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 رئيس القسمكلمة 

نَّ تقـدم األُّمم يُبنى علـى اهتمامها بمجـاالت عدة، من أهمهـا العـلوم والثقـافـة. فالعلم كلمة لو حققنا معناها أ

ومصادقة الجد واالجتهاد ومحاربة الخمول ألخذنا منه مزيداً من   لتحضر العقوعشنا بها نور الحياة و 

سمة المتكلم أصوله التعامل الحسن ودماثة الخلق ، العلم الثواب وأعطينا قليالً من العقاب ،العلم لغة المتعلم و

 .كنز األرض و مطر على األرض لتنبت الزهور والثمار عليها قال هللا تعالى : ) وقل ربي زدني علماً(

حرصت إدارة قسم الهندسة المدنية منذ نشأته على السعي الجاد والعمل الدؤوب لتطويره واستحداث الجديد  

مع احتياجات المجتمع والسوق المحلي بخصوصيته وظروفه االستثنائية وصوالً إلى خريجين  فيه بما يتناسب

يدفعون بعجلة النمو والتطور. لقد تطور القسم تطوراً ملحوظاً عبر السنوات المتعاقبة، وتم رفده بأفضل 

 .الكفاءات لتمكينه من تحقيق الجودة في أدائه

. وجاء األساتذةعلى يد نخبة من  2004الهندسة جامعة ديالى عام  حيث تأسس قسم الهندسة المدنية في كلية

هذا القسم مكانا مهما  خريجيهذا التأسيس تلبية للحاجة المتزايدة لهذا االختصاص.  ولقد احتل المهندسون من 

ام .وفي ع فتح المجال للتقديم للدراسة المسائية 2013ومواقع فعالة في القطاعين العام والخاص . وفي عام 

استحدثت الدراسات  العلميالقسم على المزيد من التقدم  ومنتسبيوحرصا من عمادة الكلية  2014-2015

اختصاصات ) انشاءات ، ادارة مشاريع ، تربة ، وموارد مائية ( . كما وان  وبأربعالعليا  لمرحلة الماجستير 

 .  في تطور القسمالقسم يضم كفاءات علمية من التدريسين الذين ساهموا مساهمة فعالة 

كهدف عام، يسعى القسم بما توفر لديه من إمكانيات وقدرات مادية وبشرية إلى إعداد الطلبة إعداد علميا 

حديثا وفق المعايير الدولية، وذلك سعيا لتعزيز مخرجات الجامعة وإثراء البحث العلمي واالسهام في خدمة 

 .المجتمع المحلي

 وأخيرا أتمنى ومعي كافة أعضاء الهيئة التدريسية دوام التوفيق ألعزاءنا الطلبة متمنين لهم النجاح والموفقية.
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  قسم الهندسة المدنيةلخطة االستراتيجية لا إعدادفريق  

-2021فريق عمل اعداد الخطة االستراتيجية لمدة خمس سنوات قسم الهندسة المدنية شكل 

 :من السادة أعضاء هيئة التدريس، يتكّون  2026
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 المقدمة 

 متخصصة تمتلك المعرفة في مجال البناء هندسيةالمدنية إلى تخريج كوادر  الھندسةيھدف قسم 

المرافق التي  لتقديم أرقى الخدمات وبناء وتطوير واالنشاءات وقادرة على دخول المجتمع وممارسة المھنة

قادرين  يجعلھممؤسسات المجتمع , ويسعى القسم دائما إلى تحقيق مستوى معرفة مناسب للطلبة  تحتاجھا

 . الھندسة المدنية تخصصالقطاعات التي تحتاج إلى على خدمة الوطن بكفاءة عالية في 

 ة منھجية ومتسلسلة قبل التعرف على كل من االيجابياتان أي قسم علمي يستطيع تحسين أداءه بطريق

اعتماد  والسلبيات أي إن القسم يحتاج إلى مجموعة من عمليات التقويم , والتقويم يمكن أن يكون ذاتيا أو

  العالمية . اعتماد أكاديمي خارجي من إحدى المؤسسات يعقبھاخارجي ويمكن أن نبدأ بعملية التقويم ذاتيا 

 

 لقسمية عن المحة تاريخ

ن الهندسة المدنية كانت وما زالت عامالً مهماً في التطور والتغيير الحضاري واالجتماعي والثقافي أ

والعلمي وإنها اليوم بوسائلها المتطورة ال تقل أهمية في حياة اإلنسان والمجتمع عن غيرها من المجاالت 

 في الميادينإنها أكثر أهمية وخطورة وذلك بسبب التحوالت الكبيرة التي يخطوها اإلنسان  األخرى بل

المختلفة. ونظراً لما تقدم ذكره ولغرض مجاراة ومواكبة التطور العلمي في العالم أسس قسم الهندسة المدنية 

محافظة ديالى بشكل خاص من اجل النهوض بالواقع العمراني ل 2004في كلية الهندسة بجامعة ديالى في عام 

والبلد بشكل عام من خالل إعداد كوادر هندسة مدنية في فروعها المختلفة قادرة على إعداد التصاميم وتنفيذ 

المشاريع العمرانية المختلفة الالزمة لتحسين واقع الخدمات من خالل تصميم وتنفيذ مشاريع البنى التحتية 

ر. وكذلك من اجل توفير المالكات العلمية المؤهلة للعمل ككوادر والمجمعات السكنية وشبكات الطرق والجسو

والقسم يُواصُل 2004تدريسية وكباحثين في مجال الهندسة المدنية . منذ تأسيس قسم الهندسة المدنيِة في عام 

ع في نشاطاِت البحِث، التعليم والخدمات  ي المختلفة الموجودة ف االختصاصاتمن خالل  االستشاريةالتََوسُّ

 ،هندسة موارد المياه ،هندسة التربة ،هندسة النقل والمواصالت ،الهندسة اإلنشائية -القسم والتي تشتمل على : 

الهندسة البيئية والصحية. ان َشهَاَدةَ  ،هندسة اإلدارة اإلنشائية ،هندسة المواد اإلنشائية ،هندسة المساحة

ا القسم يتم الحصول عليها من خالل برنامج دراسي على البَكالوريُوس في علوم الهندسة المدنيِة التي يمنحه

 أمد أربع سنوات دراسية
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 التخطيط االستراتيجي

, حيث يعمل على تحقيق تصور واضح فيه الفعالة اإلدارةأولويات  أحد قسملل االستراتيجييمثل التخطيط 

للموارد المادية المتاحة والكفاءات  األمثل االستخدام فضال عن ه ورسالتهأهدافو ورؤيته قسمحول مستقبل ال

سير على الطريق الصحيح في إطار زمني محدد, كما يجنب التداخل واللعمل ل قسمالبشرية الموجودة داخل ال

هي من  قسمداخل ال االستراتيجيةإلى ما سبق فإن وجود الخطة  باإلضافة . أو التكرار في إصدار القرارات

 .هفي واالداء المؤسسي والبرامجي وتفعيل نظم الجودة ماداالعتلتحقيق  قسمأهم متطلبات ال

  االستراتيجيةنموذج عمل الخطة  

, االستراتيجيةهي إعداد واعتماد نموذج عمل الخطة  االستراتيجيةكانت أولى مھام فريق الخطة 

المستخدمة في عدة جامعات محلية  االستراتيجيةعدد من قوالب عمل الخطط  وتحليل حيث تمت دراسة

التالي الذي يتميز بالبساطة في التنفيذ والسھولة في  بالنموذجعلى العمل  االتفاق, وقد تم وإقليمية وعالمية

 االستراتيجية.تتبع التسلسل المنطقي لخطوات إعداد الخطة 

 م 2026-2021ديالى معة جا -كلية الهندسة  -قسم الهندسة المدنية ل االستراتيجيةنموذج عمل الخطة 
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 االستراتيجيةللخطة  األساسيةالركائز 

  -:راعى فريق العمل الركائز التالية االستراتيجيةد الخطة اعند إعد

 . م2019مجلس الكلية لعام قبل استخدام آليات العمل الخاصة بكلية الھندسة والمعتمدة من  يتمأن  -1

 .كليةلل االستراتيجيةمتماشية مع الخطة قسم الھندسة المدنية ل االستراتيجيةأن تكون الخطة - -2

المؤسسي لمؤسسات  االعتمادأن تأخذ الخطة في اعتبارها المتطلبات المتضمنة في معايير  -3

 ي العراق .ف مركز الوطني لضمان الجودةالالصادر عن  العراقية التعليم العالي

 التحليل البيئي 

 األولىفان الخطوة  قسمبال االستراتيجيةالخطة  إلعدادنموذج قالب العمل المعتمد  خاللمن 

 .قسمتحليل البيئة الداخلية والخارجية للعن طريق , وذلك قسمهي التحليل البيئي لل

واراء أصحاب المصالح وسوق العمل من  واقع الخبرات الفعليةعلى  قسمأعتمد التحليل البيئي لل 

فضال عن  قسماستھدفت أهم أرباب العمل لخريجي ال واستطالعات أولية ومقابالت استبانات خالل

تم بعد  وكذلك الخريجين. -بالالط -الموظفين-المعيدين-من أعضاء هيئة التدريس قسملاجميع فئات 

 ,المتحصل عليھا واالستطالعات االستباناتنتائج  ( باالعتماد على SWOT) ذلك إجراء تحليل

 لقسم الھندسة المدنيةوالمناظرة القريبة  قساملأل االستراتيجيةالمسح المكتبي للخطط  خاللوأيضا من 

والتقنية والبيئة والقانونية  واالجتماعية واالقتصاديةالمتغيرات السياسية  االعتبار نظر في الخذمع ا

وأيضا , قسمعناصر القوة والضعف داخل ال استخالصمن هذه التحاليل تم . داخل المجتمع المحلي

 . وسيتم فيما يلي عرض هذه العناصروالمعوقات التي تواجھه قسممعرفة أهم الفرص المتاحة لل

 Strengthنقاط القوة  أ.

  :العديد من نقاط القوة وهي قسممتلك الي 

وجود اعضاء هيئة تدريس وكوادر ساندة على مستوى عالي من التأهيل الجامعي والتربوي في  -1

 .وبالقاب علمية عالية اختصاصات القسممختلف 

   .إيفاد عدد من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين للدراسة في جامعات عالمية -2

 متنوعة علمية أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة من فئات عمرية مختلفة ذوو خلفيات -3

 .من جامعات محلية وعالمية وتخرجوا

  .والمنتسبين لھا قسموالعمل المؤسسي من مجلس ال االستراتيجيوجود إدراك بأهمية التخطيط  -4

  .وغيرهامختلفة  مالعب-توفر مرافق خدمية جيدة من مكتبة  -5

 قسم.إقامة مشاركات مجتمعية وبيئة متميزة داخل ال -6

  .تدريس عدة برامج هندسية متنوعة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير -7

في العديد من عمليات التسجيل للمقررات الدراسية وأيضا  اإللكترونيةعلى المنظومات  االعتماد -8

  .سجالت الدرجاتالحصول على النتائج النھائية, و
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الحاسوب  مجاالتبعض المھارات العامة والمكتسبة بشكل جيد في قسم كتساب خريجي الا -9

 .وغيرها الجماعيوالعمل  االلقاءوالبرمجة وفن 

 .جيدةهي  قسملا لتدريسيي وباحثيالبحثية  االقتباسات  -10

مؤتمرات علمية عالمية وندوات ودورات بصورة دورية داخل إقامة نشاطات متنوعة من  -11

 .قسمال

 

 (Weaknesses)  نقاط الضعف . ب

  :توجد نقاط ضعف داخل الكلية, تتمثل في التالي       

 ألسباب عدة منھا اقتصادية غالبا صعوبة المشاركة في المؤتمرات العالمية -1

 .اإلنجليزيةفي مجال اللغة  قسمالمنتسبين لللبة المكتسبة للخريجين والطضعف المھارات   -2

 قسم.بال (اإلنترنت) تذبذب في خدمة شبكة المعلومات -3

 .العلمية  القسمورش ومختبرات ف من الفنيين في اليوجد عدد كاال  -4

 .قسمالامكانيات ومختبرات من  لالستفادةعدم وجود تنسيق كاف مع الجھات العامة والخاصة  -5

   .غياب وسائل تحفيز أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة والموظفين لتنمية الموارد الذاتية -6

 ومالئمتھا قسم, وعدم وجود آلية لمتابعة جودة مخرجات الوخريجيه قسمضعف التواصل بين ال -7

  .لسوق العمل

  .منھا في عمليات التقييم والتطوير االستفادةيتم  الالخاصة بأعضاء هيئة التدريس  االستباناتنتائج   -8

  .والخدمات بھا بشكل دوري قسمعدم وجود عمليات التقييم الذاتي والدراسة الذاتية لتقييم أداء ال -9

 القسمفي  واألرشفةضعف قاعدة البيانات والمعلومات  -10

 .التعليمية ختبراتوالموالمعدات  األجھزةنقص في  -11

 .البحث العلمي وخدمة المجتمععدم وجود سياسات واضحة ومحفزة في  -12

 Opportunitiesالفرص   ج. 

 وهي ستغاللھاى اوالتي تسعي ال قسمهناك العديد من الفرص المتاحة أمام ال 

 .المجتمعية للتعليم العالي المتميز االحتياجاتتزايد  -1

  .المؤسسي والبرامجي واالعتمادلثقافة الجودة والقسم دعم إدارة الجامعة والكلية  -2

 .العلمية و المؤسسات الجامعاتوللجامعة مع الكلية وجود عدة اتفاقيات محلية ودولية  -3

من  اإللكترونيوأعضاء هيئة التدريس على التواصل  قسمالجزئي والمتزايد في إدارة ال االعتماد -4

 .اإللكتروني االفتراضيالمغلقة, والفصل  اإللكترونيةالجامعي والدوائر  اإللكترونيالبريد  خالل

والمعاهد التقنية ذات الطابع  ألقسامبابسمعة متميزة في المدينة والمنطقة المحيطة مقارنة  قسمتمتع الي -5

 .في القطاعين العام والخاص المدني الھندسي
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 Threatsالتهديدات   د. 

  :للفرص ومن أهمھا األمثل االستغاللتم معرفة مجموعة من المعوقات التي تحد من      

  .على الوظيفة المناسبة في مجال التخصص القسمصعوبة حصول بعض خريجي  -1

  .ھافيتقيد وتحد من فاعلية اتخاذ القرارات  قسموجود قوانين وتشريعات من خارج ال -2

  .صعوبة إتمام التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس وموظفين وكوادر مساندة جديدة في الوقت الحالي -3

  .للكليةمن الميزانية العامة  قسمالمخصصة للعدم كفاية الموارد المالية  -4

 بعض البرامج التعليمية مع متطلبات سوق العمل مالئمةعدم  -5

 التأخر في إيفاد أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير والمعيدين الحاليين -6

إلى مؤسسات أخرى نتيجة المعوقات التي  قسممن ال واإلداريةتسرب بعض من الخبرات التدريسية  -7

 لداجھا التعليم العالي في البيو

 .ضعف تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية على المخالفين يھدد بتكرارها وتفاقمھا -8

 .قسممن فرص العمل لخريجي ال يقللتشبع القطاع العام بالموظفين  -9

 تحديد مسارات الخطة االستراتيجية 

, قسمهداف الخاصة بالالوأيضا القيم وا قسمفي هذه المرحلة تم تحديد كل من رؤية ورسالة ال

أنسب  راالختياان للرؤية والرسالة والقيم كمعيار يفقد تم تصميم استب قسمولضمان مشاركة منتسبي ال

 .قسمالعبارات التي تعبر عن المرحلة القادمة لل

 قسمرؤية ال: 

الھندسية المتخصصة وتحقيق يسعى قسم الھندسة المدنية الى تحقيق متطلبات المجمتمع من الكوادر 

المتخرج من خالل برامج ذات جودة عالية ومعتمدة عالميا واغناء المجتمع بقيادات مھنية  غايات الطالب

 .وتطبيقية رفيعة المستوى . علمية ذات قدرات بحثية

  الرسالة: 

لمجموعة من العلوم المترابطة  يعمل قسم الھندسة المدنية على بناء قدررات علمية ومھارية

الھندسة المدنية لتمكن الطالب المتخرج من بلوغ مستوى علمي وحرفي يؤهله  والمتكاملة في مجال

القدرات في العلوم النظرية تؤهله لدخول البرامج المتقدمة في  للنجاح في ميدان العمل التنفيذي وبناء

 .مجال االختصاص الدقيق

   القيم: 

قضايا التي تھم المجتمع ضمن إطار يحفظ حقوق االفراد كافة من خالل اصدار التركيز على ال

 واالبداع. راالحكام دون تمييز وتفھم وجود االختالفات وتقديم الدعم المعنوي وتشجيع االبتكا
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 :األهداف 

 اعداد مھندسين متخصصين قادرين على تلبية حاجة المجتمع في كافة القطاعات وبفروعھا كافة . -1

على تطوير القدرات المعرفية والمھارات التكنولوجية الالزمة العداد القيادات المھنية في العمل  -2

 مجال الھندسة المدنية

اء وتطوير البرامج التي تخدم مجال التعليم المستمر والتنمية المستدامة للقدرات الھندسية نب  -3

 والبحثية المتقدمة . المتخصصة من خالل تنمية القدرات االستشارية

 التوسع العمودي بتطوير البرامج االكاديمية العليا وتنشيط البرامج البحثية المنتجة . -4

 العمل على تحقيق االعتمادية الدولية للبرامج االكاديمية المعتمدة .  -5

 

 والخطة التنفيذية  قسملل االستراتيجيةهداف الا

الخطة  تعتمد المحدد, االستراتيجي االتجاهومعرفة  قسممن تحليل الوضع الحالي لل انطالقا 

لظروف ل مالئمتھا المتدرج بحسبالتوسع و االستقرارفي مجملھا على استراتيجية  قسملل االستراتيجية

للمتاح من الموارد, والسعي  األمثل االستغاللعلى  والتركيز جھة,من  والبيئة المحيطة قسمالراهنة في ال

من جھة  العلمي وخدمة المجتمع واإلنتاجفي كل من العملية التعليمية  والجودةالتميز والفاعلية  لتحقيق

فترة الخمس سنوات  خالللتحقيقھا  قسمسعى اليأهداف استراتيجية  مجموعةتم تحديد وعليه فقد  .اخرى

كلية ل االستراتيجيةالمستخدم في الخطة  للنموذجباستخدام نموذج مشابه  األهداف تلك مع عرض القادمة

 :والذي يتضمن الھندسة

  .العام االستراتيجيالتي تحقـق الھدف  األهدافالفرعية: وهي مجموعة  األهداف ♦

, والجھات المسؤولة عن قسمتطلقھا اليالخطة التنفيـذيـة: وتتمثل في اختيار المبادرات التي س ♦

دي تحقيق الفرعية. كما تضمنت الخطة مؤشرات لقياس م األهدافالزمني لتحقيق  واإلطارالتنفيذ, 

 .األهدافهذه 

 الية تنفيذ الهدف االول

 مؤشر االداء الرئيسي هو نسبة البرامج التي تطبق او تحافظ على متطلبات االعتماد الوطني او الدولي.

 مؤشرات االداء المبادرات  ت
تامين متطلبات االعتماد االكاديمي وضمان  1

 الجودة
االعتماد عدد البرامج التي تحافظ على متطلبات 

 الدولي والوطني

التطوير المستمر للبرامج بالتعاون مع جھات  2
 صناعية

 عدد البرامج المطورة مع القطاع الصناعي

 عدد المقررات المطورة اتعزيز التعليم المستمر  تعزيز جوانب التميز في البرامج االكاديمية 3

المنشورة من رسائل واطاريح نسبة االبحاث  تطوير برامج دراسات عليا متميزة 4
 الماجستير والدكتوراه
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 ولجنة ضمان الجودة في القسم عمادة الكلية وشعبة ضمان الجودة  -الجھة المسؤولة:

 سنوات  3 -الفترة الزمنية للتنفيذ:

 الية تنفيذ الهدف الثاني

 اعداد مھندسين متميزين ومنافسين على المستوى المحلي والدولي

او برامج دراسات عليا بعد التخرج بستة  بوظائفمؤشر االداء الرئيسي هو نسبة المھندسين الملتحقين 

 اشھر.

 مؤشرات االداء المبادرات  ت
دعم وتطوير منظومة التوجيه واالرشاد  1

 الطالبي.
 نسبة الحاالت المعروضة على لجان االرشاد.  ♦
عدد المحاضرات االرشادية خالل السنة  ♦

 الدراسية.

استقطاب الطلبة المتميزين لبرامج الدراسات  2
 العليا 

نسبة الطالب الذين اكملو برنامج البكلوريوس  ♦
 %.75ضمن المدة وبمعدالت اعلى من 

نسبة الطالب الذين اكملو برنامج الماجستير  ♦
 %. 80لى من عبمعدل ا

 المطورة مع القطاع الصناعيعدد البرامج ♦

تطوير الجانب العملي بما يضمن تحقيق  3
 اهدافه.

نسبة حاالت التدريب ضمن برنامج تدريبي  ♦
 معتمد.

  مستوى اداء الطلبة حسب راي جهة التدريب. ♦

تعزيز القدرات القيادية واالبداعية لدى  4
 الطلبة.

الطالب الذين لديهم مهارات عالية ضمن نسبة 
 الفصل الدراسي. 

  االرشاد التربوي نةولج في الكلية مكتب المعاون العلمي  وشعبة التسجيل  -الجھة المسؤولة:

 سنتين -الفترة الزمنية للتنفيذ:

 الية تنفيذ الهدف الثالث

 توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للتدريسيين والباحثين 

 .قسمالرئيسي هو قياس مدى رضى المستفيدين من امكانيات ومختبرات المؤشر االداء 

 مؤشرات االداء المبادرات  ت
 . االلكتروني قسمعدد الزيارات لموقع ال ♦ .قسمتسويق جوانب التميز في ال 1

شاركات في االنشطة الخارجية لمنتسبي عدد الم ♦
 .قسمال
لجھات من  قسمعدد النشاطات التي تعقد في ال ♦

 خارج الجامعة.
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قسم تطوير واتاحة امكانيات وتجھيزات ال 2
  .ومختبراته لمنتسبيه

قياس مدى الرضى لدي المنتسبين في االستفادة من  ♦
 والبحثية. علميةالمختبرات ال

تحقيق التوازن في توزيع المھام التدريسية  3
 والبحثية واالدارية.

الساعات ان يكون )عدد ساعات التدريس مع  ♦
اكبر ويساوي  35المكتبية وعبء اللجان( مقسوم على 

  . 0.8واقل ويساوي  0.6

 . قسمقياس مدى الرضى لدي المنتسبين في ال .رفع مستوى الخدمات المقدمة في الكلية 4

 

  لجنة الموقع االلكتروني , لجنة النشاطات ,  -الجھة المسؤولة:

 سنوات 3 -الفترة الزمنية للتنفيذ:

 الية تنفيذ الهدف الرابع 

 توجيه منظومة البحث العلمي لتلبية احتياجات التنمية وخلق فرص اقتصادية جديدة.

 .نسبة االبحاث المشتركة مع جھات خارجية تعالج مشاكل داخل البلدمؤشر االداء الرئيسي هو 

 مؤشرات االداء المبادرات  ت
المشاريع البحثية المدعومة من جھات حكومية نسبة  ♦ .دعم المشاريع البحثية الريادية  1

 . عراقية
 

استقطاب وزيادة عدد اكبر لطلبة الدراسات  2
 . العليا 

نسبة عدد طالب الدراسات العليا الى طالب  ♦
 .البكلوريوس

تسويق الخبرات البحثية والمختبرية  3
 .قسمالموجودة في ال

 مدى رضى المستفيدين من المختبرات. ♦
تحديث ونشر االجھزة المتوفرة داخل مختبرات  ♦
 .قسمال
 نسبة المختبرات التي تخدم جھات خارجية. ♦

تشجيع ودعم االبحاث المشتركة مع جھات  4
 .محلية خارج الجامعة او دولية خارج البلد

 نسبة البحوث المشتركة الى العدد الكلي للبحوث. ♦
نسبة رسائل الدراسات العليا التي يشرف عليھا  ♦

 مشرفون من خارج الكلية.
تعالج  قسمنسبة البحوث المشتركة من خارج ال ♦

  مشاكل محلية.

 

 , لجنة ضمان الجودة ضمان الجودة ةعمادة الكلية /شعبة الشؤون العلمية وشعب -الجھة المسؤولة:

 سنوات 3 -الفترة الزمنية للتنفيذ:
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 الية تنفيذ الهدف الخامس 

  ضمان الحصول على االعتماد البرامجي والمؤسسي.

 .قسممؤشر االداء الرئيسي هومدى رضى المنتسبين عن الخدمات الساندة في ال

 مؤشرات االداء المبادرات  ت

العمل على تطبيق أسس ومعايير الجودة علي  1
والعمل على  قسمالبرامج التعليمية بال

 .اعتمادها من قبل المؤسسات المختصة

 قسملدراسة الذاتية للا ♦
 الدراسة الذاتية للبرامج التعليمية ♦

العمل على الموائمة والربط بين البرامج  2
مع البرامج التعليمية المقدمة  قسمالتعليمية بال

 في الجامعات المصنفة عالمي

 .دوريةتحديث وتطوير البرامج التعليمية بصورة 

التطوير والتحديث المستمر للموقع  3
 قسمنشاطات ال إلظھار قسملل اإللكتروني

 ومخرجات البحت العلمي محليا ودوليا

 .بصورة دورية اإللكترونيتحديث الموقع 

 

  لجنة ضمان الجودة , لجنة الموقع االلكتروني  -الجھة المسؤولة:

 سنوات  3 -الفترة الزمنية للتنفيذ:

 س سادتنفيذ الهدف الالية 

  الالزمة.توفير الموارد المالية والبشرية والتعليمية 

 .قسممؤشر االداء الرئيسي هومدى رضى المنتسبين عن الخدمات الساندة في ال

 مؤشرات االداء المبادرات  ت
كة بدورات تدريبية للكادر االداري نسبة المشار ♦ تاهيل الكادر االداري والفني. 1

 . والفني
 

رفع مستوى الوعي بنظم االمن والسالمة  2
 والوقاية من المخاطر. 

خالل العام  قسمعدد الحوادث التي تقع في ال ♦
 الدراسي.

االرشفة االلكترونية وتطبيق نظام االعتماد  ♦ .قسمفي الرفع كفاءة العمل االداري  3
 .االداري

ادارة المساحات بفاعلية للتعلم والعمل  4
 .والترفيه

  .عدد التحديثات المنجزة في ابنية ومرافق الكلية ♦

 الجودة, رئاسة القسم ضمان لجنة, الجودة ضمان وشعبة العلمية الشؤون/  الكلية عمادة -الجھة المسؤولة:
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 تنفيذ وتقييم الخطة االستراتيجية

اعدد تقييم ذاتي لمتابعة تنفيذ  قسم في حساباتهال قسم ومؤشرات تطبيقھا فقد وضعانطالقا من اهداف ال

ذه االهداف ههذه االهداف بشكل سنوي لغرض تحديد مواطن الضعف والقوة الحاصلة وضمان تحقيق 

 ومؤشراتھا حسب ما تم تحديده في الخطة.

 


