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 :مقدمة
 لتبني استراتيجية شاملة ومحددة جامعة بغداد وتماشيا مع متطلبات شعبة ضمان الجودة وتقييم األداءفي ضوء التوجيهات الصادرة من رئاسة 

االداء تحسين ل تسعى واهداف محددةذات برامج  خطةاعتماد تم  ،العلميةمن اجل تحسين المخرجات  األكاديميوالتزاما بمعايير االعتماد 

 ت)اإلنشاءاالبنى التحتية تضمنت هذه الخطة عدة محاور منها تأهيل وادامة  .2019/2020الدراسي قسم الكيمياء للعام  والمهني في األكاديمي

بما يتناسب مع التقدم الحاصل في  تطوير المناهج الدراسية والتجارب المختبريةمع واالبنية واألجهزة المختبرية للدراسات األولية والعليا( 

مع إقامة ورش عمل ودورات تدريبية ألعضاء الهيئة  مجاالت التعليم والتعلم في مجال علوم الكيمياء مع توظيف تكنلوجيا التعليم كأساس

من قبل  يتم تنفيذ هذه الخطة .العلم التدريسية تتضمن استخدام البرامجيات الكيميائية في التعليم وكذلك استخدام اللغة اإلنكليزية باعتبارها لغة

وفق و بشكل ثابترئاسة القسم  عملت. الفاعلة للهيئة التدريسية في التنفيذ ةمع المساهم رئيس القسم وأعضاء مجلس القسم واللجنة العلمية

وفق رؤية متكاملة ورسالة واضحة وأهداف واقعية وقيم حاكمة سينتج  بنيتوالتي ستراتيجية االخطة الالتخطيط العلمي المدروس لصياغة 

االرتقاء والنهوض بالواقع وتخضع للمتابعة ويجري تقييمها وفق مؤشرات ومقاييس النجاح بما يحقق الطموح س والتي خطط عمل رصينةعنها 

  .التعليمي

 

 

 

 

   القسم رئيس
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 : الهيكل التنظيمي والمواردالمحور االول

 

 

 

 فترة التنفيذ مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف المعيار

ال
هيكل التنظيمي والموارد

 

الموارد والبنى 

 التحتية

زيادة المقاعد في القاعات الدراسية  -1

 الستيعاب الزيادة في اعداد الطلبة.

صيانة أجهزة الحاسوب وشاشات  -2

 العرض في القاعات الدراسية.

صبغ ممرات القسم وبعض  -3

 المختبرات.

 ذكية قاعات انشاء على العمل -4

 بالقسم حديثة

هيل القاعات الدراسية للطلبة أت -1

 وتزويدها بكافة االحتياجات

ت اركالسبو الضرورية لها

الجديدة ووضع المراوح السقفية 

واالنارة واضافة بعض الكراسي 

 الضرورية لتلك القاعات.

السقوف الثانية الالزمة  صيانة -2

لبعض القاعات الدراسية وعمل 

كافة التأسيسات الكهربائية 

 المطلوبة.

في القسم خاصة  انتشكيل لج -3

لتوثيق اعمال القسم العلمية 

قاعدة بيانات  النشاءكلجنة 

ولجنة ين الكترونية للتدريسي

فة األلكترونية لألعمال األرش

 والواردة الصادرة (األدارية

 .(ية بالقسمواألكاديم

 

مجلس  + القسم رئاسة

القسم + لجنة 

 المشتريات والصيانة

2019/2020 
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 المناهج وطرائق التدريس :المحور الثاني

 

 

 

 

 

 فترة التنفيذ مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف المعيار

المناهج وطرائق
 

س
التدري

 

تطوير 

الخبرات  

 والمهارات

 للتدريسيين

 

 العمل على تطوير مناهج الدراسات العليا واألولية بما

 الحاصلة في مجاالت الكيمياء المختلفة يتالئم مع التطورات 

 وبما يتوافق مع التطور المتبع في الجامعات العالمية الرصينة 

 والتأكيد على استخدام مصادر وكتب حديثة 

 )ال تتجاوز فترة النشر خمس سنوات(. 

االجتماع دوريا وخالل العام  -1

الدراسي مع التدريسيين وحثهم 

على استخدام أحدث الطرق في 

 مهنة التدريس.

وجوب تحديث المنهج -2

من قبل التدريسي الدراسي 

للمادة الدراسية وبما اليقل عن 

15.% 

تحديث المصادر واالعتماد -3

على الحديثة منها في منهاج 

 التدريس.

في فترة فتح صفوف الكترونية -4

 جائحة كورونا.

 + القسم رئيس

اللجنة العلمية + 

 التدريسيين

2019/2020 
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 اعضاء هيئة التدريس :المحور الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 فترة التنفيذ مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف المعيار

اعضاء هيئة 
س

التدري
 

 فاعلية زيادة

 االداء

 للتدريسيين

 

اعداد خطة البحوث العلمية للعام  -1

الخاصة  2019/2020الدراسي 

 بالتدريسيين.

الحث على مشاركة التدريسيين  -2

في األنشطة داخل وخارج الكلية 

 كالمؤتمرات والندوات.

حث التدريسيين على اكمال  -3

متطلبات الترقيات العلمية خالل 

 الفترات المحددة لها.

تحفيز التدريسيين  وتشجيع مهاراتهم  -1

 رصينةعلى انجاز بحوث   دراتهمقو

 فيوالتشجيع للنشر 

 .Clarivate ,Scopus مستوعبات

ومواصلة تدريب اعضاء الكادر 

التدريسي من خالل فتح المجال 

لدورات التدريبية وتفعيل نشاطاتهم 

الورش والندوات والمشاركة  بإقامه

  .بالمؤتمرات المحلية والعالمية

 + القسم رئيس

 اللجنة العلمية +

 التدريسيين

2019/2020 
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 الطلبة المحور الرابع:

 مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف رالمعيا
مسؤولية 

 التنفيذ
 فترة التنفيذ

الطلبة 
 

اعداد جيل 

واعي قادر على 

مواجهة الحياة 

 العملية

 لألبداعتهيئة بيئة جامعية محفزة  -1

والتمييز محورها الطلبة من خالل 

 تذليل الصعوبات التي تواجههم

واحتضان مواهبهم ودعمها 

ورعايتها، وتحفيزهم على التمييز 

 .االبداعي في التعليم

  

حث الطلبة على االلتزام بالدوام  -1

 والتحلي باخالق الجامعة.

توفير المواد واألجهزة المختبرية  -2

 لعمل التجارب العلمية.

شراء أجهزة مختبرية وتصليح  -3

 العاطل منها.

نة األجهزة الكهربائية وتبديل صيا -4

المصابيح الكهربائية في القاعات 

 الدراسية والمختبرات وممرات القسم.

عمل الدورات في السالمة المختبرية  -5

وكتابة البحوث العلمية وتصميم 

 البوسترات لطلبة الدراسة األولية.

تهيئة القاعات الدراسية للطلبة  -6

 واالهتمام بنظافتها.

العمل الجماعي غرس روح التعاون و -7

من خالل القيام باالعمال التطوعية 

 الطالبية.

االهتمام بالمناطق الخضراء المحيطة  -8

بالقسم من خالل ادامة الحدائق 

 وزراعة الشتالت المختلفة فيها.

 + القسم رئيس

 العلمية  اللجنة
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 االمتحانات: المحور الخامس

 

 

 

 

 فترة التنفيذ مسؤولية التنفيذ المتابعة والتنفيذمؤشرات  إجراءات التحسين االهداف المعيار

ال
تقويم واالمتحانات

  

 الطلبة قدرة قياس

 التحصيل ومدى

 العلمي

االمتحانات الفصلية وضع جداول 

قبل وقت مناسب واشراك  والنهائية

الطلبة واخذ رأيهم عند وضع 

وتفعيل االمتحانات  الجداول

 االلكترونية في فترة الجائحة.

 

القاعات االمتحانية  تأهيل -1

بما يتناسب مع متطلبات 

االمتحانات )سعة القاعة وعدد 

مع توفير وصيانة  الطلبة(

 .أجهزة التبريد

تهيئة اللجنة االمتحانية من  -2

خالل االجتماع مع أعضائها 

وتوفير كافة متطلبات 

 االمتحانات.

محاولة منع حاالت الغش  -3

في االمتحانات من  االلكتروني

هزة التشويش في خالل أج

 القاعات الدراسية.

لجنة امتحانية تشكيل  -4

الكترونية وقاعات الكترونية 

االمتحانات االلكترونية  ألداء

 خالل فترة الجائحة.

رئاسة القسم + اللجنة 

 االمتحانية + التدريسيين
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لدراسات العلياا المحور السادس:  

 تم بعون هللا تعالى

 
 مصادقة السيد العميد                                  مدير شعبة الضمان وجودة االداء                                                          رئيس القسم    

 ا.د. فراس عبد اللطيف عبد الحميد    ا.د. محمد جابر إبراهيم                                                      ا.د. عالء حاكم محسن                            

 فترة التنفيذ مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف المعيار
لا

دراسات العليا
  

دعم المستوى 
 العلمي للطلبة

 

 التعليمية والمفردات المواد تحديث -1

في التخصصات  المقدمة بالقسم

التقدم   مع يتناسب وبماالمختلفة 

العلمي في هذه المجاالت )لغرض 

طلبة ل العلمية قدراتترصين ال

 (العليا الدراسات

حث التدريسيين على  -1

استخدام التقنيات الحديثة في 

التدريس واستخدام أحدث المصادر 

واالعتماد على اللغة اإلنكليزية في 

 الدروس العلمية.

العمل على اختيار عناوين  -2

لمشاريع بحوث الماجستير 

والدكتوراه بحيث تكون تطبيقية 

 وبما يخدم المجتمع.

دراسات االجتماع بطلبة ال -3

العليا دوريا وحثهم على االلتزام 

 بالدراسة.

شراء أجهزة مختبرية  -4

وتصليح العاطل منها في 

المختبرات التي يعمل بها طلبة 

 الدراسات العليا.

 

رئاسة القسم + اللجنة 

 العلمية + التدريسيين 

 

 

2019/2020 


