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 خطة التحسني واالجناز
اتيجيات  - أوال   أنواع االستر
 

اتيجيات    أنواع االستر
اتيجيات : )تطوير  (WO) الفرص –الضعف  استر

) ن   وتحسي 
اتيجيات المرتبطة بنقاط الضعف والفرص،  االستر
أي تخّطي نقاط الضعف من خالل االستفادة من 

 :الفرص
 ليم من خالل طرحتطوير األنظمة الداخلية للتع-1

 .برامج أكاديمية جديدة
ي التعليم الموازي الغتنام 2-

 
إمكانية التوسع ف

طريق جذب  الفرصة لزيادة موارد القسم عن
 .الطالب الوافدين

ي قسم 3- تطوير برنامج تواصل متكامل مع خريج 
 .االقتصاد

تطوير البنية التحتية واستخدام التقنيات 4-
ي التعليم وتدريب أ

 
التدريس  عضاء هيئةالحديثة ف

 قدرة وتمت   فيها إلنجاز وتحقيق 
عليها ليكونوا أكتر

 .النتائج
 .لقسملطوير األنظمة الداخلية اإلدارية ت5-
اكة مع القطاع الخاص6-  تطوير الشر

 

اتيجيات القوة  نمو  و توسع( : ((SOالفرص)–استر
اتيجيات المرتبطة بنقاط القوة والفرص، أي  االستر

 :وة لالستفادة من الفرصاستخدام نقاط الق
 زيادة عدد البحوث وتنوعها -1
 انجاز بحوث تطبيقية-2
تخفيض عدد الطلبة لكل استاذ بقدر تعلق االمر  -3

اف عىل بحوث التخرج  باالشر
4-  , استحداث دراسات عليا )دبلوم, ماجستت 

ي قسم ادارة االعمال
 
 دكتوراه( ف

 والدورات وورش العمل راتعقد المؤتم -5

ا : (WT) التهديدات–تيجيات الضعفاستر

 (االنكماش)
اتيجيات المرتبطة بنقاط الضعف  الستر

ب 
ّ
والتهديدات أي تخفيف نقاط الضعف وتجن

 :التهديدات
ن -1 المحافظة عىل وضع أكاديمي وأدارى ومالي متر 

ي القسم. 
 
 ف
المحافظة عىل الخدمات المقدمة للطالب من 2.  

 دعم ارشادى واكاديم. 
األكاديمية والبحثية  لنشاطاتاكافة   توجيه3.  

 تحقيق األهداف.  تجاهواإلدارية والمالية 

اتيجيات القوة )ثبات  : (STالتهديدات)–استر
 واستقرار(

اتيجيات المرتبطة بنقاط القوة والتهديدات أي  الستر
ب التهديدات

ّ
 :استخدام نقاط القوة لتجن

 تبادل نظم اتصال فعالة مع الكليات المناظرة. -1
 تنفيذ خطط للمشاركة المجتمعية.  إعداد  -2 
رفع الكفاءة العلمية والمهنية ألعضاء هيئة -3 

 التدريس بالقسم
 4- .  تهيئة مناخ تعليمي متمت  
ات -5 تجهت   المدرجات وقاعات التدريس ومختت 

 الحاسوب بوسائل تدريسية حديثة
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اتيجيةاألهداف   -ثانيا  ي ضوء التحلي االستر
ن
ي وخطة الكلية وسياسات القسم  ف

ال البيئ   .تيجيةاالستر
 

 : أهداف القسم 
 ( ة تدريسيةالمستوى العلمي للقسم )طلبة وهيئ تحسي   -1
ي مجال االختصاص ة والمعرفةالتطور العلمي التواصل مع -2

 
 . ف

 . توفت  مناخ تدريسي أفضل للطلبة والتدريسيي   3-
 .علميةتهيئة الفرص المالئمة لسد حاجة القسم من الكفاءات ال4-
ي االستجابة لسوق العمل وخدمة المجتمع5-

 
 .التحسي   والتوسع ف

ام القسم بالعمل من اجل 6-  . شهادة االعتماد األكاديمي التر 
 
اتيجيةاألهداف   : االستر

اتيجيةلتحقيق األهداف العامة للقسم العلمي البد  اتيان تتبن  مجموعة من األهداف  لالستر وان تتم  جيةاالستر
مرتبطة بواقع القسم والكلية والجامعة وحالتها الراهنة وان تكون ذات مقاييس كمية يمكن بها  صياغتها لتكون

ي ضوء رؤية القسم والكلية 
 
ي  ورسالتها والتحليلقياس مدى إنجاز وتحقيق المستهدف منها،ف

  وخطةالبين 
اتيجيةالجامعة  اتيجية؛ يسىع القسم إل تحقيق األهداف االستر  :  االتية االستر

 

 ية والمادية للجامعة لخدمة العملية التعليمية والمجتمع من خالل تقديم اعد اد وتهيئة الموارد البشر
 الدورات التدريبية واالستشارات الفنية والثقافية، باإلضافة إل إجراء البحث العلمي 

  وارد مرفد الطلبة بالمعرفة والمهارات والقابليات خالل المراحل الدراسية بما يساهم بتخري    ج نوعية
ي حاجات سوق العمل.  لن 

ُ
ية ت  بشر

  .
ً
 وادارة االعمال حرصا

ً
ي مجاالت اإلدارة عموما

 
 اعداد وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية ف

  .تقديم دورات مخصصة لتلبية احتياجات المجتمع 

  .بوي ي بي   الطلبة من خالل لجان االرشاد التر
ر
ي واالجتماعي والسلوك االخالف

 
 زيادة الوعي الثقاف

  ي مجاالت االدارة. تقديم
 
 الخدمات العامة للمجتمع المحىلي ف

   .تقديم التوجيه االجتماعي لألفراد والمجموعات 

  .تقديم برامج مخصصة لمختلف الهيئات والمديريات 
 
 

ن الوضع الحالي واألهداف  - ثالثا  اتيجيةتحليل الفجوة بي    االستر
 

 الوض   ع الحالي للقس   م وبي   الم
ي مجال تحديد الفجوة بي  

 
( SOWTخطط له, اعتمدنا تحليل س   وات )ف

ي اداة للت اتيج   الوض  ع الحالي للقس  م العلمي والكلية واألهداف  ، حليل االس  تر
ولقد أظهر التحليل وجود فجوة بي  

اتيجية  العنارص التالية االستر
 
 :  تتمثل ف

ي التخصيصات المالية-1
 
  نفص ف

 .ات المتاحةحاليا ومستقبال عن اإلمكاني بالقسمزيادة أعداد طالب 2-
ي مهارات -3

 
ي  نفص ف اتيج   .التفكت  االستر

 . ( أستاذ –)اللقب العلمي نقص المراتب العلمية لمتقدمة  -4
 .والقواني    حاللوائ قيود  -5
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وعليه فإن الوضع الحالي يحتاج إلي إعادة تنظيم حنر يتفق ومتطلبات االعتماد األكاديمي  والتمت   المنشود       
 وإقليمي

ً
،يتمثل فيما يىلي محليا  ،لذا فإن األمر يتطلب تهيئة مناخ تعليمي متمت  

ً
 :ا

 .توفت  الدعم المالي لتنفيذ الخطة واالستمرار فيها-1
ز التشجيع عىل انجا توسعت البن  التحتية للقسم عموما وعدد اساتذة القسم بشكل خاص فضال عن -2

 البحوث
ات الحاسوب والقاعات بالمعدات ال -3  .تكنولوجية الحديثة، وكذلك غرف أعضاء هيئة التدريستجهت   مختت 
 .اإلدارية بالكلية النشاطاتتطوير نظم المعلومات لمختلف -4
نامج الدراسي  عىل مستوى الكلية و  تفعيل-5  هاخارجنظم تسويق الت 
 .تفعيل الدور االستشاري للقسم لتقديم المشورة الفنية للهيئات ذات الصلة -6
ي فاعلية االستاذ الجامىعي االهتمام بمفاهي -7

 
ي تؤثر ف

 رفاهيتهو  م االدارة الخاصة بتطوير االساتذة والعوامل النر
 خلق مناخ تنظيمي مناسب -8
. لعمل ا متابعة احتياجات سوق -9  بخصوص الجانبي   الكمي والنوعي للخريجي  
 

اتيجية للقسم مع  -رابعا  اتيجية للكليةتكامل الخطة اإلستر  .الخطة اإلستر
ي تسىع ال تحقيقها بما ينسجم مع متطلبات شعبة ضمان  تكامال 

مع رؤية الكلية ورسالتها واالهداف النر
اما بمعايت  االعتماد األكاديمي من اجل تحس               ي     

اتيجية ش               املة ومحددة والتر ي اس               تر
الجودة وتقييم األداء لتبن 

ي المخرجات العلمية، تم اعتماد خطة ذات برامج واهداف محددة تس               ىع لتحس               ي   اال 
 
ي ف

داء األكاديمي والمهن 
. تض                من   ت ه   ذه الخط   ة ع   دة مح   اور منه   ا تطوير المن   اهج 2022\ 2021قس                م ادارة االعم   ال للع   ام ال   دراسي 

ي 
 
ي مجال العلوم االدارية مع توظيف تكنلوجيا التعليم ك س           اس ف

 
الدراس           ية بما يتناس           ب مع التقدم الحاص           ل ف

تدريبية ألعض            اء الهيئة التدريس            ية تتض            من اس            تخدام  مجاالت التعليم والتعلم مع إقامة ورش عمل ودورات
ي التعليم المدمج

 
ي ف

ون   .منصات التعليم االلكتر
ي مجال التعليم والتعلم . 1

ن
 : ف
تحديث تصميم محتوي المناهج بما يتفق وتحقيق النتائج التعليمية المستهدفة وإكتساب  -

 المهارات الخاصة بسوق العمل. 
نامج وللمقررات الدراسية. تفعيل وجود نظام التقييم الخار  - ي للت   ج 
 تحسي   نظام تقييم الطالب بطرق ترتكز عىل قياس المخرجات التعليمية المستهدفة.  -
 تطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس.  -
 تنوع طرق تعليم وتدريب الطالب.  -
ات الحاسوب وقاعات الدرس-  تطوير كفاءة مختت 

ي مجال البحث العلمي  . 2
ن
  :ف

ي المجالت المحلية والدولي والمفهرسة ضمن حث االسات . 1
 
ذة عىل زيادة عدد البحوث المنشورة ف

 مستوعبات سكوباس
ي مجال ادارة االعمال . 2

 
 الت كيد عىل مواكبة التطورات الحاصلة ف

ي المؤتمرات العلمية والتواصل مع الجامعات االخرى . 3
 
 المشاركة ف

ي استخدام تقنيات التعليم والتعلم الحديثة من مثل مناص . 4
ون   ات التعلم االلكتر

ي  . 5
 
ي من ش نها االرتقاء بالمستوى االكاديمي لالستاذ ف

اقامة ورش عمل وندوات ودورات تدريبية النر
 . تخصص ادارة االعمال

ي مجال خدمة المجتمع  وتنميه البيئة . 3
ن
 : ف

 تقديم دورات مخصصة لتلبية احتياجات المجتمع. • 
ي واالجتماعي والسلوك اال • 

 
بوي. زيادة الوعي الثقاف ي بي   الطلبة من خالل لجان االرشاد التر

ر
 خالف

ي مجاالت االدارة. • 
 
 تقديم الخدمات العامة للمجتمع المحىلي ف

 تقديم التوجيه االجتماعي لألفراد والمجموعات. • 
 تقديم برامج مخصصة لمختلف الهيئات والمديريات. • 
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 ضوء األهمية النسبية والتمويل  –خامسا 

ن
 .المتاحترتيب األولويات ف

ورة ت هيل للقسم للتقدم لالعتماد-1  .رص 
نامج الدراسي 2-  تطوير الالئحة الداخلية للت 
 .إعداد الطالب أكاديميا وفنيا بما يتفق مع المعايت  القياسية3-
 : العمل عىل ترسيخ قيم التالية4-
 .االنضباط -
اهة -  . الشفافية والت  
 . الموضوعية -
 . العدالة -
 . المشاركة -
اما -  . اللتر 
 .االنتماء -

 .تنمية موارد القسم الذاتية5-
 رفع كفاءة العملية التعليمية تطوير 6-

 
ات الحاسوب ومصادر التعلم األخرى بماي سهم ف  .مختت 

 للقسم  تحقيق التقويم المستمر للقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية7-
 .قسمقافة الجودة لدى العاملي   بالث خترسي8-
ي للجهاز اإلداريتطوير األ 9-

 .داء المهن 
ي الساندتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 10-

 .والكادر الوظيف 
 .تحسي   جودة البحث العلمي 11-
 ربط برامج التدريب والتطبيقات العملية باحتياجات المجتمع12-
 

ي للتأهيل العتماد القسم –سادسا  اتيج   .سياسات وإجراءات تنفيذ المخطط االستر
 من

ً
 :  الرؤية ورسالة القسم  تنفيذ السياسات واإلجراءات اآلتية انطالقا

 التخصص-1
 
 .بناء سمات التمت   المؤسسي ف

 .العمل من خالل إطار واضح لتحقيق األهداف2-
 التعليم وتدريب أعضاء هيئة التدريس عليها ليكونوا 3-

 
تطوير البنية التحتية واستخدام التقنيات الحديثة ف

ي 
 
 قدرة وتمت   ف

 .اإلنجاز وتحقيق النتائجأكتر
 تنفيذ سياسات التعليم  عىل مستوى متطلبات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذها 4-

 
المشاركة ف

 من خالل إعداد القيادات التعليمية وت هيلها وتدريبها
ة وترشيده الخدمة البيئة وتنمية ال-5 وتطوير  مجتمعإنجازالبحوث والدراسات العلمية والتطبيقية المتمت  

 .التعليم
ي ضوء االتجاهات العالمية واالحتياجات المحلية بما يسم لقسمتحديث نظم وبرامج الدراسة با6-

 
برفع  حف

 .التعليمية األخرى لألقساموجعلها نموذجا  قسممستوى أداء ال
ي دمج التكنولوجيا 7-

 
 .مجاالت لتعليم ف

 كافة 8-
 
ي إعداد أعضاء هيئة التدريس ف

 
داء إعدادا متمت   مستمرا يمكنهم من أ لقسمالتخصصات باالمشاركة ف

 .دورهم بفاعلية وكفاءة
 والعاملي   بالقسمنشر أخالقيات المهنة بي   أعضاء هيئة التدريس وطالب 9-
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 .تحديد الصعوبات والتحديات المتوقعة –سابعا 
اتيجية للقسم  ي تواجه تطبيق الخطة االستر

  :الصعوبات النر
 .الب القسم حاليا ومستقبال وضعف اإلمكانيات المتاحةزيادة أعداد ط •
ي نقص  •

 
 مجال التخصص ف

 
 .إعداد أعضاء هيئة التدريس ف

ي  • اتيج   .ضعف ثقافة أعضاء هيئة التدريس والعاملي   بالقسم تجاه التفكت  االستر
 .جمود اللوائح والقواني    •
 .المقاومة الطبيعية للتغيت   •
 

حات لمواجهة الصعوبات   :.مقتر
ي تعيي   أعضاء هيئة التدريس •

 
لتخصصات وزيادة احيث يقاس التقدم العلمي لألقسام بتنوي    ع  إلغاء الهيكلية ف
 .األلقاب العلمية

 .شجيع وتحفت   البحث العلمي بالقسم ت •
ي نشر ث •

 .قافة الجودة والتقييم الذانر
 .ام الجودةزيادة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ األنشطة المطلوبة لتطبيق نظ •
 .المناظرة تبادل نظم اتصال فعالة مع االقسام •
ي القسم •

 
ن ف  .تواجد وضع مالي متر 

ي التعليم الموازى ال  •
 
 .نعن طريق جذب الطالب الوافدي غتنام الفرصة لزيادة موارد القسمإمكانية التوسع ف

 تطوير األنظمة الداخلية للتعليم من خالل طرح برامج أكاديمية جديدة •
 

 .الخطة التنفيذية -ثامنا 
 برنامج تطوير الكوادر التدريسية:  -1

 .خطة تفصيلية باإليفاد ال جامعات رصينة -

ي لتغطية التكاليف -
 
 تسنوا(5 ) تخصيص مالي كاف

 برنامج التطوير المناهج الدراسية :  -2
ي التدريس -

 
 .اعتماد كتب عالمية رصينة ف

 .االتفاق معها مسبقا محلية وعربية اعتماد حاالت دراسية واقعية من مؤسسات يتم -
ات لمواجه تحديات ما بعد   - ي استخدام الطرق واآلليات للتدريس وتقديم المحارص 

 
اعادة نظر جذرية ف

 كورونا   
 برنامج تطوير النشر والبحث العلمي :  -3
ي مختلف مجاالت االقتصاد  - 

 
 تشكيل فرق عمل لت ليف كتب حديثة ورصينة ف

ي اعتماد صيغة للبحث  -
ر
ي حاجات المؤسسات العراف ي تلن 

 . العلمي التطبيفر

ك مع باحثي   أجانب او عرب.  -  تطوير صيغة البحث العلمي المشتر

 برنامج قياس األداء والوصول ال االعتماد األكاديمي :  -4
 . عىل مستوى القسم لقياس أداء الكادر التدريسي والعاملي    دائميهتشكيل لجنة  -

ة زمنية معقولةت  االعتماد األكاديمي العامة عايم محاولة التقريب بي    -  والخاصة ضمن فتر

بوياالداء تطوير استمارات دقيقة تعمم لقياس -    العلمي والتر

 

اتيجيةآليات ضمان طرق التقويم ومتابعة واستمرارية الخطة  -تاسعا   االستر
ي المستقبل عىل تواصلها المستمر مع احتي

 
لعمل اجات سوق اتتوقف استمرارية ومتابعة الخطة ف

ي ظل التوجهات القومية والعالمية المعارصة بحيث 
 
والمشاركة المجتمعية،منطلقة من احتياجات المجتمع ف
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ي تحقيق التنمية المجتمعية 
 
يك فاعل ف ي متطلبات التقدم والثورة العلمية التكنولوجية، وتبفر كشر تلن 

ارة واالقتصاد جامعة البرصة عىل اتصالها الدائم لذا،يجب أن يبفر قسم ادارة االعمال  كلية االد.المستدامة
اماتها نحو البحث العلمي  – بجانب العملية التعليمية – والفعال بالمجتمع؛ وعىل الكلية تحمل مسئولياتها والتر 

المتواصل؛ بحثا عن الحقائق ونقلها وتطويرها إل جانب قيامها بمسئولياتها المجتمعية المتعددة من، تنوير، 
ولهذا يجب عليها تعميق هذه الوظائف و تطويرها حنر تضمن فاعلية أدوارها،    . اء، وقيادة وتدريبونقد بن

ا بعدة عوامل وضمانات؛ 
ً
فإن الطموحات التخطيطية المستقبلية لتحقيق الجودة الشاملة للكلية، ستظل رهن

 :أهمها
 
امج عمل، واتخاذ إجر -1 اءات فعلية لدعمها وتنفيذها إيمان رئاسة القسم بهذه الخطط وتحويلها لت 

 .ومتابعتها

ة من 2- تنمية ودعم شعور جميع أعضاء هيئة التدريس والعاملي   والطالب باالنتماء للقسم كوحدة صغت 

 .وحدات المجتمع تضم الجميع داخل حرم الكلية

ي أنشطة القسم؛ فكرا، وتمويال، وتنظيما، واستخداما3-
 
ي ف

 .تعظيم مشاركة المجتمع المدن 

 ستخدام األمثل والمخطط للموارد المتاحة بما يؤدي إل تحسي   الكفاية الذاتية للقسماال 4-

ي األداء
 
ورة لجودة ف " الثقافة األكاديمية "عىل نحو يدعم الوعي برص   .العمل عىل تغيت 

توسيع دائرة" التقويم االجتماعي " ألداء القسم، وتدارس البيئات المجتمعية واألكاديمية والمهنية 6-

 .لشخصية المؤثرة فيها داخل القسموا

اعتماد أساليب تقويم الطالب باستخدام أساليب نوعية، تظهر القدرات الحقيقية للطالب والنتائج 7-

 التعليمي 

، وتفجت  الطاقات 8- ي
تدعيم وتوفت  أساليب تدريسية وتكنولوجية فاعلة؛ لتدريب الطالب عىل التعلم الذانر

 .اإلبداعية لديهم

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمالئمة المستجدات الجديدة؛ لضمان جودة التعليم، وتطور وضع قواعد 9-

 .البحث العلمي عالميا وإقليميا ومحليا

ي ووضع مقاييس واضحة لتحقيق هذا التقييم10-
ي والبحنر

 .بلورة أسس ونظم لتقييم األداء المهن 

ي القس11- م بما يضمن والءهم وجذبهم لدعم القسم إيجاد آلية فاعلة لتحقيق التواصل المستمر مع خريج 

ي برامجها المجتمعية المختلفة
 
 .والمشاركة ف

 .ب الوافدين للدراسة بالقسماستخدام أساليب مبتكرة لجذب ا لطال 12-

 .عن صيغ بديلة لمصادر تمويل القسمالبحث 13-

 .ت سيس نظم فاعلة لإلرشاد األكاديمي للطالب14-

ي 15-
ي ضوء  ستحكم انتقاء واختيار وتقويم وتدريب أعضاء هيئات التدري تطوير المعايت  واألسس النر

 
ف

 .الشاملة ضوابط الجودة 

 دعم نشر البحوث العلمية وحضور المؤتمرات العلمية ألعضاء هيئة التدريس16-

 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ن   محاور انجاز خطة التحسي 
  خطة االعتماد األكاديمي 

فادة من االيجابيات والمحفزات مما يوهل ان خطة االعتماد تعتمد عىل تجاوز المعوقات واالست
ي وخالل الخمس سنوات القادمة . 

 القسم للدخول ضمن برنامج االعتماد الوطن 

 :  الهدف العام -1
 االرتقاء بالمستوى العلمي للطالب •
ي القسم العلمي الهدف التنفيذي •

 
 االرتقاء بالمستوى العلمي والنوعي للبحوث ف

 :يةبرنامج تطوير الكوادر التدريس -2

 خطة تفصيليا باإليفاد ال جامعات رصينة •

ي لتغطية التكاليف  •
 
 تخصيص مالي كاف

 

 : برنامج تطوير التشر والبحث العلمي  -3
ي مختلف تخصصات ) األقسام العلمية( لكليتنا •

 
 تشكيل فرق عمل لت ليف كتب حديلة ورصينة ف

ي حاجات المؤسسات ال • ي تلن 
 عراقيةاعتماد صيغة البحث العلمي التطبيفر

ك مع باحلي   اجانب او عرب )لالث سنوات •  (تطوير صيغة البحث العلمي المشتر

 : برنامج قياس األداء والوصول ال االعتماد األكاديمي  -4
 
 تشكيل لجنة دائمية عىل مستوى القسم العلمي لقياس أداء الكادر التدريسي والعاملي    •
ة زمنية معقولة )التقارب مع معايت  االعتماد األكاديمي العامة  •  ( سنوات3-2والخاصة ضمن فتر

بوي •  تطوير استمارات دقيقة تدعم المقياس العلمي والتر

 خطة تطوير المناهج الدراسية -5

 ان خطة تطوير المناهج الدراسية  تخضع للهيئة القطاعية ونحن ملزمون بتنفيذ قراراتها المركزية 

ي التدريس •
 
 اعتماد كتب عالمية رصينة ف

 )عربية –حاالت دراسية واقعية من مؤسسات يتم االتفاق معها مسبقا )محلية  اعتماد  •
ات  • ي استخدام الطرق واآلليات للتدريس وتقديم المحارص 

 
 إعادة نظر جذرية ف

 :  المشاكل والمعوقات

 مشاكل ومعوقات مالية مشاكل ومعوقات فنية مشاكل ومعوقات علمية

انخفاض معدالت الطلبة -1
 ولي   المقب

عدم تزويد المكتبة بالمصادر -2
 الحديثة 

عدم وجود قاعات دراسية -3
ي حاجات االعتماد  حديثة تلن 

المصادر والكتب قلة عدد  -4
 للدراسات االولية

 

عدم توفر اجهزة حاسوب   -1
 كافية للطالب 

تعديل المناهج وفصلها عن  -2
 الهيئة القطاعية 

 

ضعف التخصيصات المالية -1
وتوفت   لغرض التوسعة

ورية للعملية  المستلزمات الرص 
 التعليمية

نقص تخصيصات البحث  -2
 العلمي 

عدم توفر توفر تخصيصات  -3
 للمصادر العلمية الحديثه 
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اتيجية ألعضاء الهيئة التدريسية حسب اللقب العلمي والشهادة  الخطة اإلستر

 2022/  2021 المخطط  2022/  2021المنجز  2022/  2021المخطط 

 شهادة الدكتوراه شهادة الماجستت  
شهادة 
 الماجستت  

 شهادة الدكتوراه شهادة الماجستت   شهادة الدكتوراه

 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   

 
ي 
اتيجية للكادر الوظيفن  الخطة اإلستر

 2022/  2021المخطط   2022/  2021المنجز  2023/ 2022المخطط 
 اإلداريي    الفنيي    اإلداريي    الفنيي    اإلداريي    الفنيي   

1 2 - - 1 2 
 

 البحوث العلمية
 2023/  2022المخطط  2022/  2021المنجز  2022/  2021المخطط 

 تطبيقية نظرية تطبيقية نظرية تطبيقية نظرية

8 12 - - 8 12 
      

 
 

اتيجيةالخطة   ياجات من الكتب والمصادر العلميةاالحت االستر

 
اتيجالخطة    واإلجازاتللبعثات  يةاالستر

 2022/  2021المخطط   2022/  2021المنجز  2023/  2022المخطط 

 البعثات
 اإلجازات
 الدراسية

 البعثات
 اإلجازات
 الدراسية

 الدراسية اإلجازات البعثات

خارج 
 العراق

داخل 
 العراق

 العربية
ي  األجنن 
 ة

خارج 
 راقالع

داخل 
 العراق

 العربية
ي  األجنن 
 ة

خارج 
 العراق

داخل 
 العراق

 العربية
األجن
 بية

 2        2   

 
اتيجيةالخطة  ن لتطوير الكوادر االستر  اليفادات وتدريب العاملي 

 2022/  2021المخطط   2022/  2021المنجز  2023/  2022المخطط 

 الموظفي    ي   التدريسي الموظفي    التدريسيي    الموظفي   
ي  التدريسن 

 ن
خارج 
 العراق

داخل 
 العراق

خارج 
 العراق

داخل 
 العراق

خارج 
 العراق

داخل 
 العراق

خارج 
 العراق

داخل 
 العراق

خارج 
 العراق

داخل 
 العراق

خارج 
 العراق

  5        5 

 2023/  2022المخطط     2022/  2021المنجز  2022/  2021المخطط 
 الكتب المنهجية الكتب المنهجية الكتب المنهجية

المساعد الرئيسية E العربية
 ة

المساعد الرئيسية E العربية
 ة

المساعد الرئيسية E العربية
 ة

50 5 100 50     100 10 100 50 
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اتيجية للطاقة االستيعابية المستقبلية  الخطة اإلستر

 2022/  2021المخطط   2022/  2021المنجز  2023/  2022المخطط 

 التدريسيي    الموظفي    التدريسيي    الموظفي    التدريسيي    الموظفي   
 د م إداريي    فنيي    د م إداريي    فنيي    د م إداريي    فنيي   

2 2 10 10     2 2 10 10 
 

اتيجية لقبول الطلبة:الدراسات العليا   الدراسة األولية –الخطة اإلستر
 2022/  2021المخطط   2022/  2021المنجز  2023/  2022المخطط 

 الدراسة األولية العليا الدراسة األولية العليا الدراسة األولية العليا

ي  الخطة
ي  الخطة صباجي  الخطة الخطة صباجي  مسان 

 صباجي  مسان 

  30   34   30 
 
 

 المحاور

 السنوات الدراسية

2021 /2022 2022  /2023 
 المنجز المخطط المنجز المخطط

  20  20 لكادر التدريسي ا

قيات العلمية   1  1 التر
ي 
  4  4 الكادر الوظيف 

  20  20 الخطة العلمية

     البحوث المنجزة
     الكتب المؤلفة

     المؤتمرات العلمية السنوية
  10  8 الندوات السنوية

     الحلقات الدراسية

  4  2 الحلقات النقاشية
     شؤون الطلبة

     لدراسات العلياطلبة ا
  30 34 30 طلبة الدراسة االولية
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 :  من حيثالمستلزمات الخدمية   
ح توفر المراو  –المقاعد الدراسية  –اإلضاءة  –القاعات الدراسية ومدى مالئمتها للتدريس )النظافة  -1

 .....ال    خ(. ...  -ابواب القاعات الدراسية  –النوافذ والستائر  –الهوائية والمكيفات الهوائية 
ي تخدم  -2

تحديث وتوسيع القاعات وفق احدث المواصفات وتزويدها بكافة التقنيات الحديثة النر
 العملية التدريسية . 

داثة ح –المكيفات الهوائية  –اإلضاءة  –مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية من حيث توفر )النظافة  -3
نت(.  -أجهزة الكمبيوتر –األثاث   شبكة االنتر

 توفر المياه(  –النظافة  –العدد ياه )الحمامات( من حيث )دورات الم -4
ب .  -5  توفر برادات المياه الصالحة للشر

 

 التحليل الرباعي 
 نقاط الضعف قاط القوةن  

توجد قاعات دراسية مجهزه ب جهزة ومعدات  -1
  حديثة

ة وتسع عدد كبت  من  -2 القاعات الدراسية كبت 
 الطالب 

توجد مغاسل وحمامات منفصله للطالب  -3
 والطالبات 

نيت بالقسم -4  تتوفر شبكة انتر
 توجد برادات مياه  -5
 توجد عمالت نظافة-6

ي  -1
 
ي بالجول ف

 
ي ويوجد تضارب ف

القاعات ال تكف 
ي المحاسبة

ر
كة مع ف  بعض االحيان لكونها مشتر

ي ايصال المادة العل -2
 
ية مالتقنيات المستخدمة ف

 داخل القاعة الدراسية قديمة 
ي ال عداد الطالب  -3

 ال توجد اجهز حاسوب تكف 
 االثاث شحيح ويحتاج ال صيانه  -4

نيت ضعيفة وال تتالءم مع حاجة  -5 شبكة االنتر
 القسم 

عمال النظافة قليلون وال يكفون ال داء هذه  -6
 المهمة

 

 التهديدات الفرص
ي  -1 

 
بناء مجمع قاعات بجوار القسم يساعد ف

 فك االختناق بالدروس
ايد  -2 ي لتر 

ات ب جهزة حاسبات تكف  تجهت   المختت 
 اعداد الطالب

اعادة الدوام الحضور وعدم قدر القاعات  -1
عدد الطالب  الدراسية المتوفرة عىل استيعاب

 الهائل
ي القسم قديمة وال  -2

 
الحاسبات الموجودة ف

  تواكب التقنيات الحديثة
 


