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و لنحاعلى وس یدرلتاهیئة ء عضادة ألسان اتیجیة مرإلستاة طلخداد اعق  إیرفد  عتماو إ لتشكیم ت
 :لتإلىا
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 (2026-2021ديالى ) جامعةم لعلواتيجية لكلية االسترالخطة ا
 
 
 

 المقدمة //

ة و االعتبار المنجزات في البیئة الداخلینظر أخذ بیالخطة األستتتتتتتتراتیجیة ط هي تخطیط بعید المدى 

جدید مستتتتار الكلیة في المستتتتتةبل ویضتتتتمن تحدید المستتتتتةبلیة للكلیة لت ةالرؤی الخارجیة اعتمادا  على

كذلك هي رد فعل لكل من نةاط الةوة و الضتتعف في أداء الكلیة و التهدیدات و  رستتالتها و اهدافها و

مام  حة ا تا نافس الم یة مجاالت التمیز و الت لك لتطویر و تنم یة و ذ ئة الكل الفرص الموجودة في بی

 الكلیة مستةبال .

 

 منهجية إعداد الخطة //

رباعیة تیجیة راستاة طخ بأعدادوم لعلابكلیة شتتتتتتتعبة ضتتتتتتتمان الجودة و األداء الجامعي قامت 

  :االتیةل حرابالم مراحل هذه الخطة مرتو ،كلیةلل (2026 -2021)

األستتتتراتیجیة بشتتتكل یتضتتتمن كافة التخصتتتصتتتات المعنیة بالجودة  الخطةتشتتتكیل فری   .1

 والتخطیط األستراتیجي ، ثم توزیع أعضاء الفری  وفةا  للمنهجیة المحددة في تلك الخطة.
 دامستخوا تلمةابالت واستبیاناألق این طربالكلیة علجمیع األقسام مة زلالت البیانااجمع م ت .2

رص لفف والضعط انةاوة ولةا طنةا دیدلتح داتتنلمسا صفحوة ظلمالحواني رواللكتا دیرلبا
 دات.یدلتهوالمتاحة ا
تدریس و  .3 ئة ال یا و أعضتتتتتتتتاء هی یادات العل یة مع عدد من الة ماع مجلس الكل تم عةد أجت

 ( .Swotالطالب و ذلك لصیاغة التحلیل الرباعي )
 .یة دارالو ا لعلمیةم االقسااباعى على رلل التحلیرض اعم ت .4
 .Swotبتحلیل  يتیجراستالط ایطلتخق ایرفم قا .5
ر كبأفیها رك شا، حیث  یة للكلیةرؤلوا سالةرلاصیاغة م ت( Swot) عيبارلل التحلیاعلى ء  ا بنا .6

طتتتتراف ألب واالطلن واییدارإلوانة ولمعاالهیئة س وایدرلتاهیئة ء عضان أمن ممكدد ع

المصادقة علیها جمیع األقسام العلمیة بعد على ت عممد لة(، وABET ،RSC للمجتمعیة )مثا

 من قبل  السید العمید .
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 (6202-2120ديالى )جامعة م لعلواتيجية لكلية االسترالخطة ا
 
 

 // نبذة موجزة عن الكلية -:أوالً 
 

في  6201وف  األمر األداري المرقم    2002-2001العتتام التتدراستتتتتتتي  جتتامعتتة دیتتالى  فيوم لعلاكلیة ت نشئا
سعیا إلى تكامل األختصاصات العلمیة في الجامعة فةد درس مجلس جامعة دیالى في جلسته السابعة  2001ط10ط30
المعرفیة  إمكانیة أستحداث كلیة العلوم إستنادا  الى أن هذه الكلیة سوف تغذي الجامعة بالةاعدة 2001ط3ط19بتاریخ -

 للكلیات االخرى ... 
والكلیة حالیا  تشتتغل أربعة أبنیة بمستتاحة ، الصتترح المعرفي في جامعة دیالى  وبفضتتل من س ستتبحانه تم إنشتتاء هذا

 2( م30000تةرب من )
لة و ممیزة علمیا   ئة كوادر فعا یة العلوم المنبر العلمي لجامعة دیالى ،إذ تهدف الى تهی تدفع  تعد كل یا   عجلة و عمل

البحث العلمي و تشتتتتتجبع البحث االبداعي و الفكري لیكونوا ذوي كفاءة في أداء رستتتتتالتهم العلمیة و المهنیة قادرین 
على المشتتتتتاركة الفاعله في بناء الوطن باألضتتتتتافة الى تزوید طلبتنا بالخبرة العلمیة ذات العالقة بأختصتتتتتاصتتتتتاتهم 

 لتطبیةها میدانیا .
قسمین فةط  هما ) علوم الحیاة و علوم الریاضیات( ثم أستحدثت ثالث أقسام علمیة  ضمت الكلیة في بدایة تأسیسها

ي جیولوجیا النفط و المعادن تم استحداث قسم ا  أخرى هي )علوم الحاسوب و علوم الفیزیاء و علوم الكیمیاء( وأخیر
  .على التوالي السابع في الكلیة  السادس و الةسم اقسم التةانة األحیائیة لیكونو 

ونظرا  للتغیرات العالمیة و احتیاجات و متطلبات ستتوق العمل و المنافستتة في مجال التعلیم و ضتترورة إتباع معاییر 
و منذ ذلك   2015ط9ط13في 2289االداري الجودة تم إنشتتتتتتتاء وحدة أعتمادیة المختبرات بكلیة العلوم وف  األمر

التاریخ بدأت وحدة أعتمادیة المختبرات بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة بنشر فكر و ثةافة الجودة بین أعضاء هیئة 
  التدریس و الهیئة المعاونه باإلضافة الى الجهاز اإلداري في الكلیة.

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

    157   :                         عدد اعضاء هیئة التدریس أجمالي
   30:1                 نسبة اعضاء هیئة التدریس لطالب الكلیة :

 :عدد العاملین في الجهاز االداري و فةا لحالتهم الوظیفیة 
 

 %80 80 دائم

 %3 3 مؤقت

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

  //: اإلمكانيات البشريةأوال

 

من تدریسیین و  سیـتتـتتدرلتاة ـتتـتتهیئء اـتتـتتعضـتتـتتن أمف اـتتـتتكـتتـتتدد عـتتـتتود جوة بـتتـتتلكلیاـتتـتتز تتمی

ـتتتتـتتتتداف ألهواة ـتتتتـتتتتیورؤالة ـتتتتـتتتتسـتتتتـتتتت  رلتحةی موظفین وكذلك الهیكل األداري في الكلیة 

لعلمیة كما  م األقسااعلى س یدرتلاهیئة ء عضادة ألساایع وزتن اـتـتبیوة ـتـتتیجیة للكلیارتـتـتإلسا

 :أتي ی

 

 

 

  أعداد أعضاء هیئة التدریس القسم العلمي

  أستاذ إجمالي

أستاذ 

 مساعد

 

 مدرس

 

مدرس 

 مساعد

 

غیر  متفرغ معید

 متفرغ

 عامل

 25 3 11 10 1 0 0 0 قسم الریاضیات

 36 4 16 13 1 0 0 2 قسم الكیمیاء

قسم جیولوجیا 

 النفط و المعادن

1 0 0 2 5 3 0 11 

 40 5 12 12 7 0 0 4 قسم الفیزیاء

قسم التةانة 

 األحیائیة

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 الحیاة

إجمالي أعضاء 

هیئة التدریس 

 بالمؤسسة 

12 0 0 21 59 65 20 177 
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 الدرجة الجنس النسبة المئویة
 %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 رجلخاالمبعوثین فى د اجمالى عدإ

 1:30 بیس للطالرلتدایئة ء هعضاأنسبة 

 2 یسرلتدایئة ء هعضاأین إلجمالي رلمعاانسبة 
 

 لمئویةالنسبةا دلعدا لمئویةالنسبة د العدداري اإلز العاملین بالجهاا
   

 %27 71 ئمدا

   

 %0 0 مؤقت

   

  71 جمالىإ
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 //البنى التحتية ثانياً: 
 

العدید من غرف التدریسیین و مختبرات علمیة ( قاعة دراسیة و30على ) ــوملعلاة ــي كلیــمبنــوي یحت -1
 و فیما یلي مواصفات الةاعات :

 
 

عدد الةاعات الدراسیة في  المساحة لكل قاعة السعة لكل قاعة دراسیة مواصفات أخرى
 الكلیة

كتتتتل قتتتتاعتتتتة تحتوي على  -
 مكیفین و جهاز عرض .

كل قاعة تحتوي على جهاز  -
 أنذار حری  .

كتتتتل قتتتتاعتتتتة تحتوي على  -
وشتتاشتتة  ستتبورة وایت بورد

 .عرض ذكیه 
یتوفر خدمة األنترنیت بكافة  -

 أقسام الكلیة .

طالب07   2م     (10 × قاعة دراسیة 30 (8  

 

 

 المختلفة بالكلیة :ختبرات في األقسام میوضح الجدول التالي توزیع ال -2
 

 عدد المختبرات الةسم

 7 علوم الكیمیاء 

 9 علوم الفیزیاء  

 7 علوم الحیاة 

 5 علوم الریاضیات 

 4 علوم الحاسبات 

جیولوجیا النفط  
 و المعادن

2 

 2 التةانة االحیائیة 

 
 المختلفة.قاعة األنشطة الریاضیة  -3

 ساحة األنشطة الریاضیة ) كرة الطائرة( . -4

 كافتریا خاصة للطلبة و التدریسیین . -5

 حدائ  واسعة . -6

( .2قاعة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجیا لغرض أجراء الندوات و ورش العمل عدد ) -7
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 //معلوماتلوتكنولوجيا ا ديثة لحتصاالت األوسائل اثالثاً: 

 

 النجلیزیة :اباللغة ولعربیة االنترنت بالغة اموقع على شبكة للكلیة یوجد  .1
 ط http://www.sciences.uodiyala.edu.iqالموقع االلكتروني              

الوحدات لغرض وجود أیمیالت رسمیة خاصة بكلیتنا و لجمیع التدریسیین و مسؤولي الشعب و  .2
وجود مجامیع على مواقع التواصتل  ضتافة الىالمراستلة و إجابة الكتب الرستمیة المستتعجلة باإل

 .و العاجلة( لغرض التبلیغات الرسمیة  viberاالجتماعي )

 . برنامج االوراكل  .3

 برنامج حضور الطلبة االلكتروني. .4

 برنامج متابعة الخطة البحثیة االلكتروني . .5

 برنامج متابعة الخریجین . .6

 منظومة ترمیز األجهزة المختبریة . .7

 االلكتروني .منظومة تةییم األداء  .8

 المجلة األلكترونیة . .9

   توجد قاعدة بیانات خاصة بأعضاء الهیئة التدریسیة تحتوي على المعلومات الخاصة  .10
 . و على موقع الكلیة بهم

 ( حاسبة .30قاعة األنترنیت 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 هیئة 
 التدریس

 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 ا و الرسالة أوالً: الرؤي

 

 الرؤيا//
 

ان تكون الكلیة منارا  في المعرفة العلمیة و متكاملة التكوین لمواكبة التطور العلمي و التةني و رائدة في التعلیم 
بسعیها لتحةی  الجودة لتصبح عالمیة التصنیف  هبیئة الجامعیة المحفزة و منتج هاتوفیربو البحث العلمي و 

 .و االعتماد األكادیمي 
 

 الرسالة//

علمیة فعالة و ممیزة علمیا  و عملیا  .تخرج كوادر  -1

دفع عجلة و مسیرة البحث العلمي و تشجیع االبداع البحثي . -2  
توفیر البیئة الجامعیة المحفزة لألبداع الفكري و العلمي و البحثي . -3  
أن تكون الكلیة أداة ألزدهار المجتمع . -4  
ل لإلعتماد األكادیمي وطنیا  وعالمیا .األستثمار األمثل لموارد و إمكانیات الجامعة للوصو -5  
أن تكون الكلیة مرجعا  للخدمات العلمیة للمنطةة بشكل خاص و العراق بشكل عام .-6  
نسعى أن تكون كلیة العلوم جامعة دیالى أفضل كلیة للتعلیم و التعلم و التدریب . -7  

 
 األهداف//

العلمیة وأكتساب السلوك المهني في التعامل مع تخریج كفاءات وطنیة عالیة التأهیل بمختلف التخصصات  -1
كافة  أفراد المجتمع .

 سد حاجة سوق العمل من التخصصات العلمیة الجدیدة و العمل على تنفیذها . -2

 تهیئة كوادر مستعدة لمواصلة الدراسات العلیا في مجال التخصص وذلك باتباع برامج الجودة الشاملة . -3

مسؤولیة التعلیم المستمر و التطویر الذاتي و اتخاذ الةرار و المساهمة في تأهیل كوادر مستعدة لتحمل  -4
 خدمة المجتمع .

 التعاون مع كافة الكلیات العلمیة بالعراق و خارجه لتطویر عملیة  التعلیم العلمي للكلیة . -5

 تنظیم الندوات و المؤتمرات العلمیة لرقي بأسالیب التعلیم العلمي . -6

 ستشارات العلمیة و العملیة لغرض تطویر الخدمات في محافظة دیالى.المساهمة في تةدیم اال -7

دامة التواصل مع الخرجین من الكلیة للوقوف على مجاالت عملهم ومستوى ادائهم وتةدیم النصح أ -8
 واالرشاد لهم.
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  في المجتمعللكلية وخصائصها ودورها  لمميزةالسمات ا  -خامساً :

 
ومرت في  2001تعد كلیة العلوم من اهم الكلیات في الجامعة حیث أنشتتأت في عام    

) علوم  هي ن كلیة العلوم تحتوي على سبعة أقسام علمیةكثیر من مراحل التطور و اال
بات ، علوم الفیزیاء ،  یات ، علوم الكیمیاء ، علوم الحاستتتتتتت الحیاة ، علوم الریاضتتتتتتت
جیولوجیا النفط و المعادن ، التةانة األحیائیة( أضافة الى وجود دراسات علیا في أقسام 

بات( حاستتتتتتت یاء ، علوم ال یاة  ، علوم الفیزیاء ، علوم الكیم عد الموقع ) علوم الح ، وی
 األستتتتتراتیجي للكلیة من أفضتتتتل الستتتتمات التي تتمیز بها جامعتنا و كلیتناالجغرافي و 

ن أقبال الكفاءات العلمیة بحیث تستتتةطب أكثر عدد من طالب العاصتتمة بغداد فضتتال  ع
رش عمل فضتتتتال  عن محافظة بغداد على عمل محاضتتتترات و دورات و و من ستتتتكنة

اقشتتتتتة رستتتتتائلهم و طلبة الدراستتتتتات العلیا و حضتتتتتورهم في من أشتتتتترافهم على بعض
 أطاریحهم .

كمتتا تتمیز كلیتتة العلوم بتوفرهتتا على عتتدد كبیر من المختبرات األبحتتاث المتةتتدمتتة و 
باختصاصات الكلیة مما یسهم على تشجیع العمل البحثي سواء منفردا  أو ضمن فرق 
بحثیة عدت على تبؤ الكلیة المكانة األولى في مجال النشتتتتتر العلمي العالمي أو المحلي 

 صین .الر
توفر الكلیة اجواء  دراسیة جیدة للطلبة من خالل قربها من األقسام الداخلیة للطالبات و 
الطلبة على حد ستتتتتتتواء ، وكذلك توفرها على حدائ  واستتتتتتتعة و مكتبة علمیة غنیة 
بمصتتتتتتتادرها العلمیة المتنوعة و قاعة مطالعة كل ذلك یجعل من المطالعة و البحث 

 ها . العلمي أمر ممتعا  في أجوائ
كما أن توفر فرص التشتتتتتتتغیل للخریجین األوائل داخل الكلیة و ضتتتتتتتمن عةود العمل 
المستتتتتتتائي تنافستتتتتتتا  بین الطلبة للفوز بتلك الفرص و أمكانیة تلبیة جزء من متطلباتهم 

 الدراسیة من خالل العمل الوقتي .
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-1  تراتيجيوضع الكلية االس  -سادساً :  

تعد كلیة العلوم الكلیة الوحیدة في محافظة دیالى حیث الكثافة السكانیة العالیة و التنوع   -1

  الزراعي و الصناعي .
یحیط بالكلیة العدید من المؤسسات التربویة للخاص و العام و المصانع التابعة للةطاع   -2

فرص التدریب للطالب و التعیین للخرجیین و أستتتشتتارات و  الخاص و العام مما یتیح

 مشاریع بحثیة .

 بها . یة بتكامل تخصصات العلوم الصرفةتتمیز الكل  -3

وجود بعض مصتتتادر تمویل ذاتي متعدد لتحستتتین و تطویر العملیة التعلیمیة و البحثیة   -4

 نخفاض المیزانیة المةدمة من الجامعة و الوزارة .نظرا  ال

ستتتتتتتخدام األمثل بالكلیة بنیة تحتیة إلكترونیة و عناصتتتتتتر بشتتتتتتریة تستتتتتتمح باالیوجد   -5

 . هلوجیا المعلومات و االتصاالت المتسارعولتكن

 الكلیة الوحیدة في الجامعة التي تمنح شهادة الدكتوراه في علوم الفیزیاء .  -6
تمنح شهادة البكالوریوس في سبعة أقسام هي ) علوم الفیزیاء ، علوم الكیمیاء ، علوم   -7

الحیاة ، علوم الحاستتتتتتتبات ، علوم الریاضتتتتتتتیات ، جیولوجیا النفط و المعادن ، التةانة 

 .األحیائیة (
فیزیاء الحالة الصلبة ، علوم الحیاة ، علوم الكیمیاء في ) علوم تمنح شهادة الماجستیر   -8

 .لوم الحاسبات (، ع
 تمنح شهادة الدكتوراه في تخصص ) علوم الفیزیاء ، علوم الحیاة (  -9
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 //تحليل البيئة الداخلية و الخارجية للكلية  -سابعاً :

  
 

 طاـن نةـه مـمجموعك اـهنأن بجامعة دیالى م وـلعلاة ـلكلی ةـتیالذا ةـسرالداائج ـضحت نتأو       
   ـتتیحةي ذـتتلاو ـتتلنحا ىـتتتفعیلها علوها رستثمااي یمكن ـتتلتواا ـتتخلیدا یةلكلاا ـتتز بهـتتي تتمیـتتلتا ةوـتتلةا
ءة ؤثر على كفاـتتد تـتتي قـتتلتاعف ـتتلضط ااـتتض نةـتتبع ةـتتسرالداائج ـتتنتت رـتتظهأا ـتتكم یةلكلاالة ـتتسر
 غایتها .وسالتها رحةی  في ت ةلكلیافاعلیة و

  
 //نقاط القوه

 
سه بالكلیه.رالدوع افرت وتخصصا دتعدع وتنو.1

 .یة و الخارجیةخلالدا یةلعلموات الندات والمؤتمرر ایس في حضورلتداهیئة ء عضاوألباحثین اتدعیم .2

عالمیة و محلیة . ئز علمیهایس على جورلتداهیئة ء عضاألبعض من ل احصو.3

ء اــتةرالواتیجي اترــسالایط ــلتخطاف ادــهأ  ــلتحةی ةــبالكلی ةدوــلجن اماــضة دــحوز ــفر مركاوــت.4
 . یةلتنافساتها ردــبة

. هااردموو یةلكلت امكانیاألل فعاام ستخدا.5

.یة الكلب فةلمختلایه دارألوا یةیمدألكات المجاالاطالبي في إداري وویمي دكاأتمثیل .6

بالكلیة مما یستتهم في تحستتین اإلمكانات المادیة و یدعم كذلك تحستتین كافة تنفیذ البعض من المشتتروعات .7
ـتطبیو العمل على  األنشطة التعلیمیة و البحثیة بها . ـ ( ألقسام الفیزیاء و الحاسبات ABET)معاییر   ـ

یة لتعلیما یةلعملاة ـــمتابعویم ـــا تةیـــن خاللهـــن مـــیمك لةسم الكیمیاء ، حیث RSCو الریاضیات و 
  . یةلكلا لمیة فيلعم اقساألبا

ـجو.8 ـهیكد وـ ـل تنظیمـ ـمالئو أداري ي ـ ـم حیـ ـلوحا الشعب و لــث تعمـ ـیدارألا و  ةمییدكاألات ادـ ه  ـ
ـا یــمم، للتعلیمات و الةوانین الوزاریة اــفةو ـبالكلیداء ألى اتوــى مســكس علنعـ ـلتعامدة اوــجو ةـ ل ـ
  ا.بهت لفئااع ــین جمیــب
ـجو.9 ـحد ووـ ـ ـتةیده لـ ـضداء وألایم ـ ـ ـلجن اماـ ـ ـبالكلی ةدوـ ـتس ةـ ـ ـعى لتحةیـ ـ ـهأ  ـ ـلتخطاف ادـ ـ یط ـ
  .سیةلتنافاتها ربةدء تةارألوا لیة تیجي للكاترـــسالا
و برنامج متابعة الطلبة حضتتتتورالكتروني في الكلیة لمتابعة شتتتتؤون الخریجین و كذلك برنامج م نظاد جوو .10

 . البحثیة و برامج الكترونیة أخرى معززةالخطة 

تعمیمه على لیتم نظام المةررات في بعض أقستتتتتتام الكلیة نظام الكورستتتتتتات تمهیدا  للعمل بعدها وف  تطبی   .11
 في الجامعات العالمیة .النظام المتبعجمیع األقسام وذلك تماشیا  مع 

 ةـتتتتمزلالت ااـتتتتلمعلوماوفیر ـتتتتتب والـتتتتلطة ااعدـتتتتلمس ةـتتتتیمي بالكلیداـتتتتكالد اشارلإلل فعام نظاد جوو.12
  وذلك .فة لمختلامج البرالعلمي في ر المساافي م لتةدر واختیاالوا لةـللمفاض

وهي متاحة الكترونیا  على موقع الكلیة  للجامعة یةلبحثا طةلخامستمده من و لكلیةلیه معتمده خطه بحثد جوو .13
.
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 مثل هیئة التعلیم التةني یةناعـتتتتتتتتتتتتتلصت المؤسسات والشركاامع  یةونلتعات اتوكوالوبعض البرعةد .14
ت مكانااالمن ت لمؤسسااهذه  المتبادلة مع ةدستفااالو یةبالكل یةلبحثوا ةـتتتتلتعلیمیاملیة لعاة دـتتتت،لفائ
. متاحه لدى الطرفینلا

للكلیة العدید من طلبة الدراسات العلیا المبتعثین خارج العراق الكمال دراستي الماجستیر و الدكتوراه  .15
باختصتتاصتتات الكلیة المختلفة و من دول رصتتینة كالوالیات المتحدة و فرنستتا و الصتتین و رومانیا و 

تركیا ... .

خارج العراق ودعمهم للمستتتتیرة  التحاق العدید من طلبة البعثات بعد أكمال دراستتتتتهم ستتتتواء داخل أو.16
العلمیة و البحثیة للكلیة .

حصتتول منتستتبي الكلیة على دعم دولي ستتاهم في التحاق تدریستتي بعض األقستتام و منها الكیمیاء في  .17
تحدیدا  و في جامعة ریدنك .تدریبیة خارج العراق و في بریطانیا  دورات

للجامعات العراقیة على نظیراتها كلیات العلوم العراقیة فوز الكلیة بالمرتبة االولى بالتصنیف الوطني  .18
 و بكافة أقسامها العلمیة مما كان دافعا  معنویا  للجمیع لتةدیم المزید من أجل استمرار تةدم الكلیة .

  اـ،مم یةلعالمااییر ـلمعاع ـ  مـفاتتو یةلكلایس في رلتداهیئة ء عضاألى إب لطالانسبة  .19
. بلطالو ایس رلتداهیئة ء عضاأین ـل بـلتفاعایتیح 

ـفاعلیوقوة  .20 ـ ـنظ في ةـ ـ ـلمعلومام ـ ـ ـصإلتت وااـ ـ ـلت االـ ـعضأربط ـ ـ ـهیئء اـ ـ ةـ

لخریجین ب الطالوالعاملین وا ةـنولمعااة ـلهیئوایس ردـــلتا

  یة .یس بالكلرلتدامج افي بر ثةلحدیالتكنولوجیه لیب اساألام استخدقوة في ا .21
استتتنادا الى رؤیته وتماشتتیا مع التطورات الحدیثة في  %20یمكن للتدریستتي تغییر  .22

 .العلم 
 ج ورفع مةترحات التطویر الى لجنةیعةد اجتماع قطاعیة ستتتتتتتنویا لمناقشتتتتتتتة المناه .23

 . العمداء
هنالك لجنة تحدیث المناهج مشتتتتكلة في كل قستتتتم تراجع المناهج بصتتتتورة مستتتتتمرة  .24

  . وترفع تةاریرها
طاعیة المواد  .25 حدد لجنة الة غة ت بالل ناهجها  غة االنكلیزیة وتكون م بالل تدرس  التي 

 االنكلیزیة في مفردات المناهج المةر من قبل الةطاعیة .
 . یتوافر تدریسیین بالةاب عالیة لتدریس المناهج الدراسیة .26
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 نقاط الضعف
 
  .متوفر غیر ةداریألا هیئة لء اعضاألوظیفي لبعض التوصیف ا .1
في بعض لب ـؤثر بالسـخ یـل...اباكین ـلسا ائیین ـلكهربال ـه مثـلحرفیین بالكلید افي عد قلة  .2

  للمباني . بةلمطلوا نةلصیااء ارـجإ لىـعاألحیان 
 قلة األساتذة األجانب في الهیكل التعلیمي في الكلیة . .3

رات وـتتلتطاة ـتتكبادیل لموـتتتعوه ـتتجعاى مرـتتلج إاـتتتحت یةـتتسرالدرات ارـتتلمةوامج ارـتتلباعض ب .4
   لعمل.ق اسوت اـمتطلبوثة لحدیا

 س .یورلبكالوامج افدین لبرالوب الطالب الحالي لجذم النظااضعف  .5

 .و التعلیم عن بعد بتي للطالالذالتعلم التي تتیح ا یةنوأللكتررات المةرد اجوم وعد .6
 لعلمي .البحث ق امما یعو معةلجاامن ث لألبحا مةلمةدا یةنالمیزاضعف  .7

 .  جهزةأو أدوات لعلمي من البحث ت اانیامكإ في بعض نةص .8

ب الـلطان ـنویا مـس ةدـیالمتزاد ادـألعب اتیعاـسالاني ـلمبءات وااـنشإلاي ـع فـللتوس جةلحاا .9
 ب .لطالابین  یةلجماعاألنشطه اماكن لتشجیع أرفاتوم لى عدأدى إین بها ،مما ــلملتحةا
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 //جيه رلخاالبيئه اتحليل 

  
ى ـعل ةـجي للكلیراـلخایط ـلمحاي ـفث دــي تحـلتات ارـلتغیى واوــلةا ةـجیرلخاا ةـلبیئامن ـتتض   

 ةـتتهنالرات ارـتتلمتغیافي ظل .وعالمیا و ا  قلیمیإ،ومحلیا ، مةلعا، وا ةلمباشراتویاته ـتتـتتة مسـتتكاف
ـلتحلیاائج ـــحت نتـضأوا ـعالمیو ا ـ قلیمیإوا ـمحلی ـ ـلبیئال ـ ـ ـكلیأن ي ـ ـ ـلعلاة ـ ـ ـبجامعم وـ ـ ة  ـ
ـمامهأ یالىد ـ ـلعدیاا ـ ـ ـد مـ ـ ـلفان ـ ـ ـلمتاحص ارـ ـلتوا ةـ ـ ــي یمكـ منها في تدعیم   ةدستفاالان ـ

ه من  ـتتتمجموعك اـتتتهنأن ا ـتتتكم ،یة ترتیجـتتتألسافها ادـتتتهوأا ـتتتی  غایاتهتحةولتنافسي امركزها 
لتعامل معها في سبیل تحةیةها  اكیفیة د تحدأن  یتتةلكلالتي یتحتم على وا لتتةلمحتمات التهدیدا

 غایاتها .والتها ـلرس
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   : حةلمتاص الفرا
 
حصول الجامعة  و الكلیة على المرتبة األولى في التصنیف الوطني للجامعات . .1

وجود مشتتتتتتتاریع للتعاون الدولي و المحلي لدفع جودة العملیة التعلیمیة  و البحثیة مثل  .2

و مذكرة تعاون مع هیئة التعلیم التةني . منظمة 

أمكانیة عمل برامج متمیزة بما یتطلبها ستتتتتتوق العمل ، ألغتنام الفرصتتتتتتة لزیادة موارد  .3
الكلیة الحالیة عن طری  جذب الطالب من خالل أستحداث أقسام جدیدة مثل أقسام 

) التةانة االحیائیة و قسم الفیزیاء الطبیة (.

و تربوي یتیح لها ي ـتعزرا و ناعيـتیم صـتقلأط ـتسود ـتسترتیجي جیإبموقع  یةلكلاتتمتع  .4

ات من خبرت لهیئااتستفید هذه ة و الهیئات حیث لجدیدا یةلصناعالمناط  ااالندماج مع 

ي  ــف،وا ــنتاجهإویر ـتطواكلها ـل مشـي حـف ةـلكلیت ااـمكانیأویس ردـلتاة ـهیئء عضاأ

  مما،  ةـتتلكلیاب ـتتـتتني لطالادـتتـتتلمیایب ردـتتـتتلتامج ارـتتـتتي بـتتـتتفرك اـتتـتتا تشـتتـتتل فإنهـتتـتتلمةابا

رات اـتتتن مهـتتتیحسو یةبالكلیة لتعلیمامج اعملیه للبروتطبیةیه  نوعیة و هـتتتـتتتیف قیمـتتتـتتتیض

 بعد التخرج ألماكنا بهذهة عمل عدیدص رـفب الـلطاد ـا یجـكم،  یةلعملاطالب لا

ص مما یوفر فر ةورلمجات المحافظاوا صتتتتتة في المحافظةخاارس مدت وجامعاد جوو .5
یة .لكلالخریجي 

رات لمهاافع رفي  ةلعلمیت المهماواألجنبیه المنح وابعثات لامن  ةدستفاالامكانیة إ .6
یس.رلتداهیئة ء عضاوألعلیا ت اسارالدب الطال

الى  دي ؤـــیمرتفعة نسبیا  نیهم واـــمعویس ردــــلتت ااــئـهیء اــــعضت أاـــمرتب .7
 یس للعمل بها .رلتداهیئة ء عضاأ زیادة رغبة
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 لة //لمحتمات التهديدا

   
التغییر . صعوبة تغیر بعض الةوانین الوزاریة مما یعی  و یبطء بعض من أوجه .1

 .یة لثانوامن ن مودلةاابها طالرات مهاونوعیة  أختیار یتیح للكلیة م الیوجد نظا .2

ـلزیا .3 ـ ـ ـلمساة داـ ـ ـ ـف یة لمتتالوا ةتمرـ ـ ـ ــعإي ـ ـ ـلطاد ادـ ـ ـ ـلملتحةب االـ ـ ـ ـلت، وا یةین بالكلـ ـ ـ ي ـ
ـالیةابله ـ ـ ـیزا ـ ـ ـ ـفدة اـ ـ ـ ـمكانالاي ـ ـلتجهیت وااـ ـممات ، زـ ـا یزیـ ـمد ـ ـلضان ـ ـغط علـ ى  ـ

دة على جوب وللطال مةلمةدت الخدمااى ـتتـتتلبا علـتتـتتؤثر سـتتـتتیو حةلمتاارد اوـتتـتتلمت وااـتتـتتمكانالا
 لخریج .ا

منافسة الجامعات للحصول على المرتبة األولى . .4

صعوبة في بعض األحتیاجات الفعلیة لسوق العمل الموجودة في كلیتنا من التخصصات . .5

تثمرین عن دعم الجامعة و العملیة التعلیمیة .عزوف رجال األعمال و المس .6

ل .ألعماا رجال و یةلكلابین  قةلعالایة ودمحد .7

 صعوبة معرفة االحتیاجات الفعلیة من التخصصات المختلفة لسوق العمل . .8
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 // تحديد استراتيجية التعليم والتعلم -ثامناً :
 
 : تحليل البيئة الداخليةوالً أ

 

نةاط الةوة 

Strengths 

نةاط الضعف  األهمیة النسبیة

Weaknesses 

 األهمیة النسبیة

ع الكلية بوجود عدد تتتم -1
من أعضاء هيئة مناسب 

التخصصات  التدريس في أغلب
. 

الكلية بحاجة للتوسع في  -1 عالية
م نشاءات والمباني لتنفيذ نظااإل

عداد الساعات المعتمدة والستيعاب األ
 المتزايدة سنويا .

 متوسطة

جود رسالة ورؤية للكلية و -2
ئة عضاء هيشارك في أعدادها أ

التدريس والهيئة المعاونة 
داريين والمستفيدين من واأل

ا من مجلس الخدمة واعتماده
 الكلية .

عدم وجود نظام جيد لممارسة  -2 عالية
نشطة الرياضية ورعاية الطالب األ

 اجتماعيا وصحيا .

 متوسطة

وجود سياسة قبول للطالب  -3
 بالكلية واضحة للجميع .

 متوسطة عدم وجود مقررات الكترونية . -3 عالية

وجود بنية تحتية جيدة  -4
 للعملية التعليمية .

هناك احتياج لمراجعة وتعديل  -4 عالية
 بعض المناهج .

 متوسطة

وجود نظام شؤون الطالب  -5
 الكتروني .

ضعف كفاءة البرامج الدراسية  -5 متوسطة
في تلبية االحتياجات الحقيقية لسوق 

 العمل .

 متوسطة

وجود نظام فعال لألرشاد  -6
 كاديمي .األ

وجود بعض القصور في توفير  -6 عالية
 المرجعية .الكتب 

 منخفضة

وجود بنية تحتية الكترونية  -7
 بالكلية.)االنترنت(

ضعف مستوى التدريب للفنيين  -7 عالية
 والعمال بالمعامل وقاعات الدراسة .

 منخفضة

تطبيق نظام الساعات  -8
 المعتمدة بالكلية .

عدم وجود مكتبة جيدة تتيح  -8 متوسطة
 للطالب التعلم الذاتي .

 منخفضة 

برنامج التدريب الصيفي  -9
للطالب في الهيئات 

والمؤسسات العلمية 
 كاديمية .واأل

عدم توفير الخدمات الضرورية  -9 عالية
ب مثل إرسالهم ألجراء بعض للطال

 االستكشافات الحقلية.
 

 منخفضة 

شكال االختبارات أتعدد  -10
التي يقوم من خاللها تقييم 

- تحريرية -الطالب )شفهية
 ....(تكليفات 

نوعاً ما االعتماد المبالغ فيه  -10 متوسطة
 .على المفردات التقليدية 

 منخفضة

وجود نظام السالمة  -11
مان في المختبرات واأل

نذار أحيث يوجد نظام  والمباني
 الحريق المبكر .

   عالية
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ط نقا 
 Strengths ةلقوا

   میةهألا  

 Weaknesses لضعفط انقا

  میةهألا  

   

 لنسبیةا

    

 لنسبیةا

 

             

             

     .ختبراتلمافي دة لموجوة األجهزاثة احد  -1 

التددددريس في  ةيئء هعضاد أكفاية عدم عد -1

    بعض التخصصات النادرة

  منخفضة     عالیة     

              

 
في جميع األقسام في ة يميدألكاايير المعاتطبيق  -2

   عالیة  الكلية

عدم وجود أماكن مناسددبة و   -2

كافية لممارسددددددة األنشددددددطة 

    الطالبية المختلفة

منخفضة 
  جدا  

            

               

  ةيميدكاأمعايير د جوم وعد -3     مجارلبرات والمقرا جميعيف توص    -3 
منخفضة 

  جدا  

    يمريقها تقيطعالمية يمكن عن    عالية  س.يورلبكالواسية بالكلية لمرحلة رالدا 

      لتعليمية بالكلية.امج البرا               
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 تحلیل البیئة الخارجیة ططثانیا : 

 

 الفرص المتاحة    

Opportunities 

 

األهمیة       

 النسبیة

 التهدیدات المحتملة  

    Threats   

 األهمیة النسبیة    

تتمتع الكلیة بموقع  .1

استراتیجي جید 

وسط كثافة سكانیة و 

تنوع صناعي و 

 زراعي كبیر .

استةطاب  -1 عالية

الجامعات الخاصة 

و الجامعات 

العربیة لعدد كبیر 

من أعضاء هیئة 

التدریس للعمل 

 بها .

 منخفضة     

إمكانیة طرح برامج  -2

متمیزة من قبل 

أعضاء هیئة 

التدریس في الكلیة 

وذلك عن طری  

عرضها في مجلس 

 الكلیة .

 

 

 

 

الیوجد نظام یتیح  -2 عالية          

للكلیة إختیار 

نوعیة و مهارات 

بها الةادمون طال

من المرحلة 

األعدادیة طبةا  

لتوزیع الةبول 

 . المركزي

 متوسطة    

 

 

 

 

 

 



 

 (2026-2021یالى )دجامعة م لعلواتیجیة لكلیة االسترالخطة ا
 

 

 

 

 وجتتتتود بتتتترامتتتتج -3

بتتتتالتتتتتتتعتتتتاون متتتع 

وزارة التتتتتتتعتتتلتتتیتتتم 

العالي و الوالیات 

المتحدة األمریكیة 

لرفع جودة العملیة 

 التعلیمیة .

 

 

 متوسطة

الزیادة المستتتتمرة  -3 

في  لیتتتتة  تتتتتتا م ل و ا

إعتتتتداد التتتتطتتتتالب 

یة ،  بالكل الملتحةین 

و التي ال یةتتتابلهتتتا 

زیادة في اإلمكانات 

 و التجهیزات

    

 

 متوسطة    

وجود جامعات و  -4 

كلیتتتتات أهلیتتتتة و 

بحوث و  كز  مرا

ضتتتتتتافة معامل باإل

ى ستتتتتتتوق عمتتل ال

 عربیتتتة وعتتتالمیتتتة

 للعمل .

    

 

 متوسطة       

صتتتتتعوبة معرفة  -4  

االحتتتتتتتتتتتیتتتتتاجتتتتتات 

المختلفتتتتة لستتتتتتتوق 

 العمل .

    

 

 متوسطة  

التتتتةتتتتدرة عتتتتلتتتتى  -5 

التعتتتتاون و عةتتتتد 

بتتروتتتوكتتالت متتع 

شتتتتتتتركاء لتدریب 

و أعضاء الطالب 

 .هیئة التدریس 

     عالية        

 

نةاط الضعف و الفرص المتاحة  مع مما سب  یتضح أن نةاط الةوة في العملیة التعلیمیة تتساوى

تفوق التهدیدات و على ذلك فیمكن أن تكون استراتیجیة التعلیم و التعلم في المرحلة الةادمة هي 

أستراتیجیة نمو و توسع لكننا نفضل أن نبدأ في الخطة االستراتیجیة األولى للكلیة باستراتیجیة 

 تطویر و تحسین في مجال التعلیم 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

 تددجددهدديددزات الددمددخددتددبددرات  متوسطة
البحثية تحتاج  الى مزيد 

 من الدعم 

وجود خطة بحثية بالكلية   متوسطة
 .معتمدة و موثقة

عدم وجود عدد مناسددددددب   متوسطة
من أعضاء هيئة التدريس 

تخصدددددصدددددات بعض الفي 
 .العلمية النادرة

تنظيم الكليدددة العدددديدددد من   عالية
 المؤتمرات و الندوات العلمية

نددقددص بددعددض األجددهددزة   متوسطة
المتقدددمدة و غداليددة الثمن 
فدددددي الدددددمدددددخدددددتدددددبدددددرات 
 التخصدددصدددية و مختبرات

 الدراسات العليا .

بيددددانددددات   متوسطة وجود قدددداعدددددة 
بالنشددداط البحثي العضددداء 
هدديددئددددة الددتدددددريددس عددلددى 
الموقع األلكتروني للكليدددة 

. 
قلة في الفرق البحثية مع   متوسطة

األقسدددددددددام المنددداظرة في 
 الجامعات األجنبية .

حصدددددددول عددددد كبير من   عالية
أعضدددددددداء هيئدة التددريس 

عالمية  على جوائز علمية
 . و محلية

عف  متوسطة على  ضدددددددد يز  ترك ل ا
نادرة  التخصدددددددصددددددددات ال
لتحقيق ميزة تنددافسددددددديددة 
للكلية في مجاالت علمية 

 و بحثية غير تقليدية .

تنوع المجدددداالت البحثيددددة   متوسطة
للمعيدين و المدرسدددديين و 
الدددمسدددددددددداعددددديدددن وفدددقددددا 

 .ألحتياجات الكلية

عددددم توافر نظدددام لجدددذب   متوسطة
الطالب الوافدين يسدددتخدم 
فيه أستتراتيجية تسويقية 

 فعالة .

لدراسددددددددات   متوسطة حة ا عداد الئ أ
ً لنظدام  العليدا بدالكليدة طبقدا

 .الساعات المعتمدة 

مشددددداركة بعض أعضددددداء   متوسطة  
هيئة التدريس في مشاريع 
خارج  له من ال ية ممو بحث

 .و من الجامعة
تدعيم وتشدددددددجيع البعثات   عالية  

الخارجية و نظام األشراف 
المشدددددددترك و المهمددددات 

 .العلمية 
يات النشدددددددر العلمي   عالية   كان أم

لدددى  الرصدددددددين المتدداحددة
العددددديددددد من البدددداحثين و 
اللذين يعملون ضددمن فرق 

 بحثية .
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 حصول بعض أعضاء   عالیة  
لتتتتتدریس    على هیئتتتتة ا

شتتتتتتتهتتادات علمیتتة من 
جتتامعتتات أجنبیتتة ذات 
 سمعة علمیة جیدة 

الیةع      تتتنتتفتتیتتتتذ التتعتتتتدیتتتتد متتن
یة  بالكل المشتتتتتتتروعات 
مما یستتتهم في تحستتتین 
كافة األنشتتطة التعلیمیة 

 و البحثیة بها .
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 // رجيةالخالبيئة ا ليلتحثانياً: 

 الفرص المتاحة 

Opportunities 

 اتهدیدات المحتملة    األهمیة النسبیة

Threats 

 األهمیة النسبیة

  وجود مشتتتتتتتروعات

رة ون مع وزاللتعتتتتا

التتتتتعتتلتتیتتم التتعتتتتالتتي و 

بتتتتتعتتتتتض جتتتتتهتتتتتات 

 .األعتماد

ضتتتتتتتعف المیزانیتتة   عالیة 

المةتتتدمتتتة لالبحتتتاث 

و متتن التتجتتتتامتتعتتتتة 

 .الوزارة

 عالیة 

  یة عمل برامج أمكان

متمیزة بمصتتتروفات 

یتطلبها ستتتوق العمل 

. 

إحجتتام أصتتتتتتتحتتاب    متوسطة

تدعیم  االعمال عن 

بحتتتتث  ل یم و ا عل ت ل ا

 العلمي

 منخفضة 

  وجود نظتتام البعثتتات

التتتتتختتتتتارجتتتتتیتتتتتة و 

األشتتتراف المشتتتترك 

 و المهمات العلمیة

   عالیة

  زیتتتتادة األهتتتتتتتتتمتتتتام

المحلي و االقلیمي و 

همیتتتتة  مي بتتتتأ ل لعتتتتا ا

ضتتتتتتتمتتتان الجودة و 

التحستتتتتین المستتتتتتمر 

في المنظومة العلمیة 

 التعلیمیة .

   عالیة

 
 

وق لمتاحة تفرص الفف والضعط انةامع وى لبحثیة تتساالعملیة افي وة لةط انةاأن یتضح ق مما سب

تیجیة  راستامة هي دلةااحلة رلمالعلمي في ث البحاتیجیة راستون اتكن أن فیمكك لذعلى دات ویدلتها

ن تحسیر ویطوتیجیة ترالى للكلیة باستوألاتیجیة راالستاة طلخافي دأ نبل أن لكننا نفض، سعوتو ونم

 لعلمي.ث البحل افي مجا
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 //تمعلمجاتيجية خدمة اتريد استحد -عاشراً :

 

 البيئة الداخلية: تحليل\أوالً 
 
 
 
 

 نةاط الضعف األهمیة النسبیة

Weaknesses 
 نةاط الةوة األهمیة النسبیة

Strengths 
محدودیة التستتتتوی   -1 منخفضة

 للخدمات المجتمعیة .
ختتطتتتتة متتعتتتتتمتتتتدة  -1 متوسطة

المجتمع و  لختتتتدمتتتتة 
 تنمیة البیئة .

شتتتتتتتعبة عدم وجود  -2 متوسطة
بخدمة  أو وحدة تعتني

 المجتمع

تتتوقتتیتتع عتتتتدد متتن  -2 متوسطة
ن بروتوكوالت التعتتتاو

متتتتع الشتتتتتتتتتتركتتتتات و 
المؤسسات التربویة و 

 . الخدمیة
وجتتتود عتتتتدد متتتن  -3 عالیة  

أعضتتتاء هیئة التدریس 
متمیزین في مجتتتتال 
 االستشارات العلمیة .
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 تحليل البيئة الخارجية : / ثانياً

 

 

 نقاط القوة

Strengths 

 

 

 األهمية النسبية

 نقاط الضعف

Weaknesses 

 

 األهمية النسبية

أقبال عدد كبیر من موظفي  -1

الدوائر الصتتتتحیة و الخدمیة 

ألكمتتال دراستتتتتتتتهم األولیتتة          

 ) المسائیة( أو العلیا

تحتتدیتتد أعتتداد منتستتتتتتتبي  -1 عالیة

التتختتتتدمتتیتتتتة و التتتتدوائتتر 

الصتتتتتحیة الذین یرغبون 

بأكمال دراستهم العلیا أو 

 األولیة المسائیة .

 عالیة

توفر الكثیر من المشتتتتتتتاریع  -2

الختتتدمیتتتة و الصتتتتتتتحیتتتة و 

الترفیهیة التي تخدم المجتمع 

. 

عزوف أربتتاب العمتتل و -2 عالیة

أصحاب رؤوس األموال 

ستتتتتتتتثمتتتار داختتتل من اال

 الجامعة أو الكلیة .

 عالیة

تتمتع الكلیتتتة بموقع جیتتتد  -3
 - زراعیةبوسط محافظة 

یتیح  تتتاجیتتة ان –ختتدمیتتة 
نتتتتدمتتتتاج متتتتع لتتتتهتتتتا اال

المؤستتتتستتتتات الصتتتتناعیة 
 بالمحافظة.

محتتتدودیتتتة العالقتتتة بین  -3 عالیة

یة و رجال األعمال  الكل

. 

 متوسطة
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 //تيجية للكليةتراثالثاً: الغايات النهائية واالهداف االس
 
 

ت ي مجاالطلتي تغالنهائیة ت الغایاان عة موبمجموم لعلاتیجیة لكلیة راإلستاة طلخم اتتس

  هي:ولمالي ق اإلنفاافعالیة داري، وإلل الهیك، وایمیةدألكاودة الجا
 
 

 م.لتعلم والتعلیر ایطوتز ویزتع 1)
 

 وب.لطلما و العلمي لمهنير ایطولتن المجتمع مت احتیاجاد العلیا بالكلیة لست اسادرالامج رابل تفعی 2)
 

 یة للمجتمع.دالقتصاالتنمیة اعلى د لعلمي بما یساعث البحر ایطوتز ویزتع 3)
 

 لمجتمعیة.ت امادلخر ایطوتز ویزتع 4)
 

 لكلیة.اسالة وریة ق رؤها بما یحةریطوتویمیة ظلتنوایة دارإلدرات الةاز یزتع 5)
 

 لبحثیة.والتعلیمیة العملیة م اعیدتیة للكلیة لتذالوارد الماتنمیة  6)
 

 .یميدألكاد اإلعتمااعلى ول لحصا 7)
 
 

ن مدف هل كق یتحةوتیجیة لتحةیةها. راالستداف األهن امدد عك هنات لغایان اغایة مل لكو

لتي  وا تسیاسا أوة طنشألتي تسمى هنا والتكتیكیة ا دافألهاعة وتیجیة بمجمراالستا دافألها

 ذ.لتنفید اعندد یة تحذلتنفیو التشغیلیة داف األهن اعة مومجمق ین طرعذ تنف
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 الغاية األولى
 
 

 تعزيز و تطوير التعليم و التعلم
 
 

 
 
 

 تحليل الفجوة بين الوضع الراهن و التصوير المستقبلي
 

 Gap Analysis 
 
 

 المستهدف  الوضع الراهن 

 .المحاولة لألعتماد على التمویل الذاتي 

  عالمیة ارسال طالب للدراسة في جامعات
مرموقة ألكتساب خبرة و نةلها للجامعة و الكلیة 

. 

 . زج التدریسیین في دورات طرائ  التدریس 

  وضع نظام للتحدیث و التطویر المستمر في
 البرامج التعلیمیة .

 صعوبة تغییر الةوانین الوزاریة 

  قلة الموارد المالیة المخصصة من الوزارة 

  التعلیمیة.قلة األساتذة األجانب في العملیة 

 في التعلیم .نوعا  ما سالیب تةلیدیة أتباع أ 

  وضع سیاسة للتحسین المستمر في طرق
 التدریس .

  تدریب هیئة التدریس استخدام التةنیات الحدیثة
 في التدریس .

  وجود بنیة تحتیة جیدة للعملیة التعلیمیة ، من
 قاعات و مدرجات .

  الحدیثة استخدام العدید من هیئة التدریس للتةنیات
في التدریس ، و الزال البعض یستخدم الطرق 

 البسیطة.

  وضع سیاسة للتعلیم التعاوني ) االستعانة
 بالمستفیدین في التعلیم ( .

 . وضع برامج لمتابعة خریجي الكلیة 

  بعض الطالب یتدریون بالمصانع و الشركات و
 البعض االخر یتدربون بالكلیة .

  یةدم الطالب تةریرا  عن التدریب. 
 . قلة في متابعة خریجي الكلیة 

  أصدار أمر أداري بالتةییم الذاتي و ثم تةییم
 األقسام العلمیة في ما بینها .

 و األمتحانات كان  تعدیل أنظمة تةییم الطالب
 تكون الكترونیة.

  التركیز على التةییم النهائي و اهمال التةییم
 . ) الذاتي(المستمر

  أنظمة تةلیدیة في بعض هیئة التدریس یستخدمون
 .عملیة تةییم الطالب 

  تعزیز و تطویر الدعم الطالبي و الخدمات
من خالل أقامة دورات و ندوات  المةدمة للطلبة

 . توعویة للطالب 

 ةدمة میزانیة محدودة للدعم الطالبي و الخدمات الم
 . للطلبة و تبرعات من اصحاب رجال األعمال

 یجعلهم  ل الطالب  باألعباء الدراسیةانشغا
 عن األنشطة الطالبیة .نوعا  ما یعرضون 
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 //امج التعليميةبرالفي لمستمروضع نظام للتحديث والتطوير ا :األول الهدف
 

 
-األنشطة:  

 . م.باألقسا  سیةرادلامج رالباجعة رالجنة لمء نشاإ 1.
 ب الطلا وآراءجعة رالما ریرعلى تةاا  ءلمناهج بناا ثیدلیة لتحآضع و 2.     

  ل.لعموق است حتیاجااطورات ولترات والمتغین واییدلمستفیوا
  مج.رافة للبدلمستهالتعلیمیة ت اجارلمخق اتحةین مد لیة للتأكآضع و  3.
 لتصحیحیة.راءات اجإلذ اتخااللمختلفة امج رالبدم اتةدى مس ةیالیة لآضع و 4.

 

 //التدريس في التغذية الراجعة واستخدامتعظيم دور التعلم الذاتي  ف الثاني:هدلا
 

 
 -: األنشطة 
 

 س.یدرلتاهیئة ب والطلن اني بیرواللكتواتي ذالم التعلاثةافة ر نش 1.

  نیة.رولكتررات إمةل على عمس یدرلتاتشجیع هیئة 2.

  جعیة.رلمب الكتدام استخاعلى ب الطلس وایدرلتاتشجیع هیئة 3.

 تي.ذالم التعلدر امصار فیوت4.
 

 // طرق التدريس في لمستمراين ف الثالث:وضع سياسة للتحسلهدا

 

 -األنشطة :
 

  لحالیة.س ایدرلتطرق افعالیة  س لیة لةیال آعم1.

 تعمیمها.ونجاحها س قیاوفعالة دة یدجس یدرتق طرق بیطعلى تس یدرلتالیة لتشجیع هیئة ل آعم2.
 تةییم الطالب .. أستخدام طرق جدیدة في عملیة 3
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  (2026-2021ديالى ) جامعةم لعلواتيجية لكلية االسترالخطة ا     
  

 //التعليم(من برامج  ينستفيدلمبا ستعانة الف الرابع:وضع سياسة للتعليم التعاوني )الهدا
 
 
 

-األنشطة :  
 

  ت.لتحسیناراح اقتوالحالي اضعه ولصیفي بب ایدرلتم اتةیی  1.

لصلة بالكلیة ت ذات اسساؤلموالمصانع واظیف ولتت امع جهاون تعات الوكوتروبد ةع 2.

  لكلیة.ب االب طیدرتن تتضم
 جعة.رالایة ذبةا  للتغطلصیفي ب ایدرة للتطضع خو 3.

 

 //مس:تعديل أنظمة تقييم الطالبالخا لهدفا

 

-: األنشطة  
 

  ب.الطللر لمستمم التةییامة ظنر أیطوت 1.
  .متحانیةالا ألسئلةودة افي جر لمستمن اة للتحسیضع سیاسو 2.
 .أعطاء الفرص للتدریسیین ألقامة طرق تةییم جدیدة وتطبیةها لغرض تعمیمها في حال تم نجاح العملیة  3.

 

 // للطلبةمة لمقدمات ادلخف السادس:تعزيز وتطوير الدعم الطالبي والهدا

 

 -األنشطة :
 

 بالكلیة.ق فرالموي امستن تحسی. 2 البي.طلم اعدلاة طخر یطوت  1.

 ب.الطمة للدلمةت امادللخدوري لم ایوة للتةطضع خو  4. .صفیةلالاة طألنشر ایطوتل وتفعی 3.

 ن.عیدلمبن واقیولمتفاب الطلاعایة ورلتشجیع م اظضع نو .6 . ذوي الدخل المحدود بالطلاعاية ف ورية الكتشالآضع و 5.
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 الغاية الثانية

تعزيز و تطوير برامج الدراسات العليا بالكلية لسد احتياجات المجتمع من التطوير المهني 
المطلوب والعلمي   

 
 
 
 

  لمستةبلير التصوواهن الرالوضع ابین ة لفجواتحلیل                       
Gap Analysis 

 
 
   

  هنالرالوضع ا
 

  توفر الدراسات العلیا في أغلب
أقسام الكلیة و وضع خطة لفتح 
 .الدراسات العلیا في باقي األقسام

 
 

 للعملیة ة بنیة تحتیة جیدد جوو
ت من قاعا، لتعلیمیةا
  ت.جارمدو

 لعدید من هیئة ام استخدا
لحدیثة في ت ایس للتةنیارلتدا
لبعض زال اال ، ویسرلتدا

  لبسیطة.ق الطرم ایستخد
 لنهائي التةییم التركیز على ا

  لمستمر.ا الذاتي لتةییمل اهماوا
  ن یس یستخدمورلتدابعض هیئة

  .لتةییم اطرق تةلیدیة في 
 ودة مز ختبرات بحثیةمد جوو

ب لعلمیة لطالة األجهزث ابأحد
  لعلیا.ت اسارالدا

 
  فلمستهدا

 
 

 لخطة لفتح الدراسات العلیا لعمل باء ابد
  .في باقي األقسام

 لتطویرواللتحدیث م ضع نظاو 
  ا .لعلیت اسارالدامج المستمر لبرا
 لمستمر في اسیاسة للتحسین  ضعو

  یس.رلتدق اطر
 یس على رلتدایب هیئة رتد

لحدیثة في ت التةنیاام استخدا
  یس.ر لتدا

  بلطالانظمة تةییم أتعدیل. 
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 // العلياامج الدراسات برل ستمرلماألول:وضع نظام للتحديث والتطوير ا دفلها
 
 

  -األنشطة :

 
  م.لعلیا باألقسات اسادرالامج راجعة برالجنة لمء نشاإ 1.

ب الطلوآراء اجعة رالمر ایرعلى تةاء   لمناهج بناث ایدلیة لتحآضع و  .2    

  ل.لعموق است حتیاجاطورات والتوا      رات لمتغیوا
  مج.رافة للبدلمستهالتعلیمیة ت اجارلمخق اتحةین مد لیة للتأكآضع و  3.
 لتصحیحیة.راءات اجالذ اتخاأللمختلفة امج رالبدم اتةدى مس قیا 4.

 
 
 
 

 //طرق التدريس والتقييمفي  ستمرلمف الثاني:وضع نظام للتحديث والتطوير ادلها
 
 

-األنشطة :  
 

 لحالیة.س ایدرلتطرق افعالیة  س قیا 1.

 نجاحها لتعمیمها.س قیاوفعالة دة یدجس یدرتق طرق بیطعلى تس یدرلتاتشجیع هیئة  2.

 ب.الطللر لمستمم التةییامة ظنر أیطوت 3.
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 الغاية الثالثة
 تعزيز و تطوير البحث العلمي في الكلية بما يساعد على التنمية األقتصادية للمجتمع

 
 
 
 
 

  لمستقبلير التصوواهن الرالوضع ابين ة لفجواتحليل                    
Gap Analysis 

 
 
 

 المستهدف الوضع الراهن

  المقدمة من أنخفاض الميزانية
 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

 

  ألية  تنمية مصادر التمويل وضع
الذاتي للبحث العلمي وضمان 

 التوزيع العادل لها .

 األبحاث المنشورة  وجود العديد من
 في مجاالت التخصص.

  االختراع . اتبراء قلة 

  عدم وجود إلية لقياس كفاءة العملية
 البحثية .

 لمشاريع عدم وجود نظام تمويل ل
 البحثية بالجامعة .

 المادي ألعضاء لتشجيع نظام ا ضعف
هيئة التدريس و الباحثين للنشر في 

 المجالت العالمية المتخصصة .

  وضع إلية لقياس كفاءة العملية
 البحثية .

  تشجيع أعضاء هيئة التدريس و
الباحثين في الكلية على االبداع و 

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

 

  عالمیة.ومحلیة ت جهان یع بحثیة مرعلى مشاول لحصاعلى ن لباحثیالیة لتشجیع آضع و 1.

  لبحثیة بالكلیة.ت اإلمكانیازة واجهألن اموى لةصدة استفالاللیة آضع و 2.

  راع.ختالراءات ابوبیةیة طلتوث البحالى ول إلتحاعلى ن لباحثیاتشجیع  3.

  بیةیة.طلتوث البحق ایولتسم اظضع نو 4.

  س.یدرلتاهیئة و لبحثي لعضط النشادى المس ضع مةیاو 5.

نیة زامین بنصیبه مس یدرلتاهیئة و لبحثي لعضط النشادى امط برلم اظضع نو 6.
 وث.لبحا      ت مكانیاوا
 

 الثاني:وضع آلية لقياس كفاءة العملية البحثية.ف دلها
 

 لبحثیة.العملیة ءة اكفاس لةیار معایید یدتح 1.

  لبحثیة.العملیة ءة اكفاس لةیام اظصیاغة ن 2.

  لبحثیة.العملیة ءة افع كفارعلى س یدرلتاتشجیع هیئة  3.

 لتعلیمیة.البحثیة بالعملیة العملیة 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   الیوجد وحدة أو شتتتتعبة بالكلیة تعنى

 بالخدمات المجتمعیة .
   نوعا  النظام اإلداري الروتیني یعی

 من انطالق الخدمات للمجتمع .ما 
  تفعیل دور الكلیة في تطویر األنتاج

 وحل مشاكل المجتمع المحیط .
  بعض النزول الى المجتمع و أقتتامتتة

النشتتتتاطات العلمیة و التي تستتتتتهدف 
 المجتمع .

  هیئة أعضتتاء وجود عدد صتتغیر من
ت التدریس یؤدي أستشارات لمؤسسا

 .المجتمع المحیط 
 األتفتتاقیتتات  وجود عتتدد محتتدود من

 .الخارجیة و البروتوكوالت 
  وجود ألیتتة للتعتتامتتل مع مشتتتتتتتتتاكتتل

 المجتمع المحیط و تطویر األنتاج .
 ط بالكلیة ضتتتتتعف ثةة المجتمع المحی

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

 

 -األنشطة :
   دورات تخصصیة في معالجة بعض مشاكل المجتمع كبعض األمراض المتفشیة في محافظة دیالى .  1.
 
 

 

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

-األنشطة :  
 
 

، ةـــلمختلفت ااـــلتخصصاي ـــفس یـــدرلتاة ـــهیئـــن عي مطـــوتـــ  یرفن یـــوتك . 1

  بالكلیة.ط لمحیالمجتمع ل امشاكل حج والنتار ایطوى تـــعلن یدراـــقن یـــعلمی      ن یراـــكمستش
  .عةد بعض االتفاقیات و البروتوكوالت مع بعض مؤسسات الدولة لغرض خدمة المجتمع   2.
 م.ضاهن وریدلمستفیاثةة ب على كسل لعما 3.
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 الغاية الخامسة
تطويرها بما يحقق رؤية و رسالة الكليةتعزيز القدرات اإلدارية و التنظيمية و   
 
 

 
 
 
 
 

  لمستقبلير التصوواهن الرالوضع ابين ة لفجواتحليل 
Gap Analysis 

 
 
 االالل 
 

 المستهدف 

 
 

 * الوضع الراهن
 

 

 
  تتتدعیم التوجتته الالمركزي إلدارة الكلیتتة بمتتا

 یحة  الكفاءة و اإلنتاجیة

  
 

  ید للوكیل و وجود قرارات تفویض من العم
 رؤساء األقسام كل في ما یخصه .

  عتتتتدم وجود قرارات تفویض في الكتتتتادر
اإلداري لتیستتتتتتتیر العمتتل عنتتد غیتتاب أحتتد 

 الةیادات اإلداریة.

 یعی   و المركزیتتة البیروقراطیتتة و الروتین
تحةی  الكفاءة و اإلنتاجیة بالدرجة المطلوبة 

.  
 

 

 

 

 . تأهیل و تطویر الموارد البشریة بالكلیة 

  كبیر من برامج التدریب ، لكنها وجود عدد
 ال تؤدي إلى إنجاز أهدافها بشكل جید .

  األختتتذ بتتتالنظم اإلداریتتتة الحتتتدیثتتتة اإلدارة
یة في شتتتتتتتؤون الطالب و الشتتتتتتتؤون  اإللكترون

 المالیة .

  یوجتتد خطتتة تتتدریبیتتة متكتتاملتتة لكنهتتا غیر
 ممولة .

  عتتتدم وجود آلیتتتة لةیتتتاس كفتتتاءة العملیتتتة
 التدریبیة .

 وافز و الجزاءات ضتتتتتتتعف نظتتام ربط الح
   بمستوى األداء .
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 //الكفاءة واإلنتاجية بما يحققف األول: تدعيم التوجه الالمركزي إلدارة الكلية لهدا

 

 -األنشطة :
 

  یة.دارإلرارات الةذ اتخاانة في رولمق ایمي بالكلیة بما یحةظلتنل الهیكر ایطوت 1.

  رارات.لةافي صنع ن لعاملیاكة رمشال خالن مداري إلداء األز ایزتع 2.

 ت.یضاولتفا ت وبالصالحیات لیاؤولمسط ابر 3.
 

 //ارد البشرية بالكليةولمف الثاني: تأهيل وتطوير الهدا

 

 -األنشطة :
 

  ب.یدرلتاعملیة ل خالن مداري إلایفي وظلدر الكار ایطوتل وتأهی 1.

  وك.لسلز واإلنجااعلى د تعتمث بحین ییدارإلن افیوظلمام أداء لیة تةییر آیطوت 2.
ة ـــیمیدألكاواة ـــیدارإلدات ااـــلةیس وایـــدرلتاهیئة ـــو عضم أداء یـــة تةیـــلیر آیطـــوت        3.

 وك.لسلز وااـــإلنجاى ـــعلـــد تعتم     ـــث بحی
 داء.ألوى ابمستزاءات لجز وافوالحط ابرلم اظضع نو 4.
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 الغاية السادسة

للكلية لتدعيم العملية التعليمية و البحثية و خدمة المجتمعتنمية الموارد الذاتية   

 
 

 
  
 
 
 

  لمستقبلير التصوواهن الرالوضع ابين ة لفجواتحليل 
Gap Analysis 

 
   

 
 

لمستهدفا  
 

 الوضع الراهن
  تنمیتتتة الةتتتدرات و اإلمكتتتانیتتتات لتوفیر

 التمویل الذاتي للكلیة
 عتماد الكلیة على المیزانیة المةدمة أ

الحكومتتتتة بتتتتدرجتتتتة عتتتتالیتتتتة و من 
 انخفاض نسبة الدعم الذاتي .

 
 
 
 
 
 
 

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

-األنشطة :  
 

الدراسة المسائیة  –زة لممیالتعلیمیة امج رالبل اتي مثذالل ایوفعالة للتمدر مصاداث ستحا        1.

  ضكة مع بعرنتاجیة مشتإیع رمشا -ت راستشاا–یبیة درتدورات  –النفةة الخاصة  –
  تسساؤلما
   لمالیة.ت النفةاط اضب 2.
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 الغاية السابعة
 

 الحصول على اإلعتماد األكاديمي
 
 
 
 
 

  لمستقبلير التصوواهن الرالوضع ابين ة لفجواتحليل 
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 الوضع الراهن المستهدف
 لضتتمان  وطنیةالتةدم لالعتماد من الهیئة ال

 جودة التعلیم و االعتماد .
  وجود وحتتتتدة و أنظمتتتتة لتةییم األداء

 وضمان الجودة بالكلیة .
  تطبی  المعتتتاییر األكتتتادیميGLP  و

RSC  وABET  للبرامج التعلیمیتتتتة

 بالكلیة .
 تطبی  نظام الساعات المعتمدة 

 
 
 
 
 

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

 

 -األنشطة :
 

 لهیئة.ن امد إلعتماب الد وطلإلعتمادم لتةرات استمااملئ وي ولسناتي ذالم التةییر ایرتةل عم 1.
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ى البعيدلمدالطموحات على ا  

تطمح كلیة العلوم بجامعة دیالى على المدى البعید :        
  مة مجتمعیة عالیة دخراء إلجولبحثیة العملیة ا غناءمة إلدعلمیة متةل تحالیزة جهأ كتمتلأن

 وى. لمستا
  عیة.وضومس مةاییومة شفافة ظبةا  ألنت، طیاولمستا جمیع في و في الكلیةل لعمون ایكأن 

  في التصتتتتتنیفات العالمیة في عام  التي تذكر الجامعات و الكلیاتن ضمن مالكلیة تصبح أن

2020.  
 لحةیةیة المجتمع ت اة باحتیاجاطتبریة مدتةلیر مناهج غیر بتكاا. 

 
 

 اتيجيةتربعة والتحديث للخطة االسالمتآلية لضمان التطبيق وا
 
 
 

  تیجیةراالستاة طلخذ ابمتابعة تنفیو دة لجن اضمادة حص وتخت .1

ل لمةبر الشهاة طنشن أع العمید الى رئاستتتتتة الجامعة و للستتتتتید  ثالثة أشتتتتتهر لكر یرفع تةری .2
 ط.لنشاذ ابتنفین جیهها للمختصیولت

ت قاومعوة طألنشز انجات إالدلمختلفة بمعذ التنفیت اجهان مري شهر یرتةد للعمیل سری .3
  ث.یدلتحت احارمةتذ ولتنفیا

ث یدلتحراح اإلقتودة لجن اضماداء وألم اتةییدة حولى اة طألنشز انجار إیرجه تةاوت .4
 د.فعه للعمیورة طبالخوب لطلما
خلیة  دالالبیئة افي راتلمتغیایا  ( لمناقشة ریة )شهدورتیجیة بصفة راإلستاة طلخاتجتمع لجنة  .5

  د.فعه للعمیور ةطبالخوب لطلمث ایدلتحراح اقتواجیة رلخاوا

ت قاولمعواة طلخافي دم لتةدى امن عودة لجن اضمادة حن ومد للعمیوى سنر یرفع تةری .6
 ة.طلخث ایدتحرح مةتدات ولمستجوا

 

 يالىجامعة د –اتيجية لكلية العلوم تراالس لخطةح انجامقومات 
 

  داء.ألافى ودة لجار معاییق بیطعلى تل تعمر ولمستمن التحسیودة والجر ابفكن مؤفاعلة تإدارة  ودجو .1

  تیة.ذالوارد المالتنمیة در لمصاض ابعود جو .2

  ودةلجت الیاوأمة ظبأندارى إلز الجهاس وایدرلتاهیئة ء عضادى أعى لولدة ایاودة و زلجاثةافة ر نش .3

  تیجیةراالستاة طللخث یدلتحوالمتابعة ق وابیطلتن الیة لضماآوجود  .4

ضا رلا دةیاء( وزالنتماء واالولوالثةة )الجماعي ل ابالعم قلتي تتعلاجتماعیة الواخالقیة األم لةیاتنمیة  .5
 بالكلیة .ن لعاملیاجمیع دي یفي لوظلا
 ذ.مة للتنفیزلالد اعوالةراءات واالجت والسیاساوایمیة ظلتنل الهیاكطط والخل ایشمودة للجل لیدضع و   .6
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-  

 اتيجيةترة االسلخطمصادر التمويل الالزم لتنفيذ ا

 
 

 من میزانیة الوزارة و الجامعة . .1
 .التعلیم الموازي الحكومي و تأجیر المراف  الخدمیة للكلیة و من الدراسة المسائیة و النفةة الخاصة .2

 

 المجتمع دمةالكلية للتعليم والبحث العلمي وخسياسات 
 

م تك لذلرة، یثها بصفة مستمدتحو لمجتمعامة دخولعلمي ث البحم والكلیة للتعلیت اجعة سیاسارالكلیة بمم اتهت

 ت.لسیاسااه ذلهر لمستمث ایدلتحواجعة رالتالیة للمطط الخد اعتماا
 

 لتعليمت اتحديث سياساوجعة المر لكليةاخطة 
 

 یة ـسدرالامج ـرالبـررات والمةـودة اجس یـى تةـلتس ایـدرلتاهیئة ب والطلت استبیانال اتحلیم یت

 بةولطلمن التحسیاجه ج أوستنتاواسي ـل درافصـل ة كـبنهای

 ن لتحسیاجه  ج أوستنتاواسى درالم العااسیة بنهایة درالامج رالبررات والمةر ایرسة تةام درایت
  بةولطلما
 ة ـــیة بنهایـــسدرالـــررات المةوامج ـــراللبن جییراـــلخن ایـــلمةیمیر ایراـــتةة ـــسم دراتـــی

  بةولطلمن التحسیاه ـــجج أوتنتاـــسواى ـــسدرالم ااـــلعا
 ا ـتتتتتتمنهم یتم ما لص ستخالوالماضى م اللعان لتحسیاة طخوبالكلیة م لتعلم والتعلیاة طخ سةم درایت

  دة .یدلجاة طلخاى ـه فـجدراال
 ة ـــى لجنـــعلـــرض تعم ویـــلتعلت ااـــى سیاســـیة فونـــلسن ایـــلتحساة طـــیاغة خـــصم تـــی

 .ادهعتماار الكلیة القراعلى مجلس ض لعروالمناقشتها  بالطـــلم و ایـــلتعلون ائـــش
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 لعلمىالبحث ت اتحديث سياساوجعة الكلية لمراخطة 
 

 ـی ـل اتحلیم تـ ـسـ ـتبیاناـ ـسدرالب االت طـ ـلعلیت ااـ ـهیئوا ـ ـدرلتاة ـ ـلتس ایـ ـى تةـ ـودة جس یـ ـ

  بةولطلمن التحسیاجه ج أوستنتاواسى درالم العاالعلیا بنهایة ت ااــسدرالواة ــلبحثیاة ــلعملیا
 ج تنتاـسواى ـسدرالم ااـلعالعلیا بنهایة ت اسادراسیة بالدرالامج رالبررات والمةر ایرتةا سةم درایت

  بةولطلمن ایـلتحساه ـجأو
 ة  ــا بنهایــلعلیت ااــسدرابالــررات لمةوامج ــراللبن جییراــلخن ایــلمةیمیر ایراــة تةــسم دراتــی

  بة.ولطلمن التحسیاجه ج أوتنتاــسواى ــسدرالم ااــلعا
 ــم ا لــمص تخالــسواى ــلماضم ااــللعن یــلتحساة طــخوة ــة للكلیــلبحثیاة طــلخاة ــسم دراتــی

  دةیدلجاة طلخاى ــه فــجدراا الــمنهم تــی
 ت اـتتتتسدرالاة ـتتتتى لجنـتتتتعلرض تعولعلمى ث البحت ایة فى سیاساولسنن التحسیاة طصیاغة خم یت

 ها .دعتماواها رارلكلیة القس اعلى مجلرض لعوالعلمى لمناقشتها ـث البحواا ـلعلیا
 

 لمجتمعاخدمة ت تحديث سياساوجعة الكلية لمراخطة 
 

 بة.ولطلمن التحسیاه جص أولمختلفة الستخالالمجتمعیة طراف األت استبیانال اتحلیم یت  
 ى ـتتتلماضم ااـتتتللعن یـتتتلتحساة طـتتتخوة ـتتتة للكلیـتتتلبیئاة ـتتتتنمیوع ـتتتلمجتمامة دة خطسة خم درایت

  دة.یدلجاة طلخاجه فى درامنها الم یتـم ا لـمص تخالـسوا
 ى ــعلــرض تعوع ــلمجتماة ــمدخت اــى سیاســیة فونــلسن ایــلتحساة طــیاغة خــصم تــی

  ها.دعتماواها رارلكلیة القس اجلعلى مرض لعواع لمناقشتها ــلمجتماة ــمدة خــلجن
 ت اــلجهاع ـى مـلماضم ااــلعاى ـة فـمرلمبون ااــلتعت االـوكوتروبـل تفعیــدى مم یـتةیم تـی

 بة.ولطلمن التحسیاجه ج أوتنتاــسدة واتفیـلمسا
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 التنةالت
 

 
 

نةل خدمات المدرس المساعد )أسراء صفاء أحمد( التدریسیة على المالك الدائم في رئاسة الجامعة الى كلیتنا حسب -1
 . 2021ط1ط19في  233األمر األداري 

)م.م یاسر موف  مهدي ( من كلیتنا الى رئاسة الجامعة ط قسم شؤون الطلبة حسب األمر نةل خدمات التدریسي  -2
 .2021ط6ط14في  1592اإلداري 

نةل خدمات التدریسي )م.م عمار عبدالوهاب داود( من كلیتنا الى رئاسة الجامعة ط قسم شؤون العلمیة حسب األمر  -3
 .2021ط6ط2في  1488اإلداري 

 (15العدد )-1 ورش عمل
 (6إقامة ورش عمل االعدد )-2

 .2021ط1ط17في  164تشكیل اللجنة االمتحانیة لةسم علوم الحیاة حسب األمر اإلداري  .1 لجان
 882أعادة تشكیل لجنة األستالل للنظر في ترقیة التدریسي )م.د منتظر خمیس مصطفى( حسب األمر اإلداري  .2

 . 2021ط3ط22في 
في  907التدریسي )أ.م.د عدویة علي محمود( حسب األمر األداري  تشكیل لجنة األستالل للنظر في ترقیة .3

 . 2021ط3ط23
تشكیل لجنة األستالل المةترحة من قسم علوم جیولوجیا النفط والمعادن لمعاملة ترقیة )أ.م.د منذر ظاهر  .4

 . 2021ط3ط23في  913نصیف(حسب األمر األداري 
ب لمعاملة ترقیة )م.علي عبدالرحمن محمود( حسب األمر تشكیل لجنة األستالل المةترحة من قسم علوم الحاسو .5

 . 2021ط3ط24في  916األداري 
 . 2021ط3ط24في 917تشكیل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستیر)عطارد صالح حسن( حسب األمر اإلداري  .6
یا تشكیل لجنة تدقیةیة لتدقی  الماسترشیت ودرجات السعي والدرجات النهائیة لطلبة الدراسات العل .7

 . 2021ط3ط24في  923حسب األمر األداري  2021ـ2020)الماجستیر(للعام الدراسي 
في  932حسب األمر األداري  2021ـ2020أعادة تشكیل اللجنة الخاصة بدورة الكفاءة للغة األنكلیزیة للعام  .8

 . 2021ط3ط24
 . 2021ط3ط28في  943ي تشكیل لجنة مناقشة رسالة الماجستیرللطالب )علي منهل حمید( حسب األمر األدار .9



 

تشكیل لجنة األستالل للنظر في ترقیة التدریسي على مالك رئاسة الجامعة )م.د عثمان سلمان أبراهیم( حسب  .10
 . 2021ط3ط28في  950األمر األداري 

في  957حسب األمر األداري  2021ـ2020أعتماد اللجنة العلمیة لةسم التةانة األحیائیة في كلیتنا للعام  .11
 . 2021ط3ط28

 . 2021ط3ط28في  963تشكیل لجنة تدقی  ملفات األستاذ األول في كلیتنا حسب األمر األداري  .12
 . 2021ط3ط30في  973تشكیل لجنة متابعة نشاطات الخطة العلمیة حسب األمر األداري  .13
منذر ظاهر تشكیل لجنة األستالل المةترحة من قسم علوم جیولوجیا النفط والمعادن لمعاملة ترقیة المدرس )أ.م.د  .14

 . 2021ط4ط1في  1007نصیف(حسب األمر األداري 
 . 2021ط4ط6في  1024تشكیل لجنة مناقشة طالبة الماجستیر)هالة جاسم فیحان( حسب األمر األداري  .15
 . 2021ط4ط6في  1038تشكیل لجنة اختبار األستاذ األول في كلیتنا حسب األمر األداري  .16

في  568حسب األمر األداري  2021ـ2020لیا )الماجستیر( للعام تشكیل لجنة السمنار لطلبة الدراسات الع .17
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حسب األمر 2022ـ2021تشكیل لجنة خاصة بالمركز األرشادي للتةدیم للدراسات العلیا في كلیتنا للعام الدراسي  .18
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 . 2021ط2ط16في  594األمر األداري تشكیل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستیر )أیالف حسین علي( حسب  .19
 2ط16في  599تشكیل لجنة لتدقی  ملفات كافة مالك كلیتنا وتثبیت الوثائ  غیر المتوفرة حسب األمر األداري  .20

2021. 
في  600أعادة تشكیل لجنة األستالل للنظر في ترقیة التدریسیة )م.د فاطمة محمد عبود( حسب األمر األداري  .21
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خریجي طلبة قسم علوم الفیزیاء للعام  تشكیل لجنة تدقیةیة تتولى النظر في التغییرات الحاصلة على معدالت .36

 . 2021ط2ط4في  442حسب األمر األداري  2020ـ2019الدراسي 
 . 2021ط2ط3في  415تشكیل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستیر)حنین مهدي حسن( حسب األمراألداري  .37
في 412داري أعادة تشكیل لجنة األستالل في ترقیة التدریسي )م.دجاسم محمد خلیل( حسب األمر األ .38

 . 2021ط2ط2
في  405تشكیل لجنة األستالل للنظر في ترقیة التدریسي )أ.م.د طه محمد حسین( حسب األمر األداري  .39

 . 2021ط2ط2
تشكیل لجنة لغرض تحویل النظام الدراسي من السنوي الى الفصلي لةسم علوم الكیمیاء حسب األمر األداري  .40

 . 2021ط1ط31في  373
 . 2021ط1ط28في  362لترفیعات في كلیتنا حسب األمر األداري أعادة تشكیل لجنة ا .41
 2021ط1ط21في  265تشكیل لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستیر )ساره محمود عبد س( حسب األمر األداري  .42

. 
 . 2021ط1ط19في  229تشكیل اللجان الخاصة بكلیتنا طالدراسة الصباحیة حسب األمر األداري  .43
 . 2021ط1ط18في  214ل للنظر في ترقیة )م.م زید عبدالهادي عبد( حسب األمر تشكیل لجنة األستال .44
 . 2021ط1ط17في  173تشكیل لجنة تتولى موضوع المبالغ المستلمة حسب األمر األداري  .45
 168حسب األمر األداري  2021ـ2020تشكیل اللجان الخاصة بةسم علوم الحاسوب في كلیتنا للعام الدراسي  .46

 . 2021ط1ط17في 



 

في  167أعادة تشكیل اللجان الخاصة بأقامة المؤتمر الدولي األول والرابع محلیا لكلیتنا حسب األمر األداري  .47
 .2021ط1ط17

 2021ط1ط11في  88حسب األمر األداري  2021ـ2020تشكیل اللجان الخاصة بدورات الكفاءة للعام الدراسي  .48
. 
 . 2021ط1ط5في  15حمید( حسب األمر األداري  تشكیل لجنة األستالل للنظر في ترقیة )م.د عصام حامد .49
في  1721حسب األمر اإلداري  2022-2021تشكیل اللجنة المركزیة لالمتحان التنافسي للعام الدراسي  .50

 .2021ط6ط21

-2021.تشكیل اللجنة الخاصة بمةابلة الطلبة المتةدمین الى االمتحان التنافسي لةسم علوم الفیزیاء للعام الدراسي  .51

 .2021ط6ط21في  1708ب األمر االداريحس 2022

في  1707تشكیل اللجان الخاصة باالمتحان التنافسي للدراسات العلیا لةسم علوم الكیمیاء حسب األمر االداري .52

 .2020ط6ط21

-2021تشكیل اللجنة الخاصة بمةابلة الطلبة المتةدمین الى االمتحان التنافسي لةسم علوم الكیمیاء للعام الدراسي  .53

 2021ط6ط21في  1706ب األمر االداريحس 2022

حسب األمر  2022-2021تشكیل اللجنة التدقیةیة لالمتحان التنافسي لةسم علوم الحاسوب للعام الدراسي  .54

 .2021ط6ط21في  1705االداري

تشكیل اللجنة الخاصة بمةابلة الطلبة المتةدمین الى االمتحان التنافسي لةسم علوم الریاضیات للعام الدراسي  .55

 .2021ط6ط21في  1704حسب األمر االداري 2021-2022

-2021تشكیل اللجنة الخاصة بمةابلة الطلبة المتةدمین الى االمتحان التنافسي لةسم علوم الحاسوب للعام الدراسي  .56

 .2021ط6ط21في  1703حسب األمر االداري 2022

في  1687الفیزیاء حسب األمر اإلداري تشكیل اللجان الخاصة باالمتحان التنافسي للدراسات العلیا لةسم علوم  .57

 .2021ط6ط20

 1685تشكیل اللجان الخاصة باالمتحان التنافسي للدراسات العلیا لةسم علوم الریاضیات حسب األمر اإلداري  .58

 .2021ط6ط20في 



 

داري تشكیل اللجان الخاصة باالمتحان التنافسي للدراسات العلیا لةسم جیولوجیا النفط و المعادن حسب األمر اإل .59

 .2021ط6ط20في  1684

تشكیل لجنة لوضع و تصحیح اسئلة االمتحان التنافسي للدراسات العلیا لةسم علوم الفیزیاء حسب األمر اإلداري  .60

 .2021ط6ط20في  1670

 .2021ط6ط16في 1649تشكیل لجنة لغرض متابعة االمتحان التنافسي لةسم علوم الحیاة حسب األمر اإلداري  .61

حانیة للدراسات االولیة ) الصباحي و المسائي ( و الدراسات العلیا الخاصة باقسام كلیتنا للعام تشكیل اللجان االمت .62

 .2021ط6ط16في  1646حسب األمر االداري 2021-2020الدراسي 

لةسم علوم الكیمیاء حسب  2022-2021تشكیل لجنة وضع و تصحیح أسئلة االمتحان التنافسي للعام الدراسي  .63

 .2021ط6ط16في  1630األمر اإلداري 

 .2021ط6ط16في  1629تشكیل لجنة لمراقبة االمتحان التنافسي لةسم علوم الكیمیاء حسب األمر االداري .64

 .2021ط6ط16في  1628تشكیل لجنة اكمال بیانات الطلبة الخریجین لةسم علوم الكیمیاء حسب األمر اإلداري  .65

في  1627حسب األمر اإلداري  2022-2021ي تشكیل لجنة تدقی  نتائج االمتحان التنافسي للعام الدراس .66

 .2021ط6ط16

في  1626تشكیل اللجان الخاصة باالمتحان التنافسي للدراسات العلیا لةسم علوم الحاسوب حسب األمر االداري .67

 .2021ط6ط16

لةسم علوم الحاسوب حسب األمر اإلداري  2022-2021تشكیل لجنة لمراقبة االمتحان التنافسي للعام الدراسي  .68

 .2021ط6ط16في  1625

 .2021ط6ط15في  1614تشكیل لجنة تحةیةیة حسب األمر اإلداري  .69

 .2021ط6ط12في  1588تشكیل لجنة استالل الكتروني لطلبة الدراسات العلیا حسب األمر االداري .70

 .2021ط6ط14في  1585اعادة تشكیل اللجان الخاصة بةسم علوم الحاسوب حسب األمر اإلداري  .71



 

 .2021ط5ط30في  1458جان الخاصة بةسم علوم الفیزیاء حسب األمر اإلداري اعادة تشكیل الل .72

 .2021ط5ط25في  1417تشكیل لجنة مناقشة رسالة ماجستیر حسب األمر االداري .73

في   1414تشكیل اللجان الخاصة بإقامة المؤتمر الدولي األول و الرابع محلیا لكلیتنا حسب األمر اإلداري  .74

 .2021ط5ط24

 .2021ط5ط24في  1403دارة اعمال الدفاع المدني في كلیتنا حسب األمر اإلداري تشكیل لجنة إ .75

 .2021ط5ط23في  1378تشكیل لجنة تدقیةیة حسب األمر اإلداري   .76

 .2021ط5ط23في  1377تشكیل لجنة تدقیةیة حسب األمر اإلداري  .77

في  1340لیتنا حسب األمر اإلداري اعادة تشكیل اللجنة الخاصة بالمركز االرشادي للتةدیم للدراسات العلیا في ك .78

 .2021ط5ط10

في  1336تشكیل لجنة مناقشة اطروحة طالب دكتوراه في قسم علوم الفیزیاء حسب األمر اإلداري  .79

 .2021ط5ط10

 .2021ط5ط9في  1335تشكیل لجنة مناقشة رسالة ماجستیر في قسم علوم الحاسوب حسب األمر اإلداري  .80

 .2021ط5ط9في  1313یر في قسم علوم الحاسوب حسب األمر اإلداري تشكیل لجنة مناقشة رسالة ماجست .81

 تشكیل لجنة استالل حسب األمر اإلداري  .82
1281 
 .2021ط5ط3في  1300تشكیل لجنة مناقشة اطروحة طالب دكتوراه في قسم علوم الفیزیاء حسب األمر اإلداري  .83

 .2021ط4ط12في  1106تشكیل لجنة استالل حسب األمر اإلداري  .84

 .2021ط4ط12في  1111لجنة تتولى تدقی  الماستر شیت االلكتروني حسب األمر اإلداري  تشكیل .85



 

 .2021ط4ط20في  1181تشكیل لجنة استةبال و تدقی  ملفات المتةدمین للدراسات العلیا حسب األمر اإلداري  .86

 . 2021ط4ط20في 1180تشكیل لجنة مناقشة رسالة طالب ماجستیرفي قسم علوم الحیاة حسب األمر األداري  .87

 . 2021ط4ط20في 1178تشكیل لجنة مناقشة رسالة طالب ماجستیرفي قسم علوم الحیاة حسب األمر األداري  .88
 2021ط5ط3في  1281تشكیل لجنة األستالل المةترحة من قسم علوم الریاضیات في كلیتنا حسب األمر األداري  .89

. 

 2021ط5ط3في  1300اء حسب األمر األداري تشكیل لجنة مناقشة أطروحة طالب دكتوراه في قسم علوم الفیزی .90

. 

 . 2021ط5ط3في  1295تشكیل لجنة الدفاع المدني المركزیة والفرعیة في كلیتنا حسب األمر األداري  .91

 . 2021ط5ط2في 1260تشكیل لجنة مناقشة رسالة طالبة ماجستیرحسب األمر األداري  .92

في  975جاسم( من مدرس مساعد الى مدرس حسب األمر األداري  ترقیة التدریسیة )م.م زینب محمد علي -  1 ترقیات علمیة
 . 2021ط3ط30

 2021ط3ط3في  757ترقیة التدریسیة )ندى أسماعیل أبراهیم( من مدرس مساعد الى مدرس حسب األمر األداري  -2
. 

 . 2021ط1ط31في  372ترقیة التدریسیة )م.وفاء شمخي جبر( من مدرس الى أستاذ مساعد حسب األمر األداري  -3
في  370ترقیة التدریسي )م.م أحمد نصیف جاسم( من مدرس مساعد الى مدرس حسب األمر األداري  -4

 . 2021ط1ط31
 ط1ط31في  369ترقیة التدریسي )م.م محمد علوان فرحان( من مدرس مساعد الى مدرس حسب األمر األداري  -5

2021 . 
في  369رس مساعد الى مدرس حسب األمر األداري ترقیة التدریسیة )م.م جولیت كاظم داود( من مد -6

 . 2021ط1ط31
في  369ترقیة التدریسي )م.م أحمد حاتم علوان( من مدرس مساعد الى مدرس حسب األمر األداري  -7

 . 2021ط1ط31
 2021ط1ط27في  346ترقیة التدریسیة )م.م وسن سعد أحمد( من مدرس مساعد الى مدرس حسب األمر األداري  -8

. 
 

في  1673ترقیة التدریسي )نور صباح احمد ( من  مدرس مساعد  الى مدرس حسب األمر االداري -9
 .2021ط6ط20

 . 2021ط6ط20في 1667ترقیة التدریسي )عمر احمد موف  ( من مدرس الى استاذ مساعد حسب األمر اإلداري  -10



 

 .2021ط5ط3في  1287سب األمر اإلداري ترقیة التدریسي ) مهدي حاتم دیوان ( من استاذ مساعد الى استاذ ح -11
ـ ترقیة التدریسیین )م.د جاسم محمد خلیل( ،)م.د ندى سهیل أحمد (،)م.زینة محمد علي عباس (من مرتبة مدرس 12

 . 2021 ط4ط28في  1252الى أستاذ مساعد حسب األمر األداري 
أنوار نورالدین عمران( من مرتبة مدرس  ـ ترقیة التدریسیین )م.د لمى سلمان عبد(،)م.د عباس محي رسول(،)م.د13

 . 2021ط4ط28في  1251الى أستاذ مساعد حسب األمر األداري 
في  1296ـ ترقیة التدریسي )أ.م.د طه محمد حسن( من مرتبة أستاذ مساعد الى أستاذ حسب األمر األداري 14

 . 2021ط5ط3
 

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي ط دائرة البحث و التطویر ایفاد التدریسي )أ.د احمد نجم عبد ( الى  -1 (ایفادات ) داخل 
 .2021ط3ط28في  962حسب األمر اإلداري 

ایفاد )أ.د زیاد طارق خضیر ( الى جامعة تكریت ط كلیة العلوم لالشتراك كعضو في لجنة االمتحان  -2
 .2021ط1ط31في  391الشامل لطالب دكتوراه حسب األمر اإلداري 

د طارق خضیر(الى جامعة بغدادطكلیة العلوم للبنات في لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه ایفاد )أ.د زیا -3
 . 2021ط3ط16في  826حسب األمر اإلداري 

إیفاد األستاذ الدكتور)تحسین حسین مبارك( عمید كلیتنا الى جامعة بغدادطكلیة التربیة للعلوم الصرفةطأبن  -4
في  989دراسات علیا حسب األمر األداري الهیثم لغرض الحضور ورئاسة لجنة مناقشة طالب 

 . 2021ط3ط30
إیفاد األستاذ الدكتور)تحسین حسین مبارك( عمید كلیتنا الى محافظة بغدادطوزارة التعلیم العالي والبحث  -5

العلميطجهازاألشراف والتةویم العلمي لغرض حضور األجتماع الخاص بتسمیة كلیة العلوم واألداب في 
 . 2021ط3ط3في  749ب األمر األداريالجامعة األمریكیة حس

أیفاد األستاذ الدكتور )زیاد طارق خضیر( الى جامعة تكریت طكلیة العلوم كعضو في لجنة األمتحان  -6
 . 2021ط1ط31في  391الشامل لطالب دكتوراه حسب األمر األداري 

تكریت طكلیة العلوم أیفاد أ.د زیاد طارق خضیر ،أ.م.د عمار عایش حبیب ،أ.أسعد أحمد كامل الى جامعة  -7
 . 2021ط1ط12في  118في لجنة مناقشة طالب ماجستیر حسب األمر األداري 

أیفاد األستاذ الدكتور )زیاد طارق خضیر( الى جامعة الموصل طكلیة التربیة للعلوم الصرفة لكونه عضوا  -8
 . 2021ط3ط8في  778في لجنة رسالبة طالب ماجستیر حسب األمر األداري 

 
األستاذ الدكتور ) تحسین حسین مبارك( الى كلیة االسراء الجامعة لحضور افتتاح الورشة النةاشیة ایفاد  -9

 . 2021ط6ط29في  1795االبداعیة الثانیة حسب األمر اإلداري 
ایفاد )أ.م.د جاسم محمد منصور( الى جامعة الموصل ط كلیة التربیة للعلوم الصرفة لغرض مناقشة رسالة  -10

 .2021ط6ط22في  1724األمر اإلداري ماجستیر حسب 



 

في  1723ایفاد )أ.د زیاد طارق خضیر ( الى جامعة الموصل ط كلیة التربیة للعلوم حسب األمر اإلداري  -11
 .2021ط6ط22
 

ایفاد )أ.د زیاد طارق خضیر ( الى جامعة بغداد ط كلیة التربیة للعلوم الصرفة ط ابن الهیثم لكونه رئیسا   -12
 .2021ط6ط20في  1679قشة رسالة ماجستیر حسب األمر اإلداري في لجنة منا

في  1668ایفاد السید )علي غضبان محمد (الى محافظة بغداد لتدقی  وثائ  حسب األمر اإلداري  -13
 .2021ط6ط20

ایفاد األستاذ الدكتور ) تحسین حسین مبارك( الى الجامعة التكنولوجیة لحضور المؤتمر العلمي الدولي  -14
 .2021ط5ط31في  1471امس حسب األمر اإلداري الخ

ایفاد األستاذ الدكتور ) تحسین حسین مبارك( الى الجامعة التكنولوجیة لحضور المؤتمر العلمي الدولي  -15
 .2021ط5ط27في  1429الخامس للبیئة و التنمیة المستدامة حسب األمر اإلداري 

شةالوة لغرض اجراء برنامج الكورس الحةلي  –یل ایفاد تدریسین و طالب كلیتنا الى محافظة ارب -16
 .2021ط5ط25في  1418الخاص بتدریب الطلبة حسب األمر اإلداري 

  
 

 إقامة حلةة نةاشیة  -1 أخرى 
 (.2إقامة حلةات نةاشیة العدد ) -2
 (.11إقامة ندوات علمیة عدد ) -3

  انشطةعامة

 . 2021ط2ط4)المنضدة( لطالب كلیتنا على قاعة األنشطة الطالبیة بتاریخ أقامة بطولة تنس الطاولة  ـ1 أنشطةریاضیة
 . 2021ط2ط8ـ أقامة بطولة التدریسیین بلعبة )الشطرنج( على قاعة األنشطة الطالبیة بتاریخ 2

 
 .2021ط5ط26إقامة معرض الرسم یوم االربعاء المواف   -3

 نا.إقامة بطولة الجامعة بخماسي كرة الةدم لطالب كلیت -4

 (17ترقین قید عدد ) -1 ترقین قید 
 (6العدد )-2

  تأجیل

 1168الدراسة الصباحیة =  -1 مشاركةاالمتحانات
 345الدراسة المسائیة =  -2

 381أعتماد العمل التطوعي المتمثل ب)تغلیف وحدادة واجهة قسم علوم الحیاة( حسب األمر األداري -1 أخرى تذكر
 . 2021ط2ط31في 

 الكلیة باجهزة تكیف و تبرید لغرف الشعب و الوحدات و المختبرات التابعة للكلیة .تجهیز  -2
 صیانة االالت و المعدات الكهربائیة في مختبرات الكلیة  . -3



 

  
 
 

مع منظومة میكانیكیة رطبة مع كرات ذات متحسس ضمن مستلزمات وحدة  -CO24 تجهیز الكلیة بمطفاة 

 الدفاع المدني .
 .19لتطوعي المتمثل بتوزیع بوسترات لتشجیع الطلبة على اخذ لةاح كوفید اعتماد العمل ا -5
اعتماد العمل التطوعي المتمثل بالتنظیم و المساهمة في التواصل مع الجامعات االجنبیة و االستمرار في  -6

 اعطاء كورس اللغة االنكلیزیة  .

 ( لةسم علوم الحیاة .Centerfugeاعتماد العمل التطوعي المتمثل بشراء جهاز طرد مركزي )  -7

 اعتماد العمل التطوعي المتمثل بصیانة و طالء ملعب الطائرة و الریشة في كلیتنا. -8
 اعتماد العمل التطوعي المتمثل بتجهیز شعب الكلیة بمحلول كحولي معةم . -9

 في كلیتنا . 2( عدد hotplateاعتماد العمل التطوعي المتمثل بتصلیح جهاز ) -10

إقامة المؤتمرالعلمي الدولي األول للعلوم الصرفة تحت شعار ) العلوم الصرفة ركیزة اساسیة في  -1 المؤتمرات
 ( و بالشراكة مع جامعة ویسترن میشغان االمریكیة .2021ط5ط27-26التطور( للفترة ) 


