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 المقدمة 

ي 
اتيجية تساعد الكلية ف  ي بناء رسالة ورؤية وقيم واهداف استر

ي ف  اتيج  تكمن أهمية التخطيط االستر
التنفيذية   واالعمال  الفكرية  التوجهات  وتوحيد  الرئيسية  اغراضها  عىل  كت   

ي  التر
ف  العاملي    لجميع 

. وتعتت  الرسالة والقيم هي   لمرشدة اىل الرؤية  ا  البوصلةالمؤسسة التعليمية للوصول اىل حالة التمت  
اتيجية خارطة الطريق الموصلة لتلك الرؤية. وبدون البوصلة  المستقبلية بينما تمثل األهداف االستر
ورؤيتها   غاياتها  اىل  الوصول  من  التعليمية  المؤسسة  تتمكن  ولن  السبل  تتشعب  الطريق  وخارطة 

ي بكونها الوسيلة والمبدأ ا اتيج  ز أهمية التخطيط االستر ي منهجية إدارة الجودة  ومن هنا تت 
ألساسي ف 

يقوم  الذي  األمد  الطويل  المستقبىلي  التخطيط  انه  عىل  ي  اتيج  االستر التخطيط  ويعرف  الشاملة. 
اتيجية للمؤسسة التعليمية  ي مساعدة  .  بوضع األهداف االستر

لكليات   كما انها تساهم اىل حد كبت  ف 
ً
ا

ي 
ف  الستقرار 

ً
ا عىل  الحفاظ  ي 

بف  ة  ي  متغت  أبشكل    واالستجابةئة  لمنافسة 
ً
ا لزيادة  مواجهة بناء  و 

 . تحديات الخارجية ال
 

 لهيكل التنظيم  ا
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اتيجية  الخطة اعداد خطوات  االستر

اتيجية  .1  العنارص الرئيسية لالستر
 

 الرؤيـــــا 

ا  إحدىتسىع كلية مدينة العلم الجامعة الن تصبح  الجامعات المرموقةة وححةا علميةا متمةت  

ق  ي منطقة الشر
  األوسط. ف 

 الرسالـــــة

ي مجةةال التعلةةيم ةتحقيةةق االعتمةةاد المؤسسةة •
ي واالعتمةةاد األدةةاديغي لغةةرن خلةةق نقلةةه نوعيةةة ف 

. الجامىعي    األداديغي

تحقيةةةةةةةق الشةةةةةةةهرة والسةةةةةةةمعة العلميةةةةةةةة العاليةةةةةةةة مةةةةةةةن خةةةةةةة ل االن ةةةةةةةمام إىل االتحةةةةةةةادات العربيةةةةةةةة  •

ات عةةىل مسةةتوى  وتحقيةةق التعةةاونوالعالميةةة  مةةع الجامعةةات األجنايةةة الرصةةينة وتبةةادل الخةةت 

كة واالسةةةةةتخدام  الطلبةةةةةة وال ةةةةةوادر التدرلسةةةةةية مةةةةةن خةةةةة ل اجةةةةةراء البحةةةةةو  التطبيقيةةةةةة المشةةةةةتر

  الحديثة. األمثل للتقنيات 

 العمةل. مؤهةةله لسد احتياجات سةوق  ةكفوءاعةةةةداد كةةةةوادر علمية وتقنية   •

تحقيةةةةق متطلبةةةةات االن ةةةةمام إىل كافةةةةة التصةةةةويفات العالميةةةةة والحصةةةةول عةةةةىل مراتةةةةب علميةةةةة  •

 فيها. اداديمية متقدمة 

اتيجية األهداف   االستر
 
 
اتيجية الغاية لتتمث ي  االستر

 واحدا  نقلة نوعية ومستقب ،  االن لتتمت    كليةال تشكي ت جهوزية رفع ف 
ي 
ي  أدائها ف  اتيج  ي  العالمية للمعايت   وفقا  االستر

والالحق نةالمواط من إطار   ف  أدوارها  بمختلف يادةر ة 
ي  الكلية مكانة وتعزيز به، واالرتقاء المجتمع خدمة عن ف   ة،والبحثي ةوالتعليمي ةالمعرفي

  إطار  ف 
ي  للجامعات، ةالعالمي التصويفات

ي  الحديثة للتوجهات  المعاحة بي    الموازنة من إطار وف 
 يمالتعل ف 

ي  ممثلة األصالة عىل ظ والحفا اىلي الع
ي  .هوقيم دللبل ة الوطني تالثواب ف 

اتيجي ةالغاي ذه ه ارإط وف   ةاالستر
 يمكن 

 
اتيجية األهداف منعدد  تحديد :  النحو  وعىل االستر ي

 االتر
 
ية الموارد استقطاب-1 رات من لتمكينها وتطويرها وتأهيلها البشر ي  المتسارعة مواكبة التطو 

 مجاالت ف 
 .المختلفة العمل

ونية  باتجاه الحوكمة العمل أساليب وتحسي    اإلداري  العمل  تطوير -2  .اإلل تر
للكلية من خ ل إيجاد أساليب جديدة لتحقيق هذا الغرن مثل العيادات  ةالمالي الموارد تعظيم-3

 .وتفعيل دور المكتب االستشاري الطبية
ات التعليمية -4  .واستدامتها كليةال إمكانات تعزيزتطوير المختت 
 .العالغي  التنافس معايت   وفق  عىلو  ةاألولي الدراسات مناهج تطوير-5
ي طرائق تدرلس معاحة تعزز عملية التعلم والتعليم-6

 .الطالب لدى اإلبداعي  والبحث ر الفك وتنمية تبن 
  ببحس هااستحداث أو ةاألداديمي جامت  الواعادة النظر ببعض  ز والمراك روعوالف اماألقس دمج-7

 .المجتمع  وحاجة العمل سوق باتلمتط
 .المجتمع  لخدمة وتوجيهه العلغي  البحث تطوير-8
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ة والمستوعبات البيانات قواعد ضمن ةالعلمي البحو  نشر -9  .الرصينة العالمي 
 .ة التطبيقي البحو  تسويق -10
 .متقدمة  تصويفات ق وتحقي الغي الع افسالتن ايت  مع ق وف عىل امىعي الج واألداء ودةالج مانض-11
ي  األداديغي  االعتماد عىل الحصول-12 امج   .والمؤسسي  الت 
 .سات والمؤس الجامعات مع والتعاون ةالدولي  الع قات تفعيل-13
 .الجماعي  التطوعي  العمل وتشجيع المجتمع خدمة مبادرات تعزيز-14
 .للطلبة  ال صفية المواهب  وتطوير لصق-15
 

 الحاكمة  لقيما
ي 
اتيجية نجاح يقتض  ي  الحادمة القيم من مجموعة تحديد ليةكال استر

 األساسي الحادم  المنطلق  تمثل النر
ي   لسلوكيات  اتممارس إىل  لتتحو  مستمرة لكي  تدعيم اتعملي من القيم والبد لتلك كافة، كليةال منتسن 

ي  ام تللتع ي   مت  اسأس وعىل ة،تطبيقي 
الرئيس إنو  .ةكاف توياتالمس عىل ليةكال ف   يمللق المحور 

  :ليةكال رسالة اتونمك نم مكونات رئيسة ةث ث كيحر  ذيال األداديغي  التمت    و ه كليةلل ةالحادم
 والط ب التعليم .1
  المجتمع وخدمة البحو  .2
  .البيئة  تنمية .3

ي  التمت    يمق التأكيد عىل حيث ان
ي  األداء ف 

ي  عديسا وفس ابقةالس ةالث ث االتالمج ف 
 رسالة ق تحقي ف 

ي  القيم هذه إجمال ويمكن الكلية
 :باآلتر

ام-1 :   االلتر   
ر
واألخالق الجامعة كلية تسىعاالجتماع   العلم   ام االلتر   توياتمس أعىل ق تحقي إىل مدينة 

ي  
ةالوس يمق خي وترس ،االجتماعي واألخ فر  اإلس مي   الدين  اليمتع عم جميوس ابم اواةوالمس دالواالعت  طي 

ة والتقاليد والعادات الحنيف،  .العليا ةاإلنساني لوالمث األصيلة، العربي 
 
ي  االنتماء مستويات أعىل تحقيق  إىل كلية جاهدةال تسىع :االنتماء-2

 ا لطلبته الصادق الوطن 
 المصالح لك عىل ةالعام المصلحة وتغليب  ة،الوطني  حالرو  تعزيز طريق  عن فيها والعاملي  ن 
 .ة الشخصي

 المحيط اإلقليغي والدوىلي وتؤكد  عم االنفتاح والتفاعل كليةال عج تش :ةاألكاديمي ةوالحري ةفافيالش-3
ها اهة العدل بقيم اهتمامن ة والت   ة والحري  والمذهب األداديمي  والدين  بالعرق  االهتمام  وت ع  .ودون 

ي 
 المقام األول. مصلحة البلد ف 

الواحد  روحب العمل-4 ورة  الكلية تؤمن : الفريق  ي  أطرافها جميع مشاركة بض 
القرار  صنع عملية ف 

ة  والوحدات والشعب األقسام مستويات عىل القرارات تدعيم خ ل  من ذلك ويتحقق   اإلداري 
  وأهدافها، ورسالتها  كليةال ةرؤي ق لتحقي حدالوا الفريق ك الجماعي  بالعمل اإليمانو .والطلبة

 ذلك ويتأتر 
 ابوأصح كاءالشر  وةدع نع ف   األقسام العلمية واإلدارية.   خطط عالكلية م ططخ تكامل خ ل من

ي  هامالمصالح لإلس
 . الجماعي  تجذير العمل ف 

 

 )تحليل البيئة الخارجية والداخلية( لتحضتر للتخطيط .2
وجوب   اىل  اتيجية  االستر الخطة  ألعداد  الشامل  الدليل  للبيئة ا أشار  شاملة  دراسة  عداد 

مل والخارجيةالداخلية   القوة  تقييم  عناح  وتحديد  الحالية  التعليمية  لمؤسسة 
ً
ا كانة 

سيوفر    الذي(  SWOT Analysisوال عف والفرص والمخاطر باستخدام تحليل سوات )
 المؤسسة. وفيما يىلي نتائج هذا التحليل.   تحليل كامل وشامل لكافة جوانب
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 . مدينة العلم الجامعةنتائج تحليل البيئة التعليمية لكلية 
ت    عنارص  من  عنرص  لكل  والتهديدات  المتاحة  والضعف  القوة  عنارص  تحليل  حقيق تم 

محاور   ضوء    
 
ق الكلية     رسالة 

الذاتر والفاعلية و التقويم  المؤسسية  القدرة  خالل  من 
 التعليمية. 

 

 المحور االول:  
 القدرة المؤسسية: 

1- : اتيج    التخطيط االستر

 جوانب الضعف  جوانب القوة 
اتيجية    وجود   -1 استر واهداف  ورسالة  رؤية 

ي  
ف  شارك  وقد  ومعلنة  وموثقة  معتمدة  للكلية 

 . معظم الجهات المعنية  صياغتها 
لتطبيق   وجود -2 معتمدة  تنفيذية  خطة 

اتيجية   الكلية. استر
نوعية  وجود -3 الكليات   مقارنة  تخصصات  مع 

تخصص    عىلالمناظرة   المثال  ياء  سايل  الفت  
 الطبية وتقنيات التخدير. 

والرسالة    لم-1 الرؤية  وتحديث  مراجعة  يتم 
 .
ً
 بصورة دورية سابقا

 الفرص المتاحة 

والدورات    عقد   .1 العمل  ورش  من  العديد 
ي  
ف  الجودة  ضمان  شعبة  قبل  من  التدرياية 

 . الكلية
المجتمع   مشاركة .2 من  واالفراد  الهيئات 

ي اعداد الرسالة. 
ي بالعملية التعليمية ف 

 المعن 
 مراجعة الرسالة بشكل دوري.  .3

 لمخاطر ا

بعض  المجتمع لرسالة الكلية من خ ل    نظرة-1
ي    خريجيها 

ف  واألهلية  بال فاءة  يتمتعوا  لم  ممن 
دوائر  بعض  ي 

ف  العمل  تهم  مباشر عند  عملهم 
 الدولة. 

ات-2 المحىلي    التغت  المجتمع  ي 
ف  الشيعة 

المت حقة،   لألحدا   نتيجة  والدوىلي  واالقليغي 
بوي.  ي تطور النظام التر

 يرافقه بطٌء ف 

  
:  الهيكل-2  التنظيم 

 جوانب الضعف  جوانب القوة 

والطلبة    وجود -1 التعليم  بشؤون  متخصصون 
 . ية والتدرلسيي   والموارد البشر 

شعبة تقويم االداء وضمان الجودة مفعلة    ان-2
المختلفة   االنشطة  خ ل  من  الكلية  ي 

من و ف 
اىل الكلية  وصول  عىل  خ ل  متقدمة  مراتب   

 . لكليات االهليةمستوى ا
وامت كها  -3 الكلية  مع   الوسائلقدرة  للتعامل 

 االزمات وال وار . 

صيانة    قلة-1 ي 
ف  المتخصصي    الفنيي    عدد 
 الحاسبات واالجهزة التعليمية بالكلية. 

 المتاحة الفرص 

االدارية   الكليةعمادة    تدعم-1 الشؤون   مديرية 
لها   االداري  الهيكل  استكمال  عىل  وتساعدها 

 بصورة مستمرة. 
ي الكلية المتفوقي     يمكن-2 ي بعض تعيي   خريج 

ف 

 المخاطر 

حديثة    وجود   عدم-1 وادارات  وحدات 
وعات واالزمات.    للمشر
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 . وشبه الفنيةاإلدارية لوظائف ا

  
 القيادات والحوكمة:  – 3

 جوانب الضعف  جوانب القوة 
التعليمية   وجود -1 العملية  جوانب  تتفهم  ادارة 

 إداريا. وتدعمها 
ا-2 بي     لعمادةدعوة  المستمر  للتعاون  الدائمة 

ي العميد بالكلية. 
 اع اء هيئة التدرلس ومعاوت 

خ ل    شكاوى  تدارك-3 من  مقاب ت  الطلبة 
اليومية   يقدم    نومناقشة شكواهم او ممالعميد 

تلك الشكاوى    واحالةالتحقيق من خ ل    شكاوى
 . اىل لجان مختصة واحقاق حقوقهم

ي   عدم-1
ف  ونية  االل تر الحوكمة  ثقافة  شيوع 

استقرار الوضع  أوساط الهيئات التدرلسية وعدم  
ي البلد. 

ي ف 
 الصجي واالقتصادي واألمن 

  
   
 
 
 
 
  

 الفرص المتاحة 

من    استقدام-1 نادرة  تخصصات  ي 
ف  اء  خت 

العملية  ي 
ف  منهم  االستفادة  يمكن  الخارج 

 التعليمية 

 المخاطر 

 باإلدارات مدربي   تال  داريي   ال ا  نقص-1
ً
 جيدا

ً
دريبا

ونية  المختلفة  . وبخاصة الحوكمة االل تر

  
 المهنة: واخالقية  الشفافية-4

 

 جوانب الضعف  جوانب القوة 

مجلس   .1 اجتماعات  خ ل  من  المستمر  التوجيه 
ب وابط   ام  ل لتر  الفكرية الكلية  المل ية  حقوق 

 بالكلية. والوشر 
اخ قيات   .2 عنوان  تحت  منهجية  مادة  وجود 

المستمر  والتوجيه  والتأكيد  خ ل   المهنة  من 
واالجتماعات استيعاب    اللقاءات  أهمية  عىل 

تخصص  وبحسب  المهنة  ألخ قيات  الطلبة 
 . األقسام

حات   استعمال .3 مقتر من  مستقاة  متنوعة  اساليب 
 بالكلية.  والتدرلسيي   والعاملي   الطلبة 

الغت  عادلة   وجود  .4 المسارات  الية لتصحيح بعض 
جداول  وتعديل  الطلبة  تظلمات  ي 

ف  النظر  مثل 
 الطلبة. االمتحانات بما يتوافق مع رغبات 

ة .1 بعض    كتر عىل  الوظيفية  االعباء 
 العاملي   بالجهاز االداري بالكلية. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 المتاحة الفرص 
الجودة شعبة تقويم االداء وضمان    من  االستفادة .1

بالكلية لتنمية قدرات أع اء الهيئة التدرلسية من  
للعاملي     المناسبة  التدرياية  الدورات  خ ل 

 بالكلية. 
الطلبة   التواصل  .2 او  الكلية  عمادة  بي    المستمر 

اللقاءات  خ ل  من  التدرلس  هيئة  واع اء 
 المستمرة. 

 لمخاطر ا
والصجي  -1 واالقتصادي  ي 

األمن  الوضع 
ال وادر  بعض  استقطاب  يحول دون  الذي 

والمتخصصة من الدول العربية واال النادرة  
 جناية. 
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معيار ألخ قية مهنة التعليم واعتماده كمؤشر    بناء .3
 للعمل الجيد ألع اء هيئة التدرلس. 

 
  

 

 االداري:  الجهاز -5

 جوانب الضعف  جوانب القوة 
بالمعايت  -1 حة 

مقتر قيم  توافرها وضع  الواجب   
 . المتعيني   الجدد ختيار ال 
من   عداد -2 حة  مقتر تدرياية  لدورات  مخطط 

و   قبل المستمر  تقويمالتعليم  االداء    شعبة 
 وضمان الجودة. 

أداء   استعمال-3 لتقييم  متنوعة  اساليب 
 العاملي   بالكلية. 

ي عدد  نقص-1
  . الدورات اإلدارية المتخصصة ف 

 
 
 
 
 
  

 الفرص المتاحة 

المستمر    حدةو   من  االستفادة-1 ي  التعليم 
ف 

أوسع    نشاطاتها   وتوسيع  الكلية لتشمل جوانب 
ي التدريب والتأهيل

 . ف 

 المخاطر 

بعض  -1 ي 
ف  ية  البشر الموارد  التخصصات  قلة 

 . االدارية
  

 

 والمادية: المالية  الموارد -6
 جوانب الضعف  جوانب القوة 

بالكلية    اعداد -1 ي 
والمبات  المرافق  خطة لتحسي   
 من خ ل الصيانة الدورية المستمرة. 

جديدة  قاعات    إضافةب  االهتمام-2 دراسية 
 . وقاعات االجتماعات والندوات

والمخصصة   عدم-1  المناسبة  األماكن     كفاية 
 ( بالكلية  الط بية  الوشاطات   كمرسم، لممارسة 

 وقاعة رياضية مغلقة. 

 المتاحة الفرص 

ونية   وفر تت-1 ال تر بيانات  قاعدة  الكلية  ي 
ف 

. لملفات الموظفي     والتدرلسي  

 المخاطر 

لتطوير   الموارد -1 كافية  غت   المتاحة  المالية 
القبول  استمرار   بسبب  الكلية   الحالية   سياسة 
الممنوحةد  اعدا  وقلة قبل    للكلية  الط ب  من 
 . الوزارة

 

 المجتمع وتنمية البيئة:  خدمة-7

 جوانب الضعف  جوانب القوة 
ي   مشاركة-1

النر وعات  المشر بعض  ي 
ف  الكلية  طلبة 

التعليم ية او عمل  تفيد المجتمع وبخاصة الجوانب 
 . ط بيةبعض الوشاطات ال

ي  المجتمع    منظماتبعض    مشاركة-2
ي المدت 

ف 
ندو  لعمل  متنوعة  والعاملي    لات  مجاالت  لطلبة 

 بالكلية. 
ي  -3

ف  المتعففي    الطلبة  لمساعدة  صندوق  انشاء 
 الكلية. 

ي  -1
البين  للوعي  العام  المستوى  ضعف 

ائح المجتمع  .لشر
ي    عدم- -2

ف  المجتمع  لشؤون  ادارة  وجود 
 الوقت الراهن بالكلية. 

  

 الفرص المتاحة 
جهود بعض رجال االعمال، والمؤسسات   استثمار -1

ي حل بعض 
الحكومية والقطاع الخاص لمشاركتهم ف 

 المشك ت داخل الكلية. 
المؤسسات  استثمار -2 غت   االداديمية جهود 

مؤتمرات   من  الكلية  انشطة  دعم  ي 
ف  الحكومية 

 عمل. وندوات وورش 

 المخاطر 
ي   ضعف .1

ف  الكلية  ي  خريج  تعيي   
 . الحكومية مؤسسات ال

ي   زيادة .2
ف  المخرجات  بعض   عدد 

الفعلية مقارنة  التخصصات   بالحاجة 
وجود لمؤسسات   وعدم    الدولة 

تلك  حقيقية    اتاحصائي لحاجة 
 التخصصات. 

واهتمام   .3 المحلية  الصناعة  ضعف 
سعيا  الخدمي  بالجانب  المستثمرين 
القطاع   مشاريةةةةع  وغياب  الشيةةةةع  للربةةح 

ي هذا المجال. 
 الخاص ف 
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 المؤسس  وادارة الجودة:  التقويم-8

 جوانب الضعف  جوانب القوة 

وضمان    وجود   .1 االداء  لتقويم  شعبة 
 بالكلية. الجودة 

ووجود خطة  .2 للكلية  ي 
الذاتر التقييم  انجاز 
 التحسي   المستمر. 

التعليمية   .3 ات  المختت  جودة  برنامج  تمت   
تقييم   ي 

ف  ة  متمت   مرتبة  عىل  وحصوله 
 اللجنة الوزارية. 

متنوعة  تمت    .4 دراسية  امج  بت  وغت     الكلية 
 . تقليدية

التصويفات   .5 بعض  ي 
ف  الكلية  دخول 
مثل     RURو  Green matricالعالمية 

 . webomatricو
لطلبة   بناء- .6 شامل(  )امتحان  اختبار 

ات عن  الكلية مؤشر الرابع إلعطاء  الصف 
 مستوى المخرجات. 

  

وعات   عدم .1 المشر ادارة  وحدة  وجود 
 بالكلية. 

لعمل    عدم .2 بالكلية  محددة  الية  وجود 
ي 
ف  الخريجي    لمستوى  استفتاء 

 . مجاالت عملهم
أع اء ال وادر  ال  وجود   قلة .3 من   مدربة 

ي مجال 
  الجودة. هيئة التدرلس ف 

 الفرص المتاحة 

وضمان  تق  شعبة  من  االستفادة-1 االداء  ويم 
.  كليةالجودة بال ي

 لتقديم الدعم الفن 

 المخاطر 

التحسي    .1 خطة  متابعة  ضعف 
  . المستمر 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المحور 
 التعليمية:  الفاعلية-الثات 
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 والخريجون:  الطلبة-1
 

 جوانب الضعف  جوانب القوة 

 وجود الية للدعم االرشادي للطلبة.  .1
ل  وجود  .2 المتفوقي    الية  الطلبة  دعم 

ين  . والمتعتر
ووجود  .3 الخريجي    بالطلبة  االتصال  ادامة 

وع للتغذية الراجعة.   مشر
من   .4 والمتعففي    المحتاجي    الطلبة  مساعدة 

الطلبةخ ل   تكافل  صندوق  الذي    دعم 
  تأسس لهذا الغرن

ي   عدم -1   كلية الوجود جمعية لخريج 
ببعض   انخفان -2 الطلبة  مشاركة  نسبة 

 الوشاطات الط بية. 

 الفرص المتاحة 

دعم    االستفادة-1 المجتمع من  منظمات  بعض 
عىل   او  المادي  المستوى  عىل  سواء  ي 

المدت 
 للطلبة.  مستوى البحث عن الوظائف

 المخاطر 

الطلبة   -1 مؤسسات  اتكال  عىل  الخريجي   
عمل  فرصة  عىل  الحصول  ي 

ف  الدولة 
فرص   توفت   ي 

ف  الخاص  القطاع  وضعف 
 . عمل

  
 االكاديمية:  المعايتر -2
 

 جوانب الضعف  جوانب القوة 

ام-1 ج الدراسية  وجود معايت  اداديمية خاصة بالت 
 . كلية معتمدة من قبل ال

امج الدراسية داخل الكلية.  تنوع-2  الت 
ي تخصصه من قبل الكلية    اعداد -3

خريةةةةج متمت   ف 
 . ي ضوء تلك المعايت 

 ف 

الجودة    ضعف-1 بعض ثقافة  اهتمام  وعدم 
ي تطبيق المعايت  االداد

 . يمية التدرلسيي   ف 

 المتاحة الفرص 

خاص  وجود -1 معا  اهتمام  اداديمية لوضع  يت  
بكلي  العلم  خاصة  مدينة  لتطوير   الجامعةة 

 . نامج التعليغي  الت 
2- 

ً
مسبقا وضعها  تم  مرجعية  بمعايت   االستعانة 

 ومعتمدة من جهات اداديمية. 

 المخاطر 

ثقافة  -1 االداديمية   عدمشيوع  المعايت   اعتماد 
امج والتدريب  للت  المؤسسات    الدراسية  ي 

ف 
 . االداديمية 

 
  

  
 
 
 
 
امج-3  الدراسية: الدراسية / المقررات  الت 
 

 جوانب الضعف  جوانب القوة 

ي الكلية.  تنوع .1
امج الدراسية ف  تتناول    بعض-1 الت  ال  الدراسية    أحد  المقررات 
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والمقررات   وجد ي .2 امج  للت  توصيف 
 الدراسية 

)   تنوع .3 التقويم   شفوي،   تحريري،اساليب 
 .) ي او عمىلي

 ادات 
ي المدمج.  .4

وت   نجاح خطة التعليم االل تر

التخصص  مجال  ي 
ف  ات  والمتغت    التطورات 

يسمكونها   ال  التعديل  وهامش  مركزيا   حمقرة 
ات مهمة    . بتغت 

 الفرص المتاحة 

التخصصات    وجود -1 بعض  ي 
ف  الكلية  ي 

ف  اء  خت 
شاد بهم لتطوير المقررات الدراسية   يمكن االستر

صياغتها -2 سيتم  ي 
النر المعايت   من  االستفادة 

الكلية  ي 
ف  متخصصي    قبل  من  نهائية  بصورة 

 الدراسية. لتصميم وبناء المقررات 
  

 المخاطر 

يتم    اخت ف-1 ي 
النر االجناية  الجامعات  ثقافة 

شاد بها م  المحلية. ع الثقافات االستر
العمل غت  متفقة مع برامج   متطلبات-2 سوق 

لتوظيف    الكلية حكومي  برنامج  وجود  لعدم 
 .  الخريجي  

لدى    اتإحصاءوجود    عدم-3 الجهات  دقيقة 
عن السنوية  حاج  الوزارية  السوق  ة 

 للتخصصات المطلوبة. 
  
 المادية: والتسهيالت  والتعلم التعليم-4
 

 الضعف جوانب  جوانب القوة 

الحاالت   وجود -1 مع  التعامل  عىل  قادرة  ادارة 
 . لبعض الطلبة الخاصة

.  الكلية رعاية-2
ً
 للطلبة الغت  قادرين ماديا

بالناحية    االستماع-3 المتعلقة  الطلبة  آلراء 
المقررات   مع  التعامل  كيفية  وارشادهم  العلمية 

 الدراسية. 
ي   كفاية-4

ف  التدرلس  هيئة  اع اء  وكفاءة 
 تخصصاتهم. 

ال تب    وجود -5 من  العديد  عىل  تحتوي  مكتبة 
ي الكلية وي اف لها  

امج الدراسة ف  المتخصصة لت 
 .
ً
 مفردات جديدة سنويا

للمقررا-6 توصيف  ي  يوجد 
النر الدراسية  ت 

امج التعليمية.   تت منها الت 

تتناول    بعض-1 ال  الدراسية   أحد  المقررات 
التخصص  مجال  ي 

ف  ات  والمتغت  التطورات 
 بسبب ارتباط الكلية بلجنة العمداء. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الفرص المتاحة 

النقص    االستفادة-1 لسد  ين  المحاح  بعض  من 
ي التخصصات النادرة. 

  ف 

 المخاطر 

العلغي   -1 التطور  مواكبة   واألداديغي عدم 
الدول   تجارب  عىل  االط ع  وضعف 
من  الجدد  للخريجي    لبعض  المتقدمة 

 أع اء الهيئات التدرلسية. 
  
 هيئة التدريس:  اعضاء-5
 

 جوانب الضعف  جوانب القوة 

ي   وجود -1
بعض   نقص-1عدد كاف من اع اء هيئة التدرلس ف  ي 

ف  التدرلس  هيئة  اع اء  عدد 
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 معظم االقسام العلمية. 
  مدرس، عدد كاف من المراتب العلمية )   وجود -2

كنواة   لجميع) مساعدمدرس   العلمية  االقسام 
 ألع اء هيئة التدرلس عىل وفق التخصصات. 

عىل   حصول-3 التدرلس  هيئة  اع اء  بعض 
هيئة  اع اء  قدرات  )تنمية  ي 

ف  تدرياية  دورات 
 لرفع مستوى ادائهم.  التدرلس( 

عىل   حصول-4 التدرلس  هيئة  اع اء  بعض 
ي )مجال الجودة( لرفع مستوى 

دورات تدرياية ف 
 ادائهم. 

 . وبخاصة الطبية التخصصات
ا  ضعف-2 هيئة  التفاعل  اع اء  بي    لعلغي 

كة    التدرلس مشتر بحثية  مشاريةةةةع  وجود  وعدم 
 . بي   االختصاصات العلمية المختلفة

 
  

  

  

 المخاطر  الفرص المتاحة 

التدرلس من تخصصاتهم    تمكن-1 اع اء هيئة 
 النظرية والتطبيقية. 

وطلبتهم    الع قة-2 التدرلس  هيئة  اع اء  بي   
 . جيدة

حصول بعض الكليات االهلية الجديدة   -1
المنافسة عىل تسهي ت وامتيازات 

 ودعم كبت  من هيئة االستثمار. 
ي الدول  -2

البدء بإنشاء جامعات خاصة ف 
ي العراق

 .المجاورة وفتح فروع لها ف 

  
 العلم  واالنشطة العلمية االخرى:  البحث-6

 جوانب الضعف  جوانب القوة 

االبحا  العلمية نتيجة تنوع تخصصات    تنوع-1
 اع اء هيئة التدرلس. 

  

عليا    ال -1 دراسات  عدم  توجد  بسبب  الكلية  ي 
ف 

ي الكليات 
موافقة الوزارة عىل فتح دراسات عليا ف 

  االهلية. 
 الفرص المتاحة 

األساتذة فرص    الكلية  توفت  -1 بعض  ابتعا  
ي الخارج.  للعمل مع مجاميع بحثية
 ف 

 المخاطر 

الوزارة   صعوبة-1 قبل  من  المعلنة  وط  الشر
ي توشر بمج ت تتمتع بعامل التأثت  

للبحو  النر
 (Impact Factor) . 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 المستمر للفاعلية التعليمية:  التقييم-7
 

 جوانب الضعف  جوانب القوة 

التدرياية    نقص-1 شعبة تقويم االداء وضمان الجودة.  وجود -1     المتخصصة الدورات 
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 خطة معتمدة للتدريب بالكلية.  وجود -2
 العديد من الندوات لوشر ثقافة الجودة.  عقد -3
التدرلس    استجابة-4 هيئة  اع اء  من  العديد 

 والعاملي   لمفهوم الجودة 
اك-5 وعات الجودة.  اشتر  العاملي   بالكلية بمشر
اجل    مفاتحة-6 من  دولية  لمؤسسات  الكلية 

الدوىلي  اف  واالعتر ال مان  شهادة  عىل  الحصول 
المؤسسات  تلك  من  اء  خت  زيادة  ي 

ف  والرغبة 
 لتقويم حالة الكلية. 

الجودة  ادارة  مهارات  العاملي    إلكساب 
 . المستمر  تحسي   وال

 الفرص المتاحة 

ويم االداء دورات تدرياية تابعة لقسم تق  وجود -1
 . كلية وضمان الجودة بال

قبل    مالدع-2 من  الكلية  المستمر  عمادة 
نامج التحسي   المستمر.   واالهتمام بت 

 المخاطر 

والصجي -1 االقتصادي  العامل  تأثت   استمرار 
وحالة ي 

االستقرا  واألمن  البيئة  عدم  وفقدان  ر 
 . الجامعية الم ئمة 
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اتيجية    تنفيذ الخطة االستر

اتيجية  ت  مؤشر القياس المخرجات المطلوبة  الهدف  االستر
مسؤولية  
 التنفيذ

  
ونسبة   التوقيت الزمن 
 االنجاز

التوقيت 
  
 الزمن 

نسبة 
 االنجاز

1 
تعزيز البنية التحتية 

 للكلية

ية  -1 استقطاب الموارد البشر
 وتأهيلها وتطويرها

تمكي   األساتذة من مواكبة  
 التطور 

رفع نسبة الحاصلي   عىل الدكتوراه 
 . قياسا بالماجستت  من خ ل التعينات

 

معاون العميد 
 للشؤون العلمية

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 

 اإلداريتطوير العمل -2
جهاز اداري يعمل وفق نظام  

ونية  الحوكمة االل تر
امج الحالية  . عدد الت 

ي جرى استحداثها 
امج النر  . عدد الت 

 المعاون االداري

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 

ات التعليمية-3  تطوير المختت 
ات محدثة ومجهزة    مختت 

 والتقنيات الحديثة بالتكنولوجية 

ات  عدد-  الجديدة  المختت 
ات عدد - ي  المختت 

 جرى تحديثها النر
ات عدد - ي  المختت 

   زودت بالتقنية النر
 . الحديثة    

 شعبة الجودة 

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 

 إضافة ابوية جديدة -4
قاعات دراسية وفق المواصفات 

 االداديمية
 

ات عدد القاعات   الحاليةوالمختت 
اتالقاعات عدد   الم افة والمختت 

ي  
لجنة االعمار ف 
 عمادة الكلية 

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 

ونية رقمية  تطوير المكتبة-5  مكتبة ال تر
ي تم تحويلها اىل كتب  

عدد ال تب النر
ونية   ال تر

معاون العميد 
 ةالعلميللشؤون 

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 
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اتيجية   تنفيذ الخطة االستر

اتيجية  ت  مؤشر القياس المخرجات المطلوبة  الهدف  االستر
مسؤولية  
 التنفيذ

  
ونسبة   التوقيت الزمن 
 االنجاز

التوقيت 
  
 الزمن 

نسبة 
 االنجاز

2 
المناهج وطرائق  

 التدريس 

 . تطوير المناهج الدراسية1
مناهج وفق معايت  التنافس  

 العالغي 
ي تم تطويرها

 األقسام العلمية  عدد المناهج النر

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 

ي طرائق تدرلس معاحة2
 . تبن 

تعزيز عمل التعليم والتعلم  
اإلبداعي لدى  وتنمية الفكر 

 الطالب. 

ي التعليم 
برنامج العمل المعتمد ف 

 والتعلم 
التخطيط  
 والمتابعة

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 

امج  3 . إعادة النظر ببعض الت 

 االداديمية

علمية ذات اهداف  اقسام 
مع سوق العمل وحاجة تتناسب 

 المجتمع 
ي 
 خطة العمل السنوية للقسم المعن 

معاون العميد 
 للشؤون العلمية

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 

 البحث العلم   3

 .البحث العلغي وخدمة المجتمع1
بحو  علمية تهدف لخدمة  

 المجتمع 
عدد البحو  العلمية الموجهة لخدمة 

 المجتمع 
 األقسام العلمية 

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 

ي المستوعبات العالمية 2
الوشر ف 
 الرصينة

بحو  رصينة ذات قيمة علمية  
ة  . متمت  

ي المج ت 
عدد البحو  الموشورة ف 

 . ي لها معامل تأثت  عاىلي
 العالمية النر

معاون العميد 
 للشؤون العلمية

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 

 .تسويق البحو  التطبيقية  3
للبحو  ارتباط مع سوق العمل 

 وخدمة المجتمع 
ي لها ع قة 

عدد البحو  المنجزة والنر
 بسوق العمل وخدمة المجتمع

معاون العميد 
 للشؤون االدارية 

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 
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اتيجية   تنفيذ الخطة االستر

اتيجية  ت  مؤشر القياس المخرجات المطلوبة  الهدف  االستر
مسؤولية  
 التنفيذ

  
ونسبة   التوقيت الزمن 
 االنجاز

التوقيت 
  
 الزمن 

نسبة 
 االنجاز

 الجودة  4

.تحقيق تصويفات عالمية  1

كلية ذات تصويف عالغي ومحىلي  متقدمة 
 متقدم

ي   عدد ونوع
التصويفات العالمية النر

 تحققها الكلية. 
التخطيط  
 والمتابعة

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 

.الحصول عىل االعتماد األداديغي 2

 . كلية معتمدة محليا وعالميا   والمؤسسي
ي نظامها وسمعتها  

ة ف  ومتمت  
 االداديمية. 

ي  .1
 انجاز تقرير التقييم الذاتر

 انجاز خطة التحسي    .2
 انجاز تقرير المطابقة  .3
الحصول عىل االعتماد   .4

 المؤسسي 

 ة الجود شعبة

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 

.تفعيل الع قات المحلية  3

 . والدولية
تحقيق االنتشار المحىلي واإلقليغي 

 والعالغي 
 واالداديميةعدد االتفاقيات العلمية  

التخطيط  
 والمتابعة

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 

5 
الطلبة وخدمة  

 المجتمع 

 . .تشجيع العمل التطوعي 1
ي والشعور 

خلق انتماء وطن 
 تجاه المجتمع  ةبالمسؤولي

 خطة لألعمال التطوعية
  شعبة الجودة
والتخطيط  
 والمتابعة

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 

 . قل وتطوير المواهب الط بيةص2
تحويل المواهب الط بية اىل  
 مهارة وتنمية تلك المهارة 

 خطة تطوير مهارات الطلبة الموهوبي   
شعبة الجودة  
والتخطيط  
 والمتابعة

2022 /2023 

2023 /2024 

2024 /2025 

2025 /2026 

25 % 

25 % 

25  %

25 % 
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