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 رئيس القسمكلمة 

الهندسة والتي تاسست باسم كلية الهندسة قسم الهندسة االلكترونية هو احد االقسام االساسية التي شكلت نواة كلية 

. منذ بداية تشكيلة سعى القسم الى مواكبة التطور العلمي من خالل تطوير  1998عام الكهربائية وااللكترونية

وتحديث المناهج وتجهيز المختبرات باجهزة حديثة تساهم بزيادة المعرفة العملية لخريجي القسم بالتزامن مع 

نظرية. حيث ساهم القسم ويساهم باعداد مهندسين اكفاء في تخصص الهندسة االلكترونية الكورسات والدروس ال

لرفد القطاعين الحكومي والخاص بكادر هندسي متخصص في علم الهندسة االلكترونية خدمة لبلدنا الحبيب. 

مؤسسات الدولة ومن خالل متابعتنا لخريجي قسمنا فان الكثير منهم تبوء مناصب ادارية وفنية في العديد من 

والشركات في القطاع الخاص وشهد لهم بالكفاءة واالخالص بالعمل. كما ان العديد من خريجي القسم اكملوا 

الدراسات العليا وحصلوا على شهادة الماجستير وتفوقوا على اقرانهم في اقسام الهندسة االلكترونية في الجامعات 

ات االجنبية والعالمية. وقسم منهم االن يمارس التدريس العراقية االخرى وحتى على اقرانهم في الجامع

واالشراف على طلبة البكلوريوس في قسم الهندسة االلكترونية ويشهد لهم بالكفاءة والتفاني بالعمل. هذا ان دل 

على شيء فانه يدل على ان القسم سار ويسير على الطريق والمنهج الصحيح في اعداد مهندسين اكفاء ذوي 

ة في مجال تخصصهم. وبالرغم من النتائج االيجابية التي اشرنا اليها فان القسم يسعى دوما لتطوير خبرة عالي

مناهجة وادخال اساليب التعليم الحديثة واالجهزة الحديثة لكي يبقى ضمن  صدارة الجامعات العراقية في مجال 

ذة لنيل الشهادات العليا ضمن برنامج تخصصه. كما ان القسم وبخططة المستمرة للتطوير ارسل العديد من االسات

البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبعثات الدراسية ضمن برنامج اللجنة العليا لتطوير التعليم 

العالي في العراق حيث اكمل قسم منهم دراستهم وعادوا ليساهموا في تطوير القسم ومنهاجة والزال هناك اساتذة 

سة في الجامعات العالمية. في المجاالت البحثية فان القسم وضمن التوجهات العامة لوزارة مسمترين في الدرا

التعليم العالي والبحث العلمي يعمل على جعل مشاريع تخرج للطلبة تتجه نحو التطبيقات العملية خدمة للمجتمع 

ها تدريسيو القسم ضمن خطط ولمؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وكذلك الحال بالنسبة الى البحوث التي ينجهز

بحثية تعد سنويا من قبل اللجنة العلمية المتخصصة في القسم. واخير اتوجه بالشكر الجزيل لكادر قسم الهندسة 

االلكترونية من اساتذة وفنيين واداريين لجهودهم وعطائهم السخي لتطوير القسم وخدمة ابنائنا الطلبة . وفي 

 .ان يعيننا جميعا لتقديم االفضل خدمة لبلدنا الحبيب العراقالختام ادعو هللا العلي القدير 
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 لخطة االستراتيجية لكلية الهندسة ا إعدادفريق  

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

 :يتكّون من السادة أعضاء هيئة التدريس , 2026

 رئيسا  أ.م.د. صالح حسن ابراهيم                           .1

 عضوا  ا.م.د. محمد سلمان صالح  .2

 عضوا  اسماعيل جمعة ها.م.د. لفت  .3

 عضوا  م.د. قحطان خلف عمران  .4

 عضوا  عباس سلمان حميدا.م.   .5

 عضوا  ا.م. ادهم هادي صالح  .6

 عضوا  عصام صالح حميدم.د.   .7

 

 المقدمة 

هو القسيييييم المؤسيييييس للكلية من حيث  ويعتبر,   1999-1998في عام  االلكترونيكتم تاسييييييس قسيييييم 

 من تخصيييييصييييه تم ما وفق, األخرى األكاديمية فقراوالم رات كالمختب التحتية البنى و التدريسييييية كوادرال

  العالي .التعليم لمنظومة مالية وموارد زانيات مي

 األداء وتقويم الجودة بضيييمان ديالى جامعة ورئاسييية العلمي والبحث العالي التعليم ةزارو اهتمامان 

ذلك ادى الى رفع  كل ٕان العالمية الجامعات مع الثنائية للعالقات فرصيييييية توفر وكذلك االعتمادية وتحقيق

 السنوي الى النظام الفصلي النظام من  النهائية االمتحانات في النجاح نسب واعتماد سيةراالد المناهج مستوى

 .التعليم نجاح لتحقيق المتبع األسلوب هو
 المهنة بأخالق ومتصفة وعمليا علميا ومميزة فاعلة هندسية كوادر تتلخص اهداف القسم في تخريج 

يدعم القسييييييم مجال البحث العلمي لالرتقاء بالعلم مختصيييييية بعلوم الهندسيييييية االلكترونية الحديثة و  الهندسييييييية

 من قيراالع المجتمع حاجة مما يسييياهم في سيييدا االلكترونية وتطبيقاتهوالتكنولوجيا في اختصييياص الهندسييية 

 في هذا االختصاص وتطوير استراتيجيات التعليم الهندسي في البلد. عاليا تأهيال المؤهلة الوطنية الكوادر

 

 قسماللمحة تاريخية عن 

والحضاري في حياة االنسان تعتبر الهندسة االلكترونية عامال مهما وأساسيا من عوامل التطور العلمي 

نظرا للنقالت النوعية في مجال التكنولوجيا الحديثة وعلى كافة الميادين العلمية والمعرفية. لذلك تم تأسيس قسم 

لتهيئة جيل من المهندسين االكفاء القادرين  1998الهندسة االلكترونية في كلية الهندسة / جامعة ديالى في عام 

ائلة في الهندسة االلكترونية والتي يعود الفضل لها في إرساء أسس الحياة المدنية على مواكبة التطورات اله

 المتحضرة.
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 التخطيط االستراتيجي 

، حيث يعمل على تحقيق تصور واضح فيه الفعالة اإلدارةأولويات  أحد للقسم االستراتيجييمثل التخطيط 

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

سير على الطريق الصحيح في إطار زمني محدد، كما يجنب التداخل واللعمل ل القسمالبشرية الموجودة داخل 

  . أو التكرار في إصدار القرارات

 

  االستراتيجيةنموذج عمل الخطة  

، حيث االستراتيجيةد واعتماد نموذج عمل الخطة هي إعدا االستراتيجيةكانت أولى مهام فريق الخطة 

محلية مماثلة ,  اقسامالمستخدمة في عدة  االستراتيجيةعدد من قوالب عمل الخطط  وتحليل تمت دراسة

التالي الذي يتميز بالبساطة في التنفيذ والسهولة في  بالنموذجعلى العمل  االتفاق، وقد تم وإقليمية وعالمية

 االستراتيجية.تتبع التسلسل المنطقي لخطوات إعداد الخطة 

 2026-2021– الهندسة كلية -االلكترونية الهندسة لقسم االستراتيجية الخطةنموذج عمل 
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 االستراتيجيةللخطة  األساسيةالركائز 

  -:راعى فريق العمل الركائز التالية االستراتيجيةعند إعداد الخطة 

  .م2020لعام لقسم مجلس قبل الهندسة والمعتمدة من القسم بأن يتم استخدام آليات العمل الخاصة  -1

 .كليةلل االستراتيجيةمتماشية مع الخطة  لقسمل االستراتيجيةأن تكون الخطة - -2

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

 ي العراق .ف مركز الوطني لضمان الجودةالالصادر عن  العراقية العالي

 التحليل البيئي 

 األولىفان الخطوة القسم ب االستراتيجيةالخطة  إلعدادنموذج قالب العمل المعتمد  خاللمن 

  .لقسملتحليل البيئة الداخلية والخارجية عن طريق ، وذلك لقسملهي التحليل البيئي 

 واراء أصحاب المصالح وسوق العمل من خالل واقع الخبرات الفعليةعلى  لقسملأعتمد التحليل البيئي  

جميع فضال عن  القسماستهدفت أهم أرباب العمل لخريجي  واستطالعات أولية ومقابالت استبانات

وكذلك الخريجين. تم بعد ذلك  -بالالط -الموظفين-المعيدين-من أعضاء هيئة التدريس خرىالافئات ال

وأيضا من  ,المتحصل عليها واالستطالعات االستباناتنتائج  ( باالعتماد على SWOT) إجراء تحليل

 في الخذمع اااللكترونية الهندسة  قسمالمناظرة ل قساملال االستراتيجيةالمسح المكتبي للخطط  خالل

عناصر القوة والضعف  استخالصمن هذه التحاليل تم . المتغيرات داخل المجتمع المحلي االعتبار نظر

واجهها. وسيتم فيما يلي عرض يوالمعوقات التي  لقسمل، وأيضا معرفة أهم الفرص المتاحة قسمداخل ال

 هذه العناصر

 

 Strengthنقاط القوة  أ.

  :العديد من نقاط القوة وهي القسممتلك ي 

وجود قاعدة بيانات الكترونية في الكلية والجامعة وكذلك موقع الكتروني يتم من خاللها توثيق السير  .1

 الذاتية لمنتسبي القسم ونشاطاتهم ونشاطات القسم المختلفة.

وجود اعضاء هيئة تدريس وكوادر ساندة على مستوى عالي من التأهيل الجامعي والتربوي في مختلف  .2

 علمية عالية. االختصاصات وبالقاب

اإلحصاء ات الكلية مثل الدراسات والتخطيط والبعثات والعالقات الثقافية ووجود قاعدة بيانات في وحد .3

 الجامعي.

إتباع سياق سلسلة المراجع في انجاز العمل اإلداري مما يؤدي إلى عدم حدوث الفوضى في العمل  .4

 اإلداري.
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 اإلداري.مل وجود سلسلة من القوانين المركزية التي تنظم الع .5

 والقاعات وللمختبرات والفني اإلداري وللكادرين الجامعية للقيادات جيدة ومساحات ممتازة أبنية جودو .6

 .سيةراالد

 عقود خالل من التعليمية العملية تراتطو تواكب والتي الحديثة المختبرية األجهزة من العديد تأمين .7

 .للطلبة العلمية تطويرية للقابليات طفرات أضافت مختبرية أجهزة بجلب ساهمت تجهيز

 من القصوى االستفادةعلى  الطلبة والتدريسيين تساعد والتيت ارالمختب في حاسوب أجهزة وجود .8

 .المتوفرة األجهزة

 والمعدات األجهزة احدث استخدام خالل من بعراال الصف لطلبة التخرج مشاريع مستوى حسنت .9

 والمعدات األجهزة من االستفادة ومحاولة العملية المشاريع على بالتأكيد التوجه تم حيث المختبرية

 .المتوفرة  الحديثة

 

 

 (Weaknesses)  نقاط الضعف .ب

  :، تتمثل في التالي القسمتوجد نقاط ضعف داخل        

 العاملين باألنظمة والقوانين السارية التي توضح حقوقهم وواجباتهم. قسم منعدم معرفة  .1

 الالزمة إلنشاء أبنية وصيانة البنى التحتية.قلة التخصيصات المالية  .2

األعمال اإلدارية وبالتالي  بإنجازقلة الكادر اإلداري في القسم مما يؤدي إلى تكليف التدريسيين  .3

 العلمية.إشغالهم عن الجانب البحثي لتطوير مهاراتهم 

 محددة.ي إال في جوانب اإلداري بالطريقة التقليدية وعدم اللجوء إلى العمل االلكترون استمرار العمل .4

عدم وجود الكوادر الفنية المدربة على  إدامة  وصيانة  البنى  التحتية للقسم  ومعداتها وأجهزتها  .5

 المختبرية.

 قلة الكادر الهندسي العامل في المختبرات . .6

 القسم.فما فوق في  استاذ مساعدقلة األلقاب العلمية  .7
 

 Opportunitiesالفرص   ج. 

 :وهي ستغاللهاى اسعي اليوالتي  القسمهناك العديد من الفرص المتاحة أمام  

 وجود ممارسات في العمل اإلداري االلكتروني في القسم مما يساعد على توسيع  التجربة. .1

تعيين الطلبة األوائل في الكلية لسد النقص الحاصل في الكادر الفني الضروري إلدارة المختبرات  .2

 % من الطلبة األوائل.5هذه النسبة لتصل إلى  ومن الممكن زيادة
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إيفاد بعض الكوادر اإلدارية والتدريسية في دورات تدريبية في جامعات متقدمة لالطالع على كيفية  .3

 سير العمل اإلداري بالطرق الحديثة.

 توالزماال تراالخب نقل وتسهيل  المرموقة الجامعات من التدريسية تراالخب بنقل الخاص الدعم زيادة .4

 األجهزة احدث على لالطالع مرموقة إلى جامعات مشاهدة ترا زيا أو التدريسية للكوادر البحثية

 .المختبرية

 Challenges   تايدحتلا د. 

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

  .المناسبة في مجال التخصصصعوبة حصول بعض خريجي أقسام الكلية على الوظيفة  -1

  .هافيوجود قوانين وتشريعات من خارج الكلية تقيد وتحد من فاعلية اتخاذ القرارات  -2

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

  .للكليةمن الميزانية العامة القسم عدم كفاية الموارد المالية المخصصة  -4

والذي حتم بموجبه ضغط النفقات وايقاف بعض المشاريع التطويرية  واالزمة الماليةلظرف الحالي ا -5

 للكلية والقسم ايضا.

  

 تحديد مسارات الخطة االستراتيجية

 في هذه المرحلة ه هداف الخاصة بالوأيضا القيم وا القسمتم تحديد كل من رؤية ورسالة 

 

  القسمرؤية: 

يســعى القســـم الى تــطوير المناهج الدراســــية العلمية الحديثة في مجال الهندسة االلكترونية 

اضافة الى اكمال كافة المتطلبـــات الخاصة بمختبرات القسم. وكــذلك يســعى القسم جاهدا لالرتقاء 

يا في داخل وخارج القطر وتهيئة بالكادر التدريســـي من خــــالل ايفاد منتسبي القســـم للدراســـات العل

الظروف المناسبــة للبحــث العلمـي مـن اجــل الحصول على الدرجات العلمية المطلوبة. ويسهم القسم 

في منح االستشارات الهندسية من خالل مشاركة الكادر الهندسي في المكتب االستشاري والعلمي في 

 الكلية لتطوير البلد.

 

  الرسالة: 

والقسم يرفد دوائر المحافظة والمحافظات  1998قسم الهندسة االلكترونية عام منذ تأسيس  

( ويواصل ICاالخرى بالكوادر الهندسية المؤهلة في تنفيذ وتصميم الدوائر االلكترونية المتكاملة )

القسم توسيع نشاطاته العلمية والبحثية من خالل تخريج عدد من المهندسين االكفاء في الهندسة 

ونية حيث يدرس الطالب عدد من المواد العلمية والهندسية خالل فترة دراسته مع المختبرات االلكتر

 .العملية لهذه المواد مما يجعله قادرا على التمكن والتمرس العلمي من الهندسة االلكترونية.
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   القيم: 

اصدار االحكام التركيز على القضايا التي تهم المجتمع ضمن إطار يحفظ حقوق االفراد كافة من خالل 

 واالبداع. ردون تمييز وتفهم وجود االختالفات وتقديم الدعم المعنوي وتشجيع االبتكا

 ألهداف:ا 

الشراكة مع  التعاون من خاللتوفير برامج اكاديمية متميزة تلبي متطلبات وحاجة سوق العمل  -1

 المؤسسات الحكومية والصناعية لدعم محور البحث العلمي.

اعداد مهندسين مختصين قادرين على تلبية حاجة المجتمع في كافة القطاعات وبفروعها كافة  -2

قدرة على تولي  أكثرليكونوا و ودوليالمواصلة دراستهم العليا محليا  منهم مساعدة المتميزينو

 .والبحثية األكاديميةمهام الوظائف المتخصصة في المؤسسات 

تطوير القدرات المعرفية والمهارات و للطلبة والتدريسيين توفير البيئة التعليمية المناسبة  -3

 .لهم التكنولوجية الالزمة
 توجيه منظومة البحث العلمي لتلبية احتياجات التنمية وخلق فرص اقتصادية جديدة. -4
لتمكين أعضاء هيئة التدريس  الالزمة،العمل على توفير الموارد المالية والبشرية والتعليمية  -5

 .ملية التطوير والتحسين المستمر لكافة عناصر البرامج التعليميةمن التفاعل مع ع

 .بتطوير البرامج االكاديمية العليا وتنشيط البرامج البحثية المنتجةللقسم التوسع العمودي  -6

بناء وتطوير البرامج التي تخدم مجال التعليم المستمر والتنمية المستدامة للقدرات الهندسية  -7

 القدرات االستشارية والبحثية المتقدمةالمختصة من خالل تنمية 

 

 والخطة التنفيذية للقسم  االستراتيجيةهداف الا

الخطة  تعتمد المحدد، االستراتيجي االتجاهومعرفة للقسم من تحليل الوضع الحالي  انطالقا 

لظروف ل مالئمتها المتدرج بحسبالتوسع و االستقرارفي مجملها على استراتيجية للقسم  االستراتيجية

للمتاح من الموارد، والسعي  األمثل االستغاللعلى  والتركيز جهة،من  والبيئة المحيطةللقسم الراهنة في 

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

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

ة كليل االستراتيجيةالمستخدم في الخطة  للنموذجباستخدام نموذج مشابه  األهداف تلك مع عرض القادمة

  :والذي يتضمن الهندسة

  .العام االستراتيجيالتي تحقـق الهدف  األهدافالفرعية: وهي مجموعة  األهداف ♦

، والجهات المسؤولة عن التنفيذ،  القسمطلقها ياختيار المبادرات التي سالخطة التنفيـذيـة: وتتمثل في  ♦

الفرعية. كما تضمنت الخطة مؤشرات لقياس مدي تحقيق هذه  األهدافالزمني لتحقيق  واإلطار

 .األهداف
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 الية تنفيذ الهدف االول

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

 مؤشرات االداء المبادرات  ت
تامين متطلبات االعتماد االكاديمي وضمان  1

 الجودة
عدد البرامج التي تحافظ على متطلبات االعتماد 

 الدولي والوطني

التطوير المستمر للبرامج بالتعاون مع جهات  2
 صناعية

 عدد البرامج المطورة مع القطاع الصناعي

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

نسبة االبحاث المنشورة من رسائل واطاريح  برامج دراسات عليا متميزة استحداث 4
 الماجستير 

 

 ة ضمان الجودةلجنورئاسة القسم   -الجهة المسؤولة:

 سنوات  3 -الفترة الزمنية للتنفيذ:
 

 الية تنفيذ الهدف الثاني

 اعداد مهندسين متميزين ومنافسين على المستوى المحلي والدولي

او برامج دراسات عليا بعد التخرج بستة  بوظائفمؤشر االداء الرئيسي هو نسبة المهندسين الملتحقين 
 اشهر.

 مؤشرات االداء المبادرات  ت
دعم وتطوير منظومة التوجيه  1

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

استقطاب الطلبة المتميزين  2
 لبرامج الدراسات العليا 

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

لى عنسبة الطالب الذين اكملو برنامج الماجستير بمعدل ا ♦
 %. 80من 

 عدد البرامج المطورة مع القطاع الصناعي♦

تطوير الجانب العملي بما يضمن  3
 تحقيق اهدافه.

 نسبة حاالت التدريب ضمن برنامج تدريبي معتمد. ♦
  مستوى اداء الطلبة حسب راي جهة التدريب. ♦

القيادية واالبداعية تعزيز القدرات  4
 لدى الطلبة.

الطالب الذين لديهم مهارات عالية ضمن الفصل نسبة 
 الدراسي. 

 

 ولجان االرشاد التربوي   اللجنة العلمية  -الجهة المسؤولة:
 سنتين -الفترة الزمنية للتنفيذ:
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 الية تنفيذ الهدف الثالث

 توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للتدريسيين والباحثين 

 مؤشر االداء الرئيسي هو قياس مدى رضى المستفيدين من امكانيات ومختبرات الكلية.

 مؤشرات االداء المبادرات  ت
 . عدد الزيارات لموقع الكلية االلكتروني ♦ .القسمتسويق جوانب التميز في  1

 .القسمشاركات في االنشطة الخارجية لمنتسبي عدد الم ♦
 لجهات من خارجالقسم عدد النشاطات التي تعقد في  ♦

 الجامعة.الكلية و

 تطوير واتاحة امكانيات ومختبرات 2
  لمنتسبيها. القسم

ين في االستفادة من قياس مدى الرضى لدي المنتسب ♦
 ية والبحثية.ملالمختبرات الع

تحقيق التوازن في توزيع المهام  3
 التدريسية والبحثية واالدارية.

مع الساعات المكتبية ان يكون )عدد ساعات التدريس  ♦
واقل  0.6اكبر ويساوي  35وعبء اللجان( مقسوم على 

  . 0.8ويساوي 

رفع مستوى الخدمات المقدمة في  4
 .القسم

 . القسمقياس مدى الرضى لدي المنتسبين في 

 

 العلمية مقررالقسم واللجنة   -الجهة 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 جهات خارجية تعالج مشاكل داخل البلدمؤشر االداء الرئيسي هو 

 مؤشرات االداء المبادرات  ت
 . المشاريع البحثية المدعومة من جهات حكومية عراقيةنسبة  ♦ .دعم المشاريع البحثية الريادية  1

 

تسويق الخبرات البحثية  2
 .القسموالمختبرية الموجودة في 

 مدى رضى المستفيدين من المختبرات. ♦
 .القسمتحديث ونشر االجهزة المتوفرة داخل مختبرات  ♦
 نسبة المختبرات التي تخدم جهات خارجية. ♦

المشتركة تشجيع ودعم االبحاث  3
مع جهات محلية خارج الجامعة 

 .او دولية خارج البلد

 نسبة البحوث المشتركة الى العدد الكلي للبحوث. ♦
نسبة البحوث المشتركة من خارج الكلية تعالج مشاكل  ♦

  محلية.
 

 ضمان الجودةال ولجنةالعلمية  اللجنة/ رئاسة القسم -الجهة المسؤولة:
 سنوات 3 -الفترة الزمنية للتنفيذ:
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 س خامالية تنفيذ الهدف ال

  الالزمة.توفير الموارد المالية والبشرية والتعليمية 

 .القسممؤشر االداء الرئيسي هومدى رضى المنتسبين عن الخدمات الساندة في 

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

 . والفني
 

رفع مستوى الوعي بنظم االمن  2
 والسالمة والوقاية من المخاطر. 

 عدد الحوادث التي تقع في الكلية خالل العام الدراسي. ♦

 .االرشفة االلكترونية وتطبيق نظام االعتماد االداري ♦ .القسمفي رفع كفاءة العمل االداري  3

والعمل ادارة المساحات بفاعلية للتعلم  4
 .والترفيه

  .القسمعدد التحديثات المنجزة في ابنية ومرافق  ♦

 

  مكتب السكرتارياو مقرر القسم -الجهة المسؤولة:

 

 تنفيذ وتقييم الخطة االستراتيجية

د تقييم ذاتي لمتابعة تنفيذ ااعد في حساباتهالقسم  ومؤشرات تطبيقها فقد وضعالقسم انطالقا من اهداف 

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

 ومؤشراتها حسب ما تم تحديده في الخطة.


