
المرحلة السادسة من برنامج التأهيل لجامعة بابل في ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي

_____________________________________________

    باشرت جامعة بابل بتاريخ (2012/9/16) ببرنامج التدقيق الداخلي المتمثل بالمرحلة السادسة واالخيرة
من برنامج التأهيل والمتمثلة بالتدقيق الداخلي االولي وبفاعلية كبيرة وضمن البرنامج الزمني المخطط لها

بالتأهيل ولكافة انشطتها التعليمية ووفق برنامجها الشامل بضمان الجودة واالعتماد االكاديمي بعد ان
استكملت كافة ادلتها وطرائق الضبط االجرائي في بناء برامج االعتماد وفق المصفوفة االدارية ومن خالل

تحقيق االتصاالت بين االنشطة وفق الوثائق واالستمارات المحدده ولكل برنامج من برامجها واستكمال
برامج التقييم الذاتي واجراء تحليل سوات عليها لعموم الكليات وتحليل البياتات واالحصائيات واتخاذ

االجراءات المطلوبة وفق المتطلبات المحددة باالهداف , بعد ان انجزت وبتميز واحدة من اهم المتطلبات
حيث قامت بتأهيل عدد من رؤساء المدققين الدوليين من مؤسسة اركا البريطانية وشركة بي ام ترادا

البريطانية وعددهم ثمانية وكذلك اكثر من مائتي مدقق داخلي وخارجي حيث وزعت برامج التدقيق الداخلي
على ثماني فرق تدقيقية لثماني كليات وهي:

    ( الطب , التمريض , الهندسة , العلوم , القانون , التربية الرياضية , التربية االساسية , التربية للعلوم
الصرفة )

  والتي تمثل الوجبة االولى من الكليات ضمن خطة الجامعة ببرنامجها الطموح وبالجهود الذاتية علما انه تم
توزيع المدققين الداخليين على رؤساء الفرق التدقيقية وتم تحقيق اكثر من اجتماع برئاسة السيد رئيس

الجامعة ( رئيس المجلس االعلى لضمان الجودة واالعتماد في الجامعة ) حيث تم من خاللها وضع خطة
التدقيق الداخلي وشرح اليات التنفيذ لتدقيق برامج االعتماد وتهيئة االستمارات وتحديد االجراءات وخطوات
العمل بكل دقة لتقييم البرامج وفق دليل المعايير الوطني لالعتماد االكاديمي والمعد من قبل (لجنة من اعضاء
الهيئة التدريسية والخبراء في الجامعة) وفق احد عشر محورا وبما يتناسب مع بيئتنا التعليمية وموزنا وفق
متطلبات ضمان الجودة واالعتماد في اهداف ورسالة الجامعة ضمن محاور الدليل وسوف يستمر برنامج
التدقيق لكل كلية وفق سعة انشطتها مابين ثالثة اشهر وستة اشهر وفي حالة فشل الكلية في اجتياز الحد

االدنى من التقييم من خالل اجراءاتها لنيل الدرجة الدنيا المحددة في خطة البرنامج فانه سوف يعطى لها فترة
اضافية لمعالجة المؤشرات وبفترة التقل عن سنة ليعاد برنامج التدقيق عليها من جديد قبل مفاتحة احد

المنظمات الدولية الجراء التدقيق الخارجي لنيل شهادة االعتماد المؤسسي والتخصصي.

        الخبير االستشاري / عامر احمد غازي
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