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 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت
 كلية التربية للبنات

 

 ود رؤوف(ــــد حممـــــور )وعــــــاذ الدكتــــــاألستة ــــــبرعاي
 تــــامعة تكريــــس جـــــرئي
 األستاذ الدكتور )باسم صاحل حسني(وبأشراف 

 عميد كلية الرتبية للبنات
 وحتت شعار

 ـــم غايـــودة يف التعليـــ))اجل
 
((ـــيست ترفـول ة  ا 

 تقيم شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعي
 العاملي جلودة التعليم مبناسبة اليوم احتفالية

 61/66/0206يوم الثالثاء املوافق 
 االجتماعي / قاعة دجلةيف املركز 
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 برنامج االحتفالية

 

 ( صباحُا01.11)                                        الرتحيب باحلضور           ▪

 ( صباحُا01.11)                                                    كلمة السيد رئيس اجلامعة ▪

 ( صباحُا01.01)                                                   كلمة السيد عميد الكلية ▪

 ( صباحُا01.01)                             كلمة رئيس قسم ضمان اجلودة يف اجلامعة ▪

 ( صباحُا01.01)                            ضمان اجلودة يف الكلية مسؤول شعبةكلمة  ▪

 ( صباحُا01.01)          فلم وثائقي قصري                                                          ▪

 ( صباحُا01.11)                                     اجلامعةاجلودة يف  ضمان ؤوليمستكريم  ▪

 ( صباحُا00.01)                                           الكلية تكريم خمولني اجلودة يف  ▪

 ( صباحُا00.01)                                                      اسرتاحة )بوفيه مفتوح( ▪

 ( صباحُا00.11)         ختام احلفل                                                          ▪

 

 

 مالحظات للحضور الكرام

 جلب هوية تعريفية . -

 ساعة املاضية . 00اللقاح او فحص خالل  جلب كارت -

 اجللوس حر اال يف بعض احلاالت اخلاصة . -

 .االلتزام بالتباعد واخذ اجراءات السالمة  -

 ذا جودة
ً
 حتقيق اجلودة.. يتطلب قائدا
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 اليوم العاملي للجودة

اليوم العاملي للجودة فرصة للمهتمني باجلودة من املهنيني واملنشآت واملنظمات يف شتى  يعد

جازات والعمل على زيادة الوعي خبصوص ـبقاع العامل لالحتفاء مبا وصلوا إليه من إن

كيفية تطبيق نظم وأساليب اجلودة، وكيفية إحداث تغيريات حمسوسة يف نتائج 

 .األعمال املختلفة

ب أن تهتم األمم مبوضوع اجلودة وإتقان العمل، لذا تبنت األمم املتحدة وليس مبستغر

بتخصيص يوم عاملي للجودة وذلك من أجل زيادة الوعي العاملي  1990موضوع اجلودة العام

بأهمية اجلودة ومساهمتها يف االرتقاء بالدول واملنظمات، وسارت الدول املتقدمة على هذا 

للجودة أو أسبوعا للجودة، ومت حتديد هذا اليوم بثاني املنهج حيث أصبحت ختصص يوما 

، ومبا ان الوقت قد أدركنا واضطررنا مخيس من شهر نوفمرب/تشرين الثاني من كل عام

 جعل االحتفال به هذا اليومـاىل ان ن

ومن أبرز الفوائد اليت من املمكن أن جتنيها املؤسسات التعليمية من خالل تطبيق نظام 

حتسني العمليات الرتبوية واإلدارية واألكادميية داخل املؤسسة،  اجلودة الشاملة:

وكذلك حتسني خمرجات العملية التعليمية بصورة مستدامة، وأيضا تطوير املهارات 

القيادية واإلدارية داخل املؤسسة، وتنمية معارف وقدرات وإمكانات منتسيب املؤسسة يف 

 وعمليات أكثر من حتديد املسؤوليات، خمتلف اجملاالت، وكذلك الرتكيز على تطوير ال

من خالل تطبيق نظام اجلودة الشاملة ميكن للمؤسسة أن حتسن من أدائها بصورة 

شاملة ومستدامة، وميكنها كذلك تقليل اهلدر يف النواحي البشرية أو املادية وغريها، 

ء أمور أو ويضاف ملا سبق حتقيق رضا املستفيدين من املؤسسة سواء كانوا طالبا أو أوليا

 .معلمني أو إداريني أو اجملتمع نفسه

وختاما نقول: إن نظام اجلودة الشاملة هو نظام عاملي ميكن تطبيقه يف كافة املؤسسات 

الرتبوية وغري الرتبوية، غري أنه حيتاج إىل دقة يف التنفيذ، وتهيئة املنـــاخ املناسب 

ومرافق وتدريب للكوادر البشرية لتفعيله، وتوفري البيئة املدرسية املتميزة من مبان 

والتجهيــــــزات املدرسية واملعامل واملختربات ومعامل اللغات احلاسوب وكل ما يتعلق 

بالعملية الرتبوية التعليميــة، وكل ذلك ينبغي توفريه حتى حتصل املؤسسة على 

 .مواصفات اجلودة الشاملة

 .إلبداع هو الضلع الثالث يف مثلت اجلودة والتميز
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 رؤية ورسالة وأهداف شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي
 الرؤيا:

على معايري ضمان اجلودة واالداء اجلامعي ومن خالل  باالعتمادتقوية الوضع التنافسي 

 الوصول اىل املستويات العاملية يف التعليم العالي . باجتاهمواكبة التقدم العلمي العاملي 

 الرسالة:
خالل ما تقدمه اجلامعة من خدمات تعليمية وحبثية وجمتمعية اكتساب ثقة اجملتمع من 

ويف كفاءة االداء وضمان اجلودة والتحسني املستمر ملشروعات وبرامج التطوير يف اجلامعة طبقًا 

لرسالة اجلامعة واهدافها الرئيسية وذلك إلجياد نقلة نوعية يف التعليم اجلامعي تواكب 

 .يف خمتلف جماالت العلوم وتكنلوجيا املعلومات معايري االعتماد واجلودة العاملية

 الهداف :ا

 0.تهيئة اجلامعة للوفاء مبتطلبات ومعايري اهليئة القومية لضمان اجلودة واالعتماد -0

حتقيق رسالة الكلية واهدافها االسرتاتيجية من خالل ضمان جودة االنشطة التعليمية  -0

 والبحثية واجملتمعية .

وضمان االعتماد بني اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واعضاء اجلهاز نشر ثقافة اجلودة  -0

 االداري والعاملني وطالب اجلامعة.

تطبيق معايري االعتماد وضبط اجلودة والنوعية على مستوى اجلامعة وكلياتها واقسامها  -0

 والوحدات االدارية التابعة هلا .

ية يرضى عنها اجملتمع جلودة االداء وتنوع كسب ثقة اجملتمع يف اخلرجيني وفقًا ملعاير عامل -1

 املعلومات .

 توطيد العالقة بني اجلامعة واجملتمع لتطوير وحتسني اخلدمات اليت تقدمها الكلية . -6

 .ماد احمللية واالقليمية والدوليةالتعاون وتطويد العالقة مع مؤسسات ضمان اجلودة واالعت -7

لربامج املختلفة واملشاريع اليت تهدف اىل تطوير العملية العمل على التوفيق بني االنشطة وا -1

 التعليمية .

 اللجنة املنظمة لالحتفالية

 أ.د. ميمونة عوني سليم -

 م.م. شهد خالد محيد -

 م.م. خالد وليد نوفان -

 مانع زيدان السيدة نهلة -

 .الريادة والتميز يف األشياء املختلفة ُيرمزان إىل اجلودة


