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 المقدمة

نصب عينيها العديد من  برؤية واضحة وضعت 2020عام  الطرق والمطارات هندسةقسم  تاسس

وتجسيدا الوصول الي التميز في التعليم الهندسي والبحث العلمي  التي ترسم طريقاالهداف االستراتيجية 

علي طرح  القسم ي خدمة وتطوير المجتمع ولذلك حرصف كلية الهندسة ورؤية القسم وتحقيقا لرسالته لرؤية

وتتماشي  تواكب اعلي المعايير العالمية والمطاراتمتخصصة في مجال هندسة الطرق  خطط وبرامج هندسية

عمل باستمرار علي تطوير وتحسين هذه الخطط بما يتناسب مع التطورات مع معايير الجودة. كما يجري ال

في بناء جيل من  في تأدية رسالتهنجاح الؤمن بأن القسم ي ومن هذا المنطلق فإنالحاصلة في المجتمع. 

العلمي والمجتمعي. ولذا فقد  دورهتمع كفيل بنجاح الخريجين قادر على حمل المسؤولية والنهوض بالمج
على استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين سعيا وراء إعداد جيل من الخريجين مسلح بالمعرفة  ناعمل

ولرفع كفاءة الكادر  فسة في سوق العمل.الهندسية والمهارت اإلبداعية ليكون قادرا على المنا والتقنيات
لنشر في المجالت العالمية المفهرسة باإلضافة الى واعلى تشجيع البحث العلمي واضبنا التعليمي فقد 

 االشتراك بقواعد البيانات العالمية.
عوام لالواقع قسم هندسة الطرق والمطارات وتماشيا مع هذه المنطلقات فقد تم اعداد خطة استراتيجية لتطوير

 تطوير برامج الىستراتيجية هذه الخطة االترمي  ، بالقسمبناءاً على تحليل الظروف المحيطة  2021-2026

مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  القسم للدراسات االولية حاليا والعليا مستقبال بما يتوافق
باالجهزة المختبرية ورفدها العلمية  ومناهجه الدراسية ومختبراته القسموالمعايير العالمية في تطوير كوادر 

التدريسية والمستوى الفكري والعلمي للطالب واكتشاف مهاراته  ديمي والبحثي لكوادرهوتعزيز الدوراالكا
وتطوير آلية التعاون مع دوائرالدولة ومؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني وتقديم خدمات تعاضدية للمجتمع 

  .في التصنيف العالمي بين الجامعات العالمية ديالي جامعة كلية الهندسة وكل ما يدعم موقع وب

ا مشاركووفاعالً في المؤسسة الجامعية  دوره مميزاكون يأْن  الطرق والمطارات هندسةقسم  يسعى واخيراً  

 .ته المجتهدينوطلبأساتذة وباحثين هيئته التدريسية كجهود بالعلمية والتربوية  القاعدةفي بناء 

 . سائلين هللا ان يوفقنا ويسدد خطانا على طريق العلم والمعرفة ... وفق هللا الجميع لكل خير     

 

 قسم هندسة الطرق والمطاراتلخطة االستراتيجية ا إعدادفريق  

السيد  من 2026-2021فريق عمل اعداد الخطة االستراتيجية لمدة خمس سنوات  تشكل

 :القسم وكما يلي انلجعدد من اعضاء  السادةرئيس القسم و

 رئيسا  رئيس القسم                 راقم محمد نهادد. م.أ.  .1
 عضوا رئيس لجنة ضمان الجودة                   مهدي عبد عباسأ.م.د.   .2
 عضوا عضو لجنة ضمان الجودة                   أ.م.د. قاسم عدنان مهدي  .3
 عضوا مجلس القسمعضو                    سهاد محمد عبد أ.م.د.   .4
 عضوا العلميةعضو لجنة                   ياسر نشأة م.د.  .5
 عضوا العلميةعضو لجنة                   م. عماد ياسين خضير  .6
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 عضوا مقرر القسم  م.م. رواء عبد الجبار  .7

 

 قسم هندسة الطرق والمطارات لمحة تاريخية عن

 

التطور الهائل الذي يشهده قطاع النقل محليا وعالميا والذي اصبحت معه مشاريع النقل  ان

والمواصالت من اهم ركائز البنى التحتية الالزمة للنمو والتطور الحظاري مما عظم دور هندسة الطرق 

 والمطارات وجعلها من اهم التخصصات الهندسية في الوقت الراهن.

بالنقل برا و جوا، فبالنسبة للنقل البري فان هندسة الطرق تشمل  تختصان هندسة الطرق والمطارات 

التصميم الهندسي واالنشائي للطرق باالضافة الى هندسة مواد المستخدمة فيها، واما بالنسبة الى هندسة 

المرور فانها تشمل كافة الدراسات الخاصة بالحجوم المرورية وحركة المركبات وحسابات السعة و مستوى 

دمة واالداء ، في حين ان هندسة المطارات تشتمل على دراسات الشطر الجوي للمطار والذي يشمل الخ

المدرج والممرات االرضية للطائرات ومرابض الطائرات وبواباتها وكذلك الشطر االرضي للمطار والذي 

بنى المسافرين وما يشمل الطرق البرية الرابطة للمطار وكذلك كراجات السيارات والحافالت باالضافة الى م

 يشمله من حركة المسافرين والبضائع. 

بتسلسل العاشر في اقسام  2020 – 2019استحدث قسم هندسة الطرق والمطارات في العام الدراسي 

ويمنح هذا القسم شهادة البكالوريوس في هندسة الطرق والمطارات وهي االولى على مستوى  كلية الهندسة

 .العراقيةالبكالوريوس بين الجامعات 

ببيئة متميزة  هكتارات 6جمالية حوالي ته االمساحتبلغ الذي والحالي  حرم كلية الهندسة ضمنموقع القسم 

اعتمد تاسيس القسم على نخبة متميزة من الكوادر . تجمع االبنية ذات الطابع الكالسيكي والمساحات الخضراء

ضم  وبالقاب علمية رفيعة. العلمي والخبرة الميدانيةالهندسية ذات الخبرة المرموقة في التدريس والبحث 

يدعم تطويرالبرنامج االكاديمي وتنمية مهارات الطلبة ما ب مختلف التخصصات الهندسيةالكادر التدريسي 

وحسب حاجة سوق العمل في محافظة ديالى بشكل خاص وفي العراق بشكل عام. يدرس  والمعرفيةهندسية ال

حسب امر االستحداث عضو هيئة تدريس  17يقوم على تدريسهم  طالب وطالبة 100نحو  القسمحاليا في 

 العناصر الفنية الساندة.و ينوظفمن الميساعدهم كادر 

 

 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 

ويعمل على تحقيق ، منطقيفي إطار زمني  واضح ومحددسير على طريق واللعمل لالبشرية الموجودة 

 . امكانية المراجعة والتعديل والتحديث وفق المتغيرات العلمية والتطور الحاصل في مجال التخصص
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المؤسسي  االعتمادمتطلبات لتحقيق الهي من أهم  للقسم االستراتيجيةإلى ما سبق فإن وجود الخطة  ةباإلضاف

 .هفي واالداء والبرامجي وتفعيل نظم الجودة

  االستراتيجيةنموذج عمل الخطة  

 في القسم على نموذج كلية الهندسة المتوافق مع خطة جامعة ديالى االستراتيجيةفريق الخطة  اعتمد

عدد من  وتحليل ، حيث تمت دراسةلقسم هندسة الطرق والمطارات االستراتيجيةالخطة  هيكلعداد إل

مسار  وضع، وقد تم وعالميا امحلي االقسام المناظرةالمستخدمة في  االستراتيجيةالخطط  اليات ومحاور

الخطة  مراحلالمنطقي لتتبع والفي التنفيذ واالنسيابية  بالوضوح يتسمالتالي الذي  للمخطط العمل وفقا

 االستراتيجية.

 

 

 

 

 م 2026-2021ديالى جامعة  - لقسم هندسة الطرق والمطارات االستراتيجيةالخطة  مسارات
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 االستراتيجيةللخطة  األساسيةالركائز 

  -:راعى فريق العمل الركائز التالية االستراتيجيةعند إعداد الخطة 

  .م2019مجلس الكلية لعام قبل أن يتم استخدام آليات العمل الخاصة بكلية الهندسة والمعتمدة من  -1

 لجامعة.واكلية الهندسة ل االستراتيجيةمتماشية مع الخطة لقسم 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 

فان  الهندسة كليةفي  االستراتيجيةالخطة  إلعدادنموذج قالب العمل المعتمد  خاللمن 

 .للقسمتحليل البيئة الداخلية والخارجية عن طريق ، وذلك هي التحليل البيئي األولىالخطوة 

واراء أصحاب المصالح وسوق العمل من  واقع الخبرات الفعليةعلى  للقسمأعتمد التحليل البيئي  

 القسملخريجي  المحتملين استهدفت أهم أرباب العمل واستطالعات أولية ومقابالت استبانات خالل

(  SWOT) تم بعد ذلك إجراء تحليل .لبةالطو -الموظفين-المعيدين-أعضاء هيئة التدريس اضافة الى

المسح المكتبي  خاللوأيضا من  ،المتحصل عليها واالستطالعات االستباناتنتائج  باالعتماد على

 واالقتصاديةالمتغيرات السياسية  االعتبار نظرب الخذالمناظرة مع الالقسام  االستراتيجيةللخطط 

 استخالصمن هذه التحاليل تم . والتقنية والبيئة والقانونية داخل المجتمع المحلي واالجتماعية

. والمعوقات التي تواجهه، وأيضا معرفة أهم الفرص المتاحة القسمعناصر القوة والضعف داخل 

 هذه العناصرلعرض  وادناه

 Strengthنقاط القوة  أ.

  :العديد من نقاط القوة وهي القسممتلك ي 

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

 .وبالقاب علمية عالية التخصصات الدقيقة

 رصينة. جامعات عالمية تخرجوا مند من أعضاء هيئة التدريس يعدال -2

ولديهم خبرات  متنوعة علميةبمهارات  يتسمونأعضاء هيئة التدريس من فئات عمرية مختلفة  -3

 .ميدانية وتطبيقية واستشارية

  .والمنتسبين القسموالعمل المؤسسي من مجلس  االستراتيجيوجود إدراك بأهمية التخطيط  -4

  .إصدار أعداد منتظمة من مجلة علمية محكمة في العلوم الهندسيةيساهم القسم ومنتسبيه في  -5

  .إقامة مشاركات مجتمعية وبيئة متميزة -6
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  .البكالوريوس ةفي مرحل في هندسة الطرق والمطاراتمتخصصة تدريس برامج هندسية  -7

  .سجالت الدرجاتو بدءاً من التسجيل وتحديد المواد الدراسية لمقررات الدراسية تبني نظام ا -8

والعمل  االلقاءالحاسوب والبرمجة وفن  مجاالتبشكل جيد في  طلبة القسممهارات  تطوير -9

 .وغيرها الجماعي

 ديالى.جامعة ة وكليمتميزة على مستوى ال القسم لتدريسيي وباحثيالبحثية  االقتباسات  -10

 .إقامة نشاطات علمية متنوعة وندوات ودورات بصورة دورية -11

 

 (Weaknesses)  نقاط الضعف . ب

  :توجد نقاط ضعف داخل الكلية، تتمثل في التالي       

  .وغيرهامالعب مختلفة ومركز ثقافي -مواقف سيارات  -توفر مرافق خدمية جيدة من مكتبة  -1

 

  .الدقيقةالعلمية لعدد من التتخصصات عدم وجود كادر كاف من أعضاء هيئة التدريس  -1

 ألسباب عدة منها اقتصادية غالبا صعوبة المشاركة في المؤتمرات العالمية -2

 .اإلنجليزيةفي مجال اللغة لبة لطلضعف المهارات المكتسبة   -3

   .بالكلية (اإلنترنت) المعلوماتتذبذب في خدمة شبكة  -4

 .سام العلميةقورش ومختبرات الالفنيين في الالمهندسين وف من يوجد عدد كاال  -5

 .للدراسات االولية توفرالمختبرات التخصصية الالزمةعدم  -6

 عدم توفر قاعات دراسية كافية. -7

 للقسم.تشتت مشتمالت القسم وتوزعها على ابنية متفرقة وعدم وجود بيئة نظامية  -8

   .غياب وسائل تحفيز أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساندة والموظفين لتنمية الموارد الذاتية -9

  .منها في عمليات التقييم والتطوير االستفادة اوأعضاء هيئة التدريس ضعف االستجابة الراء  -10

  .والخدمات بها بشكل دوري القسمعدم وجود عمليات التقييم الذاتي والدراسة الذاتية لتقييم أداء  -11

 واالدارة االلكترونية لنظام المقررات الدراسية واألرشفةقاعدة البيانات والمعلومات  غياب -12

 .التعليمية ختبراتوالموالمعدات  األجهزةنقص في  -13

 .عدم وجود سياسات واضحة ومحفزة في البحث العلمي وخدمة المجتمع -14

 Opportunitiesالفرص   ج. 

 وهي ستغاللهاى اهناك العديد من الفرص المتاحة أمام الكلية والتي تسعي ال 

 .المتخصصالمجتمعية للتعليم العالي  االحتياجاتتزايد  -1

  .المؤسسي والبرامجي واالعتماددعم إدارة الجامعة والكلية لثقافة الجودة  -2

  لتطوير والتوسع.الهندسة المالئم ل كليةلحرم الموقع والمساحة الجغرافية المتميزين ل -3
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 .وجود عدة اتفاقيات محلية ودولية للكلية وللجامعة مع الشركات الصناعية والمراكز العلمية -4

من  اإللكترونيالجزئي والمتزايد في إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس على التواصل  االعتماد -5

 .اإللكتروني االفتراضيالمغلقة، والفصل  اإللكترونيةالجامعي والدوائر  اإللكترونيالبريد  خالل

المحيطة مقارنة بالكليات والمعاهد التقنية ذات  البيئةبسمعة متميزة في  كلية الهندسة بشكل عامتتمتع  -6

 .الطابع الهندسي في القطاعين العام والخاص

 Threatsالتهديدات   د. 

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

  .قسملأ بعد التخرج لطلبةعلى الوظيفة المناسبة في مجال التخصص حصول ال هاجس -1

الكلية كتخصيص االبنية اواعادة توزيعها  فيتقيد وتحد من فاعلية اتخاذ القرارات  الياتوجود  -2

  بطريقة اكثر فعالية.

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

  لمعالجة االختناقات. عدم كفاية الموارد المالية المخصصة للكلية من الميزانية العامة للجامعة -4

 . النادرة ضعف إمكانيات البحث العلمي وانعدامها في بعض التخصصات الهندسية -5

 بعض البرامج التعليمية مع متطلبات سوق العمل مالئمةعدم  -6

 .هيئة التدريس من حملة الماجستير والمعيدين الحاليينبة تعزيز كادرصعو -7

 رغم العجز الحالي.أخرى  اقسامإلى  القسممن  واإلداريةبعض من الخبرات التدريسية  نقل -8

 

 

 تحديد مسارات الخطة االستراتيجية

، القسمهداف الخاصة الوأيضا القيم وا القسمفي هذه المرحلة تم تحديد كل من رؤية ورسالة 

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

 .للقسمالعبارات التي تعبر عن المرحلة القادمة 

 

 :رؤية القسم 

يتطلع قسم هندسة الطرق والمطارات الى اعداد كوادر هندسية ذات مستوى رفيع من شأنها رفد  

ة والنمو الهائل الذي يشهده قطاع النقل عموما والطرق والمطارات على وجه الخصوص الحركة العمراني

والحرص على ضمان تطوير البنى االساسية لقطاع النقل وعدم التاخر عن النمو الحاصل في باقي القطاعات 

 الخدمية والمهنية.
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 :رسالة القسم 

ن الطلبة من اكتساب المكنات توفير مستوى تعليمي رصين في هندسة الطرق والمطارات لتمكي 

العلمية والتقنية واالدارية في هذا االختصاص والتاكيد على تنمية البحث العلمي والعنصر االبداعي لديهم، 

 مع مراعاة غرس القيم السامية واخالق المهنة الهندسية الرفيعة فيهم.

 : القيم 

بناء جيل مهني االفراد كافة من خاللالتركيز على القضايا التي تهم المجتمع ضمن إطار يحفظ حقوق 

 روتقديم الدعم المعنوي وتشجيع االبتكا والتنوع المجتمعي تفهم وجود االختالفاتيو يعمل بحرفية

 واالبداع.

 

 :اهداف القسم 

تقديم البرامج التعليمية الالزمة الكساب الطلبة الخبرات والمهارات والتقنيات الالزمة  .1

 لمهندسي الطرق والمطارات.

م الحركة العلمية عن طريق تشجيع البحث العلمي ونشر البحوث النظرية والتطبيقية وبما دع .2

 يخدم حركة النمو في قطاع النقل والمطارات محليا واقليميا.

التعاون والتبادل االكاديمي عن طريق خلق الشراكات العلمية مع االقسام المناظرة في  .3

 الجامعات والمعاهد البحثية العالمية.

لتطوير هندسة الطرق والمطارات عن طريق مواكبة القفزات النوعية الحاصلة في  السعي .4

هذا االختصاص من خالل تحسين وتهذيب المناهج الدراسية واضافة كافة المستجدات اليصالها الى 

 الطالب بصورة دورية.

الطرق استثمار الخبرات االكاديمية لدى القسم في تقديم االستشارات الهندسية في تخصص  .5

 والمطارات لصالح المكاتب االستشارية الهندسية.

االلتزام بترسيخ مباديء اخالق المهنة الهندسية الرفيعة لدى الطالب بما يساهم في خلق جيل  .6

 هندسي واعي ذو مبادىء مهنية سامية.
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 والخطة التنفيذية  للقسم االستراتيجيةهداف الا

الخطة  تعتمد المحدد، االستراتيجي االتجاهومعرفة  للقسممن تحليل الوضع الحالي  انطالقا 

 لظروف الراهنةل مالئمتها المتدرج بحسبالتوسع و االستقرارفي مجملها على استراتيجية  االستراتيجية

التميز  لتحقيقللمتاح من الموارد، والسعي  األمثل االستغاللعلى  والتركيز جهة،من  والبيئة المحيطة

وعليه  .من جهة اخرى العلمي وخدمة المجتمع واإلنتاجفي كل من العملية التعليمية  والجودةوالفاعلية 

مع  فترة الخمس سنوات القادمة خالللتحقيقها  القسمسعى يأهداف استراتيجية  مجموعةتم تحديد فقد 

 ديالىلجامعة  االستراتيجيةالمستخدم في الخطة  للنموذجباستخدام نموذج مشابه  األهداف تلك عرض

 :والذي يتضمن

  .العام االستراتيجيالتي تحقـق الهدف  األهدافالفرعية: وهي مجموعة  األهداف ♦

، والجهات المسؤولة عن القسمطلقها يتمثل في اختيار المبادرات التي سالخطة التنفيـذيـة: وت ♦

الفرعية. كما تضمنت الخطة مؤشرات لقياس مدي تحقيق  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
عدد البرامج التي تحافظ على متطلبات االعتماد 

 الدولي والوطني

التطوير المستمر للبرامج بالتعاون مع جهات  2
 صناعية

 عدد البرامج المطورة مع القطاع الصناعي

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

 الى عدد التدريسييننسبة االبحاث المنشورة  دراسات عليا متميزةتطوير برامج  4
   

 

 شعبة ضمان الجودةرئاسة القسم بالمتابعة مع   -الجهة المسؤولة:

 سنوات  3 -الفترة الزمنية للتنفيذ:
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 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 واالرشاد  1

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

 الدراسية.

استقطاب الطلبة المتميزين لبرامج الدراسات  2
 العليا 

البكلوريوس  نسبة الطالب المتخرجين لبرنامج ♦
 %.75ضمن المدة وبمعدالت اعلى من 

برامج الملتحقين لنسبة الطالب الذين  ♦
 %. 80لى من عالماجستير بمعدل 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  ةنمعاون العلمي  وشعبة التسجيل ولجالرئاسة القسم بالتنسيق مع   -الجهة المسؤولة:

 2025-2024فقرة مستقبلية تفعل بعد اتمام تخريج الدفعة االولى  -الفترة الزمنية للتنفيذ:
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 الثالث الية تنفيذ الهدف

 توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للتدريسيين والباحثين 

 .القسممؤشر االداء الرئيسي هو قياس مدى رضى المستفيدين من امكانيات ومختبرات 

 مؤشرات االداء المبادرات  ت
 . للقسم من الجهات االخرىعدد الزيارات  ♦ .القسمتسويق جوانب التميز في  1

االنشطة الخارجية لمنتسبي شاركات في عدد الم ♦
 .الكلية

لجهات من  القسمعدد النشاطات التي تعقد في  ♦
 خارج الجامعة.

 القسمتطوير واتاحة امكانيات وتجهيزات  2
  .ومختبراته لمنتسبيه

قياس مدى الرضى لدي المنتسبين في االستفادة من  ♦
 ولية.المختبرات اال

التدريسية تحقيق التوازن في توزيع المهام  3
 والبحثية واالدارية.

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

  . 0.8واقل ويساوي  0.6

 . القسمقياس مدى الرضى لدي المنتسبين في  .القسمرفع مستوى الخدمات المقدمة في  4

 

شعبة الحاسبة وشعبة الشؤون العلمية ووحدة متابعة رئاسة القسم بالتعاون مع   -الجهة المسؤولة:

 الخريجين

 سنوات 5 -الفترة الزمنية للتنفيذ:

 

 

 

 

 

 

 

 



 2026-2021                   جامعة ديالى  - الطرق والمطارات هندسةقسم لالخطة االستراتيجية 

13 
 

 

 الية تنفيذ الهدف الرابع 

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

 .االبحاث المشتركة مع جهات خارجية تعالج مشاكل داخل البلدنسبة مؤشر االداء الرئيسي هو 

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

 . عراقية
 

استقطاب عدد اكبر لطلبة استحداث و 2
 . الدراسات العليا 

العليا الى طالب نسبة عدد طالب الدراسات  ♦
 .البكلوريوس

تسويق الخبرات البحثية والمختبرية  3
 .القسمالموجودة في 

 مدى رضى المستفيدين من المختبرات. ♦
تحديث ونشر االجهزة المتوفرة داخل مختبرات  ♦

 .القسم
 نسبة المختبرات التي تخدم جهات خارجية. ♦

تشجيع ودعم االبحاث المشتركة مع جهات  4
 .خارج الجامعة او دوليةمحلية 

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

 .القسممشرفون من خارج 
تعالج  القسمنسبة البحوث المشتركة من خارج  ♦

  مشاكل محلية.

 

 ضمان الجودة ةوشعب شعبة الشؤون العلميةرئاسة القسم بالتعاون مع  -الجهة المسؤولة:

 سنوات 5 -الفترة الزمنية للتنفيذ:
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 الية تنفيذ الهدف الخامس 

  ضمان الحصول على االعتماد البرامجي والمؤسسي.

 .القسممؤشر االداء الرئيسي هومدى رضى المنتسبين عن الخدمات الساندة في 

 مؤشرات االداء المبادرات  ت
العمل على تطبيق أسس ومعايير الجودة علي البرامج  1

والعمل على اعتمادها من قبل المؤسسات  بالقسمالتعليمية 
 .المختصة

 للقسملدراسة الذاتية ا ♦

 الدراسة الذاتية للبرامج التعليمية ♦

العمل على الموائمة والربط بين البرامج التعليمية مع  2
 االجامعات المصنفة عالميالبرامج التعليمية المقدمة في 

 .تحديث وتطوير البرامج التعليمية بصورة دورية

 إلظهار اإللكترونيالتطوير والتحديث المستمر للموقع  3
 ومخرجات البحت العلمي محليا ودوليا القسمنشاطات 

 .بصورة دورية اإللكترونيتحديث الموقع 

4   

 

 شعبة ضمان الجودة رئاسة القسم بالتنسيق مع   -الجهة المسؤولة:

 سنوات  5 -الفترة الزمنية للتنفيذ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment [S1]: حذف 
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 س سادالية تنفيذ الهدف ال

  الالزمة.توفير الموارد المالية والبشرية والتعليمية 

 .القسممؤشر االداء الرئيسي هومدى رضى المنتسبين عن الخدمات الساندة في 

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

 . والفني
 

رفع مستوى الوعي بنظم االمن والسالمة  2
 والوقاية من المخاطر. 

خالل العام  القسمعدد الحوادث التي تقع في  ♦
 الدراسي.

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

ادارة المساحات بفاعلية للتعلم والعمل  4
 .والترفيه

  .القسمعدد التحديثات المنجزة في ابنية ومرافق  ♦

 

  االداريةالمعاون االداري والشعبة رئاسة القسم بالتنسيق مع  -الجهة المسؤولة:

 

 تنفيذ وتقييم الخطة االستراتيجية

د تقييم ذاتي لمتابعة تنفيذ ااعد القسم في حساباته القسم ومؤشرات تطبيقها فقد وضعانطالقا من اهداف 

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

 ة.ومؤشراتها حسب ما تم تحديده في الخط

 


