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 قسم هندسة االتصاالت  رئاسةكلمة 

ي كلية الهندسة  
وفيما بعد   2002م  جامعة دياىل عا  -تم استحداث قسم هندسة االتصاالت الفضائية ف 

االتصاالت   هندسة  بقسم  الفضائية  االتصاالت  هندسة  قسم  استبدال  هذا    2004عام  تم  ألهمية  وذلك 
ي الوقت الحاض  وما 

ي ف  اتيج    عنفضال    من أفاق مستقبلية تمتاز بمنظور رسي    ع وواسعله    االختصاص االستر
ي مجال االتصاالت با

ي حاجة المنظمات سواء  توسيع القاعدة العلمية والبحثية المتخصصة ف  لشكل الذي يلب 
ية )الطلبة( وجعلها    منها   العائد  إىل الدولة او القطاع الخاص من خالل تأهيل المدخالت من الموارد البشر

والعمل بكادر هندسي من حملة    ورةوالتكنولوجيا المتط  قادرة عىل التعامل مع تقنيات االتصاالت الحديثة
ي 
 خدم احتياجات البلد. هندسة االتصاالت بكفاءة وفاعلية بما ي تصاصاخ شهادة البكالوريوس ف 

اتيجية وكان من    القسم تم وضع  تأسيسوبعد   ي   أبرزها العديد من االهداف االستر
الوصول اىلي التمت   ف 

ي خدمة وتطوير المجتمع    وتحقيقا لرسالته  ة القسمالتعليم الهندسي والبحث العلمي تجسيدا لرؤي
من جهة ف 

 . أخرىمن جهة  ووزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي  ومواكبته لرؤية ورسالة كلية الهندسة وجامعة دياىل  
ي المعايت  ا  طرح خطط وبرامج هندسية تواكب اعىل  ت رئاسة القسم عىلحرص   وعليه فقد 

لعالمية وتتماسر
عىلي تطوير وتحسي   هذه الخطط بما يتناسب مع   باستمرار القسم  عمل  ي. كما  المتقدمة   مع معايت  الجودة

والبحثية   التطورات المستوى  الحاصلة    التقنية  بأن .  عالمي وال  اإلقليمي عىل  نؤمن  فإننا  المنطلق  ومن هذا 
تأدية    حالنجا  ي 

بالمجتمع كفيل   ةالرسالف  بناء جيل من الخريجي   قادر عىل حمل المسؤولية والنهوض  ي 
ف 

ي حاجة سوق العمل والمجتمعي  العلمي  الدور اح بنج  . ويلب 
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ي جاهد  القسم  ولذا فقد عمل
ت  اإعداد جيل من الخريجي   مسلح بالمعرفة والعلوم الهندسية والمهار   ا ف 

ي التخصص العام والدقيق   اإلبداعية
ي سوق العمل  ف 

 . الدراسات العليا برامج  و   ليكون قادرا عىل المنافسة ف 
ي  تشجيع البحث العلمي    من خاللتعليمي  رفع كفاءة الكادر العالوة عىل ذلك فقد عمل القسم عىل  

للنشر ف 
اك بقواعد البيانات العالمية  . الرصينة المجالت العالمية المفهرسة باإلضافة اىل االشتر

اتيجية لتطوير  - 2021لالعوام    قسم هندسة االتصاالت  وتماشيا مع هذه المنطلقات فقد تم اعداد خطة استر
 عىل تحليل الظروف المحيطة    2026

ً
  كلية الهندسة والجامعة   مع رؤية  ا متوافقالمتنوعة    تطوير برامجهولبناءا

ي تطوير  وبحسب  وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي  و 
 ات القسم مختت  الدراسية و   المناهجالمعايت  العالمية ف 

امج الحاسوبية الهندسية التطبيقية المتطورة واستحداث الدراسات  باال ودعمها  العلمية   ية والت  جهزة المختت 
الدور العليا   لكوادره  وتعزيز  ي 

والبحب  واكتشاف    االكاديمي  للطالب  والعلمي  الفكري  والمستوى  التدريسية 
ي    وقيمه  هالجديدة ورسالت  القسملقد اضحت رؤية    . مهاراته  لجميع منتسب 

ً
 حقيقيا

ً
الجوهرية الحاكمة دافعا

اتيجية    القسم ي امكانية تطبيق استر
ي شامل ودقيق وب  هدف تحقيق   مستندةجديدة  ف  اتيج  عىل تحليل استر

تعليمي   مستوى  افضل  لتوفت   اتيجية 
االستر وال  للطلبةاالهداف  تتالئم  بحثية  علمية  بيئة  تطورات وتهيئة 

ي قطاع 
  االتصاالتالحاصلة ف 

ً
  . عالميا

   
ً
ا     قسم هندسة االتصاالتطمح  يواخت 

ْ
ي المؤسسة الجامعيةي أن

 ف 
ً
 وفاعال

ً
 رئيسا

ً
  وسوق العمل   كون عامال

  
ْ
ي بناء    ا قادر   القسم  ونيكوندعو هللا سبحانه وتعاىل أن

جهود   تثمي   مع    جيل علمي وتربويعىل المشاركة ف 

 أساتذة وباحثي   وطلبة.  ه منفيكل العاملي   

 ... وهللا وىلي التوفيق 

اتيجية ا إعدادفريق     لقسم هندسة االتصاالت لخطة االستر

اتيجية لمدة خمس   رئاسة قسم هندسة االتصاالت شكلت   فريق عمل اعداد الخطة االستر
التدريس  2026-2021سنوات   هيئة  أعضاء  السادة  من  ولجنة    واللجنة  يتكّون  العلمية 

 :ضمان الجودة 

 رئيسا    رئيس القسم                  عبد الكاظم األمت  حسي   عبد .د. .مأ   .1

 عضوا    رئيس اللجنة العلمية                    ياض خلف احمد ر . .د .مأ   .2

 عضوا  ة جنة ضمان الجودرئيس ل  سالم نزهان احمد .  ا.م.د   .3

 عضوا  عضو اللجنة العلمية   ا.م جنان نصيف شهاب   .4

 عضوا  مقرر القسم وعضو اللجنة العلمية   م.د رعد صبج  عبود   .5

 عضوا  عضو اللجنة العلمية   حيدر عل  جاسم م.د   .6

 عضوا   تدريس    م.د عبد عون حمدان شالل  .7

 عضوا  تدريس    م.د عمر عبد الكريم محمود  .8

 عضوا  عضو لجنة ضمان الجودة   م. حراء رحيم حاتم   .9

 عضوا  مان الجودة عضو لجنة ض   م. ارساء حازم عل    .10
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 المقدمة 

ي ضوء رؤية جامعة 
ي وكلية الهندسة دياىل ف 

ي ب والبحث العلمي  كفاءة التعليم العاىلي   رفعف 
قسم فإن  لدنا ف 

ي بشقيه النظري والهندسة االتصاالت ي
  واإلتقان عمىلي لتحقيق التمت    تطلع إىل توفت  نظام علمي أكاديمي بحب 

اءة   األفراد وضمان مساهمة  
ّ
ي بناء المجتمع مساهمة عالية وبن

إىل   افتتاحهمنذ    سعوعليه فان القسم ي  .ف 

ي    وتحقيق أهدافه  ألدائهاتباع سياسة التطوير والتحسي   المستمر  
ي   أجلها   من  تأسسالبر

إعداد كوادر هندسية    ف 

ة االتصاالت  متمت   هندسة  مجال  ي 
ف  تحمل   ومتخصصة  لها  ُيناط  والتدريب  والتعليم  التأهيل  حيث  من 

ة ومهنية عالية وتنفيذ مختلف مشاري    ع التنمية الشاملة   والعمل مسؤولية التخطيط والتنظيم   بحرفية متمت  

ي والُب ب  التحتية للمجتمع  
 مستوىز بأعىل  تطبيق برامج تعليمية هندسية متكاملة شاملة تمتا  من خالل  العرافر

التقني عىل  وتعتمد  والمرونة  والكفاءة  الجودة  وثورة    ات من  العلمي  التطور  وتواكب  االتصاالت  الحديثة 

 المعلومات.  و 

اتيج      التخطيط االستر

التخطيط   ي يمثل  اتيج  ، حيث يعمل عىل تحقيق تصور فيها   الفعالة  اإلدارةأولويات    أحد   للقسم  االستر

للموارد المادية المتاحة   األمثل  االستخدام  فضال عن  ورسالته  هأهداف و   ورؤيته  القسمواضح حول مستقبل  

داخل   الموجودة  ية  البشر ي محدد، كما وال لعمل  ل  القسموالكفاءات 
إطار زمب  ي 

ف  الصحيح  الطريق  ست  عىل 

ي إصدار القرارات 
اتيجيةإىل ما سبق فإن وجود الخطة    باإلضافة .  يجنب التداخل أو التكرار ف  داخل    االستر

ي وتفعيل نظم الجودة االعتماد لتحقيق  المتطلباتهي من أهم  ملقسا امج   ها. في واالداء المؤسسي والت 

اتيجيةنموذج عمل الخطة     االستر

اتيجيةكانت أوىل مهام فريق الخطة   اتيجيةهي إعداد واعتماد نموذج عمل الخطة    االستر ، حيث االستر

دراسة ع  وتحليل  تمت  قوالب  من  الخطط  عدد  اتيجيةمل  محلية   االستر جامعات  عدة  ي 
ف  المستخدمة 

ي   بالنموذجعىل العمل    االتفاق، وقد تم  وإقليمية وعالمية
ي التنفيذ والسهولة ف 

التاىلي الذي يتمت   بالبساطة ف 

ي لخطوات إعداد الخطة 
اتيجية. تتبع التسلسل المنطقر  االستر
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اتيجيةنموذج عمل الخطة   م 6202-2021 لقسم هندسة االتصاالت  االستر

 

اتيجيةللخطة  األساسيةالركائز   االستر

اتيجيةعند إعداد الخطة     -: راىع فريق العمل الركائز التالية االستر

رسميا ضمن دليل والمعتمدة    بقسم هندسة االتصاالتأن يتم استخدام آليات العمل الخاصة   -1

ي كلية الهندسة
  .دياىل جامعة  – االستحداث الخاص بالقسم العلمي ف 

اتيجيةأن تكون الخطة  - -2 اتيجيةمتماشية مع الخطة    هندسة االتصاالت لقسم    االستر للكلية    االستر

 للجامعة. و 

معايت    -3 ي 
ف  المتضمنة  المتطلبات  اعتبارها  ي 

ف  الخطة  تأخذ  لمؤسسات   االعتماد أن  المؤسسي 

ي لضمان الجودةالالصادر عن  العراقية يم العاىلي التعل
ي  مركز الوطب 

  العراق . ف 
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 التحليل البيئ 

المعتمد    خاللمن   العمل  قالب  اتيجيةالخطة    إلعداد نموذج  الخطوة   بالقسم  االستر فان 

ي  األوىل
 .للقسم تحليل البيئة الداخلية والخارجية عن طريق ، وذلك القسمهي التحليل البيب 

ي   
البيب  التحليل  الفعليةعىل    للقسمأعتمد  ات  الخت  العمل  واقع  وسوق  المصالح  أصحاب    واراء 

الخاص(  والقطاع  الحكومية  الدولة  ومؤسسات  خالل  )الدوائر  أولية   استبانات  من  واستطالعات 

ي    ومقابالت من أعضاء هيئة   القسم جميع فئات  فضال عن    القسماستهدفت أهم أرباب العمل لخريج 

.   -بال الط  -الموظفي   -المعيدين-التدريس الخريجي   إجراء تحليلت  وكذلك  (   SWOT)  م بعد ذلك 

ي   خاللوأيضا من    ,المتحصل عليها  واالستطالعات  االستباناتنتائج    باالعتماد عىل المسح المكتب 

اتيجيةللخطط   ي   الخذ مع ا  االتلقسم هندسة االتصوالمناظرة  القريبة    العلمية  لالقسام  االستر
 نظر   ف 

ات السياسية    االعتبار  والتقنية والبيئة والقانونية داخل المجتمع   واالجتماعية   واالقتصاديةالمتغت 

، وأيضا معرفة أهم القسمعناض القوة والضعف داخل    استخالصمن هذه التحاليل تم  .  المحىلي 

ي تواجهه للقسمالفرص المتاحة 
 . وسيتم فيما يىلي عرض هذه العناض والمعوقات البر

 Strengthنقاط القوة  أ. 

  :وة وهي العديد من نقاط الق القسممتلك ي 

بوي   -1 والتر الجامعي  التأهيل  من  عاىلي  مستوى  عىل  ساندة  وكوادر  تدريس  هيئة  اعضاء  وجود 

 . وبالقاب علمية عالية

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

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

 .من جامعات محلية وعالمية وتخرجوا 

ي وجود إدراك بأهمية التخطيط   -4 اتيج  والمنتسبي     القسممجلس    بلق  والعمل المؤسسي من  االستر

  .له

ة داخل الكلي -5    والقسم.  ةإقامة مشاركات مجتمعية وبيئة متمت  

ي مرحل  -6
  .البكالوريوس ةتدريس عدة برامج هندسية متنوعة ف 

ونيةعىل المنظومات    االعتماد  -7 ي العديد من عمليات التسجيل للمقررات الدراسية وأيضا   اإللكتر
ف 

   . سجالت الدرجات لنهائية، و الحصول عىل النتائج ا

ي  ا  -8 ي    القسمكتساب خريج 
ف  بشكل جيد  والمكتسبة  العامة  المهارات  الحاسوب    مجاالتبعض 

مجة وفن  ها الجماىعي والعمل  االلقاءوالت   .وغت 

ي انجاز ومتابعة شؤون القسم العلمية  وجود   -9
وتحت   واإلداريةلجان عاملة بشكل سنوي تساهم ف 

اف رئاسة القسم.   ارسر

ي البحثية    االقتباسات  -10
ي وباحب  ي خر عالية وتنافس اال   القسم  لتدريسب 

 . ةاقسام الكلي  ين من باحب 
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من   -11 متنوعة  نشاطات  داخل إقامة  دورية  بصورة  ودورات  وندوات  عالمية  علمية  مؤتمرات 

 . القسم 

 (Weaknesses)  نقاط الضعف -ب 

ي التاىلي القسمتوجد نقاط ضعف داخل         
  :، تتمثل ف 

ات والفنيي    والمهندسي   عدم وجود كادر كاف من أعضاء هيئة التدريس  -1 ي المختت 
داخل  العاملي   ف 

  .القسم 

ي المؤتمرات العالمية -2
 ألسباب عدة منها اقتصادية غالبا صعوبة المشاركة ف 

ي مجال اللغة  للقسمالمنتسبي   لبة ضعف المهارات المكتسبة للخريجي   والط  -3
ية ف   .اإلنجلت  

ي خدمة شبكة  -4
نت)  المعلوماتتذبذب ف  ي القسم ( اإلنتر

   .ف 

5-  . 

ات من   لالستفادةعدم وجود تنسيق كاف مع الجهات العامة والخاصة  -6  . القسم امكانيات ومختت 

   .مية الموارد الذاتيةغياب وسائل تحفت   أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة والموظفي   لتن -7

 ومالئمتها   القسم، وعدم وجود آلية لمتابعة جودة مخرجات  وخريجيه  القسم ضعف التواصل بي     -8

  .لسوق العمل

ي عمليات التقييم والتطوير  االستفادةيتم    ال الخاصة بأعضاء هيئة التدريس    االستباناتنتائج    -9
  .منها ف 

ي  -10
  .بشكل دوري والخدمات به القسموالدراسة الذاتية لتقييم أداء عدم وجود عمليات التقييم الذاتر

ي  -11
اتوالموالمعدات  األجهزةنقص ف   . التعليمية ختت 

ي البحث العلمي وخدمة المجتمع  -12
 . عدم وجود سياسات واضحة ومحفزة ف 

 Opportunitiesرص   الفج. 

ي  القسمهناك العديد من الفرص المتاحة أمام  
 : وهي  ستغاللها  اسعي اىليوالبر

 .المجتمعية للتعليم العاىلي المتمت    االحتياجاتتزايد  -1

ي  واالعتماد دعم إدارة الجامعة والكلية لثقافة الجودة  -2 امج    .المؤسسي والت 

ين  -3   .للكليةالموقع والمساحة الجغرافية المتمت  

كات الصناعية والمراكز العلمية -4  .وجود عدة اتفاقيات محلية ودولية للكلية وللجامعة مع الشر

ي إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس عىل التواصل    االعتماد  -5
ايد ف  ي والمتر 

ي الجزت 
وت   خالل من    اإللكتر

يد  ي الت 
وت  ونيةالجامعي والدوائر  اإللكتر ي االفتر المغلقة، والفصل  اإللكتر

ي  اض 
وت   .اإللكتر

ي المدينة والمنطقة المحيطة مقارنة بالكليات والمعاهد التقنية ذات   -6
ة ف  تتمتع الكلية بسمعة متمت  

ي القطاعي   العام والخاص
 .الطابع الهندسي ف 
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 Threatsالتهديدات   د. 

ي تحد من      
  :للفرص ومن أهمها األمثل االستغاللتم معرفة مجموعة من المعوقات البر

ي  -1 ي مجال التخصص القسمصعوبة حصول بعض خريج 
  .عىل الوظيفة المناسبة ف 

يعات من خارج الكلية تقيد وتحد من فاعلية اتخاذ القرارات  -2   .هافيوجود قواني   وتشر

ي الوقت الحاىلي  -3
  .صعوبة إتمام التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس وموظفي   وكوادر مساندة جديدة ف 

انية العامة  للقسمدم كفاية الموارد المالية المخصصة ع -4   .لية للكمن المت  

ي إيفاد أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستت   -5
 والمعيدين الحاليي   التأخر ف 

 .ضعف تطبيق القواني   واللوائح التنظيمية عىل المخالفي   يهدد بتكرارها وتفاقمها -6

ي من فرص العم يقللتشبع القطاع العام بالموظفي    -7  .القسمل لخريج 

اتيجية  تحديد مسارات الخطة االستر

ورسالة   رؤية  من  تحديد كل  تم  المرحلة  ي هذه 
وا  القسمف  القيم  الخاصة  الوأيضا  ،  بالقسمهداف 

ي   أنسب    ر االختياان للرؤية والرسالة والقيم كمعيار  ي فقد تم تصميم استب  القسمولضمان مشاركة منتسب 

ي تعت  عن المرحلة القادمة 
 . للقسمالعبارات البر

 : القسمرؤية  •

ي مجال هندسة   الحديثة  العلميةالتطورات    واكبیبما    الدراسيةالمناهج    تطوير القسم إىل    يسع
 ف 

ات   بالمختت  المتطلبات الخاصة  إكمال كافة  القسم  العلميةاالتصاالت إضافة إىل  ي 
نسع إىل االرتقاء   . ف 

ي القسم للدراسات العل فاد یمن خالل إ التدريسي بالكادر  ي داخل وخار  ا یمنتسب 
الظروف  ئةیوته القطر  جف 

ا من  العلمي  للبحث  العلمالمناسبة  الدرجات  عىل  الحصول  ل  ةیجل  عىل   كونیالمطلوبة  قادرا  القسم 

 . ةیوالعالم  ةیمنها أو العرب ةیالمحل اءمع األقسام المماثلة سو   ت   التنافس بكل جدارة وتم

 : الرسالة  •

ي مجال االتصاالت المعلومات  ثةیالحد  قاتها یوتطب  میقاعدة التعل  عی وست
 واالتصاالت عت  كال من   ةیف 

الدول الخلو   ةیالشبكة  الذي    عی وجم  ةیواألجهزة  بالشكل  المتطورة  االتصاالت  ي یأنظمة   حاجة   لب 

 من   تالمدخال   لیوتأه  بی وتدر   میلمؤسسات سواء العائدة إىل الدولة أو القطاع الخاص من خالل تعلا

ي المؤسسات المختلفة   ثةیالحد  اتی)الطلبة( وجعلها قادرة عىل التعامل مع التقن  ةیالموارد البشر 
 والعمل ف 

 .  ز یبلدنا العز  ةت  مس خدمیبما  ةیبكفاءة وفاعل

 األهداف:  •

ي القسم عىل التقن  ي   الطلبة الدارس  میتعل
ي جم  اتیف 

  ثة یمجاالت أنظمة االتصاالت الحد  عیالمطلوبة ف 

ي دوائر الدولة .    ةیدانیوالم  ةیالعلم  قاتها یوتطب
ي دوائر الدولة والقطاع   نیقادر   ي   جیخر   لیتأهف 

عىل العمل ف 

ة ذات عالقة   توىمس  میاإلسهام بتقد .    ةیالخاص ككادر هندسي متخصص بكفاءة وفعال متقدم من الخت 
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 رها ینجاحها وتطو   حقق ی بما    ةیمن الموارد البشر   بحاجتها   فاءیبإعمال وأنشطة المؤسسات وتودي إىل اإل 

 . واستمرارها 

 والخطة التنفيذية  للقسم اتيجيةاالستر هداف الا

الحاىلي    انطالقا   الوضع  تحليل  ي   االتجاهومعرفة    للقسممن  اتيج  الخطة   تعتمد   المحدد،  االستر

اتيجية اتيجية    للقسم  االستر ي مجملها عىل استر
لظروف ل  مالئمتها   المتدرج بحسبالتوسع  و   االستقرار ف 

كت     جهة،من    والبيئة المحيطة  الراهنة
  لتحقيق للمتاح من الموارد، والسعي    األمثل  االستغاللعىل    والتر

ي كل من العملية التعليمية    والجودةالتمت   والفاعلية  
  . من جهة اخرى   العلمي وخدمة المجتمع  واإلنتاجف 

اتيجية    مجموعةتم تحديد  وعليه فقد   ة الخمس سنوات    خالللتحقيقها    القسمسع  يأهداف استر فتر

ي الخطة    للنموذجباستخدام نموذج مشابه    األهداف  تلك  مع عرض  القادمة
اتيجية المستخدم ف   االستر

 :والذي يتضمن دياىلجامعة  -لكلية الهندسة ل

ي تحق ق الهدف  األهدافالفرعية: وهي مجموعة  األهداف ♦
ي البر اتيج    .العام  االستر

ال ♦ المبادرات  اختيار  ي 
ف  وتتمثل  التنفي ذي ة:  عن  الخطة  المسؤولة  والجهات  الكلية،  ستطلقها  ي 

بر

ي لتحقيق    واإلطار التنفيذ،  
ات لقياس مدي تحقيق   األهدافالزمب  الفرعية. كما تضمنت الخطة مؤرسر

 . األهداف هذه 

 الية تنفيذ الهدف االول 

ي تطبق او تحافظ عىل متطلبات االعتماد 
امج البر . مؤرسر االداء الرئيسي هو نسبة الت  ي او الدوىلي

 الوطب 

ات االداء المبادرات   ت   مؤرسر
تامي   متطلبات االعتماد االكاديمي وضمان  1

 الجودة 
ي تحافظ عىل متطلبات االعتماد 

امج البر عدد الت 
ي 
 الدوىلي والوطب 

امج بالتعاون مع جهات   2 التطوير المستمر للت 
 صناعية 

امج المطورة مع القطاع الصناىعي   عدد الت 

امج االكاديمية تعزيز  3 ي الت 
 عدد المقررات المطورة اتعزيز التعليم المستمر  جوانب التمت   ف 

ة  4 نسبة االبحاث المنشورة من رسائل واطاري    ح   تطوير برامج دراسات عليا متمت  
 الماجستت  والدكتوراه 

 ضمان الجودة  لجنةو  رئاسة القسم  -الجهة المسؤولة: 

ة الزمنية للتنفيذ:   سنوات  3 -الفتر

   الهدفالية تنفيذ 
 الثان 

 عىل المستوى المحىلي والدوىلي 
ين ومنافسي    اعداد مهندسي   متمت  
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ائف او برامج دراسات عليا بعد التخرج بستة  ظمؤرسر االداء الرئيسي هو نسبة المهندسي   الملتحقي   بو 

 اشهر. 

ات   المبادرات   ت   االداءمؤرسر
دعم وتطوير منظومة التوجيه واالرشاد   1

 .  الطالن  
 نسبة الحاالت المعروضة عل لجان االرشاد.   ♦

ات االرشادية خالل السنة   ♦ عدد المحاض 
 الدراسية. 

امج  2 ين لت  استقطاب الطلبة المتمت  
 الدراسات العليا 

نسبة الطالب الذين اكملو برنامج   ♦
البكلوريوس ضمن المدة وبمعدالت اعل من  

75 .% 

نسبة الطالب الذين اكملو برنامج الماجستت    ♦
 %.  80بمعدل اىل من 

امج المطورة مع القطاع الصناع  ♦  عدد الت 

تطوير الجانب العمل  بما يضمن تحقيق  3
 اهدافه. 

نسبة حاالت التدريب ضمن برنامج تدريئ    ♦
 معتمد. 

مستوى اداء الطلبة حسب راي جهة   ♦
   التدريب. 

تعزيز القدرات القيادية واالبداعية لدى   4
 الطلبة. 

الطالب الذين لديهم مهارات عالية ضمن  نسبة 
  .  الفصل الدراس 

بوي   لجنةو  مقرر القسم  -الجهة المسؤولة:   االرشاد التر

ة الزمنية للتنفيذ:   سنتي    -الفتر

 الية تنفيذ الهدف الثالث

 توفت  بيئة عمل جاذبة ومحفزة للتدريسيي   والباحثي    

ات مؤرسر االداء الرئيسي هو قياس مدى رض  المستفيدين من امكانيات   . القسمومختت 

ات االداء المبادرات   ت   مؤرسر
ي  1

ي  القسمعدد الزيارات لموقع  ♦ . القسمتسويق جوانب التمت   ف 
وت   .  االلكتر

ي عدد الم ♦ ي االنشطة الخارجية لمنتسب 
شاركات ف 

 . القسم 

ي  ♦
ي تعقد ف 

لجهات من   القسمعدد النشاطات البر
 . الكليةخارج 

ات  2  القسمتطوير واتاحة امكانيات وتجهت  
اته    . لمنتسبيه ومختت 

ي االستفادة   ♦
قياس مدى الرض  لدي المنتسبي   ف 

ات اال   ولية والبحثية. من المختت 
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ي توزي    ع المهام التدريسية  3
تحقيق التوازن ف 

 واالدارية. والبحثية 
ان يكون )عدد ساعات التدريس مع الساعات   ♦

اكت   35المكتبية وعبء اللجان( مقسوم عىل 
  .  0.8واقل ويساوي  0.6ويساوي 

ي  4
ي  . القسم رفع مستوى الخدمات المقدمة ف 

 .  القسمقياس مدى الرض  لدي المنتسبي   ف 

 اللجنة العلمية ولجنة ضمان الجودة   -الجهة المسؤولة: 

ة الزمنية للتنفيذ:   سنوات  3 -الفتر

 الية تنفيذ الهدف الرابع 

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

كة مع جهات خارجية تعالج مشاكل داخل مؤرسر االداء الرئيسي هو   . البلد نسبة االبحاث المشتر

ات االداء المبادرات   ت   مؤرسر
نسبة المشاري    ع البحثية المدعومة من جهات   ♦ . دعم المشاري    ع البحثية الريادية  1

 .  حكومية عراقية
 

استقطاب وزيادة عدد اكت  لطلبة الدراسات   2
 . العليا 

نسبة عدد طالب الدراسات العليا اىل طالب  ♦
 . البكلوريوس

ات  3 ية تسويق الخت  البحثية والمختت 
ي 
 . القسم الموجودة ف 

ات.  ♦  مدى رض  المستفيدين من المختت 

ات   ♦ تحديث ونشر االجهزة المتوفرة داخل مختت 
 . سم الق

ي تخدم جهات خارجية.  ♦
ات البر  نسبة المختت 

كة مع   4 تشجيع ودعم االبحاث المشتر
او دولية خارج  الكليةجهات محلية خارج 

 . البلد 

كة اىل العدد الكىلي للبحوث.  ♦
 نسبة البحوث المشتر

ف عليها   ♦ ي يشر
نسبة رسائل الدراسات العليا البر

فون من خارج الكلية.   مشر

كة من خارج الكلية تعالج  ♦ نسبة البحوث المشتر
  مشاكل محلية. 

 جودة ان الرئاسة القسم واللجنة العلمية ولجنة ضم -الجهة المسؤولة: 

ة   سنوات  3 -الزمنية للتنفيذ: الفتر

 الية تنفيذ الهدف الخامس  

 . ي والمؤسسي امج    ضمان الحصول عىل االعتماد الت 

ي 
 . القسممؤرسر االداء الرئيسي هومدى رض  المنتسبي   عن الخدمات الساندة ف 
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ات االداء المبادرات   ت   مؤرسر
امج   1 العمل عىل تطبيق أسس ومعايت  الجودة عىلي الت 

ي القسم التعليمية 
 
والعمل عىل اعتمادها من قبل   ف

 .المؤسسات المختصة

 للقسم لدراسة الذاتية ا ♦

امج التعليمية ♦  الدراسة الذاتية للت 

امج التعليمية   2 العمل عىل الموائمة والربط بي   الت 
ي   بالقسم

 
امج التعليمية المقدمة ف الكليات  مع الت 

 يا الجامعات المصنفة عالمو 

امج التعليمية بصورة دوريةتحديث وتطوير   .الت 

ي التطوير والتحديث المستمر للموقع  3
وت    للقسم اإللكتر

ومخرجات البحت العلمي    القسمنشاطات  إلظهار 
 محليا ودوليا 

ي تحديث الموقع 
وت   .بصورة دورية  اإللكتر

4   

ي   -الجهة المسؤولة: 
وت     لجنة ضمان الجودة ولجنة الموقع االلكتر

ة الزمنية للتنفيذ:   سنوات  3 -الفتر

 س  سادالية تنفيذ الهدف ال

ية والتعليمية     الالزمة. توفت  الموارد المالية والبشر

ي 
 . القسممؤرسر االداء الرئيسي هومدى رض  المنتسبي   عن الخدمات الساندة ف 

ات االداء المبادرات   ت   مؤرسر
1  . ي

كة بدورات تدريبية للكادر االداري نسبة المشار  ♦ تاهيل الكادر االداري والفب 
ي 
 . والفب 
 

رفع مستوى الوىعي بنظم االمن والسالمة   2
 والوقاية من المخاطر.  

ي  ♦
ي تقع ف 

خالل العام  القسمعدد الحوادث البر
 .  الدراسي

ي رفع كفاءة العمل االداري  3
ونية وتطبيق نظام االعتماد   ♦ . القسمف  االرشفة االلكتر

 . االداري

ادارة المساحات بفاعلية للتعلم والعمل   4
فيه  . والتر

ي  ♦
  . القسم ومرافق  بنايةعدد التحديثات المنجزة ف 

   رئاسة القسم ومقرر القسم -الجهة المسؤولة: 

اتيجية   تنفيذ وتقييم الخطة االستر

ات تطبيقها فقد وضع  القسمانطالقا من اهداف   ي حساباته  القسم  ومؤرسر
ي لمتابعة    ف 

تقييم ذاتر اعدد 

 هذه سنوي لغرض تحديد مواطن الضعف والقوة الحاصلة وضمان تحقيق  تنفيذ هذه االهداف بشكل  

ي الخطة. 
اتها حسب ما تم تحديده ف   االهداف ومؤرسر

 


