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 خغت انتحغني واالجنبص
 أَىاع االعرتاتيجيبث  - أوال

 أَىاع االعرتاتيجيبث
 انفشص –انضعف  اعرتاتيجيبث:WO (تغىيش( وحتغني

رط٠ٛش األٔظّخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍزؼ١ٍُ ِٓ خالي ؽشػ ثشاِظ -1

 .أوبد١ّ٠خ عذ٠ذح

الغزٕبَ اٌفشطخ ٌض٠بدح  اٌّٛاصٞإِىب١ٔخ اٌزٛعغ فٟ اٌزؼ١ٍُ 2-

 .ؽش٠ك عزة اٌطالة اٌٛافذ٠ٓ ػٓ اٌمغُ ِٛاسد

 .االلزظبدلغُ رط٠ٛش ثشٔبِظ رٛاطً ِزىبًِ ِغ خش٠غٟ 3-

اٌزؼ١ٍُ  فٟ ضخاٌؾذ٠رط٠ٛش اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٚاعزخذاَ اٌزم١ٕبد 4-

ش لذسح ضاٌزذس٠ظ ػ١ٍٙب ١ٌىٛٔٛا أو ٚرذس٠ت أػؼبء ١٘ئخ

 .ب إلٔغبص ٚرؾم١ك إٌزبئظٙٚر١ّض ف١

 .اٌمغُرط٠ٛش األٔظّخ اٌذاخ١ٍخ اإلداس٠خ 5-

 رط٠ٛش اٌششاوخ ِغ اٌمطبع اٌخبص6-

 

 منى  و تىعع( : SO (انفشص  –اعرتاتيجيبث انمىة

 .ٌالػزّبد اٌمغُ رأ١ً٘ -1

 عٛق ٚاؽز١بعبد ِزطٍجبد رالئُ ِزطٛسح ٚخذِبد ثشاِظ ؽشػ-2

 .اٌؼًّ

 .اٌّزبؽخ اٌزط٠ٛش ِششٚػبد فٝ االشزشان-3

 .اٌزؼ١ٍُ فٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب اعزخذاَ-4

 اٌزؼ١ٍّٟ اٌّغبي فٟ إٌبدسح اٌزخظظبد ػٍٝ اٌزشو١ض-5

 االَكًبػ( : WT (انتهذيذاث–اعرتاتيجيبث انضعف

 فٟ ِزضْ ِٚبٌٟ ٚأداسٜ أوبد٠ّٟ ٚػغ ػٍٝ اٌّؾبفظخ-1

 .ٌمغُا

 اسشبدٜ دػُ ِٓ ٌٍطالة اٌّمذِخ اٌخذِبد ػٍٝ اٌّؾبفظخ2. 

 .ٚاوبد٠ّٝ

 ٚاٌّب١ٌخ ٚاإلداس٠خ ١خضٚاٌجؾ األوبد١ّ٠خ األٔشطخ وبفخ رٛع١ب3. 

 .األ٘ذاف رؾم١ك ٔؾٛ

 )حببث واعتمشاس( : STانتهذيذاث–اعرتاتيجيبث انمىة
 .إٌّبظشح اٌى١ٍبد ِغ فؼبٌخ ارظبي ٔظُ رجبدي-1

 .اٌّغزّؼ١خ ٌٍّشبسوخ خطؾ رٕف١ز إػذاد -2 

 ثبٌمغُ اٌزذس٠ظ ١٘ئخ ألػؼبء ٚا١ٌّٕٙخ اٌؼ١ٍّخ اٌىفبءح سفغ-3 

 .ِز١ّض رؼ١ٍّٟ ِٕبؿ ر١ٙئخ-4 

 اٌؾبعٛة ِٚخزجشاد اٌزذس٠ظ ٚلبػبد اٌّذسعبد رغ١ٙض-5

 خضؽذ٠ رذس٠غ١خ ثٛعبئً

 .االعرتاتيجيتوعيبعبث انمغى  يف ضىء انتحهيم انبيئي وخغت انكهيت  االعرتاتيجيتاألهذاف   -حبَيب 
 انمغى  أهذاف

 
 ( رؾغ١ٓ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ ٌٍمغُ )ؽٍجخ ١٘ٚئخ رذس٠غ١خ-1

 . ِالؽمخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٚاٌّؼشفٟ فٟ ِغبي االخزظبص2-
 . رٛف١ش ِٕبؿ رذس٠غٟ أفؼً ٌٍطٍجخ ٚاٌزذس٠غ3ٓ١١-
 .ؽبعخ اٌمغُ ِٓ اٌىفبءاد اٌؼ١ٍّخر١ٙئخ اٌفشص اٌّالئّخ ٌغذ 4-
 .اٌزؾغ١ٓ ٚاٌزٛعغ فٟ االعزغبثخ ٌغٛق اٌؼًّ ٚخذِخ اٌّغزّغ5-
 اٌؼًّ ِٓ اعً خؼٛع اٌمغُ ٌشٙبدح االػزّبد األوبد6ّٟ٠-

 :االعرتاتيجيتاألهذاف 
 تتى واٌ االعرتاتيجيت األهذاف يٍ رلًىعت تتبىن اٌ نالعرتاتيجيت البذ انعهًي نهمغى انعبيت األهذاف نتحميك
 بهب ميكٍ كًيت يمبييظ راث تكىٌ واٌ انشاهُت وحبنتهب واجلبيعت وانكهيت انمغى بىالع يشتبغت نتكىٌ صيبغتهب

 اجلبيعت انبيئي وخغت وسعبنتهب وانتحهيم وانكهيت انمغى سؤيت ضىء يُهب،يف ادلغتهذف وحتميك إجنبص يذي ليبط
 : انتبنيت االعرتاتيجيت األهذاف حتميك إىل انمغى يغعً ؛االعرتاتيجيت

 
 ()ؽٍجخ ١٘ٚئبد رذس٠غ١خ ٌٍمغُ ٚػغ األ٘ذاف ٚاٌخطؾ اٌزٟ رّىٓ ِٓ رؾغ١ٓ اٌّغزٜٛ اٌؼٍّٟ-1

 .االلزظبدخ اٌزطٛس اٌؼٍّٟ ٚاٌّؼشفٟ فٟ ِغبي ِٛاوج ٕب ِٓرط٠ٛش اٌخطؾ ٚا١ٌ٢بد اٌزٟ رّىٕ -2
 ...ٚاٌزذس٠غ١١ٓ ٌٍطٍجخأفؼً  رذس٠غٟ ِٕبؿاٌزٟ رّىٓ ِٓ رٛف١ش  اٌّزطٍجبد ر١ٙئخ -3
 ......ِٓ اٌىفبءاد اٌؼ١ٍّخ اٌمغُر١ٙئخ اٌفشص اٌّالئّخ ٌغذ ؽبعخ  -4
 .. ٚػغ اٌخطؾ ٚرٛف١ش اٌّغزٍضِبد اٌزٟ رّىٓ ِٓ اٌزؾغ١ٓ ٚاٌزٛعغ فٟ االعزغبثخ ٌغٛق اٌؼًّ ٚخذِخ اٌّغزّغ -5
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 .ػٍٝ شٙبدح االػزّبد األوبد٠ِّٟٓ اٌؾظٛي اٌمغُ  اٌؼًّ ػٍٝ رٕف١ز اٌّزطٍجبد ٚارخبر اإلعشاءاد اٌزٟ رّىٓ -6
 

 االعرتاتيجيتحتهيم انفجىة بني انىضع احلبيل واألهذاف  - حبنخب
 زٌ ارات تقرٌ ر وك ذل للقس م الذاتٌ ة  التقٌ ٌم (SWOT Analysis) ًٌ البٌئ التحلٌل نتائج إلً الفجوة دراسة استندت

 هال ى تحقٌق  الكلٌ ة تس عً م ا وب ٌن , للقسم العلمً الراهن الوضع : مابٌن الفجوة تحدٌد تقدم ما ضوء فى فقدت ثم ومنة،المتابع
 ط ر  ع ن الدراس ة أسفرت هذا ولقد .للجامعةاإلستراتٌجٌة  الخطة مع ساقه، اتالكلٌة رسالة وترسٌخ لدعم مستقبلٌة؛ أهداف من

 االس تراتٌجٌة األه داف لتحقٌق األولوٌات وترتٌب للتموٌل المتاحة المصادر ضوء فً المستهدف التوازن لتحقٌق وسٌاسات طرق
 .لكلٌةللقسم و ا

 التالٌة العناصر فى تتمثل االستراتٌجٌة واألهداف لكلٌةالحالً للقسم العلمً وا الوضع بٌن فجوة وجود السابق التحلٌل أظهر ولقد
: 

 للقسمضعف مصادر التموٌل الذاتً -1

 .حالٌا ومستقبال عن اإلمكانٌات المتاحة بالقسمزٌادة أعداد طالب 2-

 .أعضاء هٌئة التدرٌس والعاملٌن بالمؤسسة تجاه التفكٌر االستراتٌجً ثقافة ضعف3-

 . ( أستاذ –تقاعد الكوادر المتمٌزة من أعضاء هٌئة التدرٌس )اللقب العلمً 4-

 .والقوانٌن حجمود اللوائ5-

 .درة المؤسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌةعدم وجود استراتٌجٌات للتقوٌم المستمر للق6-

 .عدم وجود منظومة للبحث العلمً واالستفادة من نتائجا7-

 .قصور الهٌكل التنظٌمً-8

 قصور فً مال  القسم من الكادر الوظٌفً. -9

 

 

 وإقلٌمٌا   محلٌا  والتمٌز المنشود    ادٌمًكاأل االعتماد ومتطلبات ٌتفق حتى تنظٌم إعادة إلً ٌحتاج الحالً الوضع فإن وعلٌه     
 :ٌلً فٌما متمٌز،ٌتمثل تعلٌمً مناخ تهٌئة ٌتطلب األمر فإن ،لذا

 
 .توفٌر الدعم المالً لتنفٌذ الخطة واالستمرار فٌها-1

 .، وكذل  غرف أعضاء هٌئة التدرٌسالحدٌثةتجهٌز مختبرات الحاسوب والقاعات بالمعدات التكنولوجٌة 2-

 .المعلومات لمختلف األنشطة اإلدارٌة بالكلٌةتطوٌر نظم -3

 خارجالداخل وفً ال تفعٌل نظم تسوٌق البرنامج الدراسً -4
 تجهٌر القسم بكوادر ادارٌة وفنٌة للدعم اللوجستً للقسم-5
 .البحث العلمًتطوٌر منظومة  -6

 .إٌجاد آلٌة لتسوٌق األبحاث العلمٌة7-

 .لتقدٌم المشورة الفنٌة للهٌئات ذات الصلة قسمتفعٌل الدور االستشاري لل8-

 .تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس وتحقٌق الرضاء الوظٌف9ً-

ة و ثعن طرٌق تجهٌز قاعات التدرٌس ومختبرات الحاسوب والمكتبة بأحدث موارد مادٌة حدٌ تهٌئة مناخ تعلٌمً متمٌز10-
 .وسائل تعلٌمٌة متمٌزة

 .رأي المستفٌدٌن لمستوى الخرٌج ونوعٌتا خذوامتابعة احتٌاجات سوقا لعمل 11-

 .واحتٌاجات سوق العمل والتقدم العلمً وأهدافه لقسمتحدٌث النتائج التعلٌمٌة المستهدفة بما ٌحقق رسالة ا12-

 .زٌادة وعً الطالب وبعض أعضاء هٌئة التدرٌس بالمخرجات التعلٌمٌة المستهدفة13-

 .المخرجات التعلٌمٌة المستهدفة مشاركة الهٌئات ذات الصلة فً إعداد14-

وإكساب المهارات الخاصة بسوق  قسمالمستهدفة ورسالة الو تحقٌق النتائج التعلٌمٌة  تطوٌر المنظومة التعلٌمٌة بما ٌتفق15-
 .العمل

 .تحسٌن نظام تقٌٌم الطالب؛ بحٌث ٌرتكز على قٌاس متوازن بٌن : المهارات المعرفٌة والعملٌة والمهنٌة16-

تفعٌل نظام داخلً لمتابعة وضع وإجراء وتحلٌل نتائج االمتحانات؛ ودعم وجود نظاما لتقٌٌم الخارجً للبرنامج وللمقررات 17-
 .الدراسٌة

 .تفعٌل نظام التغذٌة الراجعة؛ وذل  لقٌاس رضاء الطالب , وتحلٌل نتائج االستبٌانات , ومعالجة نقاط الضعف18-

لخرٌجٌن لتحدٌد المخرجات لمستهدفة لعملٌات التعلم للبرنامج ا جتماعات دورٌة معطالب عن طرٌق:امتابعة انجاز ال19-
 .والمقررات لمطلوبة؛ بما ٌدعم فرصهم فً سوق العمل محلٌا ودولٌا

 

إنشاء وحدة شؤون الخرٌجٌن وتنمٌة قدرات القائمٌن علٌها وتزوٌدها بما تحتاجا من إمكانٌات بما ٌساعد على أداء عملها 20-
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 .استمرارٌة االتصال بالخرٌجٌن ألناء مزاولتهم ألعمالهموٌضمن 

 .توفٌر المراجع العلمٌة لخدمة جمٌع المقررات الدراسٌة21-

 .حث الطالب على استخدام المكتبة الرقمٌة22-

 .آلٌات لكشف المشاكل التعلٌمٌة ومعالجتها بهدف التقوٌم المستمر لألداء األكادٌم23ً-

 الفنٌٌن العاملٌن بالكلٌةرفع مهارات اإلدارٌٌن و24-

 .بما ٌسم بتحسٌن األداء اإلداري لقسم تطوٌر نظم المعلومات اإلدارٌة لمختلف األنشطة اإلدارٌة ل25-

 بإنشاء نظم تعلٌم متطور حبما ٌسم حتطوٌر اللوائ26-
 

 .اإلعرتاتيجيت نهكهيت ببخلغتاإلعرتاتيجيت نهمغى  اخلغت استببط -سابعب 
إن ثمة ارتباطا وثٌقا بٌن الخطة اإلستراتٌجٌة للقسم ،وبٌن الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة ؛فضال ع ن ارتب اط ذى دالل ة ب ٌن 

رسالة ورؤٌة القسم وأهدافه اإلستراتٌجٌة، وبٌن رؤٌة ورس الة الكلٌ ة والجامع ة وأه دافهما اإلس تراتٌجٌة؛ وٌتجل ى ه ذا االرتب اط  
؛ول ذا ف إن ه ً  بالقس م العلم ً ؤه فً ضوء المتغٌرات المقابلة ف ً التحلٌ ل ال ر ب اعً الخ ا والذي تم إجرا  SWOTفً تحلٌل

 .مكن إجمال القول بأن الخطة اإلستراتٌجٌة للقسم  تنبع و تنبثق من الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة

 : يف رلبل انتعهيى وانتعهى .1

 ثغٛق اٌخبطخ اٌّٙبساد ٚإوزغبة اٌّغزٙذفخ اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌزبئظ ٚرؾم١ك ٠زفك ثّب إٌّب٘ظ ِؾزٛٞ رظ١ُّ رؾذ٠ش -
 .اٌؼًّ

 .اٌذساع١خ ٌٍّٚمشساد ٌٍجشٔبِظ اٌخبسعٟ اٌزم١١ُ ٔظبَ ٚعٛد رفؼ١ً -
 .اٌّغزٙذفخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّخشعبد ل١بط ػٍٝ رشرىض ثطشق اٌطالة رم١١ُ ٔظبَ رؾغ١ٓ -
 .اٌزذس٠ظ ١٘ئخ أػؼبء ٚلذساد ِٙبساد رط٠ٛش -
 .اٌطالة ٚرذس٠ت رؼ١ٍُ ؽشق رٕٛع -
 اٌذسط ٚلبػبد اٌؾبعٛة ِخزجشاد وفبءح رط٠ٛش-

 

 :يف رلبل انبحج انعهًي .2

 .تعمٌق قاعدة بٌانات األبحاث والرسائل العلمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس   •              

 .ٌة لألقسام العلمٌة بالكلٌةثتفعٌل الخطط البح               •

 .ٌة ألعضاء هٌئة التدرٌسثالبحتنمٌة القدرات                •

 .ٌة ذات صلةث؛ وبٌنها وبٌن آلٌات ومراكز بحلقسمٌة البٌنٌة لثتشجٌع األنشطة البح               •

 .دعم نشر األبحاث فً الدورٌات الدولٌة               •

 .التوسع فى عقد المؤتمرات العلمٌة المحلٌة والدولٌة               •

 استحداث آلٌة لتقٌٌم نواتج البحوث العلمٌة               •

 : يف رلبل خذيت اجملتًع  وتًُيه انبيئت .3

 .وفٌر قاعدة بٌانات لالحتٌاجات المجتمعٌة •              

 .المشاركة فً تنمٌة المجتمع ورصد المشكالت البٌئٌة وإٌجاد حلول لها                •

 .محاضرات وندوات توعٌة , والمشاركة فً تقدٌم البرامج التدرٌبٌةتنظٌم                 •

 إنشاء وحدة ذات الطابع الخا  لتوفٌر الخدمات المجتمعٌة                •
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 .ادلتبح وانتًىيم انُغبيتاألهًيت  ضىء فًاألونىيبث  تشتيب –خبيغب 
 .للتقدم لالعتماد للقسمضرورة تأهٌل -1

 الداخلٌة للبرنامج الدراسًتطوٌر الالئحة 2-

 .إعداد الطالب أكادٌمٌا وفنٌا بما ٌتفق مع المعاٌٌر القٌاسٌة3-

 : التالٌةقٌم  خالعمل على ترس4ٌ-

 .االنضباط -

 . الشفافٌة والنزاهة -

 . الموضوعٌة -

 . العدالة -

 . المشاركة -

 . االلتزام -

 .االنتماء -

 .الذاتٌةقسم تنمٌة موارد ال5-

 .تبرات الحاسوب ومصادر التعلم األخرى بماي سهم فى رفع كفاءة العملٌة التعلٌمٌةمخ تطوٌر6-

 للقسم  تحقٌق التقوٌم المستمر للقدرة المؤسسٌة والفاعلٌة التعلٌمٌة7-

 .قسمقافة الجودة لدى العاملٌن بالث خترس8ٌ-

 .تطوٌر األداء المهنً للجهاز اإلداري9-

 .والكادر الوظٌفً الساندتنمٌة قدرات أعضاء هٌئة التدرٌس 10-

 .تحسٌن جودة البحث العلم11ً-

 ربط برامج التدرٌب والتطبٌقات العملٌة باحتٌاجات المجتمع12-
 

 .عيبعبث وإجشاءاث تُفيز ادلخغظ االعرتاتيجي نهتأهيم العتًبد انمغى –عبدعب 
 : اآلتٌة واإلجراءات السٌاسات تنفٌذالقسم   ورسالة الرؤٌة من انطالقا  

 .بناء سمات التمٌز المؤسسً فى التخص -1

 .لتحقٌق األهداف حالعمل من خالل إطار واض2-

ر قدرة وتمٌز فً ثة فى التعلٌم وتدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس علٌها لٌكونوا أكثتطوٌر البنٌة التحتٌة واستخدام التقنٌات الحد3ٌ-
 .اإلنجاز وتحقٌق النتائج

وتنفٌذها من خالل إعداد على مستوى متطلبات وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  المشاركة فى تنفٌذ سٌاسات التعلٌم 4-
 القٌادات التعلٌمٌة وتأهٌلها وتدرٌبها

 .لبحوث والدراسات العلمٌة والتطبٌقٌة المتمٌزة وترشٌده الخدمة البٌئة وتنمٌة المجتمع وتطوٌر التعلٌمإنجازا-5

 قسمبرفع مستوى أداء ال حفً ضوء االتجاهات العالمٌة واالحتٌاجات المحلٌة بما ٌسم لقسمدٌث نظم وبرامج الدراسة باتح6-
 .التعلٌمٌة األخرى قساملألوجعلها نموذجا 

 .مجاالت لتعلٌم فًدمج التكنولوجٌا 7-

إعدادا متمٌز مستمرا ٌمكنهم من أداء دورهم بفاعلٌة  لقسمالمشاركة فً إعداد أعضاء هٌئة التدرٌس فى كافة التخصصات با8-
 .وكفاءة

 والعاملٌن بالقسمنشر أخالقٌات المهنة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس وطالب 9-
 
 

 .ادلتىلعت وانتحذيبث انصعىببث حتذيذ –عببعب 
  :انصعىببث انتي تىاجه تغبيك اخلغت االعرتاتيجيت نهمغى 

 .اإلمكانٌات المتاحة وضعفحالٌا ومستقبال  قسمزٌادة أعداد طالب ال •

 .إعداد أعضاء هٌئة التدرٌس فى مجال التخص  فًنق   •

 .تجاه التفكٌر االستراتٌجً قسمهٌئة التدرٌس والعاملٌن بال قافة أعضاءثضعف  •

 .والقوانٌن حجمود اللوائ •

 .المقاومة الطبٌعٌة للتغٌٌر •
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  :.يمرتحبث دلىاجهت انصعىببث
 .التخصصات وزٌادة األلقاب العلمٌةبتنوٌع لألقسام حٌث ٌقاس التقدم العلمً  إلغاء الهٌكلٌة فً تعٌٌن أعضاء هٌئة التدرٌس •

 .القسم شجٌع وتحفٌز البحث العلمً بت •

 .قافة الجودة والتقٌٌم الذاتًثنشر  •

 .الجودةزٌادة الموارد المالٌة الالزمة لتنفٌذ األنشطة المطلوبة لتطبٌق نظام  •

 .المناظرة قسامتبادل نظم اتصال فعالة مع اال •

 .قسمتواجد وضع مالً متزن فً ال •

 .عن طرٌق جذب الطالب الوافدٌن قسمغتنام الفرصة لزٌادة موارد الإمكانٌة التوسع فً التعلٌم الموازى ال •

 تطوٌر األنظمة الداخلٌة للتعلٌم من خالل طر  برامج أكادٌمٌة جدٌدة •
 

 .انتُفيزيت اخلغت -حبيُب 
 ثشٔبِظ رط٠ٛش اٌىٛادس اٌزذس٠غ١خ: -1

 

 .خطة تفصٌلٌة باإلٌفاد الى جامعات رصٌنة -

 تسنوا(5 ) تخصٌ  مالً كافً لتغطٌة التكالٌف -

 

 ثشٔبِظ اٌزط٠ٛش إٌّب٘ظ اٌذساع١خ : -2
 

 .اعتماد كتب عالمٌة رصٌنة فً التدرٌس -

 .ٌتم االتفاق معها مسبقا محلٌة وعربٌةاعتماد حاالت دراسٌة واقعٌة من مؤسسات  -

    لمواجه تحدٌات ما بعد كوروناللتدرٌس وتقدٌم المحاضرات  اعادة نظر جذرٌة فً استخدام الطرق واآللٌات -
 

 ثشٔبِظ رط٠ٛش إٌشش ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ : -3
 مختلف مجاالت االقتصادة ورصٌنة فً ثتشكٌل فرق عمل لتألٌف كتب حدٌ  - 

 . للبحث العلمً التطبٌقً تلبً حاجات المؤسسات العراقًاعتماد صٌغة  -

 .ٌن أجانب او عربثٌغة البحث العلمً المشتر  مع باحتطوٌر ص -

 ثشٔبِظ ل١بط األداء ٚاٌٛطٛي اٌٝ االػزّبد األوبد٠ّٟ : -4
 

 . على مستوى القسم لقٌاس أداء الكادر التدرٌسً والعاملٌن دائمٌهتشكٌل لجنة  -

 والخاصة ضمن فترة زمنٌة معقولة عاٌٌر االعتماد األكادٌمً العامةم بٌنمحاولة التقرٌب  -

 العلمً والتربوياالداء تطوٌر استمارات دقٌقة تعمم لقٌاس -  

 االعرتاتيجيت اخلغت واعتًشاسيت ويتببعت انتمىيى عشق ضًبٌآنيبث  -تبععب 
 والمشاركة العمل سوق احتٌاجات مع المستمر تواصلها على المستقبل فً الخطة ومتابعة استمرارٌة تتوقف

 والثورة التقدم متطلبات تلبً المعاصرة بحٌث والعالمٌة القومٌة التوجهات ظل فً المجتمع احتٌاجات من المجتمعٌة،منطلقة
 كلٌةقسم ادارة االعمال   قىٌب أن لذا،ٌجب.التنمٌة المجتمعٌة المستدامة تحقٌق فً فاعل كشرٌ  وتبقى التكنولوجٌة، العلمٌة

 بجانب – والتزاماتها مسئولٌاتها تحمل وعلى الكلٌة بالمجتمع؛ والفعال الدائم اتصالها على االدارة واالقتصاد جامعة البصرة
 المجتمعٌة بمسئولٌاتها قٌامها جانب إلى وتطوٌرها ونقلها الحقائق عن بحثا المتواصل؛ العلمً البحث نحو – التعلٌمٌة العملٌة

   أدوارها، فاعلٌة تضمن حتى تطوٌرها و الوظائف هذه تعمٌق علٌها ٌجب ولهذا . وتدرٌب وقٌادة بناء، ونقد تنوٌر، من، المتعددة
ا ستظل للكلٌة، الشاملة الجودة لتحقٌق مستقبلٌةال تخطٌطٌةال طموحاتال فإن  :أهمها وضمانات؛بعدة عوامل  رهن 

 
 .بهذه الخطط وتحوٌلها لبرامج عمل، واتخاذ إجراءات فعلٌة لدعمها وتنفٌذها ومتابعتها رئاسة القسمإٌمان -1

كوحدة صغٌرة من وحدات المجتمع تضم للقسم عاملٌن والطالب باالنتماء تنمٌة ودعم شعور جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس وال2-
 .حرم الكلٌةالجمٌع داخل 

 .؛ فكرا، وتموٌال، وتنظٌما، واستخداماقسمة المجتمع المدنً فً أنشطة التعظٌم مشارك3-

 قسمإلى تحسٌن الكفاٌة الذاتٌة لل ل والمخطط للموارد المتاحة بما ٌؤديثاالستخدام األم4-
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 .قافة األكادٌمٌة "على نحو ٌدعم الوعً بضرورة لجودة فً األداءثلعمل على تغٌٌر" الا -5

رة فٌها ثكادٌمٌة والمهنٌة والشخصٌة المؤوتدارس البٌئات المجتمعٌة واأل، قسمالتقوٌم االجتماعً " ألداء التوسٌع دائرة" 6-
 .القسمداخل 

 علٌمًلنتائج التااعتماد أسالٌب تقوٌم الطالب باستخدام أسالٌب نوعٌة، تظهر القدرات الحقٌقٌة للطالب و7-

 .تً، وتفجٌر الطاقات اإلبداعٌة لدٌهمتدعٌم وتوفٌر أسالٌب تدرٌسٌة وتكنولوجٌة فاعلة؛ لتدرٌب الطالب على التعلم الذا8-

وضع قواعد واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمالئمة المستجدات الجدٌدة؛ لضمان جودة التعلٌم، وتطور البحث العلمً عالمٌا 9-
 .وإقلٌمٌا ومحلٌا

 .ً ووضع مقاٌٌس واضحة لتحقٌق هذا التقٌٌمثونظم لتقٌٌم األداء المهنً والبحبلورة أسس 10-

والمشاركة فً برامجها  قسما ٌضمن والءهم وجذبهم لدعم البم قسمالتواصل المستمر مع خرٌجً ال آلٌة فاعلة لتحقٌق إٌجاد11-
 .المجتمعٌة المختلفة

 .قسمب الوافدٌن للدراسة بالاستخدام أسالٌب مبتكرة لجذب ا لطال12-

 .قسمعن صٌغ بدٌلة لمصادر تموٌل الالبحث 13-

 .األكادٌمً للطالب تأسٌس نظم فاعلة لإلرشاد14-

 س فً ضوء ضوابط الجودة تطوٌر المعاٌٌر واألسس التً تحكم انتقاء واختٌار وتقوٌم وتدرٌب أعضاء هٌئات التدر15ٌ-
 .الشاملة

 دعم نشر البحوث العلمٌة وحضور المؤتمرات العلمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس16-
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 زلبوس اجنبص خغت انتحغني

  االعتًبد األكبدمييخغت 
المعوقات واالستفادة من االٌجابٌات والمحفزات مما ٌوهل القسم للدخول ضمن  تجاوزان خطة االعتماد تعتمد على 

 برنامج االعتماد الوطنً وخالل الخمس سنوات القادمة . 

 ذلذف انعبوا
 
 االرتقاء بالمستوى العلمً للطالب •

 الهدف التنفٌذياالرتقاء بالمستوى العلمً والنوعً للبحوث فً القسم العلمً  •

 

 :بشَبيج تغىيش انكىادس انتذسيغيت

 خطة تفصٌلٌا باإلٌفاد الى جامعات رصٌنة •

 تخصٌ  مالً كافً لتغطٌة التكالٌف  •

 

 : برنامج تطوٌر التشر والبحث العلمً •

 
 ورصٌنة فً مختلف تخصصات ) األقسام العلمٌة( لكلٌتنا تشكٌل فرق عمل لتألٌف كتب حدٌلة •

 اعتماد صٌغة البحث العلمً التطبٌقً تلبً حاجات المؤسسات العراقٌة •

 (تطوٌر صٌغة البحث العلمً المشتر  مع باحلٌن اجانب او عرب )لالث سنوات •

 : برنامج قٌاس األداء والوصول الى االعتماد األكادٌمً

 

 دائمٌة على مستوى القسم العلمً لقٌاس أداء الكادر التدرٌسً والعاملٌنتشكٌل لجنة  •

 ( سنوات3-2)التقارب مع معاٌٌر االعتماد األكادٌمً العامة والخاصة ضمن فترة زمنٌة معقولة  •

 ارات دقٌقة تدعم المقٌاس العلمً والتربويمتطوٌر است •

 خغت تغىيش ادلُبهج انذساعيت

 ونحن ملزمون بتنفٌذ قراراتها المركزٌة تخضع للهٌئة القطاعٌة  الدراسٌة  ان خطة تطوٌر المناهج

 اعتماد كتب عالمٌة رصٌنة فً التدرٌس •

 )عربٌة –اعتماد حاالت دراسٌة واقعٌة من مؤسسات ٌتم االتفاق معها مسبقا )محلٌة  •

 إعادة نظر جذرٌة فً استخدام الطرق واآللٌات للتدرٌس وتقدٌم المحاضرات  •
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 ادلشبكم وادلعىلبث

 

 ِشبوً ِٚؼٛلبد ِب١ٌخ ِشبوً ِٚؼٛلبد ف١ٕخ ِشبوً ِٚؼٛلبد ػ١ٍّخ

 
أخفبع ِؼذالد اٌطٍجخ -1

 اٌّمج١ٌٛٓ
ػذَ رض٠ٚذ اٌّىزجخ ثبٌّظبدس -2

 اٌؾذ٠ضخ 
ػذَ ٚعٛد لبػبد دساع١خ ؽذ٠ضخ -3

 رٍجٟ ؽبعبد االػزّبد
اٌّظبدس ٚاٌىزت لٍخ ػذد  -4

 ٌٍذساعبد اال١ٌٚخ
 

ػذَ رٛفش اعٙضح ؽبعٛة وبف١خ  -1
 ٌٍطالة 

رؼذ٠ً إٌّب٘ظ ٚفظٍٙب ػٓ  -2
 ا١ٌٙئخ اٌمطبػ١خ 

 

ػؼف اٌزخظ١ظبد اٌّب١ٌخ -1
ٌغشع اٌزٛعؼخ ٚرٛف١ش 

اٌّغزٍضِبد اٌؼشٚس٠خ ٌٍؼ١ٍّخ 
 اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ٔمض رخظ١ظبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ -2
ػذَ رٛفش رٛفش رخظ١ظبد  -3

 ٌٍّظبدس اٌؼ١ٍّخ اٌؾذ٠ضٗ 
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 اخلغت اإلعرتاتيجيت ألعضبء اذليئت انتذسيغيت حغب انهمب انعهًي وانشهبدة

 2222/  2221 ادلخغظ  2222/  2221ادلُجض  2222/  2221ادلخغظ 

 شهادة الدكتوراه شهادة الماجستٌر شهادة الدكتوراه شهادة الماجستٌر شهادة الدكتوراه شهادة الماجستٌر

 أ أ. م م أ. م م م.م أ أ. م م أ. م م م.م أ أ. م م أ. م م م.م

   3 1     2      2   

 اخلغت اإلعرتاتيجيت نهكبدس انىظيفي

 2222/  2221ادلخغظ   2222/  2221ادلُجض  2223/ 2222ادلخغظ 

 اإلدارٌٌن الفنٌٌن اإلدارٌٌن الفنٌٌن اإلدارٌٌن الفنٌٌن

1 2 - - 1 2 

 انبحىث انعهًيت
 2223/  2222ادلخغظ  2222/  2221ادلُجض  2222/  2221ادلخغظ 

 رطج١م١خ ٔظش٠خ رطج١م١خ ٔظش٠خ رطج١م١خ ٔظش٠خ

8 12 - - 8 12 

      

 االحتيبجبث يٍ انكتب وادلصبدس انعهًيتاخلغت اإلعرتاتيجيت 

  واإلجبصاثاخلغت اإلعرتاتيجيت نهبعخبث 
 2222/  2221ادلخغظ   2222/  2221ادلُجض  2223/ 2222ادلخغظ 

 اٌذساع١خ اإلعبصاد اٌجؼضبد اٌذساع١خ اإلعبصاد اٌجؼضبد اٌذساع١خ اإلعبصاد اٌجؼضبد

خبسط 
 اٌؼشاق

داخً 
 اٌؼشاق

 األعٕج١خ اٌؼشث١خ
خبسط 
 اٌؼشاق

داخً 
 اٌؼشاق

 األعٕج١خ اٌؼشث١خ
خبسط 
 اٌؼشاق

داخً 
 اٌؼشاق

 األعٕج١خ اٌؼشث١خ

 2        2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2223/  2222ادلخغظ     2222/  2221ادلُجض  2222/  2221ادلخغظ 

 الكتب المنهجٌة الكتب المنهجٌة الكتب المنهجٌة

 المساعدة الرئٌسٌة E العربٌة المساعدة الرئٌسٌة E العربٌة المساعدة الرئٌسٌة E العربٌة

52 5 122 52     122 12 122 52 
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 وتذسيب انعبيهني نتغىيش انكىادس اخلغت اإلعرتاتيجيت اليفبداث
 2222/  2221ادلخغظ   2222/  2221ادلُجض  2223/  2222ادلخغظ 

 اٌزذس٠غ١١ٓ اٌّٛظف١ٓ اٌزذس٠غ١١ٓ اٌّٛظف١ٓ اٌزذس٠غ١١ٓ اٌّٛظف١ٓ

خبسط 
 اٌؼشاق

داخً 
 اٌؼشاق

خبسط 
 اٌؼشاق

داخً 
 اٌؼشاق

خبسط 
 اٌؼشاق

داخً 
 اٌؼشاق

خبسط 
 اٌؼشاق

داخً 
 اٌؼشاق

خبسط 
 اٌؼشاق

داخً 
 اٌؼشاق

خبسط 
 اٌؼشاق

  5        5 

 اخلغت اإلعرتاتيجيت نهغبلت االعتيعببيت ادلغتمبهيت
 2222/  2221ادلخغظ   2222/  2221ادلُجض  2223/  2222ادلخغظ 

 اٌزذس٠غ١١ٓ اٌّٛظف١ٓ اٌزذس٠غ١١ٓ اٌّٛظف١ٓ اٌزذس٠غ١١ٓ اٌّٛظف١ٓ

 د َ إداس١٠ٓ ف١١ٕٓ د َ إداس١٠ٓ ف١١ٕٓ د َ إداس١٠ٓ ف١١ٕٓ

2 2 12 12     2 2 12 12 
 انذساعت األونيت –اخلغت اإلعرتاتيجيت نمبىل انغهبت:انذساعبث انعهيب 

 2222/  2221ادلخغظ   2222/  2221ادلُجض  2223/  2222ادلخغظ 

 الدراسة األولٌة العلٌا الدراسة األولٌة العلٌا الدراسة األولٌة العلٌا

 صباحً مسائً الخطة صباحً الخطة الخطة صباحً مسائً الخطة

  32   34   03 

 

 احملبوس
 انغُىاث انذساعيت

0202 /0200 0200 /0202 
 المنجز المخطط المنجز المخطط

  22  22 الكادر التدرٌسً

  1  1 الترقٌات العلمٌة
  4  4 الكادر الوظٌفً

  22  22 الخطة العلمٌة
     البحوث المنجزة

     المؤلفةالكتب 
     المؤتمرات العلمٌة السنوٌة

  12  8 الندوات السنوٌة
     الحلقات الدراسٌة
  4  2 الحلقات النقاشٌة

     شؤون الطلبة
     طلبة الدراسات العلٌا
  32 34 32 طلبة الدراسة االولٌة
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 من حٌثادلغتهضيبث اخلذييت :  

توفر المراو  الهوائٌة والمكٌفات  –المقاعد الدراسٌة  –اإلضاءة  –للتدرٌس )النظافة القاعات الدراسٌة ومدى مالئمتها  -1
 ........الــــخ(. -ابواب القاعات الدراسٌة  –النوافذ والستائر  –الهوائٌة 

 تحدٌث وتوسٌع القاعات وفق احدث المواصفات وتزوٌدها بكافة التقنٌات الحدٌثة التً تخدم العملٌة التدرٌسٌة . -2
أجهزة  –حداثة األثاث  –المكٌفات الهوائٌة  –اإلضاءة  –كاتب أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة من حٌث توفر )النظافة م -3

 شبكة االنترنت(. -الكمبٌوتر
 توفر المٌاه(  –النظافة  –العدد دورات المٌاه )الحمامات( من حٌث ) -4
 توفر برادات المٌاه الصالحة للشرب . -5

 انتحهيم انشببعي

 َمبط انمىة َمبط انضعف

اٌمبػبد ال رىفٟ ٠ٚٛعذ رؼبسة فٟ ثبٌغٛي فٟ ثؼغ  -1

 االؽ١بْ ٌىٛٔٙب ِشزشوخ ِغ لٟ اٌّؾبعجخ

اٌزم١ٕبد اٌّغزخذِخ فٟ ا٠ظبي اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ داخً  -2

 اٌمبػخ اٌذساع١خ لذ٠ّخ 

 اٌطالة  دال رٛعذ اعٙض ؽبعٛة رىفٟ ال ػذا -3

 االصبس شؾ١ؼ ٠ٚؾزبط اٌٝ ط١بٔٗ  -4

 شجىخ االٔزش١ٔذ ػؼ١فخ ٚال رزالءَ ِغ ؽبعخ اٌمغُ  -5

 ٘زٖ اٌّّٙخ ءػّبي إٌظبفخ ل١ٍٍْٛ ٚال ٠ىفْٛ ال دا -6

 

 رٛعذ لبػبد دساع١خ ِغٙضٖ ثأعٙضح ِٚؼذاد ؽذ٠ضخ  -1

 اٌمبػبد اٌذساع١خ وج١شح ٚرغغ ػذد وج١ش ِٓ اٌطالة  -2

 رٛعذ ِغبعً ٚؽّبِبد ِٕفظٍٗ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد  -3

 شجىخ أزش١ٔذ ثبٌمغُ رزٛفش -4

 رٛعذ ثشاداد ١ِبٖ  -5

 رٛعذ ػّالد ٔظبفخ-6

 انفشص انتهذيذاث
اػبدح اٌذٚاَ اٌؾؼٛس ٚػذَ لذس اٌمبػبد اٌذساع١خ  -1

 اٌّزٛفشح ػٍٝ اعز١ؼبة ػذد اٌطالة اٌٙبئً

اٌؾبعجبد اٌّٛعٛدح فٟ اٌمغُ لذ٠ّخ ٚال رٛاوت  -2

 اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ 

اٌمغُ ٠غبػذ فٟ فه االخزٕبق ثٕبء ِغّغ لبػبد ثغٛاس  -1

 ثبٌذسٚط

رغ١ٙض اٌّخزجشاد ثأعٙضح ؽبعجبد رىفٟ ٌزضا٠ذ اػذاد  -2

 اٌطالة 

 


