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 كلمة السيد العميد

 
 
 

في العام  العملية التعليمية وتواصالً لمنجزاتها السابقة بدأً من أنطالقهاإستمرار لنهجها المستمر في تطوير          

علمية وعمودياً بأستحداث برامج الماجستير  وتوسعها أفقياًمن قسمين علميين الى سبعة أقسام 2002ــ2001الدراسي 

في مختلف  والدكتوراه ونوعياً بأبتعاث العديد من منتسبيها وتدريسييها الى دول العالم المتقدمة للعودة بشهاداتهم العليا

تخصصات الكلية ومن جامعات عالمية رصينة على رأسها الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ومن دول 

وتتويجاً لتصدرها كليات العلوم العراقية في التصنيف الوطني لجودة التعليم  ا الغربية والشرقية وآسيا وأسترالياأورب

على خبراتها المتراكمة من العديد من برامج التعاون العلمي الدولي مع جامعات عالمية  وحين إنطالقه .وأعتماداً 

 CIMPAومؤسسات علمية دولية كمدرسة ان األمريكية عريقة منها جامعة ريدنك البريطانية وويسترن مشيغ

 ،........الخ.األمريكية  IREXالفرنسية للرياضيات و

 

ولغاية  2021بناءاً على ماتم ذكره أعاله شرعت كليتنا في إعداد وكتابة خطتها األستراتيجية للفترة من العام        

آخذة بنظر األعتبار نحليل كل المعطيات السابقة والوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة  2026

األجواء المناسبة لتحويل نقاط الضعف الى نقاط قوة لتحليالت سوات حيث تم العمل على تهيأة والتهديدات وأستناداً 

بأقسامها العلمية وشعبها ووحداتها وما وفرته الكلية خالل  بأستثمار الفرص المتاحة بكل مفاصل الكلية المتمثلة

سنوات عملها من بنى تحتية رصينة ومختبرات علمية متقدمة حيث تضمنت الخطة المساعي الكفيلة بتطوير تلك 

الرصين الذي تتميز به كليتنا إضافة  وتعزيزها بأجهزة علمية متقدمة تسهم في تطوير حركة البحث العلمي تالمختبرا

 كالريفيت وسكوباس .للنشر العالمي بمستوعبات 

 

بمختلف  من وسائل التطور للبرامج التعليمية المقدمة للطلبةالحالية تضمنت العديد  أن الخطة األستراتيجية      

لرفد دوائر الدولة ومحافظتنا بشكل  تخصصاتهم وللدراستين األولية والعليا حفاظاً على الريادة العلمية وأستمراراً 

 خاص بخريجين ذوي مهارات عملية وعلمية تسهم في أنجاز المهام بشكل دقيق ومتقن .

 

لقد تم بذل جهود أستثنائية من قبل عمادة الكلية وشعبة ضمان الجودة أضافة الى المكلفين بأعداد الخطة         

المكلفين على األستراتيجية تستطيع مجابهة التحديات المعيقة لمجالي التعليم والتعلم وحركة البحث العلمي وقد كان 

ضمن أطار الرؤيا والرسالة الخاصة بالكلية وصوالً بأعداد الخطة األستراتيجية مضاعفة جهودها وتكثيف العمل 

 ألعتماد األكاديمي .لتحقيق األهداف المنشودة متناغماَ مع برامج الجودة وا
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 الفهرس //
 ت العنوان رقم الصفحة

 1 المقدمة 1

 2 منهجية إعداد الخطة 1

 3 نبذة موجزة عن الكلية 2

3-4-5  4 االمكانيات البشرية والبنية التحتية 

 5 وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات 6

الخطة اإلستراتيجيةعناصر  7  

 )الرؤيا والرسالة واألهداف لكلية العلوم(

6 

 7 السمات المميزة للكلية وخصائصها ودورها في المجتمع 8

 8 وضع الكلية االستراتيجي 9

10-11-12  9 تحليل البيئية الداخلية والخارجية للكلية 

 10 تحليل البيئة الخارجية 13

 11 الفرص المتاحة 14

 12 التهديدات المحتملة 15

16-17-18-19 التعليم والتعلم إستراتيجيةتحديد    13 

20-21-22 البحث العلمي إستراتيجيةتحديد    14 

23-24 خدمة المجتمع إستراتيجيةتحديد    15 

للكلية اإلستراتيجية واألهدافالغايات النهائية  25  16 

26-27-28 األولىالغاية    17 

29-30  18 الغاية الثانية 

31-32  19 الغاية الثالثة 

33-34  20 الغاية الرابعة 

35-36  21 الغاية الخامسة 

 22 الغاية السادسة 37

 23 الغاية السابعة 38

 24 الطموحات على المدى البعيد 39

لضمان التطبيق والمتابعة والتحديث للخطة  إلية 39

 اإلستراتيجية

25 

لكلية العلوممقومات نجاح الخطة االستراتيجية  39  26 



 

 

72 مصادر التمويل الالزم لتنفيذ الخطة االستراتيجية 40  

لمراجعة وتحديث سياسات التعليم خطة الكلية 40  82  

92 خطة الكلية لمراجعة وتحديث سياسات البحث العلمي 41  

 30 خطة الكلية لمراجعة وتحديث سياسات خدمة المجتمع 41

 
 
و لنحاعلى وس يدرلتاهيئة ء عضادة ألسان اتيجية مرإلستاة طلخداد اعق  إيرفد  عتمال و إتشكيم ت

 :لتإلىا

 

 

ً  أ.د تحسين حسين مبارك  -1  رئيسا

 عضواً  أ.د منذر حمزة راضي  -2

 عضواً  م.د صالح علي حسينأ.  -3

 عضواً  أحمد كاملأ.أسعد   -4

 عضواً  م. علي حيدر رضا  -5

بايولوجي أقدم عال سرحان احمد  -6  عضواً  

 عضواً  سرى يونس خليلبايولوجي م.  -7

 عضواً  م. فيزياوي شهد أمير نايف  -8
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 المقدمة //

ة و لداخليياالعتبيار المنجيزات فيي البيئية انظير أخيذ بيالخطة األستراتيجية / هي تخطيي  بعييد الميدى 

 ضييمن تحديييدجديييد مسييار الكلييية فييي المسييتقبل ويالمسييتقبلية للكلييية لت ةالرؤييي الخارجييية اعتميياداً علييى

هدييدات و و التكذلك هي رد فعل لكل مين نقياط القيوة و الضيعف فيي أداء الكليية  رسالتها و اهدافها و

لكليية حة اميام االفرص الموجودة في بيئة الكلية و ذلك لتطوير و تنمية مجاالت التميز و التنافس المتا

 مستقبال .

 

 منهجية إعداد الخطة //

 -2021)ة رباعييتيجية راستاة طخوم بأعداد لعلابكلية شعبة ضمان الجودة و األداء الجامعي قامت 

  :ل االتيةحرابالمالخطة مرت مراحل هذه ، وكلية( لل2026
تشييكيل فرييييق الخطيية األسيييتراتيجية بشييكل يتضيييمن كافيية التخصصيييات المعنييية بيييالجودة  .1

 الخطة. والتخطي  األستراتيجي ، ثم توزيع أعضاء الفريق وفقاً للمنهجية المحددة في تلك

م داستخت والمقابالت واستبياناق األين طربالكلية علجميع األقسام مة زلالت البيانااجمع م ت .2

رص لفف والضعط انقاوة ولقاط نقاد يدلتحدات لمستنص افحوة ظلمالحواني رواللكتد ايرلبا

 دات.يدلتهوالمتاحة ا

الطالب  تم عقد أجتماع مجلس الكلية مع عدد من القيادات العليا و أعضاء هيئة التدريس و .3

 ( .Swotو ذلك لصياغة التحليل الرباعي )

 .ية دارالم العلمية و االقسااباعى على رلل التحليرض اعم ت .4

 .Swotبتحليل  يتيجراالستط ايطلتخق ايرفم قا .5

ر كبأفيها  ركشا، حيث ية للكلية رؤلوا سالةرلاصياغة م ت( Swot) عيبارلل التحلياعلى ء ًا بنا .6

طيييييييييييييييييييييييراف ألب واالطلن واييدارإلوانة ولمعاالهيئة س وايدرلتاهيئة ء عضان أمن ممكدد ع

يهيا جميع األقسام العلمية بعد المصيادقة علعلى ت عممد لق(، وABET ،RSCل لمجتمعية )مثا

 من قبل  السيد العميد .
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 (6202-2120ديالى )جامعة م لعلواتيجية لكلية االسترالخطة ا
 
 

 نبذة موجزة عن الكلية // -:أوًال 
 

فييييي  6201فييييق األميييير األداري المييييرقم و   2002-2001العييييام الدراسييييي  وم جامعيييية ديييييالى  فيييييلعلاكلية ت نشئا

-سابعة سعيا إلى تكامل األختصاصات العلمية في الجامعة فقد درس مجلس جامعة ديالى في جلسته ال 30/10/2001

يية قاعيدة المعرفإمكانية أستحداث كلية العلوم إستناداً الى أن هيذه الكليية سيوف تغيذي الجامعية بال 19/3/2001بتاريخ 

 للكليات االخرى ... 

بنيية بمسياحة والكليية حاليياً تشيغل أربعية أ، الصيرح المعرفيي فيي جامعية دييالى  م إنشياء هيذاوبفضل من هللا سبحانه ت

 2( م30000تقرب من )

 ً جلة البحث علياً تدفع و عم تعد كلية العلوم المنبر العلمي لجامعة ديالى ،إذ تهدف الى تهيئة كوادر فعالة و مميزة علميا

ادرين علييى كونييوا ذوي كفيياءة فييي أداء رسييالتهم العلمييية و المهنييية قييالعلمييي و تشييجبع البحييث االبييداعي و الفكييري لي

قهيا اتهم لتطبيالمشاركة الفاعليه فيي بنياء اليوطن باألضيافة اليى تزوييد طلبتنيا بيالخبرة العلميية ذات العالقية بأختصاصي

 ميدانياً.

 قسيام علمييةسيتحدثت ثيالث أضمت الكلية في بداية تأسيسها قسمين فق   هما ) علوم الحياة و عليوم الرياضييات( ثيم أ

ن و   و المعادي جيولوجيا النفتم استحداث قسم اً أخرى هي )علوم الحاسوب و علوم الفيزياء و علوم الكيمياء( وأخير

  .على التوالي السابع في الكلية  السادس و القسم اقسم التقانة األحيائية ليكون

 تبياع معياييرالعميل و المنافسية فيي مجيال التعلييم و ضيرورة إونظراً للتغيرات العالمية و احتياجات و متطلبات سوق 

ذلييك  و منييذ  13/9/2015فييي 2289االداري الجييودة تييم إنشيياء وحييدة أعتمادييية المختبييرات بكلييية العلييوم وفييق األميير

ئية ن أعضياء هيالتاريخ بدأت وحدة أعتمادية المختبرات بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة بنشر فكر و ثقافة الجودة بيي

  التدريس و الهيئة المعاونه باإلضافة الى الجهاز اإلداري في الكلية.
  

 378      :(  2018 -2017للعام الدراسي ) لىوألالجامعية احلة رلمافي ن يدلمقيا بالطلدد اع

    157   :                         عدد اعضاء هيئة التدريس أجمالي

   30:1                 نسبة اعضاء هيئة التدريس لطالب الكلية :

 :عدد العاملين في الجهاز االداري و فقا لحالتهم الوظيفية 

 

 %80 80 دائم

 %3 3 مؤقت

  83 إجمالي
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 البنية التحتية// اإلمكانيات البشرية و -ثانياً :
 

  //: اإلمكانيات البشريةأوال

 

من تدريسييين و ميوظفين  سيــدرلتاة ــهيئء اــعضــن أمف اــكــدد عــود جوة بــلكلياــز تتمي

ة ــتيجية للكليراتــإلســداف األهواة ــيورؤالة ــســق رلتحقي وكذلك الهيكل األداري في الكلية 

 :أتي لعلمية كما يم األقسااعلى س يدرتلاهيئة ء عضادة ألساايع وزتن اــبيو

 

 

 

  أعداد أعضاء هيئة التدريس القسم العلمي

  أستاذ إجمالي

أستاذ 

 مساعد

 

 مدرس

 

مدرس 

 مساعد

 

غير  متفرغ معيد

 متفرغ

 عامل

 25 3 11 10 1 0 0 0 قسم الرياضيات

 36 4 16 13 1 0 0 2 قسم الكيمياء

قسم جيولوجيا 

 النف  و المعادن

1 0 0 2 5 3 0 11 

 40 5 12 12 7 0 0 4 قسم الفيزياء

قسم التقانة 

 األحيائية

1 0 0 2 3 8 0 14 

قسم علوم 

 الحاسوب

2 0 0 3 7 7 4 23 

 28 4 8 9 5 0 0 2 قسم علوم الحياة

إجمالي أعضاء 

هيئة التدريس 

 بالمؤسسة 

12 0 0 21 59 65 20 177 
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 الدرجة الجنس النسبة المئوية

 %للذكور %لإلناث 100% 

 أستاذ 12.3% 0% 12.3%

 أستاذ مساعد 21.6% 5% 26.6%

 مدرس 32.9% 45% 77.9%

 مدرس مساعد 34.0% 53.3% 87.3%

 

 56 رجلخاالمبعوثين فى د اجمالى عدإ

 1:30 بيس للطالرلتدايئة ء هعضاأ نسبة

 2 يسرلتدايئة ء هعضاأين إلجمالي رلمعاانسبة 
 

 لمئويةالنسبةا دلعدا لمئويةالنسبة د العدداري اإلز العاملين بالجهاا

   

 %27 71 ئمدا

   

 %0 0 مؤقت

   

  71 جمالىإ
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 //البنى التحتية ثانياً: 
 

العديد من غرف التدريسيين و مختبرات علمية و ( قاعة دراسية و30ــوم على )لعلاة ــي كليــمبنــوي يحت -1

 فيما يلي مواصفات القاعات :

 
 

عدد القاعات الدراسية في  المساحة لكل قاعة السعة لكل قاعة دراسية مواصفات أخرى

 الكلية

كيييييل قاعييييية تحتيييييوي عليييييى  -

 مكيفين و جهاز عرض .

كل قاعة تحتوي على جهياز  -

 أنذار حريق .

كيييييل قاعييييية تحتيييييوي عليييييى  -

وشاشيية  سييبورة وايييت بييورد

 .عرض ذكيه 

يتوفر خدمة األنترنيت بكافة  -

 أقسام الكلية .

طالب07   2م     (10 × قاعة دراسية 30 (8  

 

 

 المختلفة بالكلية :ختبرات في األقسام ميوضح الجدول التالي توزيع ال -2

 

 عدد المختبرات القسم

 7 علوم الكيمياء 

 9 علوم الفيزياء  

 7 علوم الحياة 

 5 علوم الرياضيات 

 4 علوم الحاسبات 

جيولوجيا النف  و  

 المعادن

2 

 2 التقانة االحيائية 

 

 قاعة األنشطة الرياضية المختلفة. -3

 ساحة األنشطة الرياضية ) كرة الطائرة( . -4

 كافتريا خاصة للطلبة و التدريسيين . -5

 حدائق واسعة . -6

( .2قاعة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا لغرض أجراء الندوات و ورش العمل عدد ) -7



 

  (2026-2021ديالى )جامعة م لعلواتيجية لكلية االسترالخطة ا
 
 
  

 //معلوماتلوتكنولوجيا اديثة  لحتصاالت األوسائل اثالثاً: 

 

 النجليزية :اباللغة ولعربية االنترنت بالغة اموقع على شبكة للكلية يوجد  .1

 / http://www.sciences.uodiyala.edu.iqالموقع االلكتروني              

ض الوحيدات لغيروجود أيميالت رسمية خاصة بكليتنا و لجميع التدريسيين و مسؤولي الشيعب و  .2

تواصيل ضيافة اليى وجيود مجياميع عليى مواقيع الالمراسلة و إجابة الكتب الرسمية المسيتعجلة باإل

 .و العاجلة( لغرض التبليغات الرسمية  viberاالجتماعي )

 . برنامج االوراكل  .3

 االلكتروني.برنامج حضور الطلبة  .4

 برنامج متابعة الخطة البحثية االلكتروني . .5

 برنامج متابعة الخريجين . .6

 منظومة ترميز األجهزة المختبرية . .7

 منظومة تقييم األداء االلكتروني . .8

 المجلة األلكترونية . .9

    خاصةتوجد قاعدة بيانات خاصة بأعضاء الهيئة التدريسية تحتوي على المعلومات ال.10

 . و على موقع الكلية بهم

 ( حاسبة .30قاعة األنترنيت مجهزة بأحدث حاسبات الالبتوب بعدد ).11

 

     

 

 

 االجمالي   

 

قسم التقانة 

 االحيائية

 

قسم علوم 

 الحياة

 

قسم 

 الحاسبات

 

جيولوجيا 

النفط و 

 المعادن

 

قسم 

 الرياضيات

 

قسم 

 الفيزياء

 

قسم 

 الكيمياء

 

 

40 5 7 4 5 5 8 6 

 

 

عدد غرف 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 المكتبة 1

 قاعة األنترنيت 1

 

http://www.sciences.uodiyala.edu.iq/
http://www.sciences.uodiyala.edu.iq/
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 //الخطة اإلستراتيجيةعناصر  -رابعاً :
 
 

 
 لكلية العلوم واالهدافا و الرسالة أوالً: الرؤي

 

 الرؤيا//

 
ي التعلييم و فيو رائدة  ان تكون الكلية مناراً في المعرفة العلمية و متكاملة التكوين لمواكبة التطور العلمي و التقني

 يق الجيودة وبسعيها لتحقلتصبح عالمية التصنيف  هبيئة الجامعية المحفزة و منتج هاتوفيربالبحث العلمي و 

 .االعتماد األكاديمي 

 

 الرسالة//

 

تخرج كوادر علمية فعالة و مميزة علمياً و عملياً . -1  

فع عجلة و مسيرة البحث العلمي و تشجيع االبداع البحثي .د -2  

وفير البيئة الجامعية المحفزة لألبداع الفكري و العلمي و البحثي .ت -3  

ألزدهار المجتمع . أن تكون الكلية أداة -4  

ألمثل لموارد و إمكانيات الجامعة للوصول لإلعتماد األكاديمي وطنياً وعالمياً.األستثمار ا -5  

ن تكون الكلية مرجعاً للخدمات العلمية للمنطقة بشكل خاص و العراق بشكل عام .أ-6  

تدريب .سعى أن تكون كلية العلوم جامعة ديالى أفضل كلية للتعليم و التعلم و الن -7  

 

 األهداف//

 
امل مع التع تخريج كفاءات وطنية عالية التأهيل بمختلف التخصصات العلمية وأكتساب السلوك المهني في -1

   كافة  أفراد المجتمع .

 سد حاجة سوق العمل من التخصصات العلمية الجديدة و العمل على تنفيذها . -2

 ملة .ة الشاالتخصص وذلك باتباع برامج الجودتهيئة كوادر مستعدة لمواصلة الدراسات العليا في مجال  -3

اهمة في المس وتأهيل كوادر مستعدة لتحمل مسؤولية التعليم المستمر و التطوير الذاتي و اتخاذ القرار  -4

 خدمة المجتمع .

 ية .التعاون مع كافة الكليات العلمية بالعراق و خارجه لتطوير عملية  التعليم العلمي للكل -5

 مؤتمرات العلمية لرقي بأساليب التعليم العلمي .تنظيم الندوات و ال -6

 .المساهمة في تقديم االستشارات العلمية و العملية لغرض تطوير الخدمات في محافظة ديالى -7

لنصح دامة التواصل مع الخرجين من الكلية للوقوف على مجاالت عملهم ومستوى ادائهم وتقديم اأ -8

 واالرشاد لهم.
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  في المجتمعللكلية وخصائصها ودورها  لمميزةالسمات ا  -خامساً :

 
ر مين وميرت فيي كثيي 2001تعد كلية العلوم من اهم الكليات في الجامعية حييث أنشيأت فيي عيام    

لييوم ع) علييوم الحييياة ،  هييي تحتييوي علييى سييبعة أقسييام علمييية ن كلييية العلييوممراحييل التطييور و اال

لمعييادن ، الرياضيييات ، علييوم الكيمييياء ، علييوم الحاسييبات ، علييوم الفيزييياء ، جيولوجيييا اليينف  و ا

عليوم  لفيزيياء ،التقانة األحيائية( أضافة الى وجود دراسات عليا في أقسام ) علوم الحيياة  ، عليوم ا

لسيمات التيي األستراتيجي للكلية مين أفضيل االجغرافي و ، ويعد الموقع (الكيمياء ، علوم الحاسبات

قبيال أن بحيث تسيتقطب أكثير عيدد مين طيالب العاصيمة بغيداد فضيالً عي تتميز بها جامعتنا و كليتنا

رش عميل فضيالً محافظية بغيداد عليى عميل محاضيرات و دورات و و الكفاءات العلميية مين سيكنة

 .طلبة الدراسات العليا و حضورهم في مناقشة رسائلهم و أطاريحهم  عن أشرافهم على بعض

تصاصيات كما تتميز كلية العلوم بتوفرهيا عليى عيدد كبيير مين المختبيرات األبحياث المتقدمية و باخ

 بيؤ الكلييةالكلية مما يسهم على تشجيع العمل البحثي سواء منفرداً أو ضمن فرق بحثية عدت على ت

 ل النشر العلمي العالمي أو المحلي الرصين .المكانة األولى في مجا

بة عليى ات و الطلتوفر الكلية اجواًء دراسية جيدة للطلبة من خالل قربها من األقسام الداخلية للطالب

تنوعية و حد سواء ، وكذلك توفرها على حدائق واسعة و مكتبة علميية غنيية بمصيادرها العلميية الم

 ة و البحث العلمي أمر ممتعاً في أجوائها . قاعة مطالعة كل ذلك يجعل من المطالع

نافسياً تكما أن توفر فرص التشغيل للخريجين األوائيل داخيل الكليية و ضيمن عقيود العميل المسيائي 

تي لعميل اليوقابين الطلبة للفوز بتلك الفرص و أمكانية تلبية جزء من متطلباتهم الدراسية من خالل 

. 
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-1  تراتيجيوضع الكلية االس  -سادساً :  

لتنيوع اليية و اتعد كلية العلوم الكلية الوحيدة في محافظة ديالى حيث الكثافة السيكانية الع  -1

  الزراعي و الصناعي .

ة للقطياع العيام و المصيانع التابعييحي  بالكلية العديد من المؤسسات التربوية للخاص و   -2

 والخاص و العام مما يتييح فيرص التيدريب للطيالب و التعييين للخيرجيين و أستشيارات 

 مشاريع بحثية .

 بها . ية بتكامل تخصصات العلوم الصرفةتتميز الكل  -3

ثيية وجود بعض مصادر تموييل ذاتيي متعيدد لتحسيين و تطيوير العمليية التعليميية و البح  -4

 نخفاض الميزانية المقدمة من الجامعة و الوزارة .نظراً ال

سيييتخدام األمثيييل يوجيييد بالكليييية بنيييية تحتيييية إلكترونيييية و عناصييير بشيييرية تسيييمح باال  -5

 . هلوجيا المعلومات و االتصاالت المتسارعولتكن

 الكلية الوحيدة في الجامعة التي تمنح شهادة الدكتوراه في علوم الفيزياء .  -6

 ، عليوم يوس في سبعة أقسام هي ) عليوم الفيزيياء ، عليوم الكيميياءتمنح شهادة البكالور  -7

قانيية الحييياة ، علييوم الحاسييبات ، علييوم الرياضيييات ، جيولوجيييا اليينف  و المعييادن ، الت

 .األحيائية (

ء م الكيمييافيزياء الحالة الصلبة ، عليوم الحيياة ، عليوفي ) علوم تمنح شهادة الماجستير   -8

 .، علوم الحاسبات (

 ح شهادة الدكتوراه في تخصص ) علوم الفيزياء ، علوم الحياة (تمن  -9
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 //تحليل البيئة الداخلية و الخارجية للكلية  -سابعاً :
  

 

ط اـيين نقـييه مـييمجموعك اـييهنم بجامعية ديييالى أن وـييلعلاة ـييلكلي ةـييتيالذا ةـييسرالداائج ـيضحت نتأو       

ق ـيييحقي ذـييلاو ـييلنحاى ـييتفعيلها علوها رستثمااي يمكن ـييلتواا ـييخليييية دالكلاا ـييز بهـييي تتميـييلتة اوـييلقا

فاعلية ءة وفاكؤثر على ـيد تـي قـلتاعف ـلضط ااـض نقـبعـة سرالداائج ـنتت رـظهأا ـكمية لكلاالة ـسر

 غايتها .وسالتها رحقيق في تة لكليا

  
 نقاط القوه//

 
 سه بالكليه.رالدوع افرت وتخصصا دتعدع وتنو .1

 ييييييييييييية وخلالدييييييييييييية العلموات الندات والمؤتمرر ايس في حضورلتداهيئة ء عضاوألباحثين اتدعيم  .2

 .الخارجية

 عالمية و محلية .ئز علميه ايس على جورلتداهيئة ء عضاألبعض من ل احصو .3

تيجي اترــييسالاي  ـييـلتخطاف ادـييـهأق ـييـلتحقي ـييـةبالكلية دوـييـلجن اماـييـضة دـييـحوز ـييـفر مركاوـييـت .4

 . يةلتنافساتها ردــبقء اــتقالروا

 ها .اردموو يةلكلت امكانياألل فعاام ستخدا .5

 .ية الكلب فةلمختلايه دارألية وايمدألكات المجاالاطالبي في إداري وويمي دكاأتمثيل  .6

ك تحسيين ة مما يسهم فيي تحسيين اإلمكانيات الماديية و ييدعم كيذلتنفيذ البعض من المشروعات بالكلي .7

الفيزيياء و  ( ألقسيامABET)معيايير ق ــيـتطبيو العميل عليى كافة األنشطة التعليمية و البحثية بها . 

ة ــيـمتابعويم ــيـا تقيــيـن خاللهــيـن مــيـيمك لقسيم الكيميياء ، حييث RSCالحاسبات و الرياضييات و 

  ية .لكلالمية في لعم اقساألباية لتعليمية العملا
 و  ةميييييدكاات األدـيييـلوحا الشيييعب ول ـيييـث تعمـيييـم حيـيييـمالئو أداري ي ـيييـل تنظيمـيييـهيكد وـيييـجو .8

 ةـييـبالكلياء دألى اتوـييـى مسـييـكس علنعـييـا يـييـممللتعليمييات و القييوانين الوزارييية  ا ـييـفقوه ـييـيدارألا

  بها.ت لفئااع ــين جميــل بــلتعامدة اوــجو
ي  ـــيلتخطاف ادـيـهأق ــيـعى لتحقيــيـتس ـيـةبالكليدة وــيـلجن اماــيـضداء وألايم ـيـتقيده لـــحود وــجو .9

  سية.لتنافاتها ربقدء تقارأللية  واتيجي للكاترـــسالا
و الطلبيية  حضييورم الكترونييي فييي الكلييية لمتابعيية شييؤون الخييريجين و كييذلك برنييامج نظاد جوو .10

 . الكترونية أخرى معززةبرنامج متابعة الخطة البحثية و برامج 

لييتم  نظيام المقيررات فيي بعيض أقسيام الكلييةنظيام الكورسيات تمهييداً للعميل بعيدها وفيق تطبيق  .11

 في الجامعات العالمية .  النظام المتبع تعميمه على جميع األقسام وذلك تماشياً مع 

ـيية مزلالات اـييلمعلوماوفير ـييتب والـييلطة ااعدـييلمس ـييةيمي بالكليداـييكد االشارلإلل فعام نظاد جوو .12

  وذلك .فة لمختلامج البرالعلمي في ر المساافي م لتقدر واختياواال ـلة للمفاض
رونياً عليى وهي متاحة الكت للجامعة يةلبحثطة الخامستمده من و لكليةليه معتمده خطه بحثد جوو .13

 .موقع الكلية 
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لتقنيي امثيل هيئية التعلييم  ييةناعـيلصت المؤسسات والشركاامع  ونيةلتعات اتوكوالبعض البروعقد  .14

من ت لمؤسسااهذه  المتبادليية مييع ةدستفااالو يييةبالكلييية لبحثـيية والتعليمياملييية لعا      ة دـيي لفائ

 . متاحه لدى الطرفينلت امكانااال

 اجسييتير وللكلييية العديييد ميين طلبيية الدراسييات العليييا المبتعثييين خييارج العييراق الكمييال دراسييتي الم  .15

 الصيين و الدكتوراه باختصاصات الكلية المختلفة و من دول رصينة كالواليات المتحدة و فرنسا و

 رومانيا و تركيا ... .

ة م للمسييرخارج العراق ودعمه التحاق العديد من طلبة البعثات بعد أكمال دراستهم سواء داخل أو .16

 العلمية و البحثية للكلية .

ميياء حصول منتسبي الكلية على دعم دولي سياهم فيي التحياق تدريسيي بعيض األقسيام و منهيا الكي  .17

 تدريبية خارج العراق و في بريطانيا تحديداً و في جامعة ريدنك . في دورات

 ات العليوممعيات العراقيية عليى نظيراتهيا كلييفوز الكلية بالمرتبية االوليى بالتصينيف اليوطني للجا  .18

تمرار تقيدم ن أجيل اسيالعراقية و بكافة أقسامها العلمية مما كان دافعاً معنوياً للجميع لتقديم المزيد م

  الكلية .
  يتيح  اـيي مم يييةلعالماايير ـييلمعاع ـييق مـييفاتتو يييةلكلايس في رلتداهيئة ء عضاألى إب لطالانسبة  .19

 ب. لطالو ايس رلتداهيئة ء عضاأين ـل بـلتفاعا

   يس ردـــيلتا ةــيـهيئء اــيـعضأرب  ـيـلت االــيـصإلتت وااــيـلمعلومام ــيـنظفيي ة ــيـفاعليقيوة و .20

 .لخريجين ب الطالوالعاملين ـة وانولمعاـة الهيئوا

  ية .يس بالكلرلتدامج افي برثة لحديالتكنولوجيه ليب اساام األستخدقوة في ا .21

 م .% استنادا الى رؤيته وتماشيا مع التطورات الحديثة في العل20للتدريسي تغيير يمكن  .22

 . العمداء ج ورفع مقترحات التطوير الى لجنةيعقد اجتماع قطاعية سنويا لمناقشة المناه .23

  ريرهاهنالك لجنة تحديث المناهج مشكلة في كل قسم تراجع المناهج بصورة مستمرة وترفع تقا .24

ي نكليزيية فيالقطاعيية الميواد التيي تيدرس باللغية االنكليزيية وتكيون مناهجهيا باللغية االتحدد لجنة  .25

 مفردات المناهج المقر من قبل القطاعية .

 . عالية لتدريس المناهج الدراسية بألقابيتوافر تدريسيين  .26
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 نقاط الضعف

 
  متوفر .غيردارية ألهيئة  الء اعضاألوظيفي لبعض التوصيف ا .1
فيي بعيض لب ـيلسؤثر باـيخ يـيل...اباكين ـيلسا –ائيين ـيلكهربال ـه مثـلحرفيين بالكليد افي عدقلة   .2

  للمباني . بةلمطلونة الصيااء ارـجإ ـلىعاألحيان 
 قلة األساتذة األجانب في الهيكل التعليمي في الكلية . .3

رات وـييلتطاة ـييكباديل لموـييتعوه ـييجعاى مرـييلج إاـييتحت ـيييةسرالدرات ارـييلمقوا مجارـييلباعض ب .4

 لعمل.  ق اسوت اـمتطلبوثة لحديا

 س .يورلبكالوامج افدين لبرالوب الطالب الحالي لجذم النظااضعف  .5

 ب و التعليم عن بعد.تي للطالالذالتعلم التي تتيح ا يةنوأللكتررات المقرد اجوم وعد .6

  لعلمي .البحث ق امما يعو معةلجاامن ث لألبحا مةلمقدية انالميزاضعف  .7

 .  جهزةأأدوات و لعلمي من البحث ت اانيامكفي بعض إنقص  .8

ب الـيلطان ـيمنويا ـيسة دـييالمتزاد ادـيألعب اتيعاـيسالاني ـيلمبءات وااـينشاإلي ـع فـللتوس جةلحاا .9

 .ب لطالابين  يةلجماعاألنشطه اماكن لتشجيع أرفاتوم لى عدأدى إين بها  مما ــلملتحقا
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 جيه //رلخاالبيئه اتحليل 

  
ـية جي للكليراـيلخاي  ـيلمحاي ـيفث دـيـي تحـلتات ارـلتغيى واوــلقـة اجيرلخاـة البيئامن ـتتض     

ات رـييييلمتغيافي ظل .وعالميا اً وقليميإ،ومحليا ميييية ،لعاة ، والمباشراتوياته ـييييـة مسـييييى كافـييييعل

م وــييـلعلا ةــييـليكأن ي ــييـلبيئال ــييـلتحلياائج ــييـحت نتـييضأوا ـييعالميـيياً وقليميإوا ـييمحلي ـييةهنالرا

منها في  دةستفااالن ــيـي يمكــيـلتوا ـيـةلمتاحص ارــيـلفان ــيـد مـــلعدياا ـــمامهديالى أة ـــبجامع

ه من ـيجموعمك اـيهنأن ا ـيكم ،ية ترتيجـألسافها ادـهوأا ـيق غاياتهتحقولتنافسي اتدعيم مركزها 

تحقيقها  ل معها في سبيللتعاماكيفية د تحدييييييييييية أن لكلالتي يتحتم على وا لييييييييييةلمحتمات التهديدا

 غاياتها .والتها ـلرس
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             حة :لمتاص الفرا
 
 في التصنيف الوطني للجامعات .حصول الجامعة  و الكلية على المرتبة األولى  .1

 ثيل منظميةموجود مشاريع للتعاون الدولي و المحلي لدفع جيودة العمليية التعليميية  و البحثيية  .2

IREX  . و مذكرة تعاون مع هيئة التعليم التقني 

 د الكلييةأمكانية عمل برامج متميزة بميا يتطلبهيا سيوق العميل ، ألغتنيام الفرصية لزييادة ميوار .3

   يق جذب الطالب من خالل أستحداث أقسام جديدة مثل أقسام الحالية عن طر

 ) التقانة االحيائية و قسم الفيزياء الطبية (. 

هييا و تربييوي يتيييح لي ـييعو زراناعي ـيييم صـييقلأ  ـييسود ـييسترتيجي جيإبموقع ييية لكلاتتمتع  .4

ت ارمن خبت لهيئااتستفيد هذه ة و الهيئييييات حيييييث لجديدييييية الصناعالمناطق االنييييدماج مييييع ا

ي ـييـفو،ا ـييـنتاجهإوير ـييتطواكلها ـييل مشـييي حـييفـيية لكليت ااـييمكانيوأيس ردـييلتاة ـييهيئء عضاأ

ف يـييـمما يض،  ـييةلكلياب ـيـني لطالادـييـلميايب ردـيـلتامج ارـييـي بـييـفرك اـيـا تشـييـل فإنهـيـلمقابا

يية ، لعملب اطياللرات ااـين مهـيحسية وبالكلية لتعليمامج اعمليه للبروتطبيقيه نوعية و ه ــقيم

 بعد التخرجألماكن ابهذه ة عمل عديدص رـفب الـلطاد ـا يجـكم

ص مما يوفر فرورة لمجات المحافظاصيييييية فيييييييي المحافظييييييية واخاارس مدت وجامعاد جوو .5

 ية .لكلالخريجي 

ب لطالت رالمهاافع رفي ة لعلميت المهماواألجنبيه المنح وابعثييييييييييات لامن دة ستفااالمكانية إ .6

 يس.رلتداهيئة ء عضاوألعليا ت اسارالدا

زيييادة الييى   ديؤــييـيمرتفعيية نسييبياً نيهم واــييـمعويس ردـــييـلتت ااـئـييـهيء اـــييـعضت أاــييـمرتب .7

 يس للعمل بها .رلتداهيئة ء عضاأ رغبة
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  لة //لمحتمات التهديدا
 القوانين الوزارية مما يعيق و يب ء بعض من أوجه التغيير .صعوبة تغير بعض  .1

 ية .لثانوامن ن مودلقابها اطالرات مهاونوعية أختيار  يتيح للكلية م اليوجد نظا .2

ي ـــييـتلييية ، واالكلبين ـــييـلملتحقب االـــييـلطاد ادـــييـعإي ـــييـفييية  لمتتالة واتمرـــييـلمسدة ااـــييـلزيا .3

ى ـيييـغ  علـيييـلضان ـيييـد مـيييـا يزيـيييـممات   زـيييـلتجهيت وااـيييـمكاناالي ـــيييـفدة اـــيييـيزا ـــيييـاليقابله

دة جو علىب وللطالمييية لمقدت الخدمااى ـيييـلبا علـيييـؤثر سـيييـيحييية ولمتاارد اوـيييـلمت وااـيييـمكاناال

 لخريج .ا

 منافسة الجامعات للحصول على المرتبة األولى . .4

 تنا من التخصصات .صعوبة في بعض األحتياجات الفعلية لسوق العمل الموجودة في كلي .5

 عزوف رجال األعمال و المستثمرين عن دعم الجامعة و العملية التعليمية . .6

 ل .ألعماا و رجال يةلكلابين  قةلعالاية ودمحد .7

 صعوبة معرفة االحتياجات الفعلية من التخصصات المختلفة لسوق العمل . .8
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 // تحديد استراتيجية التعليم والتعلم -ثامناً :

 

 : تحليل البيئة الداخليةوالً أ

 

نقاط الضعف  األهمية النسبية Strengthsنقاط القوة 

Weaknesses 

 األهمية النسبية

وجود بع الكلية تتتم -1

من أعضاء عدد مناسب 

 هيئة التدريس في أغلب

 التخصصات .

لكلية بحاجة للتوسع في ا -1 عالية

نشاءات والمباني لتنفيذ اإل

م الساعات المعتمدة نظا

عداد المتزايدة والستيعاب األ

 سنويا .

 متوسطة

 جود رسالة ورؤيةو -2

للكلية شارك في 

ئة عضاء هيأ أعدادها

التدريس والهيئة 

داريين المعاونة واأل

والمستفيدين من 

الخدمة واعتمادها من 

 مجلس الكلية .

ام جيد عدم وجود نظ -2 عالية

نشطة الرياضية لممارسة األ

ورعاية الطالب اجتماعيا 

 وصحيا .

 متوسطة

بول قوجود سياسة  -3

للطالب بالكلية واضحة 

 للجميع .

قررات جود موعدم  -3 عالية

 الكترونية .

 متوسطة

حتية وجود بنية ت -4

 جيدة للعملية التعليمية .

لمراجعة  هناك احتياج -4 عالية

 وتعديل بعض المناهج .

 متوسطة

ؤون وجود نظام ش -5

 الطالب الكتروني .

لبرامج ضعف كفاءة ا -5 متوسطة

الدراسية في تلبية 

االحتياجات الحقيقية لسوق 

 العمل .

 متوسطة

وجود نظام فعال  -6

 كاديمي .لألرشاد األ

قصور في وجود بعض ال -6 عالية

 توفير الكتب المرجعية .

 منخفضة

حتية وجود بنية ت -7

الكترونية 

 بالكلية.)االنترنت(

لتدريب ضعف مستوى ا -7 عالية

للفنيين والعمال بالمعامل 

 وقاعات الدراسة .

 منخفضة

تطبيق نظام  -8

الساعات المعتمدة 

 بالكلية .

تبة جيدة عدم وجود مك -8 متوسطة

 تتيح للطالب التعلم الذاتي .

 منخفضة 



 

ريب برنامج التد -9

الصيفي للطالب في 

الهيئات والمؤسسات 

 كاديمية .العلمية واأل

لخدمات عدم توفير ا -9 عالية

ب مثل الضرورية للطال

إرسالهم ألجراء بعض 

 االستكشافات الحقلية.

 

 منخفضة 

شكال أتعدد  -10

االختبارات التي يقوم 

من خاللها تقييم الطالب 

- تحريرية -)شفهية

 تكليفات ....(

العتماد المبالغ فيه ا -10 متوسطة

على المفردات نوعاً ما 

 .التقليدية 

 منخفضة

جود نظام و -11

مان في السالمة واأل

 المختبرات والمباني

نذار أحيث يوجد نظام 

 الحريق المبكر .

   عالية
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ط نقا 

 Strengths ةلقوا

   ميةهألا  

 Weaknesses لضعفط انقا

  ميةهألا  

   

 لنسبيةا

    

 لنسبيةا

 

             

             

 
في دة لموجوة األجهزاثة احد -1

     .ختبراتلما

 ةيئء هعضاد أكفاية عدم عد -1
التدريس في بعض التخصصات 

    النادرة

  منخفضة     عالية     

              

 
في جميع ة يميدألكاايير المعاتطبيق  -2

   عالية  األقسام في الكلية

دم وجود عع -2
أماكن مناسبة و  
كافية لممارسة 

األنشطة الطالبية 
    المختلفة

منخفضة 

  جداً 

            

               

  يميةدكاأمعايير د جوم وعد -3     مجالبررات والمقرا جميع يفتوص -3 

منخفضة 

  جداً 

 
سية بالكلية لمرحلة رالدا

    ريقها تقييمطعالمية يمكن عن    عالية  س.يورلبكالوا

      لتعليمية بالكلية.امج البرا        
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 تحليل البيئة الخارجية //ثانياً: 

 

 الفرص المتاحة    

Opportunities 

 

 التهديدات المحتملة   األهمية النسبية      

    Threats   

 األهمية النسبية    

تتمتع الكلية بموقع  .1

استراتيجي جيد 

وس  كثافة سكانية و 

تنوع صناعي و 

 زراعي كبير .

استقطاب  -1 عالية

الجامعات الخاصة 

و الجامعات 

العربية لعدد كبير 

من أعضاء هيئة 

التدريس للعمل بها 

. 

 منخفضة     

إمكانية طرح برامج  -2

متميزة من قبل 

أعضاء هيئة 

التدريس في الكلية 

وذلك عن طريق 

عرضها في مجلس 

 الكلية .

 

 

 

 

اليوجد نظام يتيح  -2 عالية          

للكلية إختيار 

نوعية و مهارات 

بها القادمون طال

من المرحلة 

األعدادية طبقاً 

لتوزيع القبول 

 . المركزي

 متوسطة    
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 جييييييييود بييييييييرامجو -3

بالتعييييييييياون ميييييييييع 

وزارة التعليييييييييييييييم 

العييالي و الواليييات 

المتحييدة األمريكييية 

لرفع جودة العمليية 

 التعليمية .

 

 

 متوسطة

سيييتمرة الزييييادة الم -3 

و المتتالييييييييية فييييييييي 

إعييييييييداد الطييييييييالب 

الملتحقييين بالكلييية ، 

و التيييييي ال يقابلهيييييا 

زيادة في اإلمكانات 

 و التجهيزات

    

 

 متوسطة    

و  وجييود جامعييات -4 

كليييييييات أهلييييييية و 

مراكييييز بحييييوث و 

ضييييافة معامييييل باإل

ى سييييوق عمييييل اليييي

 عربيييييية وعالميييييية

 للعمل .

    

 

 متوسطة       

 صييييعوبة معرفيييية -4  

االحتياجييييييييييييييييييييات 

المختلفييييييية لسيييييييوق 

 العمل .

    

 

 متوسطة  

القيييييييييدرة عليييييييييى  -5 

التعيييييياون و عقييييييد 

بروتيييييوكالت ميييييع 

شيييييركاء لتيييييدريب 

و أعضياء الطالب 

 .هيئة التدريس 

     عالية        

 

 احة تفوقالمت نقاط الضعف و الفرص مع مما سبق يتضح أن نقاط القوة في العملية التعليمية تتساوى

يجية ي أستراتهادمة التهديدات و على ذلك فيمكن أن تكون استراتيجية التعليم و التعلم في المرحلة الق

ين ير و تحسة تطونمو و توسع لكننا نفضل أن نبدأ في الخطة االستراتيجية األولى للكلية باستراتيجي

 في مجال التعليم و التعلم .
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 تحديد استراتيجية البحث العلمي  -تاسعاً :

 

 أوالً // تحليل البيئة الداخلية 
 

نقاط  Weaknesses األهمية النسبية

 الضعف

 نقاط القوة Strengths األهمية النسبية

 تجهيزززززززات المختبززززززرات  متوسطة

البحثية تحتاج  الى مزيزد 

 من الدعم 

وجود خطة بحثية بالكليزة   متوسطة

 .معتمدة و موثقة

عززدم وجززود عززدد مناسززب   متوسطة

مزززززززن أعضزززززززاء هيئزززززززة 

بعززززززض التززززززدريس فززززززي 

العلميزززززززة تخصصزززززززات ال

 .النادرة

تنظزززيم الكليزززة العديزززد مزززن   عالية

المززززززززؤتمرات و النززززززززدوات 

 العلمية

نقززززض بعززززض األجهزززززة   متوسطة

المتقدمززة و غاليززة الززثمن 

فززززززززززززززي المختبززززززززززززززرات 

 التخصصزززية و مختبزززرات

 الدراسات العليا .

وجززززززود قاعززززززدة بيانززززززات   متوسطة

بالنشززاط البحثززي العضززاء 

هيئززززززة التززززززدريس علززززززى 

الموقع األلكترونزي للكليزة 

. 

قلة في الفرق البحثية مع   متوسطة

األقسززززام المنززززا رة فززززي 

 الجامعات األجنبية .

حصزززول عزززدد كبيزززر مزززن   عالية

أعضزززاء هيئزززة التزززدريس 

 علزززززززى جزززززززوائز علميزززززززة

 . عالمية و محلية

التركيزززززز علزززززى  ضزززززعف  متوسطة

التخصصزززززززات النزززززززادرة 

لتحقيززززق ميزززززة تنافسززززية 

للكلية في مجاالت علميزة 

 و بحثية غير تقليدية .

تنزززول المجزززاالت البحثيزززة   متوسطة

للمعيززدين و المدرسززيين و 

المسززززززززززززاعدين وفقززززززززززززا 

 .ألحتياجات الكلية

عززدم تززوافر نظززام لجززذب   متوسطة

الطالب الوافدين يسزتخدم 

فيزززززززززززه أسزززززززززززتتراتيجية 

 فعالة .تسويقية 

أعزززداد الئحززززة الدراسززززات   متوسطة

العليززا بالكليززة طبقززاً لنظززام 

 .الساعات المعتمدة 

مشزززاركة بعزززض أعضزززاء   متوسطة  

هيئزززززززة التزززززززدريس فزززززززي 

مشاريع بحثية مموله مزن 

 .الخارج و من الجامعة



 

تزززدعيم وتشزززجيع البعثزززات   عالية  

الخارجيزززززززززززة و نظزززززززززززام 

األشزززززززراف المشزززززززترك و 

 .المهمات العلمية 

أمكانيزززات النشزززر العلمزززي   عالية  

لززززدى  الرصززززين المتاحززززة

العديززززد مززززن البززززاحثين و 

اللذين يعملون ضمن فرق 

 بحثية .
 حصول بعض أعضاء   عالية  

علييى شييهادات هيئيية التييدريس   

علميييية مييين جامعيييات أجنبيييية 

 ذات سمعة علمية جيدة 

اليةع      تنفيييذ العديييد ميين المشييروعات

بالكلييية ممييا يسييهم فييي تحسييين 

كافييييية األنشيييييطة التعليميييييية و 

 البحثية بها .
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 رجية //الخالبيئة اليل تحثانياً: 

 الفرص المتاحة 

Opportunities 

 اتهديدات المحتملة    األهمية النسبية

Threats 

 األهمية النسبية

  وجيييييود مشيييييروعات

رة ون مييييع وزاللتعييييا

التعلييييييييم العيييييييالي و 

بعييييييييييض جهييييييييييات 

 .األعتماد

ضيييييعف الميزانيييييية   عالية 

المقدمييييية لالبحييييياث 

و ميييييييين الجامعيييييييية 

 .الوزارة

 عالية 

  أمكانييية عمييل بييرامج

متميييزة بمصييروفات 

يتطلبهييا سييوق العمييل 

. 

إحجييييييام أصييييييحاب    متوسطة

االعمييال عيين تييدعيم 

التعليييييييم و البحييييييث 

 العلمي

 منخفضة 

  وجييود نظييام البعثييات

الخارجيييييييييييييييييييييييية و 

األشيييراف المشيييترك 

 و المهمات العلمية

   عالية

  زييييييييييادة األهتميييييييييام

المحلي و االقليميي و 

العييييييييالمي بأهمييييييييية 

ضييييييمان الجييييييودة و 

التحسين المستمر في 

المنظومييييية العلميييييية 

 التعليمية .

   عالية

 
 

احة لمترص الفف والضعط انقاميييييييييييييييع وى لبحثية تتساالعملية افي وة لقط انقاأن يتضح ق مما سب

مة هي دلقااحلة رلمالعلمي في ث البحاتيجية راستون اتكن أن فيمكك لذعلى دات ويدلتهوق اتف

تيجية راتلى للكلية باسوألاتيجية راالستاة طلخافي دأ نبل أن لكننا نفض، سعوتو وتيجية نمراستا

 لعلمي.ث البحل افي مجان تحسير ويطوت
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 //تمعلمجاتيجية خدمة اتريد استحد -عاشراً :

 

 البيئة الداخلية: تحليل\أوالً 
 
 
 
 

 نقاط الضعف األهمية النسبية

Weaknesses 

 نقاط القوة األهمية النسبية

Strengths 

محدوديييية التسيييويق  -1 منخفضة

 للخدمات المجتمعية .

خطة معتمدة لخدمية  -1 متوسطة

المجتمع و تنمية البيئية  

. 

شيعبة أو عدم وجود  -2 متوسطة

وحييييدة تعتنييييي بخدميييية 

 المجتمع

ن توقييييييع عيييييدد مييييي -2 متوسطة

ن بروتوكيييوالت التعييياو

مييييييييييع الشييييييييييركات و 

المؤسسييات التربوييية و 

 . الخدمية

عيييييدد مييييين وجيييييود  -3 عالية  

أعضيياء هيئيية التييدريس 

متمييييييزين فيييييي مجيييييال 

 االستشارات العلمية .
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 تحليل البيئة الخارجية :ثانياً / 

 

 

 نقاط القوة

Strengths 

 

 

 األهمية النسبية

 نقاط الضعف

Weaknesses 

 

 األهمية النسبية

أقبييييال عييييدد كبييييير ميييين  -1

موظفي الدوائر الصيحية 

و الخدميييييييييية ألكميييييييييال 

دراسيييييييييييتهم األوليييييييييييية          

 ) المسائية( أو العليا

تحديييد أعييداد منتسييبي  -1 عالية

اليييييدوائر الخدمييييييية و 

الصييييييييييحية الييييييييييذين 

يرغبييييييييون بأكمييييييييال 

دراسييييييتهم العليييييييا أو 

 األولية المسائية .

 عالية

تييييييييوفر الكثييييييييير ميييييييين  -2

المشيييييياريع الخدميييييييية و 

الصييييييحية و الترفيهييييييية 

 التي تخدم المجتمع .

لعميل عزوف أربياب ا-2 عالية

و أصييييييييحاب رؤوس 

ستثمار األموال من اال

داخيييييييل الجامعييييييية أو 

 الكلية .

 عالية

تتمتييييع الكلييييية بموقييييع  -3

جييييد بوسييي  محافظييية 

 –دميييييية خ -زراعيييييية 

تاجيييييية  يتييييييح لهييييييا ان

نيييييييييييييدماج ميييييييييييييع اال

المؤسسييات الصييناعية 

 بالمحافظة.

محدودية العالقة بيين  -3 عالية

الكلييييييييييية و رجييييييييييال 

 األعمال .

 متوسطة
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 تيجية للكلية//تراثالثاً: الغايات النهائية واالهداف االس
 
 

دة ولجت اجاالمي طلتي تغالنهائية ت الغاياان عة موبمجموم لعلاتيجية لكلية راإلستاة طلخم اتتس

 هي:ولمالي ق اإلنفاافعالية داري، وإلل الهيك، وايميةدألكاا

  م.لتعلم والتعلير ايطوتز ويزتع - 1
 ولمهني ر ايطولتن المجتمع مت احتياجاد العليا بالكلية لست اسادرالامج رابل تفعي -2

  وب.لطلمالعلمي ا
  ية للمجتمع.دالقتصاالتنمية اعلى د لعلمي بما يساعث البحر ايطوتز ويزتع -3
  لمجتمعية.ت امادلخر ايطوتز ويزتع -4
   .لكليةاسالة ورية ق رؤها بما يحقريطوتويمية ظلتنواية دارإلدرات القز ايزتع -5
  لبحثية.والتعليمية العملية م اعيدتية للكلية لتذالوارد الماتنمية  -6
  يميدألكاد اإلعتمااعلى ول لحصا -7

 
 

ن مدف هل كق يتحقوتيجية لتحقيقها. راالستداف األهن امدد عك هنات لغايان اغاية مل لكو

لتي ت واسياساأو ة طنشألتي تسمى هنا والتكتيكية داف األهاعة وتيجية بمجمراالستداف األها

 ذ.لتنفيد اعندد ية تحذلتنفيو التشغيلية داف األهن اعة مومجمق ين طرعذ تنف
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 الغاية األولى

 

 تعزيز و تطوير التعليم و التعلم
 
 

 
 
 

 تحليل الفجوة بين الوضع الراهن و التصوير المستقبلي
 

 Gap Analysis 
 
 

 الوضع الراهن المستهدف

 .المحاولة لألعتماد على التمويل الذاتي 

  ارسال طالب للدراسة في جامعات عالمية

مرموقة ألكتساب خبرة و نقلها للجامعة و 

 الكلية .

  زج التدريسيين في دورات طرائق

 التدريس .

  وضع نظام للتحديث و التطوير المستمر

 في البرامج التعليمية .

 وانين الوزاريةصعوبة تغيير الق 

  قلة الموارد المالية المخصصة من الوزارة 

 قلة األساتذة األجانب في العملية التعليمية. 

 في التعليم .نوعاً ما ساليب تقليدية أتباع أ 

  وضع سياسة للتحسين المستمر في طرق

 التدريس .

  تدريب هيئة التدريس استخدام التقنيات

 الحديثة في التدريس .

  ن متحتية جيدة للعملية التعليمية ، وجود بنية

 قاعات و مدرجات .

  استخدام العديد من هيئة التدريس للتقنيات

الحديثة في التدريس ، و الزال البعض 

 يستخدم الطرق البسيطة.

  وضع سياسة للتعليم التعاوني ) االستعانة

 بالمستفيدين في التعليم ( .

 . وضع برامج لمتابعة خريجي الكلية 

  الطالب يتدريون بالمصانع و بعض

 الشركات و البعض االخر يتدربون بالكلية .

  يقدم الطالب تقريراً عن التدريب. 

 . قلة في متابعة خريجي الكلية 



 

 يم أصدار أمر أداري بالتقييم الذاتي و ثم تقي

 األقسام العلمية في ما بينها .

 و األمتحانات  تعديل أنظمة تقييم الطالب

 ية.كان تكون الكترون

 يم التركيز على التقييم النهائي و اهمال التقي

 . ) الذاتي(المستمر

  أنظمة بعض هيئة التدريس يستخدمون

 .تقليدية في عملية تقييم الطالب 

  تعزيز و تطوير الدعم الطالبي و الخدمات

من خالل أقامة دورات و  المقدمة للطلبة

 . ندوات توعوية للطالب 

 بي و الخدمات ميزانية محدودة للدعم الطال

قدمة للطلبة و تبرعات من اصحاب رجال الم

 . األعمال

 يجعلهم  انشغال الطالب  باألعباء الدراسية

 عن األنشطة الطالبية .نوعاً ما يعرضون 
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 امج التعليمية//برالفي لمستمروضع نظام للتحديث والتطوير ا :األولالهدف 
 

-األنشطة:  
 م. .سية  باألقسادرالامج رالباجعة رالجنة لمء نشاإ 1.

ن ييييييييييييييييييييييييييدلمستفيوا ب الطلا وآراءجعة رالما ريرعلى تقااً ءلمناهج بناا ثيدلية لتحآضع و 2.     

  ل.لعموق است حتياجااطورات ولترات والمتغيوا
  مج.رافة للبدلمستهالتعليمية ت اجارلمخق اتحقين مد لية للتأكآضع و  3.
 لتصحيحية.راءات اجذ اإلتخااللمختلفة امج رالبدم اتقدى مس قيالية لآضع و 4.

 

 التدريس// في التغذية الراجعةواستخدام ف الثاني: تعظيم دور التعلم الذاتي هدلا
 

 
 -: األنشطة 
 

 س.يدرلتاهيئة ب والطلن اني بيرواللكتواتي ذالم التعلاثقافة ر نش 1.

  نية.رولكتررات إمقل على عمس يدرلتاتشجيع هيئة 2.

  جعية.رلمب الكتدام استخاعلى ب الطلس وايدرلتاتشجيع هيئة 3.

 تي.ذالم التعلدر امصار فيوت4.
 

 طرق التدريس // في لمستمراين الثالث:وضع سياسة للتحسف لهدا

 

 -األنشطة :
 

  لحالية.س ايدرلتطرق افعالية  س لية لقيال آعم1.

ا نجاحهس قياوفعالة دة يدجس يدرتق طرق بيطعلى تس يدرلتالية لتشجيع هيئة ل آعم2.

 تعميمها.و

 الب .. أستخدام طرق جديدة في عملية تقييم ال 3
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 ليم(//التعمن برامج  ينستفيدلمستعانة  باالف الرابع:وضع سياسة للتعليم التعاوني )الهدا
 
 
 

-األنشطة :  
 

  ت.لتحسيناراح اقتوالحالي اضعه ولصيفي بب ايدرلتم اتقيي  1.
لصلة بالكلية ت ذات اسساؤلموالمصانع واوظيف لتت امع جهاون تعات الوكوتروبد قع 2.

  لكلية.ب االب طيدرتن تتضم
 جعة.رالاية ذبقاً للتغطلصيفي ب ايدرة للتطضع خو 3.

 

 مس:تعديل أنظمة تقييم الطالب//الخا لهدفا

 

-:األنشطة   
 

  ب.الطللر لمستمم التقييامة ظنر أيطوت 1.

  متحانية.اال ودة األسئلةفي جر لمستمن اة للتحسيضع سياسو 2.

 .ح العملية أعطاء الفرص للتدريسيين ألقامة طرق تقييم جديدة وتطبيقها لغرض تعميمها في حال تم نجا 3.
 

 للطلبة //مة لمقدمات ادلخف السادس:تعزيز وتطوير الدعم الطالبي والهدا

 

 -األنشطة :
 

 بالكلية.ق فرالموي امستن تحسي.2 البي.طلم اعدلاة طخر يطوت  1.

مة دلمقت امادللخدوري لم ايوة للتقطضع خو  4. صفية.لالاة طألنشر ايطوتل وتفعي3.

 ب.الطلل

ب ذوي الدخل الطلاعاية ف ورلية الكتشاآضع و5.

 المحدود .

ن قيولمتفب االطلاعاية ورلتشجيع م اظضع نو6

 ن.عيدلمبوا
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 الغاية الثانية
والعلمي تعزيز و تطوير برامج الدراسات العليا بالكلية لسد احتياجات المجتمع من التطوير المهني 

 المطلوب 
 
 
 
 

  لمستقبليا رلتصوواهن الرالوضع ابين ة لفجواتحليل                       
Gap Analysis 

 

 

   
  هنالرالوضع ا

 
  توفر الدراسات العليا في أغلب

أقسام الكلية و وضع خطة لفتح 

 .باقي األقسامالدراسات العليا في 
 
 

 للعملية ة بنية تحتية جيدد جوو

ت من قاعا، لتعليميةا

  ت.جارمدو
 لعديد من هيئة ام استخدا

لحديثة في ت ايس للتقنيارلتدا

لبعض زال اال ، ويسرلتدا

  لبسيطة.ق الطرم ايستخد
 لنهائي التقييم التركيز على ا

  لمستمر.ا الذاتي لتقييمل اهماوا
  ن يس يستخدمورلتدابعض هيئة

  لتقييم .اطرق تقليدية في 
 ودة مزختبرات بحثية مد جوو

ب لعلمية لطالة األجهزث ابأحد

  لعليا.ت اسارالدا

 
  فلمستهدا

 
 

 لخطة لفتح الدراسات العليا لعمل باء ابد

  .في باقي األقسام
 لتطويرواللتحديث م ضع نظاو 

  ا .لعليت اسارالدامج المستمر لبرا
 لمستمر في اسياسة للتحسين ضع و

  يس.رلتدق اطر
 يس على رلتدايب هيئة رتد

لحديثة في ت التقنياام استخدا

  يس.ر لتدا
  بلطالانظمة تقييم أتعديل. 
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 امج الدراسات العليا //برلستمر لماألول:وضع نظام للتحديث والتطوير ادف لها
 
 

  -األنشطة :

 

  م.باألقسالعليا ت اسادرالامج راجعة برالجنة لمء نشاإ 1.
     رات  لمتغيب واالطلوآراء اجعة رالمر ايرعلى تقاء ً لمناهج بناث ايدلية لتحآضع و  .2    

  ل.لعموق است حتياجاطورات والتوا
  مج.رافة للبدلمستهالتعليمية ت اجارلمخق اتحقين مد لية للتأكآضع و  3.
 لتصحيحية.اراءات جالذ اتخاأللمختلفة امج رالبدم اتقدى مس قيا 4.

 
 
 
 

 طرق التدريس والتقييم//في ستمر لمف الثاني:وضع نظام للتحديث والتطوير ادلها
 
 

-األنشطة :  

 

 لحالية.س ايدرلتطرق افعالية  س قيا 1.

 ا.نجاحها لتعميمهس قياوفعالة دة يدجس يدرتق طرق بيطعلى تس يدرلتاتشجيع هيئة  2.

 ب.الطللر لمستمم التقييامة ظنر أيطوت 3.
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 الغاية الثالثة
تمعتعزيز و تطوير البحث العلمي في الكلية بما يساعد على التنمية األقتصادية للمج  

 
 
 
 
 

  مستقبليلر التصوواهن الرالوضع ابين ة لفجواتحليل                    
Gap Analysis 

 

 

 

 المستهدف الوضع الراهن

  أنخفاض الميزانية المقدمة من

 الجامعة للبحث العلمي .

  تشجيع هيئة التدريس للحصول على

مشاريع من الجهات الممولة للبحث 

ً  غير كافيكونه العلمي   . حاليا

  التوجد ألية واضحة معلنة لتوزيع

 ميزانية و خدمات البحث العلمي 

وعدم ورود نسب بمبالغ لتمويل 

من واردات الصندوق البحث العلمي 

 .كذلك
 

  وضع ألية  تنمية مصادر التمويل

الذاتي للبحث العلمي وضمان التوزيع 

 العادل لها .

 األبحاث المنشورة في  وجود العديد من

 مجاالت التخصض.

 االخترال . اتبراء لة ق 

  عدم وجود إلية لقياس كفاءة العملية

 البحثية .

 لمشاريع عدم وجود نظام تمويل ل

 البحثية بالجامعة .

 لتشجيع المادي ألعضاء نظام ا ضعف

هيئة التدريس و الباحثين للنشر في 

 المجالت العالمية المتخصصة .

  وضع إلية لقياس كفاءة العملية

 البحثية .

 هيئة التدريس و  تشجيع أعضاء

الباحثين في الكلية على االبدال و 

 . االبتكار و براءة االخترال
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 .اله ف األول:وضع آلية لتنمية مصادر التمويل الذاتي للبحث العلمي وضمان التوزيع العادللهدا
 

 
  عالمية.ومحلية ت جهان يع بحثية مرعلى مشاول لحصاعلى ن لباحثيالية لتشجيع آضع و 1.
  لبحثية بالكلية.ت اإلمكانيازة واجهن األموى لقصادة ستفالاللية آضع و 2.
  راع.ختراءات االبوبيقية طلتوث البحالى ول إلتحاعلى ن لباحثياتشجيع  3.
  بيقية.طلتوث البحق ايولتسم اظضع نو 4.
  س.يدرلتاهيئة و لبحثي لعضط النشادى المس ضع مقياو 5.
 ت   مكانياوانية زامين بنصيبه مس يدرلتاهيئة و لبحثي لعضط النشادى امط برلم اظضع نو 6.

 وث.لبحا   

 

 ف الثاني:وضع آلية لقياس كفاءة العملية البحثية.دلها
 

 لبحثية.العملية ءة اكفاس لقيار معاييد يدتح 1.

  لبحثية.العملية ءة اكفاس لقيام اظصياغة ن 2.

  لبحثية.العملية ءة افع كفارعلى س يدرلتاتشجيع هيئة  3.

 لتعليمية.البحثية بالعملية العملية ت اجارمخط بر 4.
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 الغاية الرابعة
 

 تعزيز و تطوير الخدمات المجتمعية
 
 
 

  لمستقبلير التصوواهن الرالوضع ابين ة لفجواتحليل 
Gap Analysis   

 
 
 

 الوضع الراهن المستهدف

 . أقامة دورات و ورش عمل   اليوجد وحيدة أو شيعبة بالكليية تعنيى

 بالخدمات المجتمعية .

  نوعياً النظام اإلداري الروتيني يعييق

 من انطالق الخدمات للمجتمع .ما 
  األنتياج تفعيل دور الكلية فيي تطيوير

 وحل مشاكل المجتمع المحي  .

  النييزول الييى المجتمييع و أقاميية بعييض

النشيياطات العلمييية و التييي تسييتهدف 

 المجتمع .

  هيئية أعضياء وجود عدد صغير مين

التيييييييييدريس ييييييييييؤدي أستشيييييييييارات 

 .ت المجتمع المحي  لمؤسسا

 األتفاقيييات  وجييود عييدد محييدود ميين

 .الخارجية و البروتوكوالت 

 ع مشيييياكل وجييييود ألييييية للتعامييييل ميييي

 المجتمع المحي  و تطوير األنتاج .

  ضييعف ثقيية المجتمييع المحييي  بالكلييية

 في حل مشاكلهم ..
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 //أقامة دورات و ورش عمل ف األول:لهدا

 

 -األنشطة :

دورات تخصصية في معالجة بعض مشاكل المجتمع كبعض األمراض المتفشية في   1.

   محافظة ديالى .
 

 
 

 //لمحيطالمجتمع تطوير االنتاج وحل مشاكل ا فيف الثاني:تفعيل دور الكلية لهدا
 
 

-األنشطة :  
 
 

، ةـــلمختلفت ااـــلتخصصاي ـــفس يـــدرلتاة ـــهيئـــن عي مطـــوتـــق يرفن يـــوتك . 1

ط لمحيامجتمع لل امشاكل حج والنتار ايطوى تـــعلن يدراـــقن يـــعلمي     ن  يراـــكمستش

  بالكلية.
  .ت و البروتوكوالت مع بعض مؤسسات الدولة لغرض خدمة المجتمع  عقد بعض االتفاقيا 2.
 م.ضاهن وريدلمستفياثقة ب على كسل لعما 3.
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 الغاية الخامسة
 تعزيز القدرات اإلدارية و التنظيمية و تطويرها بما يحقق رؤية و رسالة الكلية

 

 
 
 
 
 
 

  لمستقبلير التصوواهن الرالوضع ابين ة لفجواتحليل 
Gap Analysis 

 

 

 االالل 
 

 المستهدف 

 
 

 * الوضع الراهن
 

 

 

  تييدعيم التوجييه الالمركييزي إلدارة الكلييية

 اإلنتاجية بما يحقق الكفاءة و

  
 

  وجييييود قييييرارات تفييييويض ميييين العميييييد

للوكيييل و رؤسييياء األقسيييام كييل فيييي ميييا 

 يخصه .

  عيدم وجيود قييرارات تفيويض فيي الكييادر

اإلداري لتيسييير العمييل عنييد غييياب أحييد 

 القيادات اإلدارية.

 و المركزييييية البيروقراطييييية و الييييروتين 

يعيق تحقيق الكفاءة و اإلنتاجية بالدرجة 

  المطلوبة .
 

 

 

 

  تأهيل و تطوير الموارد البشيرية بالكليية

. 

  ، وجود عدد كبير من برامج التدريب

لكنها ال تؤدي إلى إنجاز أهدافها بشكل 

 جيد .

  األخييذ بييالنظم اإلدارييية الحديثيية اإلدارة

اإللكترونييية فييي شييؤون الطييالب و الشييؤون 

 المالية .

  يوجد خطية تدريبيية متكاملية لكنهيا غيير

 ممولة .

 لقييياس كفيياءة العملييية  عييدم وجييود آلييية

 التدريبية .



 

  ضعف نظام رب  الحيوافز و الجيزاءات

 بمستوى األداء .
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 الكفاءة واإلنتاجية// بما يحققف األول: تدعيم التوجه الالمركزي إلدارة الكلية لهدا

 

 -األنشطة :

 
  ية.دارإلرارات القذ اتخاانة في رولمق ايمي بالكلية بما يحقظلتنل الهيكر ايطوت 1.
  رارات.لقافي صنع ن لعاملياكة رمشال خالن مداري إلداء األز ايزتع 2.
 ت.يضاولتفت و ابالصالحيات لياؤولمسط ابر 3.

 

 ارد البشرية بالكلية//ولمف الثاني: تأهيل وتطوير الهدا

 

 -األنشطة :

 
  ب.يدرلتاعملية ل خالن مداري إلايفي وظلدر الكار ايطوتل وتأهي 1.
  وك.لسلز واإلنجااعلى د تعتمث بحين ييدارإلن افيوظلمام أداء لية تقيير آيطوت 2.
 ـــث ة بحيـــيميدألكاواة ـــيدارإلدات ااـــلقيس وايـــدرلتاهيئة ـــو عضم أداء يـــة تقيـــلير آيطـــوت        3.

 وك.لسلز وااـــإلنجاى ـــعلـــد تعتم    

 داء.ألوى ابمستزاءات لجز وافوالحط ابرلم اظضع نو 4.
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 الغاية السادسة

جتمعالعملية التعليمية و البحثية و خدمة المتنمية الموارد الذاتية للكلية لتدعيم   

 
 

 
  
 
 
 

  لمستقبلير التصوواهن الرالوضع ابين ة لفجواتحليل 
Gap Analysis 

 

   
 
 

لمستهدفا  

 
 الوضع الراهن

  تنمييييية القييييدرات و اإلمكانيييييات لتييييوفير

 التمويل الذاتي للكلية

 عتماد الكلية عليى الميزانيية المقدمية أ

عالييييييية و ميييييين الحكوميييييية بدرجيييييية 

 انخفاض نسبة الدعم الذاتي .

 
 
 
 
 
 
 

 الهدف األول : تنمية القدرات و اإلمكانيات لتوفير التمويل الذاتي للكلية //

 

-األنشطة :  
 

الدراسييييييييييييييييييييية  –زة لمميالتعليمية امج رالبل اتي مثذالل ايوفعالة للتمدر مصاداث ستحا        1.

كة مع رنتاجية مشتإيع رشام -رات ستشاا–يبية درتدورات  –النفقة الخاصية  –المسائية 

  تسساؤلما  ضبع
 لمالية.   ت النفقاط اضب 2.
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 الغاية السابعة
 

 الحصول على اإلعتماد األكاديمي
 
 
 
 
 

  لمستقبلير التصوواهن الرالوضع ابين ة لفجواتحليل 
Gap Analysis 

 
 
 
 
 

 الوضع الراهن المستهدف

 لضيمان  وطنييةالتقدم لالعتمياد مين الهيئية ال

 جودة التعليم و االعتماد .

  وجييييود وحييييدة و أنظميييية لتقيييييييم األداء

 وضمان الجودة بالكلية .

  تطبيييييق المعييييايير األكييييياديميGLP  و

RSC  وABET  للبييييييرامج التعليمييييييية

 بالكلية .

 تطبيق نظام الساعات المعتمدة 

 
 
 
 
 

 .مادعتااللضمان جودة التعليم و وطنيةاللهيئة عتماد من االل على اصولحف األول: الهدا

 

 -األنشطة :
 

 لهيئة.ن امد إلعتماب الد وطلإلعتمادم لتقرات استمااملئ وي ولسناتي ذالم التقيير ايرتقل عم 1.
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ى البعيدلمدالطموحات على ا  

تطمح كلية العلوم بجامعة ديالى على المدى البعيد :        
  ة عالية مة مجتمعيدخراء إلجولبحثية العملية ا غنيييييياءمة إلدعلمية متقل تحاليزة جهأ كتمتلأن

 وى. لمستا

  عية.وضومس مقاييومة شفافة ظبقاً ألنت، طياولمستا جميع في ل في الكلية ولعمون ايكأن 

  عيام  فيي التصينيفات العالميية فيي التيي تيذكر الجامعيات و الكليياتن ضمن مالكلية تصبح أن

2020.  

 لحقيقية المجتمع ت اة باحتياجاطتبرية مدتقلير مناهج غير بتكاا. 
 
 

 اتيجيةتربعة والتحديث للخطة االسالمتآلية لضمان التطبيق وا
 
 
 

  تيجيةراالستاة طلخذ ابمتابعة تنفيو دة لجن اضمادة حص وتخت .1
ل قبلمر الشهاة طنشن أع العمييييد اليييى رئاسييية الجامعييية و للسييييد  ثالثييية أشيييهر لر كييييرفع تقري .2

 ط.لنشاذ ابتنفين جيهها للمختصيولت

ت قاومعوة طألنشز انجات إالدلمختلفة بمعذ التنفيت اجهان مري شهر يرتقد للعميل سري .3

  ث.يدلتحت احارمقتوذ لتنفيا
ث يدلتحراح اإلقتودة لجن اضماداء وألم اتقييدة حولى اة طألنشز انجار إيرجه تقاوت .4

 د.فعه للعميورة طبالخوب لطلما

ئة لبيافي راتلمتغياياً ( لمناقشة رية )شهدورتيجية بصفة راإلستاة طلخاتجتمع لجنة  .5

  د.لعميفعه لورة طبالخوب لطلمث ايدلتحراح اقتواجية رلخاواخلية دالا
ت قاولمعواة طلخافي دم لتقدى امن عودة لجن اضمادة حن ومد للعميوى سنر يرفع تقري .6

 ة.طلخث ايدتحرح مقتدات ولمستجوا
 

 يالىجامعة د –اتيجية لكلية العلوم تراالس لخطةح انجامقومات 
 

  داء.ألا فىودة لجر امعاييق بيطعلى تل تعمر ولمستمن التحسيودة والجر ابفكن مؤفاعلة تود إدارة جو .1
  تية.ذالوارد المالتنمية در لمصاض ابعود جو .2
  ودةلجا تلياوأمة ظبأندارى إلز الجهاس وايدرلتاهيئة ء عضادى أعى لولدة اياودة و زلجاثقافة ر نش .3
  تيجيةراالستاة طللخث يدلتحوالمتابعة ق وابيطلتن الية لضماآوجود  .4
ضا رلا دةياء( وزاالنتمء واالولوالثقة )الجماعي ا لبالعمق لتي تتعلاجتماعية الواخالقية م األلقياتنمية  .5

 بالكلية .ن لعاملياجميع دي يفي لوظلا

 ذ.للتنفي مةزلالد اعوالقراءات واالجت والسياساوايمية ظلتنل الهياكط  والخل ايشمودة للجل ليدضع و   .6
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-  

 اتيجيةترة االسلخطمصادر التمويل الالزم لتنفيذ ا

 
 

 من ميزانية الوزارة و الجامعة . .1

 .ةخدمية للكليالتعليم الموازي الحكومي و تأجير المرافق ال و من الدراسة المسائية و النفقة الخاصة .2
 

 المجتمع دمةوالبحث العلمي وخسياسات الكلية للتعليم 
 

 متك لذلرة، ميثها بصفة مستدتحو لمجتمعامة دخولعلمي ث البحم والكلية للتعليت اجعة سياسارالكلية بمم اتهت

 ت.لسياسااه ذلهر لمستمث ايدلتحواجعة رالتالية للمط  الخد اعتماا
 

 لتعليمت اتحديث سياساوجعة المر لكليةاخطة 
 

 ية ـييسدرالامج ـييرالبـييررات والمقـييودة اجس يـييى تقـييلتس ايـييدرلتاهيئة ب والطلات ستبيانال اتحليم يت

 بةولطلمن التحسياجه ج أوستنتاواسي ـل درافصـل ة كـبنهاي

 ن لتحسياجه  ج أوستنتاواسى درالم العااسية بنهاية درالامج رالبررات والمقر ايرسة تقام درايت

  بةولطلما
 ة ــييـايية بنهــييـسرادلــييـررات المقوامج ــييـراللبن جييراــييـلخن ايـــييلمقيمير ايراــييـة تقــييـسم دراتــييـي

  بةولطلمن التحسياه ـــجج أوتنتاـــسواى ـــسدرالم ااـــلعا
 ا ـييييييييمنهم تيم ما لص ستخالوالماضى م اللعان لتحسياة طخوبالكلية م لتعلم والتعلياة طسة خم درايت

  دة .يدلجاة طلخاى ـه فـجدراال
 ة ــيـى لجنــيـعلض ــيـرتعم ويــيـلتعلت ااــيـى سياســيـية فونـــلسن ايـــلتحساة طـــخياغة ـــصم تـــي

 ا.دهعتماار الكلية القراعلى مجلس ض لعروالمناقشتها  بالطـــلم و ايـــلتعلون ائـــش
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 لعلمىالبحث ت اتحديث سياساوجعة الكلية لمراخطة 
 

 ة ـييـلبحثياة ـييـلعمليـييـودة اجس يـييـى تقـييـلتس ايـييـدرلتاة ـييـهيئوا ـييـلعليت ااـييـسدرالب االت طـييـتبياناـييـسـييـل اتحليم تـييـي

  بةولطلمن التحسياجه ج أوستنتاواسى درالم العاالعليا بنهاية ت ااــسدرالوا
 ن يـييلتحساه ـييجج أوتنتاـييسواى ـييسدرالم ااـييلعالعليا بنهاية ت اسادراسية بالدرالامج رالبررات والمقر ايرسة تقام درايت

  بةولطلما
 ى ـيـسدرالم ااـيـلعاة ـيـا بنهايـيـلعليت ااـيـسدرابالــررات لمقوامج ــراللبن جييراــلخن ايــلمقيمير ايراــة تقــسم دراتــي

  بة.ولطلمن التحسياجه ج أوتنتاــسوا
 ا ـييـمنهم تـييـيـييـم ا لـييـمص تخالـييـسواى ـييـلماضم ااـييـللعن يـييـلتحساة طـييـخوة ـييـة للكليـييـلبحثياة طـييـلخاة ـييـسم دراتـييـي

  دةيدلجاة طلخاى ــه فــجدراال
 ـييييث لبحواا ـييييلعليت ااـييييسدرالاة ـييييى لجنـييييعلرض تعولعلمى ث البحت اية فى سياساولسنن التحسياة طصياغة خم يت

 ها .دعتماواها رارلكلية القس اعلى مجلرض لعوالعلمى لمناقشتها ا
 

 لمجتمعاخدمة ت تحديث سياساوجعة الكلية لمراخطة 
 

 بة.ولطلمن التحسياجه ص أولمختلفة الستخالالمجتمعية طراف األت استبيانال اتحليم يت  
 ـيم ا لـيمص تخالـيسواى ـيلماضم ااـللعن يـلتحساة طـخوة ـلكلية لـلبيئاة ـتنميوع ـلمجتمامة دة خطسة خم درايت

  دة.يدلجاة طلخاجه فى درامنها الم يت
 ة ـيـمدة خـيـى لجنـيـعلـيـرض تعوع ـيـلمجتماة ـيـمدخت اــى سياســية فونــلسن ايــلتحساة طــياغة خــصم تــي

  ها.دعتماواها رارلكلية القس اجلعلى مرض لعواع لمناقشتها ــلمجتما
 دة تفيـييلمست ااـييـلجهاع ـييى مـييلماضم ااـييـلعاى ـيية فـييمرلمبون ااـييـلتعت االـييوكوتروبـييل تفعيـييـدى مم يـييتقيم تـييي

 بة.ولطلمن التحسياجه ج أوتنتاــسوا
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 التنقالت

 

 

 

صفاء أحمد( التدريسية على المالك الدائم  نقل خدمات المدرس المساعد )أسراء-1

في  233في رئاسة الجامعة الى كليتنا حسب األمر األداري 

19/1/2021 . 

نقل خدمات التدريسي )م.م ياسر موفق مهدي ( من كليتنا الى رئاسة الجامعة /  -2

 .14/6/2021في  1592قسم شؤون الطلبة حسب األمر اإلداري 

.م عمار عبدالوهاب داود( من كليتنا الى رئاسة الجامعة نقل خدمات التدريسي )م -3

 .2/6/2021في  1488قسم شؤون العلمية حسب األمر اإلداري  /

 (15العدد )-1 ورش عمل

 (6إقامة ورش عمل االعدد )-2

في  164تشكيل اللجنة االمتحانية لقسم علوم الحياة حسب األمر اإلداري  .1 لجان

17/1/2021. 

األستالل للنظر في ترقية التدريسي )م.د منتظر خميس أعادة تشكيل لجنة  .2

 . 22/3/2021في  882مصطفى( حسب األمر اإلداري 

تشكيل لجنة األستالل للنظر في ترقية التدريسي )أ.م.د عدوية علي محمود(  .3

 . 23/3/2021في  907حسب األمر األداري 

لمعادن تشكيل لجنة األستالل المقترحة من قسم علوم جيولوجيا النف  وا .4

في  913لمعاملة ترقية )أ.م.د منذر ظاهر نصيف(حسب األمر األداري 

23/3/2021 . 

تشكيل لجنة األستالل المقترحة من قسم علوم الحاسوب لمعاملة ترقية )م.علي  .5

 . 24/3/2021في  916عبدالرحمن محمود( حسب األمر األداري 

سن( حسب األمر تشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير)عطارد صالح ح .6

 . 24/3/2021في 917اإلداري 

تشكيل لجنة تدقيقية لتدقيق الماسترشيت ودرجات السعي والدرجات النهائية  .7

حسب األمر  2021ـ2020لطلبة الدراسات العليا )الماجستير(للعام الدراسي 

 . 24/3/2021في  923األداري 

 2021ـ2020األنكليزية للعام أعادة تشكيل اللجنة الخاصة بدورة الكفاءة للغة  .8

 . 24/3/2021في  932حسب األمر األداري 

تشكيل لجنة مناقشة رسالة الماجستيرللطالب )علي منهل حميد( حسب األمر  .9

 . 28/3/2021في  943األداري 

تشكيل لجنة األستالل للنظر في ترقية التدريسي على مالك رئاسة الجامعة  .10

 . 28/3/2021في  950مر األداري )م.د عثمان سلمان أبراهيم( حسب األ

حسب  2021ـ2020أعتماد اللجنة العلمية لقسم التقانة األحيائية في كليتنا للعام  .11

 . 28/3/2021في  957األمر األداري 

 963تشكيل لجنة تدقيق ملفات األستاذ األول في كليتنا حسب األمر األداري  .12

 . 28/3/2021في 

في  973علمية حسب األمر األداري تشكيل لجنة متابعة نشاطات الخطة ال .13

30/3/2021 . 

تشكيل لجنة األستالل المقترحة من قسم علوم جيولوجيا النف  والمعادن  .14

 1007لمعاملة ترقية المدرس )أ.م.د منذر ظاهر نصيف(حسب األمر األداري 

 . 1/4/2021في 

 تشكيل لجنة مناقشة طالبة الماجستير)هالة جاسم فيحان( حسب األمر األداري .15



 

 . 6/4/2021في  1024

في  1038تشكيل لجنة اختبار األستاذ األول في كليتنا حسب األمر األداري  .16

6/4/2021 . 

 2021ـ2020تشكيل لجنة السمنار لطلبة الدراسات العليا )الماجستير( للعام  .17

 . 15/2/2021في  568حسب األمر األداري 

لعام لتنا لعليا في كليتشكيل لجنة خاصة بالمركز األرشادي للتقديم للدراسات ا .18

 . 15/2/2021في 586حسب األمر األداري 2022ـ2021الدراسي 

مر تشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير )أيالف حسين علي( حسب األ .19

 . 16/2/2021في  594األداري 

ة توفرتشكيل لجنة لتدقيق ملفات كافة مالك كليتنا وتثبيت الوثائق غير الم .20

 .2021 16/2في  599حسب األمر األداري 

حمد أعادة تشكيل لجنة األستالل للنظر في ترقية التدريسية )م.د فاطمة م .21

 . 16/2/2021في  600عبود( حسب األمر األداري 

تشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير )غفران زيدان هادي( حسب  .22

 . 22/2/2021في  651األمر األداري 

مر ماجستير )رشا باسم عيسى( حسب األتشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة ال .23

 . 23/2/2021في  659األداري 

تشكيل لجنة مناقشة رسالة طالب الماجستير )محمد محمود عبدالرحمن (  .24

 . 23/2/2021في  664حسب األمر األداري 

عية تشكيل لجنة مركزية للعمل التطوعي لغرض تنمية وتفعيل األعمال التطو .25

 . 24/2/2021في  682حسب األمر األداري 

مر تشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير )صباح جمعة ولي( حسب األ .26

 . 24/2/2021في  697األداري 

مر تشكيل لجنة مناقشة رسالة طالب الماجستير )سيف عزيز سلمان( حسب األ .27

 . 2/3/2021في  738األداري 

اقع الوب تشكيل لجنة تتولى تقديم دراسة علمية واقعية وبرنامج عمل لألرتقاء .28

 4/3/2021في  775الصحي والبيئي في محافظة ديالى حسب األمر األداري 

. 

( تشكيل لجنة األستالل للنظر في ترقية التدريسي )م.م صباح محمود حمد .29

 . 8/3/2021في  790حسب األمر األداري 

في  530تشكيل لجنة تصنيف الشفافية وبروفايل حسب األمر األداري  .30

14/2/2021 . 

للسنة ائية(لجنة تدقيق وثائق الطلبة المقبولين في كليتنا )الدراسة المستشكيل  .31

 . 10/2/2021في  509حسب األمر األداري  2017/2018الدراسية 

(للسنة احيةتشكيل لجنة تدقيق وثائق الطلبة المقبولين في كليتنا )الدراسة الصب .32

 . 10/2/2021في  508حسب األمر األداري  2017/2018الدراسية 

كيل لجنة تتولى تدقيق األعتراضات المقدمة بخصوص برنامج األجازة تش .33

في  464حسب األمر األداري  2022ـ2021الدراسية داخل العراق للعام 

8/2/2021 . 

ءة لكفااأعادة تشكيل لجنة متابعة األمور األدارية والمالية الخاصة بدورات  .34

 . 8/2/2021في  455حسب األمر األداري  2021ـ2020للعام 

في  444تشكيل لجنة تتولى تحديد مستحقي الترفيع حسب األمر األداري .35

4/2/2021 . 

تشكيل لجنة تدقيقية تتولى النظر في التغييرات الحاصلة على معدالت خريجي  .36

حسب األمر األداري  2020ـ2019طلبة قسم علوم الفيزياء للعام الدراسي 



 

 . 4/2/2021في  442

الماجستير)حنين مهدي حسن( حسب تشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة  .37

 . 3/2/2021في  415األمراألداري 

 حسب أعادة تشكيل لجنة األستالل في ترقية التدريسي )م.دجاسم محمد خليل( .38

 . 2/2/2021في 412األمر األداري 

( تشكيل لجنة األستالل للنظر في ترقية التدريسي )أ.م.د طه محمد حسين .39

 . 2/2/2021في  405حسب األمر األداري 

تشكيل لجنة لغرض تحويل النظام الدراسي من السنوي الى الفصلي لقسم  .40

 . 31/1/2021في  373علوم الكيمياء حسب األمر األداري 

في  362أعادة تشكيل لجنة الترفيعات في كليتنا حسب األمر األداري  .41

28/1/2021 . 

ب ستشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير )ساره محمود عبد هللا( ح .42

 . 21/1/2021في  265األمر األداري 

 229 تشكيل اللجان الخاصة بكليتنا /الدراسة الصباحية حسب األمر األداري .43

 . 19/1/2021في 

 ألمراتشكيل لجنة األستالل للنظر في ترقية )م.م زيد عبدالهادي عبد( حسب  .44

 . 18/1/2021في  214

ي ف 173األداري تشكيل لجنة تتولى موضوع المبالغ المستلمة حسب األمر  .45

17/1/2021 . 

تشكيل اللجان الخاصة بقسم علوم الحاسوب في كليتنا للعام الدراسي  .46

 . 17/1/2021في  168حسب األمر األداري  2021ـ2020

ا لكليتن حلياأعادة تشكيل اللجان الخاصة بأقامة المؤتمر الدولي األول والرابع م .47

 .17/1/2021في  167حسب األمر األداري 

حسب  2021ـ2020لجان الخاصة بدورات الكفاءة للعام الدراسي تشكيل ال .48

 . 11/1/2021في  88األمر األداري 

مر تشكيل لجنة األستالل للنظر في ترقية )م.د عصام حامد حميد( حسب األ .49

 . 5/1/2021في  15األداري 

حسب  2022-2021تشكيل اللجنة المركزية لالمتحان التنافسي للعام الدراسي  .50

 .21/6/2021في  1721اإلداري األمر 

لقسم  افسي.تشكيل اللجنة الخاصة بمقابلة الطلبة المتقدمين الى االمتحان التن .51

في  1708مر االداريحسب األ 2022-2021علوم الفيزياء للعام الدراسي 

21/6/2021. 

كيمياء م التشكيل اللجان الخاصة باالمتحان التنافسي للدراسات العليا لقسم علو .52

 .21/6/2020في  1707ر االداريحسب األم

قسم لفسي تشكيل اللجنة الخاصة بمقابلة الطلبة المتقدمين الى االمتحان التنا .53

في  1706مر االداريحسب األ 2022-2021علوم الكيمياء للعام الدراسي 

21/6/2021 

دراسي م التشكيل اللجنة التدقيقية لالمتحان التنافسي لقسم علوم الحاسوب للعا .54

 .21/6/2021في  1705حسب األمر االداري 2021-2022

تشكيل اللجنة الخاصة بمقابلة الطلبة المتقدمين الى االمتحان التنافسي لقسم  .55



 

 1704حسب األمر االداري 2022-2021علوم الرياضيات للعام الدراسي 

 .21/6/2021في 

قسم لفسي تشكيل اللجنة الخاصة بمقابلة الطلبة المتقدمين الى االمتحان التنا .56

في  1703مر االداريحسب األ 2022-2021لوم الحاسوب للعام الدراسي ع

21/6/2021. 

فيزياء م التشكيل اللجان الخاصة باالمتحان التنافسي للدراسات العليا لقسم علو .57

 .20/6/2021في  1687حسب األمر اإلداري 

م تشكيل اللجان الخاصة باالمتحان التنافسي للدراسات العليا لقسم علو .58

 .20/6/2021في  1685ت حسب األمر اإلداري الرياضيا

ا لوجيتشكيل اللجان الخاصة باالمتحان التنافسي للدراسات العليا لقسم جيو .59

 .20/6/2021في  1684النف  و المعادن حسب األمر اإلداري 

م لقس تشكيل لجنة لوضع و تصحيح اسئلة االمتحان التنافسي للدراسات العليا .60

 .20/6/2021في  1670داري علوم الفيزياء حسب األمر اإل

 ألمرتشكيل لجنة لغرض متابعة االمتحان التنافسي لقسم علوم الحياة حسب ا .61

 .16/6/2021في 1649اإلداري 

 وتشكيل اللجان االمتحانية للدراسات االولية ) الصباحي و المسائي (  .62

حسب  2021-2020الدراسات العليا الخاصة باقسام كليتنا للعام الدراسي 

 .16/6/2021في  1646الدارياألمر ا

-2021تشكيل لجنة وضع و تصحيح أسئلة االمتحان التنافسي للعام الدراسي  .63

 .16/6/2021في  1630لقسم علوم الكيمياء حسب األمر اإلداري  2022

مر تشكيل لجنة لمراقبة االمتحان التنافسي لقسم علوم الكيمياء حسب األ .64

 .16/6/2021في  1629االداري

 ألمراكمال بيانات الطلبة الخريجين لقسم علوم الكيمياء حسب تشكيل لجنة ا .65

 .16/6/2021في  1628اإلداري 

 2022-2021تشكيل لجنة تدقيق نتائج االمتحان التنافسي للعام الدراسي  .66

 .16/6/2021في  1627حسب األمر اإلداري 

م تشكيل اللجان الخاصة باالمتحان التنافسي للدراسات العليا لقسم علو .67

 .16/6/2021في  1626وب حسب األمر االداريالحاس

لقسم  2022-2021تشكيل لجنة لمراقبة االمتحان التنافسي للعام الدراسي  .68

 .16/6/2021في  1625علوم الحاسوب حسب األمر اإلداري 

 .15/6/2021في  1614تشكيل لجنة تحقيقية حسب األمر اإلداري  .69



 

ليا حسب األمر تشكيل لجنة استالل الكتروني لطلبة الدراسات الع .70

 .12/6/2021في  1588االداري

اعادة تشكيل اللجان الخاصة بقسم علوم الحاسوب حسب األمر اإلداري  .71

 .14/6/2021في  1585

 1458اعادة تشكيل اللجان الخاصة بقسم علوم الفيزياء حسب األمر اإلداري  .72

 .30/5/2021في 

في  1417تشكيل لجنة مناقشة رسالة ماجستير حسب األمر االداري .73

25/5/2021. 

نا كليتلتشكيل اللجان الخاصة بإقامة المؤتمر الدولي األول و الرابع محليا  .74

 .24/5/2021في   1414حسب األمر اإلداري 

 1403ي تشكيل لجنة إدارة اعمال الدفاع المدني في كليتنا حسب األمر اإلدار .75

 .24/5/2021في 

 .23/5/2021في  1378تشكيل لجنة تدقيقية حسب األمر اإلداري   .76

 .23/5/2021في  1377تشكيل لجنة تدقيقية حسب األمر اإلداري  .77

ي فليا اعادة تشكيل اللجنة الخاصة بالمركز االرشادي للتقديم للدراسات الع .78

 .10/5/2021في  1340كليتنا حسب األمر اإلداري 

تشكيل لجنة مناقشة اطروحة طالب دكتوراه في قسم علوم الفيزياء حسب  .79

 .10/5/2021في  1336ي األمر اإلدار

تشكيل لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علوم الحاسوب حسب األمر  .80

 .9/5/2021في  1335اإلداري 

تشكيل لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علوم الحاسوب حسب األمر  .81

 .9/5/2021في  1313اإلداري 

 تشكيل لجنة استالل حسب األمر اإلداري  .82

1281 

اطروحة طالب دكتوراه في قسم علوم الفيزياء حسب  تشكيل لجنة مناقشة .83

 .3/5/2021في  1300األمر اإلداري 

 .12/4/2021في  1106تشكيل لجنة استالل حسب األمر اإلداري  .84

 تشكيل لجنة تتولى تدقيق الماستر شيت االلكتروني حسب األمر اإلداري .85

 .12/4/2021في  1111

ين للدراسات العليا حسب األمر تشكيل لجنة استقبال و تدقيق ملفات المتقدم .86



 

 .20/4/2021في  1181اإلداري 

ر تشكيل لجنة مناقشة رسالة طالب ماجستيرفي قسم علوم الحياة حسب األم .87

 . 20/4/2021في 1180األداري 

ر تشكيل لجنة مناقشة رسالة طالب ماجستيرفي قسم علوم الحياة حسب األم .88

 . 20/4/2021في 1178األداري 

ب الل المقترحة من قسم علوم الرياضيات في كليتنا حستشكيل لجنة األست .89

 . 3/5/2021في  1281األمر األداري 

تشكيل لجنة مناقشة أطروحة طالب دكتوراه في قسم علوم الفيزياء حسب  .90

 . 3/5/2021في  1300األمر األداري 

ري ألدااتشكيل لجنة الدفاع المدني المركزية والفرعية في كليتنا حسب األمر  .91

 . 3/5/2021 في 1295

 1260تشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة ماجستيرحسب األمر األداري  .92

 . 2/5/2021في

يسية )م.م زينب محمد علي جاسم( من مدرس مساعد الى مدرس ترقية التدر -  1 ترقيات علمية

 . 30/3/2021في  975حسب األمر األداري 

مساعد الى مدرس حسب رقية التدريسية )ندى أسماعيل أبراهيم( من مدرس ت -2

 . 3/3/2021في  757األمر األداري 

 يسية )م.وفاء شمخي جبر( من مدرس الى أستاذ مساعد حسب األمرترقية التدر -3

 . 31/1/2021في  372األداري 

يسي )م.م أحمد نصيف جاسم( من مدرس مساعد الى مدرس حسب ترقية التدر -4

 . 31/1/2021في  370األمر األداري 

ساعد الى مدرس حسب التدريسي )م.م محمد علوان فرحان( من مدرس م ترقية -5

 . 2021 /31/1في  369األمر األداري 

يسية )م.م جوليت كاظم داود( من مدرس مساعد الى مدرس حسب ترقية التدر -6

 . 31/1/2021في  369األمر األداري 

س حسب رقية التدريسي )م.م أحمد حاتم علوان( من مدرس مساعد الى مدرت -7

 . 31/1/2021في  369األمر األداري 

يسية )م.م وسن سعد أحمد( من مدرس مساعد الى مدرس حسب ترقية التدر -8

 . 27/1/2021في  346األمر األداري 

 

يسي )نور صباح احمد ( من  مدرس مساعد  الى مدرس حسب ترقية التدر -9

 .20/6/2021في  1673األمر االداري

وفق ( من مدرس الى استاذ مساعد حسب األمر م)عمر احمد ترقية التدريسي  -10

 . 20/6/2021في 1667اإلداري 

مر يسي ) مهدي حاتم ديوان ( من استاذ مساعد الى استاذ حسب األترقية التدر -11

 .3/5/2021في  1287اإلداري 

 .زينةـ ترقية التدريسيين )م.د جاسم محمد خليل( ،)م.د ندى سهيل أحمد (،)م12

لي عباس (من مرتبة مدرس الى أستاذ مساعد حسب محمد ع

 . 2021 /28/4في  1252األمر األداري 

ـ ترقية التدريسيين )م.د لمى سلمان عبد(،)م.د عباس محي رسول(،)م.د أنوار 13

نورالدين عمران( من مرتبة مدرس الى أستاذ مساعد حسب األمر 



 

 . 28/4/2021في  1251األداري 

تاذ م.د طه محمد حسن( من مرتبة أستاذ مساعد الى أسـ ترقية التدريسي )أ.14

 . 3/5/2021في  1296حسب األمر األداري 

 

لبحث و ا ايفاد التدريسي )أ.د احمد نجم عبد ( الى وزارة التعليم العالي -1 (ايفادات ) داخل 

في  962العلمي / دائرة البحث و التطوير حسب األمر اإلداري 

28/3/2021. 

طارق خضير ( الى جامعة تكريت / كلية العلوم ايفاد )أ.د زياد  -2

مر لالشتراك كعضو في لجنة االمتحان الشامل لطالب دكتوراه حسب األ

 .31/1/2021في  391اإلداري 

 ت فيايفاد )أ.د زياد طارق خضير(الى جامعة بغداد/كلية العلوم للبنا -3

في  826لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه حسب األمر اإلداري 

16/3/2021 . 

عة إيفاد األستاذ الدكتور)تحسين حسين مبارك( عميد كليتنا الى جام -4

اسة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/أبن الهيثم لغرض الحضور ورئ

في  989لجنة مناقشة طالب دراسات عليا حسب األمر األداري 

30/3/2021 . 

فظة إيفاد األستاذ الدكتور)تحسين حسين مبارك( عميد كليتنا الى محا -5

يم بغداد/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جهازاألشراف والتقو

ي فالعلمي لغرض حضور األجتماع الخاص بتسمية كلية العلوم واألداب 

 . 3/3/2021في  749الجامعة األمريكية حسب األمر األداري

ة أيفاد األستاذ الدكتور )زياد طارق خضير( الى جامعة تكريت /كلي -6

 ة األمتحان الشامل لطالب دكتوراه حسب األمرالعلوم كعضو في لجن

 . 31/1/2021في  391األداري 

 أيفاد أ.د زياد طارق خضير ،أ.م.د عمار عايش حبيب ،أ.أسعد أحمد -7

ير كامل الى جامعة تكريت /كلية العلوم في لجنة مناقشة طالب ماجست

 . 12/1/2021في  118حسب األمر األداري 

ية طارق خضير( الى جامعة الموصل /كلأيفاد األستاذ الدكتور )زياد  -8

ر التربية للعلوم الصرفة لكونه عضوا في لجنة رسالبة طالب ماجستي

 . 8/3/2021في  778حسب األمر األداري 

 

امعة اذ الدكتور ) تحسين حسين مبارك( الى كلية االسراء الجايفاد األست -9

ي دارمر اإللحضور افتتاح الورشة النقاشية االبداعية الثانية حسب األ

 . 29/6/2021في  1795

لعلوم نصور( الى جامعة الموصل / كلية التربية لمد جاسم محمد ايفاد )أ.م. -10

في  1724الصرفة لغرض مناقشة رسالة ماجستير حسب األمر اإلداري 

22/6/2021. 

لوم ياد طارق خضير ( الى جامعة الموصل / كلية التربية للعزايفاد )أ.د  -11

 .22/6/2021في  1723إلداري حسب األمر ا

 

لوم ياد طارق خضير ( الى جامعة بغداد / كلية التربية للعزايفاد )أ.د  -12

سب ير حالصرفة / ابن الهيثم لكونه رئيساً في لجنة مناقشة رسالة ماجست

 .20/6/2021في  1679األمر اإلداري 

وثائق حسب يفاد السيد )علي غضبان محمد (الى محافظة بغداد لتدقيق ا -13

 .20/6/2021في  1668األمر اإلداري 



 

وجية اذ الدكتور ) تحسين حسين مبارك( الى الجامعة التكنولايفاد األست -14

 1471لحضور المؤتمر العلمي الدولي الخامس حسب األمر اإلداري 

 .31/5/2021في 

وجية اذ الدكتور ) تحسين حسين مبارك( الى الجامعة التكنولايفاد األست -15

سب مة ححضور المؤتمر العلمي الدولي الخامس للبيئة و التنمية المستدال

 .27/5/2021في  1429األمر اإلداري 

شقالوة لغرض  –ين و طالب كليتنا الى محافظة اربيل ايفاد تدريس -16

اجراء برنامج الكورس الحقلي الخاص بتدريب الطلبة حسب األمر 

 .25/5/2021في  1418اإلداري 

  

 

 شية إقامة حلقة نقا -1 أخرى 

 (.2قامة حلقات نقاشية العدد )إ -2

 (.11قامة ندوات علمية عدد )إ -3

  انشطةعامة

 أقامة بطولة تنس الطاولة )المنضدة( لطالب كليتنا على قاعة ـ1 أنشطةرياضية

 . 4/2/2021األنشطة الطالبية بتاريخ 

 ـ أقامة بطولة التدريسيين بلعبة )الشطرنج( على قاعة األنشطة2

 . 8/2/2021الطالبية بتاريخ 
 

 .26/5/2021قامة معرض الرسم يوم االربعاء الموافق إ -3

 قامة بطولة الجامعة بخماسي كرة القدم لطالب كليتنا.إ -4

 (17)ترقين قيد عدد  -1 ترقين قيد 

 (6العدد )-2

  تأجيل

 1168سة الصباحية = الدرا -1 تامشاركةاالمتحان

 345المسائية =  الدراسة -2

التطيوعي المتمثيل ب)تغلييف وحيدادة واجهية قسيم عليوم  أعتماد العمل-1 أخرى تذكر

 . 31/2/2021في  381الحياة( حسب األمر األداري 

ة باجهزة تكيف و تبريد لغرف الشعب و الوحيدات و المختبيرات تجهيز الكلي -2

 التابعة للكلية .

 يانة االالت و المعدات الكهربائية في مختبرات الكلية  .ص -3

يكانيكييية رطبيية مييع كييرات ذات مييع منظوميية م -CO24 تجهيييز الكلييية بمطفيياة 

 متحسس ضمن مستلزمات وحدة الدفاع المدني .

ل التطوعي المتمثل بتوزييع بوسيترات لتشيجيع الطلبية عليى اخيذ اعتماد العم -5

 .19يد لقاح كوف

ل التطييوعي المتمثييل بييالتنظيم و المسيياهمة فييي التواصييل مييع اعتميياد العميي -6

 الجامعات االجنبية و االستمرار في اعطاء كورس اللغة االنكليزية  .

عتمييييياد العميييييل التطيييييوعي المتمثيييييل بشيييييراء جهييييياز طيييييرد مركيييييزي ) ا -7

Centerfuge. لقسم علوم الحياة ) 

صيانة و طالء ملعب الطائرة و الريشة فيي عتماد العمل التطوعي المتمثل با -8

 كليتنا.

 ل التطوعي المتمثل بتجهيز شعب الكلية بمحلول كحولي معقم .اعتماد العم -9

 2( عدد hotplateعتماد العمل التطوعي المتمثل بتصليح جهاز )ا -10

 في كليتنا .



 

  
 
 

شعار ) إقامة المؤتمرالعلمي الدولي األول للعلوم الصرفة تحت  -1 المؤتمرات

-26العلوم الصرفة ركيزة اساسية في التطور( للفترة ) 

( و بالشراكة مع جامعة ويسترن ميشغان 27/5/2021

 االمريكية .




