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 الحاسوب  علوم  قسم رئيس  السيد كلمة
 

يعتبر علم الحاسبات من العلوم التطبيقية الحديثة المتداخلة بجميع  
ي    األخرى،العلوم  

ي الدراسات العلمية ف 
احتل درجة ومكانة مرموقة ف 

علوم   قسم  تأسيس  جاء  لقد   ، العالم  ي 
ف  والجامعات  الكليات 

العام   ي 
ف  الكلية  تأسيس  دياىل مع  بجامعة  العلوم  ي كلية 

ف  الحاسوب 
عشر    السادسةلك التأري    خ تخرجت من القسم ومنذ ذ   2003- 2002

كما تم استحداث الدراسات العليا    2021-2020دورة كان آخرها دورة  
عام   ي 

عام    2016-2015ف  ي 
وف  الماجستبر  شهادة  عىل  للحصول 

ي عام  تم استحداث دراسة الدكتوراه و  2022- 2021
 . 2021ف 

ة  متمبر  علمية  بسمعة  تأسيسه  ومنذ  الحاسبات  علوم  قسم    يتمتع 
العلوم كليات  اإلمكانيات  .  ضمن  يكرس  القسم  فان  عام  وبشكل 

برنامج   القسم بتوفبر  للحفاظ عىل أعىل مستوى علمي حيث يقوم 
ي واسع ضمن تخصصات علوم الحاسوب. وذلك لتوفبر  

دراسي و بحث 
ي كل عام يتم انجاز  .  الفرص العلمية لطلبة الدراسات األولية والعليا 

وف 
ي مختلف فروع علم الحاسوبالعديد من البحوث العلمي

 
.  ة األصيلة ف

عىل   للحصول  الفرصة  القسم  يوفر  األولية  الدراسات  مستوى  ي 
 
وف

البكالوريوس ي والدكتوراه  والماجستبر    شهادة 
 
الحاسوب عن    ف علوم 

ي  
ف  العلمي  البحث  وكذلك  والنظرية  العملية  الدروس  إعطاء  طريق 

ي تدرس خ
الل السنوات  جميع اختصاصات القسم إذ أن المواضيع الث 
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حسب   للعمل كال  والخريجات  الخريجير   تؤهل  األربعة  الدراسية 
ي ميادين العمل

ز الحاجة لهم ف   . اختصاصه ، حيثما تبر
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  ( 2026- 2021)  لقسم علوم الحاسوب الخطة االستراتيجية 
 
 
 

 المقدمة // 

اتيجية ي البيئة الداخلينظر  أخذ بي/ هي تخطيط بعيد المدى   الخطة األس ب 
ة و االعتبار المنجزات ف 

 عىل
ً
ي المس         تقبل وي          من   القس         م  جديد مس         ار  المس         تقبلية للكلية لت  ةالرؤي الخارجية اعتمادا

ف 
ي أداء    تحديد رس           التها و اهدافها و 

و   القس           م  كذلك هي رد فعل لكل من نقاط القوة و ال            عف ف 

ي بيئ ة الته دي دات و الفر 
و ذل ك لتطيير و تنمي ة مج االت التمبر  و التن افس  القس               م ص الموجودة ف 

 مستقبال .  القسم المتاحة امام 

 
 
 

 منهجية إعداد الخطة // 
بكلیة العلوم ب  أع  داد خطة استرات جیة رب  اعي  ة ش               عب  ة ض               م  ان الجودة و األداء الج  ام ي  ق  ام  ت  

  : مراحل هذه الخطة مرت بالمراحل االتيةكلیة، و ( لل2026 -2021)
اتيجية بش     كل يت      من كافة التخص     ص     ات المعنية بالجودة   .1 تش     كيل فريق الخطة األس     ب 

ي تل  ك 
 للمنهجي  ة المح  ددة ف 

ً
ي ، ضم توزي    ع أع                 اء الفريق وفق  ا اتي ر

والتخطيط األس               ب 

 الخطة. 
ي تم جمع البیانات الالزمة عن طریق األستبیانات والمقابالت واستخدام الب  .2

رید االلكترون 
القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة نقاط والمالحظة وفحص المستندات لتحد د 

 والتهد دات. 
مع ع دد من أع                اء هيئ ة الت در س و الطالب و ذل ك القس               م تم عق د أجتم اع مجلس   .3

 ( . Swotلصياغة التحليل الرباعي )
ي القسمتم عرض التحل ل الرباع عىل  .4

 . اللجنة العلمية ف 
 .Swotبتحليل  يط االسترات جفریق التخط قام  .5

، حيث شارك ف ها أكبر   للقس          موالرؤیة    تم صیاغة الرسالة( Swot) بناء ًا عىل التحل ل الرباعي  .6
 (، ABET ،RSCعدد ممكن من أعضاء ه ئة التدریس والطالب واألطراف المجتمعیة )مضل 
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اتيجية   ( 6202-2120) لقسم علوم الحاسوبالخطة االستر
 
 

 
ً
 //  القسمنبذة موجزة عن   -: أوال

 

ي الدراسة اإلعدادية    2002قسم علوم الحاسوب عام    تم إفتتاح ويقبل الطلبة من خري ر
ي   –

الفرع العلمي حسب مجاميعهم حيث يمنح الطالب عند تخرجه درجة بكالوريوس ف 
ومؤسساتها  الدولة  دوائر  مختلف  ي 

ف  للعمل  مج   كمبر
ً
مؤهال ويكون  الحاسوب  علوم 

ا دراسته  دراسته إلكمال  تؤهله  الخاص كما  من  .لعلياوالقطاع  الخريجير   بلغ عدد  وقد 
الدراسي  العام  ولغاية  عام   745) 2021-2020  القسم  تمت    2016-2015خري    ج. 

الحاسوب وتم قبول  ي تخصص علوم 
( ف  العليا )ماجستبر الدراسات  الموافقة عىل فتح 

. 2021لغاية  عام    73فيما بلغ عدد الطلبة الحاصلير  شهادة الماجستبر     ( طالبا"11)

 فتح الدراسة المسائية للعام الدراسي    كما وتم
ً
دورات   5وتم تخري    ج    2016-2015أي ا

ي علوم الحاسوب     73بواقع   
 لغاية عام  طالب وطالبة حصلوا عىل شهادة الماجستبر ف 

ي عام  .2021
الحاسوب   2021-2020ف  ي اختصاص علوم 

الدكتوراه ف  افتتاح دراسة  تم 
ي نفس العام طالب    8وبلغ عدد الطلبة المقبولير    

ي دراسة الماجستبر بلغ عدد الطلبة ف 
وف 

ي المستوعبات العلمية    51تم نشر    2021خالل عام    طالب وطالبة.   14
بحث علمي ف 

 الرصينة . 
والتقدم العالمي الحاصل   االتصاالتإن الحياة تسبر بالمعلومات المتبادلة من خالل     

، من هنا كان قسم علوم الحاسوب  واالتصاالتاآلن يجري بتقدم تكنولوجيا المعلومات 
ورات العلم بصورة عامة ومن أقسام كلية العلوم بصورة خاصة. إن قسم  ورة من ض  ض 
المناهج  والمعلومات وحسب  الحاسبات  تكنولوجيا   حول 

ً
علما يقدم  الحاسوب  علوم 

م وم ن    IEEE - ACMالعالمية ي تم أقرارها من قبل السيد وزير التعليم العال ي الم ح ب 
والث 

ة  قبل ل ج نة عمداء كل يات الحاسوب ، وي عد الك ادر ال تدري س ي ي القسم من خبر
الموجود ف 

والمملكة   كية  األمبر المتحدة  الواليات  من  علمية  بشهادات  ومدعم  التعليمي  الكادر 
والص وفرنسا  حصل المتحدة  وقد  العراقية.  الجامعات  إىل  باإلضافة  والهند  وتركيا  ير  
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الذي  العلمي  للمستوى  واألجنبية  العراقية  الجامعات  إشادة  عىل  القسم  هذا  خريجو 
  .يحملوه مما أهلهم للحصول عىل شهادات الماجستبر والدكتوراه

الحديثة      العرض  تقنيات  وأف ل  الفصىلي  النظام  الحاسوب  علوم  قسم  من يعتمد 
ي 
ف  يوجد  والثابت. كما  المحمول  البيانات  وعارض  ونية  ألكب  وشاشات  ذكية  سبورات 

ات حديثة اربعة قاعات مكيفة  . القسم أربعة مختبر
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 : 
ً
ية و  -ثانيا  البنية التحتية// اإلمكانيات البشر

 
ية: أوال    //اإلمكانيات البشر

 
قسم علوم الحاسوب من تدر سيير  و   بوج        ود ع        دد ك        اف م        ن أعض        اء ه ئ        ة الت        دریس  يتمبر 

ي 
لتحقی        ق رس        الة ورؤی        ة واأله        داف اإلس        ترات جیة    القسمموظفير  وكذلك الهيكل األداري ف 

ي   المراحل الدراسيةتدریس عىل وبی  ان توزی    ع السادة أعضاء ه ئة ال للقسم
 : كما  أن 

 

 

 

  أعداد أعضاء هيئة التدريس  القسم العلمي 

  أستاذ  إجمالي 

أستاذ  

 مساعد 

 

 مدرس 

 

مدرس  

 مساعد 

 

غير  متفرغ معيد

 متفرغ

 عامل

قسم علوم  

 الحاسوب 

4  0 9 9 2 2 26 

 
 

 الدرجة  الجنس النسبة المئوية 

 %للذكور  %لإلناث  100% 

 أستاذ  16.6% 0% 16.3%

 أستاذ مساعد  33.3% 4% 37.5%

 مدرس  20.8% 16.6% 37.5%

 مدرس مساعد  4.0% 4% 8%

 

 1 إجمالى عدد المبعوثين فى الخارج 

 1:30 نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب 

 -  نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس 
 
 
 
 

7 
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 النسبةالمئوية  العدد  العاملين بالجهاز اإلداري العدد النسبة المئوية
   

 % 5 دائم 

   

 % 0 6 مؤقت 

   

  11 إجمالى 
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 :
ً
 / / البنى التحتية ثانيا

 
ات  ( قاعة دراسية و 4عىل ) قسم علوم الحاسوب   حت            وي مبن            ي   -1 العديد من غرف التدر سيير  و مختبر

 علمية و فيما يىلي مواصفات القاعات : 
 

 
ي القسميوضح  -2

 
ات ف  : الجدول التاىلي توزي    ع المختبر

 

 عدد المختبرات القسم

 4 علوم الحاسبات 

 

 

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

 الكلية

علللى   - تلحلتلوي  قللاعللة  كللل 

 مكيفين و جهاز عرض .

كلل قلاعلة تحتوي على جهلاز  -

 أنذار حريق .

قللاعللة   - علللى  كللل  تلحلتلوي 

سلبورة وايت بورد وشلاشلة  

 عرض ذكيه .

يتوفر خدمة األنترنيت بكافة  -

 . غرف القسم

 

طالب70   2م      (10 × قاعة دراسية  4 (8  



(2026- 2021العلوم جامعة ديالى )  في كلية لقسم علوم الحاسوب   الخطة االستراتيجية   
 

13 
 

 :
ً
 / / معلوماتل ديثة  وتكنولوجيا الحوسائل األتصاالت اثالثا

 
یة : موقع  للقسم  وجد  .1 نت بالغة العربیة وباللغة االنجلبر 

 عىل شبكة االنب 
ي               

ون  االل                                                      ك                                                      ب   ال                                                      م                                                      وق                                                      ع 
https://sciences.uodiyala.edu.iq/pageviewer.aspx?id=117 

 
  الس كرتاريةو  ومقرري القس م  و لجميع التدر س يير  و  بالقس م  وجود أيميالت رس مية خاص ة   .2

ض          افة اىل وجود مجاميع عىل لغرض المراس          لة و إجابة الكتب الرس          مية المس          تعجلة باإل 
 . و العاجلةات الرسمية ( لغرض التبليغ viberمواقع التواصل االجتماعي )

 .  برنامج االوراكل  .3
4.  . ي

ون   برنامج ح ور الطلبة االلكب 
ي .  .5

ون   برنامج متابعة الخطة البحثية االلكب 
 برنامج متابعة الخريجير  .  .6
ية .  .7  منظومة ترمبر  األجهزة المختبر
ي .  .8

ون   منظومة تقييم األداء االلكب 
نيت مجهزة بأحدث حاسبات الالبتوب بعدد  .9  ( حاسبة . 30)قاعة األنب 

 

 

 

 االجمالي    

 

 قسم الحاسبات 

 

 عدد غرف أعضاء هيئة التدريس  4 4

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

https://sciences.uodiyala.edu.iq/pageviewer.aspx?id=117
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 : 
ً
اتيجية -رابعا  / / عنارص الخطة اإلستر

 
 

 
: الرؤيا و الرسالة 

ً
 لكلية العلوم  واالهدافأوال

 
 الرؤيا// 

 
علم   .1 إليه  توصل  ما  أحدث  إىل  والوصول  ي 

والتقث  العلمي  التطور  القسم  يواكب  الحاسوب   أن 
ي تنمية العلوم األخرى داخل الكلية. 

 
ي العالم ويكون علم الحاسوب مشارك أساسي ف

 
 الحديث ف

2.   ، الرفيعة  والقيم   ، المتقدمة  العلمي  البحث  وطرائق  الحديثة  المعرفة  بأصول  الطالب  إمداد 
 عىل االبتكار والتحدي والقيادة والتعلم

ً
 قادرا

ً
ي    وتنمية شخصية الطالب بما يجعله خريجا

الذان 
 
ً
 وعالميا

ً
 وإقليميا

ً
 .والعمل الجماعي والمنافسة محليا

ي ضوء اإلتجاهات .3
العالمية المعاضة وإخ اعها للتقييم   تطيير المناهج الدراسية وتحديثها ف 

 للمعايبر العالمية مع مراعاة الظروف المحلية
ً
  .الدوري وفقا

 

 الرسالة// 
 

ي تصعب هذا   .1
تعريف المجتمع بعلم الحاسوب ومحاولة إزالة الحواجز الث 
 .االختصاص من خالل ربط هذا العلم بالتطبيق العمىلي 

ة  .2 . تخري    ج كوادر علمية فاعلة وممبر 
ً
 وعمليا

ً
 علميا

3.  . ي
ة البحث العلمي وتشجيع اإلبداع البحث   دفع عجلة ومسبر

4.  .
ً
 وعالميا

ً
 الوصول لالعتماد األكاديمي وطنيا

 
 األهداف// 

 
العلمي  .1 المستوى  تحقق  ي 

الث  الدراسية  والمناهج  الدراسي  النظام  اعتماد 
 .  الرصير  الذي تتمبر  به االقسام العالمية

بمستوى   .2 التحديات  االرتقاء  لمعالجة  العلمي  والبحث  العليا  الدراسات 
امج التنميية والبيئية واالقتصادية واالجتماعية ي تطيير البر

 . ولإلسهام ف 
ي العمل واالرسة   تعزيز االهتمام بحقوق الطلبة .3

والعمل عىل تأهيلهم لدورهم القيادي ف 
 .  والمجتمع

 .  اعتماد طرائق ووسائل ومصادر التعلم الحديثة .4
ي تدعم الثقة بالنفس وتطور القدرات    تنفيذ  .5

بيية الث  امج التعليمية والب  البر
ي الحياة الشخصية والعملية

 . الذهنية وتحفز الطميح لتحقيق النجاح ف 
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ي تطيير وتنمية شخصية الطالب.  .6
ي تسهم ف 

  تنظيم النشاطات الالصفية الث 
وروح  بالمسؤولية  الشعور  وتنمية  الفاضلة  األخالقية  المبادئ    وتعزيز 

ي خدمة المجتمع
 .  التعاون ، والمساهمة ف 

ي القسم ،  .7 ي تطيير قدرات ومهارات منتسثر
تفعيل دور التعليم المستمر ف 

 .  ولتحقيق التواصل مع مؤسسات الدولة والمجتمع
ي تصدرها الكلية بالبحوث العلمية والتطبيقية لتصل  .8

تطيير ورفد المجلة العلمية الث 
 .  نةإىل مستوى المجالت العالمية الرصي

اكات والتعاون العلمي مع األقسام العلمية داخل وخارج العراق .9
 .  بناء الشر

إلدارة  .10 المتطورة  النظم  لمواكبة  للقسم  اإلداري  النظام  وتحديث  تطيير 
ي 
ف  والتنيع  القوة  يدعم جوانب   

ً
علميا  

ً
القسم ضحا ليكون  العلمية  األقسام  

 .  كليات الجامعة
 

 
 : 
ً
ةالسمات ا  -خامسا ى ي المجتمع هودور   صةوخصائ للقسم  لممت 

ى
   ف

 
ة ضمن كليات العلوم وبشكل  .  يتمتع قسم علوم الحاسبات ومنذ تأسيسه بسمعة علمية متمبر 

القسم يكرس اإلمكانيات للحفاظ عىل أعىل مستوى علمي حيث يقوم القسم بتوفبر   عام فان 
الحاسوب.   ي واسع ضمن تخصصات علوم 

العلمية  برنامج دراسي و بحث  الفرص  لتوفبر  وذلك 
ي .  لطلبة الدراسات األولية والعليا

ي كل عام يتم انجاز العديد من البحوث العلمية األصيلة ف 
وف 

ي مستوى الدراسات األولية يوفر القسم الفرصة للحصول عىل  . مختلف فروع علم الحاسوب 
وف 

الدروس   إعطاء  طريق  عن  الحاسوب  علوم  ي 
ف  البكالوريوس  وكذلك  شهادة  والنظرية  العملية 

ي تدرس خالل السنوات الدراسية  
ي جميع اختصاصات القسم إذ أن المواضيع الث 

البحث العلمي ف 
ي  
ز الحاجة لهم ف  األربعة تؤهل الخريجير  والخريجات للعمل كال حسب اختصاصه ، حيثما تبر

 . ميادين العمل
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 : 
ً
ي االس القسموضع   -سادسا  تراتيج 

 
ي   حكوميةيعد قس   م علوم الحاس   وب القس   م الوحيد التابع لكلية علوم   -1

ف 

  . محافظة دياىل حيث الكثافة السكانية العالية 

بييةبالقس م يحيط   -2 و  للتعليم الخاص والعام العديد من المؤس س ات الب 

ي عملها 
ي تعث  بتوظيف المعلوماتية ف 

كات الث  التابعة للقطاع  و   المكاتب والش ر

و التعيير  للخرجيير  و  الخ     اص و الع     ام مم     ا يتيح فرص الت     دري     ب للطالب 

 أستشارات و مشاري    ع بحثية . 

 بها .  بتكامل تخصصات العلوم الرصفة يتمبر  القسم  -3

ي متع   دد لتحس               ير  و تطيير العملي   ة   -4
وجود بعض مص                 ادر تميي   ل ذان 

 ال 
ً
اني ة المق دم ة من الج امع ة و الوزارة نخف اض  التعليمي ة و البحثي ة نظرا المبر 

. 

ونية و عناض  بالقس  ميوجد   -5 يةبنية تحتية إلكب  س  تخدام تس  مح باال  بش  ر

 .  هلوجيا المعلومات و االتصاالت المتسارعو األمثل لتكن

ي  شهادة البكالوريوس هممنحدفعة و  16تخري    ج   -6
 وب . علوم الحاس ف 

ي تمنح شهادة الماجستبر   -7
  .  وبعلوم الحاسف 

ي القسم.   -8
 وحاليا تمت الموافقة عىل استحداث شهادة الدكتوراه ف 
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 : 
ً
 / / قسمتحليل البيئة الداخلية و الخارجية لل -سابعا

  
 

ي  ةالذاتي            ةأوضحت نت          ائج الدراس                 
كلي          ة العل          وم بجامعة دياىل أن  لقسم علوم الحاسوب ف 

ستثمارها وتفعيلها عل    اداخلي  ا والت  ي يمكن  القسمبه  ا  يتمبر  الت  ي  هن  اك مجموع  ه م  ن نق  اط الق  وة  
كم   ا أظه   رت نت   ائج الدراس   ة بع   ض نق   اط ال    عف الت   ي ق   د ت   ؤضر   القسمالنح   و ال   ذي يحق   ق رس   الة  

ي تحقيق ر  القسمعىل كفاءة وفاعلية 
 .  ايتهوغرسالته ف 

  
 نقاط القوه// 

 
ي القسم ) اولية  المناهج والدراسات  تنيع وتعدد  .1

 . عليا( –ف 
الداخل .2 العلمي        ة  والندوات  المؤتمرات  ح ور  ي 

ف  التدر س  هيئة  وأع اء  الباحثير   و  تدعيم  ي        ة 
 . الخارجية

 حصول البعض من أع اء هيئة التدر س عىل جوائز علميه عالمية و محلية .  .3
ي واال لتحقي      ق أه      داف التخط      يط ا  ة بالقسمض      مان الج      ود لجنةت      وافر  .4 اتي ر

ته  الرتق      اء بق      در س      ب 
 .  التنافسية

 .  دهوموار  القسمألمكانيات استخدام فعال  .5
ي المجاالت األكاديمية واألداريه المختلفةتمثيل أكاديمي و  .6

ي ف   .  لقسماب إداري وطالنر
تقي            يم ومتابع            ة العملية  يمك            ن م            ن خالله ، حيث  للقسم(  ABET)تطبي            ق معايبر  العمل عىل  .7

  .  . التعليمية 
وفق    ا للتعليمات و القوانير  الوزاريةم مم    ا  يتم العمل  وج    ود هيك    ل تنظيم    ي و أداري مالئ    م حي    ث   .8

  وج  ودة التعام  ل ب  ير  جمي  ع الفئات بها. بالقسم كس عل    مس  توى األداء ي  نع
تس                 لتحقي               ق أه          داف التخط               يط   بالقسمتقي          يم األداء وض               مان الج               ودة  ل لجنةوج          ود   .9
ي للال ا اتي ر

  واألرتقاء بقدرتها التنافسية.   قسمس   ب 
ي العمل االداري والتعليمي  .10

متابعة ش    ؤون الخريجير  و  من خالل  يتم توظيف تقنية المعلومات ف 
ونية أخرى معززةالطلبة  ح وركذلك برنامج   .  و برنامج متابعة الخطة البحثية و برامج الكب 

 للعمل بعدها وفق تطبيق   .11
ً
 مع  نظام الكورس        ات تمهيدا

ً
النظام  نظام المقررات وذلك تماش        يا

ي الجامعات العالمية .   المتبع
 ف 

 
الماجس        تبر و الدكتوراه من دول رص        ينة   همدراس        ت اكملوا  الذين االس        اتذة العديد من   للقس        م  .12

يا كالواليات المتحدة و فرنسا و الصير  و   ... .  ومرص  و تركيا  مالبر 
التح اق الع دي د من طلب ة البعث ات بع د أكم ال دراس               تهم س               واء داخ ل أو خ ارج العراق ودعمهم  .13

ة العلمية و البحثية للكلية .   للمسبر
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اتها كليات العلوم   القسم  حصول .14 ي للجامعات العراقية عىل نظبر
بالمرتبة االوىل بالتصنيف الوطث 

 للجميع لتقديم المزيد من أجل اس      تمرار  
ً
 معنييا

ً
العراقية و بكافة أقس      امها العلمية مما كان دافعا

  تقدم الكلية . 
ي الكليةنسبة الطالب   .15

  يتيح  ممم             ا   المع             ايبر العالميةتتواف             ق م             ع   إىل أع اء هيئة التدر س ف 
 التفاع ل ب ير  أع اء هيئة التدر س و الطالب. 

ي نظ            م المعلوم            ات واإلت .16
والهيئ    ة     الت            در س  ص            االت ل        ربط أع             اء هيئ            ةقوة وفاعلي            ة ف 

 .المعاون ة والعاملير  والطالب الخريجير  
ي استخدام األساليب التكنولوجيه  .17

ي برامج التدر س قوة ف 
  .  بالقسمالحديضة ف 

ي العلم . 20 المنهجيمكن للتدر سي تغيبر  .18
 % استنادا اىل رؤيته وتماشيا مع التطورات الحديثة ف 

ي ه .19
 قسم تراجع المناهج بصورة مستمرة النالك لجنة تحديث المناهج مشكلة ف 

 . عالية لتدر س المناهج الدراسية بألقابيتوافر تدر سيير   .20

 

 
 

  
 نقاط الضعف 

 
مج .1 ي للقب م.مبر

  متوفر .  غبر  التوصيف الوظيف 
ي عدد  .2

ات بالقسم قلة  ف    المعيدين المسؤولير  عن المختبر
ي الكلية .  .3

ي الهيكل التعليمي ف 
 قلة األساتذة األجانب ف 

ديل لمواكب   ة التط   ورات الحديضة مراجع   ه وتع   تحت   اج إل      عض الب   رامج والمق   ررات الدراس   يةب .4
 ومتطلب ات سوق العمل. 

امج البكالوريوس .  .5  ضعف النظام الحاىلي لجذب الطالب الوافدين لبر
ونية .6 ي للطالب و التعليم عن بعد.  عدم وجود المقررات األلكب 

ي تتيح التعلم الذان 
 الث 

انية المقدمة لألبحاث من الجامعة .7   البحث العلمي . مما يعوق  ضعف المبر 
ي بعض إمك .8

 .  جهزةأانيات البحث العلمي من أدوات و نقص ف 
اي     دة س     نييا م     ن الط     الب   جةالحا .9 ي الس     تيعاب األع     داد المب  

للتوس     ع ف     ي اإلنش     اءات والمب     ان 
 بير  الطالب .  يةأماكن لتشجيع األنشطه الجماعر   ير  بها ممما أدى إىل عدم توافالملتحق
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 البيئه الخارجيه // تحليل 

  
ي        عل   للقسم تت  من البيئ ة الخارجي ة الق  وى والتغي رات الت ي تح  دث ف ي المح يط الخ ارجر

ة ، والعامة ،محليا ،و  ي ظل المتغي          رات الراهن         ةإكاف          ة مس                    تيياته المبارسر
 وعالميا .وف 

ً
  قليميا

 وعالمي   ا أوض   حت نإمحلي   ا و 
ً
ي  التحلي         ل البيئ         ي أن ت         ائج  قليمي   ا

  كلي         ة قسم علوم الحاسوب ف 
ي  والت         ي يمك         ن اال   العدي         د م         ن الف         رص المتاح      ةامامه  العل         وم بجامع         ة دياىل  

ستفادة منها ف 
تيجية   فهوأه        دا تهيق غاياالتنافسي وتحق  هتدعيم مركز          اك مجموع        ه من  كم        ا أن هن  ،األس        ب 

ي يتحتم عىل و   التهديدات المحتملة
ي سبيل  يحدد أن  القس      م  الث 

  تحقيقهكيفية التعامل معها ف 
 .  لرسالته وغاياته
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             الفرص المتاحة : 
 
ي التصنيف  القسم عىلحصول  .1

 المرتبة األوىل ف 
 

ة بم ا يتطلبه ا س               وق العم ل ، ألغتن ام الفرص                ة لزي ادة  .2 أمك اني ة عم ل برامج متمبر 
الح الي ة عن طريق ج ذب الطالب من خالل أس               تح داث  القس               م والكلي ة  موارد 
ي  مثل ) جديدة  فروع

ان   (.  االمن السبر
ك  ات ومك  ات  ب و وجود   .3 ي المح  افظ  ة والمحافظات رسر

جامعات ومدارس خاص                ة ف 
ي الكلية . المجاورة مما يوفر فرص لخر   ي ر

ي رفع المهارات بعثات  إمكانية االستفادة من ال .4
والمنح األجنبيه والمهمات العلمية ف 

 لطالب الدراسات العليا وأع اء هيئة التدر س. 
 

 
 
 

  التهديدات المحتملة // 
 صعيبة تغبر بعض القوانير  الوزارية مما يعيق و يبطء بعض من أوجه التغيبر .  .1
 أختيار  نوعية ومهارات طالبها القادمون من الثانيية .  للقسماليوجد نظام يتيح  .2
،   بالدراسات العليا الزي            ادة المس            تمرة والمتتالية  ف            ي إع            داد الط            الب الملتحق            ير    .3

عل         مكان      ات والتجهي      زات م مم      ا يزي      د م      ن ال       غط  والت            ي اليقابله            ا زي            ادة ف            ي اال 
مكان          ات والم          وارد المتاحة وي          ؤضر س          لبا عل            الخدمات المقدمة للطالب وعىل اال 

 جودة الخري    ج .. 
 صعيبة معرفة االحتياجات الفعلية لسوق العمل .  .4
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 : 
ً
اتيجية التعليم  -ثامنا  //  والتعلمتحديد استر
 
 أ

ً
 : تحليل البيئة الداخلية وال

 

نقاط الضعف   األهمية النسبية Strengthsنقاط القوة 

Weaknesses 

 األهمية النسبية

بوجود   القسمع تتتم -1

من أعضاء  عدد مناسب 

  هيئة التدريس في أغلب

 التخصصات .

بحاجة للتوسع في   القسم -1 عالية 

نشاءات والمباني لتنفيذ  اإل

الساعات المعتمدة  م نظا

عداد المتزايدة  والستيعاب األ

 سنويا .

 متوسطة 

جود رسالة ورؤية  و -2

شارك في   للقسم

ئة  عضاء هيأعدادها أ

التدريس والهيئة  

داريين  المعاونة واأل

والمستفيدين من  

الخدمة واعتمادها من  

 مجلس الكلية .

عدم وجود نظام جيد   -2 عالية 

  الطلبة  مهاراتلممارسة 

ورعاية الطالب اجتماعيا  

 وصحيا .

 متوسطة 

وجود سياسة قبول   -3

للطالب بالكلية واضحة  

 للجميع .

عدم وجود مقررات   -3 عالية 

 الكترونية .

 متوسطة 

وجود بنية تحتية   -4

 جيدة للعملية التعليمية .

هناك احتياج لمراجعة   -4 متوسطة 

 وتعديل بعض المناهج .

 متوسطة 

وجود نظام شؤون   -5

 الطالب الكتروني .

ضعف كفاءة البرامج   -5 متوسطة 

الدراسية في تلبية  

االحتياجات الحقيقية لسوق  

 العمل .

 متوسطة 

وجود نظام فعال   -6

 كاديمي .لألرشاد األ

وجود بعض القصور في   -6 عالية 

 توفير الكتب المرجعية .

 منخفضة 

وجود بنية تحتية   -7

الكترونية  

 بالكلية.)االنترنت( 

ضعف مستوى التدريب   -7 عالية 

للفنيين والعمال بالمعامل  

 وقاعات الدراسة .

 منخفضة 

تطبيق نظام   -8

الساعات المعتمدة  

 بالكلية .

عدم وجود مكتبة جيدة   -8 متوسطة 

 تتيح للطالب التعلم الذاتي .

 منخفضة  
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برنامج التدريب   -9

لطالب في  الصيفي ل

الهيئات والمؤسسات  

 كاديمية .العلمية واأل

عدم توفير الخدمات   -9 عالية 

ب مثل  الضرورية للطال 

إرسالهم ألجراء بعض  

 .الزيارات الميدانية

 

 منخفضة  

شكال  أتعدد   -10

االختبارات التي يقوم  

من خاللها تقييم الطالب  

-  تحريرية  -)شفهية

 تكليفات ....( 

االعتماد المبالغ فيه    -10 متوسطة 

على المفردات  نوعاً ما 

 .التقليدية  

 منخفضة
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نقاط   

 Strengths القوة 

   األهمية   
 Weaknesses  نقاط الضعف

  األهمية   
   

 النسبية

    

 النسبية

 

             

             

 
حداثة األجهزة الموجودة في   -1

     .المختبرات

 ةعدم كفاية عدد أعضاء هيئ  -1
التدريس في بعض التخصصات 

    النادرة
  منخفضة     عالية     

              

   عالية  القسم في  ة تطبيق المعايير األكاديمي  -2 

دم وجود  ع -2
أماكن مناسبة و   
كافية لممارسة  

األنشطة الطالبية  
    المختلفة 

منخفضة  

  جدا  

            

               

  عدم وجود معايير أكاديمية  -3     المقررات والبرامج  جميع يفتوص -3 

منخفضة  

  جدا  

 
لمرحلة   بالقسم الدراسية 

    عالمية يمكن عن طريقها تقييم    عالية   البكالوريوس.

      البرامج التعليمية بالكلية.        
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 تحليل البيئة الخارجية //ثانيا : 

 

 الفرص المتاحة    

Opportunities 

 

األهمية        

 النسبية

 التهديدات المحتملة  

     Threats   

 األهمية النسبية     

بموقع   يتمتع القسم  .1

استراتيجي جيد  

وسط 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  

  القسمالتدريس في 

وذلك عن طريق  

عرضها في مجلس  

 الكلية .

 

 

 

 

اليوجد نظام يتيح  -2 عالية           

إختيار   للقسم

نوعية و مهارات  

بها القادمون  طال

من المرحلة  

األعدادية طبقا   

لتوزيع القبول  

 . المركزي 

 متوسطة     

 

 

 

بلللراملللج  -3  وجلللود 

مللع  بللالللتللعللاون 

الللتللعللللليللم   وزارة 

 

 

 متوسطة 

الزيادة المسللتمرة    -3 

فلي  اللملتلتللالليللة  و 

اللللطلللالب   إعلللداد 

     

 

 متوسطة     
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العلالي و الواليلات 

المتحلدة األمريكيلة 

لرفع جودة العملية 

 التعليمية .

،   بالقسللمالملتحقين 

يقللابلهللا   التي ال  و 

فللللللي   زيللللللادة 

و  اإلملللكلللانلللات 

 التجهيزات

وجود جلامعلات و  -4 

و  أهللليللة  كللليللات 

و  بلحلوث  ملراكلز 

ضلللافة معامل باإل

ى سللللوق عملل  ال

 عربيللة وعللالميللة

 للعمل .

     

 

 متوسطة        

صلللعوبة معرفة  -4   

االحلللتللليلللاجلللات  

لسللللوق   المختلفللة 

 العمل .

     

 

 متوسطة   

علللللى   -5  الللقللدرة 

علقللد   و  اللتلعللاون 

ملع  بلروتلوكلالت 

شللللركلاء لتلدريلب  

و أعضاء  الطالب  

 .هيئة التدريس 

      عالية         

 

ي العملية التعليمية تتساوى
نقاط ال عف و الفرص   مع مما سبق يت ح أن نقاط القوة ف 

ي المرحلة  
اتيجية التعليم و التعلم ف  المتاحة تفوق التهديدات و عىل ذلك فيمكن أن تكون اسب 

اتيجية األوىل للكلية  ي الخطة االسب 
اتيجية نمو و توسع لكننا نف ل أن نبدأ ف  القادمة هي أسب 

ي مجال التعليم و التعلم . 
اتيجية تطيير و تحسير  ف 

 باسب 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2026- 2021العلوم جامعة ديالى )  في كلية لقسم علوم الحاسوب   الخطة االستراتيجية   
 

25 
 

 

 تحديد استراتيجية البحث العلمي    -تاسعاً :

 

 أوالً // تحليل البيئة الداخلية  
 

نقاط   Weaknesses األهمية النسبية 

 الضعف 

 نقاط القوة  Strengths األهمية النسبية 

الجمجخجتجبجرات • متوسطة   تجججهجيجزات 

البحثية تحتاج  الى مزيد 

 من الدعم 

  بالقسموجود خطة بحثية   • متوسطة 

 .معتمدة و موثقة

عدم وجود عدد مناسججب   • متوسطة 

هججيججئججة  أعضججججججاء  مججن 

فججي   بججعججض الججتججدريججس 

العلمية  تخصججججصججججات  ال

 .النادرة

العجديجد من   ينظم القسججججم • عالية 

الججنججدوات   الججمججؤتججمججرات و 

 العلمية

األججهجزة   • متوسطة  بجعجض  نجقجب 

المتقجدمجة و غجاليجة الثمن  

الجججمجججخجججتجججبجججرات   فجججي 

  التخصجصجية و مختبرات

 الدراسات العليا .

بيججانججات   • متوسطة  قججاعججدة  وجود 

بالنشجاط البحثي العضجاء  

الجتججدريجس عجلجى   هجيجئججة 

الموقع األلكتروني للكليجة  

. 

البحثيججة   • متوسطة  الفرق  قلججة في 

مع األقسجام المناررة في 

 الجامعات األجنبية .

حصججججول عججدد كبير من   • عالية 

أعضججججاء هيئجة التجدريس  

عججلججمججيججة جججوايججز    عججلججى 

 . عالمية و محلية

عجلجى   ضجججججعجف • متوسطة  الجتجركجيجز 

التخصججججصججججات النجادرة  

لتحقيق ميزة تنجافسججججيجة  

للكلية في مجاالت علمية  

 و بحثية غير تقليدية .

المجججاالت البحثيججة   • متوسطة  تنوع 

للمعيدين و المدرسجيين و 

وفججقججا   الججمسججججججاعججديججن 

 .القسمألحتياجات 

عجدم توافر نظجام لججذب   • متوسطة 

الطالب الوافدين يستخدم 

أسجججججتجتجراتجيجججيججة   فجيججه 

 تسويقية فعالة .

أعجداد اليحجة الجدراسججججات   • متوسطة 

طبقاً لنظام    بالقسججمالعليا  

 .الساعات المعتمدة 

مشجججاركة بعض أعضججاء   • متوسطة   

فججي  الججتججدريججس  هججيججئججة 

مشجججججاريع بحثيجة ممولجه  
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مجججن   و  الجججخجججارج  مجججن 

 .الجامعة

تدعيم وتشججججيع البعثات   • عالية   

نججظججام   و  الججخججارجججيججة 

األشججججرام المشججججترك و 

 .المهمات العلمية 

أمكانيات النشججججر العلمي   • عالية   

لجدى    الرصججججين المتجاحجة

البججاحثين و  العججديججد من 

يعملون ضججججمن   اللججذين 

 فرق بحثية .
 حصول بعض أعضاء  • عالية  

على شللللهادات هيئة التدريس     

أجنبيلة  علميلة من جلامعلات 

 ذات سمعة علمية جيدة 

اليةع   تنفيذ العديد من المشللروعات   • 

مما يسلهم في تحسلين   بالقسلم

كلافلة األنشللللطلة التعليميلة و 

 البحثية بها .
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 ارجية // لخليل البيئة اتحثانياً: 

 الفرص المتاحة 

Opportunities 

 اتهديدات المحتملة     األهمية النسبية

Threats 

 األهمية النسبية

وجود مشللللروعلات   •

وزاللللتلعللا ملع  رة  ون 

و  اللعللاللي  اللتلعللليلم 

جلللهلللات   بلللعلللض 

 .األعتماد

ضللللعف الميزانيلة  • عالية 

المقللدمللة لالبحللاث 

الللجللامللعللة   و  مللن 

 .الوزارة

 عالية 

أمكلانيلة عملل برامج  •

متميزة بمصللروفات  

يتطلبها سللوق العمل  

. 

إحجللام أصللللحللاب   •   متوسطة

االعملال عن تلدعيم  

اللبلحللث اللتلعللليلم و  

 العلمي

 منخفضة  

وجود نظلام البعثلات  •

و   اللللخلللارجللليلللة 

األشللراف المشللتر  

 و المهمات العلمية

   عالية

األهلللتلللملللام  •   زيلللادة 

المحلي و االقليمي و  

بلل هلمليللة   اللعللاللملي 

و  الجودة  ضللللمللان 

التحسلللين المسلللتمر  

في المنظوملة العلميلة 

 التعليمية .

   عالية

 
 

ي العملیة البحضیة تتساوى  
نقاط الضعف والفرص المتاحة  مع  مما سبق  تضح أن نقاط القوة ف 

ي المرحلة القادمة هي تفوق التهد دات وعىل ذلك ف مكن أن تكون استرات جیة البحث  
العلمي ف 

ي الخطة االسترات جیة األوىل للكلیة باسترات جیة  
استرات جیة نمو وتوسع، لكننا نفضل أن نبدأ ف 

ي مجال ال
 . العلمي بحث تطيیر وتحس ن ف 
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 / /تمع لمجاتيجية خدمة ا تر يد استحد -عاشراً :

 

 البيئة الداخلية:   تحليل\أوًال  
 
 
 
 

الضعف نقاط  األهمية النسبية  

Weaknesses 

 نقاط القوة  األهمية النسبية

Strengths 

محدودية التسلللويق   -1 منخفضة
 للخدمات المجتمعية .

مللعللتللمللدة    -1 متوسطة  خللطللة 
المجتمع. لخدمة   

شللللعبلة علدم وجود  -2 متوسطة 

أو وحلدة تعتني بخلدملة 

 المجتمع

ملن   -2 متوسطة  عللدد  تلوقليلع 

التعللاو ن  بروتوكوالت 

و  الشللللللركللات  مللع 
المؤسلسلات التربوية و 

 . الخدمية

مللن   -3 عالية   عللدد  وجللود 
أعضللاء هيئة التدريس  

ملجللال  فلي  ملتلمليلزيلن 

 االستشارات العلمية .
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 تحليل البيئة الخارجية : ثانياً / 

 

 

 نقاط القوة 

Strengths 

 

 

 األهمية النسبية 

 نقاط الضعف 

Weaknesses 

 

 األهمية النسبية 

ملن  -1 كلبليلر  عللدد  أقلبللال 

  اللدوللةموظفي اللدوائر  

ألكمال دراسللتهم األولية          

 العلياو

تحديد أعداد منتسلللبي  -1 عالية

اللذين    اللدوللةاللدوائر  

بلل كللمللال   يللرغللبللون 

أو   العليللا  دراسللللتهم 

 األولية .

 عالية

الللكللثلليللر مللن   -2 تللوفللر 

المشلللللاريع الخلدميلة و  

الترفيهيللة   الصللللحيللة و 

 التي تخدم المجتمع .

عزوف أربلاب العملل  -2 عالية

و أصللللحلاب رؤوس  

ستثمار األموال من اال

أو   اللجللاملعللة  داخللل 

 الكلية .

 عالية

بلملوقلع  -3 اللكللليللة  تلتلملتلع 

جيلد بوسللللط محلافظلة  

  –خللدميللة    -زراعيللة  
  للقسللللمتلاجيلة  يتيح  ان

مللللع اال نللللدمللللاج 

 المعنيةالمؤسلللسلللات  
 بالمحافظة.

محلدوديلة العالقلة بين  -3 عالية

رجللال  قسللللللم  اللل  و 

 األعمال .

 متوسطة 
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: الغايات النهائية واالهداف االس 
ً
 / / للقسمتيجية تراثالثا

 
 

ي تغطي مجاالت  
تتسم الخطة اإلسترات جیة لكلیة العلوم بمجموعة من الغایات النهائیة الن 

 :  الجودة األكاد میة، واله كل اإلداري، وفعالیة اإلنفاق الماىلي وهي
  والتعلم. تعزیز وتطيیر التعل م  - 1
ي و  -2

تفع ل برامج الدراسات العلیا بالكلیة لسد احتیاجات المجتمع من التطيیر المهن 
  العلمي المطلوب. 

  تعزیز وتطيیر البحث العلمي بما  ساعد عىل التنمیة االقتصادیة للمجتمع.  -3
  تعزیز وتطيیر الخدمات المجتمعیة.  -4
   رؤیة ورسالة الكلیة. تعزیز القدرات اإلداریة والتنظ میة وتطيیرها بما  حقق  -5
  تنمیة الموارد الذاتیة للكلیة لتدع م العملیة التعل میة والبحضیة.  -6
 الحصول عىل اإلعتماد األكاد مي  -7

 
اتيجية لتحقيقها ويتحقق كل   ولكل غاية من الغايات هنالك عدد من االهداف السب 

ي تسم هنا 
اتيجية بمجموعة االهداف التكتيكية والث  هدف من االهداف االسب 

ي تنفذ عن طريق مجموعة من االهداف التشغيلية والتنفيذية 
انشطة او سياسات والث 

   تحدد عند التنفيذ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2026- 2021العلوم جامعة ديالى )  في كلية لقسم علوم الحاسوب   الخطة االستراتيجية   
 

31 
 

 
 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 .

 صعوبة تغيير القوانين الوزارية  •

 قلة الموارد المالية المخصصة من الوزارة   •

 ساتذة األجانب في العملية التعليمية.قلة األ •

 في التعليم .نوعا  ما ساليب تقليدية أتباع أ •

وضع سياسة للتحسين المستمر في طرق   •

 التدريس .

تدريب هيئة التدريس استخدام التقنيات   •

 الحديثة في التدريس .

وجود بنية تحتية جيدة للعملية التعليمية ، من  •

 قاعات و مدرجات .

العديد من هيئة التدريس للتقنيات  استخدام  •

 الحديثة في التدريس.

وضع سياسة للتعليم التعاوني ) االستعانة  •

 بالمستفيدين في التعليم ( .

 .القسم وضع برامج لمتابعة خريجي ا •

بعض الطالب يتدريون بالمصانع و   •

البعض االخر  دوائر الدولة و الشركات و  
 . بالقسميتدربون 

 .يقدم الطالب تقريرا  عن التدريب  •

 . القسمقلة في متابعة خريجي  •

أصدار أمر أداري بالتقييم الذاتي و ثم تقييم   •

 األقسام العلمية في ما بينها .

و األمتحانات   تعديل أنظمة تقييم الطالب •

 كان تكون الكترونية.

التركيز على التقييم النهائي و اهمال التقييم   •

 . ) الذاتي(المستمر

تعزيز و تطوير الدعم الطالبي و الخدمات   •

من خالل أقامة دورات و   المقدمة للطلبة
 .  ندوات توعوية للطالب 

ميزانية محدودة للدعم الطالبي و الخدمات   •

قدمة للطلبة و تبرعات من اصحاب رجال  الم
 . األعمال

يجعلهم   انشغال الطالب  باألعباء الدراسية •

 األنشطة الطالبية .عن نوعا  ما يعرضون 
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ي  لمستمر وضع نظام للتحديث والتطوير ا : الهدف األول
ى
 امج التعليمية// بر ال ف

 
- األنشطة:   

 . . الدراسیة بالقسمإنشاء لجنة لمراجعة البرامج  1.
 المناهج بناءوضع آلیة لتحد ث    2.     

ً
والمتغ رات    الطالب والمستف د ين  المراجعة وآراء  عىل تقاریر ا

  حتیاجات سوق العمل. اوالتطورات و 
  آلیة للتأكد من تحق ق المخرجات التعل میة المستهدفة للبرامج.  وضع 3.
 جراءات التصح حیة. قیاس مدى تقدم البرامج المختلفة التخاذ اإل وضع آلیة ل 4.

 
ي هدال

: تعظيم دور التعلم الذانر ي
ي  واستخدام التغذية الراجعةف الثانى

ى
 التدريس//  ف

 
 
 - :  األنشطة 
 

ي ب ن الطالب وه ئة التدریس.  1.
ي وااللكترون 

 نشر ضقافة التعلم الذان 
  تشج ع ه ئة التدریس عىل عمل مقررات إلكترونیة. 2.
  تشج ع ه ئة التدریس والطالب عىل استخدام الكتب المرجعیة. 3.
.4 . ي

 توف ر مصادر التعلم الذان 
 
ي  لمستمر اين ف الثالث:وضع سياسة للتحس لهد ا

ى
 طرق التدريس //  ف

 

 - األنشطة : 
 

  التدریس الحالیة.  فعالیة طرقعمل آلیة لقیاس 1.

عمل آلیة لتشج ع ه ئة التدریس عىل تطب ق طرق تدریس جد دة فعالة وقیاس نجاحها 2.
 وتعم مها. 

ي عملية تقييم 3
 الب. الط. أستخدام طرق جديدة ف 
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ي )اال لهد ا
 التعليم(// من برامج  ينستفيدلمستعانة  باف الرابع:وضع سياسة للتعليم التعاونى

 
 
 

- األنشطة :   
 

ي بوضعه الحاىلي واقتراح التحس نات.   1.
  تق  م التدریب الصیف 

والمصانع والمؤسسات ذات الصلة بالكلیة التوظيف قد بروتوكوالت تعاون مع جهات ع 2.
  تتضمن تدریب طالب الكلیة. 

 للتغذیة الراجعة.  3.
ً
ي طبقا

 وضع خطة للتدریب الصیف 
 

 امس:تعديل أنظمة تقييم الطالب// لخا لهدفا

 
- األنشطة :   

 
  تطيیر أنظمة التق  م المستمر للطالب.  1.
ي جودةوضع سیاس 2.

  االمتحانیة.  األسئلة ة للتحس ن المستمر ف 
ي ح  ال تم نج  اح   3.

أعط  اء الفرص للت  در س               يير  ألق  ام  ة طرق تقييم ج  دي  دة وتطبيقه  ا لغرض تعميمه  ا ف 
 . العملية 

 
ي والهد ا  مة للطلبة // لمقد دمات الخف السادس:تعزيز وتطوير الدعم الطالن 

 

 - األنشطة : 
 

 بالكلية.تحسين مستوي المرافق .2 تطوير خطة الدعم الطالبي.  1.

وضع خطة للتقويم الدوري للخدمات المقدمة    4. تفعيل وتطوير األنشطة الالصفية.3.
 للطالب.

وضع آلية الكتشاف ورعاية الطالب ذوي الدخل  5.

 المحدود .

وضع نظام لتشجيع ورعاية الطالب المتفوقين  6

 والمبدعين. 
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 الغاية الثانية 
ي  
تعزيز و تطوير برامج الدراسات العليا بالكلية لسد احتياجات المجتمع من التطوير المهنى

المطلوب  والعلمي   
 
 
 
 

  المستقبىلي تحليل الفجوة بير  الوضع الراهن والتصور                       
Gap Analysis 

 
 الوضع الراهن 

 القسمتوفر الدراسات العليا في  •
 
 

وجود بنية تحتية جيدة للعملية  •
التعليمية، من قاعات 

  ومدرجات.
استخدام العديد من هيئة   •

التدريس للتقنيات الحديثة في  
  التدريس.

التركيز على التقييم النهائي واهمال   •

  التقييم الذاتي المستمر.
هيئة التدريس يستخدمون  بعض  •

  طرق تقليدية في التقييم .
وجود مختبرات بحثية مزودة   •

ب حدث األجهزة العلمية  
 للطالب.

 

 المستهدف 
 

الدراسات فروع بدء العمل بالخطة لفتح  •

  .القسمالعليا في 
وضع نظام للتحديث والتطوير   •

  المستمر لبرامج الدراسات العليا .
المستمر في  وضع سياسة للتحسين  •

  طرق التدريس.
تدريب هيئة التدريس على   •

استخدام التقنيات الحديثة في  
  التدر يس.

 .تعديل أنظمة تقييم الطالب •
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 العليا // امج الدراسات بر ستمر للمدف األول:وضع نظام للتحديث والتطوير الها
 
 

   -األنشطة : 
 

  . القسمإنشاء لجنة لمراجعة برامج الدراسات العلیا ب 1.
     وضع آلیة لتحد ث المناهج بناء ً عىل تقاریر المراجعة وآراء الطالب والمتغ رات    . 2    

  والتطورات واحتیاجات سوق العمل. 
  المستهدفة للبرامج. وضع آلیة للتأكد من تحق ق المخرجات التعل میة   3.
 جراءات التصح حیة. ال قیاس مدى تقدم البرامج المختلفة ألتخاذ ا 4.

 
 
 
 
:وضع نظام للتحديث والتطوير الها ي

ي ستمر لمدف الثانى
ى
 طرق التدريس والتقييم// ف

 
 

- األنشطة :   
 

 قیاس فعالیة  طرق التدریس الحالیة.  1.

 جد دة فعالة وقیاس نجاحها لتعم مها. تشج ع ه ئة التدریس عىل تطب ق طرق تدریس  2.

 تطيیر أنظمة التق  م المستمر للطالب.  3.
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 الغاية الثالثة 
ي الكلية بما يساعد عىل التنمية األقتصادية للمجتمع 

ى
 تعزيز و تطوير البحث العلمي ف

 
 

ى الوضع الراهن                        والتصور المستقبىلي تحليل الفجوة بي 
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

ألية واضحة معلنة لتوزيع    التوجد •

  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   وجود العديد من  •

 في مجاالت التخصب.

 االختراع .  اتبراء قلة  •

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 .

س كفاءة العملية  وضع إلية لقيا •

 البحثية .

تشجيع أعضاء هيئة التدريس و   •

الباحثين في الكلية على االبداع و  

 . االبتكار و براءة االختراع
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ي للبحث العلمي وضمان التوزيــــع لهدا
ر
 . لها  العادلف األول:وضع آلية لتنمية مصادر التمويل الذان

 
 

  وضع آلیة لتشج ع الباحض ن عىل الحصول عىل مشاری    ع بحضیة من جهات محلیة وعالمیة.  1.

  . بالقسمجهزة واإلمكانیات البحضیة وضع آلیة لالستفادة القصوى من األ  2.

  تشج ع الباحض ن عىل التحول إىل البحوث التطبیقیة وبراءات االختراع.  3.

  البحوث التطبیقیة. وضع نظام لتسویق  4.

ي لعضو ه ئة التدریس.  5.
  وضع مقیاس لمدى النشاط البحن 

ي لعضو ه ئة التدری 6.
س بنص به من م زانیة وامكانيات  وضع نظام لربط مدى النشاط البحن 

 البحوث. 
 

:وضع آلية لقياس كفاءة العملية البحثية. لها ي
 دف الثانى

 
 البحضیة. تحد د معا  ر لقیاس كفاءة العملیة  1.
  صیاغة نظام لقیاس كفاءة العملیة البحضیة.  2.
  تشج ع ه ئة التدریس عىل رفع كفاءة العملیة البحضیة.  3.
 ربط مخرجات العملیة البحضیة بالعملیة التعل میة.  4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



(2026- 2021العلوم جامعة ديالى )  في كلية لقسم علوم الحاسوب   الخطة االستراتيجية   
 

38 
 

 
 

 الغاية الرابعة
 

 تعزيز و تطوير الخدمات المجتمعية 
 
 
 

ى    الوضع الراهن والتصور المستقبىلي تحليل الفجوة بي 
Gap Analysis   

 
 
 

 الوضع الراهن المستهدف 

اليوجد وحدة أو شللللعبة بالكلية تعنى  • أقامة دورات و ورش عمل . •

 بالخدمات المجتمعية .

نوعلا  النظلام اإلداري الروتيني يعيق   •

 من انطالق الخدمات للمجتمع .ما 
تفعيلل دور الكليلة في تطوير األنتلاج  •

 وحل مشاكل المجتمع المحيط .

الى المجتمع و أقلاملة بعض  • النزول 

النشلللاطات العلمية و التي تسلللتهدف 

 المجتمع .

هيئة أعضللاء وجود عدد صللغير من  •

ت  التدريس يؤدي أستشارات لمؤسسا 

 .المجتمع المحيط 

األتفللاقيللات   وجود عللدد محللدود من •

 .والت  الخارجية و البروتوك

مع مشلللللاكللل  • للتعللامللل  وجود أليللة 

 المجتمع المحيط و تطوير األنتاج .

ضللللعف ثقة المجتمع المحيط بالكلية  •

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

 

 - األنشطة : 
ي معالجة بعض مشاكل المجتمع   1.

ي كافة دورات تخصصية ف 
لتوظيف علم الحاسوب ف 

ي محافظة دياىل .  ميادين العمل 
   ف 

 
 

 
:تفعيل دور لهد ا ي

ي  القسمف الثانى
ى
 / / لمحيطتطوير االنتاج وحل مشاكل المجتمع ا  ف

 
 

- األنشطة :   
 
 

تك   يین فری   ق تط   وعي م   ن ه ئ   ة الت   دریس ف   ي التخصص   ات المختلف   ة،   .  1

علمی    ن ق   ادرین عل     تطيیر االنتاج وحل مشاكل المجتمع المح ط       كمستش   ارین  
  . بالقسم

وتوكوالت مع بعض مؤسسات الدولة لغرض خدمة المجتمع   2. عقد بعض االتفاقيات و البر
.  

 العمل عىل كسب ضقة المستف د ن ورضاهم.  3.
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 الغاية الخامسة 
التنظيمية و تطويرها بما يحقق رؤية و رسالة الكلية تعزيز القدرات اإلدارية و   

 
 

ى الوضع الراهن والتصور المستقبىلي    تحليل الفجوة بي 
Gap Analysis 

 
 االالل 
 

 المستهدم  

 
 

 *  الوضع الراهن 
 

 
 

  القسلللمتدعيم التوجه الالمركزي إلدارة   •

 بما يحقق الكفاءة و اإلنتاجية

•  
 

اللعلمليللد  • ملن  تلفلويلض  قلرارات  وجلود 

للوكيل و رؤسلللاء األقسلللام كل في ما 

 يخصه .

علدم وجود قرارات تفويض في الكلادر  •

اإلداري لتيسللير العمل عند غياب أحد 
 القيادات اإلدارية.

الروتين • المركزيللة  البيروقراطيللة و   و 

اإلنلتللاجليللة   اللكلفللاءة و  تلحلقليلق  يلعليلق 
  بالدرجة المطلوبة .

 

 
 

 

  القسمت هيل و تطوير الموارد البشرية ب •

. 

وجود عدد كبير من برامج التدريب ،   •

لكنها ال تؤدي إلى إنجاز أهدافها  

 بشكل جيد .

األخلذ بلالنظم اإلداريلة الحلديثلة اإلدارة   •

اإللكترونية في شلؤون الطالب و الشلؤون  

 المالية .

يوجلد خطلة تلدريبيلة متكلامللة لكنهلا غير  •

 ممولة .

علدم وجود آليلة لقيلاس كفلاءة العمليلة   •

 التدريبية .

م ربط الحوافز و الجزاءات  ضعف نظا •

   بمستوى األداء .
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 الكفاءة واإلنتاجية//  بما يحققالقسم الالمركزي إلدارة اف األول: تدعيم التوجه لهدا

 

 - األنشطة : 
 

ي اتخاذ القرارات اإلداریة.  1.
 
  تطيیر اله كل التنظ مي بالكلیة بما  حقق المرونة ف

ي صنع القرارات.  2.
 
  تعزیز األداء اإلداري من خالل مشاركة العامل ن ف

 ربط المسؤولیات بالصالحیات و التفویضات.  3.
 

: تأهيل وتطوير ا ي
ية بالكلية// لمالهدف الثانى  وارد البشر

 

 - األنشطة : 
 

ي اإلداري من خالل عملیة التدریب.  1.
  تأه ل وتطيیر الكادر الوظیف 

  تطيیر آلیة تق  م أداء الموظف ن اإلداری ن بح ث تعتمد عىل اإلنجاز والسلوك.  2.
تعتم   د      ه ئة الت   دریس والقی   ادات اإلداری   ة واألكاد می   ة بحی   ث تط   يیر آلی   ة تقی    م أداء عض   و          3.

 عل     اإلنج   از والسلوك. 
 وضع نظام لربط الحوافز والجزاءات بمستوى األداء.  4.
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 الغاية السادسة 
 تنمية الموارد الذاتية للكلية لتدعيم العملية التعليمية و البحثية و خدمة المجتمع 

 
 

 
 

ى الوضع الراهن والتصور المستقبىلي    تحليل الفجوة بي 
Gap Analysis 

 

   
 
 

لمستهدم ا  
 

 الوضع الراهن

لتوفير   • اإلمكللانيللات  القللدرات و  تنميللة 

 التمويل الذاتي للكلية

عتملاد الكليلة على الميزانيلة المقلدملة  أ •

من الحكومة بدرجة عالية و انخفاض  
 نسبة الدعم الذاتي .

 
 
 
 
 
 
 

ي لل قسم // 
 الهدف األول : تنمية القدرات و اإلمكانيات لتوفت  التمويل الذانر

 

- األنشطة :   
 

ي مضل ال        1.
 –   النفقة الخاص               ة  -دراس               ة المس               ائيةاستحداث مصادر فعالة للتمویل الذان 

  .  التعليم الموازي
 ضبط النفقات المالیة.   2.
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 الغاية السابعة 
 

 الحصول عىل اإلعتماد األكاديمي 
 
 
 
 
 

ى الوضع الراهن والتصور المستقبىلي    تحليل الفجوة بي 
Gap Analysis 
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 الوضع الراهن  المستهدم 

لضللللمان  وطنيةالتقدم لالعتماد من الهيئة ال •

 جودة التعليم و االعتماد .

األداء   • للتلقليليلم  أنلظلمللة  و  وحللدة  وجلود 

 وضمان الجودة بالكلية .

األكللاديلملي   • اللملعللايليلر  و    GLPتلطلبليلق 

ABET قسمللبرامج التعليمية بال . 
 تطبيق نظام الساعات المعتمدة •

 
 
 
 
 

 . عتماد لضمان جودة التعليم واال  الوطنيةلهيئة عتماد من ال عىل اال صو لحف األول: الهد ا
 

 - األنشطة : 
 

ي السنوي ومىلئ استمارات التقدم  1.
 لإلعتماد وطلب اإلعتماد من اله ئة. عمل تقریر التق  م الذان 

 

 

ى البعيد لمدالطموحات عىل ا  

ي      
كلية العلوم بجامعة دياىل عىل المدى البعيد :   يطمح قسم علوم الحاسوب ف    

ي  •
ي  و  القسمأن  كون العمل ف 

 ألنظمة شفافة ومقا  س موضوعیة.  جميع ف 
ً
 المستویات، طبقا

ي ت   ذكر  الكلي   اتالج   امع   ات و  من ضمن  الكلي   ة  أن تصبح   •
ي ع   ام    الث 

ي التص               نيف   ات الع   المي   ة ف 
ف 

ي التعليم والتشجيع عىل البحوث 2020
  . من خالل تطيير االساليب المتبعة ف 

 . ابتكار مناهج غ ر تقل دیة مرتبطة باحتیاجات المجتمع الحقیقیة  •
 
 

 اتيجية تر ابعة والتحديث للخطة االس لمتآلية لضمان التطبيق وا
 
 
 

  الجو دة بمتابعة تنف ذ الخطة االسترات جیةتختص وحدة ضمان  .1
عن أنشطة الشهر المقبل لتوج هها   العميد  اىل رئاس  ة الجامعة و للس  يد   ضالضة أش  هر  ل رفع تقریر ك .2

 للمختص ن بتنف ذ النشاط. 
ومعوقات   .3 األنشطة  إنجاز  المختلفة بمعدالت  التنف ذ  من جهات  شهري  تقریر  للعم د   رسل 

  التنف ذ ومقترحات التحد ث. 
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توجه تقاریر إنجاز األنشطة اىل وحدة تق  م األداء وضمان الجودة إلقتراح التحد ث المطلوب   .4
 بالخطة ورفعه للعم د. 

ي الب ئة الداخلیة   .5
 ( لمناقشة المتغ راتف 

ً
تجتمع لجنة الخطة اإلسترات جیة بصفة دوریة )شهریا

  والخارجیة واقتراح التحد ث المطلوب بالخطة ورفعه للعم د. 
والمعوقات   رفع   .6 الخطة  ي 

ف  التقدم  مدى  عن  الجودة  ضمان  وحدة  من  للعم د  سنوى  تقریر 
 والمستجدات ومقترح تحد ث الخطة. 

 

ي  اتيجيةتر االس لخطةح انجا مقومات 
ى
 جامعة ديال  –العلوم   كلية  لقسم علوم الحاسوب ف

 
 األداء. وجود إدارة فاعلة تؤمن بفكر الجودة والتحس ن المستمر وتعمل عىل تطب ق   .1

 
  معا  ر الجودة ف

  وجود بعض المصادر لتنمیة الموارد الذاتیة.  .2
  نشر ضقافة الجودة و زیادة الوع لدى أعضاء ه ئة التدریس والجهاز اإلدارى بأنظمة وألیات الجودة  .3
  آلیة لضمان التطب ق والمتابعة والتحد ث للخطة االسترات جیة وجود  .4
ي تتعلق بالعمل الجماعي )الضقة والوالء واالنتماء( وزیادةال تنمیة الق م األخالقیة وا  .5

الرضا   جتماعیة الن 
ي لدي جم ع العامل ن 

 .  بالقسمالوظیف 

 وضع دل ل للجودة  شمل الخطط والهیاكل التنظ میة والسیاسات واالجراءات والقواعد الالزمة للتنف ذ.    .6
 

 

 اتيجية تر ة االس لخطمصادر التمويل الالزم لتنفيذ ا

 
 

انية الوزارة و الجامعة . من  .1  مبر 
 . التعليم الموازي الحكومي  و من الدراسة المسائية و النفقة الخاصة .2

 

 المجتمع  للتعليم والبحث العلمي وخدمة القسمسياسات 
 

عتماد الخطط  وتحد ضها بصفة مستمرة، لذلك تم ا  بمراجعة سیاسات الكلیة للتعل م والبحث العلمي وخدمة المجتمع يهتم

 التالیة للمراجعة والتحد ث المستمر لهذه السیاسات. 
 

 لمراجعة وتحديث سياسات التعليم   القسم خطة 
 

 تم تحل ل استبیانات الطالب وه ئة الت      دریس الت        تق       س ج      ودة المق      ررات والب      رامج الدراس      یة بنهای      ة ك      ل  •

 فص ل دراسي واستنتاج أوجه التحس ن المطلوبة

  المقررات والبرامج الدراسیة بنهایة العام الدراس واستنتاج أوجه  التحس ن المطلوبة تم دراسة تقاریر   •
نتاج أوج   ه  ی   تم دراس   ة تق   اریر المق می    ن الخ   ارج  ن للب   رامج والمق   ررات الدراس   یة بنهای   ة الع   ام الدراس     واس   ت •

  التحس ن المطلوبة
وخطة التحس ن للعام الماض  واستخالص ما لم  تم منه        ا الدراج        ه  بالقسمالتعل م والتعلم   تم دراسة خطة   •

  ف   الخطة الجد دة . 
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  ی      تم ص      یاغة خط      ة التحس       ن الس      نویة ف        سیاس      ات التعل       م وتع      رض عل        لجن      ة ش      ئون التعل       م و الط      الب •
 كلیة القرار اعتمادھا. لمناقشتھا والعرض عىل مجلس ال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمراجعة وتحديث سياسات البحث العلم  القسمخطة 
 

ی      تم تحلی      ل اس      تبیانات ط      الب الدراس      ات العلی      ا وه ئ      ة الت      دریس الت        تق       س ج      ودة العملی      ة البحضی      ة والدراس      ات   •

  واستنتاج أوجه التحس ن المطلوبةالعلیا بنهایة العام الدراس  
 تم دراسة تقاریر المقررات والبرامج الدراسیة بالدراسات العلیا بنهایة الع         ام الدراس           واس         تنتاج أوج         ه التحس          ن  •

  المطلوبة
بنهای  ة الع  ام الدراس    واس  تنتاج أوجه ی  تم دراس  ة تق  اریر المق می   ن الخ  ارج  ن للب  رامج والمق  ررات بالدراس  ات العلی  ا  •

  التحس ن المطلوبة. 
وخط      ة التحس       ن للع      ام الماض        واس      تخالص م      ا ل      م ی      تم منه      ا الدراج      ه ف          للقسمی      تم دراس      ة الخط      ة البحضی      ة   •

  الخطة الجد دة
ل     لجن   ة الدراس   ات العلی   ا والبح   ث العلم  تم صیاغة خطة التحس ن السنویة ف  سیاسات البحث العلم وتعرض ع •

 لمناقشتها والعرض عىل مجلس الكلیة القرارها واعتمادها . 
 

 لمراجعة وتحديث سياسات خدمة المجتمع القسمخطة 
 

   تم تحل ل استبیانات األطراف المجتمعیة المختلفة الستخالص أوجه التحس ن المطلوبة.  •
وتنمی  ة الب ئ  ة للكلی  ة وخط  ة التحس   ن للع  ام الماض    واس  تخالص م  ا ل  م  تم   تم دراسة خطة خدمة المجتم  ع  •

  منها الدراجه ف  الخطة الجد دة. 
لمجتم    ع  ی    تم ص    یاغة خط    ة التحس     ن الس    نویة ف      سیاس    ات خدم    ة المجتم    ع وتع    رض عل      لجن    ة خدم    ة ا •

  واعتمادها. جلس الكلیة القرارها  لمناقشتها والعرض عىل م
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ی   تم تقی    م م      دى تفعی   ل بروتوك   والت التع      اون المبرم   ة ف     الع      ام الماض     م   ع الجه      ات المس   تف دة واس      تنتاج   •

 أوجه التحس ن المطلوبة. 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 2021منجزات القسم لعام 

 ( 15العدد )-1 ورش عمل

 (6إقامة ورش عمل االعدد )-2

منتظر خميس  أعادة تشكيل لجنة األستالل للنظر في ترقية التدريسي )م.د  .1 لجان

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

تشكيل لجنة األستالل المقترحة من قسم علوم الحاسوب لمعاملة ترقية  .2

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

تشكيل لجنة تدقيقية لتدقيق الماسترشيت ودرجات السعي والدرجات النهائية   .3

حسب األمر  2021ل 2020راسات العليا )الماجستير(للعام الدراسي لطلبة الد

 . 24/3/2021في  923األداري 

أعادة تشكيل اللجنة الخاصة بدورة الكفاءة للغة األنكليزية للعام   .4

 .  24/3/2021في  932حسب األمر األداري  2021ل2020

 963ري تشكيل لجنة تدقيق ملفات األستاذ األول في كليتنا حسب األمر األدا .5

 . 28/3/2021في 

في   973تشكيل لجنة متابعة نشاطات الخطة العلمية حسب األمر األداري  .6

30/3/2021 . 

تشكيل لجنة مناقشة طالبة الماجستير)هالة جاسم فيحان( حسب األمر  .7

 . 6/4/2021في  1024األداري 

في  1038تشكيل لجنة اختبار األستاذ األول في كليتنا حسب األمر األداري  .8

6/4/2021  . 

  2021ل2020تشكيل لجنة السمنار لطلبة الدراسات العليا )الماجستير( للعام  .9

 . 15/2/2021في  568حسب األمر األداري 

تشكيل لجنة خاصة بالمركز األرشادي للتقديم للدراسات العليا في كليتنا   .10

 . 15/2/2021في 586حسب األمر األداري 2022ل2021للعام الدراسي 

دقيق ملفات كافة مال  كليتنا وتثبيت الوثائق غير المتوفرة تشكيل لجنة لت .11

 .2021 16/2في  599حسب األمر األداري 

 

تشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير )رشا باسم عيسى( حسب األمر  .12

 . 23/2/2021في  659األداري 

تشكيل لجنة مناقشة رسالة طالب الماجستير )سيف عزيز سلمان( حسب  .13

 . 2/3/2021في  738اري األمر األد

( حسب  نورية كريم خورشيدتشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير ) .14

  9/5/2021في  1313األمر األداري 



(2026- 2021العلوم جامعة ديالى )  في كلية لقسم علوم الحاسوب   الخطة االستراتيجية   
 

48 
 

( حسب هاني مرداس اسماعيلتشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير ) .15

  9/5/2021في  1335األمر األداري 

( حسب األمر حيدر قاسم فليحالماجستير )تشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة  .16

   6/7/2021في  1864األداري 

( حسب نصير صالح عباستشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير ) .17

   11/7/2021في  1947األمر األداري 

( حسب األمر  سجى سالم محمدتشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير ) .18

  2021 /13/7في  2002األداري 

( حسب حفصة احمد شكرلجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير ) تشكيل .19

 13/7/2021في  1996األمر األداري 

( حسب  وليد موالن صالحتشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير ) .20

   13/7/2021في  2003األمر األداري 

( حسب األمر سماح جليل سبعتشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير ) .21

   13/7/2021في  1995األداري 

( حسب احمد سامي جدوعتشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير ) .22

 6/7/2021في  1863األمر األداري 

( حسب  سندس جميل مخيبرتشكيل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير ) .23

   13/7/2021في  2001األمر األداري 

( حسب هند إبراهيم محمدطالبة الماجستير )تشكيل لجنة مناقشة رسالة  .24

 13/7/2021في  1994األمر األداري 

في  530تشكيل لجنة تصنيف الشفافية وبروفايل حسب األمر األداري  .25

14/2/2021 . 

تشكيل لجنة تدقيق وثائق الطلبة المقبولين في كليتنا )الدراسة المسائية(للسنة  .26

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

تشكيل لجنة تدقيق وثائق الطلبة المقبولين في كليتنا )الدراسة   .27

في  508حسب األمر األداري  2017/2018الصباحية(للسنة الدراسية 

10/2/2021 . 

تشكيل لجنة تتولى تدقيق األعتراضات المقدمة بخصوص برنامج األجازة   .28

في   464األداري  حسب األمر 2022ل2021الدراسية داخل العراق للعام 

8/2/2021  . 

أعادة تشكيل لجنة متابعة األمور األدارية والمالية الخاصة بدورات الكفاءة  .29

 . 2021/ 8/2في  455حسب األمر األداري  2021ل2020للعام 

 

تشكيل لجنة األستالل للنظر في ترقية التدريسي )أ.م.د طه محمد حسين(   .30

  . 2/2/2021في  405حسب األمر األداري 

تشكيل اللجان الخاصة بقسم علوم الحاسوب في كليتنا للعام الدراسي  .31

 .  17/1/2021في  168حسب األمر األداري  2021ل2020

أعادة تشكيل اللجان الخاصة ب قامة المؤتمر الدولي األول والرابع محليا   .32

 .17/1/2021في  167لكليتنا حسب األمر األداري 

حسب   2021ل2020للعام الدراسي تشكيل اللجان الخاصة بدورات الكفاءة  .33

 . 11/1/2021في  88األمر األداري 
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 2022-2021تشكيل اللجنة المركزية لالمتحان التنافسي للعام الدراسي   .34

 . 21/6/2021في  1721حسب األمر اإلداري 

لالمتحان التنافسي لقسم علوم الحاسوب للعام  المشرفةتشكيل اللجنة  .35

 . 15/6/2021في  دع 110حسب األمر االداري 2022-2021الدراسي 

لالمتحان التنافسي لقسم علوم الحاسوب للعام  لجنة المراقباتتشكيل  .36

 .15/6/2021في  دع111حسب األمر االداري 2022-2021الدراسي 

ي لقسم علوم الحاسوب للعام تشكيل اللجنة التدقيقية لالمتحان التنافس .37

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

تشكيل اللجنة الخاصة بمقابلة الطلبة المتقدمين الى االمتحان التنافسي لقسم  .38

 1703حسب األمر االداري 2022-2021علوم الحاسوب للعام الدراسي 

 . 21/6/2021في 

ت االولية ) الصباحي و المسائي ( و تشكيل اللجان االمتحانية للدراسا  .39

حسب األمر  2021-2020للعام الدراسي  بالقسم الدراسات العليا الخاصة 

 .16/6/2021في  1646االداري

  2022-2021تشكيل لجنة تدقيق نتائج االمتحان التنافسي للعام الدراسي  .40

 . 16/6/2021في  1627حسب األمر اإلداري 

باالمتحان التنافسي للدراسات العليا لقسم علوم  تشكيل اللجان الخاصة  .41

 . 16/6/2021في  1626الحاسوب حسب األمر االداري

لقسم   2022-2021تشكيل لجنة لمراقبة االمتحان التنافسي للعام الدراسي  .42

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

ب األمر تشكيل لجنة استالل الكتروني لطلبة الدراسات العليا حس  .43

 .12/6/2021في  1588االداري

اعادة تشكيل اللجان الخاصة بقسم علوم الحاسوب حسب األمر اإلداري  .44

 . 14/6/2021في  1585

تشكيل لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علوم الحاسوب حسب األمر  .45

 . 9/5/2021في  1335اإلداري 

سب األمر تشكيل لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم علوم الحاسوب ح .46

 . 9/5/2021في  1313اإلداري 



(2026- 2021العلوم جامعة ديالى )  في كلية لقسم علوم الحاسوب   الخطة االستراتيجية   
 

50 
 

تشكيل لجنة استقبال و تدقيق ملفات المتقدمين للدراسات العليا حسب األمر  .47

 . 20/4/2021في  1181اإلداري 

 

  ترقيات علمية

جاسم( من مدرس مساعد الى مدرس  ترقية التدريسية )م.م زينب محمد علي - 1

 . 30/3/2021في  975حسب األمر األداري 

ترقية التدريسية )م.م جوليت كاظم داود( من مدرس مساعد الى مدرس   - 2

 . 31/1/2021في  369حسب األمر األداري 

ترقية التدريسية )م.م وسن سعد أحمد( من مدرس مساعد الى مدرس حسب   - 3

 . 27/1/2021في  346األمر األداري 

ترقية التدريسي )أ.م.د طه محمد حسن( من مرتبة أستاذ مساعد الى أستاذ   - 4

 . 3/5/2021في  1296حسب األمر األداري 

ترقية التدريسي )م. علي عبدالرحمن محمود( من مرتبة مدرس الى استاذ  – 5

 .31/10/2021في  4183مساعد حسب االمر االداري 

مصطفى ( من مرتبة مدرس الى استاذ  ترقية التدريسي )م.د منتظر خميس - 6

 .15/12/2021في  4888مساعد حسب االمر االداري 

 ترقية – 7

 

ايفاد التدريسي )أ.م.د بشار طالب حميد(الى الجامعة المستنصرية/كلية  -1 ( ايفادات ) داخل 

 . 27/10/2020في 2019العلوم حسب االمر االداري 

الى جامعة بابل /كلية تكنلوجيا  ايفاد التدريسية)أ.م.د جمانة وليد صالح(  -2

 .2021/ 1/12في  4689المر االداري المعلومات حسب ا

ايفاد التدريسية)أ.م.د جمانة وليد صالح( الى الجامعة المستنصرية /كلية  -3

 .1/12/2021في  4688العلوم حسب االمر االداري 

 

 إقامة حلقة نقاشية  -1 أخرى 

 (.2إقامة حلقات نقاشية العدد ) -2

 (.11إقامة ندوات علمية عدد ) -3

  انشطةعامة

  أنشطةرياضية 

باالشترا  مع طلبة  كليتناكرة القدم لطالب بإقامة بطولة الجامعة  -1

 .القسم

باالشترا  مع  لطالب كليتنا بكرة السلةإقامة بطولة الجامعة  -2

 طلبة القسم

 أوليةدراسة /(3ترقين قيد عدد ) -1 ترقين قيد  

 ات عليا/ماجستير دراس/(1ترقين قيد عدد ) -2

 

 دراسة أولية /10 ت جيل 

 /دراسات عليا/ماجستير 2
 214الدراسة الصباحية =  -1 مشاركةاالمتحانات

 اليوجدالدراسة المسائية = -2
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 20الدراسات العليا/ماجستير =  -3

  أخرى تذكر 

 البتوب جديدة باجهزة  القسمتجهيز  .1

تجهز المختبرات بكراسي الطلبة و تجهيز المختبرات بمنظومات    .2

 .االنترنيت

. 

 التصميم  تجديد وفق احدتجهيز مختبر البرمجة المرئية باثاث  -5

 .   تجهيزمختبرات وقاعات القسم بمنظومة مراقبة حديثة -6

 

الذي  للعلوم الصرفة المشاركة بالمؤتمر العلمي الدولي االول  -1 المؤتمرات 

تحت شعار ) العلوم الصرفة ركيزة اساسية في اقامته كليتنا 

جامعة  ( و بالشراكة مع 27/5/2021-26التطور( للفترة ) 

 ويسترن ميشغان االمريكية .




