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 كلمة العميد

مــن اهم كليــات التربيــة وأعرقهــا فــي  8002منذ ان تاسست في عام للعلوم الصرفة تعــد كليــة التربيــة 

واحتياجاتـه التربويـة علـى تحقيـق أهـداف عـدة يأتـي فـي  العراق وتعمــل وفــق متطلبـات المجتمـع وظروفـه

مقدمتهـا إعـداد وتطويـر مدرسين تربوييـن ٍ علـى مسـتوى عـال مؤهليـن للعمـل فـي مجـاالت التعليـم كمــا أن 

المناســبة  الكليــة تعمــل علــى أن تكــون بمثابــة مركــز للبحــث والتطويــر يســهم فــي إيجــاد الحلــول

لمشــكالت التربوية  فــي محافظة ديالى والعراق  باتبــاع أســاليب البحــث العلمــي. إضافــة لذلــك، تعمــل 

والمهنـي للممارسـين التربوييـن فـي مراحـل التعليـم  الكليــة علــى تطويــر المســتوى العلمــي والتربــوي

عــن طريــق تنظيــم برامــج التطويــر  والمسـؤولين عـن اإلدارات التعليميـة، وذلـكالمختلفـة، ولقـادة المـدارس 

اوضعت نصب عينيها العديد من االهداف  المهنــي المناســبة لــكل مســتوى مــن المســتويات المذكــورة

تجسيدا لرؤيتها وتحقيقا  والبحث العلمي التربوياالستراتيجية وكان من ابرزها الوصول الي التميز في التعليم 

لرسالتها في خدمة وتطوير المجتمع ولذلك حرصت الكلية علي طرح خطط وبرامج تربوية  تواكب اعلي 

المعايير العالمية وتتماشي مع معايير الجودة. كما تعمل باستمرار علي تطوير وتحسين هذه الخطط بما يتناسب 

طلق فإننا نؤمن بأن نجاح الجامعة في تأدية رسالتها في بناء ومن هذا المنمع التطورات الحاصلة في المجتمع. 

جيل من الخريجين قادر على حمل المسؤولية والنهوض بالمجتمع كفيل بنجاح أدوارها العلمية والمجتمعية. ولذا 

فقد عملت كلية التربية للعلوم الصرفة جاهدة على استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين محليا ودوليا سعيا 

اء إعداد جيل من الخريجين مسلح بالمعرفة والعلوم التربوية  والمهارت اإلبداعية ليكون قادرا على المنافسة ور

ولرفع كفاءة الكادر التعليمي فقد عملت كلية التربية للعلوم الصرفة  على تشجيع البحث العلمي  في سوق العمل.

ت العالمية المفهرسة باإلضافة الى االشتراك بقواعد من خالل منح الجوائز المادية والمعنوية للنشر في المجال

وتماشيا مع هذه المنطلقات فقد تم اعداد خطة استراتيجية لتطوير كلية التربية للعلوم الصرفة  البيانات العالمية.

ث متوافقة مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحبناءاً على تحليل الظروف المحيطة بالكلية و 8082-8082لالعوام 

العلمي والمعايير العالمية في تطوير كوادر الكلية ومناهجها الدراسية ومختبراتها العلمية باالجهزة المختبرية 

والحاسوبية التطبيقية المتطورة واستحداث الدراسات العليا والوحدات البحثية واالدارية وتعزيز الدوراالكاديمي 

مع دوائرالدولة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني وتقديم  والبحثي لكوادرها التدريسية وتطوير آلية التعاون

وبناءاً على ما  خدمات للمجتمع وبكل ما يدعم موقع جامعة ديالى في التصنيف العالمي بين الجامعات العالمية 

لقد اضحت رؤية   حصدته الكلية من انجازات ونجاحات في التعليم العالي والبحث العلمي والتطور المؤسسي,

لية الجديدة ورسالتها وقيمها الجوهرية الحاكمة دافعاً حقيقياً لجميع منتسبي الكلية في امكانية تطبيق استراتيجية الك

الكلية الجديدة ، فضالً عن استنادها على تحليل استراتيجي شامل ودقيق وبهدف تحقيق االهداف االستراتيجية 

ة بحثية تتالئم والتطورات الحاصلة في قطاع التعليم العالي لتوفير افضل مستوى تعليمي لطلبتها وتهيئة بيئة علمي

 ً واخيراً تطمح الكلية أْن تكون عامالً رئيساً وفاعالً في المؤسسة الجامعية وندعو هللا سبحانه وتعالى أْن   . عالميا

ذة وباحثين تكون قادرة على المشاركة في بناء الصروح العلمية والتربوية مثمنة جهود كل العاملين فيها أسات

       وطلبة.

 . سائلين هللا ان يوفقنا ويسدد خطانا على طريق العلم والمعرفة ... وفق هللا الجميع لكل خير

 

 دكتور غالب دريس عطية
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 لخطة االستراتيجية لكلية التربية للعلوم الصرفة ا إعدادفريق  

االستراتيجية لمدة خمس سنوات شكلت كلية التربية للعلوم الصرفة فريق عمل اعداد الخطة 

يتكّون من السادة أعضاء  م،0202لسنة )         (حسب امرها االداري المرقم 0202-0202

 :هيئة التدريس

 رئيسا ا.م.د غالب ادريس عطية  .1

 عضوا ا.م.د خنساء سلمان فرمان  .2

 عضوا ا.م.د نهاد محمود ناصر  .3

 عضوا ا.م.د سالم عبد الخالق نعمان  .4

 عضوا مصطفى كطان شينيشلا.م.د   .5

 عضوا ا.م.د ذكرى عطا ابراهيم  .6

 عضوا ا.م.د مصطفى عبد المجيد  .7

 عضوا م.د ابتسام خليل علوان  .8

 عضوا م.د عادل ابراهيم خليل  .9

 عضوا م.نور حسن حسون  .11

 

 المقدمة 

يمثل التعليم العالي قمة المنظومة التعليمية، وتتويج المسار الدراسي، ونهاية المطاف 

التعليمي النظامي بالنسبة للطالب والدارسين، كما يشكل حجر الزاوية للعملية التنموية للمجتمع، 

وهو المؤشر الرئيسي لتقدم الشعوب وازدهارها وقد أصبحت مؤسسات التعليم العالي ومراكز 

الدراسات المتخصصة ومراكز البحث العلمي مركز صناعة القرار، وموطن رسم التوجهات 

وعليه، كان ال بد من توفر    .جيَة ومصنع إعداد القيادات الفاعلة والمؤثرة في المجتمعاإلستراتي

خطة إستراتيجية في الكلية انطالقا من اإلستراتيجيَة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي 

متميزة أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأخذ باعتبارها توفير خريجين بمستويات 

ويعد التخطيط وسيلة علمية وعملية  .لسد احتياجات القطاع اإلنتاجي وأولويات التنمية الوطنية

مهمة تهدف إلى تنظيم الموارد واإلمكانات المادية والبشرية المتاحة لتحقيق الغايات المراد 

غوب تحقيقها بما يحقق أعلى مستوى من الجودة وبذلك فإن التخطيط يهدف إلحداث تغيير مر

ومقصود مبني على المعطيات القائمة، ينطلق من استقراء الحاضر واستشراف المستقبل لتلبية 

إن اختيار أسلوب التخطيط ومنهجه ال يقل أهمية  .االحتياجات االجتماعية واالقتصادية وغيرها

عن توظيف عملية التخطيط نفسها، إذ إن تحديد المنحى انطالقا من فلسفة تخطيطية محددة 

حة يهيئ فرصة أكبر للنجاح في العمل التخطيطي، مما يجعل منه قاعدة للعمل المؤسسي، واض

عملية التخطيط التربية للعلوم الصرفة وقد ارست كلية  وأداة لترشيد القرار التربوي وتوجيهه
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التربوي لسنوات مضت بجهود المخلصين من العاملين فيها وحققت العديد من األهداف التي 

وعيا وانتقائية كيفية لغرض مواجهة التحديات والتحوالت الحاصلة في المجتمع، تتطلب جهدا ن

والتحكم في تأثيرها على الثوابت في قيمه وثقافته، والعمل على تلبية احتياجات مؤسساته 

وأفراده وتأتي هذه الخطة لتأخذ بمنهجية التخطيط االستراتيجي وتقنياته، وقد أدى إلى تبنيها 

 أهمها:عوامل عديدة من 

 الزيادة في عدد الطلبة، وبالتالي الزيادة في الطلب على التعليم العالي . 

 التطور الصناعي والتقني، وبالتالي التحول في احتياجات المجتمع وسوق العمل . 

  تداخل التغييراِت في العمليِة التربويِة والتعليمية وبالتالي ازدياد الحاجة إلى التجديد

 . ات المستقبلية وخطط الدولة الشاملةواإلصالح في ضوء الحاج

 الماضيالتقنيات التربوية خالل العقد تطور. 

  المنافسة بين الُكليّاِت والجامعاِت للُوُصول تصنيف رتب عالميِ وأَْن تُصنَّف بين

 .الجامعات األعلى في العالمِ 

 ملخص تنفيذي للخطة االستراتيجي:

عددددد  لتددددد  ا ج ا دددددي  ا صددددديب     دددددياالسدددددجيا لكل   اللددددد  ا جي لددددد   ل لددددد    اعدددددلاط ا   ددددد ان 
 لادد  عدادلا عد  ا تدد ث علدن  ددياث  لاالسدجيا لك  ال كلع د  طلددل ن   لقد   البد  ا كدد طم   دل   قد

  ن ع ا قلخالت ا ج   ن ت عل  ل ا    .    كس هذه ا     عن لالت جلع   طلل ن    للد  
 ل  جحا ددا ا جدد اين  دد    :لا  ددلس ا جددلياس ا كددلع    الجددل  ا جي لدد   ل لدد   ا صدديب   بدد  سدد  

ا بحددا ا  لقدد    خلعدد  ا قكجقددي عدد  للتلدد     دد     ل  ددل  لجق  ددد  ا   دد ي علددن ا  لي دد  
ا ل  ل   لج للم ا  ل   ع  للتل  أخيى  ب  إ لي عل  ع  اال جدا  اق لي ي ا ك طم   ا ج ج لت 

   ا غللددددلت ل ا ي ددددلع   ل  لدددد  ا لاخللدددد   ا  ليجلدددد ا جحل دددداالسددددجيا لكل  ا جدددد   قحدددد يت تدددد  س 
   االعجقلط  ضبط ا ك طم   ا   لد  ا بحا ا  لق   ا ج  اي  ا لياسلت ا  لللاالسجيا لكل  ع س 

 ا كلععل    ا جق ال  االسجثقلي ا كلع     ا  ل قل .
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 التربية للعلوم الصرفة  تناولت الخطة االستراتيجية لكلية

 نبذة عن الكلية

بعد شطر كلية التربية الى كليتين هي كلية  8002أسست كلية التربية للعلوم الصرفة في تموز  
التربية األصمعي وتضم األقسام اإلنسانية وكلية التربية الرازي وتضم األقسام العلمية وهـــــي )علوم 

تح الدراسات العليا ومسائية ، فضال عن ف الكلية صباحيةالحياة والحاسبات والكيمياء( والدراسة في 
الماجستير في قسم علوم الحياة وباالختصاصات النبات والحيوان واألحياء المجهرية واالن اصبح 

 اسم الكلية هو كلية التربية للعلوم الصرفة
تهدف الكلية إلعداد منهجيات متطورة تعكس المستوى العالمي الذي ينبغي أن يدرسه الطالب في 

بالكليات التي تتمتع بسمعة علمية رفيعة في نفس التخصصات والتطوير المستمر الكلية وذلك أسوة 
لمناهج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الكلية والتركيز على البحث العلمي وإنشاء مراكز 
تميز بحثي في مختلف التخصصات الفرعية في الكلية والسعي إليجاد كراسي بحثية تستقطب 

ة عالميا وتسهم في رفع كفاءة برامج التعليم العالي في الكلية وتشجيع البحث الكفاءات المتميز 
والمراكز البحثية واالستشارية لخدمة المجتمع ودمج ثقافة الجودة الشاملة والتحسين   والنشر العلمي

معة المستمر في العملية التعليمية والبحثية ودعم التعليم المستم ودراسة البيئة التي توجد فيها الجا
 . من حيث المكان والسكان والموقع ، وذلك لعمل ربط دائم بين الكلية والبيئة

 

 التربية للعلوم الصرفة  رؤية كلية  

جامعة  كإحدى كليات   رؤية كلية التربية للعلوم الصرفة أن تكون رائدة على المستوى المحلي واإلقليمي

اإلمكانات المتاحة ومخرجاتها من الكفاءات العلمية  ديالى وأن تكون لديها القدرة على تعظيم االستفادة من

المتخصصة ومن البحوث العلمية في تنمية المعرفة والقيم التربوية وذلك في ضوء التفاعل المتبادل مع 

 .المجتمع والتعاون مع الجامعات والهيئات العلمية المتخصصة

   رسالة كلية التربية للعلوم الصرفة 

وهى إحدى كليات  مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،   هي أحدى الصرفةللعلوم  كلية التربية

جاهدة بكل قوة إلى تفعيل إمكانياتها  جامعة ديالى ، وتعمل الكلية على تحقيق رسالة الجامعة التى تسعى 

مستندة فى ذلك وقدراتها وإثراء خبرات طلبتها معتمدة في ذلك على الخبرات العلمية والفكرية ألساتذتها و

لكافة المستحدثات واألساليب العلمية والتكنولوجية إلى جانب الرؤى االجتماعية الفاعلة من أجل خدمة 

بتكوين كوادر بشرية للعمل في المجال التربوي قادرة على حل المشكالت التي تعترض طريق  المجتمع وذلك 

تعمل على تقديم وتوفير  عامة فى الدولة واألخيرة وخلق القواعد التي تنظم وتسير المرافق ال  مهنة التدريس

العام للمجتمع. وفى النهاية تعمل هذه  الخدمات والحاجات لألفراد وصوال إلى إشباعها وتحقيق الصالح 

بكل ما تملكه من قدرات بشرية وتقنية   الكوادر على دعم مسيرة التنمية والمشاركة في القضايا الوطنية

 .ن خالل إسهامها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئةوخبرات مختلفة وذلك م
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 أهداف كلية التربية للعلوم الصرفة  

 :تهدف كلية التربية للعلوم الصرفة إلى ما يلي

أن يدرسه الطالب فى الكلية وذلك   إعداد منهجيات متطورة تعكس المستوى العالمى الذى ينبغى -1
 .نفس التخصصاتبسمعة علمية رفيعة فى  أسوة بالكليات التى تتمتع

 .في الكلية التطوير المستمر لمناهج البكالوريوس والماجستير والدكتوراة -2
 .التخصصات الفرعية فى الكلية فى مختلف بحثيالتركيز على البحث العلمى وإنشاء مراكز تميز  -3
م وتسهم فى رفع كفاءة برامج التعلي السعى إلنشاء كراسى بحثية تستقطب الكفاءات المتميزة عالميا- -4

 .العالى فى الكلية
 .لخدمة المجتمع البحثية واالستشارية العلمي والمراكزتشجيع البحث والنشر - -5
 .والبحثية دمج ثقافة الجودة الشاملة والتحسين المستمر فى العملية التعليمية -6
 تدعيم التعليم المستمر -7
ناخ وخالفه، وذلك لعمل والموقع والم دراسة البيئة التى توجد فيها الجامعة من حيث المكان والسكان -8

وجعل  المحيطة بها وصوال لعمل تزاوج بين الكلية والمجتمع المحيط بها ربط دائم بين الكلية والبيئة
 األولى فى خدمة المجتمع

 

 اعداد الكادر التدريسي في كلية التربية للعلوم الصرفة 

 المالحظات اعداد التدريسيين االقسام

  43 قسم علوم الحياة

  23 الحاسباتقسم 

  26 قسم علوم الكيمياء

 

 اعداد طلبة الدراسات االولية في الكلية 

 المالحظات اعداد الطلبة االقسام

 575صباحي : قسم علوم الحياة

  241مسائي :

 

  717صباحي:  قسم الحاسبات

 520صباحي:  قسم علوم الكيمياء

  257مسائي:
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 في الكلية اعداد طلبة الدراسات العليا 

 المالحظات الدكتوراة الماجستير الدبلوم االقسام

  77 50 07 قسم علوم الحياة

قسمممممممممم علممممممممموم 

 الكيمياء

02 45 2  

 

 التحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية

SWOT Analysis 

 (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) 

يهدف التحليل الرباعي الى تحديد مكامن القوة والضعف، والتعرف على الظروف البيئية 

التربية والعناصر المحيطة بما فيها من فرص وتحديات)تهديدات( وأثرها في مدى قدرة كلية 

تنفيذ الخطة االستراتيجية، والوصول إلى األهداف والغايات المرجوة. إن  علىالصرفة للعلوم 

القوة والعمل على تنميتها وتعزيزها، والفرص المتاحة ودراسة إمكانات استغاللها،  تحديد عوامل

ومعالجة عوامل الضعف والتهديدات والعمل على تثبيطها والتقليل من آثارها السلبية، سوف 

يؤدي إلى زيادة فرص نجاح الخطة االستراتيجية، وتحقيق األهداف المرسومة والغايات 

 ل التالي ملخصا لهذه التحليالت.المرجوة. ويوضح الجدو

 جوانب الضعف جوانب القوة

الصرفة التربية للعلوم االستفادة من خطط كليات 

 الجامعات العربية واألجنبية. في

 غياب تجويد وضبط برنامج التدريب الميداني في الكلية

الكلية حصول نخبة من أعضاء هيئة التدريس في 

 على جوائز عالمية.

المعنوية والمادية التي تقدم إلى أعضاء هيئة التدريس من تدني الحوافز 

 قبل الجامعة.

احتياج الكلية إلى مزيد من جوانب التحفيز والتشجيع للطالب وألعضاء  التنوع العلمي ألعضاء هيئة التدريس.

 هيئة التدريس

وجود نخبة من أعضاء هيئة التدريس في مراكز 

 مهمة في الجامعة

 دية للقاعات الدراسيةضعف التجهيزات الما

 نقص حاد في المعامل والمختبرات التابعة للكلية عقد الندوات واللقاءات داخل الكلية

 وجود بعض البرامج التعليمية غير محدثة وال تأخذ الجانب التطبيقي المشاركة في برامج تخدم المجتمع.
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التحول للتعلم المدمج الذي يجمع بين االتصال 

 الطالب وتقنيات التعلم االلكترونيالمتزامن من 

 في الدراسة المسائيةانخفاض نسبة الطلبة 

 

  

 التحديات الفرص

 اعتماد الكلية بنسبة كبيرة على االنفاق الحكومي محافظة ديالى مدينة بعقوبة في مركزيالكلية وجود 

 تزايد الطلب على التعليم الجامعي إنفاق حكومي على التعليم العالي

 ضعف استثمار القطاعين العام والخاص على البحث العلمي الطلب على الدراسات العليا ارتفاع

 محدوية توافر فرص عمل كافية ومناسبة لمخرجات القسم 

 ( بالد الرافدين قريبة ومكتملة البناء ومستقرة قريبة ) اهلية وجود كليات  

 

 تحليل الفجوة

الوضع الحالي والوضع المرجو والمستهدف الوصول الهدف من هذه الخطوة هو تقييم الفرق بين 

إليه من خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية ثم معرفة الوضع الحالي للكلية وما هو 

الوضع المأمول أو المرجو ومن ثم فقد تم تحديد الفجوة وهي الفرق بين الوضع الحالي والوضع 

  المأمول الوصول إليه

 

 لكلية التربية للعلوم الصرفة خطة الستراتيجيةلل هداف العامةاال

 .رفع مستوى الطلبة من الناحية المعرفية و المهارية و البحثية -1

  .نتاجية العلمية النوعيةاالستاذ الجامعي و الطلبة للوصول إلى االتهيئة بيئة جامعية تحفز من قدرات  2- 

 التربوية للوصول إلى حالة من التنافس على الصعيد المحلي و الدوليمكانات العلمية و المهنية و االتنمية القدرات و   3-

 .العمل على الدخول في التصنيفات العالمية المعتمدة 4-

 داريةاالو تدريب القيادات العلمية و الكوادر  الكليةداري في االتطوير منظومة العمل 5 - 

 .المنتجة و تنويع مصادر التمويل الكليةاعتماد مبدأ  6- .
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 :هداف العامة و العملية و البرامجاال

 :: رفع مستوى الطلبة من الناحية المعرفية و المهارية و البحثيةاوال

 

 

  :تقويم طرائق التدريس المتبعة و تحديثها دوريا -1

  :برنامج وضع معايير لتقويم طرائق التدريس المتبعة .أ
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  :الطلبة عن طرائق التدريس المتبعةب. برنامج اعداد استبيان لمعرفة رضا 

 

  :العمل على تنمية المهارات المهنية للطلبة -2
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  :برنامج وضع دورات تدريبية -أ

 

 . برنامج السفرات العلمية و الزيارات الميدانيةب

 

 

 

 

 

 تنمية القدرات و القابليات البحثية لدى الطلبة -3

  :برنامج إقامة مؤتمر علمي سنوي للطلبة 
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ستاذ الجامعي و الطلبة للوصول إلى االئمة تحفز من قدرات البيئة جامعية م ثانيا: تهيئة

 :نتاجية العلمية النوعيةاال
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  - :للكليةالعمل على بناء و تطوير البنية التحتية  -1

 برنامج تطوير البنية التحتية للكلية

 

  - :ورفدها بالبرمجيات و التكنولوجيا الحديثة الكليةتطوير مختبرات  -2

  :بر نامج تطوير مختبر الكلية و رفده بالبرمجيات و التكنولوجيا الحديثة
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 خلق ثقافة جامعية تنسجم مع القيم التي تؤمن بها -3

  :برنامج إقامة دورات تثقيفية لغرس قيم الثقافة الجامعية لدى الطلبة -أ

 

 :و النفسي لغرس قيم الثقافة الجامعية لدى الطلبةرشاد التربوي االبرنامج  -ب

 

 :للتنافس العلمي و المعرفي أللساتذة و الطلبة لسعيا4 -

 :برنامج البحوث و المؤلفات و براءات االختراع اللساتذة -أ
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 :برنامج النشاطات العلمية المتميزة لطلبة الكلية -ت

 

المهنية و التربوية للوصول إلى حالة من التنافس مكانات العلمية و االو ثالثا: تنمية القدرات

 :على الصعيد المحلي و الدولي
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  :الدولية الكلياتالسعي إلى عقد اتفاقيات تعاون و تدريب مع  -1

 :ستاذ الزائراالبرنامج  -أ

 

 :لكتروني للكادر التدريسياالبرنامج التدريب ا -ب
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 :لكترونياالبرنامج التعاون العلمي  -ج

 

  - :التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه زيادة عدد -2

 :برنامج تحفيز حملة شهادة الماجستير على أكمال دراسة الدكتوراه

 

كترونية للكادر التدريسي لمواكبة التطورات في مجال االلالقدرات و المهارات  تطوير4 - 

 للكترونياالالتعليم 

 :اإللكترونية للكادر التدريسيبرنامج وضع دورات تدريبية لتنمية المهارات  - :

 

 :على الدخول في التصنيفات العالمية المعتمدة العملرابعا ا: 
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نكليزية و رفده بكافة البيانات المتعلقة االالتحديث المستمر للمواقع االلكترونية باللغة . -1

  - :و مخرجاتها التعليمية الكليةبإمكانيات 

 :نكليزيةاالبرنامج التحديث المستمر للموقع االلكتروني للكلية باللغة 

 

 :ت تقع ضمن مستوعبات سكوبكس و كالريفيتاليادة عدد البحوث المنشورة في مجز -2

-  

برنامج تدريب اعضاء الهيئة التدريسية لزيادة نشر البحوث في مستوعبات سكوبكس و 

 :كالريفيت
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 نظيفة و مستدامة الكليةالمحافظة على بيئة  -. 3

 :برنامج إقامة دورات تثقيفية للمحافظة على بيئة الكلية نظيفة و مستدامة -أ :

 

 :ت التطوعية للمحافظة على بيئة الكلية نظيفة و مستدامةالبرنامج الحم -ث

 

 

 جانباالساتذة و الطلبة االالعمل على استقطاب  -4

 :جانباالساتذة االبرنامج استقطاب  -أ
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 عتماد المؤسسي و البرامجياالصول على السعي للح -5

  :عتماد المؤسسياالبرنامج  -أ

 

 :عتماد البرامجياالبرنامج  -ب
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و تدريب القيادات العلمية و الكوادر  الكليةداري في االا: تطوير منظومة العمل  خامسا

 :داريةاال

 

دارية في االالسعي للوصول إلى حوكمة الكترونية متكاملة لكافة االنشطة العلمية و  -1

  :الكليةجميع تشكيالت 

 لكترونياالبرنامج أكمال تنفيذ مشروع الحوكمة  -أ

 

برنامج تنمية مهارات و قدرات منتسبي الكلية للعمل على مشروع الحوكمة  -ب

 :االلكترونية 



 0202 لىا 0202   جامعة ديالىالتربية للعلوم الصرفة كلية ل الخطة االستراتيجية

22 
 

 

 :رشفة االلكترونيةاالبرنامج  -ج

 

 

رتقاء بمستوى الخدمات االو الكليةدارية لمنتسبي االاعداد خطة متكاملة لتطوير القدرات  -4

 :المقدمة

 :داريةاالبرنامج تطوير القدرات  -أ

 

 :برنامج تطوير مهارات الحاسوب لمنتسبي الكلية -ب
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 :المنتجة و تنويع مصادر التمويل الكليةسادسا ا: اعتماد مبدأ 

 

 

  - :ستشارية و العلمية للمجتمعاالالسعي لتقديم الخدمات . -1

 

 :دعم و تسويق البحوث التطبيقية الرائدة -2
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 :الكليةعتماد على إمكانيات االالتوجه نحو االكتفاء الذاتي في الخدمات با -. 4

 :برنامج إنشاء ورش لصيانة الموجودات الثابتة -أ

 

 :برنامج تدريب و تطوير الحرفيين -ت
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 :سابعا: تحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية و سوق العمل

 

 

 :دراسة حاجة السوق بشكل دوري و وضع ق اعدة بيانات تدعم التكامل بين المخرجات التعليمية و سوق العمل -1

 :برنامج التنسيق بين الكلية و القطاعين العام و الخاص لدراسة حاجة سوق العمل -أ

 

 :بيانات للخرجينبرنامج إنشاء قاعدة  -ب
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  :لتحسين المستمر للبرامج التعليمية لتحقيق االنسجام مع حاجة السوقا  .  -2

 :برنامج تطوير و تعديل البرامج التعليمية -أ

 

 

نفتاح على المجتمع محليا و عالميا و تعزيز التواصل لغرض تحقيق االثامنا ا: 

 :هداف المنشودةاال
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  :الدولية بالتنسيق مع الجامعات العالميةوضع خطة للمؤتمرات و الندوات  -1

 :برنامج المؤتمرات الدولية بالتنسيق مع الجامعات العالمية -أ

 

 

 :برنامج الندوات الدولية بالتنسيق مع الجامعات العالمية -ب

 

 

 و تحسين سمعتها بالكليةستفادة من منتسبي الجامعة المبتعثين إلى الخارج في التعريف اال  -2

 :بالكلية و تحسين سمعتهابرنامج التعريف 

 

 

  - :التنسيق مع تدريسين في الجامعات العالمية إلعطاء محاضرات الكترونية لطلبتنا. 3-

 :برنامج اعطاء محاضرات الكترونية إثرائية لطلبتنا من قبل تدريسيين في جامعات عالمية
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 تطبيق الخطة االستراتيجية حسب االهداف و مؤشرات القياس 

 المخرجات العملية األهداف

 المطلوبة
 المسؤولة الجهة القياس مؤشرات

 التنفيذ عن
 االنجاز نسب

 المخططة
تقويم طرائق  -

التدريس المتبعة و 
 .تحديثها دوريا

طرائق تدريس حديثة 
 و مقومة دوريا

 معايير قائمة

 لتقويم

 التدريس طرائق

 .المتبعة

 .للطلبة استبيان -

 استبيان -

 العمل ألرباب

 وضع لجنة

 .المعايير

 العلمية اللجنة -

 %12بنسبة  2221

 %12بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %21بنسبة  2221

 %21بنسبة  2222

العمل على تنمية  -

المهارات المهنية 
 .للطلبة

اكتساب الطلبة 
مهارات مهنية في 

 مجال االختصاص

انجاز خطة التدريب 
تنفيذ  - .الصيفي

 - .التدريبيةالدورات 
القيام بالسفرات 
العلمية و الزيارات 

 .الميدانية

 .شعبة التعليم المستمر
 - .القسم العلمي -

 .شعبة الشؤون العلمية

 
 %12بنسبة  2221

 %12بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %21بنسبة  2221

 %21بنسبة  2222

تنمية القدرات و  -

القابليات البحثية لدى 
 .الطلبة

اعداد طلبة قادرين 
على كتابة البحوث 
العلمية وفق منهجية 

 علمية سليمة

إقامة مؤتمر علمي  -

 .سنوي للطلبة

شعبة الشؤون  -

 .العلمية

 %12بنسبة  2221

 %12بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %21بنسبة  2221

 %21بنسبة  2222

العمل على بناء و  -

تطوير البنية التحتية 
 .للكلية

انجاز تطوير البنية  - بنية تحتية متطورة

 .التحتية
شعبة الشؤون 

 .الهندسية
 %12بنسبة  2221

 %12بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %21بنسبة  2221

 %21بنسبة  2222

تطوير مختبرات 
و رفدها  الكلية

بالبرمجيات و 
 .التكنولوجيا الحديثة

ختبر حاسبة متطور 
 و حديث

إنجاز تطوير و 
تحديث مختبر 

 .الحاسبة

شعبة تقنية المعلومات 
 .و االنترنت

 %12بنسبة  2221

 %12بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %21بنسبة  2221
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 %21بنسبة  2222

خلق ثقافة جامعية 
م التي تنسجم مع القي

 .تؤمن بها الجامعة

اعداد طلبة يمتلكون 
ثقافة جامعية تنسجم 
مع القيم التي تؤمن 

 بها الجامعة

انجاز خطة البرامج 
انجاز  - .التثقيفية

 خطة االرشاد

 .شعبة التعليم المستمر
 وحدة االرشاد -

 %12بنسبة  2221

 %12بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %21بنسبة  2221

 %21بنسبة  2222

السعي لتحويل  -

للتنافس العلمي و 
المعرفي أللساتذة و 

 .الطلبة

 %12بنسبة  2221   

 %12بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %21بنسبة  2221

 %21بنسبة  2222

السعي إلى عقد 
اتفاقيات تعاون و 
تدريب مع الجامعات 

 .الدولية

تعاون علمي و برامج 
مشتركة مع تدريبية 

 الجامعات الدولية

القاء محاضرات من  -

قبل اساتذة من 
 - .الجامعات الدولية

تنفيذ برامج تدريبية 
الكترونية بالتنسيق مع 

 - .الجامعات الدولية
تحقيق تعاون علمي 
الكتروني مع 

 .الجامعات الدولية

 - .القسم العلمي -
 .شعبة التعليم المستمر

 .المعاون العلمي -
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 %21بنسبة  2222

زيادة عدد التدريسيين 
من حملة شهادة 

 .الدكتوراه

زيادة حملة شهادة 
 الدكتوراه

زيادة عدد  -

التدريسيين الملتحقين 
 .بدراسة الدكتوراه

 %12بنسبة  2221 .القسم العلمي

 %12بنسبة  2222
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تطوير القدرات و 
المهارات االلكترونية 
للكادر التدريسي 
لمواكبة التطورات في 
مجال التعليم 

 لكترونياال

اعداد كادر تدريسي 
متمكن ً ً و تكنولوجيا 

 الكتروني

تنفيذ خطة الدورات 
التدريبية لتنمية 

 .االلكترونيةالمهارات 

  .شعبة التعليم المستمر
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التحديث المستمر 
لكترونية االللمواقع 

نكليزية و االباللغة ا
رفده بكافة البيانات 
المتعلقة بإمكانيات 
الجامعة و مخرجاتها 

 .التعليمية

موقع الكتروني باللغة 
نكليزية محدث اال

بشكل مستمر يضم 
كافة البيانات المتعلقة 
بإمكانيات الكلية و 

 مخرجاتها التعليمية

موقع الكتروني  -

نكليزية االباللغة 
يتضمن احدث 
البيانات المتعلقة 

 .بنشاطات الكلية

شعبة تقنية المعلومات 
 .نترنتاالو 
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زيادة عدد البحوث  -

المنشورة في مجالت 
تقع ضمن مستوعبات 
سكوبكس و 

 .كالريفيت

بحوث علمية منشورة 
ضمن مستوعبات 
 سكوبكس و كالريفيت

تنفيذ خطة البرامج 
زيادة عدد  - .التدريبية

البحوث المنشورة 
ضمن مستوعبات 

بكس و كالريفيت سكو
مقارنة بالسنوات 

 .السابقة

 %12بنسبة  2221 .شعبة التعليم المستمر
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المحافظة على بيئة  -

الجامعة نظيفة و 
 .مستدامة

بيئة جامعية نظيفة و 
 مستدامة

تنفيذ خطة الدورات  -

تنفيذ  - .التثقيفية

ت التطوعية و الحمال

 .شعبة التعليم المستمر
 .السيد العميد -

 %12بنسبة  2221
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تكريم الفرق 
 المشاركة
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العمل على  -

استقطاب االساتذة و 
 .الطلبة االجانب

ستقطاب االساتذة و 
االجانب الى الطلبة 

 الكلية

اسناد محاضرات الى 
قبول  - .اساتذة اجانب

 طلبة اجانب

 %12بنسبة  2221 القسم العلمي -

 %12بنسبة  2222
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 %21بنسبة  2221

 %21بنسبة  2222

السعي للحصول  -

عتماد االعلى 
 المؤسسي و البرامجي

كلية و برامج تعليمية 
ر مطابقة لمعايي

عتماد االالجودة و 
 االكاديمي

الحصول على  -

 - .عتماد المؤسسياال
الحصول على 

 عتماد البرامجياال

شعبة ضمان الجودة  -

 .داء الجامعياالو 
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السعي للوصول إلى  -

حوكمة الكترونية 
متكاملة لكافة االنشطة 

دارية في االالعلمية و 
ت الجميع تشكي

 .الكلية

حوكمة الكترونية 
متكاملة لكافة االنشطة 
العلمية و االدارية في 

 الكلية

انجاز مشروع  -

 .كترونيةااللالحوكمة ا
انجاز الدورات  -

التدريبية المخططة 
لتنمية مهارات 

ارشفة  - .المنتسبين

 .جميع االعمال السابقة

شعبة تقنية  -

المعلومات و 
شعبة  - .نترنتاال

 التعليم المستمر
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اعداد خطة متكاملة  -

لتطوير القدرات 
دارية لمنتسبي اال

رتقاء االالجامعة و 
بمستوى الخدمات 

 .المقدمة

كادر اداري متمكن 
اداريا ً ً و الكترونيا و 

 خدميا

انجاز البرامج 
التدريبية لتطوير 

 - .القدرات االدارية
انجاز الدورات 
التدريبية لتطوير 

 مهارات الحاسوب

 %12بنسبة  2221 شعبة التعليم المستمر
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السعي لتقديم الخدمات 
ستشارية و العلمية اال

 .للمجتمع

تقديم خدمات 
استشارية و علمية 

 للمجتمع

تقديم خدمات 
 .استشارية و علمية
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 %12بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %11بنسبة  2222

 %21بنسبة  2221

 %21بنسبة  2222

دعم و تسويق 
البحوث التطبيقية 

 .الرائدة

دعم البحوث التطبيقية 
 و تسويقها

وضع آلية للتعاون  -

مع مؤسسات القطاع 
 - .العام و الخاص

وضع آلية لتسويق 
البحوث التطبيقية 
بالتنسيق مع مؤسسات 
القطاع العام و 

  الخاص

 %12بنسبة  2221 العلمية شعبة الشؤون
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كتفاء االالتوجه نحو 
الذاتي في الخدمات 

عتماد على باال
 .إمكانيات الجامعة

كتفاء الذاتي في اال
 الخدمات

انشاء ورش لصيانة 
 - .الموجودات الثابتة

تنفيذ خطة تدريب 
 .الحرفيين

 %12بنسبة  2221 المعاون االداري -
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وضع خطة 
للمؤتمرات و الندوات 
الدولية بالتنسيق مع 

 .الجامعات العالمية

مؤتمرات و ندوات 
 دولي

اقامة المؤتمر  -

اقامة ندوات  - .الدولي

 .دولية

 - .المعاون العلمي
 القسم العلمي
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ستفادة من منتسبي اال
الجامعة المبتعثين الى 
الخارج في التعريف 
بالجامعة و تحسين 

 .سمعتها

التعريف الدولي للكلية 
 و تحسين سمعته

وضع آلية للتعريف  -

بالكلية و تحسين 
 سمعته

م و العاالشعبة  -

 .العامة العالقات
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التنسيق مع  -

تدريسيين في 
الجامعات العالمية 
إلعطاء محاضرات 

 .الكترونية لطلبتنا

محاضرات علمية 
الكترونية من قبل 
تدريسيين في 

 الجامعات العالمية

الكترونية محاضرات 
 .إثرائية
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استقطاب الباحثين 
المتميزين من 
الجامعات العالمية 
لغرض اشراكهم في 
مجاميع بحثية داخل 

 .الجامعة

مجاميع بحثية 
بمشاركة الباحثين 
 المتميزين من

 الجامعات العالمية

بحوث مشتركة من 
ضمن الخطة العلمية 

 .للقسم
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