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الجلسة االولى لمجلس اعتماد كليات الھندسة العراقية
مقدمة
اشارة الى االمر الوزاري ذي العدد )ق (١٤٥٥/٥/٧/في ) (٢٠١٥/٤/٢٢و القاضي
بتشكيل مجلس اعتماد كليات الھندسة العراقية بھدف تقييم تجارب ضمان الجودة و االعتماد
االكاديمي لكليات الھندسة و تأسيس جھة مرجعية تھدف بشكل اساس الى متابعة االرتقاء بجودة
البرامج االكاديمية و توفير المزيد من المعلومات و الدعم للتطوير و التحسين المستمر في المعايير
االكاديمية و جودة التعليم الھندسي في الجامعات و المعاھد و المراكز البحثية الھندسية في بلدنا
العزيز العراق ،عقد مجلس اعتماد كليات الھندسة جلسته االولى المفتوحة في تمام الساعة التاسعة
من صباح يوم االربعاء المصادف  ٢٠١٥/٦/١٠برئاسة الســـــــيد رئيس المجلس أ.م.د .محمد
عبد عطية السراج /عميد كلية الھندسة الخوارزمي /جامعة بغداد وبحضور السادة أعضاء
المجلس:
أسم العضو مع اللقب العلمي

المنصب

الجامعة

أ.د .احسان يحيى حسين

بغداد

قسم الھندسة الميكانيكية  /كلية الھندسة – بغداد

أ.م.د .رسول ريسان شاكر

ذي قار

عميد كلية الھندسة

أ.م.د .خالد راسم محمود

االنبار

كلية الھندسة /مدير مشروع االعتمادية ABET

أ.م.د .زياد سليمان محمد خالد

النھرين

مسؤول شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

م.د .علي ناجي عطية

الكوفة

كلية الھندسة /رئيس لجنة التخطيط االستراتيجي

م.د .امجد برزان عبد الغفور

التكنولوجية

الجامعة التكنولوجية/رئيس فريقABET

د .علي جويد جعـيل

واسط

مسؤول ضمان الجودة  /كلية الھندسة

م.د .احمد عبد الصاحب ھاشم

ميسان

مسؤول الجودة  /كلية الھندسة

م.د .معاذ عبد الواحد ذيب

المستنصرية

مسؤول الجودة  /كلية الھندسة
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ولم يحضر االجتماع كال من:
الجامعة

أسم العضو مع اللقب العلمي

المالحظات

المنصب

أ.د .فياض محمد عبد

تكريت

عميد كلية الھندسة

أ.د .عادل الموسوي

بابل

عميد كلية الھندسة

اعتذر عن الحضور بعد
ارسال نسخة عن تجربة
كلية الھندسة  /جامعة
تكريت عن االعتماد
لم يحضر

كما استضاف المجلس:
االسم مع اللقب العلمي
م.د .لواء فيصل عبد األمير

الجامعة
بغداد

المنصب
مدير شعبة ضمان الجودة /كلية
الھندسة الخوارزمي

جدول اعمال الجلسة األولى لمجلس اعتماد كليات الھندسة العراقية-:
 الترحيب والتعارف ).(9.10 -9.00
 عرض موجز عن موضوع االعتماد ).(9.30-9.10
 تجارب الكليات الھندسية ).(10.30 -9.30
 مناقشة عامة تخص الجانب التأسيسي للمجلس).(11.00 -10.30
 النظام داخلي للمجلس ).(12.00 -11.00
 تحديد األطارالعام لعمل المجلس ).(1.00 -12.00
في بداية االجتماع رحب السـيد رئيس المجـلس بالسادة االعضاء وتمنى للجميع الموفقية والنجاح
وشكرھم على االلتزام الكامل بحضور الجلسة االولى للمجلس وتم التعارف بين االعضاء واشاد
باختيار عمداء كليات الھندسة لألعضاء لكون لديھم خبرة في مجال الجودة واالعتماد ومن مختلف
االختصاصات الھندسية وقد أكد السيد رئيس المجلس على اھمية المجلس من خالل ما يلي- :
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 ان مشروع الحصول على االعتماد ھو مشروع كبير يحتاج الى خطوات دقيقة ومتأنية.
 وضع كيان للمجلس من خالل توطيد المعرفة والتعرف على معايير الجامعات األخرى
سواء داخل او خارج العراق.
 وضع االولويات المھمة في مقدمة عمل المجلس.
 احترام وجھة نظر كل عضو من اعضاء المجلس.
 احترام التوقيتات.
 عدم تجاھل العمل المنجز سابقا في ھذا المجال.
وقد قام كل عضو من اعضاء المجلس بتقديم نبذة مختصرة عن تجربة كلياتھم حول الحصول على
االعتمادية ونسب االنجاز لكل كلية.
ولغرض تنظيم عملية االعتماد األكاديمي للجھات التى تقوم بأعطاء برامج ھندسية تعليمية تمھيداً
لدرجة علمية وبغية مساعدة الجھات األكاديمية فى تخطيط برامجھا الھندسية التعليمية وبعد االتفاق
من قبل اعضاء المجلس بأن يتم اعتماد ھيئة األعتماد األكاديمي األمريكية للھندسة والتكنولوجيا
) (ABETوھي منظمة مشھورة عالميًا غير ربحية تملكھا وتديرھا أكثر من  ٢٥جمعية علمية
ومھنية ھندسية في الواليات المتحدة األمريكية وتقوم في عملية تقييمھا للبرامج والتخصصات
الھندسية بتشكيل فرق عمل تتكون من علماء ومتخصصين وذوي خبرة عالية من الصناعة
والجھات األكاديمية والحكومية والخاصة كمرجع اساسي ووحيد لعمل المجلس والذي يعتمد على
عدد من المعايير وكما يلي-:
المعيار األول  :الطلبة
المعيار الثاني  :أھداف البرنامج التعليمي.
المعيار الثالث  :مخرجات البرنامج.
المعيار الرابع  :التحسين المستمر.
المعيار الخامس  :المنھاج الدراسي.
المعيار السادس  :الكادرالتدريسي.
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المعيار السابع  :متطلبات البنى التحتية.
المعيار الثامن  :الدعم.
المعيار التاسع  :معايير البرنامج.

توصيات المجلس
اوال -:ناقش المجلس تشكيل "امانة مجلس اعتماد كليات الھندسة العراقية" لضمان تنسيق عمل
المجلس و االعداد لالجتماعات والتنسيق بين رئيس المجلس واالعضاء ووضع الية عمل في تنظيم
محاضر الجلسات وتوثيقھا.

التوصية
تشكيل امانة مجلس اعتماد كليات الھندسة العراقية وتتألف من امين المجلس وعضوين وكما يلي- :
 م.د .لواء فيصل عبد االمير /دكتوراه ھندسة الكترونيك واتصاالت /كلية الھندسة
الخوارزمي.
 السيدة نادية سمير داود  /شعبة ضمان الجودة  /كلية الھندسة الخوارزمي.
 االنسة زينب عباس كاظم /القلم السري /كلية الھندسة الخوارزمي.
ثانيا -:لغرض ادخال التعليم االھلي كمنافس قوي للحصول على االعتماد وبالتالي تطوير العمل في
القطاعين الحكومي واالھلي ،ناقش المجلس اضافة ممثل عن كليات الھندسة في الكليات االھلية.

التوصية
اضافة الدكتور أنور جعفر محمد من كلية الرافدين ممثال عن كليات الھندسة في الكليات االھلية.

ثالثا -:ناقش المجلس اھمية تكامل عمل مجالس االعتماد لمختلف االتخصصات ومناقشة االراء
والقرارات التي طرحت في كل مجلس وتبادل وجھات النظر.
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التوصية
تشكيل مجلس تخصصي يضم في عضويته التخصصات العلمية التي تنضوي تحت مظلة ھيئة
اعتماد برامجية تخصصية دولية كي يكون عملھا متكامل.
رابعا -:ناقش المجلس ضرورة انشاء موقع الكتروني يمثل المجلس لكون المواقع االلكترونية جزءا
رئيسيا في عمل اي مؤسسة او مجلس لما يوفره من سرعة التواصل وانجاز االعمال.

التوصية
انشاء موقع الكتروني خاص بالمجلس تكون ادارته من قبل امانة المجلس باالستعانة بعدد من
المختصين بمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالكليات المنضوية بالمجلس.
خامسا -:ناقش المجلس اھمية تقديم كل اشكال الدعم المادي والمعنوي لتطوير اداء المجلس
وتحقيق اھدافه.

التوصية
ضرورة قيام الجامعات بدعم المجلس ماليا ومعنويا وتخصيص موازنة وحسب حجم كل جامعة من
صندوق التعليم العالي.
سادسا -:ناقش المجلس امكانية اللقاء بمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لغرض االرتقاء
بعمل المجلس واطالع معالي الوزير الى ما توصل اليه المجلس من انجازات وما يواجھه من
معوقات.

التوصية
يرفع المجلس محاضر اجتماعاته الدورية المتضمنة النشاطات واالنجازات والمقترحات
والمعوقات الى معالي الوزير ويترك امر اللقاء باللجنة حسب تنسيب معالي الوزير.
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سابعا -:ناقش المجلس النظام الداخلي واالطار العام للعمل بحيث يكون قابل للتعديل وسيتم
تنضيجھا في االجتماعات القادمة.

التوصية
المصادقة على النظام الداخلي واالطار العام للمجلس المرفق مع المحضر.
وبھذا يختم المحضر.
تاسعا :إشارة الى ما جاء في االمر الوزاري ذو العدد ق ١٤٥٥/٥/٧/بتاريخ ٢٠١٥/٤/٢٢
الخاص بتشكيل لجنة عمداء كليات الھندسة ،نود اعالمكم بما يلي:
) .١م.د .امجد برزان عبد الغفور( ھو ممثل الجامعة التكنولوجية وليس الجامعة المستنصرية.
 .٢م.د .معاذ عبد الواحد ذيب ھو ممثل الجامعة المستنصرية.

