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تقويم برامج كلية التربية للبنات في الجامعة العراقية في ضوء معايير اتحاد 
 القيادات الجامعية عضاءأ الجامعات العربية من وجهة نظر

           العبدلي     عبدالواحد عبدالملك أ.م.د. حسام
   اإلسالمية والتربية الكريم القرآن تدريس طرائق
 للبنات التربية كلية/  العربية اللغة قسم 

 ملخص البحث
 التربية كليات برامج معظم نالتي تناولت االعتماد االكاديمي أاثبتت معظم الدراسات 

 أن ، كماالحديث العصر في لوجيالتكنوالذاتي  التعلم بمهارة الطلبة تزويد نع تعجز
 باالهتمام التطبيقي العملي الجانب واليحظى النظرية ي الدراساتـف ابعـتت البرامج هذه
 المهنة هذه أهمية والتبرز التعليم مهنة نحو االتجاهات لبةالط تنمي لدىال وهي ،فيالكا

 ستطعـت مـل رامجـالب هذه فإن سبق عما ضالف ،إليها ءباالنتما بةالطل شعور يـوالتنم
 سلبيا راـأث ركـيت مما المهنة ممارسة ءأثنا في المعلم لها يتعرض التي المشكالت معالجة

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم برامج كلية  لذلك .بها يقوم التي لألدوار أدائه فاعلية في
دات الجامعية وفق معايير الجودة في التربية للبنات/الجامعة العراقية من وجهة نظر القيا

 .العربيةضوء معايير اتحاد الجامعات 
عمادة اجريت هذه الدراسة على عينة تمثلت من ، كما المنهج الوصفيحث البا استعمل

كلية الكلية التربية للبنات في الجامعة العراقية بمعاونيها، فضال عن رؤوساء األقسام في 
االستبانة بوصفها األداة المناسبة لهذا النوع  الباحثاستخدم . كما (9،والبالغ عددهم)ذاتها

من الدراسة، والذي تستهدف تشخيص األوضاع وتحديد كفاءة الكلية، ووضع الخطط 
 ولغرض التأكد من صدق االستبيان،لتحسين األوضاع للوصول إلى المعايير المحددة. 

لى الخبراء ع فقد اعتمد الباحث طريقة الصدق الظاهري من خالل عرض فقرات االستبيان
معامل الثبات  ه من خاللثبات أداة البحث فقد تم حسابفيما يخص أما  ،والمتخصصين

الخماسي فيها، بعد ذلك تم كما اعتمد التدريج  .ألداة البحث على وفق التجزئة النصفية
)العمادة نتجت الدراسة إلى توافر مجاال  .على عينة البحث توزيع استبانة المعايير
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اإلداري، أعضاء هيئة التدريس( بدرجة كبيرة جدا. في حين توافر المجاالت)رؤية والتنظيم 
ورسالة وأهداف الكلية وخططها، شؤون الطلبة وخدماتهم، البحث العلمي، التقويم( بدرجة 
كبيرة. أما مجال )البرامج االكاديمية وطرائق التدريس، خدمة المجتمع( فقد توافرا بدرجة 

 متوسطة.
Abstract                                    
Proved most studies on Accreditation that most of the programs of 
colleges of education Tadzan provide students with the skill of self-
learning technology in the modern era, and that these programs relay 
in theoretical studies and Aihzy practical side Applied sufficient 
attention, which is Atnma students' attitudes towards the teaching 
profession and Anbarz importance of this profession and Atnma 
sense of belonging to students, as well as the above, these programs 
can not address the problems faced by the teacher during the practice 
of the profession, leaving a negative impact on the effectiveness of 
the performance of the roles carried out. Therefore this study aimed to 
evaluate programs of the College of Education for Girls / Iraqi 
university from the standpoint of university leaders, according to 
quality standards in the light of the standards of the Association of 
Arab Universities. 
Researcher used the descriptive method, as this study was conducted 
on a sample consisted of Dean of the Faculty of Education for Girls at 
the University Iraqi Bmaaonyha, as well as heads of departments in 
the college itself, totaling (9). The researcher used the resolution as 
the right tool for this type of study, which is designed to diagnose the 
situation and determine the overall efficiency, and develop plans to 
improve the conditions for access to the specified criteria. For the 
purpose of ascertaining the veracity of the questionnaire, the 
researcher adopted the way of honesty through virtual display 
paragraphs questionnaire on experts and specialists, but for the 
stability of the search tool has been calculated through the reliability 
coefficient for the search tool on according to midterm retail. Staging 
also adopted a five-year, then a questionnaire was distributed on the 
research sample standards. The study resulted in the availability of 
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room (Dean and EDM, faculty members) very much. While the 
availability of domains (vision, mission and objectives of the College 
and plans, student affairs and services, scientific research, Calendar) 
significantly. As the field of (academic programs and teaching 
methods, community service) were moderately abundant. 

 

                                          أواًل: التعريف بالبحث:
 مشكلة البحث:

نظرا ،اليـيم العـديمي من أهم القضايا الملحة في أوساط التعلكاباتت قضية االعتماد األ
كما  ،ناتهابكل مكوة ـالتعليمية ـي العمليـالزما لتحقيق أي نهضة مرجوة ف أساسا نهالكو

يعد االعتماد األكاديمي المؤسسي من الجوانب المهمة واألساسية لتطوير الجامعات أيا 
 .كان نوعها، وعلى اختالف أنشطتها

 كليات برامج معظم نالتي تناولت االعتماد االكاديمي أوقد اثبتت معظم الدراسات 
 على قادر غير يجعله الذي الذاتي األمر التعلم بمهارة الطلبة تزويد نع تعجز التربية
 في لوجيالتكنوو العلمي التقدم نهج نتيجةـالم محتويات على تطرأ التي المتغيرات متابعة
 الجانب واليحظى النظرية ي الدراساتـف ابعـتت البرامج هذه أن ، كماالحديث العصر
 مهنة نحو االتجاهات لبةالط لدى  ال تنمي وهي ،فيالكا باالهتمام التطبيقي العملي
 سبق عما ضالف ،إليها ءباالنتما بةالطل شعور يـوالتنم المهنة هذه أهمية والتبرز التعليم
 ممارسة ءأثنا في المعلم لها يتعرض التي المشكالت معالجة ستطعـت مـل رامجـالب هذه فإن

 ص،6991 ،راشد) بها يقوم التي لألدوار أدائه فاعلية في سلبيا راـأث ركـيت مما المهنة
88-88). 

، ومناقشـات كليـة التربيـة للبنـات/ الجامعـة العراقيـةتشير المعايشة الميدانية لواقع الجودة في 
فـي كليـة القـانون/ الجامعـة العراقيـة  ندوة الجودة الجامعية)اآلليات والمتطلبـات( التـي عقـدتها

كليــة عــام، و تشــير إلــى ضــعف نســبي فــي أداء الجامعــات العراقيــة بشــكل  ،7/4/0262فــي 
درجة غير مرغوب فيها مـن قبـل عمـادة موضوع البحث بشكل خاص ، والى  التربية للبنات

 في مستوى جودة مخرجاتها والتعليمية منها بشكل خاص. الكلية
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عـداد المعلـم، وهـي وتبدو مشكلة البحث حينما يتعلق األمر بالكليات التي تختص  بالتربية وا 
ليم العالي العربي، وارتباطها الوثيق بالثقافـة المحليـة ومـا نسبة كبيرة من مؤسسات التع تمثل

يتعلق بهـا مـن تطـور فكـري وطموحـات اجتماعيـة، األمـر الـذي يقتضـي جهـدان مضـاعفا مـن 
أجـــل تطبيـــق معــــايير الجـــودة، بمـــا يتناســــب مـــع البيئـــات التربويــــة العالميـــة عامـــة والعربيــــة 

 خاصة.
ــيم الجــامع ي مــن شــتى فئــات المجتمــع بــاحثين عــن البــرامج واليــوم يتزايــد االقبــال علــى التعل

الجامعية األكثر تميزان، مما فرض على الجامعات العراقية الحكومية واألهلية توجيه الكليات 
التابعة لهـا نحـو ضـرورة االعتمـاد االكـاديمي مـن الهيئـات ذات االختصـاص مـن كـل مجـال 

بمـا  تخـريج طلبـة متميـزينعامة ومن مجال التربية خاصة، من أجل ضـمان جـودة التعلـيم و 
 .يتوافق ومتطلبات التنمية المستدامة

 بدراسة تقويم برامج كلية التربية في الجامعة العراقية في ضوء ثالباحوبناء على ذلك قام 
مدى توافر معايير اتحاد  دراسته الجامعات العربية ليتعرف عن طريق ر اتحادمعايي

 الجامعات
 تربية للبنات/ الجامعة العراقية.العربية مع ما موجود في كلية ال

معايير اتحاد الجامعات  ما مدى توافر ):تيفي السؤال اآل مشكلة بحثه الباحثلذلك يحدد 
في برامج كلية التربية للبنات القيادات الجامعية؟( ويتفرع عنه االسئلة الفرعية  العربية
 اآلتية:
 في رؤية ورسالة وأهداف الكلية وخططها؟ ما مدى توافر معايير .6
 ما مدى توافر معايير في العمادة والتنظيم االداري؟ .0
 ما مدى توافر معايير في اعضاء هيئة التدريس؟ .3
 ما مدى توافر معايير في شؤون الطلبة وخدماتهم؟ .4
 ما مدى توافر معايير في البرامج االكاديمية وطرائق التدريس؟ .8
 البحث العلمي؟ما مدى توافر معايير في  .1
 ما مدى توافر معايير في خدمة المجتمع؟ .7
 ما مدى توافر معايير في عملية التقويم؟  .8
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 أهمية البحث:
ومنذ نشأتها إلى فهم معايير االعتماد  كلية التربية للبنات في الجامعة العراقيةسعت 

داراتها وبرامجها حتى  اوتطبقه ااألكاديمي الذي ينبغي أن تقوم عليه في جميع أنشطتها وا 
 يمكنها في ضوء ذلك المنافسة الدولية في جودة التعليم وجودة مخرجاته.

وجود  مسايران للتطورات التي شهدها العالم خالل العقدين الماضيين منيأتي هذا االهتمام 
جودة المخرجات  أنماط جديدة للتعليم والتعلم كالتعليم اإللكتروني واالعتماد على قياس

يم المؤسسات التعليمية وبرامجها واإلنتشار الكبير لفروع الجامعات و التعليمية عند تق
كاديمية، األجنبية والشراكة بين المؤسسات التعليمية في دول مختلفة في طرح البرامج األ

 .يم األداء لضمان جودة التعليم العالي ومخرجاتهو بما يفرض تطوير نظم تق
 ويمكن ان نجمل أهمية الدراسة الحالية في االنقاط اآلتية:

كلية التربية للبنات في  من تعرف مدى اعتماد معايير اتحاد الجامعات العربية .6
 الجامعة العراقية.

سيساهم في الذي  الشاملة ونظم اإلعتماد األكاديميادارة الجودة تعرف مفهوم  .0

افها وتحديد جوانب القوة لتعزيزها، ألهد كلية التربية للبناتتحديد مدى تحقيق 
 وجوانب القصور للعمل على التغلب عليها.

التعرف على المعوقات التي تعوق تطبيق معايير ضمان الجودة الشاملة في كلية  .3
التربية للبنات مما يسهم في التشخيص العلمي لجوانب الضعف ووضع الحلول 

 المناسبة لغرض معالجة تلك المعوقات.
كلية برنامج في  وتناولها لكل الجوانب المتعلقة  معايير االعتماد االكاديمي شمول .4

 اللوائح)مثل: كليةمن حيث تحديدها لما ينبغي أن يكون عليه برنامج ال التربية للبنات
، والتجهيزات والمباني الباتوالط وأعضاء هيئة التدريس التنظيمية واإلدارية، والمنهج

 .ات...الخ(ويم الخريجوالمصادر التعليمية، وتق
 حدود البحث:

 م0260 – 0266العام الدراسي  كلية التربية للبنات/ الجامعة العراقية، .1
 .كاديمي التحاد الجامعات العربيةمعايير االعتماد اال .2
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 تحديد المصطلحات:
 التقويم: .6

 األحكام دارـإص ىـإل تهدف مستمرة تعاونية تشخيصية عملية :بأنه( 6990عرفه )نشوان 
، نشوان).طلبةالاألهداف لدى  قادرا على تحقيق التربوي ن النظامكا إذا

 (1992ص:171
استخدامها  ثم المختلفة القياس لطرق البيانات جمع عملية: بأنه (6994)الكيالني وعرفه
وتستند ، أوغيره ن تدريسياكا ءسوا التربوي لالعم فاعلية عن أحكام إلى لالتوص في

 التربوية األهداف تحقق مدى بداللة الفاعلية معايير ىـإل امـهذه األحك
 .(0،ص6994،نيكيال)ال

 التعريف االجرائي للتقويم 
 تهدف عالجية تشخيصية عملية ،التقويمالتعريف االجرائي اآلتي:  ى الباحثيتبن
برامج كلية  يـف ومعالجتهاضعف ـال ونواحي وتطويرهاالقوة  جوانب تحديد إلى

 .التربية للبنات
 برامج: .0

ية بورالت ياتظرالننظمة وفق وممخططة :)عملية بانها (0223)فظحا هاعرف
والمهنية العلمية  تزويد الطلبة بالخبراتلتربوية متخصصة، سات ـسؤمتقوم بها 
 نمالتي تمكنهم ة ـيات التعليمي، بهدف تزويد معلمي المستقبل بالكفاوالثقافية
 (406، ص0223حافظ،العملية التعليمية(.)ءة كفا زيادة

 ،خالتالمدعلى  لتشتم منظمة منهجية عملية :بأنها (0262)السبع وآخرون عرفهاو
، التعليمية الطلبة الكفاءة إكسابالتربية بهدف  اتكلي ، تنفذهااتـجالمخرو، والعمليات

متطلبات العصر.)السبع  مع سبيتنا بنجاح تهممهن ممارسة على ينقادر ليكونوا
 (.620، ص0262وآخرون، 

                                                                للبرامج: االجرائياما التعريف 
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الباحث البرامج اجرائيا بأنها: مجموعة من المحاور األساسية والمنظمة التي  يعرف
لغرض  (0260-0266للعام الدراسي ) اعتمدتها كلية التربية للبنات في الجامعة العراقية

 االرتقاء بمستواها العلمي والجامعي وبما يتناسب مع تطورات العصر.
بأنها: مجموعة الشروط والمواصفات  إجرائيا المعايير يعرف الباحث المعايير: .3

والمحددات التربوية والفنية واالدارية التي تضع تصورا لبرامج كلية التربية للبنات 
التي وضعها اتحاد الجامعات العربية وفق المعايير  على في الجامعة العراقية

 .امحور  حد عشرلمحددة من قبل كلية التربية بأوا
 ثانيا: اإلطار النظري والدراسات السابقة:

تستمد حركة االعتماد االكاديمي أهميتها من الدعوات الملحة عالميا ومحليا إلى 
باتت قضية ضرورة اعتماد معايير الجودة والتميز في العملية التعليمية، حتى 

االعتماد االكاديمي من أهم القضايا الملحة في أوساط التعليم الجامعي، نظرا 
لكونها اساسا ناجحا لتحقيق أي نهضة مرجوة في العملية التعليمية بكل مكوناتها، 

 اآلتية: المحاور األساسية طلق هذه االهمية سيتناول الباحثومن من
 مفهوم االعتماد الجامعي وضمان الجودة: 

أي وافق عليه، ويعني بالمصطلح  ءالشياالعتماد لغة يعني: الثقة، وأعتمد 
( إقرار أو قبول بمعنى الموافقة لجهة أو مؤسسة Accredaitationاإلنجليزي )

تعليمية بالقيام بنشاطات تعليمية، بعد أن توافرت لها المعايير الواجب توافرها 
ويم للمؤسسة.)محمد وقرني، للقيام بمثل هذه المهمات، أو بمعنى إعطاء تق

 (.024، ص0228
كما يقصد به اإلجازة لجهة أو مؤسسة تعليمية للقيام بنشاطات بعد أن تكون قد 

 (46، ص0228حددت الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسة.)الثقفي، 
تعريف الجودة أوال ثم يتم التطرق إلى  م ضمان الجودة، فسيتناول الباحثأما مفهو 

ن الجودة. فالجودة لغة تعود إلى الفعل )جود(، وهي تعني: نقيض مفهوم ضما
فجاد والتجويد  ءالشيجودة أي صار جيدا، وأجدت  ءالشيالرديء، وجاد 

 (.255-252، ص2002)ابن منظور مثله
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ومفهوم الجودة في مجال التعليم يعني: صفة أو درجة تفوق الخدمة التعليمية، 
، 0228والمعايير المتعارف عليها.)البحيري،  وأنها مرتبطة باألهداف التعليمية

 (.066ص
جراءات  وأما مفهوم ضمان الجودة فيعني: تصميم وتنفيذ نظام يتضمن سياسات وا 
للتأكد من الوفاء بمتطلبات الجودة، والتي تتضمنها المعايير التي تضعها هيئات 

 االعتماد.
 (80، ص0228)عبدالهادي،                                                  

 ف ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي:اأهد
، 2002والبندري،  )طعيمةة واالعتماد االكاديمي بما يأتي:تتضح أهداف ضمان الجود

 (272، ص2005() البنا، 250-229ص
ى محدد من االرتقاء بجودة التعليم الجامعي وضمان وصول مؤسساته إلى مستو  .6

هذا المستوى هو الحد االدنى من المتطلبات  ديع يقل عنه، إذالجودة ال 
 الضرورية الالزمة لتحقيق الجودة بها.

االهتمام برفع مستوى جميع عناصر منظومة أي مؤسسة من مؤسسات التعليم  .0
 الجامعي، كرفع مستوى أهدافها، مناهجها، إدارتها، ونحو ذلك.

التأكد من تحقيقها  عن طريق ات التعليم الجامعي، وذلكتدعيم مصداقية مؤسس .3
لمستويات علمية وتعليمية متميزة، وتتسم بقدر عال من الجودة في ضوء 

 مواصفات ومعايير محددة تضمن لها الحصول على االعتماد أو االعتراف.
ليات كل فرد داخل مؤسسات التعليم الجامعي، مع توضيح و تحديد مهام ومسؤ  .4

 جودة واإلتقان.داء اعمالهم بمستوى عال من الأكيفية 
القيام بعمليات التقويم الذاتي بشكل دوري ومنظم لجميع عناصر مؤسسات التعليم  .8

 العالي المادية والمعنوية، مما يتضمن فاعليتها بشكل مستمر.
قدمها مؤسسات التعليم تشجيع التحسين والتطوير المستمر للبرامج التعليمية التي ت .1

 في جميع مجاالتها وعناصرها.العالي، 
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إيجاد وتشجيع المنافسة المشروعة بين مؤسسات التعليم العالي، لتحفيزها على  .7
عالن درجة  ستويات أعلى للجودة، وذلك عن طريقالوصول لم منح االعتماد وا 

، لكي ، جيد( في وسائل االعالم المتنوعةالتصنيف في الجودة ) ممتاز، جيد جدا
لك المؤسسات ودرجة مستواها يكون أبناء المجتمع وجهاته الرسمية علما بواقع ت

 العلمي والتعليمي.
 مؤشرات تقويم جودة االداء الجامعي:

يعد التقويم اآللية المناسبة لتتحول الجامعة من كونها تقليدية إلى مؤسسة  أهمية التقويم:
تعليمية حديثة تسعى لتحقيق أهداف ومخرجات تعليمية محددة وتضع التعلم في مقدمة 

 أولوياتها.
وتكمن أهمية التقويم في كونه يساعد المؤسسة التعليمية على التأكد من مدى نجاحها في 
تحقيق أهدافها ومخرجاتها التعليمية، والذي بدوره يؤدي إلى تصحيح مسارها في ضوء 

عادة   أهدافها، وا 
النظر فيها وتعديلها بحيث تكون أكثر مالءمة للواقع الذي تعيشه المؤسسات 

 (689، ص0223الكريم،التعليمية.)عبد
 وظائف التقويم:

للتقويم وظائف كثيرة منها: الحكم على قيمة االهداف التعليمية والتأكد من مراعاتها 
لخصائص وطبيعة الطلبة والمقررات الدراسية، كما يساعد التقويم على وضوح األهداف 

ي تقوم عليها ودقتها وترتيبها حسب األولوية. والتحقق من سالمة الفروض والمسلمات الت
العملية التعليمية، وتقديم معلومات أساسية عن الظروف التي تحيط بالعملية التعليمية 
والمعوقات التي تحول دون تنفيذ األهداف التعليمية بفاعلية وبكفاءة، كما يساعد التقويم 

 ( .   688 ،ت د ،وآخرون الموجود عبد)على تحديد المسار الصحيح للعملية التعليمية.
 (816، ص 0260) العتيبي والربيع، شرات تقويم جودة االداء الجامعي:مؤ 

 أوالن: القدوة المؤسسية: وتشمل: 
التخطيط االستراتيجي: وجود خطة استراتيجية للمؤسسة التربوية شاملة ضمن  . أ

 تخطيطها.
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 الهيكل التنظيمي. . ب
 المصداقية واالخالقيات. . ت
 الجهاز االداري. . ث
 الموارد المالية والمادية. . ج
 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة. . ح
دارة الجودة بالمؤسسة. . خ  نتائج التقويم الذاتي وا 

 ثانيان: الفاعلية التعليمية: وتشمل:
 الطلبة والخريجون. . أ
 المعايير االكاديمية. . ب
 المقررات الدراسية. . ت
 أعضاء هيئة التدريس. . ث
 البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى. . ج
 الدراسات العليا. . ح
 المستمر للفاعلية التعليمية.التقويم  . خ

 التحديات التي تواجه نظام الجودة في كليات التربية:
إن العصر الذي نعيشه مليء بالتحديات التي تواجه اإلنسان كل يوم، فكل يوم تظهر 
معطيات جديدة، تحتاج إلى خبرات جديدة، وفكر جديد، وأساليب جديدة، وآليات 

مما يستلزم إنسانا مبدعا، ومبتكرا، نافذ البصيرة، قادرا  ،للتعامل معها بنجاح ،جديدة
ليس على التكيف مع بيئته فحسب بل وعلى تكييف البيئة تبعا للقيم واألخالق 

 المرغوبة. واألهداف
  (02هـ ، ص 6400)شوق ومحمود ،                                            

على التربية، التي يجب أن تواكب  ولعل ذلك يلقي عبئا كبيرا ومسؤولية جسيمة
تطورات العصر، وتستوعب متغيراته، وتستشرف آفاق المستقبل، ومهما كان نوع 
التربية فلن تؤتي ثمارها يانعة دون معلم متميز قادر على تحفيز المتعلمين واالنطالق 
بهم نحو السبق والريادة في عصر العلم والتقنية، ذلك السبق والتقدم الذي يتحقق 
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من خالل معالجة المشكالت التي تواجه  ،بمواجهة التحديات التي تواجه المعلم
عدادا وتدريبا. ،مؤسسات وكليات تربيته  اختيارا وتكوينا وا 

، التربيةزالت تبذل في سبيل دراسة واقع كليات ما لى الرغم من الجهود التي بذلت و وع
زالـــت تعـــاني مـــن مـــا تويين العربـــي والمحلـــي إال أنهـــا علـــى المســـ ا، وتطويرهـــاوتقويمهـــ

قصـــور مخرجاتهـــا وتـــدني عائـــدها، وقـــد تعـــددت الدراســـات والبحـــوث فـــي هـــذا المجـــال، 
وأسفرت عن جملة من التحـديات التـي تواجـه كليـات التربيـة فـي إعـداد معلـم المسـتقبل، 

ينبغي أن تحرص   لعالم التدريس المعقد، وقد اتفق التربويون على أبرز التحديات التي
هــ ، 6468، الزهرانـي)مـنهم  ،لى مواجهتها في سبيل الرقي بمخرجاتهـاعكليات التربية 

(، 39هـــــ، ص6400، شــــوق ومحمــــود)(، و 02م ، ص6991، غنيمــــة)(، و084ص
ومـن جملــة مـا توصـلوا إليــه  (612م، ص0224، نصـر)(، و98م،ص0224،عبـود)و

 من تحديات :
ت النظريــــة، وكثرتهــــا وازدحامهــــا بالمعلومــــات، وغلبــــة المبالغــــة فــــي االهتمــــام بالدراســــا .6

الجانـــب الفلســـفي عليهـــا، مقابـــل عـــدم إعطـــاء الجانـــب العملـــي التطبيقـــي القـــدر الكـــافي مـــن 
 االهتمام.

المعلمـين بمهـارات الـتعلم الـذاتي ا ممـا يجعلهـم غيـر قـادرين  ةالعجز عـن تزويـد الطلبـ .0
 يم العام نتيجة للتطور العلمي والتقني.على متابعة التغيرات التي تطرأ على مناهج التعل

مما يجعل الطالب  ،ضعف التكامل بين مكونات اإلعداد األكاديمي والتربوي والثقافي .3
 غالبا ما يخفى عليه مبررات ودواعي دراسة بعض المقررات.

وهناك إجماع عالمي ومحلي على أهمية إعداد المعلم وتكوينه وتربيته، وبقدر جودة هذه 
م، 0224وفاعليتها بقدر ما نضمن جودة نظامنا التعليمي والتربوي)خميس السر، العملية 

 .(736ص
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 :1إتحاد الجامعات العربية
اتحاد الجامعات العربية مؤسسة عربية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مقره مدينة عمان 

الدول  جامعة عاصمة المملكة األردنية الهاشمية. تأسس بمبادرة من اإلدارة الثقافية في
العربية التي رعت عقد ندوتين األولى لعدد من المعنيين بالتعليم العالي في الوطن العربي 

في مشكالت التعليم العالي  للبحث 6914والثانية في بيروت عام  6916في بنغازي عام 
في الوطن العربي، وتقنيين أطر التعاون بين الجامعات العربية. انتهت الندوتان إلى 

قرارالتوصية بإ صيغة لمشروع مقترح للنظام األساس  نشاء اتحاد للجامعات العربية وا 
في دورته الثانية  0281لالتحاد، تم إقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية بالقرار رقم 

تاله انشاء األمانة العامة المؤقتة لالتحاد عام  م.32/9/6914 واألربعين المنعقدة في
قد أول اجتماع للمؤتمر العام لالتحاد باالسكندرية ع 6919في ايلول عام  6918

 ( جامعة عربية مؤسسة وتحولت األمانة العامة المؤقتة إلى أمانة عامة03بمشاركة )
دائمة لالتحاد، وانتخب المرحوم األستاذ الدكتور مرسي أحمد وزير التعليم العالي في 

 .ين عام لالتحادجمهورية مصر العربية ورئيس جامعة القاهرة األسبق أول أم
 :                                                  2مهمات مركز الجودة واالعتمادية

اقتراح االستراتيجيات والخطط والسياسات التنفيذية لضمان الجودة واالعتمادية  .6
 .للجامعات وبرامجها األكاديمية

والمقارنات التطويرية وضع منظومة األطر المرجعية والمواصفات المعيارية  .0
للمؤسسات التعليمية والجامعات والكليات واألقسام المتناظرة وبرامجها بالتعاون مع 

فادة من خبرات الهيئات وفق تخصصاتها مع اال جمعيات الكليات المتناظرة
 .المعنية

وضع المؤشرات المعيارية للجودة التي تسترشد بها الجامعات العراقية من اجل  .3
 .مستوى تحقيق االعتمادالوصول إلى 
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وضع المعايير والمؤشرات الخاصة لضمان الجودة واالعتمادية ألنماط التعليم  .4
 .ةنوعالمت

وضع معايير االختيار والتدريب للجان ضمان الجودة واالعتماد والقواعد المنظمة  .8
 للعمل

وضع أدلة إرشادية ألساليب تطبيق الجودة واالعتماد والقواعد المنظمة لعملهم  .1
ضع اإلرشادات الالزمة لعمليات التقويم الذاتي التي تباشرها المؤسسات وو 

 .الجامعية
تصميم الملفات واالستمارات والجداول لتقويم األداء وتوزيعها على الجامعات  .7

 .العراقية الستيفاء البيانات المطلوبة
وضع البيانات واإلحصاءات التفصيلية عن الجامعات و الكليات واألقسام في  .8

فادة منها في كتابة التقارير المتعلقة بالجودة معات العراقية بما يضمن االالجا
 .واالعتماد

 .تصميم واختيار البيانات التي تحقق األهداف المرجوة .9
تحليل المعلومات بالطرق العلمية المناسبة للجامعات العراقية بكلياتها وأقسامها  .62

 .المختلفة من اجل كتابة التقارير
فريق التقويم الميداني ومتابعة زياراتها للمؤسسات الجامعية المستوفية  أليفاقتراح ت .66

عداد التقارير  لشروط التقدم للسير في إجراءات االعتماد واستكمال المعلومات وا 
 .بنتائج الفحص الميداني

متابعة إعداد تقارير جودة األداء واالعتمادية المقدمة من فرق التقويم في  .60
 .ابعتها بصفة دوريةالجامعات العراقية ومت

إنشاء مكتبة متخصصة وتجميع المعلومات عن نظم الجودة واالعتماد المعتمدة  .63
و اإلقليمية ،في المؤسسات الجامعية والمتخصصة من مختلف المصادر العراقية 

 .والدولية،
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تقديم المشورة والتوجيه للجامعات التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة  .64
المطلوب اعتمادها وما يجب على الجامعة القيام به من اجل تحقيق في العناصر 

 .مستوى الجودة المطلوب بالتوافق التام مع معايير االعتماد
إنشاء الموقع االلكتروني لمركز ضمان الجودة واالعتماد و السعي لتحديثه بشكل  .68

 .مستمر
 :2مراحل عملية تطبيق تقويم جودة أداء المؤسسة التعليمية

يقوم الفريق بما  :المرحلة األولى : مرحلة ما قبل تطبيق تقويم جودة أداء المؤسسة- أ
 :يأتي
أقسام، و جمع البيانات والمعلومات عن المؤسسة من الجهات المختصة )كليات،  .6

 (.وحدات إدارية...وغيرهاو مراكز بحثية، و 
 :إبالغ المؤسسة ومخاطبتها قبل عملية تطبيق الجودة وذلك لعمل اآلتي .0

  الترتيب لزيارة مبدئية للمؤسسة من قبل رئيس الفريق لشرح عملية تطبيق الجودة
 .وضمان متطلباتها

 ثناء تطبيق الجودة وتشمل  :تحديد البيانات والمعلومات المطلوبة قبل وا 
 الخطط. 
 محاضر االجتماعات. 
  ه(اإلحصاءات عن )أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، الموارد... وغير. 
 طط الدراسيةنماذج من الخ 
 دراسات وأبحاث تقويمية. 
  سجالت الحضور والغياب للطلبة وأعضاء هيئة التدريس... وغيرها من البيانات

 .والمعلومات
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ولين اإلداريين، ؤ ن يتعرف على القياديين، والمسأئيس الفريق خالل الزيارة يمكن لر  .3
مناسبا وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة، وعلى المؤسسة إن تخصص مكانان 

 .الجتماعات الفريق
أن يتفق الفريق على تحديد المسؤوليات لكل عضو وحصوله على المعلومات  .4

 .المتعلقة بذلك ومن ثم التأكيد على الميثاق األخالقي وشروط األحكام
 سابقة:دراسات 

تعددت الدراسات والبحوث التي سعت إلى تقويم برنامج كليات التربية أو برنامج إعداد 
ي كليات التربية، ويالحظ أن البعض منها تناولت تقويم برنامج كليات التربية أو المعلم ف

برنامج إعداد المعلم بصورة عامة، وبعضها ركز على تقويم برنامج كلية التربية أو إعداد 
على عرض الدراسات ذات  الجودة الشاملة، وسيقتصر الباحثمعايير  المعلم في ضوء

 الصلة األكثر بالبحث الحالي.
ومن أهم الدراسات ذات الصلة األكثر بالبحث الحالي دراسة العتيبي والربيع والتي هدفت 

)المجلس ( NCATEإلى تقويم برامج كلية التربية بجامعة نجران في ضوء معايير )
الباحثان المنهج الوصفي، ولتحقيق الهدف استخدم  الوطني العتماد إعداد المعلمين(،

الدراسة إلى توافر المعيار اإلطار المفاهيمي العام بدرجة كبيرة جدا،  وأوضحت نتائج
 وتوافر كل من معايير العمادة والموارد،

والبرامج المقدمة، والخبرات الميدانية، وتأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم وتنميتهم  
درجة كبيرة، وكانت درجة معيار التنوع متوسطة. كما المهنية، ونظام التقييم والتقويم ب

أوصت الدراسة بضرورة توفير قاعة انترنيت مناسبة لعدد الطلبة، ومكتبة للكلية تحتوي 
جتماعية وأنشطة ا على مصادر شاملة وكافية للمقررات، وتقنيات تعليمية مالئمة وكافية،

، 0260انية.)العتيبي والربيع، ألعضاء هيئة التدريس والطالب لتعميق العالقات اإلنس
 (. 889ص

وهدفت دراسة السبع وآخرون إلى تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كلية التربية 
الباحثون  الشاملة. ولتحقيق هدف الدراسة أعدبجامعة صنعاء في ضوء معايير الجودة 

قائمة بمعايير الجودة الشاملة لبرنامج إعداد معلم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة 
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( مجاال. تكونت 60( معيارا موزعة على )680صنعاء، اشتملت قائمة المعايير على )
 ( طالبا.76( أعضاء من هيئة التدريس و)9عينة البحث من )

جودة سياسة القبول من وجهة نظر مسؤول  أظهرت نتائج البحث ضعف توافر معايير
القبول، وكذلك ضعف توافر معايير جودة برنامج اإلعداد من وجهة نظر قسم اللغة 
العربية والطلبة، بينما توافرت معايير جودة برنامج اإلعداد من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 (.         97، ص0262التدريس في القسم بمستوى متوسط.)السبع وآخرون، 
، دادهـإع اتـومتطلب ل،ستقبـالم معلم مواصفات على لوقوفكما هدفت دراسة كنعان إلى ا

والتطور  ،لوجياكنوالت عصر في أدواره لوتبد ،العالمية المتغيرات ءضو والسيما في
ة ـبجامع التربية كلية في المعلمين إعداد برامج واقع تعرف ثم ومن ،والثقافي العلمي
ك ـوذل ،تأهيلهم في المتبعة والمناهج ،المعتمدة الطرائق عند والوقوف ،أنموذجا دمشق
بهدف  وذلك ،للمعلمين الجديدة التربوية األدوار ءضو في البرامج هذه تطوير  لأج من

ك ـوذل العالمية الجودة أنظمة متطلبات وفق المعلمين إعداد برامج لتقويم مقياس إعداد
 وسار .االنطالق ونقطة ،الزاوية حجر فيه المعلم ديع الذي تعليمي،ال اإلصالح لتحقيق
 إعداد برامج واقع بدراسة وذلك ،وصفي تحليلي :لألوا اإلطارن، إطاري وفق البحث

 معلم مواصفات عند والوقوف، أنموذجا دمشق التربية/ بجامعة كلية في المعلمين
 اإلطار أما .المتطلبات هذه وفق البرامج تلك لتطوير وذلك، دادهـإع ومتطلبات ل،المستقب
داد المعلمين الحالية ـإع رامجـب وتقويم ،مقياس إعداد خالله من تم تطبيقي فميداني: الثاني

خرج  .والطلبة المعلمين، الهيئة التدريسيةء عينة من أعضاء من خالله وذلك وفق آرا
وتحقيق ، التغيرات العالميةكبة مواضرورة : منأهمها، البحث بعدد من المقترحات

، أهمية إعداد المعلمينفضال عن  .ية لإلصالح المدرسيـأساسكخطوة  ودةـات الجـمتطلب
تبني المقياس و .والمحلي وفق أنظمة الجودة العالمية، وتأهيلهم على المستوى العربي

 .التربيةكليات داة لتقييم برامج إعداد المعلمين في كأالمقترح 
 (12-15، ص2009كنعان، )
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جراءاته:  ثالثا: منهج البحث وا 
 البحث:منهج 

إلى تشخيص مدى توافر  فالذي هد ،الوصفي المنهج البحث خطوات حثالبا ستعملا
في برامج كلية التربية للبنات/ الجامعة العراقية، وذلك من خالل دراسة الواقع من  معايير

قبل القيادات الجامعية ومسؤولي وحدة ضمان الجودة، وتوضيح مدى توافر تلك المعايير 
 بالكلية.
 البحث وعينته:مجتمع 

، فضال يتكون مجتمع البحث من عمادة كلية التربية للبنات في الجامعة العراقية بمعاونيها
اقية، كما أن الباحث استعمل ساء األقسام في كلية التربية للبنات/ الجامعة العر عن رؤ 

للوصول إلى جميع أفراد مجتمع  جتمع البحث بكامله لقدرة الباحثمل الحصر الشامل
 البحث.

 أداة البحث:
االستبانة بوصفها األداة المناسبة لهذا النوع من الدراسة، والذي تستهدف  الباحث عملاست

تشخيص األوضاع وتحديد كفاءة الكلية، ووضع الخطط لتحسين األوضاع للوصول إلى 
 المعايير المحددة.

رض الحصول على معايير جودة البرامج التحاد وبعد الرجوع إلى وحدة ضمان الجودة لغ
لى عدد من الدراسات السابقة، تم بناء االستبانة التي اشتملت على الجامعات العربية  وا 

رؤية ورسالة وكما يأتي: المعيار األول:  4عشر معيارا من أصل احد ثمانية معايير
( فقرات، والمعيار الثاني عنوانه: العمادة 8وأهداف الكلية وخططها الذي اشتمل على )

( فقرة، أما المعيار الثالث فهو: أعضاء هيئة 66والتنظيم اإلداري الذي اشتمل على )
( فقرات، وبالنسبة للمعيار الرابع كان عن: شؤون الطلبة 8التدريس ويشتمل على )

( فقرة، وأما المعيار الخامس وهو: البرامج االكاديمية 68اشتمل على ) وخدماتهم الذي
( فقرة، والمعيار السادس وهو: البحث العلمي 80وطرائق التدريس والذي اشتمل على )

                                           
0

استبعد الباحث ثالث معايير قصدا التزاما بشروط نشر البحوث في المجالت المحكمة اذ يشترط ان يكون عدد صفحات  

 ( صفحة وزيادة المعايير يعني زيادة في عدد الصفحات.34البحث المقبولة للنشر فيها ال تزيد عن )
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( فقرة، 60( فقرات، والمعيار السابع: خدمة المجتمع الذي يشتمل على )9واشتمل على )
( فقرة. وبذلك يكون 08الذي اشتمل على ) لتقويموأخيرا المعيار الثامن الذي بعنوان: ا

( فقرة للمقياس كله. كما تم وضع خمسة خيارات أمام كل 642مجموع عبارات المقياس )
(، والخيار الثاني 8فقرة، يحمل األول خيار متوافر بدرجة كبيرة جدا وأعطي له الدرجة )

(، والرابع 3طة وكانت درجته)( والثالث متوافر بدرجة متوس4متوافر بدرجة كبيرة ودرجته )
يحمل غير المتوافر أما درجته ( وأما الخيار األخير ف0متوافر بدرجة ضعيفة ودرجته)

= 8÷4(. وعليه يكون مدى المقياس الذي يحقق التساوي بين فقرة واخرى هو )6)فهي
( فتعني عدم التوافر، 6.8  إلى أقل من 6(، لذلك فإن الفقرة التي تحصل على )2.8
( فهي متوافرة بدرجة ضعيفة، واما الفقرة 0،1إلى أقل من  6،8فقرة التي تحصل على )وال

( فتكون متوافرة بدرجة متوسطة، والفقرة التي 3،4إلى أقل من  0،1التي تحصل على )
( فتعد متوافرة بدرجة كبيرة، وأخيرا الفقرة التي تحصل 4،0إلى أقل من  3،4تحصل على )

 بدرجة كبيرة جدا.   ( فهي متوافرة8-4،0على )
 صدق أداة البحث وثباتها:

ولغرض  (.409، ص6989لقياسه)العساف، تقيس ما اعدت تإذا كان ةصادق داةعد االت
عرض  عن طريقباحث طريقة الصدق الظاهري فقد اعتمد ال التأكد من صدق االستبيان ،

بلقب علمي )أستاذ ــــــ  ( خبراء1وبلغ عددهم ) على الخبراء والمتخصصين فقرات االستبيان
 . بلغتبالمالحظات التي أشار إليها بعض المتخصصينالباحثان خذ أد قو  أستاذ مساعد(،

تفاقا % وتعد هذه النسبة صالحة ا92انة( نسبة اتفاق المحكمين على أداة البحث )االستب
كانت نسبة الى أن الباحث يشعر باالرتياح العتماد الفقرات إذا أشار ) إذ مع رأي بلوم

تعد األداة صادقة (، وبهذا 601، ص6983()بلوم، % فأكثر78االتفاق على قبولها 
 .ظاهريا ويمكن اعتمادها كأداة للبحث الحالي

النتائج أنفسها اذا  داةعطي االتان  داةيقصد بثبات اال إذثبات أداة البحث، فيما يخص أما 
را ونظ(.183: 6988نفسها)الغريب،على األفراد أنفسهم في الظروف أ اإجراؤه تما أعيد

عادة توزيعها  لصغر مجتمع البحث مما يؤثر في عينة الدراسة في حالة توزيع األداة وا 
على جزء من مجتمع البحث، وهؤالء لن يحسبوا فيما بعد من عينة الدراسة، ولكون كل 
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ألداة (، فقد تم حساب معامل الثبات 22، ص2002الهويدي، أداة صادقة فهي ثابتة )
براون وجوتمان  –إذ بلغ الثبات حسب معادلة سبيرمان .البحث على وفق التجزئة النصفية

( وهو معامل ثبات يمكن الوثوق به، كما أنه مناسب 2،882( و )2،880على التوالي )
 (2005، ص222ملحم،)للبحث الحالي.

 التطبيق النهائي ألداة البحث:
جاهزة أداة البحث ، أصبحت أداة البحث وصدق وثبات اءبن من بعد أن أكمل الباحث

بصيغتها النهائية للتطبيق على عينة البحث المتمثلة بعميد كلية التربية للبنات ومعاونيه، 
 ورؤساء االقسام الستة في الجامعة العراقية.

 الوسائل اإلحصائية:
 االتية: أستعمل الباحث الوسائل االحصائية

 .االنحراف المعياري.4. المتوسط الحسابي. 3. معادلة جوتمان . 0براون.  –.معامل ارتباط سبيرمان6
 رابعا: نتائج البحث:

يبين المخطط البياني متوسطات المعايير  إذ. التي توصل إليهابحثه  نتائج الباحث يعرض
 الثمانية التي تضمنتها أداة البحث.

 
أن المتوسط العام للمعيار الثاني والثالث والذي يمثالن )العمادة والتنظيم اإلداري،  حيث وجد

( وهذا يعني توافرهما بدرجة كبيرة جدا. في حين كان 4،321، 4،013أعضاء هيئة التدريس( )
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المتوسط العام للمعيار )األول، الرابع، السادس، الثامن(  والمتمثل في )رؤية ورسالة وأهداف 
، 3،878، 4،686التقويم( هو)و البحث العلمي، و شؤون الطلبة وخدماتهم، و وخططها،  الكلية

( وهذا يعني توافر المعايير األربع بدرجة كبيرة. أما المتوسط العام للمعيار 4،288، 3،419
الخامس والسابع والذي يمثل كال من )البرامج االكاديمية وطرائق التدريس، خدمة المجتمع( فكان 

 8( وهذا يعني توافرهما بدرجة متوسطة.0،901، 3،347)
معايير مجال رؤية ورسالة وأهداف الكلية: تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  .6

 (.6لكل معيار من معايير هذا المجال، وكما موضح في الجدول )

 (6جدول )
(، وهذا 4،686( أن متوسط معيار مجال رؤية ورسالة وأهداف الكلية بلغ )6يوضح الجدول )

( على درجة كبيرة جدا، إذ بلغ 4، 3، 0، 6يعني توافره بدرجة كبيرة، كما حازت الفقرات )
                                           

5
تزويد ن التربية تعجز عكليات معظم برامج  ان تتناقض مع ما ورد في مشكلة واهمية الوضع مننتائج البحث هذه ال  

نهج نتيجة ـبمهارة التعلم الذاتي األمر الذي يجعله غير قادر على متابعة المتغيرات التي تطرأ على محتويات المالطلبة 
ائج الحصيلة النهائية للبحث، فالمعايير الثالث التي حيث ال تعد هذه النت  لوجي في العصر الحديثالتكنوالتقدم العلمي و

 استبعدها الباحث قصدا قد تؤثر على نتائج البحث سلبا، كما ان البحث الحالي اجري بعد  عدة سنين مما ورد في مشكلة البحث.  

 االنحراف المعياري المتوسط رؤية ورسالة وأهداف الكلية فقرات مجال ت

  
 0،227 2،7 رسالة واضحة ومحددةكلية رؤية و تتوافر في ال  .1
 0،227 2،7 .في صياغة رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافهامجلس الكلية  شارك  .2
 0،227 2،2 ةكليمع األطراف المختلفة داخل وخارج الوضحت  الرؤية والرسالة   .2
 0،715 2،2 وقابلة للقياس.تتوافر في الكلية أهداف واضحة وشاملة ومتكاملة   .2
 سوق العمل المحلي ة في الربط بين التعليم األكاديمي و كليتعنى أهداف ال  .5

 واإلقليمي والعالمي.
2 0،112 

 0،527 2،1 حقيق أهدافها.تمتلك الكلية خططا تنفيذية لت  .2
 1،052 2،7 .تراجع الكلية خطط عملها وتعدلها وتحسنها بصورة دورية  .7
 0،212 2،1 تتضمن الخطط التنفيذية جداول زمنية للتنفيذ.  .1

 2،111 المتوسط العام
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( على التوالي، في حين حازت 4،0، 4،3، 4،7، 4،7الحسابي للفقرات المذكورة انفا )المتوسط 
( على 3،8، 3،7، 4،6، 4حسابي )البلغ المتوسط  إذ( على درجة كبيرة 8، 7، 1، 8الفقرات )

 (.6،284التوالي. وكان أكبر انحراف معياري في المجال هو )
تخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري معايير مجال العمادة والتنظيم اإلداري: تم اس .0

 (.0لكل معيار من معايير هذا المجال، وكما موضح في الجدول )
 (0جدول )

االنحراف  المتوسط دة والتنظيم االداريعماالرات فق ت
 المعياري

     

 0،212 2،1 . خصائص قيادية تتناسب ومتطلبات الجودة الشاملةبة كليدة العما تتصف  1
 0،297 2،2 . ة على تلبية احتياجاتها من االختصاصات العلمية الجديدةكليادة العمتعمل   2
 0،121 2،2 .  ة آليات النهوض بالبحث العلميكليادة العمتدعم   2
 1،155 2،2 .  يشارك أعضاء هيئة التدريس ويبدون رأيهم عند اختيار القيادات الجامعية  2
 0،212 2،1 .  وأعضاء هيئة التدريس العمادةوجود عالقة عمل فاعلة بين   5
 0،271 2،2 .  ة كافة الصالحيات الممنوحة لهاكليادة العمتمارس   2
تفاقيات الثنائية والجماعية وضمان جودتها مع اال ة على تفعيل كليتحرص ال  7

 0،922 2،7 .  واإلقليمية والدوليةالعربية المحلية  المؤسسات التعليمية والتربوية 
يفوض عميد الكلية الصالحيات لمعاونيه ورؤساء األقسام تفويضا مناسبا   1

 0،271 2،7 يمكنهم من أداء مهامهم بأفضل جودة.
 0،297 2،2 تمتلك وحدة إدارة الجودة هيكل تنظيمي معتمد.  9

 0،229 2،1 إدارة الجودة لممارسة أنشطتها.تتوافر الكوادر البشرية المؤهلة الكافية لوحدة   10
 0،271 2 يتم تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية والعاملين بالكلية. 11
 2،222 توسط العامالم

( وهذا 4،013( أن المتوسط العام لمعايير مجال العمادة والتنظيم اإلداري هو )0يبين الجدول )
( في معايير هذا المجال فقد 9، 8، 1، 8، 3 ،0 ،6جدا. واما الفقرات)يعني توافره بدرجة كبيرة 
( في حين أن 4،3( وأدنى متوسط فيها )4،8بلغ أعلى متوسط فيها ) إذتوافرت بدرجة كبيرة جدا 
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(. وأما 3،7( وأدناها )4( قد توافرت برجة كبيرة إذ بلغ أعلى متوسط فيها )66، 62، 7الفقرات )
(، كما 3.3بلغ المتوسط الحسابي لها ) إذ لمجال فقد توافرت بدرجة متوسطة( من هذا ا4الفقرة )

 (.  6،688حازت على أعلى انحراف معياري وهو )
معايير مجال أعضاء هيئة التدريس: استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل  .3

 (.3معيار من معايير هذا المجال، وكما موضح في الجدول)
 (3الجدول)

 ت
 

 أعضاء هيئة التدريس قراتف
 

ا م ت و  س ا ط ال  ن ح ر  ا ف ا  ل م ع ي ا ر  االنحراف  المتوسط ي
   المعياري

ة خط   ة واض   حة لحاجاته   ا م   ن أعض   اء هيئ   ة الت   دريس مس   تندة إل   ى رؤيته   ا كلي   لل 1
 ورسالتها وأهدافها.

2،2 0,666 

 1،197 2،9 فيها.ة برامج التطوير المهني والتعليم المستمر ألعضاء هيئة التدريس كليتوفر ال 2
تعليمات محددة لتحديد ساعات التدريس ألعضاء هيئ ة الت دريس وف ق  كليةتعتمد ال  2

 .الدرجات العلمية
2،2 0،297 

ة المكافآت التشجيعية والشهادات التقديرية للمبدعين والمتميزين م ن كليتخصص ال  2
 المجتمع.أعضاء هيئة التدريس في مجاالت التدريس، البحث العلمي، وخدمة 

2 1،227 

 ة أعض  اء هيئ  ة الت  دريس عل  ى النش  ر ف  ي المج  الت العلمي  ة المحكم  ةكلي  تش  جع ال  5
 .والمشاركة في الندوات والمؤتمرات داخل وخارج البلد

2،7 0،271 

ة لك  ل عض  و هيئ  ة ت  دريس مجموع  ة م  ن الطلب  ة إلرش  ادهم علمي  ا خ  الل كلي  تح  دد ال  2
 سنوات دراستهم.

2،1 0،992 

 0،112 2،2 داخل وخارج البلد.  ة إجازات التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريسكليتمنح ال  7
ة الفرص  ة لمش  اركة أعض  اء هيئ  ة الت  دريس ف  ي اللج  ان العلمي  ة الدائم  ة كلي  تت  يح ال  1

 وخارجها. هاوالمؤقتة داخل
2،2 0،297 

 2،202 توسط العامالم

، 4،3، 4،7، 4،1، 4،3( ذات المتوسطات )8، 7، 8، 3، 6( أن الفقرات )3يوضح الجدول )
يعود لحرص  والسبب في ذلك حسب وجهة نظر الباحث ( قد توافرت بدرجة كبيرة جدا،4،1

عمادة الكلية على النهوض بواقع التدريسي المنتسب لكلية التربية للبنات/ الجامعة العراقية. أما 
( على التوالي فقد توافرت بدرجة 4،6، 4، 3،9( ذات المتوسط الحسابي )1، 4، 0الفقرات )
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معايير  كبيرة. إن توافر هذا المجال بدرجة كبيرة جدا لدليل قطعي على حرص الكلية بتوافر
 (.6،047في التدريسي المنتسب لها. وقد بلغ أعلى انحراف معياري ) ضمان الجودة

اف المعياري لكل معايير مجال شؤون الطلبة وخدماتهم: تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحر  .4
 (.4معيار من معايير هذا المجال، وكما موضح في الجدول )

 (2الجدول )
االنحراف  المتوسط شؤون الطلبة وخدماتهمرات فق ت

 المعياري

   

 2،1 .هاوأهداف الكلية ةة مع رسالكليتتوافق سياسات القبول في ال  1

 

1،122 
 2،9 مثل ) اختبارات القدرات وغيرها (. الباتة معايير معلنة عالية الجودة في انتقاء الطكليتعتمد ال  2

 

1،010 
 2،2 .رةفي الدراسات األولية وفقا لخططها المقر  الباتة على قبول اعداد الطكليتحرص ال  2

 

0،112 
 0،712  2،2 .الباتة تعليمات الجزاءات السلوكية للطكليتعتمد ال  2

 اومس  تواه اونش  اطه ايحت  وي معلوم  ات ع  ن س  لوكه ةة بملف  ات خاص  ة لك  ل طالب  كلي  تح  تفظ ال  5
 األكاديمي واالجتماعي.

2،2 

 

0،922 

 1،522  2،7 الجدد. تالمقبوال الباتإرشادية تعريفية على الطة أدلة كليتوزع ال  2
 0،121  2،2 .اتهاأسواق العمل بكفاءات خريج كليةتعرف ال  7

 0،712  2،1 آراء طلبتها في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس. كليةتستطلع ال  1

 0،297  2،2 .الباتمستوى التحصيل األكاديمي للط كليةم التقو    9

  0،227 2،7 .الباتالصعوبات التي تواجه الط علىة للتعرف كليتوجد آلية في ال  10
م   ن الخ  دمات والب   رامج الدراس   ية  الب  اتة دراس  ة تح   دد االحتياج  ات األساس   ية للطكلي   تمتل  ك ال  11

 وغيرها.
2،2 0،297  

 1،0999 2،1 .الباتوحدات تعنى بتنمية مواهب الط كليةفر في الاتتو   12
 1،222 2،9 .اتالخريجالطالبات ة سنويا كتيبا عن كليالتصدر  12
 0،922 2 .الباتة أهمية لألنشطة الالمنهجية لتعميق العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والطكليتولي ال 12
 0،297 2،2 %11 2.2 .اتالمحتاج الباتة صندوقا للقروض والمساعدات المالية والعينية للطكليتوفر ال 15

 2،571 العام توسطالم
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( قد توافرت بدرجة متوسطة والسبب ال 0( أن الفقرة )4بعض الفقرات في جدول ) الباحثيناقش 
يعود إلى عمادة كلية التربية للبنات/ الجامعة العراقية، وذلك ألن الكلية تستقبل طالباتها بناء على 

فيعود إلى خلل في التعليم ( بدرجة متوسطة 7نظام القبول المركزي. أما سبب توافر الفقرة )
الجامعي، إذ من الصحة أن يكون اعتبار قبول الطلبة في الجامعات العراقية حكومية كانت أم 
أهلية بناء على حاجة سوق العمل الحكومي واألهلي، إال أن القبول يتم بناء استيعاب أكبر عدد 

على حاجة سوق العمل. وأما القبول المركزي في الوزارة ال  خريجي الدراسات االعدادية من من
( فقد توافرت بدرجة متوسطة أيضا ويعود السبب إلى ثقافة الجامعات العراقية بعدم 8الفقرة )

الطلبة لكون العملية ذاتها غير مقبولة من قبل الوسط  التدريسية منمالئمة تقويم عضو الهيئة 
ة الفقرات فقد توافرت ما التدريسي بشكل عام والوسط التدريسي الجامعي بشكل خاص. أما بقي

( ودرجة كبيرة جدا عند بقية الفقرات. أما أعلى انحراف 60بين درجة متوسطة كذلك في الفقرة )
 (.6،110معياري في هذا المجال فقد بلغ )

معايير مجال شؤون الطلبة وخدماتهم: تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري   .8
 (.8جال، وكما موضح في الجدول )لكل معيار من معايير هذا الم

 (5الجدول )
االنحراف  المتوسط االكاديمية وطرائق التدريسرات فق ت

 المعياري
 0،229 2،1 والمجتمع. الباتة وتخصصاتها احتياجات الطكليتحقق برامج ال  1
 الباتفي كل عام دراسي وتقديراتهم وعدد الطات ة إحصاءات بأعداد الخريجكليلدى ال  2

 في البرنامج. تالمسجال
2،7  0،271 

 0،712  2،2 ة ملفات متكاملة لكل مقرر من المقررات الدراسية يتضمن بيانات مفصلة عنه.كليتمتلك ال  2
2 
 

ة المناهج الدراسية المتطورة التي تواكب تطورات العصر وتتأكد من جودتها كليتوفر ال
ومقررات ) البكالوريوس( فضال عن برامج التعليم والتحسين المستمر لها ويشمل ذلك برامج 

 .المستمر وسواها

2،2  0،297 

  

ة بمدى مالئمة البرامج الحتياجات المجتمع، وسوق العمل ، ومتطلبات التنمية كليتهتم ال 5
 المعرفية.

2،1  0،229 

ن مخرجات البرنامج متوافقة مع المعايير المحلية والعالمية في التعليم العالي اة من كليتتأكد ال 2
 منخالل تقييم المخرجات التعليمية والبرامج والمقررات والشهادات.

2،2 0،112 

ة اس  تخدام الش  بكة العنكبوتي  ة وتح  دد مواق  ع بعينه  ا لالس  تعانة به  ا ف  ي فه  م الم  ادة كلي  تحف  ز ال 7
 الدراسية.

2،2 0،121 
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 0،952 2،2 يوجد نظام معتمد لتقويم نتائج التدريب الميداني للطلبة.  1
 0،917 2،1 ة ما يدرس في كل مقرر بنظيره في الجامعات المتميزة.كليتقارن ال  9

 1،157 2،7 ة قائمة بأسماء الكتب المعتمدة كمصدر لكل مساق.كليتضع ال 10
 0،912 2،2 يحقق المنهج الدراسي ومحتوياته المهارات المطلوبة لسوق العمل.  11
 0،297 2،2 المناهج الدراسية المقررة قادرة على تنمية التفكير العلمي والتعلم الذاتي.  12
 0،271 2،7 تنمي المناهج الدراسية المقررة روح الوالء واالنتماء للوطن والقيم الدينية. 12
 0،952 2،2 خالل العطلة الصيفية. نفي مجال عمله الباتتعتمد المؤسسة برامج لتدريب الط  12
 1،257 2،2 في نهاية المرحلة الجامعية. نبإعداد مشاريع تخرجه الباتة الطكليتكلف ال  15
 1،522 2 ة مركز متخصص لمتابعة تطوير طرائق التدريس.كلييوجد في ال 12
 0،727 2،1 .الباتأبحاثا تقويمية عن الطرائق المستخدمة في تدريس الطة كليتتضمن ال  17
 0،215 2،2 ة البرامج التدريبية على استخدام مصادر التعلم الحديثة للطلبة والمدرسين.كليتوفر ال 11

  

االنحراف  المتوسط االكاديمية وطرائق التدريسرات فق ت
 المعياري

لممارسة العملية التعليمية ف ي قاع ات المحاض رات والفص ول الدراس ية فر التسهيالت الالزمة اتتو  19
 ) مثل وسائل اإليضاح ، الوسائل السمعية والبصرية وغيرها(.

2،9 0،727 

 0،212  2،1 تعطي مقدمة الكتاب الجامعي فكرة موجزة عن محتوياته.  20
 0،227  2 تغطي موضوعات الكتاب مفردات المنهاج المقرر. 21
 0،229  2،2 .وما يتعلق بحياة الطالبات الحديثة تجاري موضوعات الكتاب المتغيرات والمستجدات 22
 0،271  2،7 يتناسب محتوى الكتاب مع الحصص المقررة له. 22
 0،212  2،1 .العقليةيتناسب الكتاب مع مستوى تأهيل الطلبة وحاجاتهم وقدراتهم  22
 0،175  2،1 النظرية والتطبيقية.يربط  الكتاب بين المعلومات  25
 0،112 2 يشتمل الكتاب على نشاطات متنوعة تساعد على التفكير الناقد واالستقصاء والتحليل. 22
 0،227 2،7 ينسجم محتوى الكتاب مع محتوى المواد الدراسية األخرى ذات الصلة. 27
 0،112 2،7 يتضمن الكتاب مواقف تطبيقية متنوعة وشاملة. 21
 0،271 2،7 يتناسب حجم الكتاب وعدد الحصص المقررة له.  29
 0،227 2،2 على االستنتاج والتفكير.البات يتضمن الكتاب ما يحفز الط  20
 0،229 2،2 . يتوافر في الكتاب عنصرا الجاذبية والتشويق 21
 0 2 طرقا متنوعة للتقويم.الكتاب يستخدم  22
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 0 5 تتوافر في الكلية مكتبة خاصة بها.   22
 0،271 2،7 بالمعرفة والخبرة المهنية. يتمتع العاملون في المكتبة 22
 0،992 2،9 تستخدم التقنيات الحديثة في المكتبة في إطار شبكة االنترنت. 25
 
  

االنحراف  المتوسط االكاديمية وطرائق التدريسرات فق ت
 المعياري

 0،229 2،2 تتالءم مقتنيات المكتبة والمقررات الدراسية.  22
 0،112  2 تفي مقتنيات المكتبة وتتالءم مع احتياجات المستفيدين.  27
 0،912  2،1 تفي مقتنيات المكتبة وتتالءم واحتياجات البحث العلمي.  21
الجامع ات األخ رى  ومراك  ز و  الكلي ات ف  ي الجامع ة ي تم رب ط المكتب ة بص ورة مباش  رة م ع مكتب ات  29

 البحث العلمي داخل القطر.
2  0،922 

 0،952  1،2 يتم الربط المباشر بين أنظمة الحاسبات بالخدمة ومكاتب أعضاء هيئة التدريس.  20

 0،992  1.9 فر في المكتبة برامج تدريبية للتعريف واإلرشاد باستخدام االنترنت.اتتو   21
 1،155 2 اتصال بالمنظمات ودور النشر الخارجية. فر في المكتبة نظامايتو  22
 0،922 2 .تحتفظ المكتبة بفهرس بطاقات شامل  22
 1،0999 1،9 يسهل استخدامه من قبل المستفيدين.  On Lineتحتفظ المكتبة بفهرس الكتروني   22
 1،0999 2،9 تحصل المكتبة على المقتنيات من المراجع والدوريات في مجال التخصص.  25
 0،922 2،7 فر في المكتبة قاعات مخصصة لالطالع والبحث.اتتو   22
 2،127 0،52 فر في المكتبة حجرات اطالع خاصة )خلوات( للمستفيدين.اتتو   27
 0،215 2،2 تنظيم المكتبة يسهل حركة المستفيدين فيها.  21
 0،112 2،2 فر في المكتبة اللوحات اإلرشادية آللية االستفادة منها.اتتو   29
 0،227 2،7 مقتنيات المكتبة وأنظمتها مرتبة بشكل يسهل العودة إليها.  50
 1،052 2،2 يتم تخزين الكتب والدوريات في الحاسب اآللي.  51
 0،121 2،2 فر مكتبة الكترونية في المؤسسة.اتتو   52

 2،227 المتوسط العام

(، فقد حازت أغلب فقرات الجدول على توافر 8بعض فقرات الجدول ) يناقش الباحث
، 38، 08، 64، 8بدرجة كبيرة، ومنها حازت على توافر بدرجة كبيرة جدا، أما الفقرات )
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( بدرجة 64، 8( فقد توافرت بدرجة متوسطة ويعود السبب في توافر الفقرتين )41
يفي اسوة بالكليات التربوية في متوسطة إلى عدم اعتماد الكلية نظام التدريب الص

الجامعات العراقية فضال عن أن الكلية ال تعتمد نظام التطبيق لحين اعداد الدراسة الحالية 
على ان يتم تنفيذ نظام تطبيق طالبات المرحلة الرابعة في السنين القادمة،  وأما الفقرة 

عود إلى الكلية فحسب والسبب ال ي ،( فقد اشار المتوسط الحسابي إلى عدم توافرها47)
نما يعود إلى أن نظام المكتبات العراقية ال تتواجد فيها نظام الخلوة فضال عن  ، حيثوا 

ضيق المساحة المخصصة لمكتبة الكلية والتي ال تسمح بوجود مثل هذه الخلوات، كما 
 (.0،607)  ها على أعلى انحراف معياري إذ بلحصلت الفقرة ذات

مي: تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل معايير مجال البحث العل  .1
 (.1معيار من معايير هذا المجال، وكما موضح في الجدول )

 (2الجدول )
االنحراف  المتوسط البحث العلميرات فق ت

 المعياري
 0،727 2،1 ة وحدة تتولى وضع خطة للبحث العلمي وادارة شؤونه.كليفر في الاتتو   1
 0،727  2،9 ة آليات واضحة ومعلنة لمتابعة تنفيذ خطتها البحثية.كليتعتمد ال 2
تش جع الكلي ة أعض اء هيئ ة الت دريس عل ى تنفي ذ البح وث العلمي ة المتص لة بح   اجات   2

 المجتمع وسوق العمل.
2،1  0،727 

تتع  اون الكلي  ة م  ع الكلي  ات الجامع  ات العلمي  ة والدولي  ة االخ   رى ف  ي إج  راء الب   حوث   2
 المشتركة.

2،2  0،112 

تستخدم الكلي ة انش طتها ف ي البح ث العلم ي ف ي معالج ة مش كالت المجتم ع واغ راض   5
 التنمية.

2،2  0،297 

 0،121  2،2 تعتمد الكلية وسائل لتحفيز ورعاية ودعم الباحثين. 2
 0،227 2 تستفيد الكلية من نتائج البحث العلمي لتطوير المقررات الدراسية.  7
 0،992 2،1 تخصص الكلية ميزانية مالية خاصة لدعم البحث العلمي ونشره.  1
توفد الكلية أعضاء هيئة التدريس للجامعات العربية واالجنبية كأساتذة زائرين من اجل  9

 تبادل الخبرات.
2،2 1،022 

 2،229 المتوسط العام
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( قد توافرت بدرجة كبيرة وهذا يدل على 1، 8، 3، 0، 6( أن الفقرات )1يوضح الجدول )
اهتمام عمادة الكلية والهيئة التدريسية على مجال البحث العلمي والذي يعد مجاال مهما 

وهذا ( فقد توافرت بدرجة متوسطة 8،9، 7، 4في حياة التدريسي الجامعي. وأما الفقرات )
مؤشر جيد أن عمادة الكلية تسعى باالرتقاء بالتدريسي الجامعي لتصل به إلى درجة أمثل 

 في نظام الجودة.
معايير مجال خدمة المجتمع: تم استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري    .7

 (. 7لكل معيار من معايير هذا المجال، وكما موضح في الجدول )
 (7الجدول )

االنحراف  المتوسط المجتمع فقرات خدمة ت
 المعياري

 0،912 2،1 تتوافر في الكلية خطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة.  1
توجددد فددي الكليددة وحدددة الميددة يدارة وتع يدد  العت ددة مددع م   دد   المجتمددع   2

 المحلي و وق العمل.
2،2  1،122 

 0،112  2 المجتمع.ة إلى تطبيق خطة خدمة كليتسعى ال  2
ة إلى ترسيخ عالق ة طيب ة م ع المؤسس ات قب ل الخ روج إل ى س وق كليتسعى ال  2

 العمل.
2،7  1،052 

 1،125  2،2 ة االستشارات لمؤسسات المجتمع العام والخاص.كليتقدم ال 5

 0،227  2 ة البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات سوق العمل.كليتطرح ال 2
 اتة م  ع متخصص   ين م  ن المؤسس  ات الت   ي يعم  ل به  ا الخريج   كلي  تتع  اون ال  7

 ة.كليال اتلجودة خريج نفادة من تقويمهلال
2،2 1،020 

 0،712 2،2 .نها بصورة دورية لالستماع إلى مشكالتهاتخريج كليةتستضيف ال  1
 1،020 2،1 عند الخروج إلى سوق العمل. نتخدمه الباتة برامج تدريبية للطكليتصمم ال  9

 1،020 2،2 في اماكن العمل. البات الكليةتشارك األطراف المجتمعية في تدريب ط  10
 1،270 2،1 .البات الكليةتشارك األطراف المجتمعية في احتفاالت تخرج ط  11
 0،112 2،2 ة.كليال اتتشارك األطراف المجتمعية في توفير فرص العمل لخريج  12

 2،922 المتوسط العام
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( قد توافرت بدرجة كبيرة، في حين توافرت 4، 6،3( أن الفقرة )7يوضح الجدول )
( فقد توافرت 60، 62، 8، 7( بدرجة متوسطة، وأما الفقرات )66، 9، 1، 8، 0الفقرات)

 (.    6.372بدرجة ضعيفة. وقد بلغ أعلى انحراف معياري في فقرات الجدول )
سط الحسابي واالنحراف المعياري لكل معيار معايير مجال التقويم: تم استخراج المتو   .8

 (.8من معايير هذا المجال، وكما موضح في الجدول )
 (8الجدول )

االنحراف  المتوسط فقرات التقويم ت
 المعياري

 0،297 2،2 تتولى وحدة ضمان الجودة عملية التقويم الذاتي للكلية.  1
 0،727  2،1 تجري الكلية تقويما شامال ألدائها لتحدد جوانب القوة والضعف فيه.  2
 0،215  2،2 . يتم تقويم الكلية بناءا على معايير ومؤشرات موضوعية قابلة للقياس  2

والطالب ات والقي ادات اإلداري ة  ريستناقش الكلية نتائج التقويم م ع أعض اء هيئ ة الت د  2
 والعاملين واألطراف المجتمعية.

2،2  1،125 

 1،0999  2،9 يتم اتخاذ القرارات التصحيحية لألداء الكلي للكلية في ضوء نتائج التقويم الذاتي.  5

 0،215  2،2 تقوم الكلية بإبالغ نتائج عملية التقويم للجهات ذات العالقة.  2
 0،992 2،9 تصدر الكلية ملخصا عن التقويم الذاتي ألدائها في نهاية كل عام جامعي.  7
 0،922 2 يتم مقارنة أداء الكلية مع أداء الكليات المناظرة األخرى. 1
تتصف أساليب تقويم الطالب ات ب التنوع ) االختب ارات التحريري ة، االختب ارات الش فوية،   9

 االختبارات األدائية، كتابة التقارير، المشاريع،....وغيرها(.
2،1 0،912 

 0،912 2،1 يتم االعتماد على التقويم المستمر للطالبات باإلضافة إلى التقويم النهائي.  10
 0،227 2 تتخذ الكلية إجراءات تصحيحية في ضوء مراجعة النتائج.  11
 0،212 2،1 تلتزم المؤسسة باإلعالن عن جداول االمتحانات في المواعيد المناسبة. 12
 0،121 2،2 تراعي الكلية الجدولة الزمنية لجداول االمتحانات وفقا الحتياجات ورغبات الطلبة.  12
 0،212 2،1 تعلن الكلية عن نتائج االمتحانات في مواعيد مناسبة.  12
تضع الكلية آلية للتعامل مع تظلم ات الطالب ات م ن نت ائج االمتحان ات وتعلنه ا وتراق ب  15

 تطبيقها.
2،1 0،212 

 0،712 2،1 تجري الكلية تقويما ألسباب رسوب الطالبات.  12
 0،297 2،2 تقارن الكلية مستوى طالبتها مع أقرانهن في جامعات أخرى.  17
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 0،121 2،2 توجد في الكلية آلية لتقويم الخريجات ومدى نجاحهن في مجاالت العمل. 11
 0،527 2،1 تضع الكلية المواصفات لمخرجاتها في ضوء متطلبات المواصفات العالمية. 19
 0،912 2،2 لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.ة معايير موضوعية كليتوفر ال  20
 1،052 2 ة أساليب تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس فيها.كليتنوع ال  21

  المتوسط العام
 

االنحراف  المتوسط فقرات التقويم ت
 المعياري

 0،229 2،2 ة تلك المعايير لألطراف المعنية.كليتعلن ال 22
 0،227  2،2 أداء عضو هيئة التدريس من منظور رئيسه المباشر.ة على تقويم كليتعمل ال  22
ة نتائج تق ويم أداء أعض اء هيئ ة الت دريس والك ادر ال وظيفي ف ي ص ياغة كليتوظف ال  22

 خطط المؤسسة ورسم برامجها المستقبلية.
2  0.112 

 0،297  2،2 الضرورة.ة أعضاء هيئة التدريس بنتائج تقييم ادائهم وتناقشهم فيها عند كليتخطر ال  25

 2،051 المتوسط العام

( 08، 03، 00، 02، 68، 64، 63، 60، 1، 3، 6( أن الفقرات )8يوضح الجدول )
، 66، 62، 9، 8، 7، 8، 4، 0قد توافرت بدرجة كبيرة جدا، في حين توافرت الفقرات )

ضعيفة ( فقد توافرت بدرجة 68( بدرجة كبيرة، وأما الفقرة )04، 06، 69، 67، 61
( فقد توافرت بدرجة متوسطة. وقد كانت أعلى انحراف معياري في فقرات 69والفقرة )
 (. 6،618الجدول )

 امسا: التوصيات والمقترحات:خ
 التوصيات:
 ما يأتي:ضرورة ب ئج الدراسة الحالية يوصي الباحثفي ضوء نتا

 الحالية الدراسةذكور في إطالع عمادة الكلية بنتائج البحث الحالي لمعالجة القصور الم .6
 .فيها وتعزيز فقرات القوة
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 لتدريسية في الجامعة وذلك عن طريقا افة نظام الجودة بين المالكاتتعزيز نشر ثق .0
قامة ورش عمل توضح ثقافة وأهمية نظام الجودة في  نشرات ومطويات تعريفية وا 

 الجامعة.
 التعليم مع سوق العمل.تعزيز معايير خدمة المجتمع وبما يخدم تكامل مخرجات  .3
 تعزيز معايير أعضاء هيئة التدريس وبما يضمن ارتقاءهم إلى مستوى أمثل. .4
الرابعة وبما يعزز تطوير خبراتهم  تفعيل نظام تطبيق طالبات السنة التأكيد على ضرورة .8

 ومهاراتهم.
 كتبة الكلية.متوافر كل مستلزمات التطور فيما يخص  .1
 لتقنيات الحديثة في التعليم الجامعي.توافر كل مستلزمات الوسائل وا .7
توافر أداة لتقويم الطالبات الخريجات بعد التخرج ومتابعتهم وبما يتناسب مع تطوير  .8

 خبراتهم ومهاراتهم التعليمية.
 اعتماد ادوات التقويم الحديثة عند تقويم طالبات كلية التربية للبنات/ الجامعة العراقية. .9

 المقترحات:
 إجراء الدراسات اآلتية: يقترح الباحث

دراسة مقارنة بين قدرات ومهارات طالبات كلية التربية للبنات/ الجامعة العراقية وبين  .6
 في ضوء معايير الجودة. جامعة بغدادطالبات كلية التربية للبنات/ 

دراسة مقارنة بين برامج كلية التربية للبنات وبرامج كلية التربية/ طارمية في الجامعة  .0
 ة.العراقي

 لبرامج كليات التربية في الجامعات العراقية.  دراسة مدى مالئمة معايير الجودة .3
 المصادر

عداد المعلم بالجامعات (، إدارة االعتماد المهني إل0228)البحيري، خلف محمد  .6
المصرية، المؤتمر القومي السنوي الثاني عشر)العربي الرابع(، )تطوير اداء 

معايير الجودة الشاملة ونظم االعتماد، الجزء األول، الجامعات العربية في ضوء 
 القاهرة، مركز تطوير التعليم الجامعي، كلية التربية، جامعة عين شمس.
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ترجمة  والتكويني، تقييم تعلم الطالب التجميعي، 6983وآخرون، بنيامينس، بلوم، .0
 القاهرة. دار ماكجروهيل للنشر، محمد أمين المفتي وآخرون،

م(، مدى مناسبة وتوافر بعض معايير االعتماد 0229سالم، ) الثقفي، أحمد .3
االكاديمي وضمان الجودة في أقسام الرياضيات بكليات العلوم بجامعات السعودية 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب، رسالة دكتوراه غير منشورة، 

 جامعة أم القرى، قسم المناهج وطرائق التدريس.
، دراسة مقارنة لنظم االعتماد االكاديمي لبرامج (0223)حافظ، هنداوي محمد،   .4

إعداد المعلم في بعض الدول االجنبية ومدى االستفادة منها في جمهورية مصر 
العربية، المؤتمر السنوي الحادي عشر )الجودة الشاملة في إعداد المعلم بالوطن 

 العربي أللفية جديدة(، جامعة حلوان.
النموذج التكاملي في برنامج تكوين المعلم  ،م(0224)، السر، خالدخميس  .8

للجانبين األكاديمي والتربوي، المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية المصرية 
جامعة عين شمس، ، المجلد الثاني، دار الضيافة، للمناهج وطرق التدريس

 .القاهرة
دار الفكر ، ةـة العمليـالتربيل دلي– اختيارالمعلم وإعداده، (6991) ،علي، راشد .1

 .مصر، العربي
 تقويمه، –تدريبه  –المعلم السعودي إعداده  ،هـ(6468)، الزهراني، سعود حسين .7

 .، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض6ط
(، تقويم برنامج إعداد معلم اللغة العربية في كلية 0262السبع، د.سعاد وآخرون،) .8

الجودة الشاملة، المجلة العربية لضمان جودة  التربية بجامعة صنعاء في معايير
 (.8التعليم العالي، العدد)

دار الفكر  مبادئ القياس والتقويم في التربية، ،6989وآخرون، عزيز، سمارة، .9
 .0ط األردن، عمان، للنشر والتوزيع،
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معلم القرن ، هـ(6400)، ومحمد مالك محمد سعيد ،، محمود أحمدومحمود شوق .62
، 6تنميته في ضوء التوجيهات اإلسالمية، ط -إعداده -اختيارهالحادي والعشرين 
 القاهرة. دار الفكر العربي،

 (، علم النفس التربوي، عمان، دار أسامة. 0223عبدالكريم، زينب ) .66
الموجود، محمد عزت وآخرون)د.ت(، أساسيات المنهج وتنظيماته، القاهرة،  عبد .60

 دار الثقافة للطباعة والنشر.
(، نماذج عالمية في االعتماد وضمان 0228ود عز الدين، )عبدالهادي، محم .63

دراسة حالة، المؤتمر السنوي الثالث عشر      –الجودة للمؤسسات التعليمية 
، كلية التربية ببني سويف، 6)االعتماد وضمان جودة المؤسسات التعليمية(، ج

 جامعة القاهرة.
تقويم برامج كليات التربية، المؤتمر العلمي السادس  ،م(0224)، عبود، عبدالغني .64

 –المجلد األول، دار الضيافة ب ،عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس
 .جامعة عين شمس، القاهرة

(، تقويم برامج 0260العتيبي والربيع، منصور نايف ماشع وعلي أحمد حسن، ) .68
، المجلة الدولية التربوية NCATEكلية التربية بجامعة نجران في ضوء معايير 

 ، تشرين األول.9، العدد 6المتخصصة، المجلد 
جامعة  المدخل الى البحث في العلوم اإلنسانية، ،6989صالح بن حمد، العساف، .61

 .6ط الرياض، اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،
مكتبة االنجلو  التقويم والقياس النفسي والتربوي، ،6988 رمزية، الغريب، .67

 القاهرة. المصرية،
سياسات وبرامج إعداد المعلم العربي وبنية أ ،م(6991)، غنيمة، محمد متولي .68

القيمة االقتصادية لسياسات إعداد المعلم بين  ،العملية التعليمية )الدراسة األولى
، الدار المصرية اللبنانية، 6تحديات العصر عالميان وفلسفة التغيير محليا(، ط

 .القاهرة
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(، تقييم برامج تربية المعلمين 0229ستاذ الدكتور أحمد علي، )كنعان، األ .69
ومخرجاتها وفق معايير الجودة من وجهة نظر طلبة السنة الرابعة في قسم معلم 

 .  4-3، العدد 08الصف وأعضاء الهيئة التعليمية، مجلة جامعة دمشق، المجلد 
ل، التحصيالتقويم التربوي واختبارات ، (6994) يد،عبداهللا ز ،الكيالني .02

 .معهد التربية – دائرة التربية والتعليم، سكوعمانـاليون/ األونروا
(، إستراتيجية مقترحة 0228محمد وقرني، محمد عبدالحميد، وأسامة محمود، ) .06

لتطوير منظومة إعداد المعلم في ضوء معايير االعتماد لدى بعض الدول ، 
ان جودة المؤسسات دراسة مقدمة للمؤتمر السنوي الثالث عشر)االعتماد وضم

 ، كلية التربية ببني سويف، جامعة القاهرة.3التعليمية(، ج
دار المسيرة  ،القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ،0228 ،لحم، ساميم     .00

 عمان. ،للنشر والتوزيع والطباعة
، عمان، 6ط، المنهج التربوي من منظور إسالمي، (6990) ،يعقوب، نشوان .03

 .دارالفرقان
رؤى مستقبلية لتطوير برامج تكوين المعلم في  ،م(0224) ،محمد علينصر،  .04

المؤتمر العلمي السادس عشر  الوطن العربي لمواجهة بعض قضايا العولمة،
جامعة  ،المجلد األول، دار الضيافة، للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس

 .عين شمس، القاهرة
، دار الكتاب 6(، القياس والتقويم التربوي، ط0224الهويدي، الدكتور زيد، )  .08

 الجامعي، العين، االمارات العربية المتحدة.
 

  


