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 مقدمة عن كلیة النخبة األھلیة

 -ة:ــــــــــــالمقدم
، وحصلت  2013تأسست كلیة النخبة الجامعة بموجب قرارمن مجلس الوزراء عام   

 1396على األجازة النھائیة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بموجب األجازة ج ه/
 . 9/4/2014والمؤرخة في 

لحدیث في كلیة النخبة الجامعة من المؤسسات التعلیمیة التي ُتمثل نواة التعلیم الجامعي ا عدوتُ 
العراق بفضل الدعم الالمحدود من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بصورة عامة ، 

 ودوائر الوزارة والتعلیم األھلي بصورة خاصة .

وقد دأبت الكلیة على تحقیق طموح المتقدمین لدراسة البكلوریوس في أقسامھا العلمیة كافة ، أذ 
یمیة متمیزة وكفوءة ، فضالً عن توفیر المختبرات العلمیة ُتشكل مالكاتھا نخباً علمیة وأكاد

المجھزة بأحدث األجھزة ، كما تتوفر مكتبة علمیة لرفد الطالب بكل المصادر العلمیة المتعلقة 
 بدراستھم ، مع وجود الدعم الالمحدود من قبل األدارة والكادر التدریسي للطالب .

مة دراسیة ، كالنظام السنوي والنظام الفصلي ، اذ وخالل سنوات عمر الكلیة تم تطبیق عدة انظ
% كسعي فصلي 40تقسم السنة الدراسیة الواحده الى فصلین دراسیین ، وتحتسب درجة 

% ألمتحان نھایة الفصل الدراسي ، وكل فصل دراسي یتضمن موادا 60للطالب، ودرجة 
راسة بمنح شھادة اساسیة وعملیة، ومدة الدراسة في الكلیة أربع سنوات ، وتنتھي الد

 البكالوریوس .

طب األسنان ،  التخدیر، تقنیات ، تقنیات األشعة ،اقسام علمیة (( القانون  سبعةوتضم الكلیة 
 التبرید والتكییف )).تقنیات ھندسة تقنیات الحاسبات ، ھندسة تقنیات المختبرات الطبیة ، 
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 الكلیة عمید السید كلمة
 
 
 
 
 
 

 االجازة بموجب ،۲۰۱۳/۲۰۱٤ العام في تأسیسھا منذ
 جمھوریة في العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة من الصادرة
 النخبة وكلیة) ۲۰۱٤/٤/۹ في ۱۳۹٦ ھـ جـ( العدد ذي العراق

 الجامعات بین المتمیزة مكانتھا لھا لتكون الخطى تحث الجامعة،
 اكادیمیة أسس ارساء خالل من والدولیة، والعربیة العراقیة
 المختبریة العملیة والدراسة الرصین العلمي المنھج تعتمد رصینة،
 بمختلف االساتذة خیرة من نخبة اشراف تحت المیدانیة،

 وبجمیع واالنسانیة، والھندسیة والطبیة العلمیة االختصاصات
 ومؤھلة راقیة اكادیمیة مخرجات الى للوصول العلمیة، الرتب
 والقطاعین المجتمع احتیاجات تلبیة على ادراً ق وعملیاً  علمیاً  تأھیلیاً 
 .والخاص العام
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 خطـــــوات اعـــداد الخطــة االستراتیجــیة
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 الخطـــــــوة االولــــــــى
 

 

  
شكیل لًجنة تًخطیط دائمیھ ًویكون بًد ًمن تً اًالستراتیجیة ًال ان اًولى اًلخطوات ألعداد اًلخطة 

. ئیس اًلجامعةاًعضاءھا من ًذوي اًالختصاص ولدیھم خبرة في ھًذا اًلمجال وان تكون برئاسة ر

اًالستراتیجي عرفة فًي ًعملیات اًلتخطیط عضاء ھذه اًللجنة ًممن لدیھم مأیجًب ان یكون ًكما و

 .ذه اًللجنةلیات اًلتقویم والتقییم ویفضل اًن یًتم اًشراك اًلطلبة وارباب اًلعمل فًي ھًوعم

 

مــــــــــــــــــــــاالس ت بـــــــــــــالمنص  ابــــــــاالنتس   التوصیف 
1- جمیل موسى ضباب الزیديا. د    رئیسا عمادة الكلیة عمید الكلیة 

2-  عضوا عمادة الكلیة معاون العمید العلمي  ودمحمنوري علي ا.د  

3- فینوس غالب كامل د.   القانون قسم مدیر شعبة ضمان الجودة  مقرراو عضوا   
4-  عضوا  عضو مجلس ارباب العمل قسم القانون  م.م. بالل عماد 

5-  عضوا  ممثل عن الطلبة  طالب في قسم القانون   غزوان طالب حسن   

6- زھیرم.م. محمد     عضوا  وحدة التعلیم األلكتروني مدرس مساعد 

7-  سكرتیرا عمادة الكلیة أداري م. قانوني  میادة أیاد زوین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . لجنة التخطیط االستراتیجي1

The Strategic Planning Committee 
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 لثانیةالخطـــــــوة ا

 
الخــــــــارجیة اًلداخلیة وملة لًلبیئة ااًعداد دراسة شجب ی ل اًعداد اًلخطة اًالستراتیجیة ،قب

  اًلخطة اًالستراتیجیة)(محفزاًت صیاغة 

 اًلخطة اًالستراتیجیة)(محفزاًت صیاغة لخــــــــارجیة وا لبیئة اًلداخلیة ا

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 )محفـــــــــــــــزاًت صیـــــــــــــــــاغة اًلخــــــــــطة اًالســـــــتراتیـــــجیة(  

 

 

 
 

 Preparing to Plan : . التحضیر للتخطیط2
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 الهيكل التنظيمي للكلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . )المخاطر(لًتقییم ًمكانة اًلمؤسسة اًلحالیة ًوتحدید ًعناصر اًلقوة ًوالضعًف والفرص ًوالتحدیات  
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 التعلیمیة المؤسسة استراتیجیة
 

 مــقدمـــــة
دول العالم ، إذ أن قدرة أي أن تحسین أداء المؤسسات التعلیمیة ُیشكل أھتماماً عالمیاً في جمیع 

مجتمع على أدارة مؤسساتھ وبرامجھ الحیویة مرتبط أرتباطاً مباشراً بفاعلیة وكفاءة المؤسسات 
 التعلیمیة ، وھذا ُیعد من أھم الخصائص التي ُتمیز مجتمع عن غیره من المجتمعات .

لذا دأبت أغلب الجامعات في العالم لتحسین النظام التعلیمي الجامعي لیتالئم مع مفاھیم أدارة 
وضمان الجودة باألخص في ظل التطورات المعلوماتیة والتكنولوجیة وحاجة كل المؤسسات 

 وااللتزامشاملة ومتجددة تواجھ التحدیات وتواكب متطلبات العصر  استراتیجیةالتعلیمیة لخطة 
 یق متطلبات الجودة الشاملة في برامجھا وسیاساتھا وأھدافھا التعلیمیة .بتطب

 :  )(SWOTأوالً : تحلیل 

 :نقاط القوة  – 1 

ُتعد كلیة النخبة من الكلیات األھلیة المعترف بھا في العراق من قبل وزارة التعلیم العالي  -
 اإلجازة، وحصلت على  2013من مجلس الوزراء عام  بموجب قراروالبحث العلمي 

والمؤرخة  1396النھائیة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بموجب األجازة ج ه/
 .9/4/2014في 

تمنح الكلیة الشھادات األكادیمیة للبكلوریوس بكفاءة تعلیمیة متمیزة وبما یتالئم مع رؤیة  -
 ورسالة وأھداف الكلیة .

ضمت في اول افتتاحھا على  إذالكلیة على خمس أقسام علمیة رصینة ، تشمل أقسام  -
قسم ھندسة تقنیات  قسم ھندسة تقنیات التبرید والتكییف ، االقسام الثالث (قسم القانون ،

 (قسم تقنیات التخدیر ،أخرین ھما بأستحداث قسمین الكلیة من ثم قامت ،  الحاسبات )
في توسیع نطاق التخصصات  الدؤوبلكلیة وذلك ضمن عمل ا قسم تقنیات االشعة)

 .ثم اضافت قسمي الصیدلة وطب االسنان العلمیة فیھا 
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تدریسي كفوء حاصل على شھادات علیا وبأختصاصات متنوعة ومن  وجود كادر -
 جامعات محلیة وعربیة وعالمیة رصینة .

 نقاط الضعف : – 2
 وذلك لحداثة نشوء الكلیة .ضعف األمكانیات المادیة نظراً لقلة عدد الطالب النسبي  -
 ضعف التواصل مع المؤسسات التعلیمیة العربیة والعالمیة . -

 الفرص : – 3
 سعي الكلیة الحثیث للحصول على األعتماد المؤسسي . -
المراجعة الدوریة للرؤیة والرسالة واألھداف لكل األقسام العلمیة ضمن الكلیة وفق  -

 خطة أستراتیجیة واضحة وقابلة للتنطبیق .

 التھدیدات : – 4
 وارد المالیة وعدم وجود تنوع للمدخوالت المالیة للكلیة .مقلة ال -
وجود أكثر من كلیة حكومیة وأھلیة ضمن الرقعة الجغرافیة للكلیة وبأختصاصات  -

 ا یخلق بیئة تنافسیة شدیدة .ممشابھة ألختصاصات الكلیة العلمیة ، م
 

 : ثانیاً : األجراءات المقترحة
 إیجاد بدائل لتنویع مصادر المردودات المالیة للكلیة .العمل على  -
تفعیل التواصل مع المؤسسات العلمیة المحلیة والعربیة لتطویر األمكانیات العلمیة  -

 والتعاون األكادیمي .

 

 كممارسات : أستراتیجیة المؤسسة التعلیمیةثالثاً : عناصر تقییم 
 اإللكترونيوجود رؤیة ورسالة وأھداف خاصة بالكلیة موثقة ومعلنة على الموقع  -

 للكلیة.
تتناسب الرؤیة والرسالة واألھداف مع أمكانیات الكلیة العلمیة وطموحاتھا القابلة  -

 للتحقیق .
ذات خبرة في مجال التعلیم الجامعي ، فضالً عن أستقطاب  كفؤةوجود ھیئة تدریسیة  -

الحاصلة على الشھادات العلیا من جامعات محلیة وعربیة ودولیة رصینة  الكوادر الشابة
 ومعترف بھا من قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي .

 

 : رابعاً : خطط التحسین
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العمل على تطویر البنى التحتیة للكلیة بما یتناسب والتطورات الحدیثة في وسائل  -
 التعلیم.

مستمرة ودوریة بما یتناسب مع كلیات التوأمة  تطویر المناھج الدراسیة بصورة -
 الحكومیة ودراسة أمكانیة أضافة مناھج جدیدة تتعلق بتطویر المناھج الدراسیة الحالیة .

تشجیع األساتذة على أنجاز البحوث العلمیة والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة  -
 على المستوى المحلي والعربي والعالمي . 

ة أستحداث أقسام علمیة جدیدة بما یخدم المجتمع وسوق العمل وتوفیر دراسة أمكانی -
 المختبرات والبنى التحتیة الالزمة لھا .

تنمیة مھارات الطلبة الصفیة والالصفیة بعمل دورات وورش عمل تختص بدراستھم  -
 وترتبط بخدمة المجتمع .

 
 واألدارة مةـــالحوك

 
 المـــقدمـــــة

أدوات وأسالیب وآلیات األدارة الحدیثة ، فهي تشمل كل األنشطة أهم حوكمة من ال دعتُ 

والفعالیات واألجراءات العملیة التي تتبناها وتقوم بها مجالس األدارات العلیا والمدراء التنفیذیین 

في أدارة منظومة العمل ، وذلك لألستعانة بها في تحقیق أهداف الخطط األستراتیجیة للمؤسسات 

 التمیز في عملیات تحسین الخدمات المستدامة ضمن أدارة الجودة الشاملة .ومواكبة التطور و 

بمستوى  لالرتقاءوقد لجأت أغلب المؤسسات التعلیمیة في الوقت الحاضر الى تطبیق الحوكمة 

، وقد زاد االهتمام بتبني حوكمة الجامعات التعلیم الجامعي وجودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع 

 .تطور معاییر تصنیف الجامعات دولیاً  لكالتعلیم المعتمدة وكذبعد تطور نظم 

إلى تقدیم اإلطار النظري لحوكمة مؤسسات التعلیم العالي وتسلیط الضوء  التحلیل اوتهدف هذ

 . على المبادئ والمعوقات التي تقف أمام تحقیق أهداف الحوكمة المؤسسیة

 

 :  )(SWOTأوالً : تحلیل 

 :نقاط القوة  – 1 
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  . هیاكل تنظیمیة وجزئیة واضحة یتم مراجعتها بصفة دوریة وجود .1

 وجود دورات وورش تدریبیة علمیة تساعد في رفع الكفاءة العلمیة . .2

 توفر نظام ضوابط سلوك الطلبة . .3

 

 

 

 نقاط الضعف :  - 2

 االفتقار الى نظام للتأمین الصحي . .1

 ضعف التعاون مع الجهات الخارجیة االخرى . .2

 الفرص : - 3

 .عتماد المؤسسي المعتمد من قبل الوزارة تطبیق معاییر األالعمل على  .1

 تعمل المؤسسة على تطبیق قانون الجامعات بشكل كامل ودقیق . .2

 تطبیق المؤسسة التعلیمیة نظام التدقیق الداخلي للجودة وعملیات التقییم الذاتي . .3

 

 :  جراءات المقترحةاألثانیًا : 

عقد دورات تدریبیة للقیادات العلیا في الكلیة للتعریف بالحوكمة ومبادئها ومعاییرها  .1

 .آلیات تطبیقها و 

 العلمیة .م اقسللحوكمة سواء على المستوى الكلیة او األأداریة انشاء مجالس  .2

 بمختلف جوانبها .تطبیق الحوكمة أمكانیة جراء دراسات علمیة حول مدى إ .3

 : كممارسات  الحوكمة واألدارةعناصر تقییم ثالثًا : 

  . وجود هیكل تنظیمي یتم مراجعته بصورة دوریة .1

 بصالحیات أداریة تؤهله لتطبیق كافة األنظمة والقوانین داخل الكلیة. مجلس الكلیة یتمتع  .2
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اخذ رأي الجهات المستفیدة بواسطة استبیانات یتم توزیعها على الطلبة والتدریسیین  .3

 . والخریجین وارباب العمل

 وجود خطط تدریبیة للتدریسیین والموظفین لغرض الرفع من كفاءة المنظمة . .4

 اعتماد تعلیمات وضوابط الترقیات المعممة من قبل الوزارة ویتم االلتزام بها  .5

 بصورة دوریة لمعرفة مشاكلهم وآرائهم ومقترحاتهم .لطلبة ل عمل أستبیانات .6

 

 : : خطة التحسین رابعاً 

الجودة یهدف الى سد الفجوات المطلوب تغطیتها في كافة جوانب ان اعداد خطة تحسین 

 ستكون خطة تحسین الكلیة كما یلي :النشطة الرئیسة بالكلیة ، و ا

 العمل على تطویر التخطیط االستراتیجي في الكلیة . .1

واألقسام العلمیة  اإلدارییناشراك الجمیع في وضع خطط  تطویر المؤسسة بما فیها  .2

 العلیا للكلیة . اإلدارةفضًال عن 

 التطویر المستمر لمنظومة البحث العلمي وتنمیة قدرات الكادر التدریسي للكلیة . .3

تطویر البرامج التعلیمیة وزیادة قوة االتصال والتعاون مع المؤسسات التعلیمیة والجامعات  .4

 الرصینة  والجهات االخرى .

 تطویر نظم المعلومات واالدارة االلكترونیة في المؤسسة . .5

 العمل على توفیر االمن الوظیفي للموظف وانظمة التأمین الصحي . .6

 
 والمادیة المالیة الموارد

 
 مــقدمـــــة

لكل مؤسسة مواردھا المالیة والمادیة والتسھیالت الداعمة المالئمة لطبیعة نشاطھا وحجمھ ، بما 
تلك الموارد وتنمیتھا ،  استخدامُیمكنھا من تحقیق رسالتھا وأھدافھا ، وتحرص على كفاءة 

 ویتكون ھذا المعیار من عنصران  أساسیان :
 ، وتشمل : للمؤسسة المالیة الموارد  -1
 المالیة للموازنة الكمیة المؤشرات 
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 الموازنة في المصروفة المبالغ. 
 للمؤسسة االستثمار عوائد. 

 
 : وتتضمن ، المادیة الموارد -2
  كل ما یتعلق بالبنیة التحتیة للمؤسسة من قاعات ومكاتب ومختبرات وورش ومعامل. 
 للمؤسسة المتوفرة الخدمات. 
 االنترانیت منظوماتو الحاسوب أجھزة، ك التقنیة الموارد . 

 
 

 ضمان ، و وجودتھا الجامعیة البیئة سالمة لضمان الرئیسة المعاییر من ویُعد ھذا المعیار
 ووضع السلیم المالي التخطیط حیث من ادارتھا وحسن البیئة لھذه الالزمة المالیة المصادر توفر

 خطط ، ووضع رؤیتھا ، ورسالتھا مع بما یتناسق ومھامھا المؤسسة ألنشطة الواضحة المیزانیات
تحقق  وشفافة مسؤولة ومادیة مالیة أداریھوجود خطة  المحتملة ، فضالً عن ضمان المخاطر ألداره

 المؤسسة التعلیمیة .تطلعات 

 :  )(SWOTأوالً : تحلیل 

 :نقاط القوة  – 1
 وجود نظام محاسبي موثق ومعتمد وموحد تلتزم بھ كافة وحدات الكلیة . -1
 الھیكل في المالي والتدقیق المالیة بالشؤون متخصصة ووحدات شعب وجود -2

 .للكلیة التنظیمي
 واالنظمة الساریة القوانین تنفیذ خالل من المحاسبیة للقوانین االمتثال -3

 . الوزارة من المعلنة والتوجیھات
امتالك بنى تحتیة مجھزة بما یلزم لسیر العملیة التعلیمیة وفتح المختبرات العلمیة  -4

  والقاعات الدراسیة .
 

 : الضعف  نقاط  -  2
 .عدم كفایة التخصصات المالیةماأدى الى  للكلیةالمالي عدم تنوع مصادر التمویل  .1
 .وتنویعھا الموارد دعم بھدف للتمویل ثانویة اضافیة موارد وجود عدم .2

 
 :  التھدیدات  – 3

 إزدیاد اعداد الكلیات یُشكل منافسة جادة في مرحلة القبول المركزي .  .1
عدم أستیفاء مبالغ األقساط الدراسیة بصورة كاملة نتیجة عزوف بعض الطالب عن  .2

واألمراض التي تُعد معلماً مھدداً دفعھا للكلیة على خلفیة أنتشار ظاھرة األوبئة 
للموسسات األكادیمیة وخصوصاً االھلیة منھا كونھا مستقلة مالیا ولھا شخصیة تعتمد 

 على وارداتھا ودخلھا السنوي .
  : الفرص  – 4
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 ةھادف ةاستراتیجی خططجھود كبیرة لتحدید االصالحات ووضع  كلیة النخبة الجامعة ذلتب 
ق متقدمة والعمل على تحسین جودة مرافقھا الدراسیة ائبأسالیب و طرتطویر نظامھا التعلیمي ل

من اجل تحقیق الغایة االساسیة وھي تخریج افراد یلبون حاجة المجتمع وسوق ، والبنى التحتیة 
 . عملال

 

 

 :  المقترحة اإلجراءاتثانیًا : 

التي تساھم في االرتقاء إیجاد مصادر تمویل إضافیة من اجل رفد الكلیة بالواردات المالیة  -1
 بالبنى التحتیة والخدمات العامة في الكلیة .

 .المستقبلیة والمتطلبات لالحتیاجات شمولیة خطة وضع -2
 

 :ثالثاً : خطة التحسین 

 األنشطة لجمیع الحاضنة البیئة یشكل كونھ من والمادیة المالیة الموارد معیار أھمیة تأتي
 وخدمة العلمي والبحث والتعلم التعلیم من األكادیمیة المؤسسة بھا تضطلع التي والمھمات
 وإداریین وباحثین وأكادیمیین طلبة من البشریة للمصادر الراعیة البیئة یشكل أنھ كما المجتمع،
، لذا فأن خطة التحسین في ھذا المجال یُعد من األمور المحتمة والواجب  الخدمات وموظفي

 عملھا بصورة دوریة ، وھذا یتطلب :
 الكفیلة اإلجراءات وتنفیذ المستمر، وتحسینھا ومراقبتھا الكفؤة الخطط وضع - 1

  . دوري بشكل ومراقبتھا الخطط ھذه بتنفیذ
 ووضع السلیم المالي التخطیط حیث من ،ة الموارد المالیة إدار سنحُ  ضمان - 2

 بتوفیر الكفیلة الخطط ووضع،  ومھماتھا المؤسسة ألنشطة الواضحة المیزانیات
 ووضع األكادیمي، النطاق خارج من أو األكادیمیة المصادر من سواء ذلك

  . المحتملة المخاطر إلدارة خططال
 اي حدوث عند واالجھزة للمباني دوریة صیانة ة والتعلیمی البیئة تحسین - 3

 .اعطال
 

 التدریس ھیئة أعضاء
 مــقدمـــة

ُیعد الكادر التدریسي عماد المؤسسات التعلیمیة ، والركیزة األساسیة التي ترتكز علیها 

هذه المؤسسات ، مایستوجب مراعاة الشروط الواجب توفرها في التدریسي عند مقابلته من قبل 
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الكفاءات العلمیة الحاصلة على الشهادات األكادیمیة  اختیارإدارة الجامعة أو الكلیة ، إذ یتوجب 

 من جامعات رصینة ومعترف بها محلیًا وعربیًا وعالمیًا .

لفیف من التدریسیین األكفاء ذوو الخبرة والكفاءة العلمیة ، مالك كلیة النخبة الجامعة من  یتألف 

 علیا .الكفاءات والطاقات الشبابیة أصحاب الشهادات ال استقطابفضًال عن 

موزعین على ، تدریسي  خمسة وثمانون) 85(ویتألف الكادر التدریسي لكلیة النخبة الجامعة من 

) 34(و ، تدریسي من حملة شهادة الدكتوراه  واحد وخمسون) 51بینهم (،  السبعةأقسام الكلیة 

 ، وكما موضح في الجدول التالي : تدریسي من حملة شهادة الماجستیر  وثالثون أربعة

 قسام كلیة النخبة الجامعةول بالبیانات الخاصة بالهیئة التدریسیة ألجد

 أستاذ البكلوریوس الماجستیر الدكتوراه اقسام الكلیة ت
استاذ 
 مساعد

 مدرس
مدرس 
 مساعد

 العدد الكلي

 13 7 5 1 ال یوجد ال یوجد 7 6 قسم القانون 1

2 
هندسة تقنیات 

 الحاسبات
 13 5 6 2 ال یوجد ال یوجد 5 8

3 
هندسة تقنیات التبرید 

 والتكییف
 12 5 5 1 1 ال یوجد 5 7

 14 5 2 2 5 ال یوجد 5 9 تقنیات االشعة 4
 16 6 6 2 2 ال یوجد 6 10 تقنیات التخدیر 5

6 
تقنیات المختبرات 

 الطبیة
 8 2 4 1 1 الیوجد 2 6

 9 4 الیوجد 2 3 الیوجد 4 5 طب األسنان 7
 

 :  )(SWOTأوالً : تحلیل 

  :نقاط القوة  - 1

 وجود كفاءات تدریسیة متمیزة ومتنوعة وبأختصاصات متنوعة . -1
 إعتماد أغلب التدریسیین اسلوب التدریس الحدیث (تعلیم الكتروني) . -2
 وتوفر قاعدة بیانات خاصة بالتدریسیین . -3

 
 :الضعف  نقاط- 2
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المناظرة عدم وجود برامج تدریبیة على المستوى الدولي (مع الجامعات االجنبیة  -1
 باألختصاص) .

 قلة أعداد األساتذة الحاصلین على اللقب العلمي ( أستاذ دكتور ) . -2
 

 :  التھدیدات -3
 ضعف أفاق التعاون مع الجامعات المحلیة والعربیة المناظرة . -1
ھناك تھدیدات عامة تواجھ أغلب الجامعات العراقیة وھي كثرة حملة الشھادات العلیا ،   -2

مع وجود نسبة غیر قلیلة من حاملي ھذه الشھادات الحاصلین علیھا من جامعات خارج 
العراق والتي قد تكون جامعات غیر رصینة أو غیر معترف بھا ، مما ینذر بتراجع 

 المستوى التعلیمي في العراق .
 

  : الفرص -4
توجھ وزارة التعلیم العالي لتنفیذ البرنامج الشامل لتطویر االداء الجامعي، الحرص على تنمیة    

الخبرات لدى التدریسیین من خالل تطویرھم ألسالیب التعلم واعتمادھا والسعي لعقد توأمة مع 
 الجامعات العالمیة والشركات العالمیة من خالل سوق العمل.

 :  المقترحة اإلجراءاتثانیًا : 

 تعزیز الدور الذي یمارسھ التدریسي عن طریق تنوع أسالیب التعلم المختلفة. .1
توفیر وسائل االتصال الحدثیة ( االنترنت) للتدریسي لالطالع على البحوث واخر  .2

 تطورات البحوث والمناھج. 
3.  

 : داءاألثالثاً : خطة تحسین 
 التدریسیة ضمن رؤیة ورسالة واھداف الكلیة .تحدید احتیاجات الكلیة من الھیئات  -1
 دعم التدریسیین في مجال البحث العلمي والمشاركة بالندوات ووورش العمل الخارجیة . -2
 توقیع االتفاقیات مع القطاع الحكومي واالھلي لتطویر الخبرات لدى التدریسیین . -3

 
 بةــــالطل

 مــقدمــــــة
أن أساس أي مؤسسة تعلیمیة ھو وجود الطلبة ، فالطلبة ھم ثمرة ونتاج أي عملیة تعلیمیة        

 وھم غایة وجود المؤسسات التعلیمیة في كل أنحاء العالم .

وتسعى كلیة النخبة الجامعة الى وضع جل أھتمامھا بأبنائھا الطلبة والعمل على تھذیب وغرس 
دیثة لدى الطالب ألكسابھ المھارات والمعارف والمعلومات الالزمة المفاھیم واالسالیب العلمیة الح

لجعلھ عنصر فاعل في المجتمع ، كما تعمل الكلیة على توفیر كافة المستلزمات الضروریة من 
 قاعات دراسیة ومختبرات حدیثة . 
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من  ویتم قبول الطلبة في الكلیة وفق التعلیمات والقوانین الخاصة بالقبول المركزي الصادرة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، كما أن ھناك تعلیمات خاصة بالنقل واالستضافة یتم 

 متابعتھا وااللتزام بھا من قبل شعبة شوؤن الطلبة . 

 :  )(SWOTأوالً : تحلیل 

  :نقاط القوة  - 1

 العلمي.وجود سیاسیة معلنة للقبول في الكلیة حسب ضوابط وزارة التعلیم العالي والبحث  .1

 تحتفظ الكلیة بملف خاص لكل طالب یتضمن مستواه الدراسي وسلوكه ونشاطه.  .2

توفر الكلیة كافة الدالئل االرشادیة للطلبة من مناهج دراسیة وأسماء الكادر التدریسي  .3

 والمختبرات العلمیة والیة التسجیل بالكلیة وكیفیة حساب الدرجات لكل طالب. 

اد المقبولین في الكلیة وكذلك الطلبة المفصولین في وجود قاعدة بیانات تتضمن أعد .4

 الغیاب والرسوب. 

 وجود قاعدة بیانات كاملة عن الخریجین.  .5
 

 : الضعف  نقاط  -2
 عدم توفر أقسام داخلیة للطلبة.  .1
 عدم وجود برامج خاصة لدراسة احتیاجات الطلبة. .2
 عدم وجود برنامج ارشاد اكادیمي. .3
 عدم اقامة دورات للخریج العاطل عن العمل.  .4
 عدم وجود مركز متخصص لالرشاد التربوي والنفسي للطلبة وأعضاء ھیئة التدریس.  .5
 

 :  التھدیدات  – 3
، وعدم وجود منافسة قویة من التعلیم الموازي والدراسات المسائیة في الكلیات الحكومیة       

طالب من خالل العوالمة على الدراسة خارج البلد نظرا أستقرار الوضع االمني للبلد وتاثر ال
  لتقلص فرص التعیین الحكومي. 

 
  : الفرص  -4 

تشجیع الطلبة على تنمیة مھارتھم الذھنیة من خالل عمل النشاطات الالصفیة في  -1
المختبرات العلمیة بالنسبة لألقسام العلمیة ، والمحكمة األفتراضیة بالنسبة لطالب قسم 

 .القانون 
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األھتمام بموضوع التدریب الصیفي وحث الطلبة على األبتكار واألبداع بأعطاء درجات  -2
 أضافیة للطالب المتمیز.

مراعاة ظروف الطلبة من ناحیة دفع األقساط السنویة والنظر في أوضاع الطالب الذین  -3
 یعانون من ظروف مادیة صعبة .

 :  المقترحة اإلجراءاتثانیًا : 

 للطلبة في مجلس الكلیة بھدف المشاركة في صنع القرار.أیجاد ممثلیة  .1
توفیر أجراءات عادلة ومنصفة لقبول الطلبة في االقسام المختلفة في الكلیة مقارنة مع  .2

 الكادر التدریسي. 
 توفیر المزید من المختبرات العلمیة والعمل على أستحداث أقسام علمیة جدیدة . .3

 
 

 

 : : خطة تحسین األداء ثالثاً 
أمكانیة توفیر المساحات الكافیة للطلبة لممارسة النشاطات الریاضیة والثقافیة الخاصة بھم  .1

 وتفعیل وحدة النشاط الطالبي في الكلیة. 
تفعیل وحدة االرشاد النفسي والتربوي في الكلیة لالطالع على مشاكل الطلبة االجتماعیة  .2

 والمساعدة في حلھا.
العمل على إیجاد آلیھ للتعاون بین الكلیة والخریجین من خالل متابعتھم في دوائرھم  .3

وعمل استبانات لھم لمعرفة ما مدى فائدة المناھج العلمیة في حیاتھم العملیة وكذلك عمل 
 الدورات للخریجیین العاطلین عن العمل في الكلیة ومتابعتھم. 

 
 العلمي البحث

 
 مــقدمــــــة

یُعد البحث العلمي جوھر التعلیم الجامعي وأھم أھداف مؤسسات البحث العلمي ، لذا نجد        
أھتماماً واضحاً تولیھ المؤسسات التعلیمیة والبحثیة للبحث العلمي ، بسبب أرتباط أولویات 

دیة ، البحوث العلمیة بأولویات خطط التنمیة بجمیع مجاالتھا التكنلوجیة ، األجتماعیة ، األقتصا
 الثقافیة ، والسیاسیة .

 ، البحث العلمي بجمیع جوانبه ( االنسانیة والعلمیة)فأنها تشجع كلیة النخبة الجامعة ل وبالنسبة

تشكیل لجنة علمیة من مختلف أختصاصات الكلیة ومن األساتذة أصحاب الشهادات حیث یتم 

اللجنة تذلیل العقبات التي تواجه تتولى هذه ، في بدایة كل عام دراسي العلیا واأللقاب العلمیة 
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، وفیما  الباحث العلمي وكذلك اقامة الورش والندوات العلمیة المختلفة ضمن تخصصات الكلیة

  یلي جدول یوضح نشاطات البحث العلمي في الكلیة .

 جدول بالنشاطات العلمیة في الكلیة

 العدد أسم النشاط  ت
 41 عدد البحوث الكلي  1
 7 عدد البحوث المنشورة او المقبولة للنشر في مجالت رصینة ضمن مستوعبات سكوبس  2
 2 عدد المؤتمرات 3
 34 عدد البحوث المنشورة ضمن مجالت المؤتمرات  4
 38 والورشعدد الندوات  5

 

 :  )(SWOTأوالً : تحلیل 

 :نقاط القوة  - 1

 والندوات وورش العمل .وجود لجنة علمیة تتولى أقامة المؤتمرات العلمیة  -1
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 التدریسیین على السعي لنشر بحوثهم في المجالت العالمیة الرصینة .حث  -1

 توفر رغبة لدى التدریسیین لألبداع والتمیز في البحث العلمي . -2

 التوجه ألستخدام المواقع االلكترونیة والمنصات العلمیة الحدثیة في میدان البحث. -3

 
 :  جراءات المقترحةاألثانیًا : 

 المالي للبحث العلمي .العمل على زیادة التخصیص  .1
عمل ندوات داخل الكلیة ألرشاد التدریسیین ممن لم یعملوا بحوث علمیة سابقاً ،  .2

 لتوضیح المجالت العالمیة والمحلیة الرصینة وكیفیة النشرفیھا . 
 العمل على المشاركة في مشروعات بحثیة ممولة من مؤسسات بحثیة محلیة وعالمیة . .3

 
 : : خطة تحسین األداء ثالثاً 

 . توفیر بنى بحثیة كافیة في الكلیة ، السیما االلكترونیة.1       
 الباحثیین العراقیین خارج العراق في مراكز بحثیة رصینة. مع. التنسیق 2       
 . توفیر البیئة المناسبة لمشاركة المؤسسات الدولیة. 3       

 
 المجتمع خدمة

 مـقـدمـــــة
والجھات المستفیدة بأسلوب المجتمع تلتزم سیاسة الجودة بتقدیم خدمات تفي بأحتیاجات 

مستمر دارة الجودة التي یتم تطویرھا بشكل إعتماد المؤسسي في لمعاییر األ وفقاً  عصري ومبتكر
 لتالئم حاجات المجتمع المتجددة .

عند وضع أي  االعتباروتُعد خدمة المجتمع من األنشطة المھمة والفعالة التي یجب أن تؤخذ بنظر 
خطة أستراتیجیة ألي مؤسسة تعلیمیة أو غیر تعلیمیة ، إذ تعمل أنشطة خدمة المجتمع على 

 تحسین صورة المؤسسة وسمعتھا األكادیمیة .

ع ضمن أعمالھا وخططھا ، كما تعمل على وتعمل كلیة النخبة الجامعة على تضمین خدمة المجتم
تشجیع أعضاء ھیئة التدریس والموظفین والطلبة على المشاركة الفاعلة والبناءة في خدمة 
المجتمع ، فضالً عن الجھود المبذولة من قبل الكلیة لتخریج طلبة فاعلین في المجتمع وسوق 

 العمل .
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 :نقاط القوة  - 1

والمشاركة في  وورش العمل داخل الكلیة ندواتالعمدت كلیة النخبة الجامعة الى عمل  -1
بما یخص المواضیع التي تدرس مشاكل المجتمع وتحاول المؤتمرات خارج الكلیة 

 الحلول المناسبة. القتراح بنتائجالخروج 
 .تقدیم بحوث لخدمة المجتمع على كادر الكلیة  عمل -2
عمل زیارات میدانیة توعویة مبادرات الخاصة بخدمة المجتمع ، كلدى الكلیة العدید من ال -3

، كذلك  ومحو األمیة لمكافحة المخدراتوإعطاء محاضرات توعویة لعدة مدارس 
 )خیمة خدمات طبیة (فضالً عن عمل  زیارت علمیة الى شركات وقنوات فضائیة ،

 .لسنوات متتالیة) علیھ السالم(مفرزة طبیة لزائري االمام موسى ابن جعفر الكاظم و
 

 : الضعف  نقاط  -  2
 .عدم وجود خطط معلنة وموثقة في المؤسسة التعلیمیة للخدمات المجتمعیة -1
 . داخل الكلیة  عدم وجود مراكز ووحدات متخصصة -2

 

 : الفرص   -  3
تحدیداً مع بعض منظمات المجتمع لیات التعاون المختلفة آكلیة الى تطویر لتسعى ا -1

 المدني.
 .لتطور الذاتي والمھني لالفرصة إتاحة الى  سعىت -2
واضح في تنظیم المبادرات الخاصة بخدمة المجتمع وعمل  اندفاعلدى الكادر التدریسي  -3

 الزیارات المیدانیة الخاصة بھذا الموضوع . 
 

 : التھدیدات   -  4
 .التخصیصات المالیة القلیلة كافة في ضوء متطلبات العمل  -1
إنتشار األوبئة واألمراض یمنع أو یحد من األعمال الخدمیة والزیارات المیدانیة الُمقدمة  -2

 .للمجتمع 
  

 : المقترحة اإلجراءات : ثانیاً 

 .في خدمة المجتمع خصصة تاستحداث مراكز ووحدات م .1
  .العمل على استحداث لجان للمبادرات والمشاریع التنمویة  .2
 وعلمیاً  ونفسیاً  تھدف الى فھم ذات الطالب اجتماعیاً والتي كادیمي األ اإلرشادوحدة إیجاد  .3

 .مواھبھ وقدراتھ وتفعیلھا والعمل على استغاللھا بالشكل الصحیح  الكتشافومساعدتھ 
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 :كممارسات  عناصر تقییم المحور : ثالثاً 

عالن عن المؤتمرات والندوات وورش العمل نشر واألالیقوم الموقع االلكتروني ب .1
 .للخدمات المقدمة من قبل الكلیة 

 .مجال خدمة المجتمع في وورش عمل تقوم الكلیة بعقد دورات  .2
 . في مجال خدمة المجتمعزیادة الوعي التعلیمي للطالب كوادر التدریسیة بتقوم ال .3

ھلھم للتطبیق في الواقع ؤسھام في تخریج الطلبة بكفاءة دراسیة تاألتعمل الكلیة على  .4
 .العملي الخاص بمجالھم 

 
 جــــاھــــــالمن

 مـقـدمــــة
تأخذ المناھج الدراسیة حیزاً مھماً في معاییر جودة أي مؤسسة تعلیمیة في العالم ، إذ 
ُیعد المنھج الدراسي أساس العملیة التربویة والتعلیمیة فھو أداة مجتمعیة ودولیة لتحقیق األھداف 

یسعى الیھا لبناء المجتمع وتحقیق الخطط التنمویة الشاملة على المدى الطویل والقصیر، التي 
كما أنھ وسیلة لتشكیل وتقویم سلوكیات أفراد المجتمع في الحاضر والمستقبل ألنھ یزود الطلبة 
بالمعلومات والحقائق والمفاھیم التي تجعلھم یتخصصون في موضوع معین ویأخذونھ كمسار 

 لعملیة القادمة وتحفزھم على البحث واألستمراریة في طلب العلم والتعلم .لحیاتھم ا

وقد أھتمت كلیة النخبة الجامعة بتطویر مناھجھا وإیجاد الطرق العلمیة الواضحة 
ألیصال المعلومة للطلبة ، فضالً عن إیجاد الطرق البدیلة للتعلیم والتعلم مع ظھور جائحة 

 كورونا .

ة الجامعة وحسب تعلیمات دائرة التعلیم األھلي في وزارة التعلیم كما تعتمد كلیة النخب
العالي والبحث العلمي ، وحسب نظام التوأمة ، على كلیات وجامعات عراقیة للحصول على 
المناھج الدراسیة ألقسامھا العلمیة ، مثل كلیة القانون / الجامعة المستنصریة والكلیة التقنیة 

 الوسطى .

 :  )(SWOTأوالً : تحلیل 
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 :نقاط الضعف  - 2

 ضعف اإلمكانات و عدم مواكبة التطورات العالمیة في تطور المناھج  . -1
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 والرسالة على أرض الواقع و العمل على تغییر ما ال یمكن تحقیقھ .
 

 :التھدیدات  - 3

 قلة التخصیصات المالیة لمتابعة التغییر الحاصل في المناھج و في بعض األحیان . -1
 قد تؤثر التوأمة على طرح األفكار الجدیدة لمتابعة ما استجد في تطور المناھج . -2

 
 
 
 : : اإلجراءات المقترحةثانیاً 
العمل على مراجعة دوریة للمناھج التعلیمیة من خالل لجان متخصصة و مواكبة  .1

 التطور و التقدم العلمي .
اعداد تقاریر لمعرفة التطور في المناھج و مواكبة عن حاجات سوق العمل و اعداد  .2

 المناھج المالئمة .
اتھم لتطویر المناھج و البرامج عمل أستبانات لمعرفة آلراء الطلبة لتحدید متطلب .3

 التعلیمیة .
 التوازن بین متطلبات التحدیث المناھج و حاجات المجتمع . .4
 العمل على توفیر اإلمكانیات المالیة الالزمة من اجل احداث التغییرات في المناھج. .5
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 :ةــــــــالثــــــالث وةــــــــخطال

لكلیة  االستراتیجیة الخطة لبناء األساسیةالمكونات -3
 . النخبة الجامعة االھلیة

 كلیة النخبة الجامعة ( التعلیمیة  رؤیة المؤسسة  (. 
 كلیة النخبة الجامعة( التعلیمیة المؤسسة رسالة. ( 
 . التقییم 
 . االھداف العامة للكلیة 
 . االھداف العملیة 
 . خطط العمل 
 . مؤشرات االداء الرئیسیة 

 
 واھداف الكلیةرؤیة ورسالة 
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    الرؤیة   3-1 
 الطبیة العلوم مجاالت في ومعرفیاً  تعلیمیاً  رائدة كلیة تصبح ان الى الجامعة النخبة كلیة تتطلع

 التكنولوجیا مواكبة خالل من والدولي، واالقلیمي المحلي المستوى على واإلنسانیة والھندسیة

 صرحاً  تكون الن والتطلع التنمیة قاطرة ودفع المجتمع احتیاجات لتلبیة التعلیم مجال في العالمیة

 وفق على علمیاً  إعداداً  ومعدین االخالق مبادئ بأسمى الطالب من اجیال بتخریج معروفاً  أكادیمیاً 

 .المجتمع على فعال تأثیر ذو لیصبحوا متجدد منظور

 الرسالة   3-2

وفق  واإلنسانیةاعداد خریجین متمیزین علمیاً ومھنیاً في مجاالت العلوم الطبیة والھندسیة  -

 .معاییر الجودة

 .مواكبة التطورات المعرفیة والتكنولوجیا وتطویر العملیة البحثیة -

 .السوق داخل العراق وخارجھ باحتیاجاتخدمة المجتمع وتنمیتھ والوفاء  -

 .واخالقیاتھا وآدابھاتعزیز قیم المھنیة  -

 .ترسیخ االنتماء والھویة الوطنیة -
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 .استحداث تخصصات نوعیة تلبي حاجات المجتمع ومتطلبات العصر -

 م ـــالتقیی 3-3

  النخبة الجامعةكلیة  تؤدي العراق، في االھلیة  العالي التعلیم مؤسسات إحدى باعتبارھا
لشریحة  تقدمھا التي التعلیمیة الخدمات خالل من للمجتمع والتطور التقدم تحقیق في فّعاال دوراً 
 العلمي كالبحث متعددة مجاالت في األخرى نشاطاتھا إلى إضافة الواعد، شبابنا من واسعة

الطبیة  والمرتبطة بالتخصصات المجتمع منھا التي یعاني المشكالت حل في والمساھمة الرصین
علمیة مختلفة  تخصصات في العمل بخریجین سوق رفدھا إلى إضافة ،والقانونیة  ھندسیةوال

 . عالیة والمنتج بكفاءة العمل المتقن على تؤھلھم مھارات یمتلكون

 في العراقیة العلمي والبحث العالي التعلیم مؤسسات تلعبھ الذي نفسھ السیاق في 
 :وھي  أداءھا تحكم التي والقیم المبادئ من مجموعة الكلیة تتبنى البلد، تطور في المساھمة

 .الكلیة في العاملین جمیع ببن الوطني االنتماء روح بث - أ
 . علیھ المحافظة یجب علمي ورصید وطنیة وثروة علیا قیمة الجامعي األستاذ - ب
 .الكلیة بھا تقوم التي الفعالیات جمیع في والشفافة النزاھة - ت
 الكلیة  في العاملین قبل من تطرح التي المشاكل جمیع مع التعامل بموضوعیة - ث

 . مستویاتھم  بمختلف
 المصالح على العامة المصالح وتغلیب وبث روح الفریق الواحد األنانیة عن االبتعاد - ج

 . الشخصیة
بما تملیھ  التصرف على الدائم والتثقیف الكلیة  أداء تحكم التي االلتزام بالقوانین - ح

 أخالقیات المھنة .
بما تملیھ  التصرف على الدائم والتثقیف  الكلیة أداء تحكم التي االلتزام بالقوانین - خ

 اخالقیات المھنة .
ویجب المحافظة علیھ وتزویده بكافة  الحقیقیة البلد ثروة ھو الطالب أن الكلیة تعتبر - د

المعارف والمھارات التي تؤھلھ لدخول سوق العمل ، واضعھ نصب اعینھا مصلحتھ 
 بعد تخرجھ . وحتى الكلیة داخل بھا یتدرج التيفي جمیع المراحل 

الشركاء االساسیون الذین یجب ادامة وتعزیز  ھم الخارجیة والجھات العمل سوق - ذ
 التواصل والتفاعل معھم .

 االبداع العلمي واالبتكار والتفكیر الخالق أساس النجاح .  - ر
 البحث العلمي ركن اساسي من اركان التطویر المستمر . - ز

 االلتزام نحو البیئة المستدامة وخدمة المجتمع .  - س
 

  االھداف    3-4

حاصلة على شھادات علیا من جامعات رصینة  كفؤةتوفیر مالكات تدریسیة وتربویة  -1

 .لالرتقاء بمستوى التعلیم في العراق
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 .تشجیع البحث العلمي والمساھمة في أنتاج بحوث علمیة رصینة -2

بخدمة المجتمع وخلق  لإلسھاماالرتقاء بمستوى الطالب العلمي والفكري وتنمیة مھاراتھ  -3

 .المھنة وقیمھا بآدابجیل ملتزم 

 .تطویر الخطط الدراسیة التي تساھم في تحسین وتطویر المناھج العلمیة -4

العمل على تعزیز التفاعل المستمر بین الكلیة والمؤسسات التعلیمیة وایضاً مؤسسات المجتمع -5

ما ینسجم مع سیاسات التربیة والتعلیم المدني عن طریق عقد الشراكات مع المؤسسات المختلفة ب

 .في العراق

 

 

   یة .....لاالھداف العم   5-3

من أجل تحقیق االھداف العامة للكلیة ، ھناك مجموعھ من االھداف العملیة التي یجب 
، لذا  (2021-2026)تحقیقھا في الفترة الزمنیة المخصصة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة 

 ر عن امور نھائیة محددة ویمكن أجمالھا بما یلي : بفھي تع

) التوسع المؤسسي الھادف الى فتح أفاق علمیة جدیدة في ظل التحدیات 1الھدف العام رقم (
 التي تواجھ المجتمع والكلیة  .

 یمكن تحقیق ھذا الھدف العام من خالل انجاز االھداف العملیة التالیة : 

من خالل استحداث التخصصات العلمیة ولیة راسات االزیادة اعداد المقبولین في الد 1-1
 الحدیثة وتوسیع الطاقات االستیعابیة .

وفقا لمتطلبات االسراع في تحقیق أھداف ة والمؤھلة الكفؤ التدریسیةتوفیر المالكات  1-2
 . علمیة واالقتصادیة واالجتماعیة التنمیة ال

ولوجي في التطور العلمي والتكناستحداث مسارات جدیدة للتعلیم والتدریب لمواكبة  1-3
 وبما ینسجم مع حاجات البلد .  المجاالت العلمیة المختلفة

 
) نیل مكانة متقدمة من بین مؤسسات التعلیم العالي المحلیة والعربیة 2الھدف العام رقم (

 والعالمیة وتعزیز ثقة المجتمع بالكلیة .

 العملیة التالیة : یمكن تحقیق ھذا الھدف العام من خالل أنجاز االھداف 

االیفاء بمعاییر ضمان الجودة للحصول على االعتماد البرامجي والمؤسسي بموجب المعاییر  2-1
 الوطنیة . 

 تعزیز دور الكلیة في تطویر منظومة التعلیم العالي العراقیة والعربیة والعالمیة . 2-2
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 تعزیز دور الكلیة في تطویر المجتمع المحلي ونیل ثقتھ .  2-3

 تعزیز مكانة الكلیة من خالل تطویر أسالیب العمل واالتجاه نحو الكلیة الذكیة .. 2-4

) : تأھیل خریجین یمتلكون مھارات ومعلومات تلبي متطلبات العصر 3الھدف العام رقم (
 وسوق العمل .

 یمكن تحقیق ھذا الھدف العام من خالل أنجاز االھداف العملیة التالیة : 

 الوطنیة والعالمیة التي من شأنھا رفع جودة التعلم الجامعي . تطبیق المعاییر 3-1

ربط البرامج التعلیمیة بمتطلبات سوق العمل من خالل مشاركة أرباب العمل والخریجین في  3-2
 تطویر المناھج بشكل مستمر . 

تمثیل الطلبة ضمن مجالس االقسام ومجلس الكلیة وأشراكھم في التحسین المستمر للعملیة  3-3
 التعلیمیة .

 زیادة رضا الطلبة عن الخدمات الجامعیة التعلیمیة من خالل التحسین المستمر .  3-4

االھتمام برعایة وتشجیع الطلبة المبدعین على جمیع المستویات ((العلمیة ، الریاضیة  3-5
 والفنیة ) .

لكلیة دعوة موظفي القطاعین العام والخاص من ذوي التخصصات المناظرة لتخصصات ا 3-6
 لالشتراك في مناقشة مشاریع التخرج لمرحلة البكالوریوس .

) أعضاء ھیئة التدریس ذوي كفاءة ومھنیة عالیة ومعروفین محلیا وعربیا 4الھدف العام رقم (
 وعالمیا ..

 یمكن تحقیق ھذا الھدف العام من خالل أنجاز االھداف العملیة التالیة : 

ة التدریسیة العلمیة من خالل الدورات وقدرات أعضاء الھیئمستمر لمھارات التطویر ال 4-1
 التدریبیة وتكثیف المشاركة في المؤتمرات والندوات .

 ة التدریسیة في الجوانب الصحیة واالجتماعیة .زیادة االھتمام بأعضاء الھیئ 4-2

 ة التدریسیة .وأخالقیات المھنة لدى أعضاء الھیئترسیخ القیم الجامعیة  4-3

 ة التدریس عن الخدمات الجامعیة . ادة رضا أعضاء ھیئزی 4-4

 توسیع العالقات مع الجامعات والكلیات المناظرة محلیا وعربیا وعالمیا . 4-5

) : االستمرار في انجاز ونشر بحوث علمیة رصینة تخدم خطط التنمیة 5الھدف العام رقم (
 والمجتمع .

 یمكن تحقیق ھذا الھدف العام من خالل أنجاز االھداف العملیة التالیة : 
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تعزیز التعاون مع المؤسسات الحكومیة والقطاع الخاص لنقل المعرفة من خالل بحوث  5-1
 التخرج لطلبة المراحل المنتھیة والتي تمثل حلوال لمشاكل المجتمع .

بحث العلمي (( مختبرات ، مواد ، فرق عمل التطویر والتحدیث المستمر للبنى التحتیة لل 5-2
 متعددة التخصصات )) . 

 زیادة نشر البحوث العلمیة في المجالت العالمیة الرصینة . 5-3

 

 

 ) : توظیف أمثل للموارد المالیة والمادیة للكلیة  مع تنویعھا وتعظیمھا . 6الھدف العام رقم (

عملیة تتمحور حول محورین أولھما یمكن تحقیق ھذا الھدف من خالل أنجاز عدة اھداف 
 التوظیف االمثل للموارد والثاني تنویع وتعظیم ھذه الموارد . 

 ) : ھیكل تنظیمي مالئم وجھاز اداري على درجة عالیة من المھنیة .  7الھدف العام رقم (

 یمكن تحقیق ھذا الھدف العام من خالل انجاز االھداف العملیة التالیة :

 ظیمي یتوافق مع رؤیة ورسالة الكلیة ویحقق اھدافھا . تصمیم ھیكل تن 7-1

اختیار القیادات االداریة وفق معاییر موضوعیة وضمن متطلبات الھیكل التنظیمي وبنظام  7-2
 النقاط . 

تبسیط إجراءات العمل بما یسمح بإنجاز كافة المعامالت بسھولھ ویسر ودقة وسرعھ  7-3
عالیتین مع توضیح تسلسل االجراءات الالزم اتخاذھا إلنجاز كل عمل للمراجعین سواء من داخل 

 الكلیة او خارجھا . 

 التطویر المستمر للقیادات والكوادر االداریة العاملة في الكلیة .   7-4

زیادة رضا العاملین في التشكیالت االداریة في الكلیة وجعلھم یوقنون بان الكلیة ھي بیتھم  7-5
 الثاني .
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 الفترة
 الزمنیة

 الجھة
 عن المسؤولة
 التنفیذ

الرئیسیة االداء مؤشرات العمل خطط   االھداف 
 العملیة

العامة االھداف  

مستمرة قبل 
وبعد وضمن 

ة المحددة الفتر
للخطة 

 االستراتیجیة
2022-
2026. 

 عمیدالسادة  +
 معاونو عمیدو

 .ةكلیال

 

 رؤساء األقسام

 

ة الھیأعضاء 
 التدریسیة

 

 وحدات   شعبة و
ضمان الجودة 

 .األداءوتقویم 

النظراء 
 المراجعون

تقییم نتائج مراجعة النظراء الداخلیین  -
 .والخارجیین

 

ل االعتماد لنی األقسام جاھزیةمراجعة   -
 البرامجي وتحلیل الفجوة

 

 .كلیةعدد التصنیفات العالمیة التي دخلتھا ال -

- 

 .ة ضمن التصنیفات العالمیةكلیترتیب ال 

- 

 

 .ة ضمن التصنیف الوطنيكلیترتیب ال 

 

بضرورة  كلیةتثقیف جمیع منتسبي ال
 وكذلك ل على االعتماد المؤسسي الحصو

 البرامجي

وكذلك ن الجودة ضما شعبة عمل تطویر
 بھ منن الجودة المرتبطة ضما شعب

بكوادر ا فیھ العاملة تعزیز الكوادرل خال
 .ع متطلبات عملھاجمی كفوءه لتغطیة

إعداد خطط التحسین وفق معاییر 
ومتطلبات متعددة كخطط التحسین 

للتصنیف الوطني والتصنیفات العالمیة 
تشكیل   * .وتصنیف جودة المختبرات

 خطط تنفیذلمتابعة فرق تدقیق داخلي 
 االخفاقات والفجواتن ورصد التحسی

االیفاء 1-1
ن بمعاییر ضما

الجودة للحصول 
على االعتماد 
البرامجي و 
المؤسسي 

المعاییر بموجب 
 .الوطنیة

 تعزیز دور 2-2
 تطویري ف الكلیة

 التعلیم منظومة
ي العراقیة العال

 والعربیة
 .والعالمیة

 

نیل مكانة متقدمھ من  1
بین مؤسسات التعلیم 

العالي المحلیة والعربیة 
والعالمیة وتعزیز ثقة 

 . كلیةالمجتمع بال

ستمرة م
اعتبارا 

إلى ً  2021
 2026من 

 األقسام العلمیة+ 

 

 سنویاللمجتمع الكلیة عدد الخدمات التي تقدمھا  -
 د الخدماتعد الزیادة السنویة فينسبة  -

تنفیذ خطة لإلعالن عن الخدمات التي  و تصمیم  -
 . كلیةتقدمھا ال

 د التعاقداتعد الزیادة السنویة فينسبة  -
 دورات المشاركة فيي الزیادة السنویة فنسبة  -

 .م المستمرالتعلی

 .مستوى رضا األطراف المستفیدة -

التوسع في األنشطة الجامعیة المتعلقة 
 .المجتمعبخدمة 

تعزیز  2-3
ي ف كلیةال ورد

 المجتمعتطویر 
ل ونی المحلي
 .ثقتھ

 

مستمرة 
اعتبارا من 

الى  2021
2026 

 الكلیة عمادة
  األقسام+  

 العلمیة

 .ة الممولة البحثی المشاریععدد 

عدد الخبراء الممثلین لسوق العمل في مجالس 
 .األقسام 

 ع المؤسساتم ةلكلیا تفاعلتعزیز 
 .الحكومیة وغیرھا

عام واحد 
2022 

عمید السادة 
 ومعاونو عمید

 .كلیةال

 تكنولوجیا شعبة 

 .لمھام الشعبة وظیفيوصف  اقرار

 من الكلیة االداریة فيت بجمیع الوحدا ربط الشعبة
ن أجل الحصول م وكلمة سرل اسم مستخدم خال

 بالمعلومات .تغذیتھاأي معلومات أو 

 استحداث شعبة تكنولوجیا المعلومات
 .والوسائط المتعددة 

التصنیفات العالمیة بوحدة االرتقاء 
 .الھمیتھا

تعزیز  2-4
ن م ةكلیال مكانة

تطویر خالل 
ل العم أسالیب

واالتجاه نحو 
 الذكیة .ة كلیال
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 .المعلومات

شعبة ضمان 
الجودة وتقویم 

 االداء.

شعبة الوسائط 
 المتعددة

 

 

 

 

 

 

الزمنیة الفترة  عن المسؤولة الجھة 
 التنفیذ

الرئیسیة االداء مؤشرات العمل خطط  العملیة االھداف  العامة االھداف   
مستمرة اعتبارا 

الى  2021من 
2026 

 
 

مستمرة اعتبارا 
الى  2021من 

2026 
 
 
 
 
 

مستمرة اعتبارا 
الى  2021من 

2026 
 
 
 
 

مستمرة اعتبارا 
الى  2021من 

2026 

المعاون العلمي  دیالس
 .للعمید

شعبة التوظیف 
 .والتأھیل

متابعة وحدات 
ي األقسام الخریجین ف
 ةیالعلم

 ضمان الجودةشعبة 
 وتقویم االداء.

بجمیع  العلمنةاألقسام 
 .تشكیالتھا

 معاونو عمیدالسادة 
 .ةكلیال
النشاطات شعبة 

 .الطالبیة
 العلمنةرؤساء األقسام 

 معاونو عمیدالسادة 
 .كلیةال

 . ةیالعلمرؤساء األقسام 
اإلرشاد  ولجانشعبة 

 والتربوي الكادیمي ا
 معاونو عمیدالسادة +

 .ةكلیال
 االقسام العلمیة+

 

إحصاء عدد البرامج الموافقة وغیر 
 .الموافقة لمتطلبات سوق العمل

 ي توظیفالزیادة السنویة فنسبة  -
 .الخریجین 

المراجعة المستمرة للمناھج والبرامج 
 التعلیمیة ومدى توافقھا مع معاییر الجودة

 .االكادیمیة 
علمیة مدى االستفادة من البحوث ال

التدریسیة ة ئالھیكوادر المنجزة من قبل 
 .المناھجتطویر  في

الطالب یكتسبھا  التي زیادة المھارات
 .خالل فترة دراستھ

استقصاء مستوى رضا الطلبة من 
الخدمات التعلیمیة المقدمة لھم من خالل 

 .استبانات تعد لھذا الغرض
ن المستمر التحسی خطط متابعة تنفیذ

التقییم الذاتي فیما تقاریر المتمخضة عن 
 .التعلیم والتعلمباستراتیجیات یتعلق 

مستوى رضا الطلبة عن الخدمات غیر 
 .التعلیمیة المقدمة لھم

ة ضمن الملف كلیالدرجة الحاصلة علیھا ال
الریاضیة لسنوي لألنشطة التقویمي ا

 .والفنیة
ذوي لرعایة عدد الوسائل المتاحة 

 .االحتیاجات الخاصة
المستفیدین من الخدمات المقدمة من عدد 

 .ذوي االحتیاجات الخاصة
مستوى رضا ذوي االحتیاجات الخاصة 

 .عن الخدمات المقدمة لھم
 للخریجین بناء قاعدة بیانات متكاملة

في الدورات  المشتركین الخریجینعدد 
 .ةكلیة من قبل الالمنظم التدریبیة 
ل عن المھارات العم أرباب مستوى رضا 
 .الخریجون متلكھايالتي 

م على تواصل مع ھالخریجون الذین عدد 

المراجعة المستمرة للبرامج 
العلمیة (الشھادات) ودراسة 

مدى مالءتھا لمتطلبات 
 .سوقال

ة غیر الطالبی رعایة األنشطة
 .الصفیة

ت االحتیاجا رعایة ذوي
 .الخاصة

الخریجینالتواصل مع   

تطبیق المعاییر الوطنیة  -1
التعلیم رفع جودة لوالعالمیة 

 .الجامعي

البرامج التعلیمیة ربط  3-2
سوق العمل من خالل بمتطلبات 

الخریجین ل مشاركة أرباب العم
بشكل ج تطویر المناھ في

 .مستمر

تمثیل الطلبة ضمن  3-3
ة كلیال مجالس األقسام ومجلس

ن المستمر التحسی وإشراكھم في
 .التعلیمیةللعملیة 

ن ع الطالب رضا زیادة 3-4
التعلیمیة من  كلیةخدمات ال

 5-3 .خالل التحسین المستمر
ة غیر كلیتحسین خدمات ال

التعلیمیة المقدمة إلى الطلبة من 
 .قبیل أماكن االستراحة والترفیھ

ع برعایة وتشجیاالھتمام  3-6
الطلبة المبدعین على جمیع 

الریاضیة  العلمیة،(المستویات 
 )لقنیةوا

دعوة موظفي القطاعین  3-7
العام والخاص من ذوي 
التخصصات المناظرة 

ة لالشتراك في كلیلتخصصات ال
 ج لمرحلةمشاریع التخرمناقشة 

 .البكالوریوس 

 

خريجین تأھیل  2
مھارات یملكون 

ومعلومات تلبي 
 متطلبات العصر
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 .سنویاة كلیال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزمنیة الفترة  عن المسؤولة الجھة 
 التنفیذ

الرئیسیة االداء مؤشرات العمل خطط  العملیة االھداف  العامة االھداف   
مستمرة اعتبارا 

الى  2021من 
2026 

 .ةكلیمجلس ال
معاون العمید  السبد

 . العلمي 
شعبة ضمان الجودة 

 .وتقویم االداء
 الشعبة العلمیة

تدریس نسبة عدد الطلبة لكل عضو ھیأة 
 .مقسكل  في

 التنظیمي الھیكلمراجعة نسب إنجاز  -
 .ةكلیلكل قسم من أقسام ال

 حملة من التدریسیةنسبة أعضاء الھیأة   -
 .الكلي العدد إلىالدكتوراه ة شھاد

مراجعة أعداد وتخصصات 
ا وجعلھ التدریسیة الھیأة 

بما تتناسب مع أعداد الطلبة 
الحاجة الفعلیة من خالل  یمثل

 إعادة ھیكلتھا

ر لمھارات المستمالتطویر  4-1
وقدرات أعضاء الھیأة 

ل خال من العلمیة التدریسیة 
ف وتكثی التدریسیة الدورات 

 تالمؤتمرا في المشاركة
 والندوات

أعضاء ھیأة . 4
ي كفاءة ذو تدریس 

 ومھنیة عالیة

مستمرة اعتبارا 
الى  2021من 

2026 

 .ةكلیمجلس ال
 .العلمنةاألقسام  +

ئة الھیأعضاء  +
 .التدریسیة 

ن في دورات المنخرطی التدریسیینعدد  -
 تدریبیة

المنخرطین  التدریسیینمستوى رضا  - .
عن المادة العلمیة  تدریبیةفي دورات 

 المعطاة ضمن الدورة
ن على تقدیر الحاصلی التدریسیینعدد  -

 .امتیاز ضمن تقییم األداء السنوي
الذین  التدریسیةعدد أعضاء الھیأة  -

 .اسنویحصلوا على ترقیة علمیة 

ت قدرا وتنمیةتطویر 
ومھارات أعضاء الھیأة 

 .التدریسیة 
*  تدریسیةإعداد برامج 

 التدریسیین ة لتمكین مستدام
قابلیاتھم  تطویر من

 .ومھاراتھم

 بأعضاء االھتمام زیادة  4-2
ب الجوان في التدریسیةالھیأة 

 .الصحیة واالجتماعیة

مستمرة اعتبارا 
الى  2021من 

2026 

 .ةكلیمجلس ال
 ضمان الجودةشعبة 

 .الشعبة العلمیة
 ةیالعلممجالس األقسام 

العدد  .عدد االتفاقیات المفعلة إلى 
 سنویااإلجمالي 

 .ة من اتفاقیات التعاونكلیمدى استفادة ال
 عدد االتفاقیات الجدیدة

تفعیل اتفاقیات التعاون بین 
ة والمؤسسات العلمیة كلیال

 .والعالمیة والعربیةالمحلیة 

ترسیخ القیم الجامعیة  4-3
وأخالقیات المھنة لدى أعضاء 

 التدریسیةالھیأة 
 

مستمرة اعتبارا 
الى  2021من 

2026 

 .ةكلیمجلس ال
 ضمان الجودةشعبة 

 .الشعبة العلمیة 
 مجالس األقسام

التدریسیة ھیئة أعضاء ال
. 

وورش العمل  عدد المؤتمرات والندوات 
 سنویا المنعقدة

بشكل عدد النشاطات العلمیة الممولة 
 .ةكلیل مؤسسات خارج القب من جزئي
ي التخصیصات فالزیادة السنویة مقدار 

والندوات وورش بالمؤتمرات المتعلقة 
 .العمل

ة كلیخارج ال المشاركین رضامستوى 
وداخلھا عن التنظیم العلمي واإلداري 

 سنویاة كلیللنشاطات التي تعقدھا ال

المؤتمرات  التوسع في عقد
 .والندوات وورش العمل

ة ھیأ أعضاء رضا زیادة4-4
 .ةكلیت الالخدما عنالتدریس 
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الزمنیة الفترة  عن المسؤولة الجھة 
 التنفیذ

الرئیسیة االداء مؤشرات العمل خطط  العملیة االھداف  العامة االھداف   
مستمرة اعتبارا 

الى  2021من 
2026 

مستمرة اعتبارا 
الى  2021من 

2026 

مستمرة اعتبارا 
الى  2021من 

2026 

مستمرة اعتبارا 
الى  2021من 

2026 

 .ةكلیمجلس ال
معاون العمید السید 

 .العلمي 
شعبة الشؤون العلمیة 

 والعالقات الثقافیة
 
 
 

 شعبة ضمان الجودة
 العلمیةمجالس األقسام 

 التدریسیةأعضاء الھیأة 
 .ةكلیمجلس ال

معاون العمید السید 
 .العلمي 
 .ةكلیمجلس ال
 

اعضاء الھیئة  
 التدریسیة

نسب إعداد الخطط البحثیة والمصادقة  -
 .ةكلیال من عمادةعلیھا 

 
ف المعنیة في إعداد األطرا مشاركةمدى 

 .الخطط البحثیة
 .نسب إنجاز الخطط البحثیة

نسبة البحوث التطبیقیة إلى إجمالي عدد 
 .البحوث

- 
ع أطراف م المشتركة نسبة البحوث 

 ةكلیو خارج الأ قسم كلخارج 
عدد التخصصات المستحدثة التي تلبي  -

 .متطلبات المؤسسات المعنیة
مستوى رضا الطلبة عن التخصصات 

 .المفتوحة
عن التدریسیة مستوى رضا الھیأة  -

 .التخصصات المفتوحة
األقسام التي تستخدم التكنولوجیا  عدد -

 .مناھجال تدریسالحدیثة في 
مدى تغطیة المختبرات واألجھزة -

ة لمتطلبات طلبة المتاح المختبریة
المراحل المنتھیة لتسھم في اعداد مشاریع 

 .التخرج لھم 
طلبة المستفیدین من خدمات العدد -

 .المركزیةالمكتبة 
مدى توفر خدمات االنترنیت والدخول -

إلى قواعد بیانات دور النشر العالمیة 
ELSEVIER, SPRINGER, etc. 

عدد الطلبة المستفیدین من استراتیجیات  -
 التعلیم والتعلم المستخدمة مثل التعلیم

 التفاعلي والتعلیم المستند على حل مشكلة
PBL والتعلیم االلكتروني 

 في البحوث نشر دعم في الزیادة نسبة -
 .رصینة عالمیة مستوعبات

إنجاز الخطط البحثیة  *
 السنویة

استراتیجیات متنوعة اعتماد 
 للتعلیم والتعلم

 
 

دعم نشر البحوث في مجالت 
 عالمیة رصینة

 
 

ةأخالقیات البحث العلمینشر   
 

ع م تعزیز التعاون 5-1
المؤسسات الحكومیة والقطاع 

 الخاص

ث المستمر لتطویر والتحدیا5-2
 للبحث العلمي للبنى التحتیة 

(مختبرات، مواد، فرق عمل 
 )متعددة التخصصات

ث العلمیة البحو نشر زیادة 5-3
 .في المجالت العالمیة الرصینة

 

االستمرار في . 5
بحوث إنجاز ونشر 

 علمیة رصینة تخدم 
خطط التنمیة 

 والمجتمع
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الزمنیة الفترة  عن المسؤولة الجھة 
 التنفیذ

الرئیسیة االداء مؤشرات العمل خطط  العملیة االھداف  العامة االھداف   
اعتبارا مستمرة 

الى  2021من 
2026 

 عمادة الكلیة -
 .ةكلیمجلس ال -

معاون عمید السید  -
 االدارية كلیال
 الشعبة الھندسیة -

 

عدد الملفات التي تمت لتحسین أداء  -
 :مثلسنویا مراجعتھا 

 البدائلإلیجاد ة ھندسیكشوفات إعداد  -أ
 بكثرة وإیجادي تستھلك الوقود الت للمعدات

البدائل للمعدات التي تستھلك طاقة 
 الكھربائیةل السخانات مث عالیةكھربائیة 

 الشمسیة بالسخاناتا واستبدالھ

ب إدارة مراجعة شاملة ألسلو
أستثمار الموارد المتاحة و

لھذه توظیف أمثل للكلیة و
 لمواردا

لتسھم م األقسا عملتطویر -1
وبشكل فاعل في دعم المدخالت 

 المختلفة .
 

 أمثل توظیف 6
 المالیة للموارد
 مع للكلیة والمادیة

 تنویعھا
 .وتعظیمھا

مستمرة اعتبارا 
الى  2021من 

2026 

 .ةكلیال عمادة +
 .ةكلیمجلس ال +
 المعاون العلمي السبد
المعاون  السبد +

 االداري
 

ي المردودات ف الزیادة السنویةنسبة  -
 .المالیة

د الدراسات عد في ة السنویةدالزیانسبة  -
التي تم التعاقد االستشاریة  والمشاریع

 .مكتب المع  ھایعل

تب االمك ستحداثا
ط النشا لزیادة ةاالستشاری

العلمي من خالل إشراك 
جمیع الكفاءات والطاقات 

 وإعداد ة، كلیالعلمیة في ال
ة شامل تعریفیة رسالة

للتخصصات الجدیدة التي 
ة مع كلیاستحدثت في ال

ت الوزارا كافةاالنفتاح على 
 و المؤسسات الحكومیة

ب تامكال أستحداث -2
 ةیاالستشار

 

مستمرة اعتبارا 
الى  2021من 

2026 

 ةكلیال عمادة
معاون العمید السید 

 .العلمي 
 

عدد اللجان المشكلة مع القطاع   -
 سنویاالحكومي 

مركز عدد البحوث المنجزة من قبل  -
 بالتعاون الفني والطبي والمھني  التدریب

 سنویامع القطاع الحكومي 
المقامة في  . التدریبیةعدد الدورات   -

 المركز سنویا

من أھم مركز الھذا  یعتبر
ة كلیالفاعلة في ال المقترحات

لما لھا من دور فعال في 
تنمیھ قدرات ومھارات 

الطلبة من النواحي العلمیة 
 العملي التطبیقي الطابعذات 

 مركز أستحداث 3
الفني والطبي  تدریبلل

 . والمھني 
 

 

مستمرة اعتبارا 
الى  2021من 

2026 

 .السید المعاون العلمي
شعبة الشؤون العلمیة 

 والعالقات الثقافیة
البحثیة  الوحداتجمیع 

 ةكلیالعاملة في ال

عدد البحوث التطبیقیة المنجزة من قبل   -
 سنویا .البحثیة  الوحدات

 مع المشتركةعدد البحوث المنجزة  -
ت و المؤسسات الحكومیة الوزارا

 .والقطاع الخاص
ھا تعدد المؤتمرات والندوات التي نظم -

 سنویاالوحدة البحثیة 
 مؤسساتالعدد االتفاقیات المبرمة مع  -

تعتبر الوحدات البحثیة في 
ة الحاضنة في مجال كلیال

البحث العلمي من خالل 
تفرغ منتسبیھا للعمل البحثي 

السعي الحثیث لتكون  و
 طابع ذات المطلوبةالبحوث 

 .ي تطبیق

 الوحدات  عمل تطویر 5-
 ةالبحثی

 

 

الزمنیة الفترة  عن المسؤولة الجھة 
 التنفیذ

الرئیسیة االداء مؤشرات العمل خطط  العملیة االھداف  العامة االھداف   
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مستمرة اعتبارا 

الى  2021من 
2026 

الدوائر المعنیة في -
وزارة التعلیم العالي 

 .العلميوالبحث 
 .ةكلیلا عمادة-
جمیع التشكیالت -

ةكلیفي ال االداریة  

 سنویاعدد الشعب والوحدات المستحدثة -
 .الوظیفيالوصف  دلیلإعداد -

 .الطرائق االجرائیة االداریة عدد -
 بتوثیقعدد األدلة الصادرة الخاصة -

إجراءات العمل اإلداري في  وترمیز
كافة سنویا العلمیةاألقسام   

خطط لإلصالح إعداد 
 .اإلداري

استحداث شعب ووحدات 
ب في بودقة تص جدیدة إداریة

ل التنظیمي الھیكتطویر 
 شعبھ جودةة مثل كلیلل

المختبرات، شعبة تكنولوجیا 
شعبھ الوسائط ، المعلومات

المتعددة ، شعبھ التعلم 
 االلكتروني .

 التشكیالت عجمی عمل تطویر
ة من خالل كلیي الفاالداریة 

 انسیابیةت عمل مخططا
ھا .فعالیات لجمیع  

تصمیم ھیكل تنظیمي  7-1
ة كلیة الورسال رؤیةیتوافق مع 

 .أھدافھا ویحقق
اإلداریة اختیار القیادات  7-2

وفق معاییر موضوعیة وضمن 
 متطلبات الھیكل التنظیمي

بما  تبسیط إجراءات العمل 7-3
یسمح بإنجاز كافة المعامالت 

 بسھولة ویسر
ر للقیادات المستم التطویر  7-4

 . االداریةوالكوادر 
زیادة رضا العاملین في  7-5

 التشكیالت اإلداریة في الكلیة .

ھیكل تنظیمي  7
مالئم وجھاز إداري 
على درجة عالیة من 

ةالمھنی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدقق  ربط مخرجات التعلم بسوق العمل ...

اھداف المناھج (مخرجات التعلم) فلسفة الدولة التعلیمیة وحاجات الطلبة وسوق العمل تراعي 

 ومجتمع المعرفة وطبیعة العصر:

تراعي الكلیة في وضع االھداف / المخرجات التربویة المعتمدة فلسفة الدولة التعلیمیة ، وذلك 

 اولویات ھذه الفلسفة ،كوننا نعمل تحت والیة وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي . ومن 

وبشده على المحافظة على حقوق االنسان العراقي (طلبة ، اعضاء  نخبة الجامعةتحرص كلیة ال

 ھیئة تدریسیة ..)

احد اھم التحدیات التي تواجھ الكلیة ھي تنمیة مھارات الخریج وتطویر اداءه ، وبالتالي مطلوب 

تند الى المعرفة والمھارات لتساعد من الكلیة توفیر آلیات ونظم وسیاسات واجراءات تس

الخریجین في دخول مجتمع المعرفة للقرن الواحد والعشرین والمشاركة في انتاج المعارف 

 والمھارات.

 The Implementation Plan: . تنفیذ الخطة4
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وتقدر الكلیة اھمیة التطور نحو مستقبل مشرق ، والذي یحتاج الى خطط واضحة ومنھجیة علمیة 

 . نخبةلخریجین لتحقق رسالة كلیة التلیق با

لذا سیقع على عاتق اللجنھ اعتماد خطط التحسین المبینھ في معاییر االعتماد المؤسسي لتكون 

 .منھجیة تطبیقیة لتنفیذ الخطط االستراتیجیة للكلیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 كلیة النخبة الجامعة  
 القانون   قسم
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 نبذة عن قسم القـانون

یرتبط بناء المجتمع بوجود القانون الذي ینظم العالقة بین افراده ویزیل أوجھ التعارض   

وبناءاً علیھ فانھ من غیر الممكن التصور بوجود مجتمع دون معرفة بین مصالحھ المختلفة ، 

قانونیة ، ونتیجة للحاجة الماسة وألھمیة الدراسات القانونیة في معظم الجامعات العلمیة فقد 

أصبح تخصص القانون جزءاً ال یتجزأ من ھیكلیة ھذه الجامعات إن كانت أھلیة أو حكومیة .. 

ي ـــــــمعة بتأسیس قسم القانون منذ بدایة نشأة الكلیة في العام الدراسوقد نجحت كلیة النخبة الجا

 . 2017-2016، كما نجحت الكلیة بتخریج الدفعة االولى في العام الدراسي  2014 – 2013

 رؤية ورسالة وأهداف قسم القـانون

 -: الرؤية :  اوالً 

كلیات القانون على المستوى المحلي یسعى قسم القانون الى أن یحتل مكانة متمیزة بین اقسام     

والعربي ، ویعمل على كسب ثقة الجمیع من خالل توفیر بیئة مستقرة للتعلیم والبحث العلمي 

إعداداً  وخدمة المجتمع ، كما یسعى القسم الى تحقیق التمیز في مجال القانون وإعداد الخریجین

بالطاقات األكادیمیة القانونیة لألستفادة منھا أكادیمیاً وتطبیقیاً وعملیاً للمساھمة في رفد المجتمع 

الحقاً في خلق وتطویر الكفاءات القانونیة األكادیمیة العلیا المتخصصة ، وإعداد الخریجین 
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للمساھمة في خلق المالكات القانونیة والقضائیة الالزمة لبناء مجتمع یقوم على اساس سیادة 

 القانون  . 

 -ثانياً : الرسالة :

سد رسالة قسم القانون بنشر ثقافة العدالة وحمایة حقوق االنسان عن طریق تدریس تتج      

المواد القانونیة الرصینة والتوعیة بحقوق االنسان وإرساء دعائم الحفاظ على الحریات العامة في 

المجتمع العراقي ورفع شأن االنسان بالتوعیة بمالدیھ من حقوق وما علیھ من التزامات واألھتمام 

بحوث القانونیة المستندة على بلورة االفكار بما یسھم في معالجة القضایا التي یعاني منھا بال

حیث وكما ھو معلوم الیمكن ألي دولة حدیثة أن تقوم بعملھا بالشكل الصحیح دون  المجتمع ،

ة األعتماد على الكوادر القانونیة  المتخصصة سواءاً في مجال القضاء او في مجال االدارة العدلی

 والدوائر القانونیة وإدارة مفاصل الدولة ومؤسساتھا .

 

 -: ثالثا: األهداف

 . اختالفھانشر الثقافة القانونیة لفئات المجتمع على  -1

أعداد كادر قانوني قادر على اداء المھام الملقاة على عاتقھ مستقبالً في كل مفاصل  -2

خالل الندوات والورش التواصل بین الكلیة والمجتمع المدني من الدولة والمجتمع 

 والمؤتمرات والتعلیم المستمر.
الكفاءات العلمیة  واستقطابتطویر األداء العلمي للقسم بالسعي الدؤوب لتعیین  -3

 المتمیزة وبناء مالك ثابت للقسم . 
 تعمیق روح العمل الجماعي وتطویر البحث العلمي. -4
لنظریة وتوفیر الحرص على تعمیق الجانب العملي لدى الطلبة لدعم الدراسة ا -5

المستلزمات الالزمة لذلك ، سواءاً من خالل الدروس التطبیقیة ، أو من خالل اعداد 

مشاریع التخرج والزیارات المیدانیة للمحاكم ، او من خالل برامج المحكمة 

االفتراضیة التي یعدھا القسم دوریاً بمشاركة الھیئة التدریسیة في القسم وطالب 

 القسم.
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االستشارة القانونیة والتخصصیة .. كشرح القوانین وإبداء اآلراء القانونیة تقدیم   -6

على قرارات وأحكام القضاء وتقدیم المشورة والمعلومة القانونیة للراغبین الیھا بما 

 یحقق العدالة وإظھار الحقیقة .

تشجیع الطلبة على القیام بالبحث العلمي في جمیع مجاالت التخصص القانوني من   -7

 ل كتابة ونشر البحوث العلمیة .خال

 
 

 

 

 

 

 

االھداف 
 العامة

الجھة المسؤولة  مؤشرات االداء الرئیسیة خطط العمل االھداف العملیة
 عن التنفیذ

 التوقیت الزمني

جودة 
العملیة 

 یةتعلیمال
لتكون 

جودة وفق 
عالیة 

ومعاییر 
 عالمیة

استحداث برامج 
تعلیمیة بالتعاون مع 

 جامعات رصینة.
االرتقاء بالمستوى 
المطلوب للمؤسسة 

 التعلیمیة.
تطویر استراتیجیة 
التعلیم في المؤسسة 
عن طریق استعمال 

طرائق التعلم 
االلكترونیة و 

 التفاعلیة الحدیثة.

تحدیث المناھج العلمیة وربطھا 
 .بسوق العمل 

 المكتبة العلمیة العامة تطویر
 تطویر المحكمة االفتراضیة

 افتراضیة انشاء مكتبة علمیة
 انشاء مجلة محلیة الكترونیة

 

 
تساعد  ة عكسیةعمل تغذی

في تقویم االستراتیجیة و 
 تطویرھا.

 
تعاون علمي مع كلیات 

 عالمیة رصینة.

 
 عمید الكلیة

معاون العمید 
 العلمي

 شعبة العلمیةال
الشعبة 

 االلكترونیة

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

10% 
20% 
40% 
80% 

100% 

تطویر 
 المناھج

*التركیز على جعل 
المناھج قابلة للتطبیق 

 و القیاس
*مراعاة المناھج 
لحاجات الطلبة و 

 سوق العمل
*استعمال 

استراتیجیات متعددة 
للتعلیم و التعلم في 
تشجع الطلبة على 
التفكیر الناقد و حل 

 المشكالت

*توفیر المتطلبات الالزمة لتعلم 
الطلبة ذوي االحتیاجات التعلیمیة 

 الخاصة
حدیث المناھج عن طریق *ت

 ادخال بعض التجدیدات المعاصرة
 

*مشاركة ممثلوا الجھات المستفیدة 
 في تصمیم المنھج و تطویره.

 

*تطویر استراتیجیة 
التعلیم و التعلم وفقا لعملیة 
التغذیة الراجعة من قبل 

 الطلبة.
*استعمال طرائق التعلیم 
االلكترونیة و التفاعلیة 

 الحدیثة.
الفاعلة في *المشاركة 

مجلس ارباب العمل 
المقام بین المؤسسة و 

 الجھات المستفیدة.

 عمید الكلیة
معاون العمید 

 العلمي
 2021 شعبة العلمیةال

2022 
2023 
2024 
2025 

10% 
20% 
40% 
80% 

100% 
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 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 كلیة النخبة الجامعة 
 االسنانطب قسم 
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 قسم هندسة تقنيات التكييف والتبريد

 . 2014 - 2013في  العام الدراسي     تكییفالو تبریدتأسس قسم ال

 : رؤیة ورسالة وأھداف قسم ھندسة تقنیات التكییف والتبرید

 رؤية القسم

 .مجال ھندسة التبرید والتكییف فيتحقیق الریادة العلمیة والتكنولوجیة 

 الرسالة

حیث یھدف قسم ھندسة ، إعداد وتعلیم كوادر متخصصة فى مجال ھندسة التبرید والتكییف 

التبرید و التكییف في كلیة النخبة الجامعة الى تأھیل الخریج لیكون مھندساً تقنیا لھ القابلیة على 

بشكل عام، و األشراف على صیانة ونصب  وضع التصامیم األولیة لمنظومات التكییف والتبرید

 .ھذه المنظومات بمختلف أنواعھا
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 اهداف القسم

 .مجال ھندسة التبرید والتكییف فيالطالب للعمل  لتأھیلتقدیم برامج تدریسیة متقدمة  -1

 .مجال الھندسة المیكانیكیة فيالطالب للعمل  لتأھیلتقدیم برامج تدریسیة متقدمة  -2

خدمة المجتمع وحل مشاكلھ وتشجیع أعضاء ھیئة  فيودوره  العلميالتركیز على البحث  -3

اإلمكانات وتوفیر ما یلزم  توجیھمع  االعتبار فيالتدریس والطالب على اخذ ھذا الجانب 

 .لتحقیق  ھذه الجزئیة

 

 
 
 
 
 

المسؤولة الجھة  مؤشرات االداء الرئیسیة خطط العمل االھداف العملیة االھداف العامة
 عن التنفیذ

 التوقیت الزمني

 مركز استحداث-1
  في متخصص

التدریب على 
 . منظومات التبرید

 تبدأ خطة التنفیذ من 
 الى الوووص ابسطھا

 بتقنیات اعقدھا
 ھندسیة متطورة

جاد االعطال ألی
 بأسناد الحاسوب

 خطة خالل من....
 خاصة استراتیجیة

 على الحاصلین نسبة زیادة
 حملة الى  الدكتوراه  شھادة

 الماجستیر شھادة
 دراسة على االن نعمل

 القسم مختبرات لتطویر
 مواكبة جدیدة بإضافة

 . الحدیثة اللتكنلوجی

عدد الطلبة المستفیدین من 
المشروع في انجاز 
 اعمالھم ومشاریعھم ..

المستفیدین  لمواطنینعدد ا
 .من المشروع 

 

 السید العمید
 المعاون العلمي

 االداريالمعاون 
التبرید قسم 

 والتكییف
 الھیئة المؤسسة .

2021 2023 

 بتفعیل االھتمام-2
 التفاھم مذكرات
 التعاون والیات
 المشترك العلمي

 بتفعیل االھتمام
 التفاھم مذكرات
 التعاون والیات

 بین المشترك العلمي
 واالقسام القسم

 في المناظرة
 والكلیات الجامعات
 واالھلیة الحكومیة

 من والدولیة العراقیة
 االرتقاء اجل

 . القسم بمخرجات

یتم االن العمل على انجاز 
عدد من مذكرات التفاھم 

كز االعلمي المشترك مع مر
من اجل اغناء  متخصصة

القسم بالخطط البحثیة والتي 
تصب في مصلحة البحث 
العلمي ضمن المستودعات 

 الرقمیة المحددة .

عدد البحوث المنجزة وفق 
 تلك االلیات

د الندوات المنجزة وفق عد
 تلك االلیات

عدد المؤتمرات المنجزة 
 وفق الیات التعاون العلمي

 العمید
 التبریدقسم 

شعبة ضمان 
 الجودة

 الشعبة العلمیة
 
 
 

2021 2026 

 للمواصفات وفقا الجودة معاییر تنفیذ-3
 الدولیة القیاسیة
 بمختبرات الخاصة

 منھا التعلیمیة القسم
 درجات اعلى لتحقیق

تبني تنفیذ معاییر الجودة وفق 
نظام ال جي ال بي ، وتنفیذ 
معاییر التصنیف الوطني ، 

ومعاییر االعتماد المؤسسي ، 
 لكافة مفاصل القسم .

عدد المؤشرات المنفذة 
 من كل مواصفة قیاسیة

 العمید
المعاون العلمي 
شعبة ضمان 
الجودة الشعبة 

 الھندسیة

2021 2026 
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 القسم العلمي . الجودة
 بحثیة وحدة أنشاء-4

 .متخصصة
في  العلمي البحث

 المنظومات المعنیة
وضع خطة شاملھ ألنشاء 

الوحدة البحثیة وتنفذ على عدة 
 مراحل .

عدد االجھزة العلمیة 
 المتقدمة .

عدد البحوث المنجزة 
باالستفادة من الوحدة 

 البحثیة
عدد الباحثین العاملین في 
 الوحدة البحثیة المختارة .

 العمید
 العلمي المعاون
 ضمان شعبة
 وتقویم الجودة

 ... االداء
 الھندسیة الشعبة
 العلمي القسم

2021 2026 

 المستمر التحدیث-5
 والمناھج لأللیات

تحدیث المناھج 
 والنظریة المختبریة

 مواكبة اجل من
 الحادث التطور

 في والمتسارع
 تخصصال

دراسة متطلبات السوق 
ومتطلبات المؤسسات 

ھندسة مخرجات  المستفیدة من
 التبرید والتكییف .

 مدى المواضیع المستحدثة
في المناھج الدراسیة 

 النظریة والعملیة .

 القسم العلمي
 الشعبة العلمیة
شعبة ضمان 

 2026 2021 الجودة

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 المنارة للعلوم الطبیة كلیة 
 المختبرات الطبیةقسم تقنیات 
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 تقنیات المختبرات الطبیة
  2020- 2021 القسم في السنة الدراسیة تأسس 
 الــــــــــــــــرؤیا: -

  
قسم تقنیات المختبرات الطبیة ھو احد االقسام الطبیة المنتجة للكفاءات التقنیة التي تساھم في رفد 

في مجال التحلیالت المختبریة وذلك لدعم   الطبیة المتخصصة ةبالكوادر التقنیالمجتمع 

المؤسسات الصحیة والتعلیمیة المختلفة وتقدیم اعلى مستویات الخدمات المختبریة ویسیر القسم 

باتجاه توسیع قاعدة التعلیم التقني وتطبیقاتھ من اجل تحقیق الریادة في المسیرة العلمیة والتعلیمیة 

ومد جسور التواصل مع المؤسسات الطبیة لتحقیق التنمیة المستدامة وخلق واالبداع  واالبتكار

بیئة تفاعلیة من خالل االجھزة والتقنیات االلكترونیة وتنوع مصادر المعلومات والخبرات التقنیة 

 . عن طریق التعلیم االلكتروني

   
 الرسالــــــــــــــــــــة: -



   2026- 2021الخطة االستراتیجیة لكلیة النخبة الجامعة  للفترة من 

 66من  46الصفحة 
 

  
التعلیم التقني وغرضھا االساسي یتجلى في التعلم  إطارالى  تستند عامةیتبنى القسم رسالة 

والتعلیم والبحث والتطویر وتخریج خریجین ملمین بالمعلومات النظریة والمھارات التقنیة التي 

الخریجین مؤھلین لمواكبة  ذلك سیكونتحقق الجودة في مجال الخدمات المختبریة باإلضافة إلى 

الحاجات  واستیعاب المختبریةقبلیة في مجال التحلیالت المتغیرات والتطورات التقنیة المست

 -یلي: االنسانیة وتتضمن الرسالة ما 

 والتدریبفي التعلیم  الحدیثةستخدام تقنیات االجھزة المختبریة * ا 

 المختبریةتفعیل العالقة مع القطاع الخاص في مجاالت التحلیالت * 

 المختبراتمتابعة التطویر لمناھج الخطط التدریبیة ومن ثم تحدیث * 

 العملاالنفتاح على المجتمع من اجل ایجاد الحلول العلمیة وتطویر ممارسات *  

الالزمة في  اإللكترونیةاكساب الطلبة المھارات التقنیة الالزمة الستخدام وسائل االتصال *  

 اإللكترونيعملیة التعلیم 

ئرة اتصاالت الطلبة من خالل شبكات االتصال العالمیة والمحلیة وعدم االعتماد على توسیع دا* 

 والمعرفةاالستاذ كمصدر وحید للمعلومات 
  
  
 
 
 

 الھـــــــــــــــــدف:
  

عال من الكفاءة العلمیة والعملیة لرفد السوق  مستوىعلى  افراد یھدف القسم إلى تخریج

المحلیة وخدمة المجتمع وتكون قادرة على العمل في جمیع المختبرات الطبیة وإجراء التحلیالت 

الى تشغیل وإدامة األجھزة المختبریة  باإلضافةالمختبریة كافة (تحالیل الدم والكیمیاء السریریة) 

ات العلمیة والتكنولوجیة المستمرة من خالل امكانیة وكذلك تكون قادرة على مواكبة التطور

 . وسھولة تحدیث المعلومات والمواضیع على المواقع االلكترونیة

 
 القیم:

 
بالشكل الذي یساعد االطباء على التشخیص  تنمیة الكفاءات العالیة في العمل المختبر

واتقان العمل المختبري الصحیح للمرضى والتعامل مع المرضى واالطباء بنزاھة ومسؤولیة 
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وتنمیة روح العمل كفریق مع ترسیخ مبادئ االنتماء الوطني  والمھني والتواصل مع المجتمع 

 المحلي وتفھم مشكالت المرضى ومعاناتھم والعمل على مساعدتھم في ایجاد الحلول المناسبة.

 اھداف القسم العملیة:
 بحفظ البیانات وإعداد االحصائیات معرفة أسالیب ادارة المختبرات والتقنیات المتعلقة •

 الضروریة
اإللمام بالمعلومات العامة المتعلقة بالفسلجة ومبادئ االحیاء الطبي والتشریح كونھا  •

 .اساسیة طبیة تساعدھم في فھم طبیعة الجسم في حالتي الصحة والمرض معلومات

    
 

 

 

 

 

 

 

الزمنیة الفترة  عن المسؤولة الجھة 
 التنفیذ

الرئیسیة االداء مؤشرات العمل خطط  العملیة االھداف  العامة االھداف   

 اعتبارا مستمرة
 2026الى2021من

 و المؤسسة الھیئة
الكلیة رئاسة  

 زیادة في المتحققة االعداد
 .للطلبة االستیعابیة الطاقة

 
 
 

 القاعات عدد •
 . المستحدثة

 
 
 

 المحدثة المناھج عدد •

 الحاصلین نسبة زیادة
  الدكتوراه  شھادة على

 شھادة حملة الى
 الماجستیر

 
 دراسة ىلع االن نعمل

 مختبرات لتطویر
 القسم
 
 

 كوادر اعداد على العمل
 وفنیة علمیة مھنیة

 في للعمل متخصصة
 المستشفیات مختبرات
 الصحة وزارة ومفاصل

 
 تطویر •

 والعلمیة البحثیة القدرات
 للتدریسیین والتقنیة

 ومواكبة والخریجین
 الحدیثة التطورات

 استخدام على والحث
 في المتطورة االسالیب
 .االختصاص مجاالت

 
 على العمل •

 علمیة عالقات اقامة
 مشتركة وطیدة وبحثیة

 • المناظرة االقسام مع

 تنظیمي ھیكل
 وجھاز مالئم

 على اداري
 من عالیة درجة

 .المھنیة
 
 
 

 خریجین تأھیل•
 مھارات یمتلكون

 تلبي ومعلومات
 العصر متطلبات
 . العمل وسوق

 
 في االستمرار•

 ونشر انجاز
 علمیة بحوث

 تخدم رصینة
 التنمیة خطط
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 . والمجتمع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 المنارة للعلوم الطبیة كلیة 
 الحاسبات  تقنیاتھندسة قسم 
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 المقدمة

، وھي تعمل جاھده على ان تكون 2014الجامعة عام منذ بدایة تأسیس كلیة النخبة 

صرح من الصروح األكادیمیة المتقدمة والمتطورة، حیث حافظت الكلیة على العمل الدؤوب 

ألجل تحقیق طموح المتقدمین والحصول على المراكز المتقدمة في شتى المجاالت العلمیة 

باالختصاصات الطبیة والعلمیة  واألكادیمیة، وھي تعمل على رفد سوق العمل ودوائر الدولة

والھندسیة كافة وستواصل كلیة النخبة الجامعة العمل والسیر بھذا االتجاه حتى بلوغ اعلى 

مصافي التطورات العلمیة واالداریة. وكل ذلك یتم بفضل المساعدة والدعم الالمحدود من قبل 

 ألھلي.وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ودوائر الوزارة والتعلیم ا

وتعمل كلیة النخبة الجامعة وفق خطة موضوعة مسبقا، للنھوض بالواقع العلمي 

واالداري ومحاربة الفساد االداري والمالي واألخالقي، وتوفیر كافة المستلزمات الضروریة 

إلنجاح العملیة التعلیمیة في الكلیة، وفسح المجال امام الخبرات العلمیة واالداریة واالكادیمیة 

ة والسیر بھا نحو بر النجاح. ونطمح للوصول الى المستوى عالي من الرقي والتطور إلدارة الكلی
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یؤھلونا لدخول التصنیف العاملي ألفضل الجامعات والكلیات العالم لیكون لكلیة النخبة الجامعة 

مكانا ممیزا بین أفضل جامعات العالم. وال یسعني اال ان انوه ان كلیة النخبة الجامعة كانت وال 

ت تقف على مسافة واحدة من جمیع الطوائف واالدیان والقومیات واالحزاب والتیارات زال

والتوجھات، مادامت تعمل لخدمة وطننا العراق العظیم والدفع بتجاه مصالحة ورفع شئنھ بین 

 االمم. 

یعد قسم ھندسة تقنیات الحاسبات من اوائل األقسام التي تأسست في كلیة النخبة الجامعة. 

ویھدف القسم إلى تخریج مھندسین ذوي قدرات  2013/2014ا القسم في العام الدراسي تأسس ھذ

عالیة ومتخصصة في مجاالت شبكات الحاسبات وأنظمة االتصاالت الرقمیة وكافة التقنیات 

الحدیثة المرتبطة بھذا االختصاص إضافة إلى مجاالت الكترونیات الحاسبات ونظم السیطرة 

ا واإللمام باألنظمة البرمجیة وتفاصیل عملھا، ویخضع القسم لنظام التوأمة االلكترونیة ومتعلقاتھ

 مع الجامعة التقنیة الوسطى باالختصاص المناظر.

 

 

 

 

 رؤیة ورسالة واھداف قسم ھندسة تقنیات الحاسبات

 القسم رؤیة

الحاسبات من بین أقسام الھندسة المتمیزة عالمیا في مجال تقنیات رائده أن یتبوأ القسم مراتب 

بأعداد مھندسین تقنیین أكفاء وتقدیم المشورة  وقیامھ وشبكات اتصاالت من خالل جودة خریجیھ

 .الفنیة والتقنیة في مجال االختصاص وبما یلبي متطلبات المجتمع

 القسمرسالة 

أعداد مھندسین تقنیین اكفاء قادرین على تلبیة سوق العمل المحلیة في مجالي تقنیات ھندسة 

 واإلبداعبمستوى عالي من المعرفة  االتصاالت ویتمیزون شبكاتب وھندسة الحاسو

التكنولوجي وبما یتالءم مع المعاییر الرصینة المعتمدة عالمیا في ضمان الجودة واالعتماد 

 .األكادیمي للبرامج الھندسیة المناظرة مع االلتزام بأخالقیات المھنة الھندسیة

 اھداف القسم
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  المختبرات  أحدثالتركیز على الجانب العملي وایالئھ الكثیر من االھتمام من خالل توفیر

للتأكد من ان مخرجات القسم من المھندسین التقنیین لدیھم  والبرمجیاتمن حیث المعدات 

 .الخبرة الكافیة والكفیلة بزجھم لسوق العمل

  الفھم والمعرفة واالعداد تخریج كوادر من المھندسین التقنیین ذوو مستوى عالي من

 .النفسي قادرة على التعامل مع المنظومات االتصاالت وشبكات الحاسوب

  العمل بكفاءة في واحد أو أكثر من مجاالت تخریج كوادر من المھندسین لھم القدرة على

والسعي الحثیث  االلتزام بأخالقیات المھنة في موقع العملو األساسیةھندسة الحاسوب 

 .مھاراتھم واكتساب مھارات جدیدة لتعزیز خبرتھم العملیةتطویر ل

 ... سیاسة الجودة في قسم ھندسة تقنیات الحاسبات

یحرص قسم ھندسة تقنیات الحاسبات واالتصاالت في كلیة النخبة الجامعة على تطبیق 
علیمیة نظام الجودة الذي یتیح الوصول الى معاییر تضمن استمراریة التحسین المستمر للعملیة الت

والبحثیة وصوال الى نیل االعتمادیة البرامجیة من خالل إعداد مھندسین تقنیین في التخصصات 
الدقیقة لھندسة الحاسوب وشبكات االتصاالت وكوادر علمیة كفؤة تتمیز بمستوى عالي من 

شك فیھ المعرفة واإلبداع التكنولوجي وبما یتالءم مع المعاییر الرصینة المعتمدة عالمیا. ومما ال 
ان ھذا اإلجراء یسھم في تلبیة متطلبات المجتمع المتجددة والمقترنة بالتطورات التكنولوجیة 

 المتسارعة، ویدعم توجیھات القسم في ترسیخ رؤیتھ ورسالتھ وتحقیق أھدافھ التي یصبو الیھا.

 .... الھیكل التنظیمي لقسم ھندسة تقنیات الحاسبات 
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 المساحة الكلیة للقسم

عدد  القسم
 المكتبات

عدد األبنیة 
 الجامعیة

عدد القاعات 
 الدراسیة

عدد غرف 
 التدریسیین

عدد قاعات 
 المطالعة

عدد 
 المختبرات

اجمالي 
 المساحة

ھندسة تقنیات 
 900 12 1 2 3 2 1 الحاسبات

 

 

 

 مساحة المختبرات

مساحة  اسم المختبر
 2المختبر م

االستیعاب القیاسي 
 للمختبر من الطلبة

االستیعاب الحالي 
 (عدد الطلبة الفعلي)

المرحلة 
 الدراسیة

 األولیة 20 30 41 )1مختبر الحاسبات رقم (

 األولیة 25 30 46 مختبر االتصاالت

 األولیة 25 30 48 مختبر السیطرة والمعالج الدقیق

 األولیة 22 20 40 مختبر معامل القدرة (الورشة االلكترونیة)

 االولیة 15 25 45 الكھربائیةمختبر األسس 

 األولیة 30 30 46 مختبر الكترونیك

 األولیة 40 50 86 مختبر الكترونیك الرقمي

 األولیة 20 25 46 مختبر أجھزة الفحص والقیاس

 األولیة 30 50 46 )2مختبر الحاسبات رقم (

 األولیة 30 40 50 )3مختبر الحاسبات رقم (

 األولیة 25 40 50 ))4(الحاسبات رقم (مختبر الزمن الحقیقي 

 األولیة 20 30 40 مختبر االتصاالت الرقمیة
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الزمنیة الفترة  عن المسؤولة الجھة 
 التنفیذ

الرئیسیة االداء مؤشرات العمل خطط  العملیة االھداف  العامة االھداف   

 اعتبارا مستمرة
 2026الى2021من

الھیئة المؤسسة 
الكلیة عمادة و  

 زیادة في المتحققة االعداد•
 .للطلبة االستیعابیة الطاقة

 
 
 
 
 
 

 . المستحدثة القاعات عدد•
 
• 
 
 
 
 

 المستحدثة العلمیة البرامج عدد
 الدراسات تخصصات عدد•

 المستحدثة العلیا
 ویتم المحدثة المناھج عدد•

 لجان خالل من ذلك مراجعة
 .تخصص كل ضمن مختصة

 نسبة زیادة•
  شھادة على الحاصلین
 حملة الى  الدكتوراه

 . الماجستیر شھادة
 
 
 
 

دراسات مستمرة من •
اجل تطویر متطلبات 
االعتماد المختبري 

عدد زیادة و
المختبرات التي تخدم 

 العملیة التعلیمیة .
 

 الیات تعاون
 مذكرات تفاھم

مبادرات البحث 
 العلمي

 اعداد على العمل•
 علمیة مھنیة كوادر

 للعمل متخصصة وفنیة
التخصصات ذات  في

 یخدم بماالعالقة 
 .المجتمع

 
 

 البحثیة القدرات تطویر•
 والتقنیة والعلمیة
 مجاالت في للتدریسیین

 .االختصاص
 
 
 

 اقامة على العمل•
 وبحثیة علمیة عالقات
 مع مشتركة وطیدة

 المناظرة االقسام

 تنظیمي ھیكل•
 وجھاز مالئم

 على اداري
 من عالیة درجة

 .المھنیة
 
 
 

 خریجین تأھیل•
 مھارات یمتلكون

 تلبي ومعلومات
 العصر متطلبات
 . العمل وسوق

 
 

 في االستمرار•
 ونشر انجاز
 علمیة بحوث

 تخدم رصینة
 . المجتمع
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 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 المنارة للعلوم الطبیة كلیة 
 والسونار األشعةقسم 
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 األشعة والسونارتقنیات قسم 

یھدف القسم الى اعداد وتخریج طاقات تقنیة عالیة الكفاءة قادرة على التعامل مع التقنیات 
النتائج الناجحة  المعقدة والمتطورة في مجال أجھزة التصویر الشعاعي وقادرة على استخالص

للوصول الى تشخیص دقیق لمختلف الحاالت المرضیة من قبل طبیب األشعة االختصاص والذي 
ھذا القسم ھي اربع سنوات مدة الدراسة في ، عالج شاف لتلك الحاالت المرضیة یؤدي بدوره الى

ار ویحصل یحصل خریج ھذا القسم على شھادة البكالوریوس في تقنیات االشعة والسون،  دراسیة 
 .على تقني اشعة وسونار
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الزمنیة الفترة  عن المسؤولة الجھة 

 التنفیذ
الرئیسیة االداء مؤشرات العمل خطط  العملیة االھداف  العامة االھداف   

 اعتباراً  مستمرة
 الى 2022 من

2026 

 العمید السید
 العلمي العمید معاون

 العمید معاون
 االداري

 الجودة ضمان شعبة

 المختبرات بناء متابعة
 مع التنسیق و الجدیدة
 ألنشاء الھندسیة الشعبة

 .حدیثة بتصامیم مختبرات

متطورة  بأجھزة المختبرات تجھیز
 ورائدة في ھذا المجال الرائد .

 یتالءم بما المختبرات أثاث تحدیث
 . الطالب وإعداد

الساندة  البشریة الموارد زیادة
 والداعمة للمختبرات .

مختبرات الفحص باألشعة 
السینیة ، المختبرات 
االساسیة ، مختبرات 
 الفحص التشخیصي

 وتجھیز تحدیث
 المختبرات
 التعلیمیة

 اعتباراً  مستمرة
 الى 2022 من

2026 

 العمید السید
 العلمي العمید معاون

 العمید معاون
 االداري

 الجودة ضمان شعبة
 العلمیة اللجنة

 الى یھدف الذي التوسع -
 في جدیدة علمیة افاق فتح
 تواجھ التي التحدیات ظل

 .والكلیة المجتمع

 وربطھا العلمیة المناھج تحدیث -
 العمل بسوق

 افتراضیة علمیة مكتبة انشاء -
 الكترونیة محلیة مجلة انشاء -

 وانشاء المناھج تحدیث
 ومجالت مكتبات

استدامة و الكترونیة
.مذكرات التفاھم   

 العملیة جودة
 میةیعلتال

 

 اعتباراً  مستمرة
 الى 2022 من

2026 

 العمید السید
 العلمي العمید معاون

 العمید معاون
 االداري

 الجودة ضمان شعبة

 والورش الدورات اقامة-
 . والتثقیفیة العلمیة

 المجاالت في التعاون-
 خدمات افضل لتقدیم الطبیة

 .ممكنھ

 على التدریسیة المالكات تشجیع -
للدكتوراه االھتمام بإكمال دراستھم 

 بالنسبة لحاملي شھادة الماجستیر .
  التدریسیة المالكات تطویر -

 لمواكبة التدریبیة الدورات وزیادة
 .العلمي التطور

 البحوث انجاز في االستمرار -
 . والرصینة العلمیة

 الحاصلین نسبة زیادة
 لكل الدكتوراه شھادة على

من االشعة   اختصاص
 والسونار .

 التدریبیة الدورات اقامة-
للمالكات التدریسیة 
 والمالكات الساندة .

 دولیة مؤتمرات اقامة-

 الكوادر تمكین
 التدریسیة
 . والساندة

 اعتباراً  مستمرة
 إلى 2022 من

2026 

 العمید السید
 العلمي العمید معاون

 العمید معاون
 اإلداري

 الجودة ضمان شعبة

: إنجازھا المطلوب المختبرات المختبرات إنشاء متابعة
 للبایولوجي مختبر للكیمیاء مختبر

 إنشاء من الھدف
 الطلبة رفد ھو المختبرات

 األساسیة بالمعلومات
 الكوادر عمل وتحسین-

 والطالبیة التدریسیة

 مختبرات
 تخصصات

 األساسیة العلوم

 اعتباراً  مستمرة
 إلى 2022 من

2026 

 العمید السید
 العلمي العمید معاون

 العمید معاون
 االداري

 الجودة ضمان شعبة

 للتدرب وندوات ورش اقامھ
 وسائل استخدام كیفیة على

 . السالمھ

 الذاتي اإلطفاء منظومة تطویر
 الحریق طفایات  وإدامة صیانة

 

 جمیع تحسین على العمل
 الصحة متطلبات
 . المھنیة والسالمة

 متطلبات تطویر*
 السالمة
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 جمھوریة العراق
 التعلیم العالي والبحث العلمي وزارة

 المنارة للعلوم الطبیة كلیة 
 التخدیر قنیاتتقسم 
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 قسم تقنیات التخدیر

 2019 -   2018التأسیس 
  القسم رؤیة

 كاملة معرفة ذا یكون تخدیر تقني بتخریج وذلك العلمیة بیئة في رائدة الطالب یصبح ان 

  للمریض أمنھ صحیة رعایة لتقدیم المتینة العلمیة باألسس

  القسم رسالة

 بتجھیز وااللتزام الصحي القطاع فائدة اجل من والقیادة المستمر التعلیم اجل من الطالب اعداد

  الجراحیة العملیات اثناء للمریض امنة رعایة التقدیم التخدیر فریق دعم اجل من طالبنا وتدریب

  القسم أھداف

 افضل مع للتخدیر األمریكیة الجمعیة لمبادئ موازي بشكل العمل فریق وتحفیز تشجیع

 -: التلیة األھداف على للحصول العلمیة التطبیقات

 التخدیر طبیب من مباشر اشراف تحت للمریض التخدیر بعملیة یقوموا ان -

  المیدانیة الخبرات مع الدراسیة الفترة في ماتعلمھ بین یربط أن -

  العملیات غرفة داخل الطالب أداء تقییم ان اجل من المعاییر من الئحة تقدیم -

 التخدیر في مختلفة سیناریوھات في الطالب یشارك ان اجل من حقیقیة فرص توفیر -

  الطبي بالعمل والمتعلقة الفعالة االنشطة نجاح تامین -

 نوعیة ذات امنة خدمة لجل من التقییم اعادة وعملیة الراجعة التغذیة استمرایة على التاكید -
 . فاعلة

إلى تخریج كوادر متخصصة للعمل في مجال تقنیات  التي تھدف وھو من األقسام الحدیثة 
 التخدیر في صاالت العملیات وكذلك في وحدات العنایة المركزة واإلفاقة...

 مدة الدراسة في ھذا القسم ھي اربع سنوات دراسیة 

 یحصل الخریج على شھادة البكالوریوس في تقنیات التخدیر  

 بي / اختصاص تخدیر )و یتم منح الخریج عنوان ( تقني ط
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ویعمل في مجال التخدیر ،المراقبة السریریة ، تشغیل األجھزة ومتابعة المرضى في صاالت  
 دات العنایة المركزة واإلفاقة .العملیات ووح

الزمنیة الفترة  عن المسؤولة الجھة 
 التنفیذ

الرئیسیة االداء مؤشرات العمل خطط  العملیة االھداف  العامة االھداف   
 اعتباراً  مستمرة

 الى 2022 من
2026 

 العمید السید
 العلمي العمید معاون

 العمید معاون
 االداري

 الجودة ضمان شعبة
 الشعبة الھندسیة
 القسم العلمي

استحداث وبناء مختبرات 
جدیدة تتالئم مع متطلبات 
جھاز االشراف والتقویم 
العلمي .. وشعبة اعتماد 

 المختبرات

 بأجھزة المختبرات تجھیز-
 .متطورة

 البنى االساسیة تحدیث -
 . البشریة الموارد زیادة -

كافة المختبرات التعلیمیة 
 التخصصیة والساندة .... 
والتطبیقیة  .. من اجل 
رفع الحس الصحي 
 والتطبیقي للطلبة .

 وتجھیز تحدیث
 مختبرات التخدیر

 اعتباراً  مستمرة
 الى 2022 من

2026 . 

 العمید السید
 العلمي العمید معاون

 العمید معاون
 االداري

 الجودة ضمان شعبة
 العلمیة اللجنة

 القسم العلمي
 

 الى یھدف الذي التوسع -
 جدیدة علمیة افاق فتح

تعاون علمي وتوأمة مع -
 الرصینة المحلیة الجامعات

 كلیات مع علمي تعاون -
 .رصینة عالمیة

 وربطھا العلمیة المناھج تحدیث -
 العمل بسوق

 العامة العلمیة المكتبة تطویر -
 افتراضیة علمیة مكتبة انشاء -
 الكترونیة محلیة مجلة انشاء -

 وانشاء المناھج تحدیث
 ومجالت مكتبات
 افاق وفتح الكترونیة
المشترك التعاون  

 العملیة جودة
 میةیعلتال

 

 اعتباراً  مستمرة
 الى 2022 من

2026 

 العمید السید
 العلمي العمید معاون

 العمید معاون
 االداري

 الجودة ضمان شعبة
 القسم العلمي

 شعبة التخطیط
وحدة التدریب 
 والدعم الفني

 
 

عدد المواسم الثقافیة -
والدورات التدریبیة المقامة 
 لتطویر المالكات التدریسیة

العلمي في مختلف  التعاون-
المجاالت الطبیة من اجل 
االرتقاء بواقع العملیة 
التعلیمیة وتقدیم افضل 
 .الخدمات التعلیمیة للطلبة 

 على التدریسیة المالكات تشجیع -
 المحددة التخصصات

االستمرار بتنفیذ الدورات التدریبیة   -
والتأھیلیة والتطویریة والتي ترفع من 

والثقافي لتدریسیي المستوى العلمي 
 القسم العلمي .

 التخطیط للبحوث الریادیة والتنمویة -

 على الحاصلین نسبة رفع -
 لكل الدكتوراه شھادة

 اختصاص
 التدریبیة الدورات اقامة-

 االخرى للكوادر
 دولیة مؤتمرات اقامة-

 الكوادر تمكین*
 التدریسیة
 والساندة

 اعتباراً  مستمرة
 إلى 2022 من

2026 

 العمید السید
 العلمي العمید معاون

 العمید معاون
 اإلداري

جودة  وحدة
 المختبرات

 

متابعھ استحداث تلك 
 المختبرات

: إنجازھا المطلوب المختبرات
مختبر الفیزیاء ، الكیمیاء ، 

 .البایلوجي ، 

ان الھدف االساس من 
المختبرات االساسیة ھو محاكاة 

المواد العلمیة االساسیة 
 والتطبیقیة

االداء العلمي  تحسینتسھم في -
 .والتطبیقي 

 مختبراتال
 االساسیة

الساندة  العلوم(
 واالساسیة ) .

 اعتباراً  مستمرة
 إلى 2022 من

2026 

 العمید السید
 العلمي العمید معاون

 العمید معاون
 االداري

 الجودة ضمان شعبة
 العلمیة اللجنة

 للتدرب وندوات ورش اقامھ
 وسائل استخدام كیفیة على

 الحوادث وتقلیل السالمة
 ممكن قدر بأقصى

 الذاتي اإلطفاء منظومة استدامة
 الحریق مطافئ  وإدامة صیانة
مدرب  المدني للدفاع فرق انتخاب
 منظومات صیانة و إطفاء على 

 . الحریق
 المدني الدفاع على التدریب

 جمیع تحسین على العمل
 والسالمة الصحة متطلبات
 جمیع وتدریب المھنیة
 التدریسیة منھا الكوادر
 أي لوقوع تحسباً  واإلداریة
وفق المواصفة  حادث

18001 . 

 متطلبات تطویر
 السالمة
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 جمھوریة العراق
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 المنارة للعلوم الطبیة كلیة 
 قسم تقنیات المختبرات الطبیة
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 تدقیق  قسم التمریض
كلیة المنارة تخصص مھم اخر وساند للتخصصات الطبیة التي تخدم العمل  استحدثت 

 الطبي والصحي في العراق وھو تخصص التمریض ...

وقد اتمت كلیتنا كافة التحضیرات الخاصة بالبنى التحتیة واالمور اللوجستیة والمختبرات 

مدة الدراسة في ھذا  .... 2021- 2020الدراسة في القسم في العام الدراسي الحالي  بدأتوفعال 

و ... یحصل الخریج على شھادة البكالوریوس في التمریض ... القسم ھي اربع سنوات دراسیة 

ویعمل في مجال المستشفیات والمراكز الطبیة ... نح الخریج عنوان ( ممرض جامعي)یتم م

 والصحیة ..

 /  لرؤیةا

 .الریادة في علوم التمریض والبحث العلمي والمشاركة المجتمعیة

 /  لرسالةا

 متغیر صحي محیط في للمرضى ونوعیة شمولیة رعایة تقدیم على قادر تمریضي كادر تخریج

 .متكامل صحي فریق وضمن
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 /  قیم الكلیة

 الریادة •

 النزاھة •

 التشاركیة •

 االتقان واالبداع •

 الوسطیة •

 الشفافیة •

 :غایات الكلیة

وضع خطھ استراتیجیة لتطویر الكلیة واالرتقاء بھا وبخریجیھا والمدرسین  :الغایة األولى
 .ورسالتھا وقیمھا    واإلداریین فیھا تعكس رؤیة الكلیة 

رائدة تلبي احتیاجات سوق العمل واستخدام أحدث  برامج أكادیمیة تمریضیةتقدیم  :الغایة الثانیة
 .التقنیات واألسالیب في التعلیم

البحث العلمي وتوجیھھ لخدمة المجتمع وتشجیع البحوث التطبیقیّة   تعزیز :الغایة الثالثة
 .(السریریة) حسب األولویات

من خالل آلیات التدریب والتأھیل وتقییم في الكلیة   تطویر المصادر البشریة :الغایة الرابعة
 .األداء بنزاھة وشفافیة وتكافؤ الفرص

تعزیز وعي الطلبة بأھمیة اإلبداع والتعیلم/التعلم المستمر لمواكبة التطورات  :الغایة الخامسة
 .المھنیة واحتیاجات سوق العمل

 .اء بمھنة التمریضتعزیز الشراكات مع المجتمع المحلي والعالمي لالرتق :الغایة السادسة

 .الحصول على شھادة الجودة على مستوى الكلیة محلیاً وعالمیاً  :الغایة السابعة
 

  أھداف البرنامج

إعداد خریجین یمتلكون الكفایات المطلوبة آلداء آمن ذو جودة عالیة مرتبط بالممارسة  •
 .المھنیة المبنیة على البراھین

والقیادة والتواصل الفاعل ضمن نظم صحیة  تطویر قدرة الخریجین على التفكیر النقدي •
 .مختلفة ومتجددة

 .توفیر منھاج وبیئة تعلیمیة متطورة متمركزة حول المتعلم والكفایات المطلوبة . •
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توفیر كادٍر تعلیميٍّ مؤھل من أعضاِء ھیئة التدریس والباحثین المتمیزین من خالل تقدیم  •
 .خطٍط مناسبٍة لالستقطاِب والتدریِب واالبتعاث

تعزیز صحة الفرد والعائلة والمجتمع في مجاالت الرعایة الصحیة المختلفة من خالل  •
  .الشراكة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة

 .... المخرجات المتوقعة

 :عند االنتھاء من دراسة برنامج بكالوریوس في التمریض بنجاح، یتمتع الخریج بالقدرة على

  البراھین لتقدیم الرعایة التمریضیة والمساھمة في إدراك المعرفة العلمیة المبنیة على
 .تطویر مھنة التمریض

  إدراك مفاھیم المسؤولیة والمحاسبة عند تطبیق معاییر مھنة التمریض وااللتزام
 .بالجوانب القانونیة الضابطة للمھنة

 یة تقدیم الرعایة التمریضیة الشاملة والمتعلقة بالحاجات الفسیولوجیة والنفسیة واالجتماع
 .لمتلقي الرعایة الصحیة

  توظیف مھارات المالحظة والتفكیر الناقد عند تقییم المتغیرات الصحیة الناتجة عن
 .االضطرابات الصحیة المختلفة التخاذ قرارات سریریھ مناسبة

 إدراك الجوانب اإلداریة والقیادیة المرتبطة بممارسة مھنة التمریض. 
 طط العمل الشاملة لمتلقي الرعایة الصحیةمشاركة أعضاء الفریق الصحي في رسم خ. 
  االتصال الفعال مع المرضى وأعضاء الفریق الصحي باستخدام مھارات التواصل

 .وتكنولوجیا المعلومات
 إجراء تقییم المخاطر البیئیة في مكان العمل في جمیع مراحل الرعایة . 
 ریضیة المتخصصة لمتلقي االلتزام بمعاییر ضمان السالمة والجودة في تقدیم الرعایة التم

 .الرعایة الصحیة
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الزمنیة الفترة  عن المسؤولة الجھة 
 التنفیذ

الرئیسیة االداء مؤشرات العمل خطط  العملیة االھداف  العامة االھداف   
مستمرة اعتباراً 

الى  2022من 
2026 

 السید العمید
 معاون العمید العلمي

معاون العمید 
 االداري

 ضمان الجودةشعبة 

 المختبرات بناء متابعة
 . الجدیدة

 بأجھزة المختبرات تجھیز-
 . مجسماتو متطورة

 یتائم بما المختبرات أثاث تحدیث -
 . الطالب وإعداد

مختلف المختبرات 
 والعیادات .

 وتجھیز تحدیث
 المختبرات
 والعیادات

مستمرة اعتباراً 
الى  2022من 

2026 

 السید العمید
 العلميمعاون العمید 

معاون العمید 
 االداري

 شعبة ضمان الجودة
 . اللجنة العلمیة

 الى یھدف الذي التوسع -
 في جدیدة علمیة افاق فتح
 تواجھ التي التحدیات ظل

 . والكلیة المجتمع

 وربطھا العلمیة المناھج تحدیث -
 العمل بسوق

 الكترونیة محلیة مجلة انشاء -
 عالمیھ بمجالت واالشتراك

 وانشاء المناھج تحدیث
 ومجالت مكتبات
 افاق وفتح الكترونیة
المشترك التعاون  

 العملیة جودة
 میةیعلتال

 

مستمرة اعتباراً 
الى  2022من 

2026 

 السید العمید
 معاون العمید العلمي

معاون العمید 
 االداري

 شعبة ضمان الجودة

 والورش الدورات اقامة -
 . األساتذة لرفد العلمیة

 المجاالت في التعاون-
 المختلفة .

اتمام  التدریسیة المالكات تشجیع -
 دراستھم .

  التدریسیة المالكات تطویر  -
 لمواكبة التدریبیة الدورات وزیادة

 . العلمي التطور
 البحوث انجاز في االستمرار -

 . والرصینة العلمیة

 الحاصلین نسبة رفع -
 لكل الدكتوراه شھادة على

 تمریض  اختصاص
 التدریبیة الدورات اقامة-

 االخرى للكوادر
 دولیة مؤتمرات اقامة-

 الجامعات مع والتعاون
 والعالمیة العراقیة

 الكوادر تمكین
 التدریسیة
 . والساندة

مستمرة اعتباراً 
إلى  2022من 

2026 

 السید العمید
 معاون العمید العلمي

معاون العمید 
 االداري

 شعبة ضمان الجودة
 اللجنة العلمیة

 للتدرب وندوات ورش اقامھ
 وسائل استخدام كیفیة على

 الحوادث وتقلیل السالمة
 . ممكن قدر بأقصى

 الذاتي اإلطفاء منظومة تطویر
 الحریق طفایات  وإدامة صیانة

 المدني للدفاع فریق تعیین
 صیانة و بإطفاء متخصص

 الحریق منظومات
 المدني الدفاع على التدریب

 جمیع تحسین على العمل
 الصحة متطلبات

 وتدریب المھنیة والسالمة
 منھا الكوادر جمیع

 واإلداریة التدریسیة
 حادث أي لوقوع تحسباً 

 متطلبات تطویر
 السالمة
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