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اوال :مقدمة
اشارة ال ى االم ر ال وزاري ذي الع دد ) ( ١٥٨٨ف ي )  ( ٢٠١٥ / ٤ / ٣٠و القاض ي بتش كيل " مجل س
اعتم اد كلي ات الھندس ة العراقي ة "  ،ومص ادقة مع الي وزي ر التعل يم الع الي والبح ث العلم ي ال دكتور حس ين
الشھرستاني على تغيير اسمه ال ى " مجل س تحس ين ج ودة التعل يم الھندس ي ف ي الع راق " بھ دف تقي يم تج ارب
ض مان الج ودة و االعتم اد االك اديمي لكلي ات الھندس ة العراقي ة وان تك ون جھ ة مرجعي ة تعم ل عل ى تق ويم م دى
التق دم الحاص ل ف ي الب رامج االكاديمي ة الھندس ية و ت وفير المزي د م ن المعلوم ات و ال دعم للتط وير و التحس ين
المستمر في المعايير االكاديمية و جودة التعليم الھندسي في الجامعات و المعاھد و المراكز البحثية الھندسية ف ي
بلدنا العزيز ،وضع المجلس في اجتماعه االول يوم االربعاء )  ( ٢٠١٥ / ٦ / ١٠النظام الداخلي و االطار الع ام
لعمل المجلس )الذي يمثل االصدار االول للمجلس( .وحصلت موافقة جھ از االش راف و التق ويم العلم ي علي ه بع د
اجراء تعديالت محدودة.

ثانيا  :الرؤية و الرسالة و االھداف
 الرؤية
يس عى " مجل س تحس ين ج ودة التعل يم الھندس ي ف ي الع راق " الن يك ون جھ ة مرجعي ة مركزي ة ف ي مج ال
اجراءات تحقيق ضمان الجودة و االعتمادية االكاديمية لبرامج التعليم الھندسي في العراق.

 الرسالة
تمكين كليات الھندسة العراقية من تنفيذ خطط تحسين جودة التعليم عل ى وف ق المع ايير العالمي ة وص وال ال ى
الحصول على االعتماد االكاديمي.

 االھداف
 .١نش ر ثقاف ة ض مان الج ودة عل ى مس توى الجامع ات و الكلي ات و االقس ام العلمي ة و المعاھ د و
المراكز البحثية و يشمل ذلك كافة المستويات ) قي ادات اداري ة و تدريس يين ومھندس ين و فني ين
واداريين والطلبة(.
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 .٢بلورة خطط شاملة وموحدة على مديات مختلفة تساعد الجامعات و الكلي ات و االقس ام العلمي ة و
المعاھد و المراك ز البحثي ة عل ى تحقي ق الج ودة ث م الحص ول عل ى االعتم اد االك اديمي لبرامجھ ا
التعليمية.
 .٣تفعيل التنسيق و التعاون فيما بين مؤسسات التعليم الھندسي في مجال ضمان الجودة.
 .٤اقتراح آليات لتطوير االنظمة و السياقات االدارية و االكاديمية.
 .٥وضع آليات لمتابعة وتدقيق وتقويم عملية تنفيذ الخطط المقترحة.
 .٦تفعيل محور " الجامعة في خدم ة المجتم ع " و ال ذي ھ و م ن اھ م متطلب ات االعتم اد االك اديمي
وفقا الھم المعايير العالمية القياسية.

ثالثا  :االطار العام لعمل المجلس
 .١تطوير وتحديث اجراءات واليات التحسين المستمر للجودة وتطبيقھا في كليات الھندسة.
 .٢قياس مستوى مخرجات البرامج االكاديمية لكليات الھندسة ووضع االدوات الالزمة للتقويم.
 .٣التعاون مع كليات الھندسة العراقية في التعامل مع المؤسسات االقليمية والدولية ذات العالقة.
 .٤تفعيل التنافس بين كليات الھندسة على وفق نظام لترتيبھا حسب جودة التعليم فيھا.
 .٥تشجيع كليات الھندسة على االنفتاح على سوق العمل والجھات المستفيدة.

رابعا  :الواجبات
 .١تنظيم المؤتمرات و الندوات و الورش و الحلق ات النقاش ية و ال دورات التطويري ة و اص دار النش رات الت ي
تھدف الى نشر ثقافة ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي.
 .٢تفعيل برنامج ) مراجعة النظراء( بين برامج التعليم الھندسي المتناظرة.
 .٣االتص ال بالمنظم ات و الجمعي ات و المؤسس ات الدولي ة ف ي مج ال ض مان الج ودة و االعتم اد االك اديمي
للتعرف على االنظمة المتـّـبعة واالستفادة من خبراتھم في ھذا المجال.
 .٤اعمام تجارب كليات الھندسة الخاصة ببرامج ضمان الجودة و االعتماد االكاديمي التي قطعت اشواطا جيدة
في ھذا المجال العمام الفائدة على بقية الكليات وذلك بعد دراستھا وتقويمھا وتحويلھا الى خارطة طريق.
 .٥متابعة وتدقيق وتقويم عملية تنفيذ خارطة الطريق.

٤
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 .٦بلورة مشروع لتأسيس جھة عراقية لمنح االعتماد االكاديمي لبرامج التعليم الھندسي في العراق باالس تناد
الى معايير  ABETياخذ باالعتبار خصوصية التجربة العراقية.
 .٧وضع خارطة طريق لتحقيق تحسين جودة التعليم الھندسي في العراق.

خامسا  :الصالحيات
 .١االستعانة بالخبراء و االستشاريين من داخل و خارج العراق على ان ال يترتب على ذلك التزام مالي.
 .٢مخاطب ة الجامع ات و الكلي ات و المعاھ د و المراك ز البحثي ة داخ ل الع راق مباش رة و ارس ال نس خة م ن
المخاطبات الى جھاز االشراف و التقويم العلمي في الوزارة  ،على ان ال يترتب على ھذه المخاطبات التزام
مالي.
 .٣مخاطب ة الجامع ات و المنظم ات و الجمعي ات و المؤسس ات الدولي ة خ ارج الع راق و ارس ال نس خة م ن
المخاطبات الى جھاز االشراف و التقويم العلمي ف ي ال وزارة  ،عل ى ان ال يترت ب عل ى ھ ذه المخاطب ات اي
التزام مالي.
 .٤تشكيل لجان و فرق زيارة ميدانية من بين اعض اء المجل س واالس تعانة بخب راء استش اريين لمتابع ة تنفي ذ
اآلليات التي يقترحھا المجلس.

 .٥تكون توصيات المجلس وبعد المصادقة عليھا من قبل جھاز االشراف والتقويم العلمي في الوزارة ملزم ة
للجامعات والكليات والمعاھد والمراكز البحثية الھندسية في العراق.

سادسا  :االجتماعات الدورية
 .١اعتماد مبدأ التصويت على القرارات التي تتخذ في المجلس بعد مناقشة المواضيع بصورة مستفيضة.
 .٢تبديل عضو المجلس في حالة تغيبه عن حضور جلسات المجلس ألكثر من ث الث م رات خ الل الس نة ب دون
عذر رسمي.
 .٣عقد جلسات المجلس في االسبوع األخير من كل شھر وي تم تحدي د موع دھا باالتف اق ب ين اعض اء المجل س
ويتم تبليغھم من قبل امانة المجلس.
 .٤تحصر جميع المراسالت مع أمانة المجلس عبر البريد االلكتروني وفي حالة عدم اجابة العضو على رس الة
االمانة خالل  ٧٢ساعة يعد ذلك موافقة على الرسالة المرسلة.

٥
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