية)

(، والنتيجة مرضية جدًا، فالمؤسسة تتمتع بإدارة قديرة تتميز بالنزاهة والشفافية في التعامل وفي اتخاذ %3حصلت الكلية على هذا التقدير، والدرجة القصوى لهذا المحور هي)   
ى القيم الخلقية والمبادئ التي تحاول زرعها بين أفراد العاملين فيها،كما قراراتها ، وهذه السياسة تستمد من رؤية ورسالة وأهداف الكلية التي تطبق فيها، فضاًل على الحفاظ عل

 المؤسسة بمراقبة تطبيقات الممارسات األخالقية الوظيفية بمستوياتها كافة.ادارة تقوم 
 وعدم حصول المؤسسة إلى درجة التقدير القصوى قد يكون ألسباب منها:    

 المدني وسوق العمل عن الخريجين، وعن أداء المؤسسة. عدم وجود آلية لقياس رضا منظمات المجتمع 
 .عدم فاعلية اتحاد الطلبة 
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 .عدم وجود شهادة تميز في الجودة ألداء المؤسسة من المنظمات العربية والعالمية 
 
 

عدنا إلى الكلية لنعيد بناءها من جديد ،  فقدوفي ختام هذه الدراسة نرجو أن نكون قد وصلنا إلى نتائج مرضية نوعًا ما، إال أننا ال نرجو الكمال ألعمالنا في هذه الدراسة، 
ن كان الكمال أواًل وآخرًا هلل ونعيد بناء اإلنسان الذي طالته يد الشر والعدوان فأرهقت نفسيته ، وبناء اإلنسان ليس باألمر الهّين  أو اليسير، ولكننا نطمح إلى الكمال وا 

ل لدرجات العلى قد تكون مسألة يطول تحقيقها أو يتعذر علينا لفقدان كثير من مقومات الكمال في أعمالنا، ولكننا نحاول ونعمل جاهدين لنصاوحده، وفكرة حصولنا على 
 لمية ...بكليتنا وجامعتنا إلى مصاف الجامعات العا
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