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 ملخص تنفيذي للخطة االستراتيجي: 

عن نضتتا الاير ت االستتاتاجيةل ابلةب عة  جعبت لقستتا السبستت ب االستتاتاجيةية  اعداد الخطةان 
جلقل  زيدا  ن الضتتتتتتتتتتتتتتوو على ثتاو وجتو  المد    الال  بديبلى ونمو ثقبفة الةودة بهب، كم

ية الاتبية للعلوم الصتتتتتتتتتتفة  بت ت عل هب الخطة. وجعكس هذه الخطة  تطلقب  جب عة ديبلى وكل
فل ستتتتتتتتتتتتتتع هب لاسق و الاوا:ن ب ن وسبايهبم الادنيس الةب عل، اناب، ال سة العلمل، و د ة 
المةامع  ن نتتبةيتتة، وب ن جطلعهتتب للام  ز واللهون على الختتبنيتتة التتدوليتتة للاعليا العتتبلل  ن 

اتاجيةيتتتة الال نتتتبةيتتتة ف تإ، فل ايتتتبن عتتتبم  ن االلازام امعتتتبت ت الةودة، والاوجهتتتب  االستتتتتتتتتتتتتت
ال سة ، والغبيب  االستتتاتاجيةية  نم الاسل ل التببعل للب ئة الدا لية والخبنجيةجمسون  ةولم 

، واالعامبد وضتتتتتتتتتتتتتت ي الةودة، والب ئة الةب  ية، والامويل العلمل والاطويت والدناستتتتتتتتتتتتتتب  العليب
 واالساثمبن الةب عل، والعبلمية.
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  كلية التربية للعلوم الصرفة –م الحاسبات لقستناولت الخطة االستراتيجية 

 اهداف -رسالة  –رؤيا 

 : اوال / رؤيا القسم

يسعى قسم الحاسبات إن يكون متميزا محليا ودوليا في بناء وتمكين الطالب من البرامج العلمية 

وتمكينه العداد البحث العلمي من خالل السعي لتحقيق أهداف الجامعة بما يتفق ومعايير الجودة 

باالضافة الى التميز والريادة في تربية المدرس و لتصبح كلية  .الشاملة ويلبي حاجات المجتمع

التربية للعلوم الصرفة بيت الخبرة األول في مجال التربية ويعتمد عليها الطالب وتكون المصدر 

 االساسي لبناء المعرفة والتواصل مع الخبرات الموجودة محليا ودوليا.

 :قسمثانيا / رسالة ال

تتمثل رسالة القسم في المساهمة في تلبية حاجات المجتمع ،ونشر الثقافة التربوية والعلمية بما 

للمعايير الدولية ومتطلبات المؤسسات التعليمية   فيها من معلومات ومهارات حاسوبية وقيم طبقا

هم به أعضاء والمجتمعية ، مع الوعي الكامل بمشكالت المجتمع وأخالقيات المهنة. وكذلك ما يس

هيئة التدريس بالقسم من إثراء العلوم التربوية والعلمية من خالل إجراء البحوث العلمية الهادفة 

من خدمة للمجتمع من خالل الخدمات المتنوعة والتي تتمثل بالمعلومات   ، وما يقدمه القسم

رات وورش والمهارات الحاسوبية المختلفة والحديثة من خالل الندوات والدورات والمحاض

العمل لفئات مختلفة من الطلبة والمجتمع على حد سواء ومواكبة التغييرات التي تمر بها 

التكنولوجيا الحديثة وذلك بالتعاون مع شعب ووحدات الكلية وبالتعاون مع الوزارات االخرى ال 

مستمرة  باالضافة الى تربية المدرس ضمن األطر التربوية المختلفة بصورة .سيما وزارة التربية

ومتميزة وتنميتهم مهنياً للمساهمة في بناء مجتمع المعرفة وإجراء البحوث العلمية والتربوية 

 التي تنعكس نتائجها على تطوير منظومة التدريس ،  

 ثالثا /اهداف القسم

 : في ضوء رؤية ورسالة الكلية تسعى الكلية لتحقيق األهداف التالية

 ت التربوية الحديثة للعمل في مراحل التعليم العام المختلفةإعداد مدرسين أكفاء وفق االتجاها .1

. 

اعداد الطلبة اعدادا علميا ومهنيا وثقافيا ، وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  .2

التربوية والعلمية ، واستيعاب المبادئ االساسية التي تؤهلهم للتدريس والبحث العلمي في 

اب الطالب الكفايات العلمية والمهنية والشخصية الالزمة مؤسسات وزارة التربية وإكس

 للتدريس.
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تطوير البحث العلمي التربوي من خالل إعداد الباحثين وفق المناهج الموجودة ضمن القسم  .3

والتي تعكس الرؤيا الخاصة بالقسم، وإجراء البحوث التربوية العلمية التي تهدف الى تطوير 

  .العملية التربوية والتعليمية

تمكين الخريج من مواصلة دراسته العليا ، واستيعابه المستجدات العلمية والتطورات في  .4

 .مجال علوم الحاسبات وتفرعاتها واتقانه اساليب البحث العلمي

تمكين الطلبة من تطبيق االساليب العلمية في معالجة المشكالت والمواقف الحياتية والمهنية  .5

نشر الخبرات و اليب والحكم عليها في معايير محددةوتنمية القدرة على تحليل هذه االس

 .والمتخصصة في المجاالت ذات الصلة برسالة الكلية الخاصة بمجال الحاسبات

ً التعاون مع الهيئات والجهات والمؤسسات العلمية والتربوية محلياً  .6  .ودوليا

تي تساعد على والعلمية ال نشر الوعي التربوي ، وإزكاء روح اإلهتمام بالقضايا التربوية .7

 . خدمة وتقدم المستوى التعليمي في الوطن

خدمة المجتمع من خالل تطوير العملية التربوية والتعليمية في جميع جوانبها ، والعمل على  .8

زيادة فاعليتها وذلك بإقامة المؤتمرات والندوات المتخصصة والدورات التدريبية والتأهيلية 

 . مجاالت الحاسبات في 

وميول ورغبات الطلبة وتطوير قابلياتهم في اتجاه مهنة التدريس والبحث  تنمية اتجاهات .9

 .العلمي بمواجهة التحديات الراهنة والتغير الحضاري ومشكالت العصر

تنمية وتطوير االتجاهات والقيم االخالقية خاصة في مهنة التدريس والبحث العلمي ومنع  .10

التقويم المستمر للفاعلية والعلمي واالستخدام السيء لمسؤولياتهم في المجال التربوي 

 والتطبيقية  كفاءة المنظومة التعليمية التعليمية لضمان

مساعدة الطلبة على اكتساب االتجاهات والقيم النافعة بما ينسجم وقيمنا العربية ومبادئ الدين  .11

 االسالمي الحنيف واالديان السماوية االخرى ، وصوال بهم الى اسمى درجات التقدم والنضج

و األطراف المجتمعية عن    رضا الطالب وأعضاء هيئة التدريس  ضمانو .الفكري والعلمي

 مستوي الفاعلية التعليمية.
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 كلية التربية للعلوم الصرفة   –قسم الحاسبات اعداد الكادر التدريسي في رابعا / 

 المالحظات اعداد التدريسيين االقسام

  23 قسم الحاسبات

 

 في الكلية والعليا  )الصباحية + المسائية( الدراسات االوليةاعداد طلبة  /خامسا 

 المالحظات العدد الدراسة القساما

  387 صباحي قسم الحاسبات

  يوجدال  مسائي

 

 في الكلية اعداد طلبة الدراسات العليا /سادسا 

 المالحظات الدكتوراة الماجستير الدبلوم القساما

قسمممممممممم عممملممموم 

 الحاسبات

الموافقمممة تممممت  يوجدال  يوجدال  يوجدال 

مممبمممدئمميممما عمملممى 

اسممممممممممتمممممحمممممداث 

الدراسممممات العليا 

. 
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 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 للعلوم يطة بما فيها من فرص وتحديات)تهديدات( وأثرها في مدى قدرة كلية والعناصر المح

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

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

الضعف والتهديدات والعمل على تثبيطها والتقليل من آثارها السلبية، سوف يؤدي إلى زيادة عوامل 

فرص نجاح الخطة االستراتيجية، وتحقيق األهداف المرسومة والغايات المرجوة. ويوضح الجدول 

 التالي ملخصا لهذه التحليالت.

 جوانب الضعف جوانب القوة

الصرفة وم التربية للعلاالستفادة من خطط كليات 

 .جامعات العراق في

 القسمضبط برنامج التدريب الميداني في غياب 

حصول نخبة من أعضاء هيئة التدريس في 

 على جوائز عالمية.الكلية 

تدني الحوافز المعنوية والمادية التي تقدم إلى أعضاء 

 هيئة التدريس من قبل الجامعة.

خالل ن م ئة التدريس.التنوع العلمي ألعضاء هي

تواجد اختصاصات علمية وتربوية على حد 

 سواء

إلى مزيد من جوانب التحفيز والتشجيع  القسماحتياج 

 للطالب وألعضاء هيئة التدريس

وجود نخبة من أعضاء هيئة التدريس في مراكز 

دة والكلية باالضافة الى االستفا مهمة في الجامعة

 من خبراتهم في لجان الكلية والجامعة.

  ضعف التجهيزات المادية للقاعات الدراسية

خالل من  عقد الندوات واللقاءات داخل الكلية

 .التنسيق مع شعبة التعليم المستمر

 للقسمعة في المعامل والمختبرات التابنقص 

وذلك  ،المشاركة في برامج تخدم المجتمع

وحدة التاهيل والتوظيف وبصورة بالتنسيق مع 

 .فعالة

وجود بعض البرامج التعليمية غير محدثة وال تأخذ 

 الجانب التطبيقي

التحول للتعلم المدمج الذي يجمع بين االتصال 

 . المتزامن من الطالب وتقنيات التعلم االلكتروني

وخاصة في  في الدراسة المسائيةانخفاض نسبة الطلبة 

  قسم الحاسبات
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 التحديات الفرص

في  القسم والكلية بصورة عامةد وجو

 محافظة ديالى مدينة بعقوبة مركزي

  بنسبة كبيرة على االنفاق الحكومي القسماعتماد 

 تزايد الطلب على التعليم الجامعي إنفاق حكومي على التعليم العالي

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

 العلمي

ص عمل كافية ومناسبة لمخرجات محدوية توافر فر 

 القسم

قريبة ومكتملة البناء ومستقرة قريبة اهلية وجود كليات  

د الرافدين باالضافة الى وجود مثل كلية بال) 

 (  العلمي للقسم  تخصصات قريبة من االختصاص

 

 

 تحليل الفجوة

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

وما هو الوضع  للقسمثم معرفة الوضع الحالي  للقسمإليه من خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية 

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

 .الوصول إليه

 

 لكلية التربية للعلوم الصرفة للخطة الستراتيجية هداف العامةاال

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

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

 مكانات العلمية و المهنية و التربوية للوصول إلى حالة من التنافس على الصعيد المحلي و الدولياالالقدرات و  تنمية 3-

 .العالمية المعتمدة العمل على الدخول في التصنيفات 4-

 .داريةاالو تدريب القيادات العلمية و الكوادر  القسمداري في االتطوير منظومة العمل 5 - 
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 :هداف العامة و العملية و البرامجاال

 :البرمجيةية و: رفع مستوى الطلبة من الناحية المعرفية و المهاراوال

 

  :تقويم طرائق التدريس المتبعة و تحديثها دوريا -1

  :برنامج وضع معايير لتقويم طرائق التدريس المتبعة .أ

 المالحظات زمني للتنفيذالالجدول  المسؤولة عن التنفيذالجهة  تنفيذ البرنامجخطوات 

النتائج الخاصة بتقويم عرض 
طرائق التدريس المتبعة 

مجلس القسم قشتها من قبل ومنا
 في نهاية السنة الدراسية

 توجدال  تحديده من قبل الكليةيتم  القسممجلس 

 

  :برنامج اعداد استبيان لمعرفة رضا الطلبة عن طرائق التدريس المتبعة .ب

 المالحظات زمني للتنفيذالالجدول  المسؤولة عن التنفيذالجهة  تنفيذ البرنامجخطوات 

لتحديد نقاط القوة طلبة استبيان 
والضعف عن طرائق التدريس 

 المتبعه

في قسم  العلميةاللجنة 
 الحاسبات

 تحديده من قبل الكليةيتم 
دوري لكل سنة بشكل 

 دراسية

نتائج االستبيان على توزيع 
 الطلبة

في قسم  العلميةاللجنة 
 الحاسبات

دوري لكل سنة بشكل  يتم تحديده من قبل الكلية
 دراسية

تقرير بنتائج االستبيان رفع 
باالضافة الى مقترحات 
 وتوصيات خاصة بالنتائج

في قسم  العلميةاللجنة 
 الحاسبات

 يتم تحديده من قبل الكلية
دوري لكل سنة بشكل 

 دراسية

النتائج ومناقشتها في عرض 
 مجلس القسم

دوري لكل سنة بشكل  يتم تحديده من قبل الكلية القسممجلس 
 دراسية
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  :العمل على تنمية المهارات المهنية للطلبة -2

  :ريبيةبرنامج وضع دورات تد -أ

 المالحظات زمني للتنفيذالالجدول  المسؤولة عن التنفيذالجهة  تنفيذ البرنامجخطوات 

برامج تدريبية لتطوير وضع 
مهارات الطلبة في مجال 

 االختصاص

القسم بالتنسيق مع كادر 
 شعبة التعليم المستمر

القسم يتم تحديده من قبل 
وحسب الخطة السنوية لهذه 

 النشاطات

دوري لكل سنة شكل ب
 دراسية

برامج تدريبية لتطوير وضع 
مهارات الطلبة في مجال 

خالل العطلة  االختصاص
 الصيفية

القسم بالتنسيق مع كادر 
 شعبة التعليم المستمر

القسم يتم تحديده من قبل 
وحسب الخطة السنوية لهذه 

 النشاطات
دوري لكل سنة شكل ب

 دراسية

برامج تدريبية لتطوير وضع 
مهارات الطلبة في مجال 

والتعيين وما بعد  الوظيفة
 التخرج

القسم بالتنسيق مع كادر 
 وحدة التاهيل والتوظيف

القسم يتم تحديده من قبل 
وحسب الخطة السنوية لهذه 

 النشاطات
دوري لكل سنة شكل ب

 دراسية

 

 . برنامج السفرات العلمية و الزيارات الميدانيةب

 المالحظات زمني للتنفيذالالجدول  المسؤولة عن التنفيذالجهة  تنفيذ البرنامجخطوات 

للسفرات العلمية برنامج 
والزيارات الميدانية لمؤسسات 

 القطاع العام والخاص
 القسممجلس 

 يتم تحديده من قبل الكلية
دوري لكل سنة شكل ب

 دراسية

 

 تنمية القدرات و القابليات البحثية لدى الطلبة -3

  :برنامج إقامة مؤتمر علمي سنوي للطلبة 

المسؤولة عن الجهة  تنفيذ البرنامجخطوات 
 التنفيذ

 المالحظات زمني للتنفيذالالجدول 

وسيمينارات عن اعداد حلقات 
 مشاريع وبحوث التخرج

 القسممجلس 
دوري لكل سنة شكل ب تحديده من قبل القسميتم 

 دراسية

البحوث ومتابعتها من كتابة 
 قبل االساتذة المشرفين

 القسمكادر 
دوري لكل سنة شكل ب تحديده من قبل القسميتم 

 دراسية

لجان لغرض المناقشة تشكيل 
 وتقييم البحوث

 العلميةاللجنة 
دوري لكل سنة شكل ب تحديده من قبل القسميتم 

 دراسية

 العلميةاللجنة  البحوث المتميزة ترشيح 
دوري لكل سنة شكل ب تحديده من قبل القسميتم 

 دراسية

بمؤتمر الكلية المشاركة 
التخرج لغرض الدفاع لمشاريع 

 عن المشاريع المختارة
 العلميةاللجنة 

 الكليةتحديده من قبل يتم 
دوري لكل سنة شكل ب

 دراسية
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  و مؤشرات القياس االهدافتطبيق الخطة االستراتيجية حسب 

 القياس مؤرشات املطلوبة اخملرجات يةالعمل  الأهداف
 املسؤوةل اجلهة

 التنفيذ عن
 اخملططة الاجناز نسب

العمل عىل تمنية  -

 .املهارات املهنية للطلبة

اكتساب الطلبة همارات 

 همنية يف جمال ااخلتصاص

اجناز خطة التدريب 

تنفيذ  - .الصيفي

 - .ادلورات التدريبية

القيام ابلسفرات العلمية 

 .و الزايرات امليدانية

 - .شعبة التعلمي املس متر

شعبة  - .القسم العلمي

 .الشؤون العلمية

 من قبل اللكيةحتدد 

السعي ا ىل عقد اتفاقيات 

تعاون و تدريب مع 

 .اجلامعات ادلولية

تعاون علمي و برامج 

تدريبية مشرتكة مع 

 اجلامعات ادلولية

القاء حمارضات من قبل  -

اساتذة من اجلامعات 

نفيذ برامج ت  - .ادلولية

تدريبية الكرتونية 

ابلتنس يق مع اجلامعات 

حتقيق تعاون  - .ادلولية

علمي الكرتوين مع 

 .اجلامعات ادلولية

شعبة  - .القسم العلمي -

املعاون  - .التعلمي املس متر

 .العلمي

 من قبل اللكيةحتدد 

زايدة عدد التدريس يني 

من محةل شهادة 

 .ادلكتوراه

زايدة محةل شهادة 

 ادلكتوراه

زايدة عدد التدريس يني  -

امللتحقني بدراسة 

 .ادلكتوراه

 من قبل اللكيةحتدد  .القسم العلمي

تطوير القدرات و 

اللكرتونية املهارات ا

للاكدر التدرييس ملواكبة 

التطورات يف جمال 

 لكرتوينالاالتعلمي 

اعداد اكدر تدرييس 

ممتكن ً ً و تكنولوجيا 

 الكرتوين

تنفيذ خطة ادلورات 

التدريبية لتمنية املهارات 

 .االلكرتونية

 .شعبة التعلمي املس متر

 القسمجلنة و 
 من قبل اللكيةحتدد 

زايدة عدد البحوث  -

تقع  جماالتاملنشورة يف 

مضن مس توعبات 

 .سكوبكس و اكلريفيت

حبوث علمية منشورة 

مضن مس توعبات 

 سكوبكس و اكلريفيت

تنفيذ خطة الربامج 

زايدة عدد  - .التدريبية

البحوث املنشورة مضن 

مس توعبات سكوبكس 

و اكلريفيت مقارنة 

 .ابلس نوات السابقة

 .شعبة التعلمي املس متر

 القسمدر اك
 من قبل اللكيةحتدد 

العمل عىل اس تقطاب  -

و الطلبة  الاساتذة

 .الاجانب

س تقطاب االساتذة و 

 الطلبة ااجلانب اىل اللكية

اس ناد حمارضات اىل 

قبول  - .اساتذة اجانب

 طلبة اجانب

 من قبل اللكيةحتدد  القسم العلمي -

وضع خطة للمؤمترات و 

الندوات ادلولية 

ابلتنس يق مع اجلامعات 

 .العاملية

 و ندوات دويل مؤمترات
 - .اقامة املؤمتر ادلويل -

 .اقامة ندوات دولية

القسم  - .املعاون العلمي

 العلمي
 من قبل اللكيةحتدد 

س تفادة من منتس يب الا

اجلامعة املبتعثني اىل 

اخلارج يف التعريف 

 ابجلامعة و حتسني

 .مسعهتا

التعريف ادلويل لللكية و 

 حتسني مسعته

وضع آ لية للتعريف  -

 ابللكية و حتسني مسعته

م و العالاشعبة  -

 .العامة العالقات

املبتعثني يف التدريس يني و 

 القسم

 من قبل اللكيةحتدد 
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التنس يق مع تدريس يني  -

يف اجلامعات العاملية 

لعطاء حمارضات ا  

 .الكرتونية لطلبتنا

حمارضات علمية 

الكرتونية من قبل 

تدريس يني يف اجلامعات 

 العاملية

حمارضات الكرتونية 

ثرائية  .ا 
 من قبل اللكيةحتدد  القسم العلمي

اس تقطاب الباحثني 

جلامعات املمتزيين من ا

العاملية لغرض ارشاكهم 

يف جماميع حبثية داخل 

 .اجلامعة

جماميع حبثية مبشاركة 

الباحثني املمتزيين من 

 اجلامعات العاملية

حبوث مشرتكة من مضن 

 .اخلطة العلمية للقسم
 من قبل اللكيةحتدد  القسم العلمي -

 


