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 ة: ـــــدمــــــمق
حسن يف  وسيلة تسهميف ذاتو ، وامبا كان دفا االسًتاتيجية ىاػبطة عداد إدل يكن           
ىداف صياغة االلة فاعلمؤسسية  أداة بوصفهادارة مؤسستنا والتوجيو األمثل للجهود فيها إ

 ان االكاديبيداءأن نطور أداف كان لزاما علينا ولتحقيق ىذه االى. االسًتاتيجية للكلية 
 بث  خلق  منا اذلا و سعي.  وننمي مواردان البشرية واؼبالية بشكل سليم ، واإلداري العلمي

أبن زبطيط اؼبستقبل  واغبث  على تفعيل مسالك اعبودة ، وإيباان من اثقافة التميز يف كليتنا 
ؼبواجهة التهديدات اغبالية ؼبستقبل كليتنا فقد قمنا إبعداد ىذه اػبطة  األنفعب ىو االسلو 

  م(.31/8/2026م إذل 1/9/2021ة  من )االسًتاتيجية للمد
لزمنية لمدة اجامعة دايذل ل –ية أتيت ىذه اػبطة االسًتاتيجية لكلية الًتبية االساس   
من مبادرة التطوير اليت طرحتها وزارة العليم العارل  اوصفها جزءً ب( 2026 - 2021)

والبحث العلمي ولتحسُت قدرة الكليات التنافسية على اؼبستوى احمللي والعاؼبي على وفق 
كاديبي اليت دأبت الوزارة على جعلها مسار عمل ، معايَت ضمان اعبودة واالعتماد األ

 ومنهاج أداء أمثل .

عقد اجتماعات دورية من قبل ؾبلس ضمان اعبودة يف  وقد مت وضع ىذه اػبطة بعد   
 ،وحبضور مستشاري ؾبلس ضمان اعبودة يف الكلية وعدد من االساتذة اؼبختصُت ،الكلية
، وفريق آخر لتحديد عداد اػبطة االسًتاتيجية اػباصة ابلكلية تشكيل فريق عمل إلومت 

 (.  SWATبتحليل )واؼبعروف ، الداخلية واػبارجية للكلية  البيئة عناصر

وقد مت وضع الغاايت واالىداف االسًتاتيجية وربليل الفجوة، ووضع اػبطة االسًتاتيجية    
 . ورسالتها وأىدافهاالكلية ذل ضمن رؤية جامعة داي األساسية/لكلية الًتبية 

 : االعار انفكزي و املُهزي نهخغح االسرتاتيزيح أوالً 
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 : دياىل رايؼح –َثذج ػٍ كهيح انرتتيح االساسيح  
  ( يف  967أتسست كلية الًتبية االساسية يف جامعة دايذل دبوجب االمر الوزاري اؼبرقم
تعد اغبجر االساس عبامعة و ، )كلية اؼبعلمُت(ا السابقة وكانت تسميته ،(م11/5/1994
، وظب يت بـ ) كلية الًتبية  اعبامعة اؼبستنصرية منظم ة يف أول أتسيسها اذلوكانت ، دايذل

  .م ( 2004األساسية ( يف عام )
 ؾبموعة من  عن نسانية والعلمية، فضاًل قسام االتضم الكلية يف طياهتا ؾبموعة من األ

 دارية. والشعب والوحدات اإل  ، اؼبختربات العلمية
 ( و كان عدد1995-1994بدأت الكلية ابستقبال الطلبة يف العام الدراسي ) ة الطلب

 ا وطالبة.( طالبً 308) اؼبقبولُت
 ( 1997وقد مت زبريج الدفعة االوذل من طلبة كلية الًتبية االساسية يف العام الدراسي-

 ا وطالبة.( طالبً 255( وكان عددىم )م1998
 ( نظام الدراسة يف الكلية)يدرس ، ذ تتوزع الدراسة على فصلُت دراسيُتإ، فصلي

ويبتحن  ،ا سعي فصليما دراسية ـبتلفة، وبدد لو فيهموادً ول والثاين األ ُتالطالب يف الفصل
ذل الفصل إلينتقل  ن يتجاوز االمتحان بنجاحأالطالب ، وعلى ا ربريرايً  اهائيً فيها امتحاانً 
 قسام الكلية. ، ويشمل ىذا النظام صبيع أالدراسي الثاين

  ويبدأ التخصص  ،قسام العلمية كافةيف األأساسية شهادة بكالوريوس تربية سبنح الكلية
 وذل كل حبسب قسمو واختصاصو.فيها من اؼبرحلة الدراسية األ

  سبنح الكلية شهادة ماجستَت تربية يف بعض االختصاصات منها : طرائق تدريس اللغة
 .  الًتبية الرايضية طرائق تدريسو ، ريس التاريخ دطرائق تو ،  العربية
  طرائق تدريس اللغة  صاصات منها :سبنح الكلية شهادة دكتوراه تربية يف بعض االختو

 .الًتبية الرايضية فلسفة يف و، العربية 
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 والذي يعد من ذلمركز بعقوبة يف اعبزء الغريب من اهر داي، تقع الكلية يف ؿبافظة دايذل ،
 ة يف احملافظة يف منطقة حي اؼبصطفى. اهار الرئيساأل
  دارية:الوحدات اإلوالشعب و  ،ربعة مواقع لألقسام العلميةأتتكون الكلية من-  
 دارية.الشعب والوحدات اإل، و بناية عمادة الكلية -
اإلنسانية ، وتضم  أقسام ) التاريخ ، اعبغرافيا ، االرشاد النفسي والتوجيو قسام بناية األ -

  الًتبوي ، اللغة اإلنكليزية ، اللغة العربية ( .
 .، وتضم  أقسام ) العلوم ، الرايضيات ، اغباسبات (  قسام العلميةبناية األ -
 موقع ومالعب قسم الًتبية البدنية وعلوم الرايضة.  -
 
 

 : حـــــح ػٍ انكهيــــاصصائي 
 

 : التدريس من ضبلة شهادة اؼباجستَت اعضاء ىيأة (1)
 

 مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد أستاذ
3 28 35 18 
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 التدريس من ضبلة شهادة الدكتوراه:  اعضاء ىيأة (2)

 مدرس استاذ مساعد استاذ
35 55 29 

      

 

 

  
 
 
 

 : اهليكم انتُظيًي نهكهيح 
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 وسائم االتصال تاملؤسسح :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

اؼبوقع االلكًتوين للكلية :                  

http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 -E( E-Mailالعنوان االلكًتوين للكلي )

tiq.ne-basiceedduation@diyalauniv 

 531073تليفون )مكتب العميد(:     

موقع التواصل االجتماعي للكلية:     

https://www.facebook.com/basiceduuodiyala 

 (:E-Mailالربيد االلكًتوين لشعبة ضمان اعبودة )

 snakhlf6@gmail.com 

 07725388672اؽباتف النقال: 

 

http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
mailto:snakhlf6@gmail.com
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 : هذافهاأ، و ورسانتها ، كهيح انرتتيح األساسيح رؤيح 
 

 ةـــــــــة الكليـــــــــــــــرؤي : 
وىي تعمل  ،متنا الًتبوي الزاخر ابلعطاءأا لًتاث طبيعيً ا تعد كلية الًتبية األساسية امتدادً    

وتنطلق الكلية يف أداء  ،على تطوير اؼبعرفة الًتبوية وتطبيقاهتا فيما ىبص اؼبعلم واؼبتعلم
 ستمد من ذلك الًتاث الًتبوي اؼبشرق فضاًل رسالتها اإلنسانية من أسس علمية رصينة ت  

لُت يف ميدااها لتسهم يف ربقيق التنمية الشاملة اعبهود اؼبعاصرة ألساتذهتا العام عن بعض
 للمجتمع العراقي.

 
 ةـــــــــــالة الكليــــــــرس : 

لكلية الًتبية األساسية رسالة إنسانية تتحقق إبعداد جيل قوي متسلح بوعي علمي    
وتقوم . وتعليمهم الناشئة تربية سبك نو من أداء مهامومعريف يرفد اجملتمع بقدرات خالقة 

وذلك  ؛ا من الفروع واألقسام إذل الكلياتاؽبيئات القطاعية ابلتخطيط والتنظيم واؼبتابعة بدءً 
 يأةوالتطورات اؼبستقبلية وهت ،عداد اؼبناىج وتطويرىا دبا ينسجم مع التطور اؼبعريفإب

اؼبستلزمات اؼبادية واؼبالكات العلمية مستخدمة كل الوسائل واالذباىات الًتبوية اغبديثة يف 
والتعليم  ،تطوير التعليم من خالل ذبريب اؼبستحداثت التعليمية كالًتبية اؼبستمرة اغبديثة

طالب لتسهيل عملية التعلم وتوفَت الفرص التعليمية اؼبناسبة لكل  ،الذايت والتقنيات الًتبوية
 علم.
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 ةـــــــــداف الكليـــــــــىأ : 

ا يضطلع دبهمة تعليم ا انجحً ا ليكون معلمً ا مهنيً إعداد الطالب يف الكلية إعدادً  (1)
 الناشئة.

رفد اؼبسَتة العلمية الًتبوية يف البالد دبعلمُت متخصصُت يف حقول اؼبعرفة اؼبختلفة  (2)
 ا لتخصصاهتم.وفقً 
 اؼبهارات اليت يتسم هبا طلبتها وصقلها لتوظيفها يف اغبقل الًتبوي العملي.تطوير  (3)
 تدريب طلبتها على طرائق البحث العلمي. (4)
 والًتصبة والنشر. ،تشجيع منتسبيها على التأليف (5)
 ربديث شكل اإلدارة التقليدية إذل اإلدارة االلكًتونية وربطها ابلشبكة العاؼبية. (6)
وضمان اعبودة واالعتمادية على وفق الربانمج  ،تطبيق برانمج اعبودةالعمل على  (7)

 العاؼبي.
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تتبٌت الكلية اؼبعايَت االكاديبية ومعايَت ضمان اعبودة الصادرة عن جهاز االشراف           
ربسُت لتحقيق رسالتها وأىدافها ، و ل ،العلميوالتقومي اعبامعي لوزارة التعليم العارل والبحث 

ألداء دورىا يف اؼبنظومة  هاوأتىيلمستوى اػبدمات التعليمية إلعداد ـبرجات الكلية 
قسام ، ويتطلب توجيو األغَتىا جبودة وكفايةًتبوية يف مراحل التعليم االساسي و التعليمية وال

العلمية  واعبناح االداري كبو ربقيق متطلبات اؼبؤسسات التعليمية الًتبوية اؼبختلفة مع 
ام لتقومي االداء اعبامعي يف التطوير والتحسُت اؼبستمر عبودة اػبدمة التعليمية، ووضع نظ

 ا وبقق اؼبعايَت االكاديبية ومعايَت اعبودة. دبزبصصاتو كافة 
ذل رسم خطة اسًتاتيجية لضمان ربقيق جودة ا على ما تقدم فقد اذبهت الكلية إوبناءً    

الذي يعتمد على واقع الكلية والوضع  ،العملية التعليمية يف اطار مرجعي ومنهجي علمي
  -ذل اعتبارات منها:إة الشاملة يف الكلية دنبية اتباع اعبو وترجع أليو. إتطمح أن تصل 

عملية الأداء فبا يتطلب  ،ومتطلباهتاسوق العمل  اؼبستمر يف احتياجات التغَت -
 التعليمية أبساليب جديدة ومتطورة يف ظل التنافس والعوؼبة. 

االبداع يف القادر على االبتكار و واؼبدرب و  ،تعاظم دور العنصر البشري اؼبؤىل -
 اعبديد وربدايتو.  يالنظام العاؼبالتعامل مع 

االسهام يف حل كثَت من اؼبشكالت اليت تعوق العملية التعليمية ابلكلية فبا وبسن  -
 من نظرة اجملتمع للكلية.

تتسم ابلواقعية ؼبقابلة التوازن بُت توقعات  ومناىجها جعل برامج الكلية التعليمية -
 االطراف اؼبعنية ومتطلبات التنمية اؼبستدامة. 

 ضرورة البحث عن مصادر سبويل ذاتية متعددة لتحسُت العملية التعليمية والبحثية -
تعتمد على االلتزام  ومن مث فان الكلية يف سعيها لتحقيق مدخل اعبودة الشاملة ، ىاوتطوير 

ا: انفهسفح انتي تستُذ ػهيها اخل
ً
 نهكهيح غح االسرتاتيزيححاَي
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 ، مع العمل على ربقيق الًتابط والتجانس بُت التعليماتوتعزيزىا ثقافة اعبودة  بنشر
  اػبطة االسًتاتيجية مضامُت اعبامعة من خاللواالجراءات اؼبتبعة يف 

 

ودقيقة سعى  موضوعيةاالسًتاتيجية لية صبع البياانت اػباصة ابػبطة آحىت تكون          
جراءات عدد من اإلالقيام باؼبرجعيات و فريق عمل اػبطة اذل االطالع على ؾبموعة من 

 :من خالل  سبيال اذل ربقيق مبتغاه
 
 . دليل اعبامعة وما يتضمنو من رؤى وسالة وأىداف وخطط مستقبلية( االطالع على 1)
 ( االطالع على تقرير التقومي الذايت للكلية للسنوات الثالث السابقة .2)
لنشاطات الكلية اليت تعد ىا شعب : )  التقارير الفصلية والسنويةاالطالع على ( 3)

 الدراسات والتخطيط واؼبتابعة ، ضمان اعبودة ، اؼبعلوماتية ، االنًتنيت ( 
، وجمللس ضمان  ، وورش العمل واغبلقات النقاشية جمللس كليتها الدورات التدريبية( 4)

ولفريق إعداد اػبطة  ، وألقسامها العلمية ، وشعبة التعليم والتطوير اؼبستمر يف الكلية اعبودة
 االسًتاتيجية فيها مع ـبتلف األطراف.

، ورؤساء األقسام  ، وؼبعاوين العميد فيها جلسات العصف الذىٍت لعميد الكلية( 5)
 .  العلمية ومدراء الشعب والوحدات اإلدارية مع اؼبنتسبُت والطلبة

، والشباب  ئر الًتبيةاؼبقابالت الشخصية للقيادات االدارية مع مدراء أو فبثلي دوا( 6)
، وفبثلي ؾبلس احملافظة فيها وإدارهتا  ، ودائرة الضمان االجتماعي ، والصحة والرايضة
 ، ومفوضية حقوق اإلنسان والدفاع اؼبدين. احمللية
 خاصة بـــــ  : وخارجها الكلية تباانت للمستفيدين من داخلؾبموعة من االس توجيو (7)
 التدريس راء اعضاء ىيأةآ.  
 آراء اؼبوظفُت اإلداريُت  . 
 الطلبة يف الدراستُت االولية والعليا للمقررات الدراسية تقومي . 
 يف العملية التعليمية لدراستُت العليا واألوليةآراء طلبة ا 

 
ً
  ويزرؼيتها  اخلغح االسرتاتيزيحنيح مجغ تياَاخ آا: حانخ
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 راء الطلبة اػبرهبُت يف العملية التعليميةآ  . 
 ةـــراء اؼبستفيدين من اػبدمآ .    
 
 

 

األطراف أصحاب أحد اؼبكوانت األساسية للخطة االسًتاتيجية ىو ربديد  إن          
الضامنة  ، وىو من العوامل اؼبهمةواقباحهااػبطة االسًتاتيجية اؼبصلحة اؼبسهمُت يف اقباز 

وذل الضماانت اليت من أ تياجات وتوقعات تلك االطرافن مقابلة احإذ ، إلفاعلية اػبطة
واػبطة البحثية  ،ةوسبيز اػبدمة التعليمي ،توضح مدى واقعية اػبطة اؼبقًتحة يف أتكيد اعبودة

اليت تقدمها كلية الًتبية االساسية يف جامعة دايذل ػبدمة اجملتمع والبيئة  سهاماتالومدى ا
 :آليت على النحو اصحاب اؼبصلحة أف طراويبكن ربديد األ ،الًتبوية فيها

 
 اؼبستفيدون من خارج اؼبؤسسة اؼبستفيدون من داخل اؼبؤسسة

وزارة التعليم العارل والبحث العلمي  ةـــــــــــــــــالطلب
 والتشكيالت اػباصة هبا.

رؤساء االقسام، و ، عمادة الكلية
 اإلداريةومسؤولو الشعب والوحدات 

 كاديبيةاؼبخرجات األ

سوق العمل الذي لو ارتباط ابلكلية  واؼبوظفونالتدريسية  يأةعضاء اؽبأ
 واعبهات اغبكومية اؼبختلفة 

 مور وؾبتمع احملافظة كافة ولياء األأ والكلياتدارة اعبامعة إ
 
 
 
 
 

 
ً
 املصهضح يف اخلغح االسرتاتيزيح:ا: االعزاف اصضاب راتؼ
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 ة:ـــــــــــــــات الكليـــــــــولويأ 
كاديبي جل اغبصول على االعتماد األأورة أتىيل الكلية للتطور والتقدم من ر ض -

الكلية من وربسينها وكل ما ىبص جودة العملية التعليمة والبحثية  والعمل على تطوير
  ة.عمليات مساند

واؼبؤسسات التعليمية  ،سراع بعقد االتفاقات الثقافية والعلمية مع الكلياتاإل -
نشاء برامج مشًتكة على إواالقليمية والعاؼبية و  ،اؼبستوايت احمللية واؼبراكز البحثية على
 ولية والعليا.مستوى الدراستُت األ

 وربطها بسوق العمل من خالل العمل على تسويق خدمات الكلية االستشارية -
والعمل على تفعيل  ،تمعبقضااي اجمل والعناية ،والعلمية، والنفسية، ةتفعيل اػبدمات الًتبوي
ابلبحوث العلمية الرصينة ذات التخصصات اؼبتعددة، واسهامات  التنمية اؼبستدامة والعناية

 وحدات الكلية البحثية يف ىذا اجملال. 
العاملُت فيها وقيادات الكلية و  ،التدريس ىيأةابلتدريب اؼبستمر ألعضاء  العناية -

 اعبامعي وخدمة اجملتمع. داري اإلداء البحثي و واؼبقدرة وربقيق التميز يف األ ،ةلرفع الكفاي
 البٌت التحتية للكلية.العمل على ربسُت  -
ذل إللوصول هبا  وتطوير اؼبناىج التعليمية الطالبية اتطاالتوسع اؼبستمر يف النش -

لضمان جودة  مراحل متقدمة تضاىي يف مستواىا اعبامعات الرصينة االقليمية منها والعاؼبية
 . نتها وأتثَتىا يف ؾبال زبصصها الوظيفي، ورصااؼبخرجات

 
 
 

 
ً
 ا: أونىياخ انكهيح خالل يذج اػذاد اخلغح ويمىياخ انُزاسخايس
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الوقوف عليها على ربديد االحتياجات و  يةي خطة يتوقف ابلدرجة االساسإن قباح أ       
 -:يتربقيق اآلح اػبطة هبب توفَت و الكلية يف ربقيقها لضمان قبا  ةئيؼبعاعبتها ولضمان هت

 ربديدىاو ،  هاتطبيق ، وؿباكاهتا للواقع ، وامكان ابلتكاملسًتاتيجية الطة اات صاف اػب -1
 . بزمن
ن أو براؾبها ، تطبيق ، و تفعيل ثقافة ضمان اعبودة داري يتحمل مسؤولية إوجود كيان  -2

 .ها واقباح،  أيخذ على عاتقو دبسؤولية اتمة تطبيق اػبطة االسًتاتيجية
وزايدة الرضا الوظيفي  ، ها، وتفعيلتها وتنمي ،العمل اعبماعيزبص  القيم اليت  إشاعة -3

توفَت الدعم اؼبستمر ، و  لدى العاملُت يف الكلية كل حبسب موقع عملو وزبصصووالثقة 
 .ربسُت الكلية وتطويرىا.   اجراءات نفيذوالالزم لت

التدريس والعاملُت يف  ىيأةتوفَت الدورات التدريبية اؼبستمرة لتنمية مهارات اعضاء  -4
  .الكلية
إرضاء صبيع االطراف ذات اؼبصلحة مع االلتزام بتأكيد هتدف اذل القيام دببادرات  -5

 اعبودة وربقيق التميز يف االداء. 
  . عمليات اغبيوية اؼبهمةكيز على الوضع نظام متكامل لتوثيق اجراءات العمل مع الًت  -6
  
 
 
 
 
 

 

 
ً
  ا: يمىياخ جناس اخلغح االسرتاتيزيح نهكهيح: سادس

 
ً
  يزاصم إػذاد اخلغح االسرتاتيزيح ا: ساتؼ
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خطوات  ؾبموعة من اإلجراءات اؼبنهجية وربديدتضمن إعداد اػبطة االسًتاتيجية للكلية 
 . رئيسة 

 أما االجراءات اؼبنهجية فتمثلت بـــ :

 تشكيل فريق عمل لوضع اػبطة االسًتاتيجية يف الكلية. (1)
 م(. 2026–2021( أعوام من )طبسة ربديد مدة زمنية لتنفيذ اػبطة وىي ) (2)
يف  SWATالتحليل )الرابعي(  -تشكيل فريق عمل لتحليل البيئة الداخلية  (3)

 الكلية .
ؼبرجعيات اليت تشكل منطلقات لتوجيو مسار اػبطة ، االطالع على صبيع ا (4)

 وربديد متبن ياهتا .
است ْخلصت من الندوات ، واللقاءات ، وورش االطالع على حصيلة اآلراء اليت  (5)

 العمل ، واؼبقابالت اليت أجريت من لدن ـبتلف األطراف .
اإلعالن عن اػبطة ، واعمامها وإاتحة االطالع عليها وابداء الرأي يف تفصيالهتا   (6)

 عبميع اؼبنسبُت يف الكلية ، واؼبستفيدين منها من مؤسسات اجملتمع احمللي .
 فهوم اػبطة االسًتاتيجية ، وأبدوارىم فيها . وتوعيتهم صبيعا دب

تشكيل فريق ؼبتابعة تنفيذ اػبطة االسًتاتيجية ، وربديد مواقيت للتنفيذ واؼبتابعة  (7)
 وفاقًا عبداول معد ة ؽبذا الغرض . 

عرض اػبطة يف ؾبالس األقسام ، ويف ؾبلس الكلية لغرض اؼبصادقة عليها ،  (8)
 وإقرارىا .

     

 ثالث سبث لت بــ :يسة فأما اػبطوات الرئ

 ربليل بيئتها .دراسة الوضع اغبارل للكلية من خالل   (1)
 ربديد األىداف االسًتاتيجية .  (2)
 ، والربامج اليت تقود اذل ربقيق ىذه األىداف . بادراتتنفيذ ؾبموعة من اؼب  (3)
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 وسيتم تناول تفصيال ىذه اػبطوات الثالث الرئيسة على وفق اآليت : 

 
 

 تعرف مناطق القوةدراسة وضع الكلية و جدًا ل طريقة فعالة التحليل البيئي للكلية      
 الضوء وتسليطعلى  يساعدو الكلية  واؼبخاطر اليت تواجهها لفرصامناطق الضعف و 

ويعد التحليل البيئي  . الفرص اليت يبكن استغالؽبا، و  القوة فيهامناطق  على الكاشف
، واؼبؤسسة وازباذ القرار لكل اغباالت يف العمل ، فهم ال سبك ن من دقةأداة فعالة جدًا 

إلعداد ربليل البيئة الداخلية  SWATالتحليل )الرابعي( الكلية ت اعتمد لذا فقد
 واػبارجية للكلية: 

 

 SWATالتحليل )الرابعي( 
 البيئة اػبارجية البيئة الداخلية

 نقاط القوة
Strengths 

 نقاط الضعف
Weaknesses 

 فرص
Opportunities 

 هتديدات
Threats 

 

 

  : ربديد عناصر البيئة الداخلية:واًل أ

تضمن اؽبيكل االداري للكلية بدءًا من عميد الكلية، ؿبور التنمية البشرية: وي -
التدريسية وموظفي  يأةعضاء اؽبوأمدراء الشعب والوحدات،  ،قسامومعاونيو، ورؤساء األ

  ، فضال عن اؼبوارد البشرية واؼبادية للكلية . االكلية صبيعً 
 طلبة الكلية اؼبستمرون ابلدراسة.  -
 كاديبي. ضمان اعبودة والقياس والتقومي األ -

 الوضع اغبارل للكلية من خالل ربليل بيئتها :أوال : دراسة 
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 . من نتائج حققتوما الدراسات العليا يف الكلية ومقياس مدى  -
 . نشرىامتابعة و ، وتقويبها ،  الكتب العلمية لية أتليفآوالنشر العلمي و البحث  -
 

 فـَماط انضؼ ىجــــَماط انم انؼُصز
 
 
 

م كــاهلي
  اإلداري 

اؼبكانـــة االكاديبيـــة اؼبتميـــزة الـــيت  -1
ــــة منــــذ أتسيســــها مــــن  حققتهــــا الكلي
خـــــالل عـــــدد مـــــن اؼبـــــؤسبرات وبـــــروز 
قيــــــــادات اكاديبيــــــــة وعلميــــــــة علــــــــى 

ودبســــــتوى  مســـــتوى اعبامعــــــة منهــــــا.
ســـام ، وعمـــداء كليـــات ، مـــديري أق

، ورؤسـاء امعـة اعبومسـاعدي رؤسـاء 
 اعبامعة .

اقسـام  يتضمن اؽبيكل التنظيمي -2
خـــــدمات االساســـــية لالزمـــــة لتقـــــدمي 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــدعم للعمليــــــــــــــــة التعليمي  ،ال
والدراســـــــات  األوليـــــــة،والدراســـــــات 

 العليا والبحث العلمي فيها.
 وجــــــود كــــــوادر واعضــــــاء ىيــــــأة -3

تدريســــــــــية متخصصــــــــــة يف ـبتلــــــــــف 
العلميــــــــــــــة و اؼبعرفيــــــــــــــة ت اجملــــــــــــــاال
تغطـــــي حاجـــــات الكليـــــة  والتطبيقيـــــة

الفعليـــــــــة يف أغلـــــــــب التخصصـــــــــات 
 واؼبوضوعات اليت تدر س فيها .

عــــــــداد أعــــــــدم التناســــــــب بــــــــُت  -1
 اؼبوظفُت واؽبيكل اؼبقرر للكلية.

حاجــــــــــــــة الكــــــــــــــادر اإلداري يف  -2
التـــــــــدريب الكليـــــــــة إذل مزيـــــــــد مـــــــــن 

إلكســــــــــــاهبم اؼبهــــــــــــارات الوظيفيــــــــــــة 
 .واإلدارية

ـــــــــة ضـــــــــعف  -3 ـــــــــة آلي ـــــــــط الكلي رب
اإلداريــة وشــعبها ووحــداهتا  ابألقسـام،

  يف جانب االتصال االلكًتوين .
ال يوجد وحدة او شعبة تنظيمية  -4
عبنـــــــــة للتعامـــــــــل مـــــــــع االزمـــــــــات أو 

 والكوارث.
ؿبدوديـة وســائل التقـومي للهيكــل  -5

 اإلداري والتدريسي يف الكلية.
 ،عـــــدم وجــــــود صـــــورة واضــــــحة -6

؛ قســـامومنتظمــة ومكتملــة جملــالس األ
 .بسبب عدم وضوح التعليمات

عــدم وجــود اســتباانت عــن اداء  -7
ـــــــة يف  القيـــــــادات االكاديبيـــــــة واالداري
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وجــود وحــدة ضــمان اعبــودة يف  -4
اؽبيكل التنظيمي للكليـة حيـث يتـوذل 

 مهام التقومي الذايت اؼبستمر.
تنوع التخصصات الدراسـية مـن  -5

قســام الكليــة التســع اؼبوجــود أخـالل 
 فيها.
ومطـــــــــوايت  ،د نشـــــــــراتوجـــــــــو  -6

منتشـــرة يف الكليـــة ت اعالنيـــة ولوحـــا
ورؤيتهــــــــــا الكليـــــــــة، رســــــــــالة  بـــــــــنص  

 .ىدافهاأو 
قســـــــام يف مســـــــانبة ؾبـــــــالس األ -7

مناقشــــــة وازبــــــاذ القــــــرارات اؼبتعلقــــــة 
ــــــــق  واإلدارة،ابلتعلــــــــيم  ويوجــــــــد توثي

 دبحاضرىا اػباصة.
مصــــداقية اؼبعلومــــات اؼبنشــــورة  -8

يف موقهـا الرظبـي يف نظـام  عن الكليـة
(website). 

 ،وجــــــــود قاعــــــــات للنــــــــدوات -10
مــــــــــزودة  واؼبناقشــــــــــات واؼبــــــــــؤسبرات

 .أبحدث الوسائل
وافيــــة  وجــــود قاعــــدة بيــــاانت -11

 االدارية. عن اؽبيأة وؿبدثة ابستمرار
ي يقـع فيـو ذاؼبوقع اعبغرايف الـ -12
 .  ، وىو وسط مركز احملافظةالكلية

 الكلية.
ــــدريب  -8 ــــدورات اؼبقامــــة لت ــــة ال قل

 القيادات اإلدارية.
وؿبدوديــة اػبــربات االداريــة  قلــة -9

مـــــــن  أتىيـــــــل اػبـــــــط الثـــــــاينوســـــــائل 
  .القيادات الشابة

كثـــرة األعبــــاء اإلداريــــة علــــى  -10
بعــض العــاملُت يف اعبهــاز اإلداري يف 

 الكلية. 
بيئة وظروف العمل ربتـاج اذل  -11

ــــــات  ــــــدعم مــــــع اؼبتطلب مزيــــــد مــــــن ال
، والســـيما اســـتكمال البـــٌت  الوظيفيــة
 .التحتية 
الكــــادر التدريســــي يف نقــــص  -12

اؼبــــواد الدراســــية األقســــام و يف بعــــض 
االرشـــاد النفســـي  ) أقســـام:اصـــة خبو 

ـــــو الًتبـــــوي  ، والرايضـــــيات ، والتوجي
واعبغرافيـــا ، والعلـــوم ، واغباســـبات . 

كاإلحصــــاء وبعــــض اؼبــــواد الدراســــية  
 .، والقياس والتقومي الًتبوي
كثــــرة عــــدد التدريســــيُت فبــــن  -13

وبملــون لقــب ) مــدرس مســاعد ( يف 
 الكلية .
نقــــــــــص يف كــــــــــادر مــــــــــوظفي  -14
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وجــــود ـبتــــربات علميــــة حبثيــــة  -13
واؼبتطلبات،  ؾبهزة أبحدث الوسائل،

واؼبســـــــتلزمات واألجهـــــــزة الســـــــمعية 
 والبصرية اغبديثة.

بطاقــة ) يوجــد مولـ ـد كهرابئــي  -14
يوصــل التيــار الكهرابئــي واحــد ميغــا (

ــــــة يف حــــــال  ــــــع مرافــــــق الكلي إذل صبي
 انقطاع التيار الكهرابئي.

تــوافر الكليــة علــى مســاحات  -15
خضــــــــراء واســــــــعة وحــــــــدائق مزينــــــــة 

يط هبــــا تتخللهــــا انفــــورات مائيــــة وربــــ
ــــــــاء  ــــــــة يف فن ــــــــوس الطلب مقاعــــــــد عبل

 الكلية.
وجـــود مبــــٌت مســــتقل للكــــادر  -16

 اإلداري يف الكلية.
وجــود مكتبــة مــزودة ابؼبصــادر  -17

ــــــــــــــــــة  واؼبراجــــــــــــــــــع الالزمــــــــــــــــــة للطلب
 والتدريسيُت.

 .على اؼبالك الدائم  اػبدمات
عـــــدد اؼبـــــوظفُت الفنيـــــُت قلــــة  -15

اؼبتخصصُت بصيانة أجهزة اغباسـوب 
، واألجهـــزة التعليميـــة ، واإللكًتونيـــة 

 ، وأجهزة االستنساخ .
قلــة أقســـام الدراســة اؼبســـائية  -16

يف الكلية ؛ إذ حددت بقسمُت فقط 
؛ فبـــــا يـــــؤثر ســـــلبا علـــــى استحصـــــال 
اؼبــوارد اؼباليــة الالزمــة لتغطيــة نفقــات 

 الكلية .
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 ح ـانغهث

تنــوع الطلبــة اؼبلتحقــُت للدراســة  -1
يف الكلية وتوفر الكفاءات لـديهم يف 

ـــــب الدراســـــة و  فبـــــا  النشـــــاطاتجوان
و القيـام أبي مشـروع أيسمح بتفعيل 

 و ؾبتمعي.أطاليب 
ـــــيال  -2 ـــــة دل  رشـــــادايً إتصـــــدر الكلي

ـــــة اعبـــــدد يف   ـــــتم كـــــل ســـــنةللطلب ، وي
ربديثو بصفة دورية وىو متـاح عبميـع 

 الطلبة.
ـــــــــــة  -3 ـــــــــــدعم الكلي  النشـــــــــــاطاتت

 ،ثقافيـــــــــــــةالو  ،الطالبيـــــــــــــة العلميـــــــــــــة
 ،واالجتماعيـــــة والًتبويـــــة ،رايضــــيةوال

وربــرص علــى زايدة نســبة مشـــاركتهم 
فيها مع حصـول الكليـة علـى اؼبراكـز 

الطالبيــــــــة  النشــــــــاطاتاؼبتقدمــــــــة يف 
مــن خــالل زبصــيص وحــدة  اؼبختلفــة
 .الطالبية لنشاطاتخاصة اب

تقـيم الكليـة سـنواًي مـؤسبرا طالبيــا  -4
زبــرج طلبـة اؼبرحلــة الرابعــة ، لبحـوث 

ـــزة وهبـــري  ـــار فيهـــا البحـــوث اؼبمي ت ىب 
 تكرمي الطلبة الفائزين .

ـــة  -5 ـــأة ألعضـــاءاؼبشـــاركة الفعال  ىي
 الطالبية. يس يف النشاطاتالتدر 
تــــــوفر الكليــــــة الــــــدعم الكامــــــل  -6

عــدم وجــود تناســب بــُت اعــداد  -1
التــدريس  ىيــأةالطلبــة وعــدد اعضــاء 

 قسام.يف بعض األ
عـــــدم وجـــــود توصـــــيف واضـــــح   -2

  اؼبعتمــــدةودقيــــق للمنــــاىج الدراســــية 
يبنــــع التكــــرار واالزدواجيــــة فبــــا يــــؤثر 

 ا يف تعليم الطلبة.سلبً 
غيـــــــاب نظـــــــم تقيـــــــيم الـــــــربامج  -3

طــراف الطلبــة واأل لــدنالدراســية مــن 
 صحاب اؼبصلحة.أ
علــى  بعــض التدريســيُتاعتمــاد  -4

 ، واضــــــحةالاؼبــــــالزم اؼبكــــــررة وغــــــَت 
ا ا دراســـــيً اهًجـــــوالـــــيت ابتـــــت تشـــــكل 

ذل عــدم تنميــة مهــارات إا يــؤدي ســلبيً 
وروح االبــــــداع واالبتكــــــار  ،البحــــــث

ويضـعف قـدرة الطالـب  ،لدى الطلبـة
 على التعلم الذايت. 

اؼبقـررات الدراســية  بعــض صبـود -5
 التطـــــــــورؼبواكبـــــــــة وعـــــــــدم ربـــــــــديثها 

التكنلــــوجي والعلمــــي الــــذي يشــــهده 
، فضـــــال عــــن عـــــدم مواكبتهـــــا  العــــادل

اؼبتغــــَتات يف ألحــــدث التطــــورات ، و 
 ؾبال التخصص .

عــــــدم وجــــــود خطــــــط واضــــــحة  -6
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 .ا ومادايً واجتماعيً  ،اللطلبة اكاديبيً 
تعمــل الكليــة علــى تــوفَت فــرص  -7

 هومصـــــــادر للطلبـــــــة الـــــــذايت الـــــــتعلم 
اؼبكتبـــــــــة و ،  اؼبكتبـــــــــة) ومســـــــــتلزماتو
 (. ، االنًتنت اإللكًتونية

يتم اجـراء اسـتفتاء دوري لقيـاس  -8
رأي الطلبــــــة يف اؼبقــــــررات الدراســــــية 

 .ونظام االمتحاانت
التقـومي التـدريس و تطور اساليب  -9

 قسام. للطلبة يف صبيع األ
يوجــد أمــاكن ترفيهيــة للطلبــة  -10

ـــــــــــــادي  منهـــــــــــــا الكـــــــــــــافتَتاي )الن
الطــــــــاليب(، ومالعــــــــب رايضــــــــية 

 وقاعات رايضية.
ـــة فـــرص الدراســـة  -11 تـــوفر الكلي

اؼبســــــــائية للطلبــــــــة إلاتحــــــــة اجملــــــــال 
ــــــو فرصــــــة  إلكمــــــال مــــــن دل تتهي ــــــا ل
إكمـــــــال الدراســـــــة إبسبـــــــام ربصـــــــيلو 

 الدراسي . 

للـــــًتويج للكليـــــة يف الـــــدول العربيــــــة 
عبذب الطلبـة الوافـدين مـع مـا تتمتـع 

 بو الكلية من قدرات وامتيازات.
التــــــــدريب  ؾبـــــــاالت ضـــــــعف -7

، واقتصـــــارىا علـــــى  اؼبيـــــداين للطلبـــــة
 . اعبانب الرايضي فقط 

عـــــدم وجـــــود وحـــــدة ؼبتابعـــــة  -8
حاجــــة ســــوق تتــــابع ليــــة خرهبــــي الك

العمل لتخصصـاهتم ، وحجـم الفـرص 
 اؼبتاحة ؽبم يف ؾبتمعهم احمللي .

ال تدخل النشاطات الطالبية  -9
 للطالب يف ربديد درجتو النهائية.

عــــــــدم اســــــــتيعاب القاعــــــــات  -10
الدراســــــــية لطلبــــــــة الكليــــــــة يف ظــــــــل 
اإلعـداد الــيت تفرضــها الــوزارة للقبــول 
  يف الكلية واليت تزداد يف كل عام.

تســــــــرب ، وجــــــــود حــــــــاالت  -11
وعــدم التــزام ابلــدوام مــن لــدن بعــض 

 الطلبة .
ـــيت  -12 ـــة ال ـــاىج الًتبوي قلـــة اؼبن
ي قدرات الطلبة مـن اعبوانـب تنم  

ـــــــــــــة ،  ـــــــــــــة ، واألخالقي االجتماعي
   .والقيمية

ـــــــة  -1وجــــود معــــايَت اكاديبيــــة واضــــحة  -1  لتغـــــــَت لعـــــــدم وجـــــــود امكاني
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ٌ ضـــــًا
ــــىدج  اجل

ــاص و انمي
وانتمىيى 

 ادميي االك

متابعــة  يبكـن عـن طريقهــا وضـع نظـام
 . وتقويبها قسام الكليةأ
وجــود عالقــة وطيــدة وفعالــة بــُت  -2

شعبة ضمان اعبودة يف الكلية وقسـم 
فبـا يســهم  ،عبـودة يف اعبامعـةضـمان ا
 ،ايـــــــل دورىــــــــا ودعمهــــــــا فنًيــــــــيف تفع
ا وبـــــرامج خططهـــــا بعـــــة انشـــــطتهاومت

 ىداف اعبامعة.أ لضمان توافقها مع
داريـــــــــة يف دعـــــــــم القيـــــــــادات اإل -3
ــــــة لشــــــعبة ضــــــمان اعبــــــودة يف الك لي

 .الكلية
التعريـــف بشــــعبة ضـــمان اعبــــودة  -4

طبيعـة دبطوايت ونـدوات تثقيفيـة عـن 
تقدمــــــــو مــــــــن  ومــــــــا عمــــــــل الشــــــــعبة

 خدمات.
لشـــعبة ضـــمان اعبـــودة مبـــادرات  -5

يف ؾبـــال التقـــومي  فاعلـــةومشـــروعات 
، مـــــن خـــــالل إعـــــداد دليـــــل  الـــــذايت

ــــــــــة للتدريســــــــــيُت  ــــــــــات اؼبهن ألخالقي
 واؼبوظفُت .

ىا بـــُت زايدة ثقافـــة اعبـــودة ونشـــر  -6
 عضــــــاء ىيــــــأةأو  ،جهـــــةالطلبـــــة مــــــن 

 واإلداريـُتوعمـادة الكليـة  ،التـدريس
 فيها من جهة اخرى.

 ،لألنظمــــــــــــــــةالســـــــــــــــريع والفعـــــــــــــــال 
م تعليمـــات واالجـــراءات الـــيت ربكـــالو 

جـــــل تـــــدعيم أالعمـــــل اعبـــــامعي مـــــن 
ة يف ضـــــــمان اعبـــــــودة جهـــــــود الكليـــــــ
 .داءوربسُت األ

التـــأخر يف انشـــاء وحـــدات ذات  -2
 ةطــابع خــاص وبــرامج تعليميــة متميــز 
بنظام السـاعات اؼبعتمـدة فبـا يضـعف 

 عمل شعبة ضمان اعبودة.
عـــــــدم عنايـــــــة بعـــــــض االقســــــــام  -3

ـــار أعضـــاء  ـــاط االابختي مـــع شـــعبة رتب
اختيـار اعضـاء ذ يتم إ ،ضمان اعبودة
 .غَت فاعلُت

شــــعبة ضـــــمان ستشــــارة ايــــتم  ال -4
النـــــــــدوات موضـــــــــوعات يف اعبـــــــــودة 

ـــــيت تقيمهـــــا األقســـــام  واحملاضـــــرات ال
مــــن أجــــل تفعيــــل  العلميــــة يف الكليــــة

تطبيـــق آليـــة تبـــادل اػبـــربات يف ؾبـــال 
معــــــــــــايَت اعبــــــــــــودة وربســــــــــــُت األداء 
الــوظيفي واؼبؤسســي ، وترســيخ ثقافــة 

 .ورؤى  اعبودة فيما يطرح من أفكار
قيــاس ضــعف األليــات اؼبتبعــة يف  -5

 عضـــــــــاء ىيـــــــــأةالرضـــــــــا الـــــــــوظيفي أل
 وعمادة الكلية واؼبوظفُت. ،التدريس
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وجــــــــــــود اســــــــــــتديو لتســــــــــــجيل   -7
احملاضـــرات الفيديويـــة للتدريســـيُت يف 

 ـبترب الصوت متعدد الوسائط .
 وجــــــود ؾبلــــــس ضــــــمان اعبــــــودة -8

 عـــن فضــاًل ، هبــري ربديثــو ابســـتمرار 
ضمان اعبـودة مسؤولة شعبة مشاركة 

 الكلية.يف اجتماعات ؾبلس 
انفتاح شعبة ضـمان اعبـودة علـى  -9

مؤسســات اجملتمــع احمللــي يف احملافظــة 
مـــــــــن خـــــــــالل تشـــــــــجيع اػبـــــــــدمات 
واؼببـــادرات التطوعيـــة الـــيت تســـهم يف 
حل مشكالت دوائر احملافظة الرظبيـة 

 وتليب احتياجاهتا.
  

ـــاس فاعليـــة آال توجـــد  -6 ـــات لقي لي
الـدورات التدريبيــة الــيت وبصــل عليهــا 

ة التــــــدريس واؼبــــــوظفُت أاعضــــــاء ىيــــــ
 دبوضوع ضمان اعبودة.

يــــــل دبراجعـــــة وتفع عـــــدم العنايــــــة -7
دبوضـوع  اػباصـةالتعليمات والقوانُت 

 .االداء اعبامعيضمان اعبودة و 
دم وجــــود تفاعــــل كــــاف بــــُت عــــ -8

التدريس والطـالب فيمـا  اعضاء ىيأة
  ىبص ضمان اعبودة.

ا عُت هبــــالوســــائل الــــيت تســــت قلــــة -9
شـــــــــعبة ضـــــــــمان اعبـــــــــودة ؼبمارســـــــــة 

 انشطتها.
 

 
 
 
 
 
 

انذراساخ 
 ا ــــانؼهي

راســات العليــا دوجـود وحــدة لل -1
كــــــــــــل يف الكليــــــــــــة تتــــــــــــوافر فيهــــــــــــا  

والقــــــــوانُت واالنظمــــــــة  ،التعليمــــــــات
اػباصـــــة ابلدراســـــات العليـــــا، وفيهـــــا 
ملفـات يــتم ربــديثها ابســتمرار خاصــة 

 ابلطلبة.
إنشــــاء قــــاطع خــــاص بقاعــــات  -2

الدراســــــات العليــــــا ؾبهــــــزة أبحــــــدث 
االحتياجـات واألجهـزة الالزمـة لســَت 

 ؿباضرات التدريسيُت.

عـــــــــدم وجـــــــــود قســـــــــم خـــــــــاص  -1
اسات العليا يف الكلية مع العلـم ابلدر 
ة يف قسم الدراسات العليـا ن الدراسأ

 .قد علقت
ـــــــوافر  -2 ـــــــة األلقـــــــاب عـــــــدم ت ضبل

 بعــــــــــض التخصصــــــــــات يف العلميــــــــــة
ا علـى اسـتحداث ثر سـلبً أدقيقة فبا ال

الدراسـات العليـا يف  زبصصات بعض
 قسام. بعض األ

تطبيقيـــــــــة ســـــــــاليب أ ال توجـــــــــد -3
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الـــربامج التعليميـــة يف الدراســـات  -3
الكليــة متفقــة مــع  العليــا الــيت تقــدمها

 ىدافها.أورؤيتها و  ،رسالتها
وجـــــود بـــــرانمج خـــــاص بًتصـــــُت  -4

الرســـائل اعبامعيــــة لطلبـــة الدراســــات 
ـــــة  ـــــة مـــــن خـــــالل عبن العليـــــا يف الكلي
متخصصـــــة دبتابعـــــة نســـــب اســـــتالؽبا 
فضـــــاًل عـــــن تقويبهـــــا مـــــن اعبوانــــــب 
العلميـــــــــــــة، واللغويـــــــــــــة، والفكريـــــــــــــة 

 واإلحصائية.
ربــــــــرص الكليــــــــة علــــــــى وجــــــــود  -5

امج التعليميـة واؼبقـررات توصيف للرب 
ــــــة يف  الدراســــــية الــــــيت تقــــــدمها الكلي

 الدراسات العليا.
ـــــــة بوضـــــــع قواعـــــــد  تعـــــــٌت -6 الكلي

للتعامــــل مــــع طلبــــات الــــتظلم لطلبــــة 
الدراســـــــــــات العليـــــــــــا مـــــــــــن نتـــــــــــائج 

 وتعـــٌت ،وتعلنهـــا وتراقبهـــا ،االمتحـــان
ــــائج بوجــــود ا   ــــق نت ــــة لتوثي ــــات فعال لي

 االمتحاانت. 
وافر لـــــــدى الكليـــــــة قاعـــــــدة تـــــــت -7

 يــــــــــأةعضــــــــــاء اؽببيــــــــــاانت تتعلــــــــــق أب
قعهم يـة ومـوالقاهبم العلمأالتدريسية و 
 االلكًتونية.

الطلبـــــة يف الدراســـــات العليـــــا  تقـــــوميل
ة النهائيــ اتعلــى االختبــار واالعتمــاد 
م مــــوادىم ظــــمــــع اذبــــاه مع والفصــــلية

 ،اســــــية لقيــــــاس قــــــدرات اغبفــــــ الدر 
 دبية.والقدرة األ واالسًتجاع

عبــذب  آليــةال يوجــد يف الكليــة  -4
 الطلبة الوافدين يف الدراسات العليا.

م ق الـــــتعل  ائـــــتطبيـــــق طر  ضـــــعف -5
يف  يف بعـــض اؼبـــواد الدراســـية اغبديثـــة

 .  بعض األقسام العلمية
، أو عــــــــدم وجــــــــود اســــــــتباانت  -6

اؼبوضـــوعات طرائــق لتحديـــد جــدوى 
ل حوؽبـا عنـواانت الرســائل الـيت تسـج  
 .واألطاريح

تعارض جـزء مـن التعليمـات مـع  -7
وكثرة اجراء التغيَتات  خر.بعضها اآل

   والتعديالت عليها .
ــــــــا  -8 تعليمــــــــات الدراســــــــات العلي

لتواكـــــب ربتـــــاج اذل تطـــــوير وتعـــــديل 
اؼبتغــــَتات الــــيت تطــــرأ يف كــــل حــــُت . 
فقد كـان آخـر تعـديل عليهـا يف العـام 

 م(.1991)
ـــة  عـــدم -9 مشـــاركة االطـــراف اؼبعني

عنـد ) العلمية ، واجملتمعية ( اؼبختلفة 
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تراعــــــي الكليــــــة ضــــــرورة توافــــــق  -8
بــــــــــرامج الدراســــــــــات العليــــــــــا مــــــــــع 
احتياجــــــــــات اجملتمــــــــــع مــــــــــن جهــــــــــة 
 والتطورات االكاديبية من جهة اثنية. 

 بتحـــــديث تقـــــوم الكليـــــة ســـــنوايً  -9
براؾبهـــا الدراســـية ؼبـــرحليت اؼباجســـتَت 

  ،ه اؼبعلــــــن عــــــن افتتاحهــــــاالــــــدكتوراو 
 دبراجعـــة دراســـة وتقـــوم الكليـــة ســـنوايً 

اســــــــــتحداث زبصصــــــــــات دراســــــــــية 
أو تعليقهــا ، أو نقــل بعضــها جديــدة 
فر مــــــــن اتــــــــو يحبســــــــب مــــــــا اآلخــــــــر 

 .  لقاب علميةأزبصصات و 
ـــــــــــــة  -10 ـــــــــــــة طلب تشـــــــــــــجع الكلي

حبــاثهم ألعليــا علــى نشــر الدراســات ا
مــن الرســائل العلميــة وغَتىــا  اؼبســتلة

اؼبرموقــة  ابجملــالت والــدورات العلميــة
. 

عــالن  ابإلتقــوم الكليــة ســنوايً  -11
ــــولعــــن اجــــراءات التســــجيل و  ،  القب

كمـــــــــا وتعلـــــــــن عـــــــــن االشـــــــــراف يف 
 الدراسات العليا. 

تقوم الكليـة بتنويـع االشـراف  -12
مـن على طلبتها واسـتقطاب مشـرفُت 

خارجهـــــــــا ومـــــــــن خـــــــــارج اعبامعـــــــــة،  

تصــميم الــربامج الدراســية للدراســات 
 .ىاتطوير االسهام يف  وأ العليا
قــدرات بعــض اعضــاء  عفضــ -10

وضـــــع االســـــئلة يف اؽبيـــــأة التدريســـــية 
 الشــــــفهي التحريريـــــة وطـــــرق التقـــــومي
 لطلبة الدراسات العليا .

عـــدم فـــتح ابب التســـجيل يف  -11
ـــ ـــة واعبامعـــة عموًم ا مـــن اػبـــارج الكلي

 ا.يضعف اؼبوارد الكلية ذاتيً 
كثــرة الكتــب الرظبيــة اػباصــة  -12

ابلدراسات العليا فبا يصعب الوقوف 
 قرارات مستقرة وواضحة.على 
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التدريســية مــن  اؽبيــأة وتشــرك اعضــاء
اعبامعــــــــــات االخــــــــــرى الكليـــــــــات، و 
مــة لًتبيــة دايذل دبناقشــة واؼبديريــة العا
 طاريح طلبتها.رسائل وأ

ربــــرص الكليــــة علــــى اؼبتابعــــة  -13
ـــــربامج  الدوريـــــة للتقـــــارير اػباصـــــة ابل

قســـــــام اؼبقـــــــررات اؼبقدمـــــــة مـــــــن األو 
 التدريسية. يأةالعلمية واعضاء اؽب

ـــــــى  -14 ـــــــة عل عقـــــــد ربـــــــث  الكلي
نوعيــــة لطلبــــة الدراســــات ؿباضــــرات 

العليــا يف موضــوعات مهمــة يف حقــل 
 زبصصهم.

تضـــــمُت منـــــاىج الدراســــــات  -15
العليـا ومقــرراهتم مـادة دراســية بعنــوان 
)حلقـــــــة نقاشـــــــية( لضـــــــمان اختيـــــــار 
عنــواانت ذات قيمــة علميــة وتربويــة، 
وؽبا ارتباط ابلواقع احمللي وإثـراء ىـذه 
العنــــــواانت وانضــــــاجها مــــــن خــــــالل 

 ر يف مضامينها.مناقشتها والتحاو 
 

 
 

ــج  انثض

وجــود شــعبة للبحــث والتطــوير  -1
ــــواانت  يف الكليــــة ت عــــٌت بتســــجيل عن
حبــــوث التدريســــيُت يف خطــــة ســــنوية 
وتتــــابع نســــب إقبــــاز البحــــوث علــــى 

بحـوث والنشـر المتابعة   ضعف -1
 العلمي العاؼبي. 

ــــفأت متابعــــة  آليــــات ضــــعف -2   لي
 ،العلميـــــــــــة ، واؼبنهجيـــــــــــة  الكتـــــــــــب
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وانُشــز 
   انؼهًي 

مـــــــــــدار العـــــــــــام الدراســـــــــــي وفاقـــــــــــا 
 الستمارات معد ة ؽبذا الغرض .

وجـــود ؾبلـــة علميـــة متخصصـــة  -2
يف الكلية )ؾبلة الفتح( وقـد ربصـلت 

 ثــــَت عــــال  معامــــل أتاكثــــر مــــن علــــى 
كمـــــا حصـــــلت علـــــى جـــــائزة   ســـــنوايً 
 .اإلبداع

علميــــة تســــهل وجــــود ـبتــــربات  -3
إجـــــراءات إقبـــــاز البحـــــوث العلميــــــة 

   التطبيقية للتدريسيُت .
تساىم بعض البحـوث اؼبقدمـة  -4

مــــــن التدريســــــيُت يف معاعبــــــة بعــــــض 
ــــةاؼبشــــكال ــــةأ ،ت اجملتمعي و أ ،و البيئ
 ة وغَتىا.يالصح
مــــؤسبرات علميــــة  تقــــيم الكليــــة -5

ـــــزة ـــــة  ،انجحـــــة ومتمي ونـــــدوات علمي
ـــــــــَت واضـــــــــح مـــــــــن خـــــــــالل ذات أت ث

 ،البحــــوث اؼبقدمــــة واؼبعروضــــة فيهــــا
ومــــا تتضـــــمنو مــــن دراســـــات علميـــــة 

 متميزة.
البحـــوث العلميـــة الكثـــَت  ةوفــر  -6

مــن االحصــاءات اؼبوثقــة الــيت تتعلــق 
دبختلــــف جوانــــب اجملتمــــع احمللــــي يف 

 ؿبافظة دايذل. 

 اؽبيــــــأة ألعضــــــاءوترصبتهــــــا  وتقويبهــــــا
 التدريسية يف الكلية .

و مراكــــز أوحــــدات قلــــة وجــــود  -3
ث حبثيـــة يف الكليـــة تســـتقطب البحـــو 

 عضــــــاء ىيــــــأةواؼبؤلفــــــات العلميــــــة أل
 التدريس.

قدرة الباحثُت علـى اسبـام ضعف  -4
خطـــتهم البحثيـــة لعـــدم وجـــود متابعـــة 

اهــا تفــوق و ألأ، م قســامــن ؾبــالس األ
كثــــر مــــن أقــــدراهتم العلميــــة، وتقــــدمي 

ــــذه  أو حبــــث واحــــد فبــــا يصــــعب تنفي
رؤيــــــة عــــــدم وجــــــود إاهائــــــو؛ بســــــبب 

 وافتقـارىم يُتلتدريسـبعض اواضحة ل
سياســـة ؿبـــددة وواضـــحة للخطـــة اذل 
 الــــيت يقــــدمواها فيمــــا ىبـــــص  لبحثيــــة ا

عـــدم ، و لبحــوث لتســجيل عنـــواانت 
ام حبـوث غـَت مســجلة و اسبـأ، اسبامهـا 
 البحثية.يف اػبطة 

ــــدريب بعــــض اعضــــاءضــــعف  -5  ت
ـــــى إجـــــادة  نظـــــام ىيـــــأة التـــــدريس عل

مـــع ،  وين يف اؼبكتبـــةالبحـــث االلكـــًت 
ذل ربـــــديث وتطـــــوير إحاجـــــة اؼبكتبـــــة 

وحداثــة  ، مــن حيــث كميــةمســتمرين 
 اؼبراجع والدورايت العربية واالجنبية. 
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اعضـــــاء مـــــن مســـــانبة الكثـــــَت  -7
ببحــوث  تهممشـاركو التدريسـية  اؽبيـأة

ت علميـــــة رصـــــينة نشـــــرت يف ؾبـــــاال
يف  وكــان ؽبــا صــدى ،اقليميــة وعاؼبيــة

 االوساط العلمية.
وث وجـود قاعــدة بيـاانت للبحــ -8
علمية اؼبقدمة من قبل اعضـاء ىيـأة ال

واجملـــالت  ،التـــدريس يف ؾبلـــة الكليـــة
، اجملــالت االقليميــة والعاؼبيــةو  ،احملليــة

ومنشـــــورة علـــــى اؼبوقـــــع اإللكـــــًتوين 
 .للكلية
اػبطة البحثية يف الكليـة موثقـة  -9

قســـام ومـــن ومعتمـــدة مـــن ؾبـــالس األ
 ؾبلس الكلية.

 ىيــــأةمالءمــــة زبصــــص عضــــو  -10
ــــــــو مــــــــع موضــــــــوع  التــــــــدريس وخربات

ــــــيت يشــــــرف  واألطروحــــــة الرســــــالة ال
 عليها.
تـــتم االســـتفادة مـــن البحـــوث  -11

العلميــــة ونتائجهــــا يف تعزيــــز العمليــــة 
ــــــة  ،التعليميــــــة ــــــة الكلي ويشــــــارك طلب

)الدراســــــــات العليــــــــا( يف اغبلقــــــــات 
 النقاشية واؼبؤسبرات العلمية.

اؼبــوارد اؼباليــة اؼبخصصــة  انعــدام -6
 للبحث العلمي.

عدم مراعـاة االمكانيـات اؼباديـة  -7
عـــداد اػبطـــة إوالبشـــرية اؼبتاحـــة عنـــد 

البحثيـــــــة والتقيـــــــيم الفعلـــــــي حبســـــــب 
 االحتياجات.

عــــدم وجــــود مشــــروعات حبثيــــة  -8
و أو اعبامعـة أ ،فبولة سواء من الوزارة

 و دولية. أو اقليمية أ ،ىيئات ؿبلية
وعية ضـــــعف اؼبؤشـــــرات اؼبوضـــــ -9

حثيــة مــن للتقيــيم اؼبســتمر للخطــة الب
 حيــــــــث فائــــــــدهتا ومــــــــدى مواءمتهــــــــا

 للواقع.
غياب آلية انجعة ودقيقـة مـن  -10

لـــــــدن الـــــــوزارة واعبامعـــــــة يف ربديــــــــد 
 اجملالت اؼبعتمدة ، واؼبصن فة عاؼبيا . 

عــــــدم وجـــــــود آليــــــة تضـــــــمن  -11
حقــــوق اؼبلكيــــة الفكريــــة للمــــؤلفُت ، 

 واؼببتكرين .
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 البيئة اػبارجية:ا: ربديد عناصر نيً اث

 ربليل البيئة اػبارجية: 
جية على ؾبموعة من تعتمد خطة كلية الًتبية االساسية االسًتاتيجية يف ربليل بيئتها اػبار    

ن امام الكلية العديد من الفرص إذ إثَت على جوانب الكلية اؼبختلفة، العوامل ذات أت
 ،لتهامركز الكلية التنافسي وربقيق رسااؼبتاحة اليت يبكن من خالؽبا االستفادة يف تدعيم 

ن حملتملة واليت يتحتم على الكلية أىناك ؾبموعة من التهديدات او  ، ىدافهاأورؤيتها و 
ن العوامل اػبارجية أعلى  مبتغاىالوصول اذل ل معها سبيالربددىا وربدد كيفية التعامل 

قتصادية، عوامل صحاب اؼبصلحة اؼبستفيدين، عوامل اجتماعية، عوامل اأ) :تتمثل 
، دائرة ، دائرة صحة دايذلسياسية، تطورات التكنولوجيا السريعة، مديرية تربية ؿبافظة دايذل

مكاتب ومراكز البيئة، دائرة الشباب والرايضة وغَتىا من سوق العمل اػباص والعام، 
 (.وحدات ومراكز البحث العلمي يف كليات اعبامعةو  اػبدمات االستشارية

 
 التهديدات الفرص

االىتمــــــــام اؼبتزايــــــــد بضــــــــمان اعبــــــــودة  -1
التحســـــــُت اؼبســــــــتمر يف االداء اعبـــــــامعي و و 
 نظومة العملية التعليمية.اؼب
ت علـــــــى اوالـــــــوزار تشـــــــجيع اغبكومـــــــة  -2
عــــــــــداد كــــــــــوادر بشــــــــــرية متخصصـــــــــــة يف إ

 .واإلنسانية كافةالتخصصات العلمية 
حــرص وزارة التعلــيم العــارل علــى تطــوير  -3

التعلـــيم والبحـــث العلمـــي حـــىت تـــتمكن مـــن 
زبريج طالب يليب احتياجات السـوق احملليـة 

 واالقليمية. 
حقــة للدولــة يف اؼبتالاػبطــط اؼبســتمرة و  -4

ـــع الـــوزارة للطلبـــة علـــى الكليـــات  -1 توزي
ا علـى معيـار ؾبمـوع الطالـب فقـط دون بناءً 

تناسـب الواالستعداد ومدى  ،مراعاة الرغبة
بُت احتياجات الدراسة وامكانيات الطالب 
فبــــــــا ادى اذل تضــــــــخم يف اعــــــــداد الطلبــــــــة 

 ،دافعيـــــــــة لـــــــــديهم لالبتكـــــــــارالوالبفـــــــــاض 
 واالبداع والتميز. 

يف مســـتوايت الطلبـــة القـــادمُت  اجـــعتر  -2
ـــــــيم الثـــــــانوي وبشـــــــكل  مـــــــن مرحلـــــــة التعل

 مستمر.
قلة البعثات واؼبنح اػبارجية للحصـول  -3
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 .التنمية اؼبستدامة
االنفتاح علـى العـادل العـريب والـدورل مـن  -5

خـــــالل الشـــــبكة اؼبعلوماتيــــــة مـــــع تشــــــجيع 
وجود لاالتصال ابلعادل اػبارجي على الوزارة 

تـــــــيح نشـــــــر تيف الكليـــــــة  شــــــبكة االنًتنـــــــت
 اؼبعلومات الكافية عنها. وربديث

وجــود شــعبة للتعلــيم والتطــوير اؼبســتمر  -6
ـــــــربامج يف الكليـــــــة تقـــــــوم دبهـــــــام إ عـــــــداد ال

ـــــة  ،والنـــــدوات ،وعقـــــد اؼبـــــؤسبرات ،التعليمي
يـــــــة وورش العمـــــــل وتـــــــدريب الكـــــــوادر لتنم

التـــدريس  واعضـــاء ىيـــأة اؼبهـــارات للعـــاملُت
ـــــــــــدوائر  الكليـــــــــــةيف  ، والتنســـــــــــيق مـــــــــــع ال

واؼبؤسســـات اجملتمعيـــة لفـــتح آفـــاق التعـــاون 
   .العلمي معها 

انفتـــــاح الكليـــــة علـــــى عـــــدد كبـــــَت مـــــن  -7
مؤسسات اجملتمع اؼبدين ودوائر احملافظة من 
خــالل إقامــة عــدد مــن اؼبشــاريع التعاونيــة ، 

ـــــــــة  لتطـــــــــوير واقعهـــــــــا واؼببـــــــــادرات التطوعي
 . توومعاعب
وجـــود مديريـــة تربيـــة دايذل وغَتىـــا مـــن  -8

الــــدوائر واؼبؤسســـــات اغبكوميـــــة وشـــــركات 
 .   القطاع اػباص تتيح فرص عمل للخرهبُت

التدريس مع  تواصل بعض اعضاء ىيأة -9
الـــدوائر واؼبؤسســـات ذات العالقـــة ابلكليـــة 

 الدكتوراه.على درجيت اؼباجستَت و 
صــات اؼباليــة علــى التعلــيم يقلــة التخص -4

ا علـــى جـــودة التعلـــيم ثـــر ســـلبً أاعبـــامعي فبـــا 
 واػبدمات اؼبقدمة فيو. 

تعيينــــــات اغبكوميــــــة مــــــع زايدة القلــــــة  -5
ا علــى دافعيــة ثــر ســلبً أمعــدالت البطالــة فبــا 
 الطالب كبو التفوق.

ــــــوزارة خبطــــــة القبــــــول  -6 عــــــدم التــــــزام ال
فيمــــا ىبــــص   اؼبركزيــــة الــــيت ربــــددىا الكليــــة

عداد الطلبة اؼبقبولُت يف الدراستُت االوليـة أ
والعليـــا فبـــا يـــؤدي اذل اشـــباع ســـوق العمـــل 

وزايدة مسـتوايت البطالـة  ابػبرهبُت مستقباًل 
. 
وضـــــــاع االقتصــــــــادية التغـــــــَتات يف األ -7
ــــــــــة اؼبتســــــــــارعة و   عــــــــــن ضــــــــــاًل فاالجتماعي

 اؼبتالحقـــة يف ؾبـــال التطـــورات التكنولوجيـــة
 التعليم.

ــــــــنقص -8 ــــــــدرجات الوظيفيــــــــة يف يف  ال ال
ـــة فبـــا  ـــر ســـلبً أاؽبيكـــل التنظيمـــي للكلي ا يف ث

 ىيكلها االداري.
اإلداري مـــــن اعبهـــــات مركزيـــــة القـــــرار  -9

وصــــدور تعليمــــات وقــــرارات اداريــــة  العليــــا
مـع  تتالءمظيمية توصف ابلعمومية قد ال تن

 طبيعة العمل يف كلية الًتبية االساسية.
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ؼبعنيــة اؼبختلفــة فبـا ييســر مشــاركة االطــراف ا
ة يف تصـــــــميم الــــــــربامج التعليميــــــــة اؼبختلفــــــــ

 .وتفعيل التعاون البحثي معها وتطويرىا
 توجــود مشــروعات لتأىيــل معــامال -10
العتمــاد االكــاديبي لحصــول علــى اثَت لأالتــ

 للكلية. 
 متســـــــاوية وجـــــــود فـــــــرص تنافســـــــية - 10

ـــــــة فيمـــــــا ىبـــــــص  للبعثـــــــات واؼبـــــــنح اػبارجي
 .اؼبنتسبُت 

حبـــــــاث هولة اغبصـــــــول علـــــــى األســـــــ - 11
و أة يف دورايت ؿبليــة ر العلميــة ســواء اؼبنشــو 

 كذلك الكتب يف صورة رقمية. أجنبية و 
اعــــــــداد كــــــــوادر للقيــــــــام ابؼبراجعــــــــة  - 12

الداخليــة وذلـــك مـــن خـــالل الـــدورات الـــيت 
قيمهـــــا قســـــم ضـــــمان اعبـــــودة يف اعبامعـــــة ي
 .شعبة ضمان اعبودة يف الكليةو 

قبــازات إبربــط اغبــوافز اؼباليــة تفعيــل  – 13
فبيـزة  بو من اعمال  ونالتدريسيُت وما يقوم

 .مهام يكل فون هبا ، واقبازات ، و 
االســــــتفادة مــــــن االمكانيــــــات اؼبتاحــــــة  14

ومـــــن  ،يف الكليــــةبشــــعبة التعلــــيم اؼبســــتمر 
اعبـــــامعي يف  شـــــعبة ضـــــمان اعبـــــودة واالداء

 حديثة للتعليم.  الكلية يف ادخال طرق
ـــــادل اؼبعـــــريف مـــــع كليـــــات  - 15 زايدة التب

ــــة طبيعــــة اجملتمــــع احملــــيط بكليــــة الًتب-10 ي
ـــــرة العالقـــــات االجتماعيـــــة  االساســـــية ودائ

الـــــيت تـــــؤدي لســـــلبية واؼبعـــــارف وأتثَتاهتـــــا ا
 ،تطبيق القوانُتتعارض اؼبصاحل و  أحيااًن اذل

 وإعاقة تطبيقها .واالنظمة والتعليمات 
تعلــيم الالزمــة الصــعوبة تــوفَت مصــادر -11
 تعديل اؼبقررات الدراسية وطرق التقومي. و 

نتــائج البحــوث انبــال االســتفادة مــن -12
مـــن لــــدن  العلميـــة وضـــعف الطلــــب عليهـــا

 .مؤسسات الدولة
البحـــث  الكبـــَت يف ميزانيـــةتقلـــيص ال -13

، وضـــــــعف  العلمـــــــي يف اعبامعـــــــة والـــــــوزارة
يف سبويـــل مشـــاركة واعبامعـــة لكليـــة ا اســـهام

 التدريس يف اؼبؤسبرات العاؼبية. اعضاء ىيأة
ارتفــــــاع تكــــــاليف الدراســــــات العليــــــا -14

 خارج العراق.
التســجيل للدراســات  عــدم فــتح ابب-15

 العليا من خارج البالد.
معــــــي والشــــــراكة تغيــــــاب الــــــوعي اجمل-16

 اجملتمعية. 
زايدة عــــــدد ـبرجــــــات كليــــــة الًتبيــــــة  -17

األساســية عــن اغباجــة الفعليــة لــوزارة الًتبيــة 
، مــــع ضــــعف خطــــة وزارة الًتبيــــة لتوســــيع 

مــع  خطـة بنـاء اؼبـدارس ، وزايدة أعـدادىا .
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، يف خــــــرىاعبامعـــــة وكليــــــات اعبامعـــــات األ
اػبــــربات ؾبـــاالت البحــــث العلمــــي وتبــــادل 

ـــــة مـــــع كليـــــات اعبامعـــــة واعبامعـــــات  العلمي
 .اؼبرموقة
ــــرامج توســــيع  - 16 وخطــــط اســــتحداث ب

 ىــاوتطوير  الدراســات العليــا بشــكل مســتمر
 .    الكليةدبا يناسب 

ثــــالث مــــدارس أحيــــاان للــــدوام يف اجتمــــاع 
 بناية واحدة بنظام الدوام الثالثي .

 
 

 

 اما ذبنبنذا إذل حد ما إوبقراءة اعبداول السابقة يتضح وجود بيئة خارجية مشجعة    
ذ يتطلب إ، ذل خطة اسًتاتيجية وبرامج اثبتة وقوية للمواجهةالتهديدات اليت ىي حباجة إ

والتقدم  ،جل النموأوضع خطة اسًتاتيجية علمية مدروسة ؼبواجهة ىذه التهديدات من 
 والتوسع القتناص الفرص اؼبتاحة. 

 

  
 اؽبدف االسًتاتيجي العام:

م( على 31/8/2026م إذل 1/9/2021سًتاتيجي العام للمدة من )يًتكز اؽبدف اال   
ربقيق إعادة ىيكلة وتكامل بناء منظومة كلية الًتبية األساسية/ جامعة دايذل مع تفعيلها 
لتحقيق أعلى درجات الكفاية الداخلية واػبارجية وفًقا ؼبعايَت عالية اؼبستوى، ويف اطار من 

تمع الرايدة يف أدائها دبختلف أدوارىا اؼبعرفية، والتعليمية والبحثية إذل جانب خدمة اجمل
واالرتقاء بو، مع تعزيز مكانة الكلية يف اطار التصنيفات احمللية والعاؼبية للكليات، ويف اطار 

اؼبًتسخة يف االصالة قيم من اؼبوازنة بُت اغبداثة يف التوجو للتعليم العارل مع اغبفاظ على 
 : ىي  رئيسة ، والسعي إذل ربقيق ىذه الغاايت يف ؾباالت طبسةاغببيب تراث عراقنا 

 ؾبال ربسُت اؽبيكل اإلداري وتطوير قدراتو وإمكاانتو. -1

 اثنًيا : ربديد األىداف االسًتاتيجية  :
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 ؾبال شؤون الطلبة يف الدراستُت األولية والعليا. -2
 ؾبال البحث العلمي وتطوير منظومة التعليم والتعلم. -3
 إرساء نظام جودة األداء وربسينو واالرتقاء بو للحصول على االعتمادية. -4
 .اجملتمع وخدمة احمللية البيئة ؾبال -5

   
  :التفصيلية ألىداف االسًتاتيجية ا
  تطوير الربامج، والنظم، واللوائح، واؼبناىج الدراسية، والتوسع يف النشاطات

ة الداخلية واػبارجية للكلية والقضاء على ظواىر اؽبدر يواػبدمات الطالبية، وتعزيز الكفا
كادرىا الوظيفي وتنمية دبختلف أنواعو دبا وبقق رؤية الكلية، ورسالتها وأىدافها يف تطوير  

، وأتىيل طلبتها يف ـبتلف واؼبهنية للوصول اذل إدارة رشيدة  قدراهتم العلمية واألكاديبية
 .  ، والثقافية واالجتماعية اؼبستوايت العلمية

 استكمال القدرة اؼبؤسسية، والبنية التحتية ودعم اؼبوارد البشرية واؼبالية يف الكلية  ،
 .  ة الكلية اؼبتجددة وفاقًا ؼبتطلبات ؾبتمع اؼبعرفةدبا يرسخ ىويوربسينها 

  تطوير البحث العلمي واستكمال برامج الدراسات العليا، دبا وبقق اػبطة البحثية
لدعم  ةكز حبثيا ، وانشاء مر  واالرتقاء ابلعملية البحثية من خالل وحدات البحوث اؼبختلفة

 يا. احباث اعضاء اؽبيأة التدريسية وطلبة الدراسات العل
  دعم اؼبشاركة اجملتمعية مع القطاعات اؼبختلفة واجملتمع احمليط من خالل تعميق مبدأ

دبجال اجملتمعية اؼبعنية  اؽبيئات واؼبؤسساتاؼبواطنة، واالندماج، والتواصل، والتفاعل بُت 
سبياًل إذل ربقيق ـبتلف غاايت وأىداف الكلية واعبامعة وتوجهاهتا يف ربط خدمة اجملتمع 

، وتقدمي الدراسات  سسة اعبامعية ابجملتمع احمللي من خالل توفَت احتياجات سوق العملاؼبؤ 
 . اليت تكفل تطوير البيئة وتنميتها ، وربقيق مبدأ اؼبشاركة اجملتمعية 

  التقومي اؼبستمر للفاعلية التعليمية، والقدرة اؼبؤسسية وإدارة اعبودة والعمل على
وفاقا ؼبا تتبناه  التصنيف للكليات حول العادل ؾباالتف االرتقاء بتصنيف الكلية يف ـبتل
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، واغبرص على ربسُت صورة الكلية داخلًيا وخارجًيا، وبصورة خاصة اعبامعة من تصنيفات 
 . من خالل زايدة النشر العلمي يف الدورايت العاؼبية

  اإلفادة القصوى من تقنيات االتصاالت واؼبعلومات اغبديثة اليت تسهم يف تنظيم
 .   العمل اؼبؤسسي، وتطويره وربقيق السرعة اؼببتغاة يف إقبازه

  ، تطوير الربامج األكاديبية للطلبة من خالل توفَت أكرب قدر من الطرائق ، والربامج
والتقنيات ، والبدائل التعليمية لتنفيذ اؼبقررات الدراسية يف ـبتلف التخصصات العلمية 

ناىج الدراسية من أجل ترصُت اؼبسار العلمي والسعي اذل ربديثها فضال عن ربديث اؼب
للطلبة وصوال اذل ربقيق اؼبواصفات اؼبثلى اؼبؤملة يف خرهبي الكلية من اعبوانب األخالقية ، 

 والعلمية ، والثقافية ، واؼبعرفية .  
 

 

 

 

 : حمىر اهليكم اإلداري وانتُظيًي ( أوالً ) 
والفعاليات اليت توجد ؽبا ،  النشاطاتاؼببادرات ، و يتضمن ىذا احملور عدًدا من  ( 1)

آليات مستقرة تقوم على خطوات مقننة خضعت للمراجعة والتطوير من أجل ربقيق اؼبزيد 
 اؼببادراتوما يتم من انحية التنفيذ واؼبتابعة عملًيا ىو التوزيع الزمٍت ؽبذه ،  من فعالياهتا 

لمستجدات اليت يتطلب مراعاهتا أثناء اػبطة وفاقًا ل ومراجعتها ، وتطويرىاومتابعة تنفيذىا، 
مباذج اؼبتابعة  ابستعمالل عملية اؼبتابعة تمثستو ،  سواء أكانت نواحي إهبابية أو سلبية

للتوزيع الزمٍت  اقًاوف على مدار مدة اػبطة كافة  والفعاليات ات، واؼببادراتطاتلك النشل
 -اآليت:

 : األىداف ربقيق اذل تقود اليت والربامج ، اؼببادرات من ؾبموعة اثلثًا :تنفيذ
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استضذاث املكتة االستشاري نهخذياخ انؼهًيح وانرتتىيح وانُفسيح )انؼاو  [1 -واًل أ] 
 . و(6102-6102انذراسي 

  : اآلتيةويتم تنفيذ ىذه اؼببادرة وفًقا للخطوات 

تقدمي دراسة الستحداث )اؼبكتب االستشاري للخدمات العلمية والًتبوية والنفسية  ) أ ( 
يف كلية الًتبية األساسية(، حبيث تكون الدراسة مستوفية لكافة الشروط اؼبوضوعة من قبل 
وزارة التعليم العارل والبحث العلمي لالستحدااثت، وتكون الدراسة مستوعبة ؼبهام اؼبكتب 

ات وخربات وفبارسات ومهام إدارية، وتنظيمية، وعلمية، ومالية ونفسية. وما يقدمو من خدم
مستعًدا للتعامل من كافة الدوائر اغبكومية وغَت اغبكومية يف احملافظة وخارج احملافظة؛ بل 

 وحىت خارج العراق.

تقدمي الدراسة لعمادة الكلية وىي بدورىا تقوم بعرض اؼبوضوع يف ؾبلس الكلية  ) ب (
من الناحيتُت اؼبالية واإلدارية وتقدمي التعديالت الالزمة إن تطلب األمر ذلك، مث لدراستو 

تقوم إبرسالو إذل ؾبلس اعبامعة الستحصال التوصية ابؼبوافقة وإرسالو إذل مقر الوزارة 
 الستحصال اؼبوافقات النهائية.

اإلمكاانت  متابعة اؼبوضوع من قبل الكلية يف اعبامعة ومقر الوزارة وتقدمي كل ) ت (
 واؼبساعدات الالزمة ؼبن يكلف دبتابعة اؼبوضوع.

 يف معاعبة نقاط الضعف يف اجملاالت االتية : استحدثما ذا اؼبكتب أتثَت كبَت إذا ؽب ) ث (

للكلية ؼبعاعبة الكثَت من نقاط الضعف والتهديدات اليت وبتاج اؼبارل توفَت اعبانب  -1
توسيع مباين الكلية وبناء قاعات دراسية إضافية  تبديدىا توافر اعبانب اؼبارل كــــ)

 . ( وتزويد مكتبة الكلية دبزيد من اؼبصادر واؼبراجع
تطوير خربات التدريسيُت الذين يقدمون االستشارات يف اؼبواقف احملالة عليهم   -2

 . على إشكاالت حقيقية انبعة من واقع اجملتمعبسبب وقوفهم 
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.  ين ودوائر احملافظة يف ـبتلف التخصصاتنفتاح على مؤسسات اجملتمع اؼبداال  -3
 من خالل تقدمي االستشارات العلمية ؽبا وزج كوادرىا بدورات ، وورش تطويرية .

 

اجلايؼاخ ػذد يٍ األساسيح يف إتزاو اتفالياخ نهتؼاوٌ يغ كهياخ انرتتيح  [2 -واًل أ]
 و(:7102-7102 ، )و(7102-7102)انؼاو انذراسي انؼزاليح 

 -:اآلتيةويتم تنفيذ ىذه اؼببادرة وفًقا للخطوات 

تشكل عبنة من منتسيب الكلية لتقدمي دراسة وبدد فيها الكليات اليت سيتم إبرام  ) أ (
االتفاقيات معها، على أن تكون تلك االتفاقيات شاملة عبوانب العمل األكاديبي بكل 

 جوانبو اإلدارية والعلمية.

تعرض الدراسة اليت ستقدمها اللجنة إذل السيد عميد الكلية على ؾبلس الكلية ليتم  ) ب (
دراستها واختيار الكليات اليت سيتم إبرام االتفاق معها، واستحصال مصادقة اجمللس والقيام 

 بتنفيذىا، وإرساؽبا إذل رائسة اعبامعة الستحصال موافقة السيد رئيس اعبامعة. 

ات اؼبرشحة إلبرام االتفاقيات، ومن مث تشكل عبنة مهمتها القيام االتصال ابلكلي ) ت (
بزايرة الكليات اؼبرشحة واليت مت االتصال هبا وأبدت رغبة ابالتفاق مع الكلية لتوقيع 

 االتفاقيات معها. 

، ومعرفيًّا ، ومهنيًّا  علميًّا والوظيفي ربقق ىذه اػبطوة أتىيل كادر الكلية التدريسي ) ث (
تبادل اػبربات الذي سيتحقق فيما سيقام من ورش عمل، وؿباضرات، ومناقشات  من خالل
 ومؤسبرات. 

 

-7102نؼاو انذراسي ا استضذاث وصذج انتخغيظ االسرتاتيزي يف انكهيح ) [3 -واًل أ]

  ( . و7102
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 -:تيةويتم تنفيذ ىذه اؼببادرة وفًقا للخطوات اآل
دراسة الستحداث )وحدة التخطيط االسًتاتيجي يف كلية الًتبية األساسية(، إعداد  ) أ (

شروط اػباصة ابستحداث الوحدات اؼبوضوعة من قبل للحبيث تكون الدراسة مستوفية 
وزارة التعليم العارل والبحث العلمي، وتكون الدراسة مستوعبة ؼبهام الوحدة وما تقدمو من 

 ارية، وتنظيمية ومالية. خدمات، وخربات، ودراسات ومهام إد

تقدمي الدراسة لعمادة الكلية، وىي بدورىا تقوم بعرض اؼبوضوع يف ؾبلس الكلية  ) ب (
لدراستو من الناحيتُت اؼبالية واإلدارية وتقدمي التعديالت الالزمة إن تطلب األمر ذلك، مث 

ذل مقر الوزارة تقوم إبرسالو إذل ؾبلس اعبامعة الستحصال التوصية ابؼبوافقة، وإرسالو إ
 الستحصال اؼبوافقات النهائية.

متابعة اؼبوضوع من قبل الكلية يف اعبامعة ومقر الوزارة وتقدمي كل اإلمكاانت  ) ت (
 واؼبساعدات الالزمة ؼبن يكلف دبتابعة اؼبوضوع.

اجملاالت اآلتية اليت ستعاجل كثَتا من نقاط الضعف يف اعبانب تتضمن مهام الوحدة  ) ث (
 ي والتنظيمي ومنها :اإلدار 

كلية اؼبثالية من أجل الوصول إذل اؽبيللكلية تقدمي االستشارات العلمية واإلدارية  (1)
 .عداد اؼبوظفُت مع اؽبيكلية اؼبقررة أاليت تتناسب فيها 

 .لتخصصات الدقيقة اؼبوظفُت واؼبسؤولُت وفاقًا لتوزيع اؼبهام على اقًتاح  (2)
تطلبات الوظيفية اؼبختلفة كـ ) وهتيئة اؼبتقدمي مقًتحات لتوفَت الدعم لبيئة العمل  (3)

غرف مستقلة عبميع الشعب والوحدات ، ربديث مستلزماهتا ، بناء توفَت 
  قاعات دراسية ، اقباز كافتَتاي التدريسيُت ... اخل ( 

ن خالل ، م ربديد النقص يف التخصصات اؼبطلوبة يف بعض األقسام العلمية  (4)
 .(35ــــــ 1ربديد نسبة التدريسي اذل الطالب وصوال اذل النسبة العاؼبية ) 
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تقدمي رؤى علمية مدروسة وواقعية للواقع العلمي يف الكلية من حيث  (5)
، وال سيما الدراسات اؼبسائية  االستحداث، والتعليق للدراسات العليا واألولية

  .، وضبطو واالرتقاء بو  وتوجيو اؼبسار العلمي يف الكلية
ربديد نسبة األلقاب العلمية لتدريسيي الكلية ومسار ربديثها وصوال اذل اؼبعيار  (6)

% ( لألستاذية ، وتقدمي خطة عملية بنسب مئوية لًتشيح ضبلة 75العاؼبي )
شهادة اؼباجستَت إلكمال دراسة الدكتوراه يف كل عام ، وصوال اذل ربقيق نسبة ) 

 ىذه اػبطة .% ( مع اهاية 100

أتىيل عدد من القيادات الشابة من خالل توليهم مسؤوليات ومهام يف اقًتاح  (7)
الكلية على مستوى العمادة واألقسام ومنها: معاون العميد للشؤون العلمية 
والدراسات العليا، ومعاون العميد لشؤون الطلبة، ورائسة أقسام: اللغة العربية، 

  . البدنية وعلوم الرايضة والًتبية،  واغباسبات، والتأريخ 

 زجهم خالل من الكلية يف االستعالمات وموظفي ، اعبامعي اغبرس أتىيلاقًتاح  (8)
 الطلبة مع والتعامل لإلتكيت ودورات ، ميدانية وفبارسات ، تدريبية دورات يف

  . والضيوف

 ابلتعاون مع شعبة التعليم اؼبستمر يف كافة الكلية ؼبنتسيب تدريبية برامج اقًتاح (9)
 ، اإلبداع روح وربفيز ، ؽبم واإلداري والتعليمي اؼبهٍت، ابألداء الكلية لالرتقاء

   . فيهم والتطوير ، والتمي ز

 و(:7170-7170تشكيم جلُح إدارج األسياخ وانكىارث )انؼاو انذراسي  [4 -واًل أ]
تابعة ؼب تعدُّ خطة إلدارة األزمات ، ووضع آليات تشكل عبنة إلدارة األزمات والكوارث    

، وتقوم اللجنة  حال مرورىا أبزمات وكوارث مفاجئة، واالستنفار الكامل وضع الكلية 
، وتقدمي اؼبساعدة يف إهباد صيغ للتعامل معها. وحل  بتقدمي اإلرشادات اػباصة بذلك

 أو تقدمي صيغ حلول تسبق وقوع األزمة أو الكارثة. ،اؼبشكلة آنًيا 
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 و(:7170-7171إَشاء يفزسج عثيح حاتتح يف انكهيح )انؼاو انذراسي  [5 -واًل أ]

تقوم الكلية وابلتعاون مع مديرية صحة ؿبافظة دايذل إبنشاء مفرزة طبية اثبتة يف الكلية    
تقوم بتقدمي اػبدمات الطبية والصحية لطلبة الكلية وبشكل دائمي؛ لتسهيل مهمة معاعبة 

،وقد مت تنفيذ ىذه اؼبفرزة ابلسرعة اؼبمكنة موظفُت ، وطلبةمنتسيب الكلية من تدريسيُت ، و 
يف  1475قسم الشؤون العلمية ذي العدد  –حسب كتاب راىسة جامعة دايذل 

 –م.اسراء انجي  –بتشكيل أللجنة واؼبتكونة من )م.م ران حسُت انصر  31/3/2021
 م.ىند عبد السالم عبداللطيف ( 

  
انتؼهيى املستًز يف انكهيح )انؼاو انتغىيز وشؼثح  َشاعاخحتذيذ خغح  [6 -واًل أ]

   (:7172 - 7172 – و7172-7172و، 7172-7177و، 7177-7170انذراسي 

 -:آلتيةويتم تنفيذ ىذه اؼببادرة من وفًقا للخطوات ا

والفعاليات اؼببدئية للشعبة تركز أساًسا على  النشاطاتإعداد خطة متكاملة عن  ) أ (
ابلتنسيق مع وحدة التخطيط  يف التدريب والتطوير اإلداري العمل داخل اعبامعة

 .االسًتاتيجي 

 إعداد خطة متكاملة لعمل الشعبة يف ؾبال التدريب والتطوير خارج نطاق اعبامعة. ) ب (

إعداد إطار مبدئي لربانمج عمل لإلعالن والتعريف بشعبة التعليم اؼبستمر خارج  ) ت (
 التدريبية اؼبزمع عقدىا يف األعوام الدراسية للخطة.طاق الكلية من انحية الربامج ن

ابلتنسيق مع وحدة  لمؤسبرات والندوات العلمية اؼبختلفة يف الكلية) ث (  إعداد خطة ل
على اؼبشاركة فيها من تدريسيُت و موظفُت منتسيب الكلية  ، وحث  التخطيط االسًتاتيجي 

خارج الكلية والتشجيع والدورات ، والورش والندوات ، اؼبشاركة يف اؼبؤسبرات فضال عن 
، وتطوير أداء كادر  الكتساب اػبربات واؼبعارفبصفة ؿباضرين ، ومشاركُت .على حضورىا 

 الكلية يف اعبوانب العلمية ، واإلدارية ، والتنظيمية .
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م( ستحدد 2026-2021العمل واحملاضرات لألعوام القادمة ) وورشعلى أن دورات،    
،  ياجات اليت ستثبت من قبل األقسام العلمية، والشعب والوحدات اإلداريةحبسب االحت

 ووفق استباانت خاصة وضعت لذلك.ابلتنسيق مع وحدة التخطيط االسًتاتيجي ، 

 

، )  و(7177-7170)انؼاو انذراسي  يشزوع ) صميثح انربايذ اإلنكرتوَيح (  [7 -واًل أ]
 :(7172 - 7172 - و7172– 7172و( ، ) 7172 – 7177

 :  آلتيةيتم تنفيذ ىذه اؼببادرة وفقا للخطوات ا

من اؼبتخصصُت يف قسم اغباسبات لتقدمي مقًتحات لربامج الكًتونية كل عبنة ) أ ( تش
 مي ، واإلداري يف الكلية .يتدعم النظام التعل

من تدريسيُت ، وموظفُت ، وطلبة الكلية  منتسيبصبع البياانت اػباصة جبميع ) ب ( 
متنوعة من يف برامج الكًتونية  لتمثل بياانت تدخل،  (CDأقراص مدؾبة ) على وربميلها

مثل ) برانمج السَتة الذاتية للتدريسيُت ابللغتُت العربية واإلنكليزية ، وبرانمج اللجنة 
االمتحانية اإللكًتوين ، وبرانمج متابعة غياابت الطلبة الذي يضمن متابعة حضور الطلبة من 

رة القسم والكلية واىاليهم ، وبرانمج تسجيل حبوث التدريسيُت ومتابعتها الكًتونًيا لدن إدا
، وبرانمج االمتحان االلكًتوين ، وبرانمج متابعة دخول الطلبة اذل الكلية وخروجهم الذي 
سيضمن عدم تسرب الطلبة خارج الكلية لكونو يفعل متابعة اىاليهم ؽبم من خالل وصول 

النقالة حال دخول الطالب مباشرة اذل الكلية ، وبرامج أخرى متنوعة  رسالة على ىواتفهم
 وفعالة (

 . العمل وبشكل دوري على ربديث قاعدة البياانت وفقا للمستجدات  )ت ( 
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ا :حم
ً
 : ـحىر انغهثـــــــــــحاَي

لعمل اعبامعات، فتحرص اعبامعات اؼبتقدمة على تزويد  ييشكل الطالب احملور األساس   
، وقدراتو وشخصيتو ليكون عضًوا فعااًل ومنتًجا ػبدمة  الطالب ابؼبعارف وتطوير مهارتو

ؾبتمعو، وتتبع اعبامعات أساليب شىت لتحقيق ذلك ال تقتصر على العمليات التعليمية 
ن خالل مزيج متجدد من فقط، ويف ىذا اإلطار ستحرص الكلية على ربقيق ذلك م

 -اآليت:والفعاليات، وذلك كما  اتطاالنش

واصتياراخ سىق انؼًم )انؼاو  ، زيجنانغهثح ، واخلاستضذاث وصذج يتاتؼح  [1-ااثنيً ]
   (:و7177 -7170انذراسي 

 -:اآلتيةويتم تنفيذ ىذه اؼببادرة وفًقا للخطوات 

واحتياجات سوق  ، واػبرهبُت ،الطلبة دراسة الستحداث )وحدة متابعة  إعداد ) أ (
العمل(، حبيث تكون الدراسة مستوفية لكافة الشروط اػباصة ابستحداث الوحدات 

 .اؼبوضوعة من قبل وزارة التعليم العارل والبحث العلمي
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تقدمي الدراسة لعمادة الكلية، وىي بدورىا تقوم بعرض اؼبوضوع يف ؾبلس الكلية  ) ب ( 
لدراستو من الناحيتُت اؼبالية واإلدارية، وتقدمي التعديالت الالزمة إن تطلب األمر ذلك، مث 
تقوم إبرسالو إذل ؾبلس اعبامعة الستحصال التوصية ابؼبوافقة، وإرسالو إذل مقر الوزارة 

 افقات النهائية.الستحصال اؼبو 

متابعة اؼبوضوع من قبل الكلية يف اعبامعة ومقر الوزارة وتقدمي كل اإلمكاانت  ) ت (
 واؼبساعدات الالزمة ؼبن يكلف دبتابعة اؼبوضوع.

 اليت تعاجل اؼبشكالت اليت تواجو الطلبة  ومنها :هام ) ث ( تقوم الوحدة دبجموعة من اؼب

 تنظيمية . الدارية، و اإلهام سات واؼب، والدرا اػبدمات ، واػبرباتتقدمي  -1
طلبة الكلية اؼبستمرين ابلدراسة من حيث تكون الوحدة على استعداد ؼبتابعة  -2

 .استقبال طلبتها اعبدد وارشادىم وتوجيههم 
 .جو فعالياهتم و وإقامة منتدى طاليب هبمعهم وي  -3
عملية متابعة شؤواهم اػباصة ابلبحث العلمي ، والسيما حبوث التخرج ، وسَت  -4

 التطبيق .
خرهبي الكلية وتقدمي اغبلول واؼبساعدات اؼبمكنة ؽبم، وتقدمي متابعة و  -5

 . اإلرشادات اػباصة بذلك
 .تقدمي اؼبساعدة يف إهباد احتياجات سوق العمل من خرهبي كليتنا  -6
وضع صيغ للتعامل من كافة الدوائر اغبكومية وغَت اغبكومية يف احملافظة وخارج  -7

خرهبي الكلية يف  العراق يف حالة اغباجة لذلك ليتم زج   خارجو ؛  احملافظة
الوظائف واألعمال اليت تناسب مهارهتم ومعارفهم اليت اكتسبوىا خالل سنوات 

 . الدراسة
تطوير خرهبي الكلية دبا مدى كاملة ومستوفية عن إحصائية  تقدمي دراسات  -8

ي ما يف وزارة ، والس يتناسب مع الواقع يف السوق ومدى حاجتو ػبرهبي الكلية
 .الًتبية 
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 ،قامة فعاليات رايضية إب خاصةوحدة األنشطة الطالبية اذل تقدمي اؼبقًتحات  -9
مسابقات علمية وثقافية بُت األقسام، على أن تدخل ىذه النشاطات يف تقومي و 

 الطلبة ووضع الدرجة العلمية ؽبا.
 الدراسية من خالل استمارات تعد   إشراك الطالب يف تقومي التدريسيُت واؼبناىج -10

 ؽبذا الغرض.

  

 

انغالتيح وانربايذ انتذريثيح، واحملاضزاخ انؼايح وانمياو  انُشاعاخسيادج  [2-ااثنيً ]
تؼًهياخ انتثادل انغالتي يغ كهياخ انرتتيح األساسيح يف اجلايؼاخ انؼزاليح )انؼاو 

 و(:7172 - 7172 – 7172 – 7177 -7170انذراسي

 الطالبية من مسابقات فنية النشاطات تفعيل تفعيل وحدة األنشطة الطالبية من خالل) أ ( 
وغَتىا، لتمتد طوال  ومهرجاانت فنية وشعرية وفعاليات ـبتلفة ، ورايضية، وعلمية ، وثقافية

نب الطلبة وفًقا ، على أن تتيح فرًصا أكرب للمشاركة الواسعة من جا أعوام تنفيذ اػبطة
 .ىتمامهم جملاالت ا

زايدة الربامج التدريبية واحملاضرات العامة والنوعية يف مراحل ـبتلفة من اؼبدة  ) ب (
، مثل تفعيل الذات  ، واؼبهارات والقدرات الدراسية للطالب من انحية اؼبعارف اؼبختلفة

وبناء الشخصية، مهارات االتصال، ومهارات البحث العلمي، وسلوك اؼبواطنة، واللغات، 
وثالشبئة  ( طبسة اآلف5385لك ليستفيد منها ما يقرب من )سب اآلرل وغَتىا، وذواغبا

طالب وطالبة يف الكلية، مع إعطاء برامج توجيهية بعد التخر ج لتهيئتهم  وطبسة وشبانون (
لسوق العمل، وىذا يكون طوال مدة اػبطة وبصورة متزايدة حىت اهاية العام الدراسي 

 م(.2021-2022)
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اصة كليات الًتبية خبالتوس ع يف عمليات التبادل الطاليب مع اعبامعات اؼبختلفة، و  ) ت (
األساسية يف اعبامعات العراقية، والقيام بزايرات علمية إذل ابقي اعبامعات العراقية واجملامع 
العلمية، وذلك يف إطار تنوع جيد يف الفعاليات، ويف إطار اتفاقيات التعاون والتوأمة مع 

 ت اؼبناظرة والكليات األخرى.الكليا

)ث ( تفعيل اعبانب العلمي التطبيقي للطلبة من خالل استمرار إقامة مؤسبر حبوث زبرج 
 طلبة اؼبرحلة الرابعة واختيار البحوث اؼبميزة منها وتكرمي اصاحبها .

 

، 7177 - و7170إَشاء لاػاخ دراسيح يف األلساو انؼهًيح )انؼاو انذراسي   [3-ااثنيً ]
  : و(7177-7172

 يتم تنفيذ ىذه اؼببادرة وفقا للخطوات اآلتية: 

 م(2017-2016العام الدراسي )
، الطاقة االستيعابية لكل قاعة دراسية ما يقرب من مدرجتُت  إنشاء قاعتُت دراسيتُت

توزيع القاعتُت لقسمي اللغة العربية واإلرشاد النفسي والتوجيو و ( طالًبا وطالبة، 120)
 ؛ لكرب عدد طلبتهم . الًتبوي

 
 م(2022-2021العام الدراسي )

ة االستيعابية لكل قاعة ، الطاق، والرايضيات  العلوم ي، لقسماخرى  إنشاء قاعتُت دراسيتين
   ، ومت ابلفعل العمل هبا وانشائها .( طالًبا وطالبة75دراسية )
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ا :حم
ً
 : ىدجــــًاٌ اجلـــضىر ــــــحانخ

والربامج اليت تتم على مدار مدة اػبطة،  اتطاىذا احملور العديد من النش يتضمن            
  -األعمال والربامج وفًقا لألبعاد الزمنية اػباصة ابػبطة: يتوفيما أي

-7170يذج اخلغح  ىالَشز حمافح انمياص وانتمىيى واالػتًاد األكادميي )ع  [1-ااثلثً ]

 و(:7172

 ؛ ، والطلبة ة التدريسيةأأعضاء اؽبي الكادر اإلداري ، ومن  يستهدف ىذا النشاط كاًل    
، والتقومي الذايت لألداء،  عدة مستوايت، منها تقومي أداء الطلبة يفيتم القياس والتقومي  إذ

،  ة التدريسية والتقومي اؼبؤسسي ؼبختلف األقسامأأعضاء اؽبيالكادر اإلداري ، و تقومي أداء 
 -:يتكلية دبا أيوإلسبام ىذا اؼبوضوع ستقوم ال

،  و، وصدق و، وأدوات القياس والتقومي إعداد كتيبات ومطوايت عن مفاىيم -
ة التدريس، مع أىي أعضاءللكادر اإلداري ، و ، وتوزيعها وإاتحتها  وأنبيتو،  يتووموضوع

 اإلشارة إذل االعتماد األكاديبي.

ة التدريسية أاؽبيتنظيم ؿباضرة نوعية يف كل فصل دراسي على األقل وبضرىا أعضاء  -
 ابلكلية، وعقد ورشة عمل سنوية حول نفس اؼبوضوع.

 إقامة ندوة موسعة عن األعراف والتقاليد اعبامعية ابلتعاون مع رائسة اعبامعة . -

التدريسية على اؼبشاركة يف حضور الدورات  يأةاؽبالكادر اإلداري ، و تشجيع أعضاء  -
 التدريبية اؼبتخصصة واليت تعقدىا الكلية واعبامعة يف إطار برامج اإلبداع والتمي ز.

التشجيع على حضور اؼبؤسبرات اؼبتخصصة يف ؾبال القياس والتقومي واالعتماد  -
 األكاديبي داخل اعبامعة وخارجها.

نشاطات واالعتماد األكاديبي، فإنو سيتم تكرار ىذه ال ولنشر ثقافة القياس والتقومي       
 مدة اػبطة االسًتاتيجية.  والة التدريسية، وذلك طأسنواًي حىت يستفيد منها كل أعضاء اؽبي
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-7172و،7771-7170)انؼاو انذراسي  نهكهيح وألسايهااالػتًاد األكادميي  [2-ااثلثً ]

 (:و7172و،7172

، كآفة  أقسامها وبراؾبهاللكلية و نبية ربقيق االعتماد األكاديبي يف إطار إدراك الكلية أب   
 -:وال مدة اػبطة االسًتاتيجية ما أييتوالفعاليات طالنشاطات فإن من 

 .م(2022-2021العام الدراسي )
لدولية وربديدا ىيأة اإلعتماد التصال هبيئات عاؼبية ؿبايدة لالعتماد اكبو او الكلية توج   -

للكلية وذلك لبدء اػبطوات الفعلية لتحقيق االعتماد األكاديبي  ( NCATE) العاليمة 
  . تشكيل عبنة ؽبذا الغرض و ،
 

 م(2022-2021العام الدراسي )
توجيو األقسام العلمية يف الكلية لالتصال هبيئات عاؼبية ؿبايدة لالعتماد األكاديبي،  -

 األكاديبي لألقسام العلمية.وذلك لبدء اػبطوات الفعلية لتحقيق االعتماد 
 

 م(2023-2022)العام الدراسي 
توجيو األقسام العلمية اليت فيها دراسات عليا على االتصال ابؽبيئات العاؼبية احملايدة    

 للحصول على اعتماد براؾبها يف الدراسات العليا.
 

واحملاضرات استقطاب وحسن اختيار اؼبتميزين من احملاضرين يف الندوات،  [3-ااثلثً ]
 وتدريس طلبة الكلية يف الدراسات األولية والعليا على حد سواء.

وتوزيع ،  احتفاالت التكرميتفعيل وضع آليات لتحفيز أداء اؼبنتسبُت من خالل  [4-ااثلثً ]
وزبصيص نسب من اغبوافز اؼبالية أعلى من أقرااهم بنسبة اؽبدااي على اؼبتميزين منهم ، 

ب التعليم العارل، فضاًل عن تفعيل مبدأ التنافس بُت الشع%(حسب قانون صندوق 50)
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خاصة بوضع برانمج لألعمال اإلبداعية ، وتشكيل عبنة  والوحدات يف سرعة اقباز اؼبهام
 . اؼبتميزة ، واإلعالن عن الربانمج لغرض الًتشيح للجوائز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ( 
ً
 : اـــــاخ انؼهيــــىر انذراســـــــحم ) راتؼ

  -:أييتيتضمن ىذا احملور القيام دبا 
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-7102رفغ انتؼهيك ػٍ لسى انذراساخ انؼهيا يف انكهيح )انؼاو انذراسي   [1-رابًعا]

(  7102 – 7102سُح )  ولذ مت رفغ انتؼهيك ػٍ انذراساخ انؼهيا نمسى انؼهىو و( 7102
( ومت رفغ انتؼهيك ػى  7170 -7171ومت رفغ انتؼهيك ػٍ لسى انهغح انؼزتيح سُح )

 : ( 7102 -7102لسى انتاريخ سُح 

 -:تيةويتم تنفيذ ىذه اؼببادرة وفًقا للخطوات اآل

تقدمي دراسة لرفع التعليق عن الدراسة يف قسم الدراسات العليا يف الكلية وإعادة  -أ
حبيث تكون الدراسة مستوفية لكافة الشروط اػباصة برفع التعليق عن افتتاحو من جديد، 

 . القسم وفًقا لشروط رفع التعليق اؼبوضوعة من قبل وزارة التعليم العارل والبحث العلمي

تقدمي الدراسة لعمادة الكلية، وىي بدورىا تقوم بعرض اؼبوضوع يف ؾبلس الكلية  -ب
واؼبعنوية، وتقدمي التعديالت الالزمة إن تطلب األمر ذلك، مث لدراستو من الناحيتُت اؼبادية 

تقوم إبرسالو إذل ؾبلس اعبامعة الستحصال التوصية ابؼبوافقة، وإرسالو إذل مقر الوزارة 
 الستحصال اؼبوافقات النهائية.

متابعة اؼبوضوع من قبل الكلية يف اعبامعة ومقر الوزارة وتقدمي كل اإلمكاانت  -ت
 الالزمة ؼبن يكلف دبتابعة اؼبوضوع.واؼبساعدات 

 وىي : تكون الدراسة مستوعبة ؼبهام القسم  -ث

 تنظيمية . الدارية، اإلهام القيام ابؼبدراسات و ال، و  رباتاػب، و  دماتتقدمي اػب (1)
لقيام دبهامو العلمية والتدريسية بكادر علمي متميز، ودبواد دراسية علمية رصينة  (2)

 .  ربمل اؼبهمةوخبربات ومهارات وقادرة على 
االحتياجات الفعلية من الدراسات العليا واالختصاصات اؼبؤثرة يف سوق  مراعاة (3)

 .  العمل
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ومية يف احملافظة وخارج على التعامل مع كافة الدوائر اغبكومية وغَت اغبك القدرة (4)
فضاًل عن خارج العراق يف حالة اغباجة إذل ذلك ليتم تقدمي منهج  ، احملافظة

 . وبتذى بو مبوذجاأعلمي للدراسات العليا يف كليتنا يكون 
ضمان اختصاص قسم الدراسات العليا ابعبوانب اػباصة ابلدراسات العليا فقط  (5)

، وىو ما سيسهل ضبط آلية العمل وييسر  وذبنب التداخل مع الدراسة األولية
 ابعة اعبانب العلمي، ورصانتو ودقتو. مت

 

تاتؼح انربايذ انذراسيح املمذيح مبيتخصصح يزكشيح تشكيم جلُح ػهًيح   [2-رابًعا]
 (:و 7172-7170يف انذراساخ انؼهيا يف انكهيح )انؼاو انذراسي 

التدريسية أصحاب الكفاءة واػبربة واؼبقدرة  يأةتشكل ىذه اللجنة من أعضاء اؽب) أ (  
 .العلمية 

مقررات اؼبواد الدراسية يف برامج الدراسات العليا ؼبرحليت )اؼباجستَت  )ب ( تقومي
وتقدمي ما يعزز مقدرة  من خالل دراستها بشكل واف والدكتوراه( يف األقسام ذات العالقة

 .الدراسات العليا من عدمو تلك اؼبواد والربامج الدراسية على النهوض بواقع

والنظر يف الربامج واؼبواد الدراسية اؼبتبعة يف الكليات األقسام العلمية واؼبناظرة داخل  )ت (
اعبامعات العاؼبية الرصينة، لتعزيز برامج ومواد الدراسات العليا  فضاًل عناعبامعة وخارجها، 

 ألكاديبي العاؼبي.يف كليتنا والنهوض هبا لتتطور وتتقدم وتنال االعتماد ا

الدراسات العليا اؼباجستَت يف ؾبموعة من التخصصات ) ث ( النظر يف إمكانية استحداث 
العلمية يف عدد من األقسام كـ ) العلوم ، واعبغرافيا (  بعد توافر مستلزمات االستحداث  
كافة ، أو نقل بعض التخصصات اذل الكلية مثل زبصص ماجستَت يف ) االرشاد النفسي 

 التوجيو الًتبوي ( ، او تعليق بعض التخصصات .و 
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تمذيى دراسح نفتش تاب انتسزيم يف انذراساخ انؼهيا يف انكهيح يٍ اخلارد   [3-رابًعا]
 و(:7172-7177و،7177-7170)انؼاو انذراسي 

لألسباب  القيام بتقدمي دراسة لفتح التقدمي على الدراسات العليا يف الكلية من خارج العراق
 االتية : 

واعبامعة على حد سواء ؼبا وبققو من ظبعة اؼبوضوع من أنبية علمية للكلية  ؽبذا (1)
 علمية على الصعيد اػبارجي .

اغبصول على االعتماد األكاديبي للكلية وأقسامها العلمية وبراؾبها يف  يسه ل  (2)
 . الدراسات األولية والعليا على حد سواء

 . للكلية واعبامعةالية اؼبيرادات ربقيق اإل (3)
سبيال اذل تبادل اػبربات  اػبربات والكفاءات العلمية من خارج العراق استقطاب (4)

 . 
ورفع جانب تبادل  ربقيق الشراكة والتوأمة مع اعبامعات العربية والعاؼبية (5)

 . اػبربات

 

 

 

ا) 
ً
 -حمىر انثضج وانُشز انؼهًي: (خايس

البناء  إذل أثرهىذا احملور من احملاور اؼبهمة للغاية، ؼبا يشكلو من أنبية متزايدة، ونظًرا  دُّ عي     
يف جهود التنمية من خالل ـبرجات الكلية من اػبرهبُت، وخاصة خرهبي الدراسات العليا إذل 

ة التدريسية أجانب األحباث اليت تنتجها الكلية يف ـبتلف التخصصات العلمية ألعضاء اؽبي
 ؤلفاهتم العلمية كذلك. وؼب
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ويف إطار اػبطة االسًتاتيجية تستهدف الكلية أن ربقق ما يلي من برامج لدعم البحث    
 -والنشر العلمي على مدار اػبطة االسًتاتيجية:

 7177  - 7071)االستشزاليح )انؼاو انذراسي  استضذاث وصذج انذراساخ [1-خامًسا]
)(7177- 7172 ): 

 -:تيةاؼببادرة وفًقا للخطوات اآلويتم تنفيذ ىذه 

تقدمي دراسة الستحداث )وحدة الدراسات االستشراقية(، حبيث تكون الدراسة مستوفية  -أ
لكافة الشروط اػباصة ابستحداث الوحدات العلمية وفًقا لشروط االستحداث اؼبوضوعة 

م الوحدة وما من قبل وزارة التعليم العارل والبحث العلمي، وتكون الدراسة مستوعبة ؼبها
تقدمو من واجباهتا البحثية والعلمية واألكاديبية بكادر علمي متميز، وخبربات كفوءة قادرة 

 على القيام ابؼبهمة.  

تقدمي الدراسة لعمادة الكلية، وىي بدورىا تقوم بعرض اؼبوضوع يف ؾبلس الكلية  -ب
زمة إن تطلب األمر ذلك، مث لدراستو من الناحيتُت اؼبادية واؼبعنوية، وتقدمي التعديالت الال

تقوم إبرسالو إذل ؾبلس اعبامعة الستحصال التوصية ابؼبوافقة، وإرسالو إذل مقر الوزارة 
 الستحصال اؼبوافقات النهائية.

متابعة اؼبوضوع من قبل الكلية يف اعبامعة ومقر الوزارة وتقدمي كل اإلمكاانت  -ت
 اؼبوضوع.واؼبساعدات الالزمة ؼبن يكلف دبتابعة 

 

 يةجتشكيم جلُح ملتاتؼح وتمىيى انكتة واملؤنفاخ انؼهًيح ألػضاء اهل [2-خامًسا]
 و(:7177-7170انتذريسيح يف انكهيح )انؼاو انذراسي 

التدريسية يف الكلية،  يأةلغرض متابعة اؼبؤلفات والكتب العلمية اليت يصدرىا أعضاء اؽب   
فإن تشكيل ىذه اللجنة سيعزز من دور تلك الكتب واؼبؤلفات العلمية خاصة وأن من مهام 
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ىذه اللجنة تقومي تلك اؼبؤلفات والكتب العلمية ليعزز من شأاها وشأن الكلية ولَتفع 
 مكانتهما العلمية.

 

 يةجألػضاء اهل انؼاملي تشكيم جلُح ملتاتؼح انثضىث وانُشز انؼهًي [3-خامًسا]
 و(:7177-7170انتذريسيح يف انكهيح )انؼاو انذراسي 

ة التدريسية يف أألعضاء اؽبي يف اجملالت العاؼبية لغرض متابعة البحوث والنشر العلمي   
الكلية تشكلت يف الكلية عبنة ؼبتابعة البحوث العلمية والنشر العلمي يف اجملالت احمللية 

التدريسية يف الكلية أتخذ على عاتقها تقدمي كل ما من شأنو تعزيز  يأةؽبوالعاؼبية ألعضاء ا
 التدريسية وتقدمي الدعم اؼبعنوي لو يف اختيار اجمللة اليت يريد أن ينشر فيها. يأةدور عضو اؽب

وانرتمجح انؼاو انذراسي  انهغىيح استضذاث وصذج انذراساخ وانثضىث [4-خامًسا]
 و(:7172-7172و،7170-7177)

 -:تيةويتم تنفيذ ىذه اؼببادرة وفًقا للخطوات اآل

والًتصبة(، حبيث تكون  اللغوية تقدمي دراسة الستحداث )وحدة الدراسات والبحوث -أ
الدراسة مستوفية لكافة الشروط اػباصة ابستحداث الوحدات العلمية وفًقا لشروط 

، وتكون الدراسة االستحداث اؼبوضوعة من قبل وزارة التعليم العارل والبحث العلمي
مستوعبة ؼبهام الوحدة وما تقدمو من واجباهتا البحثية والعلمية واألكاديبية بكادر علمي 

 متميز، وخبربات كفوءة قادرة على القيام ابؼبهمة.  

تقدمي الدراسة لعمادة الكلية، وىي بدورىا تقوم بعرض اؼبوضوع يف ؾبلس الكلية  -ب
عنوية، وتقدمي التعديالت الالزمة إن تطلب األمر ذلك، مث لدراستو من الناحيتُت اؼبادية واؼب

تقوم إبرسالو إذل ؾبلس اعبامعة الستحصال التوصية ابؼبوافقة، وإرسالو إذل مقر الوزارة 
 الستحصال اؼبوافقات النهائية.
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متابعة اؼبوضوع من قبل الكلية يف اعبامعة ومقر الوزارة وتقدمي كل اإلمكاانت  -ج
 زمة ؼبن يكلف دبتابعة اؼبوضوع.واؼبساعدات الال

    

 


