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اوال  :الرؤيا و الرسالة و االھداف
الرؤيا
يسعى "مجلس اعتماد كليات الھندسة العراقية" الى تحسين وتطوير جودة التخصصات الھندسية
وفقا لمتطلبات ھيئة االعتماد .ABET

الرسالة
تحقيق ضمان الجودة و الحصول على االعتماد االكاديمي على مستوى البرامج في التعليم الھندسي
في العراق.

االھداف
 .١نشر ثقافة الجودة وتعزيز قبولھا في مؤسسات التعليم الھندسي كافة وعلى جميع المستويات
ولجميع المعنيين من قيادات وتدريسيين وموظفين وطلبة.
 .٢مساعدة مؤسسات التعليم الھندسي على االرتقاء بجودة التعليم والحصول على االعتماد.
 .٣تفعيل التنسيق والتعاون فيما بين مؤسسات التعليم الھندسي على وفق رؤية موحدة.
 .٤تفعيل التنسيق بين مؤسسات التعليم الھندسي وقطاع العمل فيما يتعلق بجودة التعليم.
 .٥دراسة معوقات االرتقاء بجودة التعليم الھندسي واقتراح الحلول المناسبة.

ثانيا :اإلطار العام لعمل المجلس
 .١متابعة االجراءات التخصصية للقسم بخصوص تطبيق معايير ھيئة االعتماد البرامجي
المتخصص.
 .٢تقديم تقارير دورية بخصوص االنجازات المتحققة في تطبيق معايير الھيئة.
 .٣تحديد المعوقات التي تعيق تطبيق تلك المعايير ووضع الحلول المقترحة لتذليلھا من اجل
انجاز ما مطلوب.
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 .٤اسناد المجالس في التعامل مع في التعامل مع المؤسسات االقليمية والدولية ذات العالقة
بتطوير التعليم العالي من خالل دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي في جھاز
االشراف والتقويم العلمي.
 .٥تفعيل التنافس بين االقسام المتناظرة على وفق نظام لترتيبھا حسب انجازاتھا من تطبيق
معايير ھيئة االعتماد المعتمدة.
 .٦التطوير المستمر لعمل المجلس.
 .٧تشكيل المجلس من حملة الشھادات العليا في حقل التخصص ويفضل من لديه خبرة في
متطلبات ھيئة االعتماد المعتمدة .

ثالثا :الواجبات
 .١اصدار النشرات الالزمة لتحقيق األھداف.
 .٢تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل وحلقات نقاشية ودورات تطويرية داخل وخارج
العراق.
 .٣تنفيذ نشاطات مشتركة فيما بين مؤسسات التعليم الھندسي المختلفة داخل وخارج العراق.
 .٤تنفيذ نشاطات مشتركة بين مؤسسات التعليم الھندسي وقطاع العمل داخل وخارج العراق.
 .٥توجيه ومتابعة وضبط الخطط االستراتيجية لمؤسسات التعليم الھندسي فيما يتعلق بالجودة.
 .٦تدقيق اآلليات المتبعة وابداء الرأي في جميع التعليمات والضوابط والقوانين ذات الصلة.
 .٧االنفتاح على مؤسسات االعتماد االكاديمي العالمية المرموقة وبناء جسور التواصل معھا.
 .٨االتصال بالمنظمات و الجمعيات و المؤسسات الدولية في مجال ضمان الجودة و االعتماد
االكاديمي للتعرف على االنظمة و اللوائح و القوانين المتــبعة ،و لالستفادة من خبراتھم في
ھذا المجال بالتنسيق مع دائرة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي في جھاز االشراف
والتقويم العلمي .
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رابعا :الصالحيات
 .١االستعانة بالخبراء واالستشاريين بما ال يترتب عليه التزام مالي.
 .٢تستحصل موافقة معالي الوزير عند الحاجة الى الدخول بالتزام مالي ولحين تخصيص
موازنة مالية خاصة بالمجلس وتفويضه بصالحيات الصرف.
 .٣ان تكون التوصيات التي يتوصل اليھا المجلس وبعد المصادقة عليھا من قبل جھاز
االشراف والتقويم العلمي في الوزارة.
 .٤للمجلس مخاطبة جميع الجھات ذات الصلة دون مستوى وزارة بما ال يترتب عليه التزام
وتكون الخطابات عن طريق دائرة ضمان الجودة واالعتماداالكاديمي في جھاز االشراف
والتقويم العلمي.
 .٥تكون المخاطبات للمنظمات العالمية عن طريق الجھات المختصة في الوزارة .
 .٦للمجلس القيام بزيارة الجامعات خالل االجتماعات الشھرية للتعرف على تجارب كليات
الھندسة في الجامعات المختلفة ميدانيا.

خامسا :االجتماعات الدورية
 .١عقد جلسات المجلس في االسبوع االخير من كل شھر وبصورة دورية يتم تحديد موعدھا
باالتفاق بين اعضاء المجلس.
 .٢اعتماد مبدأ التصويت على القرارات التي تتخذ في المجلس بعد مناقشة المواضيع بصورة
مستفيضة بما يضمن تطبيق معايير الھيئة.
 .٣تم االتفاق بين االعضاء على تبديل عضو المجلس في حالة تغيبه عن حضور جلسات
المجلس ألكثر من ثالث مرات خالل السنة بدون عذر رسمي.
 .٤تبديل عضو المجلس في حال تغيبه عن حضور جلسات المجلس الكثر من ثالث مرات
خالل السنة بدون عذر رسمي ويتم تبليغھم من خالل امانة المجلس.
 .٥على المجلس رفع محاضر اجتماعاته الدورية الماضمنة النشاطات واالنجازات
والمقترحات والمعوقات الى دائرة ضمان الجودة الستحصال الموافقة والمصادقة عليھا.
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 .٦تحصرجميع المراسالت مع امانة المجلس عبر البريد االلكتروني وفي حالة عدم اجابة
العضو على رسالة االمانة خالل  ٧٢ساعة يعتبر ذلك موافقة على الرسالة المرسلة.
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