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  -المقدمة:   
لعام الذي تأسست به الكلية ، يضم اربعة مراحل مع ا 2013-2012تأسس قسم ادارة االعمال في العام الدراسي     

ً ان الدفعة االولى تخرجت في العام  خالل سنوات عمر الكلية تم  2016-2015للدراستين الصباحية والمسائية ، علما

سنة الفصلي وحالياً يتم تطبيق النظام الفصلي في الدراسة اذ تقسم التطبيق عدة انظمة دراسية من النظام السنوي والنظام 

%( المتحان نهاية الفصل 50%( كسعي فصلي للطالب ودرجة )50الدراسية الواحدة الى فصلين دراسيين تحتسب درجة )

الدراسي وكل فصل دراسي يتضمن مواد اساسية وثانوية وعملية ومدة الدراسة في القسم اربع سنوات تنتهي بمنح شهادة 

 البكالوريوس في علوم االدارة .

 

 

 الفصل االول 

 واقع قسم ادارة االعمال وفق معايير االعتماد المؤسسي الوطنية 

  معيار استراتيجية المؤسسة التعليمية -المعيار االول :

  -الرؤيا:    

المحافظة على مكانة القسم بوصفه من االقسام العلمية المهمة المتخصصة بالعلوم االدارية وكونه الرائد في هذا المجال    

 من خالل جودة مخرجاته من الطلبة والذين يعمل القسم على اعدادهم اعداداً علمياً على وفق منظور ريادي متجدد.

  -الرسالة :

تمع .واستثمار الطاقات واالمكانات البشرية ومواكبة المستجدات والتكنلوجيا الحديثة وتهيئة نشر الثقافة االدارية في المج

طلبة بصورة علمية ومهنية وتلبية احتياجات سوق العمل بما يتوافق مع معايير الجودة الشاملة وذلك باالعتماد على نخبة 

الي وحماس الشباب المتجددة وكذلك االهتمام بأخالقيات طيبة من االساتذة تجمع بين الخبرة الطويلة في مجال التعليم الع

الوظيفة العامة والتركيز على الرصانة العلمية للمواد التي تدرس في القسم . ويعد ذلك جزء من رسالته العلمية والوطنية 

 في العراق. لخدمة المجتمع والمساهمة الجادة في البناء الديمقراطي وارساء ركائز حقوق االنسان والحريات العامة
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 -االهداف :  

واعداد يهدف القسم الى نشر الوعي العلمي والثقافي في مجال العلوم االدارية باعتماد احدث المناهج الدراسية    

متخصصين في ممارسة المهن االدارية في مجاالت الوظيفة العامة فضالً عن اعداد اداريين من ذوي المؤهالت العالية في 

ويشجيع البحث العلمي ولعب دوراً مؤثراً في حركة المجتمع والدولة فضالً عن المشاركة في ادارة الدولة العلوم االدارية 

 من خالل تبوء خريجيه للمراكز االدارية ومواقع صنع القرار.

  -سياسة الجودة :

تلتزم رئاسة قسم ادارة االعمال في كلية الصفوة الجامعة وجميع التدريسيين والموظفين االداريين فيه بتطبيق متطلبات نظم 

ادارة الجودة . ترسيخ ودعم مبادئ التحسين للخدمات التعليمية واهمية التطوير المستمر ، لذلك فقد اعتمدت آليات التطوير 

واالختصاصات ولجميع العاملين االكاديميين واالداريين فيه .يلتزم القسم بتخريج ويات والتدريب المستمر في جميع المست

طالب ذوي كفاءة عالية وفقا لمناهج تعليمية متطورة وموجهة لحاجات المجتمع. استقطاب الكفاءات المتميزة وتطوير 

 احد.قدراتهم من خالل التدريب المستمر وايجاد بيئة عمل محفزة وبث روح الفريق الو

 -تعهد االدارة :

يتعهد قسم ادارة االعمال / كلية الصفوة الجامعة بااللتزام بما جاء بسياسة الجودة المحددة للقسم اداريا وقانونيا تجاه 

 .المؤسسة التعليمية والجهات المستفيدة

 البيانات الوصفية لقسم ادارة االعمال / كلية الصفوة الجامعة  

 االعمال . قسم ادارة -اسم المؤسسة : 

  قسم في كلية اهلية . -نوع المؤسسة :   

 2013 -بدأت الدراسة بالقسم للعام الدراسي :   

 . كلية الصفوة الجامعة -اسم الكلية التابعة لها المؤسسة :  

 .المعملجي  –كربالء  -الموقع الجغرافي :  

 /https://business.alsafwa.edu.iq -الموقع االلكتروني :  

 اربع سنوات .  -مدة الدراسة للدراسات االولية للحصول على درجة البكالوريوس:  

 العربية . -لغة الدراسة :   

 

https://business.alsafwa.edu.iq/


 
 

      Republic of Iraq          جمهورية العراق       
 Ministry of Higher Education  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

   Scientific Research &   كلية الصفوة الجامعة    
ي     

 
 ALsafwa University College تقرير التقييم الذات

 Self-Assessment Report                        وفق المعايير الوطنية لالعتماد المؤسسي 
National Institutional Accreditation 

     Department of Business Administration                                                                            قسم ادارة االعمال            

 
 

4 

 

  -القيادة االكاديمية :

 أ.م.د. بدر محمد علوان رئيس القسم 

 م.م. رشا سالم جبار   مقرر القسم 

 واالدارة الحوكمة  : -الثاني المعيار

 واعضاء الطالب أي ،ممسؤولياته امام األطراف كافة وضع بهدف الحوكمة تشكل التي االبعاد غالبية القسم ضمي

 -:التالي النحو وعلى العامة، الحياة في االيجابية المشاركة روح يعزز وبما التدريس، هيئة

 االداري العمل وتفعيل تدعيم تتولى المختلفة والعلمية التنظيمية الهياكل من العديد هناك- :التنظيمي المستوى على

 .والتعليمات واالنظمة القوانين نطاق ضمن واالشرافي الرقابي

 تقارير هناك كما واالخالقي، الوظيفي للسلوك واضح ميثاق القسم متلكي : - والشفافية الرقابي المستوى على

 .ورسالتها الكلية اهداف مع يتوافق وبما الجودة ضمان شعبة مهام ضمن القسم واداء انجاز حول

 مشاركة هناك حيث ، واإلدارية االكاديمية االنشطة جميع في المشاركة مبدأ القسم شجعي :المشاركة مستوى على

 واالجتماع الخاصة، االستبانات خالل من التعليمية العملية مسار توجيه في التدريس هيئة واعضاء للطالب فعلية

 ./https://business.alsafwa.edu.iq االلكتروني الموقع عبر دارةالا مع التواصل يمكن كما الطلبة، ممثلي مع

 والتقنية والمادية المالية الموارد معيار : - الثالث المعيار

 : -على للقسم المالية الموارد تشمل

 المالية للموازنة الكمية المؤشرات. 

 الموازنة في والمرصودة المصروفة المبالغ. 

 للمؤسسة االستثمار عوائد. 

 : -فتتضمن للقسم المادية الموارد

 للمؤسسة االجمالية المساحة. 

 القسم عليها المقام االرض مساحة. 

 المباني إلى الخضراء المساحة معدل. 

 للمؤسسة المتوفرة الخدمات. 

https://business.alsafwa.edu.iq/
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 -: التقنية الموارد

 الحاسوب أجهزة. 

 االنترانيت منظومات. 

 جدول يبين اجمالي المساحة في الكلية -محور المواد المادية :

  

 المساحة  الموقع ت

 2م5000 ساحة وقوف السيارات الخارجية  1

 2م1000 الطلبة الخارجية  اكافتيري 2

 2م4000 النشاط الرياضي  3

 2م2500 االبنية  4

 2م700 الممرات 5

 2م1000 الحدائق  6

 2م14200 المساحة االجمالية  

 الدراسية القاعات مساحة يبين جدول

 عدد القاعات عدد الطلبة فيها مساحتها رقم الصف

 1 58 2م70 المرحلة االولى

 1 67 2م120 المرحلة الثانية

 1 55 2م70 المرحلة الثالثة

 1 69 2م120 المرحلة الرابعة

 
 

 الحاسبات وعدد المختبرات مساحة يبين جدول - :التقنية الموارد

 عدد الحاسبات مساحة المختبر اسم المختبر ت

 20 2م70 1مختبر حاسوب  1

 20 2م70 2مختبر حاسوب  2
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 التدريس هيئة اعضاء معيار : الرابع المعيار

 حملة تدريسيين ( 9 (و الدكتوراه شهادة حملة من ينتدريسي ( 5) بينهم تدريسي عشر اربعة ( 14 ) من القسم مالك يتألف

قسم العلوم المالية و قسم ادارة االعمال ( المختلفة لإلدارة واالقتصاد االختصاصات في موزعين الماجستير شهادة

 فيقعون (3) المتبقي العدد اما (وقسم االدارة الصناعية والمصرفية وقسم المحاسبة وقسم االقتصاد وقسم االدارة العامة 

 . ) الفيزياء والعربيو القانون) االختصاصات ضمن

 

 
 
 القسم في التدريسية بالهيئة الخاصة بالبيانات جدول 

 كلي الجنس اللقب العلمي الشهادة الحاصل عليها االختصاص

  انثى ذكر مساعدمدرس  مدرس استاذ مساعد استاذ ماجستير دكتوراه

 5 2 3 2 1 2 0 3 2 ادارة االعمال

 2 2 0 2 0 0 0 2 0 العلوم المالية والمصرفية 

 1 0 1 0 0 1 0 0 1 المحاسبة 

 1 1 0 1 0 0 0 1 0 االقتصاد

 1 0 1 0 0 0 1 0 1 االدارة العامة

 1 0 1 0 0 0 1 0 1 ادارة صناعية

 1 0 1 1 0 0 0 1 0 العربي

 1 0 1 1 0 0 0 1 0 القانون

 1 1 0 1 0 0 0 1 0 الفيزياء

 
 الطلبة معيار :الخامس المعيار

 القبول عمليات حول محددة تعليمات هناك كما ، االهلي التعليم نظام حسب معين تراكمي معدل لديهم الذين الطالب قبول يتم

 . الطلبة شؤون شعبة قبل من بها وااللتزام متابعتها يتم واالستضافة النقل وحاالت

 اعضاء هيئة التدريس

 حملة شهادة الدكتوراه

 حملة شهادة الماجستير 

 االختصاصات االخرى
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 ماضية سنوات ألربع الطلبة مستوى

 اقل معدل  عدد المنقولين الى الكلية  عدد الخريجين عدد الطلبة المسجلين عدد الطلبة الكلي  السنوات

 للخريجين

اعلى معدل 

 للخريجين

2019-2020 254 60 66 - 61.007 85.331 

2018-2019 264 77 56 - 54.482 96.135 

2017-2018 221 57 30 1 51.823 75.471 

2016-2017 232 85 53 1 52.638 94.776 

 

 ماضية سنوات ألربع الطلبة قبول معدل جدول

 تجاري تطبيقي احيائي علمي ادبي السنوات

 ادنى اعلى ادنى اعلى ادنى اعلى ادنى اعلى ادنى اعلى

2020-2019 65 52 59 53 58.42 52 62.43 53 72 55 

2018-2019 66.85 51.42 79.42 56.57 60.71 55.71 69.28 52.71 79.37 55 

2017-2018 63.85 51.57 79.42 57 63.85 54.85 59.14 53.57 78 55 

2016-2017 71.85 51.5 80.4 52.1 - - - - 76.3 54.3 

 

 ماضية سنوات ألربع الطلبة خريجي معدل

 المجموع الكلي المرحلة الرابعة  الثالثةالمرحلة  المرحلة الثانية  المرحلة االولى السنوات

 الناجحون الناجحون الناجحون الناجحون المقبولين التسلسل

2019-2020 64 57 66 53 66 306 

2018-2019 77 66 46 58 43 290 

2017-2018 57 46 49 44 29 255 

2016-2017 86 61 46 23 47 263 
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 العلمي البحث معيار - :السادس المعيار

 يتم ، التدريسيين لجميع بحثية خطة وضع دراسي عام كل بداية في يتم حيث جوانبه، جميع في العلمي البحث القسم شجعي

 المنشورة البحوث بخصوص العلمية للبيانات قاعدة وتوجدلعمادة الكلية  رفعها بهدف القسم مجلس قبل من عليها المصادقة

 .العلمية والورش والندوات

  2019 – 2020 الدراسي للعام الكلية في العلمية بنشاطات جدول         

 العدد اسم النشاط ت

 10 عدد البحوث الكلي 1

 - عدد البحوث العلمية التطبيقية 2

 3 عدد البحوث التي تخدم سوق العمل او ساهمت في ابتكار حل المشكلة 3

 4 عدد البحوث التي تعالج مشاكل المجتمع 4

 3 عدد البحوث المنشورة او المقبولة للنشر في مجالت علمية عالمية وعربية محكمة  5

 9 عدد المؤتمرات 6

 5 عدد الندوات 7

 3 عدد المحاضرات 8

 38 عدد الدورات 9

 
 

 
 المجتمع خدمة :السابع المعيار

 العالقات تفعيل وإعادة المجتمع بخدمة المرتبطة االجراءات تعزيز خالل من المجتمع بخدمة واضحة رسالة القسم تضمني   

 من العديد الخصوص هذا في وهناك العمل، سوق مع التقارب محاوالت عن فضالً  واإلقليمي، المحلي المجتمع مؤسسات مع

 -:التالي النحو وعلى المجتمع خدمة في تساهم أن شأنها من والتي القسم هيكلية تتضمنها التي والوحدات الكيانات

 (2018-2017)  حاضنة اعمال في العام،الصفوة الجامعة  كلية -ادارة االعمال قسم  أسس - :اعمالحاضنة  -1

 نشر الفكر الريادي والقيادة  علىحيث يتركز الدور االساسي لها  قسم ادارة االعمال تشكيالت احد وتعد

 ذلك من خالل تقديم الدعم ، ويكونالريادية وكذلك االبداع بين طالب الجامعة وكذلك افراد المجتمع المحلي

 فوة الجامعة وكذلك افراد المجتمعالفني واالداري الالزم لألفكار والمشاريع الريادية في مجتمع كلية الص

 .المحلي وبالتنسيق الممكن مع القطاع الخاص بحيث تصبح قادره على المساهمة في تحقيق التميه المستدامة
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 ذه الوحدة بتقديم أفضل الخدمات وتوفير أحسن السبل المتوازنةتعني ه -وحدة االرشاد النفسي والتربوي: -2

 والصحيحة لمساعدة الطالب نفسيا وعلميا واجتماعيا، ومعاونته على اكتشاف قدراته وامكانياته ومهاراته

 واستغاللها بشكل سليم لغرض الوصول الى أهدافه وتحقيقها بما يتفق مع هذه االمكانيات.

بعدة  تهدف إلى تأهيل وتطوير الطلبة في المجاالت الرياضية والفنية، حيث تقوم -:وحدة النشاطات الطالبية -3

 انشطة مختلفة خالل السنة الدراسية في الكلية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

 المجتمع على خاللها من تطل للكلية عريضة نافذة ،تشكل تدريبية تثقيفية تعليمية وحدة :- المستمر التعليم وحدة -4

 المتخصصة التدريبية الدورات تقديم خالل من واالنتاجية التربوية قطاعاته مختلف مع ايجابيا تفاعال وتتفاعل

 .كافة والمجتمع الدولة مؤسسات حاجات تلبي التي

يعد موضوع دراسات الجدوى و تقييم المشروعات االستثمارية  -:وحدة دراسات الجدوى وتقييم المشروعات -5

وتقديم ارشادات القرارات االستثمارية اْحد فروع اقتصاديات األعمال وهذه الوحدة البحثية تهدف إلى ترشيد 

ودراسات جدوى لمختلف الجهات سواء كانت حكومية او اهلية تأسست وحدة دراسات الجدوى وتقييم 

( بقرار من رئيس قسم ادارة االعمال وموافقة عميد كلية الصفوة 2019-2018) المشروعات في العام

  الجامعة .

 2020-2019 الدراسي للعام الكلية في المجتمع خدمة نشاطات جدول

 عدد النشاطات في الوحدة اسم الوحدة ت

 1 وحدة دراسات الجدوى وتقييم المشروعات 1

 8 المستمر التعليم وحدة 2

 5 النشاطات الطالبيةوحدة  3

 6 وحدة االرشاد النفسي والتربوي 4

 1 حاضنة اعمال 5

 1543 الصحي المركز 6

 

 المناهج :الثامن المعيار
 المعرفية الموارد تطوير اهمية على ركز اساسيا محوراً  العراق في والتعليم للتربية الوطنية االستراتيجية تضمنت لقد   

 في العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من واسهاما .العراقية الجامعات في للطلبة متميز مستوى لتحقيق تحديثها واستمرار

 وتحديث تطوير مشروع2009  عام منذ اطلق فقد العراق في العالي والتعليم للتربية الوطنية االستراتيجية مقومات تنفيذ

  تلتها ثم الصرفة والعلوم والزراعية والهندسية الطبية العلوم بمناهج البداية وكانت ، العراقية الجامعات في الدراسية المناهج
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 حصل الذي التغيير بعد مناهجها تطورت حيث 2015 – 2016 عام في االدارة واالقتصاد كلية سيما ال اإلنسانية، العلوم

في  الفصلي نظام تتبع العراقية الجامعات في االدارة واالقتصاد كليات مناهج إن إلى االشارة تجدر  2003 عام بالعراق

 الوقت الحالي.

 الثاني الفصل

 الذاتي التقييم برنامج في SWOT تحليل تطبيق

 -:التعليمية المؤسسة استراتيجية االول المحور

 :-سوات تحليل وفق االول المحور )أ

 :القوة نقاط

. واهدافه ورسالته القسم رؤية مع يتالئم بما وعالميا محليا بها ومعترف متميزة بكفاءة للبكالوريوس األكاديمية الشهادات منح

 من والتحديث التطوير برامج تبني في السباق إنه حيث من وعربيا ،االدارة  مجال في محليا الرائد ادارة االعمال قسم عدي

 المصادر إلى االستناد . والمالية والمحاسبية االدارية الموضوعات في الدولية والمسابقات الدراسي والنظام المناهج حيث

 

 مختلف في علمية كفاءات وجود . االدارية والموسوعات المختلفةاالدارة  وكتب والتوجيهات والتعليمات للقوانين األساسية 

 .االدارية  التخصصات

 :- الضعف نقاط

 والدورات العلمية والنشاطات المؤتمرات في العراق خارج المشاركة قلة . االستقاللية وعدم ، المالية االمكانيات ضعف

 .واالجنبية العربية الجامعات مع التواصل ضعف .التدريبية

 : -الفرص

 مرونة .للكلية الجديدة االستراتيجية الخطة ضوء في )واألهداف الرسالة الرؤيا،( سيما ال القسم استراتيجية في النظر إعادة

  االعتمادية على للحصول السعي الكلية عمادة خالل ومن االداري التعليم تطوير بخصوص االوربي االتحاد بعثة مع التعامل

 .الدولي واالعتراف
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 -:التهديدات

ادارة  أقسام من العديد فتح . بالكلية الخاصة المجاالت وكافة أإلداري العمل تطوير لغرض والفنية المالية التخصيصات قلة

 .االخرى  األهلية الكليات في االعمال

 -:األول المعيار المقترحة اإلجراءات)ب

 .الجديدة الكلية استراتيجية ضوء في القسم استراتيجية تعديل -1

 . والتقويم والتنفيذ للمتابعة متخصص فريق إعداد -2

 .الفعلي للواقع مطابقتها ومدى القسم استراتيجية لمتابعة دورية تقارير وضع -3

 -عناصر تقييم المحور االول كممارسات:ج ( 

 موثقة و معلنة على الموقع االلكتروني ولوحات عند مدخل بالقسموجود رؤية ورسالة واهداف خاصة  - 1

 وتتم علية مراجعتها سنويا .القسم 

 تحقق الرسالة متطلبات المؤسسة التعليمية وسوق العمل حيث يتم اخذ اراء الجهات المستفيدة برسالة - 2

 عن طريق استبيان . القسمواهداف 

 تم وضع خطط تحسين سنويا من قبل شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء ويصادق عليها من قبل مجلسي - 3

 

 وتستند هذه الخطط الى قواعد البيانات التي يتم توفيرها من الشعب والوحدات المختلفة للكلية. القسم

 يتم مراجعتها سنويا والتعديل عليها. للقسموجود تقارير تقييم ذاتي  - 4

 -:واالدارة الحوكمة الثانيالمحور 

 :سوات تحليل وفق الثاني المحور )أ

 :القوة نقاط

 .دورية بصفة مراجعتها يتم واضحة وجزئية كلية تنظيمية هياكل وجود

 : الضعف نقاط

 تطبيق عدم .الصحي للتأمين نظام الى االفتقار .الكلية مجلس داخل القرار اتخاذ في العمل أصحاب مشاركة عدم

 عدم. البناء الجدي للعمل والكفاءات القدرات استقطاب آليات ضعف .الكلية مستوى على االلكترونية الحكومة
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 (وحدات أو شعب ، مجالس ( بالحوكمة خاصة هيئات وجود

 : الفرص

 معايير تطبيق .القانون لكليات التعليم جودة لتحسين الحكومي البرنامج بتطبيق الكلية قدرات وتطوير بناء

 . الوزارة قبل من المعتمد العام المؤسسي االعتماد

 :التهديدات

 والعملية العلمية القدرات لبناء عمل فرق وجود عدم .تالقرارا اتخاذ في المركزية . الفجائية التغيير سياسة

 . التدريسية والهيئة لإلدارة

 -:الثاني المعيار المقترحة االجراءات)ب

 .تطبيقها وآليات ومعاييرها ومبادئها بالحوكمة للتعريف الكلية في العليا للقيادات تدريبية دورات عقد -1

 .القسم أو ،الكلية مستوى على سواء للحوكمة مجالس إنشاء -2

 . الحوكمة تطبيق مدى حول علمية دراسات إجراء -3

 .المجتمع وخدمة التعليمي باإلطار الخاصة والقوانين التشريعات أعداد في المصالح أصحاب أشراك -4

 -تقييم المحور الثاني كممارسات: عناصرج (    

 وجود هيكل تنظيمي يتم مراجعته بصورة دورية. -1

 تطبيق كافة االنظمة والقوانين مع وجود دليل بصالحيات مجلس الكلية والمناصب االدارية. -2

 وجود توصيف وظيفي موثق. -3

 المتوفرة في وجود خطة للتحسين مصادقة من مجلس الكلية ويتم مراجعتها سنويا حسب قواعد البيانات -4

 الكلية ونتائج استبيانات الطلبة والتدريسيين والجهات المستفيدة.

 وجود الئحة بالسلوك الوظيفي يتم العمل بها. -5

 وجود الية خاصة لتوزيع الحوافز مع وجود استمارة خاصة بالحوافز . -6

 وارباب الخريجينواخذ راي الجهات المستفيدة بواسطة استبانات يتم توزيعها على الطلبة والتدريسيين  -7

 العمل.

 يتم تلقي الشكاوي والتعامل معها عن طريق وحدة شؤون المواطنين عن طريق الموقع االلكتروني. -8
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 اعتماد تعليمات وضوابط الترقيات المعممة من قبل الوزارة والجامعة ويتم االلتزام بها في تطبيق نظام -9

 الترقيات للتدريسيين .

 .الكليةحيث ان التعيين مركزي من قبل  الكليةبتعليمات  القسمترتبط عملية تعيين الموظفين في  -10

القسم يتم تحديثه بصورة دورية ويقوم بنشر الرؤية والرسالة واهداف  القسمالموقع االلكتروني في  -11

 ووصف البرنامج االكاديمي والسيرة الذاتية للتدريسيين.

 تعليمات انضباط الطلبة .وجود لجنة خاصة بانضباط الطلبة تنظر مشاكل الطلبة وتطبق  -12

 تعتمد عمادة الكلية سياسة الباب المفتوح في استقبال اراء ومقترحات الطلبة مع وجود ممثلين لكل -13

 مرحلة دراسية يشاركون في حل المشكالت ووضع الجداول االمتحانية.

 االلكتروني. وجود لجنة خاصة تقوم بعملية تدقيق استالل البحوث العلمية ويتم تطبيق برنامج االستالل -14

 قيام شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء بعمليات التدقيق الداخلي بصورة منتظمة. -15

 باالستفادة من عمليات التغذية الراجعة من قبل الطلبة من خالل اعالن نتائج االمتحانات القسمقوم ي -16

 الى االستفادة من باإلضافةلكي يعرف الطلبة مستواهم ولكي يتسنى مساعدة الطلبة المتعثرين دراسيا 

 للكلية. عمليات التغذية الراجعة من الجهات المستفيدة لغرض التحسين من واقع البرنامج التعليمي والخدمي

 وجود خطط تدريبية للتدريسيين والموظفين لغرض الرفع من كفاءة المؤسسة التعليمية. -17

 -الموارد المالية والمادية: ثالمحور الثال

 -المحور الثالث وفق تحليل سوات: (أ

 -:(الموارد المالية) نقاط القوة

وجود شعب ووحدات متخصصة بالشؤون المالية والتدقيق داخليا وخارجيا في الهيكل التنظيمي للكلية. 

االنظمة الحديثة االلكترونية في التعامالت المالية، مثل الكي كارد والماستر كارد ضمن القطاع  تطبيق

 رية واالنظمة والتوجيهات المعلنةاالمتثال للقوانين المحاسبية من خالل تنفيذ القوانين السا لمؤسسة.المالي ل

 نظام محاسبي موثق ومعتمد وموحد تلتزم به كافة وحدات الكلية. . وجودالوزارةمن 

 -نقاط الضعف:

 اضافية ثانوية للتمويلعدم كفاية التخصصات المالية في بعض فصول وابواب الموازنة . عدم وجود موارد 

 الخاصة بالتمويل. تالقرارابهدف دعم الموارد وتنويعها. المركزية في اتخاذ 
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 -: )المادية الموارد( القوة نقاط

 وضمان دعم في تسهم وآمنة كافية مادية موارد توفير .الدراسية القاعات من كافي عدد على الكلية تحتوي

 المواقع كل في المادية الموارد توزيع .)مختبرات  مطاعم  مالعب  مباني ( والخدمات البرامج وجودة سالمة

 .الجميع لتخدم

 -:الضعف نقاط

 .الخاصة االحتياجات لذوي خاصة ومرافق خدمات وجود عدم

 -:)التقنية الموارد( القوة نقاط

 . (G L P )لمعايير للمختبرات المخصصة المساحة مالئمة .القسم داخل المختبرات من كافي عدد وجود

 

 -:الضعف نقاط

 في النقص .المختبرات بصيانة متخصص مالك إلى االفتقار .المختبرات في المخصصة الحاسبات عدد قلة

 .برامجها وتدريس المختبرات ادارة عن المسؤول التدريسي المالك

 :- الفرص

 .التعليمية المختبرات تطوير مشروع الوزارة تبني .الكلية موقع ضمن للقسم جديد بناء استحداث

 -:التهديدات

 .والتحديث للتطوير الكافي التمويل وجود عدم

 -:الثالث المعيار المقترحة االجراءات)ب

 .المستقبلية والمتطلبات لالحتياجات شمولية خطة وضع -1

 .الكلية مصادر من المتحصلة االموال من جزء وتخصيص المالية بموارد الخاصة التشريعات بتعديل المطالبة -2

 .اليها الماسة للحاجة الحاسبات مجال في متخصص كادر توفير -3

 .الحاسبات لصيانة وحدة انشاء -4

 .الكلية مستلزمات تحديث في للمساعدة العام والقطاع الخاص القطاع مؤسسات في والتفاعل الترابط زيادة -5
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 -عناصر تقييم المحور الثالث كممارسات:ج ( 

 االحتياجات والموارد والنفقات ويتم مراجعتها بصورة دورية وتعبر هذهتوفر خطة مالية موثقة تتضمن  -1

 الخطة عن حاجات الكلية لتحقيق رؤيتها ورسالتها واهدافها.

 النادي والساحات. وتأجيريوجد تنوع لمصادر التمويل من حيث ايرادات واصدار الوثائق   -2

 العمادة. فشراإوبتتم عملية تنظيم الشؤون المالية عن طريق الشعبة المالية ووحدة صندوق التعليم العالي   -3

 تتولى شعبة الرقابة والتدقيق عمليات التدقيق االداري والمالي بصورة دورية . -4

 تحتفظ شعبة التخطيط بقاعدة بيانات بالموارد المادية في الكلية. -5

 الى مكاتب وغرف للتدريسيين باإلضافةافي من القاعات الدراسية والمختبرات تحتوي الكلية على عدد ك  -6

 ا من المرافق كالنادي الطالبي والساحات الرياضية.هواالداريين وغير

 على تطبيق معايير الجودة الخاصة بالبنى التحتية. باإلشرافتقوم الوحدة الهندسية   -7

 .إنترانتع وجود شبكة تتوفر شبكة انترنيت في اغلب الشعب االدارية م -8

 -المحور الرابع اعضاء هيئة التدريس:

 -المحور الرابع وفق تحليل سوات: (أ

 -نقاط القوة:

 متميزة ومتنوعة ال سيما تلك العائدة من الخارج. توفر قاعدة بيانات محدثة ومعلنة اداريةوجود كفاءات 

 .(التعليم االلكتروني)معظم التدريسيين اسلوب التدريس الحديث  إعتمادللتدريسيين. 

 -نقاط الضعف:

قلة التدريسيين اصحاب االلقاب العلمية. عدم وجود التدريب العملي والعلمي الكافي لتطوير المؤهالت 

 ال سيما على المستوى االقليمي والدولي.  التعليمية

 -الفرص:

 الحرص على التنمية المهنية الذاتيةتوجه الوزارة لتنفيذ البرنامج الحكومي الشامل لتطوير االداء التعليمي. 

     للتدريسيين من خالل اعتماد الوسائل الحديثة في التعليم. السعي لعقد اتفاقات توأمة مع عدد من الجامعات العالمية.      

 إمكانية االستفادة من االستقطاب للكفاءات العلمية العائدة والكفاءات الموجودة في سوق العمل.
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 -التهديدات:

ضعف الحماية الممنوحة  أو التنسيب أو الهجرة. حاالت الوفاةقص عدد من الكفاءات العلمية بسبب تنا

.التعارض بين بعض التعليمات والضوابط الوزارية مع القوانين  التشريعي للتدريسي، ال سيما على المستوى

 تسارع في مقابل الروتين المؤسسي.النمو والتطور التكنولوجي الم العلمية النافذة، ال سيما في ميدان الترقيات

 التعليم الوطني. استقطاب االساتذة االجانب على حساب

 -:الرابع المعيار المقترحة االجراءات

 .التدريسية العملية في المستخدمة االساليب تنوع طريق عن االستاذ يمارسه الذي الدور تعزيز -1

 شبكة سيما ال الوسائل تلك على التدريسيين وتدريب للتعليم حديثة وطرق وسائل ادخال على العمل -2

 .االنترنيت

 .المناظرة االجنبية الجامعات مع والبحثي العلمي للتعاون آليات إنشاء -3

 -عناصر تقييم المحور الرابع كممارسات:ج( 

 وجود عدد كافي من اعضاء هيئة التدريس وبمختلف التخصصات ومن حملة الشهادات العليا لكن يوجد -1

 قليل من التخصصات.نقص في عدد 

 وبالتعاون مع رئيس القسميتم توزيع اعضاء هيئة التدريس على اللجان بشكل عادل عن طريق  -2

 العمادة.

 وجود خطط بالبرامج التدريبية للتدريسيين يتم اعدادها بواسطة وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع معاون -3

 .عمادة الكلية ويتم رفع هذه الخطط الى القسمجات العلمي حسب احتيا ورئيس القسمالعميد للشؤون العلمية 

 الهيئة التدريسية وشهاداتهم ومؤهالتهم العلمية في شعبة بأعضاءتوجد قاعدة بيانات كاملة محدثة  -4

 .التخطيط

 يشارك اعضاء الهيئة التدريسية في العديد من النشاطات العلمية سنويا كالمؤتمرات والندوات وورش -5

 ا داخل وخارج الكلية.العمل والدورات وغيره

 وجود اوامر ادارية تصدر سنويا بالمواد والمقررات التي يكلف بها التدريسي بالتدريس وتكون متناسبة -6

 مع النصاب المحدد لكل لقب علمي.

 البحوث عن طريق كتب الشكر والتقدير . إلجراءالتدريسيين  القسم رئاسةتدعم  -7
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 وضوابط يتم تحديدها من قبل الوزارة.يتم منح الجوائز العلمية وفق معايير  -8

 -الخامس الطلبة: المحور

 -المحور الخامس وفق تحليل سوات: (أ

 -نقاط القوة :

كما  يد فما فوق في الدراسة االعداديةنوعية الطلبة المقبولين في الدراسة األولية جيدة اذ يمثلون معدالت ج

االرشاد والتأهيل أو على مستوى األداء الدراسي فضالً اليات متعددة لدعم الطلبة سواء على مستوى  توجد

 نظام لدعم الطلبة ماليا . عن وجود

 -نقاط الضعف:

 من القسمنقل عدد من الطلبة إلى عدم التناسب بين عدد الطلبة المقبولين و المالك التدريسي الفعلي, و

 على مستواهم العلمي مما يؤثر القسمالعراق الدارسين وفق نظم دراسية مختلفة عما موجود في  خارج

،وعدم وجود جهة رسمية  القسمالمقاصة العلمية لهم وهو ما يؤثر سلبا على مخرجات  حتى بعد إجراء

 جنبية.لق باللغات األاتحاد الطلبة، فضالً عن ضعف القدرة اللغوية للطالب فيما يتع لتمثيل الطلبة بعد الغاء

 -الفرص:

الدولية  الدورات والندواتتزويد الطلبة بفرص لتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خالل المشاركة في 

والتنمية الذاتية والمهنية للطلبة من خالل التدريب الصيفي، فضالً عن السعي لزج الطلبة  اسنوي واالقليمية

 من خالل وحدة التأهيل و التوظيف في الكلية . في سوق العمل

 -التهديدات:

وتأثيره على سوق العمل، وعدم استقرار الوضع االمني االخرى المنافسة القوية من الكليات االهلية 

البلد قبول الطلبة على النفقة الخاصة والقنوات االخرى وتأثيره على المخرجات التعليمية  واالقتصادي في

 ملية التعليمية.واساءة استعمال وسائل التطور التكنلوجي في الع بشكل عام. تأثير العولمة

 -:الخامس المعيار المقترحة االجراءات)ب

 .التدريسي الكادر عدد مع بالمقارنة الطلبة من مالئم عدد لقبول واضحة آلية وضع ضرورة -1

 .والتعلم التعليم عملية في الفعلية المشاركة بهدف للطلبة ممثلة جهة ايجاد -2

 



 
 

      Republic of Iraq          جمهورية العراق       
 Ministry of Higher Education  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

   Scientific Research &   كلية الصفوة الجامعة    
ي     

 
 ALsafwa University College تقرير التقييم الذات

 Self-Assessment Report                        وفق المعايير الوطنية لالعتماد المؤسسي 
National Institutional Accreditation 

     Department of Business Administration                                                                            قسم ادارة االعمال            

 
 

18 

 

 -:كممارسات الخامس المحور تقييم عناصر )ج

 .ومعلنة واضحة سياسة وهي وفق قانون التعليم االهلي القبول سياسة الى الكلية في القبول يخضع -1

 كافة فيه يدون االولية للدراسات الطلبة شؤون شعبة في به ظاالحتفا يتم طالب بكل خاص ملف وجود -2

 .االكاديمي ومستواه ومعلوماته نشاطاته

 ونادي ومختبرات دراسية قاعات من للطلبة والصحية الخدمية والمرافق المستلزمات كافة الكلية توفر -3

 .الطبية للرعاية عيادة توفير عن فضالً  رياضية وساحات طالبي

 . لهم المقدمة الخدمات حول للطلبة استبيانات بعمل االداء وتقويم الجودة ضمان شعبة تقوم -4

 .العلمية الرصانة وتحقيق يتالئم بما الطلبة تقويم عمليات بمراجعة دورية بصورة الكلية تقوم -5

 ونسب الطلبة اعداد حول بيانات قاعدة بإعداد االولية للدراسات الطلبة وشؤون التخطيط شعبتي تتولى -6

 .والتأجيل والرسوب النجاح

 من الطلبة يتمكن لكي العملية والمتطلبات االمتحانات نتائج اعالن خالل من راجعة بتغذية الطلبة تزويد -7

 .مستواهم تحسين

 العديد يشمل سنوي برنامج بإعداد الوحدة هذه تقوم التربوي والتوجيه النفسي واالرشاد وحدة الكلية في يوجد -8

 مشاكل اهم على الوحدة اطالع عن فضالً  التربوي النفسي باإلرشاد الخاصة والمحاضرات الندوات من

 .حلها في والمساعدة االجتماعية الطلبة

 .الطلبة انضباط تعليمات وفق تعمل التي الطلبة انضباط لجنة تشكيل -9

 سنوي منهاج وفق للطلبة والثقافية والرياضية الفنية النشاطات بتنظيم الطالبية النشاطات وحدة تهتم -10

 .للوحدة

 -:العلمي البحث المحور السادس

 -:سوات تحليل وفق السادس المحور ) أ

 :- القوة نقاط

 اعضاء ايضا ،وتشجع سنة كل في علمي مؤتمر اقامة على الكلية تعمل حيث السنوية، المؤتمرات اقامة

 العالمية المجالت في النشر الكلية تشجع كما . الخارجية المؤتمرات في المشاركة على االكاديمية الهيئة
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 جائزة الكلية ،وتخصص Scopus ،( Thomson Reuters سكوبس) بيانات قاعدة في المدرجة المحكمة 

 الندوات من العديد المختلفة الكلية اقسام تنظيم عن فضالً  هذا . الكلية يوم في المتميزين االساتذة لتكريم سنوية

 .والورش

 -:الضعف نقاط

 البحوث قلة . داخلية او خارجية سواء البحثية المنح نظام وتفعيل توفير وعدم المالية التخصيصات قلة

 عدم .الدولية الساحة على النشر وتأثير العلمي البحث جودة ضعف .التدريسيين أعداد مع مقارنة المنجزة

  بنك برامج مثل العلمي بالبحث الخاصة المادية الموارد ضعف .الكلية في متخصصة بحثية مراكز وجود

 فعلية مشاركة وجود عدم . والدولي المحلي البحثي التعاون ، الموحدة االلكترونية المكتبة المعلومات،

 . العلمي البحث خطط صياغة في المستفيدة للجهات

 -:الفرص

 واالبداع االبتكار لدعم قوية رغبة توفر .والعربية االجنبية والمحكمة الرصينة المجالت في للنشر السعي

 المواقع استخدام نحو التوجه .القسم أو الكلية أو الوزارة مستوى على سواء البحثي المجال في والتمييز

 .البحثي الميدان في الحديثة العلمية والمنصات االلكترونية

 -:التهديدات

 والنزاهة الشفافية منظومة اختالل .والريادة واالبداع االبتكار ثقافة وغياب العلمي البحث ثقافة انتشار ضعف

 عدم .واالبتكار العلمية البحوث نتائج من االقتصادي المردود ضعف .واألكاديميين الباحثين بعض لدى

 بإدراج يسمح ال مما العربية، باللغة األحيان من كثير في والنشر البحوث نتائج من لالستفادة آلية وجود

 مع االتصال ضعف .المدى طويلة الوطنية البحثية المشروعات وغياب العالمية التصنيفات في البحوث

 في الباحثين تركيز .الداعمة الدولية المؤسسات مع الشراكة فرص استغالل عدم الدولية، البحوث مراكز

 العقول هجرة .وطنية قضايا لحل الموجه البحث وتغييب العلمية الترقيات ألغراض األبحاث على الجامعات

 غالبية وعزوف األكاديمية المؤسسات داخل التعامل بيروقراطية .المناسبة بالطريقة استغاللها وعدم

 .المستقرة غير والحوكمة البحثية القيادات وغياب المتميزين الباحثين
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 -:السادس المعيار المقترحة االجراءاتب( 

 .االبتكارية واألعمال العلمية البحوث مشاريع ودعم العلمي البحث مخصصات زيادة -1

 .االلكترونية السيما الكلية، في كافية بحثية بنى توفير -2

 .العالقة ذات الدولية المؤسسات مع للتشارك مناسبة لبيئة الدعم توفير -3

 العلمي الباحث مهمة تسهل التي  الدولية أو المحلية  الخارجية لالستعارة مكاتب إنشاء -4

 .والتطوير البحث أنشطة في المشاركة في الخاص القطاع دور تفعيل -5

 على تركز التي العليا الدراسات برامج في وتنوع الدولي المستوى على البحثي للتعاون قاعدة توفير -6

 الجانب

 . البحثي

 .عالمية علمية بحثية مراكز في المغتربين العراقيين الباحثين مع التنسيق -7

 -:كممارسات السادس المحور تقييم عناصر )ج

 خطة بوضع العلمية واالقسام العلمية للشؤون العميد معاون مع بالتعاون العلمية الشؤون وحدة قيام -1

 .الى عمادة الكلية ورفعها مصادقتها يتم العلمي للبحث

 .باالبتعاث الخاصة والجامعية الوزارية والضوابط التعليمات الكلية تتبع -2

 الشكر كتب وتقديم اسبوع كل من العلمي للبحث يوم تخصيص حيث من الباحثين بدعم الكلية عمادة تقوم -3

 . والتقدير

 . العلمية البحوث إلجراء الضرورية المستلزمات كافة لتوفير الكلية تسعى -4
 . سنويا واحد مؤتمر إلقامة ميزانية بتخصيص الكلية تقوم -5
 كتب منحهم طريق عن الرصينة العلمية المجالت في النشر على التدريسيين بتشجيع الكلية عمادة تقوم -6

 .العلمية والترقيات العلمي ادائهم وتقييم والتقدير الشكر
 بيانات قاعدة توفير على التخطيط وشعبة االداء وتقويم الجودة ضمان وشعبة العلمية الشؤون وحدة تعمل -7

 .العلمية النشاطات العلمية البحوث بجميع
 كتب منحهم خالل من الجوائز على للحصول التدريس هيئة اعضاء تشجيع على الكلية عمادة تعمل -8

 .والتقدير الشكر
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 لجنتين تشكيل تم حيث العلمي البحث واخالقيات الفكرية الملكية حقوق على الحفاظ على المؤسسة تعمل -9

 .الفكرية بالسالمة تعنى واالخرى االستالل برامج بتطبيق تعنى االولى
 بتوفر المكتبة هذه وتمتاز العلمية الكتب بأحدث سنويا تزويدها على تعمل مكتبة الكلية في توجد -10

 والرسائل للكتب االلكترونية النسخ من عدد على المكتبة وتحتوي المناسبة والصحية البيئية الظروف

 . الموجودة والدوريات الكتب بكافة كاملة بيانات قاعدة وجود مع واألطاريح
 .العراقية الجامعات في بحوثهم إلجراء للباحثين المهمة تسهيل كتب توفير على الكلية تعمل -11

 -السابع خدمة المجتمع: المحور

 -المحور السابع وفق تحليل سوات: )أ

 -نقاط القوة :

 القطاعين العام والخاص من خالل التعليمتنظم الكلية الدورات القصيرة للتطوير المهني، استجابة لطلبات 

العمل والحلقات الدراسية في كل عام ، وبمشاركة  المستمر. تنظم الكلية المؤتمرات والندوات وورش

إعداد البحوث الخاصة بخدمة المجتمع سواء على المستوى البيئي أو المستوى  قطاعات المجتمع العديد من

إلى بعض المؤسسات االنسانية وتنظيم الزيارات. تقديم خدمات  بالتبرعات والهبات القانوني. القيام

 في القطاعين العام والخاص. استشارية مختلفة للمؤسسات

 -نقاط الضعف:

عدم وجود معيار محدد لقياس مدى رضا الجهات المستفيدة من الخدمات المقدمة . عدم وجود تخصيصات 

اليات التنسيق بين الكلية والجهات المعنية بخدمة لدعم االنشطة الخاصة بخدمة المجتمع . ضعف  مالية

 والدولية. المجتمع المحلية

 -الفرص:

سواء على المستوى المحلي أو  في اعداد دراسات الجدوى وتقييم المشاريعاجراء عدد من مسابقات 

 للتطور الذاتي والمهني . الدولي األمر الذي يتيح الفرصة

 

 



 
 

      Republic of Iraq          جمهورية العراق       
 Ministry of Higher Education  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

   Scientific Research &   كلية الصفوة الجامعة    
ي     

 
 ALsafwa University College تقرير التقييم الذات

 Self-Assessment Report                        وفق المعايير الوطنية لالعتماد المؤسسي 
National Institutional Accreditation 

     Department of Business Administration                                                                            قسم ادارة االعمال            

 
 

22 

 

 -التهديدات:

 المالية المخصصة بالمقارنة مع التطور الحاصل .قلة التخصيصات 

 -المقترحة للمعيار السابع: ت( اإلجراءاب

 العمل على اشراك ممثلي ارباب العمل في مجالس الكلية..  1

 مكاتب اتصال مع ممثلي المجتمع المدني. ء. إنشا 2

 . إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بخدمة المجتمع المدني. 3

 -عناصر تقييم المحور السابع كممارسات: (ج

 .الكلية مجلس قبل من ومصادقة موثقة التحسين خطط ضمن المجتمع خدمة لغرض للكلية خطط وجود -1

 عن باإلعالن الوحدات هذه وتقوم التربوي واالرشاد للتوجيه ووحدة المستمر للتعليم وحدة وجود -2

 .التدريبية برامجها

 من المقدمة الخدمات العمل وورش والندوات المؤتمرات جميع عن باإلعالن االلكتروني الموقع يقوم -3

 .المجتمع خدمة مجال في الكلية قبل
 -الثامن المناهج: المحور

 -المحور الثامن وفق تحليل سوات: ( أ

 -نقاط القوة:

إلى األمر  إسنادافي الجامعات العراقية  كليات االدارة واالقتصادتطبيق مشروع تطوير وتحديث مناهج 

 القسمالة . التوافق بين المناهج الدراسية ورس 2014/  2/  5في  1079/  4الوزاري المرقم ب ت أ

 المعلنة. 

 -نقاط الضعف :

عدم وجود مشاركة فعلية للجهات المستفيدة في تصميم وتطوير المناهج. انعدام اليات التعاون الدولية 

 الترجمة التي تخدم كال من التعلمالمالية المخصصة للتأليف ولتطوير المناهج. قلة الموارد  واالقليمية

 والتعليم.
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 -الفرص :

 ة الجديد الموحد، فضالُ عن مشروعالسعي لتطوير المناهج من خالل تطبيق نظام المقررات الدراسي

بسوق العمل وتلبية احتياجاته المتزايدة  االهتمامفي الجامعات العراقية.  االدارةوتحديث مناهج  تطوير

 من المعلومات الجديدة للكفاءات العلمية التي انهت دراستها في الخارج. االستفادة والمتطورة.

 -التهديدات:

االزمات المالية والسياسية المستمرة واثرها على خطط تطوير المناهج التعليمية. عدم التقبل أو التردد من 

ضعف ارادة الكادر التدريسي في ميدان التطوير الذاتي. ضعف الثقة المتبادلة بين والتحديث.  التغيير

 ضمن االطار التعليمي بسبب انعدام التواصل. االجيال المختلفة

 -المقترحة للمعيار الثامن: تاإلجراءا ( ب

 العلمي.المراجعة الدورية للمناهج التعليمية من خالل لجان متخصصة بالمقارنة مع التطور والتقدم  - 1

 اعداد تقارير منتظمة عن حاجات سوق العمل واحتياجاته ومدى مالئمتها للمناهج المعتمدة. - 2

 المجال للمؤسسات التعليمية في القطاع الخاص وارباب العمل بالمشاركة في وضع المناهج. إتاحة - 3

المناهج والتوجهات العامة  الطلبة والمعنيين لتحديد متطلباتهم وصياغة آلراءباالستماع  القسمقيام  - 4

 تحقيق رغباتهم واحتياجاتهم. نحو

 بين متطلبات التحديث والتطبيق وحاجات المتعلم والمجتمع. اإلمكانتحقيق التوازن قدر  - 5

 االستفادة من نتائج التقييم في عملية أتخاذ القرارات التصحيحية لتطوير المناهج والبرامج التعليمية. - 6

 -الثامن كممارسات: عناصر تقييم المحور (ج

 توضح مدى مالئمة اهداف المناهج مع المخرجات للقسموجود دراسة معدة من قبل اللجنة العلمية  - 1

 التعليمية ومدى مطابقتها للمعايير العالمية .

لم وجود وصف اكاديمي لجميع المقررات الدراسية يوفر معلومات كافية عن طرق التعليم والتع - 2

 ومحتويات المقررات وهو معلن على الموقع االلكتروني وموثق. والتقويم
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تحتوي المقررات الدراسية على جوانب نظرية وعملية تساعد الطالب على اكتساب المهارات  - 3

 التطبيقية.

 والتعليم اساليب متنوعة للتعليم والتعلم تتضمن المحاضرات التفاعلية والتعليم االلكتروني القسمعتمد ي - 4

 الذاتي واسلوب حل المشكالت والتعليم في مجموعات صغيرة.

 تعزيز التعليم الذاتي للطلبة عن طريق بحوث التخرج في السنة الدراسية االخيرة. - 5

 وجود تنوع في طرق تقويم الطلبة مثل االمتحانات النظرية وااللكترونية واالمتحانات الشفوية . - 6

 

 

 

 


