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 ستراتيجية لكلية الهندسة جامعة ديالىالخطوط الرئيسية للخطة اال

 فريق اعداد الخطة -1

داء الجممممممامعي واعتمممممممادا علممممممى شمممممعبة ضمممممممان الجممممممودة واالتممممما إعممممممداد  مممممم   الخط مممممم ة ممممممم   بمممممم  

رؤيممممممة كليممممممة الهندسممممممة وسطممممممم التلسممممممي  فممممممي اال سمممممما  العلميممممممة المبنيممممممة علممممممى ت ريممممممر الت يمممممميا 

 .ال اتي

 المتابعة يقفر -2

( 181وحسب االمر االداري المر ا ) تا تشكي  فريق لغرض متابعة سطة تنفي  سطة ألكلية الستراتيجية

 ( وال ي يتألف م :8/5/2017الصادر م  امان مجلس كلية الهندسة وبتاريخ )

 رئيسا                    أ.م.د. قاسم حميد جلعوط •

 عضوا          م.د. نصر هللا سلمان خلف         •

 عضوا             م.د. روكان علي احمد             •

 عضوا          م.د. سعد عبد المجيد سلمان      •

 ضواع          م.م. ايمن كريم هنيكش            •

 نب ة موجزة ع  الكلية -3

 مو عهمممما علممممى  1998 عمممما  وااللكترونيممممة الكهربائيممممة الهندسممممة كليممممة باِسمممما الهندسممممة كليممممة تأسسمممم 

 ديمممالى/  الكهربائيمممة للصمممناعا  المهنمممي للتمممدريب كمركمممز 1975 عممما  بناياتممم  تشمممييد تممما الممم ي اللمممالي

 وتلتمممموي المستنصممممرية للجامعممممة تابعممممة الكليممممة وكانمممم . العرا يممممة والمعممممادن الصممممناعة لممممو ارة التمممماب 

 ومممم , االلكترونيمممة الهندسمممة و سممما الكهربائيمممة والمكمممائ   ندسمممةال درة  سممما  مممما ف مممم  سممممي  علمممى

 وسممار  داسمم  ممم  التدريسمميي  عممدد تزايممد وبعممد. 1999عمما  تأسيسممها بعممد ديممالى بجامعممة التل مم  ثمما

 اسمممممها تغييممممر تمممما 2004-2003  الدراسممممي العمممما  حتممممى الهندسممممية التخصصمممما  وبمختلممممف العممممرا 

   نممما   ولتكممون.شمممولية أكثممر لتصمممب  الهندسممة  كليممة إلممى وااللكترونيمممة الكهربائيممة الهندسممة كليممة ممم 

  سممممو   حاجممممة وحسممممب  مختلفممممة   ندسممممية  وبتخصصمممما   علميممممة  ا سمممما  اسممممتلدا   فممممي  امكانيممممة

 . عا   بشك  العرا   وفي ساص  وج   على ديالى  ملافظة  في  العم 

 : الكلية في لميةالع  سا الا

 سنة التأسيس ال سا

 1998 . الكهربائية والمكائ  ال درة   ندسة  سا.1 

 1998 االلكترونية  الهندسة   سا.2

 2003 والبرامجيا  اللاسبا   ندسة.3

 2002 االتصاال   ندسة  سا.4

 2004 المدنية  الهندسة  سا.5

 2008 الميكانيك   ندسة   سا.6

 2012 لكيمياويةا الهندسة  سا.7

 2013 المواد   ندسة  سا.8

 2016 العمارة  ندسة  سا.9
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 (الرؤية، الرسالة واال داف) جامعة ديالى-كلية ألهندسة -4

 ألرؤيـــة

تسمممممعى كليمممممة الهندسمممممة المممممى تل يمممممق  متطلبممممما  المجتمممممم  المللمممممي والمممممدولي مممممم  الكممممموادر الهندسمممممية 

بممممرامت جا  جممممودة عاليممممة ومعتمممممدة عالميمممما المتخصصممممة وتل يممممق طايمممما  الطالممممب المتخممممر  ممممم  سمممم   

 واطناء المجتم  ب يادا  مهنية  علمية جا   درا  بلثية وتطبي ية رفيعة المستوى.

 

 ألرسالــة

تعمممم  كليمممة الهندسمممة علمممى بنممماء  مممدرا  علميمممة ومهاريمممة لمجموعمممة مممم  العلمممو  المترابطمممة والمتكاملمممة فمممي 

مممم  بلمموت  مسمممتوى علممممي وحرفممي يي لممم  للنجممما  فمممي  كافممة المجممماال  الهندسمممية  لممتمك  الطالمممب المتخمممر 

ميمممدان العمممم  التنفيممم ي وبنممماء ال مممدرا  فمممي العلمممو  النظريمممة  تي لممم  لمممدسو  البمممرامت المت دممممة فمممي مجممما  

 االستصاص الد يق .

 

 األ داف

اعمممداد مهندسمممي  مختصمممي   مممادري  علمممى تلبيمممة حاجمممة المجتمممم  فمممي كافمممة ال طاعممما  وبفروعهممما  -1

 كافة.

وير ال مممممدرا  المعرفيمممممة والمهمممممارا  التكنولوجيمممممة ال  ممممممة  ألعمممممداد ال يمممممادا  العمممممم  علمممممى تطممممم -2

 المهنية في مختلف التخصصا  الهندسية.

بنممممماء وتطممممموير البمممممرامت التمممممي تخمممممد  مجممممما  التعلممممميا المسمممممتمر والتنميمممممة المسمممممتدامة لل مممممدرا   -3

 الهندسية المختصة  م  س   تنمية ال درا  االستشارية والبلثية المت دمة.

 س  العمودي بتطوير البرامت االكاديمية العليا وتنشيم البرامت البلثية المنتجة.التو -4

 العم  على تل يق االعتمادية الدولية للبرامت االكاديمية المعتمدة. -5

 

 اللاجة الى التخطيم االستراتيجي  -6

 منمممم  تاسمممميس كليممممة الهندسممممة )الهندسممممة الكهربائيممممة وااللكترونيممممة سمممماب ا( ب سمممممي ال ممممدرة والمكممممائ 

الكهربائيمممة والهندسمممة االلكترونيمممة والكليمممة فمممي حالمممة تطمممور وتوسممم  مسمممتمر اج اسمممتمر  فمممي التوسممم  

مممم   سممممي  علميمممي  المممى  2016المممى  1998االف مممي لتشمممهد ا ديممماد عمممدد اال سممما  العلميمممة منممم  العممما  

ا سممما  علميمممة اضمممافة المممى تممموفير بمممرامت الدراسممما  العيممما فمممي  سممممي  مممم   ممم   اال سممما  التسمممعة، ان  9

النشمممماط المممم ي شممممهدت  كليممممة الهندسممممة فممممي السممممنوا  االسيممممرة بعممممد االسممممت رار االمنممممي المممم ي شممممهدت  

ا سممما   3الملافظمممة انعكمممس علمممى الو ممم  العلممممي واالداري فمممي الكليمممة ممممما سمممم  للكليمممة مممم  افتتممما  

علميمممة )الهندسمممة الكيمياويمممة والممممواد والعممممارة( وكممم لك اسمممتلدا  دراسممما  الماجسمممتير فمممي  سممممي 

المدنيمممة والميكانيمممك، توسمممع  سطمممم الكليمممة الطموحمممة علمممى جميممم  المسمممتويا  حيممم  ا داد   الهندسمممة

حركممممة التر يمممما  العلميممممة لتدريسمممميي الكليممممة فممممي السممممنوا  االسيممممرة نتيجممممة ا ديمممماد اال تممممما  بالبلمممم  

العلممممي مممم  سممم   تطبيمممق الخطمممة البلثيمممة وبرنمممامت متابعتهممما اضمممافة المممى التث يمممف المسمممتمر با ميمممة 

المي وع ممممد الممممورا واللل مممما  والنممممدوا  فممممي كمممم  عمممما  دراسممممي مممممما نشممممر المممموعي بهمممم ا النشمممر العمممم
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الموضممموي بمممي  تدريسمممييي الكليمممة اضمممافة المممى ا اممممة مممميتمر العلمممو  الهندسمممية الثممماني والثالممم  الممم ي 

، ركمممز  عممممادة الكليمممة جهود ممما اللثيثمممة فمممي ح ممم  ضممممان 2017سممموف ي ممما  فمممي شمممهر كمممانون االو  

دة ال صممموى مممم  مشمممروي اليونيسمممكو لوممممان الجمممودة والممم ي مكممم  الكليمممة الجمممودة مممم  سممم   االسمممتفا

ممممم  الممممدسو  الممممى مجمممماال  مت دمممممة فممممي تلسممممي  االداء وضممممبم الجممممودة وت يمممميا المممم ا  والتلسممممي  

المسممممتمر،  اممممم  الكليممممة وبجميمممم  ا سممممامها بكتابممممة ت ريممممر الت يمممميا المممم اتي وسطممممم التلسممممي  ووضمممم  

 لاور.اال داف للسنوا  ال ادمة وعلى جمي  الم

مممم   ممم   الم دممممة تتوممم  ا ميمممة التخطممميم السمممتراتيجي لممم لك جسمممد  الكليمممة ممثلمممة بعمادتهممما افكار ممما 

للمرحلمممة ال ادممممة بهممم   الخطمممة التمممي تمثممم  رؤيمممة كليمممة الهندسمممة لخممممس سمممنوا   ادممممة وجلمممك رطممما 

التمممي التلممديا  الكبيمممرة التمممي تواجمم  الكليمممة والجامعمممة والتممي يمكممم  تشمممخي  اعظمهمما باال ممممة الماليمممة 

 .تعم  الكلية على تجاو  ا م  س   تنوي  مصادر الدس  والتموي  ال اتي

 وض  الكلية الستراتيجي -7

 باعتبار ا الكلية اللكومية الوحيدة في ملافظة ديالى حي   ديالى جامعة الهندسة كلية توجد

يبة تشهد الملافظة تنوعا ث افيا واجتماعيا وتعتبر الكلية مصدر ج ب جيد وتتمت  بسمعة ط

 ومصدر اعتماد م   ب  الدوائر الصناعية والخدمية.

 وك لك ميسسا  ال طاي العا  الخاص لل طاي التابعة والمصان  الشركا  م  العديد بالكلية يليم 

 استشارا  و للخريجي  والتعيي  للط ب للتدريب فرص يتي  وشركا  األعما   طاي أو

 لخدمة الملافظة. بلثية ومشاري 

 صا  الهندسة حي  شهد  ميسرا الكلية افتتا  استصاصا  مهمة في الهندسة تنوي االستصا

 مث  الهندسة الكيمياوية والعمارة والمواد.

   شهد  الكلية افتتا  الدراسة المسائية لخدمة  طاي واس  م  المجتم  وتوفير مصدر تموي

 جاتي يندر مثيل  على مستوى الجامعا  اللكومية وبكفاءة وادارة عالية.

 موارد البشرية المتوفرة والبنى التلتية تتي  مساحة واسعة في التطوير والتوس  على جمي  ال

االصعدة حي  لا تواج  الكلية مشاك  مع دة اثناء اللاجة الى افتتا  اي تخص  او تطوير اي 

 .جانب م  جوانب العم  التعليمي واالداري

 SWOTتللي  

 

 Organization and Management الملور االو  : التنظيا واالدارة

 ن اط ال وة
 الجامعيممممة لل يممممادا  جيممممدة ومسمممماحا   ممتمممما ة أبنيممممة وجممممود .1

 وال اعما  للمختبمرا  و والفني اإلداري وللكادري  وللتدريسيي 

 .الدراسية

 المختبريمة األجهمزة م  العديد تأمي  تا ف د الكلية للداثة بالنظر .2

 ع مود سم   م  يةالتعليم العملية تطورا  تواكب والتي اللديثة

 تطويريمة  فمزا  أضماف  مختبريمة أجهمزة بجلب سا م  تجهيز

 .  للطلبة العلمية لل ابليا 

 يتناسمب حمدي  بأثما  والمختبمرا  الدراسمية ال اعما  تجهيز تا .3

 .للكلية الفعلية اللاجة م 

 والتمي المختبمرا  فمي االنترنيم  وسدممة حاسموب أجهمزة وجود .4

 مم  متموفر مما احمد  علمى ط يبماال والتدريسيي  الطلبة تساعد

 .المتوفرة األجهزة م  ال صوى واالستفادة األجهزة

 ن اط الوعف
ال ال  الكلية تعاني م  وجود ن   في األجهزة  .1

المختبرية حي  يصعب إجراء تجارب موحدة 

لكافة الطلبة في نفس الو   لعد  توفر األعداد 

الكافية م  األجهزة لتامي  إجراء التجارب 

 الموحدة.

إلى أث ا  التدريسيي    لة عدد التدريسيي  ييدي .2

بأحما  تدريسية عالية تفو  الم رر بموجب  يك  

عم  عوو  يئة التدريس مما ييثر سلبا على 

 نشاطات  في مجا  البلو .

 لة الكوادر الهندسية م  حملة شهادة  .3

البكالوريوس والدبلو  الفني والتدريسية لمتابعة 

 المختبرا  والتجارب العلمية وصيانة األجهزة.
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 شممممهادة حملممممة ممممم  التدريسممممية الكمممموادر ممممم  العديممممد التلمممما  .5

 المختبمرا  علمى لإلشمراف حمديثا عليها حصلوا التي الماجستير

 .الطلبة إلى سبراتها ون  

 ونمموي كمما تطمموير فممي اللديثممة األجهممزة ممم   سمما تمموفر سمماعد .6

 مجممما  فمممي الكليمممة فمممي التدريسممميي  بهممما ي مممو  التمممي و البلممم

 فمممي ونشممماطاتها المنجمممزة البلمممو  عمممدد رفممم  ممممما تخصصمممها

 .العلمية الميتمرا 

 سم   مم  الرابم  الصمف لطلبمة التخمر  مشاري  مستوى تلس  .7

 التوجمم  تمما حيمم  المختبريممة والمعممدا  األجهممزة احممد  اسممتخدا 

 المتموفر مم  السمتفادةا وملاولمة العملية المشاري  على بالتأكيد

 .اللديثة والمعدا  األجهزة م 

عدد الموظفي  اإلداريي  يزيد م  أعباء إدارة   لة .4

 الكلية.

ملدودية التخصيصا  المالية المخصصة لشراء  .5

األجهزة المختبرية يعيق عمليا  الصيانة 

 والتطوير نلو األفو .

عد  وجود إعتمادا  مالية بالعملة الصعبة لتأمي   .6

شراء أجهزة مختبرية حديثة أو شراء  ط  طيار 

  إلى صيانة يلصر جلك في لألجهزة التي تلتا

 المجهزي  م  داس  العرا .

 الفرص
 المختبرية لألجهزة المخص  المالي التخصي   يادة .1

 المتوفر وتلدي  األجهزة م  احتياجاتها تأمي  م  الكلية لتمكي 

 تخصصا  مجا  في الصناعية والثورا  التطورا  لتواكب لديها

 .الكلية

 الكادر أعباء لت لي  الجيدة يسيةالتدر بالكوادر الكلية دعا .2

 .المتواجد التدريسي

  ندسية بكوادر العلمية واأل سا  الكلية بدعا السما  .3

 الكلية وحاجة يتناسب بما األوائ  األ سا  سريجي وم  كفوءة

 .الكلية م   ضم  االستيعابية وطا تها

 م  مختبرية أجهزة لشراء للكلية مالي اعتماد فت  تسهي  .4

 أطلى سعر ا يكون والتي الستيراد ا وسيم إلى اللاجة دون شأالمن

 .مباشرة الشركة م  تأمين  يمك  ما م 

 الجامعا  م  التدريسية الخبرا  بن   الخاص الدعا  يادة .5

 للكوادر البلثية والزماال  الخبرا  ن   تسهي  س   م  المرمو ة

 على ط يل  مرمو ة جامعا  إلى مشا دة  يارا  أو التدريسية

 الكلية مختبرا  إلى الخبرا  ون   المختبرية األجهزة احد 

 جامعا  في الكليا  م  مثي تها م  يتناسب ال ي بالشك  وتطوير ا

 مرمو ة عالمية

 التلديا 
 لة الدعا المالي في جوانب تامي  وتلدي  األجهزة .1

المختبرية تيدي إلى جع  التجارب المختبرية عبارة 

كررة وبالتالي تيدي إلى عد  ا تما  م  ع  تجارب مت

 ب  الطلبة بمادة المختبر بالنظر لعد  إجراء أي تطوير 

 على األجهزة بما يت ء  وتطورا  العصر.

 لة الدعا بالكوادر الهندسية تجع  م  وجود حل ة .2

مف ودة بالتعليا وبالتالي ستف د المختبرا  العلمية التي 

 ب  الكوادر الهندسية ال تكون متابعتها بشك  كبير م  

تتناسب م  ما متوفر م  أجهزة لعد  استغ لها بالشك  

 األمث .

 

 

 Program Educational Objectives (PEOs) الملور الثاني : اال داف التعليمية للبرنامت

 ن اط ال وة
 والجامعة للكلية تعليمية ؤا داف ورؤية رسالة  نا  -1

 .لهما االلكتروني المو   على منشورة

لك  برنامت دراسي ويتا  ة نا  رؤي  وا داف واضل -2

 سنويا. اتلديثه

 

 

 

 ن اط الوعف
 ةطر  ت ييا وتلدي  اال داف التعليمي -1

وال ت ب  ال ياس وعلى  ةطير واضل

 .ةاالطلب تكون شفهي  وجاتي

رؤى ورساال  البرامت تا وضعها بعد  -2

تأسيس البرامت وتثبي  منا جها و ي 

ية و  ا يلد  تباعد اتجا  جديد في الكل

 .ةبينها وبي  المنا ت المعتمد

 الفرص
 .ا تما  و ار  التعليا العالي بالبل  العلمي في العرا 

 

 التلديا 
 ياس التماسك بي  اال داف  ةصعوب -1

التعليمي  والمنا ت وسياسي  البرنامت 

الدراسي وبي  الث ث  عوام  الساب   

وجلك الن ك  م   ةوبي  رسالة الكلي

 ةبصور  داف والمنا ت وضع اال

 وال تعتمد احدا ما على االسرى ةمست ل
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 Staff and Faculties الملور الثال  : الموظفون والمرافق

 ن اط ال و 

 عدد التدريسيي  يعتبر جيدا جدا وكافيا. .1

تواجد عدد كبير م  التدريسيي  الكما  الدراسا  العليا  .2

 سار  ال طر.

 نسبيا.عدد الموظفي  يعتبر جيد  .3

االبني  المتوفر  تلبي حاجة الكلي  وتوفر المختبرا   .4

 والمكتب  والمرافق الرياضي  المختلف .

 ن اط الوعف
الن   الموجود في العناوي  الوظفيفي   .1

 الخاص  بالمها  االداري .

استصاصا  التدريسيي  تختلف م   سا الى  .2

آسر حي  نجد بعض اال سا  تعاني م  ن صا 

ا سا  اسرى تلتوي على في التدريسيي  و

عدد كافي وك لك تكدس االستصاصا  داس  

ال سا الواحد مث  تواجد عدد كبير م  

اءا  في  سا التدريسيي  المتخصصي  باالنش

 .الهندس  المدني 

 الفرص
الكلي   ي الوحيد  اللكومي  في الملافظ  ل لك فاي سبر   .1

 ا اكاديمي  او اداري  في مجا  الهندس  سوف يكون سيار

 الوحيد  و كلية الهندس .

ا  ءتوافد العديد م  التدريسيي  ضم  برنامت عودة الكفا .2

 و ا م  حملة الشهادا  العليا والخبر  العملي  والعلمي .

تفوي  المجتم  للعم  ضم  الل   اللكومي يعز  م   .3

 فرص الكلي  الست طاب الموظفي .

 

 

 التلديا 
تواجد  الوض  االمني المتردي نوعا ما ي يد م  .1

التدريسيي  المتميزي  اضاف  الى االحتماليا  

الكثير  لهجرة الموجودي  وبالتالي عد  توليها 

 المناصب التي تلتا  الى تخطيم بعيد االمد.

الوض  العا  في البلد ي يد م  االبتكار واالبداي  .2

 بسبب تراكما  اللروب واالوضاي الغير مست ر .

 

 

  Teaching, Learning and assessment علا والت يياالتعليا والت:  الراب الملور 

 ن اط ال وة
رض  جيا في التدريب مث  االجهز  العاء باستخدا  التكنلوالبد .1

)داتا شو( والمصادر المتوفر  على االنترن  و يادة  درة 

الطلبة والتدريسيي  على استخدا  االنترن  لللصو  على 

 المعلوم .

بدء ا بأس  دور أكبر في عملي  م حظة  يادة وعي الطلب  و .2

ئت االنفتا  والتطور ال ي طرأ على التعليا وجلك كجزء م  نتا

 المجتم  العرا ي.

 ن اط الوعف
عد  مصدا ية ت ييما  الط ب للتدريسيي  وجلك  .1

لوعف فها الطلب  بالجود  وا مية رأيها 

ء التدريسي مما يصعب االعتماد وتأثير  على ادا

 ى م حظا  الطلبة.عليها في اللصو  عل

اساليب الت ييا  ي ت ليدي  وتشتم  على  .2

 االمتلانا  التلريري  على االعلب.

اطلب اساليب التدريس تتخ  صفة التعليا وتعتمد  .3

 على االستاج بصور  كبير .

ئق التدريس ت ليدي  وال تواكب التطور طرا .4

 والتكنلوجيا اال بصور  جدا  ليل .

 

 الفرص
مستويا  جيد  لكونها م  المتميزي   الطلب  الم بولون جو .1

 في المرحل  االعدادي .

 

 التلديا 
لا تتل ى الكلي  اي ت رير او ت ييا م  جها    .1

سارجي  واي عملي  ساب   للتطوير ان وجد  
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 فهي جاتي  واجتهادي  م  الكلي . 

ان عد  ضمان التعيي  للطلب  الخريجي  ي ل  م   .2

برامجها فرص الكلي  في است طاب الطلب  في 

المختلف  اضاف  الى رطبتها ال سا  جو فرص 

 تعيي  افو .

 ال يوجد مراجع  ا ران لجامعا  عالمي  او مللي . .3

 

 

 : مخرجا  التعلا الخامسالملور 

 ن اط ال وة
ان المسيولي  على اال سا  العلمي   ا م  اصلاب الخبر   -1

 د م  امكانيا  توصيف مخرجا  التعلا لديها.مما يزي

مشاركة الكلية في برنامت اليونيسكو لومان الجود  في  -2

 الميسسا  التعليمي  العرا ي .

 

 ن اط الوعف
 لة المعلوما  الوارد  حو  نواتت التعلا  -1

ومخرجات  م  س   ح   العم  حي  ال يوجد 

نظا  واض  لتوظيف الطلب  اضاف  الى عد  

  د ة المعلوما  التي ترد وجلك التأكد م

بسبب االفت ار الى مسيولي العم  ال ي  

ي درون سطور  وا مي  عملية التغ ي  

 الرجعي .

 

 الفرص
االط ي الواس  للكلية وحرصها على التطور في تطبي ا   -1

ضمان الجود  وال ي تن ل  الى منتسبيها تدريجيا يوفر 

 وترصينها.فرص  ل تجا  نلو تعزيز مخرجا  التعلا 

ديالى وكلي  الهندس   جامعة في الجامعية ال يادا  ايمان -2

 جودة. ضمان بموضوعة

 

 

 التلديا 
 كليا  في الموحدة الدراسية المنا ت سلوبا .1

 ال رن تسعينيا  في اعتماد  تا ال ي الهندسة

 المنا ت. تطوير يجع   د الماضي

االدار  المركزي  اللالي  للتعليا العالي في  .2

  العرا .

 

 

 الملور السادس : البل  العلمي

 ن اط ال وة
تلس  مستوى مشاري  التخر  لطلبة المرحل  الرابع  نتيجة  .1

 تواجد مختبرا  مجهزة باالجهزة اللديث  وال  م .

افتتا  الدراسا  العليا في  سا المدني سوف يبتدأ في العا   .2

 .2014/2015الدراسي 

بالبلو  ويتا وجود سط  سنوي  علمي  في الكلي  ساص   .3

تتب      الخط  بواسط  شعب  البل  والتطوير م  س   

 برنامت حاسبي.

وجود مجل  ساص  بالكلي  تنشر بلو  تدريسيي الكلي   .4

 وايوا البلو  م  سار  الكلي .

ت و  اال سا  العلمي  بالطلب م  تدريسييها ع  الشروي  .5

 بتسجي  بلوثها بت ديا سمينر اما  اللجن  العلمي  لشر 

 االطار العا  لخطة البل .

 ن اط الوعف
عد  وجود تخصي  مالي ساص بالبل  العلمي  .1

ضم  الموا ن  حي  ي تصر جلك على شراء 

 االجهز  المختبري  الجديد .

 لة عدد الكادر التدريسي في بعض اال سا  - .2

يشغلها بالمها  التدريسي  وبالتالي عد  التركيز 

  م على البلو  واعطاء ا اال مي  ال 
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 الفرص
بلو  في مج    3تتطلب  واني  التر ي  للتدريسيي  نشر  .1

علمي  رصين  مما يدعا البل  العلمي في الكلي  بصور  او 

 اسرى.

التوج  نلو البل  لعلمي ال مناص من  وجلك الن ك  تدريسي  .2

مرطا على ت ديا معامل  تر ي  س   فتر   مني  ملدد  حسب 

الل ب العلمي وباتالي يجب ان يتوج  الى اعداد بلو  رصين  

 ي ل  للتر ي .ت

 

 

 التلديا 
ان بعض التدريسيي  نادرا ما يتوجهون الى  .1

 على التر ي . البل  العلمي اال لسبب اللصو 

التصرف الجامع  اجور االشترا  في الميتمرا  -2

لتدريسييها مما صعب م  امر اشتراكها فيها الرتفاي 

 المصاريف ساص  في دو  الغرب.

 

 

 ا داف الكلية ضم  الخطة الستراتيجية-8

صب ضمن اطار الخطة الستراتيجية العامة للكلية، تتبلور العديد من الرؤى واالفكار التي ت

 في مصلحة خدمة محافظتنا العزيزة، وهو بما يؤدي الى خدمة البلد.

تشمل الخطة الستراتيجية عامة العديد من االهداف الرئيسية التي تضم بين طياتها عدة اهداف 

فصل ندرج الخطوط الرئيسية لخطتنا الستراتيجية اضافة وخطط عمل لتحقيقها وفي هذا ال

 ة قياسه في المستقبل لمعرفة مدى تحققه:الى المحور الذي يتضمنها وكيفي

تطابق أ داف الكلية م  أ داف  ال ياس  الملور الهدف 

 الخط  ة

1 2 3 4 5 

تطوير وتلسي  فعالية الهيك   1

التنظيمي للكلية ووض  الخطم 

واالجراءا  السليمة لومان سير 

 االداء االداري بافو  كفاءة.

التنظيا 

 واالدارة

الزبون ع   نسبة  يادة رضا

 االداء االداري للكلية.

     

 يادة الت ارب والتوا ن بي  ا داف  2

 البرامت وحاجة الجتم 

ا داف 

البرنامت 

 التعليمية

 يادة فرص العم  للخريجي 

بنسبة مرضية مما يعكس 

 جتم مالخدمة الل ي ية لل

     

 يادة برامت الدراسا  العليا في  3

 ا سا  الكلية

ا التعليا والتعل

 والت ييا

ارتفاي نسبة اال سا  التي 

 تتبنى برامت دراسا  عليا

     

استغ   الموارد ال اتية في تلسي   4

المرافق والبنى التلتية واستخدا  

الخبرا  المتوفرة في الكلية لغرض 

 اجراء جلك

 

 الموظفون و

 المرافق

فك االستنا ا  في المرافق م  

ناحية ال اعا  الدراسية ) يادة 

لك  طالب( ورضا  2حة  مسا

التدريسيي  والموظفي  ع  

 المساحا  المتوفرة لديها

وتوفير بيئة عم  مناسبة 

 للتدريسيي 

     

تطوير فعالية التعليا ودعا االنت ا   5

م  التعليا الى التعلا وتنوي  طر  

 الت ييا 

التعليا والتعلا 

 والت ييا

رضا الطلبة ع  طر  تعلمها -

ابليا  وت ييمها و يادة  

ر والبل  وااللتزا  بلو

 .الملاضرا 

     

     ( ABETتل يق متطلبا  )التعليا والتعلا تلدي  المنا ت وتطوير نظا   6
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التعليا لتل يق متطلبا  االعتمادية 

 و يادة فاعلية البرامت الدراسية

ل عتمادية، في الملور  والت ييا

 .الخاص بالمنا ت

  توصيف مخرجا  التعليا لجمي 7

 اال سا  وبجمي  م رراتها

مخرجا  

 التعليا

( ABETتل يق متطلبا  )

ل عتمادية، في الملور 

 مخرجا  التعلابالخاص 

     

توجي  البل  العلمي نلو  8

 االتجا ا  البلثية اللديثة 

 يادة النشر في المج   - البل  العلمي

 الرصينة

 يادة نسب التدريسيي  ال ي  -

 ميةتلصلوا على تر يا  عل

 يادة نسبة التدريسي  -

الناشري  لبلو  في مج   

علمية رصينة الى عدد 

 التدريسيي  الكلي.

     

االرت اء باداء لجان ضمان الجودة  9

في اال سا  وحسب متطلبا  

 ABETا 

ادارة الجودة 

 والتلسي 

تل يق جمي  متطلبا  الت ديا 

 لللصو  على االعتمادية

     

ر الملافظة االنفتا  على دوائ 10

وشركا  ال طاي الخاص وتفعي  

اتفا يا  مشتركة ل ستفادة في 

جانب تطوير الوا   التعليمي 

 وتدريب الطلبة

الع  ا  

 الخارجية 

تطور البرامت التدريبية -

 للطلبة في ا سا  الكلية

تشكي  المجلس االستشاري -

 الصناعي
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 المست بلي والتصور   الرا الوض  بي ( Gap Analysis)  الفجوة تللي -9

 االو  الستراتيجي الهدف

تطوير وتحسين فعالية الهيكل التنظيمي للكلية ووضع الخطط واالجراءات السليمة لضمان سير 

 االداء االداري بافضل كفاءة.

 الرؤية المست بلية الوض  الرا  

   االعتماد بصورة كبيرة على التعام

 الور ي

  الكلية الروتي  الموجود في بعض مفاص 

 

   تنظيا وتبسيم اجراءا  العم  وت لي

الع با  واستخدا  التكنلوجيا اللديثة 

وتسري  انجا   لزيادة كفاءة االدارة

 المعام   االدارية.

  ضعف مهارا  اللاسوب لدى بعض

 الموظفي  العاملي  في الشق االداري

  ضعف تاثير التدريب و لة البرامت

 التدريبية للعاملي 

 خطة التدريبيةعد  وضو  ال 

  تلسي  مهارا  الموظفي  االدارية و

 .استخدا  االتجا ا  اللديثة في االدارة

 

 

 لتل يق الهدف الستراتيجي االو  التنفي لية آ

 الية التنفي  الهدف
   تنظيا وتبسيم اجراءا  العم  وت لي

الع با  واستخدا  التكنلوجيا اللديثة لزيادة 

 كفاءة االدارة

هيك  التنظيمي في الكلية وح ف  يادة مرونة ال -1

اللل ا  التي التي تزيد م  بطئ تنفي  

 االجراءا .

تنفي  منظومة البريد االلكتروني )انتران (  -2

 الداسلي.

 توعية الموظفي  باجراءا  العم   -3

كتابة وتوضي  واع ن مها  العم  لك  شعب  -4

 ووحدا  وا سا  الكلية.

 بعممممض لممممدى اللاسمممموب مهممممارا  ضممممعف 

 االداري الشق في لعاملي ا الموظفي 

 البمممممرامت و لمممممة التمممممدريب تممممماثير ضمممممعف 

 للعاملي  التدريبية

  التدريبية الخطة وضو  عد 

 م  اإلداري الوظيفي الكادر وتطوير تأ ي  -1

 .التدريب عملية س  

 تطوير نظا  لغرض  ياس اثر التدريب -2

 والجزاءا  اللوافز لربم نظا  وض  -3

 األداء بمستوى
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 الثانياتيجي الهدف الستر

  يادة الت ارب والتوا ن بي  ا داف البرامت وحاجة الجتم 

 الرؤية المست بلية الوض  الرا  

التباعد وعد  وضو  اليا   ياس تل يق  •

 ا داف البرامت التعليمية لخدمة المجتم .

وض  نظا  وتصميا استبانا  ل ستفادة  •

م  دوائر الدولة وال طاي الخاص 

حو  برامجنا  لللصو  على م حظا 

 التعليمية  

عد  وجود نظا  والية لللصو  على  •

م حظا  المستفيدي  م  الخريجي  حو  

المنا ت المعتمدة في الكلية وا دافها 

 التعليمية.

وض  نظا  وتصميا استبانا  ل ستفادة  •

م  دوائر الدولة وال طاي الخاص 

لللصو  على م حظا  حو  سريجي 

لعم  الكلية واداء ا في ح   ا

 التخصصي.  

 لة المعلوما  حو  اماك  عم   •

 الخريجي 
تاسيس  اعدة بيانا  الماك  عم   •

 الخريجي 

 

 التنفي  لتل يق الهدف الستراتيجي الثانيلية آ

 الية التنفي  الهدف
 م  ل ستفادة استبانا  وتصميا نظا  وض  •

 على لللصو  الخاص وال طاي الدولة دوائر

   لتعليميةا برامجنا حو  م حظا 

•  

مفاتلة جمي  دوائر الملافظة وشركا   .1

ال طاي الخاص لغرض معرفة احتياجاتها م  

 التخصصا  المتوفرة في الكلية.

استوافة متخصصي  م  سار  الكلية  .2

 لغرض مراجعة المنا ت التعليمية وا دافها.

اجراء ت ييا النظراء م  جامعا  مللية او  .3

 عالمية لغرض مراجعة المنا ت.

 م  ل ستفادة استبانا  وتصميا نظا  وض  •

 على لللصو  الخاص وال طاي الدولة دوائر

 في واداء ا الكلية سريجي حو  م حظا 

 .  التخصصي العم  ح  

•  

مفاتلة جمي  دوائر الملافظة وشركا   •

ال طاي الخاص لغرض معرفة م حظاتها 

 ع  سريجي كليتنا العاملي  لديها.

الخريجي  بعد استبيانا  لغرض معرفة اراء  •

 تجربة العم .

 ا امة ملت ى للخريجي  بصورة سنوية • الخريجي  عم  الماك  بيانا   اعدة تاسيس •

 جم  المعلوما  حو  اماك  عم  الخريجي  •
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 الثال الهدف الستراتيجي 

  يادة برامت الدراسا  العليا الموجودة في ا سا  الكلية

 الرؤية المست بلية الوض  الرا  

وجود برنامجي  للدراسا  العليا في  •

  سمي الهندسة المدنية والميكانيك

 

 يادة نسبة البرامت المتوفرة للدراسا   •

العليا/ عدد اال سا  بوا   ضعف النسبة 

 اللالية.

وجود حاجة مللة الفتتا  الدراسا  العليا  •

في االستصاصا  الكهربائية ) درة 

 والكترونيك واتصاال  وحاسبا (

الدراسا  العليا في تخصصا  افتتا   •

 الهندسة الكهربائية

التوج  نلو فت  دراسا  الدكتوراة في  • توفر كادر كافي الفتتا  دراسة الدكتوراة •

 تخص  الهندسة المدنية

 

 الثال التنفي  لتل يق الهدف الستراتيجي لية آ

 الية التنفي  الهدف

 يادة نسبة البرامت المتوفرة للدراسا   •

ال سا  بوا   ضعف النسبة العليا/ عدد ا

 اللالية.

 تنشيم حركة التر يا  العلمية. •

افتتا  الدراسا  العليا في تخصصا   •

 الهندسة الكهربائية

تنشيم حركة التر يا  العلمية في ا سا   •

 الكهربائية
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 لراب االهدف الستراتيجي 

ية واستخدا  الخبرا  المتوفرة في استغ   الموارد ال اتية في تلسي  المرافق والبنى التلت

 الكلية لغرض اجراء جلك

 الرؤية المست بلية الوض  الرا  

توفر بنى تلتية كافية في الكلية ولك   •

 تو يعها يلتا  الى اعادة النظر

 تمكي  في التلتية للبنى االمث  االستغ   •

 والتوس  والتلس  التطوير م  الكلية

 والعمودي االف ي

 

 الراب لتل يق الهدف الستراتيجي التنفي  لية آ

 الية التنفي  الرؤية المست بلية

 تمكي  في التلتية للبنى االمث  االستغ   •

 والتوس  والتلس  التطوير م  الكلية

 والعمودي االف ي

•  

تنفي  سطة صيانة واسعة للمباني  •

 المتوفرة.

جرد جمي  االبنية والغرف والفواءا   •

تلديد الغير مستغلة بصورة صليلة م  

االحتيا  الل ي ي لك   سا وشعبة او 

 وحدة

بناء طوابق جديدة وبموصافا  ا تصادية  •

ساصة في اال سا  التي تعاني م  

 استنا ا .
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 الخامسالهدف الستراتيجي 

 تطوير فعالية التعليا ودعا االنت ا  م  التعليا الى التعلا وتنوي  طر  الت ييا

 ة المست بليةالرؤي الوض  الرا  

ال  ا  نظا  التعليا يعتمد بصورة كبيرة  •

 جدا على االستاج.

 ضعف مهارا  البل  للطلبة. •

ضعف مهارا  اللغة االنكليزية لدى  •

 الطلبة.

 طر  ت ييا الطلبة ت ليدية •

طر  التدريس تفت ر لل درة على تلفيز  •

 وتفعي   درا  الطلبة المختلفة.

س تطوير مهارا  التدريس وطر  التدري •

 اللديثة لدى تدريسيي الكلية.

 تلفيز التعلا ال اتي لدى الطلبة •

تاسيس نظا  تعليا يتي  للطلبة  •

 بالمسا مة بدور اكبر في عملية تعلمها

 تلدي  واعادة النظر بطر  ت ييا الطلبة. •

 

 الخامسالتنفي  لتل يق الهدف الستراتيجي لية آ

 الية التنفي  الهدف

 لتدريسا وطر  التدريس مهارا  تطوير •

 .الكلية تدريسيي لدى اللديثة

 الطلبة لدى ال اتي التعلا تلفيز •

 للطلبة يتي  تعليا نظا  تاسيس •

 تعلمها عملية في اكبر بدور بالمسا مة

 .الطلبة ت ييا بطر  النظر واعادة تلدي  •

دعوة متخصصي  لغرض ع د ورا  •

عم  ودورا  مت دمة في مجا  طر  

 التدريس.

اال ران بي   ال يا  بفعاليا  مراجعة •

التدريسيي  لغرض االستفادة م  تجارب 

 بعوها البعض

توجي  ا تما  التدريسيي  ب ابليا  البل   •

 للطلبة وجعلها جزء اساسي م  الت ييا

اال تما  بالفعاليا  ال صفية للطلبة  •

وتوجي  افاكار ا نلو المشاك  المجتمعية 

وطر  حلها وعد  ت ييد ا ف م بالمادة 

 الدراسية

ف التدريسيي  والطلبة و يادة وعيها تث ي •

بطر  الت ييا اللديثة وتنوي  طر  

 الت ييا للطلبة.

استخدا  استبيانا  للطلبة في اللصو   •

على مدى رضا ا ع  العملية التعليمية 

 التي ينخرطون بها.
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 السادسالهدف الستراتيجي 

عتمادية و يادة فاعلية البرامت تلدي  المنا ت وتطوير نظا  التعليا لتل يق متطلبا  اال

 الدراسية

 الرؤية المست بلية الوض  الرا  

المنا ت المتوفرة كافية وتوفر تعليا  •

  ندسي عا  في اطلب ا سا  الكلية.

 اعتماد النظا  الفصلي. •

تلدي  منا ت الكلية بما يتوافق م   •

 ABETمتطلبا  االعتمادية م  

استخدا   نظا ضمان الجودة لغرض  •

افو  فاعلية للمنا ت المعتمدة  تل يق

 وح ف اللل ا  المكررة.

 

 السادسالتنفي  لتل يق الهدف الستراتيجي لية آ

 الية التنفي  الهدف

تلدي  منا ت الكلية بما يتوافق م   •

 ABETمتطلبا  االعتمادية م  

استخدا   نظا ضمان الجودة لغرض  •

تل يق افو  فاعلية للمنا ت المعتمدة 

 لمكررة.وح ف اللل ا  ا

تلديد طبيعة المنا ت التي يتطلب نظا   •

ABET .تل ي ها 

ضمان االنت ا  التدريجي نلو     النظا  •

وبما يت ئا م  طبيعة النظا  التعليمي في 

 العرا .

اعادة دراسة لمخرجا  التعلا في اال سا   •

لمعرفة فيما اجا وجد تفاصي  طير 

 ضرورية و ائدة.
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 الساب يجي الهدف السترات

 توصيف مخرجا  التعليا لجمي  اال سا  وبجمي  م رراتها

 الرؤية المست بلية الوض  الرا  

عد  وجود توصيف د يق لمخرجا   •

 التعلا للم ررا  والمنا ت العلمية. 

ضعف مهارا  كتابة مخرجا  التعلا لدى  •

 تدريسيي الكلية.

تلسي   ابلية منتسبي الكلية في فها  •

ودة والتطبيق العملي ا مية ضمان الج

 لها.

تلسي   ابلية تدريسيي الكلية في عملية  •

 توصيف م رراتها التي يدرسونها.

كتابة مخرجا  التعلا لجم  م ررا   •

 الكلية وحسب الطر  اللديثة لكتابتها.

 

 الساب التنفي  لتل يق الهدف الستراتيجي لية آ

 الية التنفي  الهدف

ها تلسي   ابلية منتسبي الكلية في ف •

ا مية ضمان الجودة والتطبيق العملي 

 لها.

تلسي   ابلية تدريسيي الكلية في عملية  •

 توصيف م رراتها التي يدرسونها.

كتابة مخرجا  التعلا لجم  م ررا   •

 .الكلية وحسب الطر  اللديثة لكتابتها.

ا امة دورا  وورا عم  للمنتسبي   •

حو  تطبي ا  ضمان الجودة وا ميتها 

 .للكلية

على دعا ادارة الكلية ال مية  اللصو  •

 كتابة مخرجا  التعلا للم ررا .
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 الثام الهدف الستراتيجي 

 توجي  البل  العلمي نلو االتجا ا  البلثية اللديثة 

 الرؤية المست بلية الوض  الرا  

 وجود نشاط بلثي مللوظ •

 لة البلو  المنشورة في مج    •

(Thompson Reuters.) 

عة الخطة البلثية تلتا  الى تفعي  متاب •

 بصورة اكبر

 ضعف او انعدا  تموي  البلو 

افتتا  وحدة بلثية تعنى بالطا ة  •

 المتجددة

مكافئة النشر العالمي الرصي  م   ب   •

 الكلية 

 يادة نسبة البلو  المنشورة في مج    •

(Thompson Reuters  الى البلو )

 الكلية.

 اللصو  على تموي  للبلو  •

 

 الثام التنفي  لتل يق الهدف الستراتيجي ة ليآ

 الية التنفي  الهدف

 افتتا  وحدة بلثية تعنى بالطا ة المتجددة •

مكافئة النشر العالمي الرصي  م   ب   •

 الكلية 

 يادة نسبة البلو  المنشورة في مج    •

(Thompson Reuters  الى البلو )

 الكلية.

 اللصو  على تموي  للبلو  •

وحوافز للنشر العالمي ا  تخصي  مكافئ •

 في مج   رصينة.

 تلسي  برنامت متابعة الخطة البلثية •

استلصا  مواف ة الجامعة في افتتا   •

 وحدا  بلثية.

فت   نوا  التواص  م  الدوائر اللكومية  •

 لغرض تموي  البلو .
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 التاس لهدف الستراتيجي ا

 ABET  وحسب متطلبا  ا االرت اء باداء لجان ضمان الجودة في اال سا

 الرؤية المست بلية الوض  الرا  

عد  وضو  عم  لجان ضمان الجودة في  •

 اال سا  والمها  وتسلس  العم .

انتشار ث افة ضمان الجودة الت ييا ال اتي  •

 في الكلية بصورة مرضية.

صعوبة كتابة ت رير الت ييا ال اتي حسب  •

بسبب ن   بعض ABETمتطلبا  

 متطلبات 

ضو  دور شعبة ضمان الجودة في عد  و •

 مراجعة وت ييا العملية التعلمية

رسا سياسة واضلة لعم  لجان ضمان  •

 الجودة في اال سا  العلمية.

في  ABETالتوج  نلو تل يق متطلبا   •

 اال سا  العلمية.

تفعي  دور شعبة ضمان الجودة في ت ييا  •

العملية التعليمية وعبر برامت ساصة 

 ل لك.

 

 

 التاس ي  لتل يق الهدف الستراتيجي التنفلية آ

 الية التنفي  الهدف

رسا سياسة واضلة لعم  لجان ضمان  •

 الجودة في اال سا  العلمية.

في  ABETالتوج  نلو تل يق متطلبا   •

 اال سا  العلمية.

تفعي  دور شعبة ضمان الجودة في ت ييا  •

العملية التعليمية وعبر برامت ساصة 

 ل لك.

م  للمنتسبي  ا امة دورا  وورا ع •

حو  تطبي ا  ضمان الجودة وا ميتها 

 للكلية.

اال تما  بلجان ضمان الجودة في اال سا   •

وتشكيلها م  المتخصصي  وجوي الخبرة 

 في اال سا .

تعزيز الكادر المتوفر في شعبة ضمان  •

 الجودة.
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 العاشرالهدف الستراتيجي 

طاي الخاص وتفعي  اتفا يا  مشتركة ل ستفادة في االنفتا  على دوائر الملافظة وشركا  ال 

 جانب تطوير الوا   التعليمي وتدريب الطلبة

 

 الرؤية المست بلية الوض  الرا  

عد  وجود تعاون واض  بي  الكلية  •

والدوائر اللكومية وال طاي الخاص في 

 الملافظة.

االنفتا  على دوائر الملافظة وتفعي   •

مشاري  اتفا يا  مشتركة لغرض دعا 

 الكلية وتدريب الطلبة 

 

 العاشرالتنفي  لتل يق الهدف الستراتيجي لية آ

 الية التنفي  الهدف

االنفتا  على دوائر الملافظة وتفعي   •

اتفا يا  مشتركة لغرض دعا مشاري  

 الكلية وتدريب الطلبة 

تلديد الدوائر التي تمس البرامت  •

 التعليمية في الكلية.

 د مث      ر لغرض عمفاتلة الدوائ •

 االتفا يا .

استوافة متخصصي  م  الدوائر  •

 الموجودة في الملافظة في الكلية.

اسناد متابعة   ا الموضوي الى لجنة  •

 للتاكد م  تطبي  .

 

 االستراتيجية للخطة والتلدي  والمتابعة التطبيق لومان آلية-10

  رؤيممممممة ضمممممممان الجممممممودة بكتابممممممة الخطممممممة السممممممتراتيجية وتممممممد يق تواف همممممما ممممممم شممممممعبةت ممممممو   .1

الكليممممممة علممممممى ان تكممممممون تفاصممممممي  الخطممممممة علممممممى ضمممممموء رؤيممممممة وا ممممممداف العمممممممادة وسطممممممم 

 اال سا  العلمية.

تشممممممكي  لجنممممممة ممممممم  المختصممممممي  لمتابعممممممة تنفيمممممم  الخطممممممة وبالتعمممممماون ممممممم  شممممممعبة ضمممممممان  .2

 الجودة.

يرسمممممم  للعميممممممد ت ريممممممر شممممممهري ممممممم  جهمممممما  التنفيمممممم  المختلفممممممة بمعممممممدال  إنجمممممما  األنشممممممطة  .3

   التلدي .ومعو ا  التنفي  وم ترحا

 يتا تلدي  الخطة اعتمادا على م ترحا  اال سا  وعند الورورة ف م. .4

ترفمممممم  الصممممممعوبا  التممممممي تواجمممممم  تنفيمممممم  الخطممممممة الممممممى السمممممميد عميممممممد الكليممممممة لغممممممرض تمممممم لي   .5

 الصعوبا  وحسب امكانية الكلية المتوفرة.

يئمممممممة لمنا شمممممممة المتغيمممممممرا  فمممممممي الب يممممممم دوراإلسمممممممتراتيجية بصمممممممفة تجتمممممممم  لجنمممممممة الخطمممممممة  .6

 وا ترا  التلدي  المطلوب بالخطة ورفع  للعميد. الداسلية والخارجية

يرفممممم  ت ريمممممر سمممممنوى للعميمممممد مممممم  وحمممممدة ضممممممان الجمممممودة عممممم  ممممممدى الت مممممد  فمممممي الخطمممممة  .7

 والمعو ا  والمستجدا  وم تر  تلدي  الخطة.
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 جامعة ديالى-لهندسةا لكلية االستراتيجية الخطة نجا  م وما -11

بفكر الجودة والتلسي  المستمر وتعم  على تطبيق معايير الجودة فى وجودة إدارة فاعلة تيم   -1

 األداء.

 مصادر التموي  ال اتي في الكلية.وجود بعض  -2

انتشار ث افة الجودة لدى  يادا  الكلية والتدريسيي  و يادة تطبي اتها في السنوا  االسيرة و و ايوا  -3

 م  توجها  الو ارة.

 .عة والتلدي  للخطة االستراتيجيةوجود آلية لومان التطبيق والمتاب -4

وم  سريجي  تبلور افكار جديدة نلو التطوير في ا سا  الكلية نتيجة تواجد  يادا  بتوجها  حديثة -5

 مما ساعد في بناء سطة الكلية الستراتيجية. الجامعا  االجنبية الرصينة

 االستراتيجية الخطة لتنفي  ال    التموي  مصادر-12

وتطوير برامجها العلمية واالدارية على التخصي  ال اد  م  الو ارة ع   ة في تنفي تعتمد الكلي

طريق الميزانية المخصصة للكلية وتستخدم  بافو  كفاءة وباالستخدا  االمث  لغرض تل يق افو  

ما يمك  تل ي   م  س       الموارد المالية، ونتيجة ل  مة المالية التي مر بها البلد و لة 

لية المتوفرة وك لك سطة الكلية بالتوج  نلو التموي  ال اتي،  ام  الكلية وابتداءا التخصيصا  الما

باستلدا  الدراسة المسائية مما يدعا توجها  الكلية في التطوير  2014-2013م  العا  الدراسي 

والتلسي  ويعطي حرية كافية لتنفي  الخطة الستراتيجية اضافة الى ما يتا تخصيص  للكلية م  

 . ة الجامعةموا ن

 

 


