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املقدمــــــــــــة-:
ػبٗذ ٓؾبكظخ َٓ٤بٕ ػجو ربه٣ـ اُلُٝخ اُؾل٣ضخ ٖٓ اىاؽخ ٌٍبٗ٤خ ّل٣لح ثبرغب ٙأُؾبكظبد
اُؼواه٤خ االفو ٟألٍجبة ػل٣لح ٔٓ ...ب ٗٚت ًض٤واً ٖٓ اٌُلبءاد اُؼِٔ٤خ أُقزِلخ ٝاُز٢ٛ ٢
ثبألٍبً هِِ٤خ ٓوبهٗخ ٓغ أُؾبكظبد االفو .ٟهل رٌ ٕٞاؽل اٍجبة ٛن ٙاالىاؽخ اٌَُبٗ٤خ ٗ ٞٛلهح
كوٓ اُؼَٔ  ..ثَجت اُٙٞغ اػالٝ , ٙاعٜذ اٌُِ٤خ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزؾل٣بد رقزِق ػٖ رِي اُز٢
رٞاعٜٜب اُغبٓؼبد ك ٢أُلٕ اٌُج٤وح ٓضَ اُجٖوح  ,ثـلاك ٗ ,نًو ٜٓ٘ب ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ ال
اُؾٖو ٕ ,ؼٞثخ رٞك٤و أُالًبد اُؼِٔ٤خ ثبُزقٖٖبد اُطج٤خ ٝ -هل ػبٗ٘٤ب ًض٤واً ؽز ٠ك ٢رٞك٤و
ثؼ٘ ٓالًبد اُج٘بء ٚٗٝطو ُغِجٜب ٖٓ ثـلاك , -رلٗ ٢أَُز ٟٞأُؼبّ ٢ك ٢أُؾبكظخ ٣غؼَ
االهجبٍ ػِ ٠اُزؼِ ْ٤االٓ ٢ِٛؾلٝكاً ٔٓ ...ب ٚ٘٣ت ٖٓبكه اُزٔ , َ٣ٞثناد اُٞهذ ٗلكغ اعٞه
اػٚبء اُ٤ٜئخ اُزله٤َ٣خ اًضو ٖٓ اُغبٓؼبد االفوً٘ٗٞ ٟب َٗزوطت اػٚبء ٤ٛئخ رله٤َ٣خ ٖٓ
ثـلاك ٝاُجٖوح  ٖٓٝفبهط اُؼوام .اْٗئذ ًِ٤خ أُ٘بهح ُِؼِ ّٞاُطج٤خ ك ٢ثلا٣خ اُؼبّ اُلهاٍ٢
 7102 -7102ؽَت ٓٞاكوخ ٓغٌِ اُٞىهاء ػِ ٠اهٗ ثب ٚٚٛاُضٖٔ روغ ك ٢هِت ٓل٘٣خ
اُؼٔبهح ػِٙ ٠لبف ٜٗو كعِخ ٘ٛٝ .بى اٍزضٔبهاد افو ٌٖٔٓ ٟإ رله هٔ٤خ اهزٖبك٣خ ٓٚبكخ
اك ٖٓ َٚاٌُِ٤خ اال٤ِٛخ  ٌُٖٝ .أُإٍَ ٖٓ ٖ٤اث٘بء ٓؾبكظخ َٓ٤بٕ رج٘ٞا ٛنا اُق٤به ثبالٍزضٔبه
ُقلٓخ ٓؾبكظزٔٓ ْٜب ٖ٘٣ل ٚك ٢فبٗخ " اُ٤٘ٛٞخ ك ٢االٍزضٔبه " ُِ٘ ٜٗٞاُؼِٔٝ ٢رٞك٤و كوٓ
ػَٔ اكْٓ ٖٓ َٚبه٣غ اٍزضٔبه٣خ افوُ . ٟنا ٗطٔؼ إٔ ر٘ظو اُٞىاهح ُٝغبٜٗب أُٞهوح اُٛ ٠نٙ
اٌُِ٤خ اُلز٤خ ثؼ ٖ٤االًضو هػب٣خ ُٞ ...ؽلاٗ٤زٜب كٛ ٢ن ٙأُؾبكظخ ٝاالٍجبة اػال. ٙ
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كلمة عميد الكلية:
ئما ًبٕ اُؼِْ ٝاُزؼِ٣ ْ٤غَلإ ػوَ األٓخٝ ,ئما ًبٗذ ؽٚبهاد األْٓ روبً ثٔلٓ ٟب
رؾووٝ ٚرولٓ ٖٓ ٚػِٓٝ ّٞؼبهف كّ ٢ز ٠أُغبالد ثٔب ٣زوى آصبه ا٣غبث٤خ ػِٓ ٠غزٔؼٜب ثٖلخ
فبٕخ ٝػِ ٠أُغزٔغ اُل ٢ُٝثٖلخ ػبٓخُ ,نا ٖ٣جؼ ٖٓ اُٚوٝه ١إٔ ٘ٛ ٌٕٞ٣بى هاثٓ ٜب ثٖ٤
أُ٘بٛظ اُلهاٍ٤خ اُؼِٔ٤خ ٝاألًبك٤ٔ٣خ ٝث ٖ٤األٛلاف ٝاُزطِؼبد ٝاُزؾل٣بد اُز ٢رٞاعٜٜب األٓخ
ٍٞاء ػِ ٠أَُز ٟٞأُؾِ ٢أ ٝاإلهُِٝ ٢ٔ٤زؾو٤ن مُي ًبٕ الثل ٖٓ اُزغبٝة ٓغ فطخ ٙٝغ
ٝرطج٤ن ٝئهٍبء أُؼب٤٣و األًبك٤ٔ٣خ اُز ٢رٜلف ئُ ٠االهروبء ثَٔز ٟٞعٞكح اُزؼِٝ ْ٤رط٣ٞوٝ ٙك٠
ئٛبه ٍ٤بٍخ ًِ٤خ أُ٘بهح ُغٞكح اُزؼِٝ ْ٤اُزؼِ ْ٤أَُزٔو ٓل ٟاُؾ٤بح ٝاُزله٣ت  ٝرؾل٣ش اُقطٜ
اُلهاٍ٤خ ثٔب ٣زلن  ٝاُزطٞه أُؼوك ٝ ٢اُزو٘ٙٝٝ ٢غ ٗظبّ ٜ٣لف ئُ ٠ئهٍبء ٍ٤بٍخ اُغٞكح ك٢
اٌُِ٤خ  ٝ.....رٚبٓ٘ب ٓغ ٓزطِجبد اُؼٖو ٖٓ رطٞه ػِٔٝ ٢رٌُ٘ٞٞع ٢كٓ ٢قزِق أُغبالد
ٜ٘ٓٝب اُوطبع اُطجٝ ٢اُٖؾ .. ٢اٗجضوذ ًِ٤خ أُ٘بهح ُِؼِ ّٞاُطج٤خ ُزٌ٘ٓ ٕٞبها ٣ؾزن ٟث ٚك ٢هكل
ؽوً خ اُزؼِ ْ٤االًبكٓ ٢ٔ٣ؾووخ ًبكخ ٓؼب٤٣و اُغٞكح ك ٢االػزٔبك االًبكٝ ٢ٔ٣االػزٔبك أُإٍَ٢
ِٓٝج٤خ ؽبعخ أُغزٔغ أَُ٤بٗ ٢فبٕخ ٝأُغزٔغ اُؼواه ٢ػبٓخ ك ٢رؾو٤ن هؿجبد أث٘بئ ٚاُطِجخ
ُِلهاٍخ ك٤ًِ ٢خ هائلح رٌ ٕٞثَٔز ٟٞهام ٓٝؼب٤٣و ػبُٔ٤خ ٝثٔٞائٔخ ٍٝل ؽبعبد أُغزٔغ
اُؼواه ٝ ٢أُإٍَبد اُطج٤خ ٝاُٖؾ٤خ ٖٓ أُالًبد اُطج٤خ ٝاُٖؾ٤خ اُزُٜ ٌٕٞ٤ٍ ٢ب كٝها كبػال
ك ٢رؾو٤ن االًزلبء أُطِٞة ُزِي أُإٍَبد ُ ..زٌ ٕٞثنُي ٓؼيىح ٓٝؾٞها ٓلٝها ُؼواه٘ب
اُؼظ.ْ٤
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خطـــــوات اعـــداد الخطــة االستراتٌجــٌة
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انخطـــــــٕح االٔنــــــــٗ
 .2لجنة التخطٌط االستراتٌجً
The Strategic Planning Committee
إ اً ٠ُٝاًُقطٞاد ألػلاك اًُقطخ اًالٍزوار٤غ٤خ ًال ثًل ًٖٓ رًًٌُْ َ٤غ٘خ رًقط ٜ٤كائًٌٕٔٞ٣ًٝ ٚ٤
اًػٚبءٛب ً ٖٓ ًم ١ٝاًالفزٖبٓ ًًُٝلً ْٜ٣فجوح كًًٛ ٢نا أًُغبٍ ًٝإ رًٌ ٕٞثًوئبٍخ هًئ ٌ٤اًُغبٓؼخ.
ًًٔب ًً٣ ٝغتً إ  ًٌٕٞ٣اًػٚبء ًٛن ٙاًُِغ٘خ ًٖٓٔ ًُلًٓ ْٜ٣ؼوكخ كً ٢ػًِٔ٤بد اًُزقط ٜ٤اًالٍزوار٤غ٢
ًٝػِٔ٤بد اًُزوٝ ًْ ٣ٞاُزو٣ًٝ ْ٤٤ل َٚإً ً٣زْ اًّواى اًُطِجخ ًٝاهثبة اًُؼَٔ كًًٛ ٢ن ٙاًُِغ٘خ.

د

االطى

انًُصت

االَزظبة

انزٕصٛف

-1

ا .د فزج عجذهللا يسًذ صبنر انزثٕعخ

عًٛذ انكهٛخ

عًبدح انكهٛخ

رئٛظب

-2

ا.د عه ٙعجٛذ زدز٘

يعبٌٔ انعًٛذ انعهًٙ

عًبدح انكهٛخ

عضٕا

-3

ا.د عجذ اندجبر عذاة يَُٕٙ

رئٛض لظى طت االطُبٌ

لظى طت االطُبٌ

عضٕا

-4

ا.د فزج عجذ هللا يسًذ

رئٛض لظى انصٛذنخ

لظى انصٛذنخ

عضٕا

-5

ا.د الجبل صبدق خٕاد انشٛجبَٙ

رئٛض لظى رمُٛبد انًخزجزاد انطجٛخ

لظى رمُٛبد انًخزجزاد انطجٛخ

عضٕا

-6

ا.و.د طبنى يٓذ٘ يسًذ

رئٛض لظى رمُٛبد االشعخ
ٔانظَٕبر
رئٛض لظى رمُٛبد انزخذٚز

رئٛض لظى رمُٛبد االشعخ
ٔانظَٕبر
رئٛض لظى رمُٛبد انزخذٚز

عضٕا

-7

ا.د لسطبٌ عجذ عظكز

رئٛض لظى االدنخ اندُبئٛخ

لظى االدنخ اندُبئٛخ

عضٕا

-8

ا.د كزًٚخ ازًذ زظٍٛ

رئٛض لظى انزًزٚض

لظى انزًزٚض

عضٕا

-9

و.و.ازًذ كبرت خًعخ

مدٌر شعبة ضمان الجودة

-10

ازًذ عه ٙيسظٍ

م .باحث

لظى انصٛذنخ
قسم طب االسنان

عضٕا
عضٕا

-11

فُبر فزٚذ َبصز

-12

خ ٌٕٛخجبر دأد

عضٕ يدهض ارثبة انعًم

عضٕا

ا.و.د فبنر زظٍ زًشِ

م .باحث
مسؤول المتابعة والعالقات
العامة
استشاري سابق

لظى رمُٛبد انًخزجزاد انطجٛخ

عضوا

عضٕ يدهض ارثبة انعًم

عضٕا

-13

ازًذ عجبص عجذ انسظٍٛ

طالب قسم طب االسنان

يًثم عٍ انطهجخ

عضٕا

-14

زُ ٍٛعالء زظٍٛ

شعبة ضمان الجودة

عًبدح انكهٛخ

يمزرا

-15

طبرح عه ٙيسًذ

شعبة ضمان الجودة

عًبدح انكهٛخ

سكرتٌرا

ا.و.د كبظى لبطى عهٙ

عضٕا
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ٔرسذ اشزاف اطزشبر٘ اندٕدح ٔاالعزًبدٚخ يٍ انــــدبيعخ انــزكُٕنٕخٛـــــخ
ا.و.د عجذ انخبنك فٕس٘ زًٕد

انخطـــــــٕح انثبَٛخ
 .0التحضٌر للتخطٌط : Preparing to Plan
قبل اًعداد اًلخطة اًالستراتٌجٌة ًٌ ً،جب اًعداد دً راسة ً
شاملة لًلبٌئة اًلداخلٌة ًوالخــــــــارجٌة
ً
(محفزات صٌاغة اًلخطة اًالستراتٌجٌة)

ً
(محفزات صٌاغة اًلخطة اًالستراتٌجٌة)
البٌئة اًلداخلٌة ًوالخــــــــارجٌة

ً
محفـــــــــــــــزات صٌــــــــــــــــــــــــــــــاغة اًلخــــــــــطة اًالســـــــتراتٌـــــجٌة)
(
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الضعف والفرص ًوالتحدٌات )المخاطر(.
لًتقٌٌم ًمكانة اًلمؤسسة اًلحالٌة ًوتحدٌد ًعناصر اًلقوة ًو
ً
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انٓٛكم انزُظ ًٙٛنهكهٛخ
مجلس الكلـــــــــــــٌة
عمــــــــٌد الكــــــــــــــلٌــــــــــة

مكتب العمٌد

شعبة امانة مجلس الكلٌة

مجلس الجودة

لجنة الترقٌات

معاون العمٌد
للشؤون االدارٌة
شعبة الموارد البشرٌة

مكتب العمٌد
للشؤون
االدارٌة

مكتب العمٌد
للشؤون العلمٌة

معاون العمٌد للشؤون
العلمٌة

اقســـام الكـــــــــــلٌة

شعبة الشؤون االدارٌة
شعبة الشؤون
الهندسٌة
شعبة المخازن
شعبة الدراسات والتخطٌط
والمتابعة

شعبة الرعاٌة الطبٌة
شعبة البرنامج الحكومً

شعبة المتابعة
شعبة الرقابة والتدقٌق الداخلً

لظى طت االطُبٌ

شعبة الشؤون
العلمٌة والعالقات

لظى انصٛذنخ
شعبة الدراسات
االولٌة

قسم االشعة والسونار

قسم تقنٌات التخدٌر
شعبة المكتبة
المركزٌة

قسم تقنٌات المختبرات الطبٌة

قسم االدلة الجنائٌة
شعبة الشؤون القانونٌة

قسم التمرٌض
شعبة الشؤون المالٌة

شعبة شؤون االقسام
الداخلٌة

شعبة ضمان الجودة
وتقوٌم االداء

شعبة االعالم والعالقات العامة

وحدة جودة
المختبرات

وحدة
البحث
العلمً

وحدة السالمة
المهنٌة

وحدة التصنٌفات

العالمٌة

صفحة  7من 26

وحدة التدرٌب
والدعم الفنً

الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
تحلٌل :SWOT
قبل مناقشة المحاور وبالذات االستراتٌجٌة ال بد من معرفة امكانٌات المنارة فً عملٌات
التخطٌط والقٌاس والتقوٌم ،ومدى قدرة الكلٌة على تطوٌر وتحدٌث مناهجها بما ٌالئم تحقٌق
رسالة الكلٌة واهدافها ،وسوق العمل .ال بد من التعرف على نقاط القوة والضعف والفرص
المتاحة والتهدٌدات المحتملة .SWOT

 .2نقاط القوة -:
 .2نوعٌة اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة -:
تحتكم كلٌة المنارة على عناصر متمٌزة فً الهٌئة التدرٌسٌة من العراقٌٌن والعرب ممن تبوأ
مناصب علمٌة وٌحملون مرتبة األستاذٌة ولدٌهم خبرة متمٌزة فً آلٌة عمل الجامعات االهلٌة.
وٌمتلكون عامل  h-indexمتمٌز من خالل النشر بالمجالت العلمٌة والطلبة معجبون بهم .
واثناء استبٌان الطلبة الجدد كان احد االسئلة عن اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة  ،قد حاز نسبة
عالٌة مقارنة مع بقٌة المعاٌٌر .وبالتالً كان لهم دور كبٌر فً تحدٌث البرامج واعادة
التوصٌف والقدرة على تحسٌن جودة العملٌة التدرٌسٌة فً التعلٌم والتعلم.
 .0البرامج ومتطلبات سوق العمل :
تبنت الكلٌة برامج طب االسنان  ،الصٌدلة  ،تقنٌات المختبرات الطبٌة  ،تقنٌات االشعة
والسونار  ،تقنٌات التخدٌر  ،تقنٌات االدلة الجنائٌة وكلها برامج مطلوبة فً منطقة بكر
بحاجة الى هذه التخصصات المهمة لشغل سوق العمل تمتد من شمال البصرة الى الكوت
.ولهذا تجد العناٌة من ارباب العمل المحتملٌن لطلبتنا لدٌهم مشاركة فً فعالة فً انشطة
الكلٌة ومنها المناهج .
 .3تعاون سوق العمل -:
ٌشعر المجتمع المحلً بأهمٌة كلٌة المنارة فً توفٌر فرص العمل ألبناء المحافظة بسبب
وجود كتله دائمٌه من الطلبة المحافظات االخرى  .لذا تجد ارباب العمل المحتملٌن فً الكلٌة
متعاونٌن فً تقدٌم االستشارة والنصائح والمساهمة بتدرٌب الطلبة  .وٌصل التعاون مشاركة
بالبحوث  ،وحضور المناسبات التً تقٌمها الكلٌة من جانبها وضمن عدد منهم الى مجالس
واللجان الدائمة مثل لجنة المناهج .وشكلت لجنة من عدد منهم فً فحص البنى التحتٌة
واللقاء بالطلبة واعضاء الهٌئة التدرٌسٌة مع تسجٌل مالحظات بناءه.
اشاره الى اعاله ساهم وٌساهم سوق العمل فً ابداء المشورة فٌما ٌخص البنى التحتٌة
ودراسة المناهج وتدرٌب طلبتنا وطرح مواضٌع دراسٌة .
 .6البنى التحتٌة -:
تهتم كلٌة المنارة فً البنى التحتٌة وتعدها احد المفاتٌح المهمة لخرٌجٌن متمٌزٌن وتحقٌق
الرسالة .
 المختبرات :هٌأت الكلٌة مختبرات متخصصه تلٌق بكلٌة طبٌة .واختصاراً للشرح حازت كلٌة المنارة
المرتبة التاسعة فً تصنٌف المختبرات فً العام الماضً للتصنٌف الوطنً الذي اجرته
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الوزارة رغم حداثتها  .علما ً اجرٌت عدة تحدٌثات فً المختبرات فً العام الماضً ولحد االن
– انظر الصور الفوتوغرافٌة .
 سكن اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة :توفر الكلٌة سكن متمٌز ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة من خارج العراق والمحافظات
والمحاضرٌن فً المحافظات االخرى ،تتوفر به عناصر الراحة بمستوى فندق ثالث نجوم
وٌقع داخل الحرم الجامعً.
 االقسام الداخلٌة :ٌنتسب الى الكلٌة اعداد كبٌرة من خارج محافظة مٌسان توفر الكلٌة لهم السكن المالئم  .اما
سكن الطالبات فٌقع ضمن مجمع الكلٌة وتوفر له الحماٌة الجٌدة وكل مستلزمات العٌش من
اجهزة تبرٌد وتدفئة وكهرباء بدٌلة واثاث متمٌز  ،وٌجرى استبٌان منتظم للطلبة حول جودة
االقسام الداخلٌة باستمرار للتعرف على احتٌاجاتهم.
 القاعات الدراسٌة :تتوفر فً القاعات الدراسٌة كل وسائل التً تدعم العملٌةالتدرٌسٌة
 القاعات الرٌاضٌة :تتوافر قاعات رٌاضٌة داخلٌة وخارجٌة وكما مطلوب فًالتصنٌف ،وتتوفر فً الكلٌة كل ما له عالقة فً الخدمات المفترض تقدٌمها مثل-:
 نوادي الطلبة :
 المساحات الخضراء.
 المكتبات.
 ساحة الوقوف.
 .5الموقع الجغرافً :
تتمٌز المنارة بموقعها الجغرافً على ضفاف نهر دجلة وضمن مركز المدٌنة وعقدة طرق
تؤدي الى بغداد والبصرة ومقابلة الى مبنى محافظة مٌسان  ،تقع فً منطقة خضراء ٌكثر بها
النخٌل  .سهوله الوصول الٌها كون الخط السرٌع مالصق لها .تقع مدٌنة العمارة على طرٌق
بصرة بغداد وتقع فً منتصف المسافة بٌن البصرة والكون  ،مما ٌعنً بإمكانها قبول طلبة من
هذه المحافظات االخرى بنسبة لٌست بالقلٌلة تصل الى %55
اضافة الى اعاله ٌربطها طرٌق مباشر مع محافظة ذي قار وهذا ٌعنً ان العمارة واقعة فً
مركز دائرة تقع على قطرها ثالث محافظات كبٌرة ال تتجاوز زمن الوصول ساعتٌن.
 .2الدعم الجٌد من الهٌئة المؤسسة :
تقدم الهٌئة المؤسسة دعما ً غٌر اعتٌادي للفعالٌات التً تصب فً تطور الجامعة ،وابرز هذا
الدعم ٌذهب باتجاه فعالٌات الجودة .وذلك من خالل اقامة الندوات والورش والمحاضرات
وتوفٌر الجو المالئم للمحاضرٌن والحضور.
جلب خبراء فً اي منحى تحتاجه الكلٌة .او زٌارات من جهات عالمٌة تتحمل الكلٌة كافة
المصارٌف (مثاال على ذلك الوفد الروسً لالتحاد الجامعات العربٌة والروسٌة) لذا ٌمكننا
التعوٌل على هذا الكرم بتسهٌل كافة الفعالٌات التً تتطلب دعما ً مالٌاً.
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 .0نقاط الضعف-:
 .2ثقـــــــافــــــه الــــجـــــــودة-:
رلهى ًِ ٚ٤أُ٘بهح إ ثٞاث ٚاُزٖ٘٤لبد اُؼبُٔ٤خ رٔو ػجو ٓٔو ٝاؽل  ٞٛٝعٞكح اُزؼِْ٤
ٝعٞكح اُجؾش اُؼِٔٝ ٢عٞكح ٤ٛئ ٚاُزله ٌ٣ك ٢أُإٍَخ اُزؼِ٤ٔ٤خُ .نا كوٙذ ػِٔ ٚ٤اُزٖ٘٤ق
االٛزٔبّ ثٔٚبٕ اُغٞكح ك ٢اُزؼِ ْ٤اُؼبُ. ٢
ٝرلهى ه٤بك ٙاٌُِ٤خ إ اٗظٔ ٚاُغٞكح رؼزوٜٙب ٕؼٞثبد ػل٣ل ,ٙهَْ ٜٓ٘ب ّبئغ رزؼوٗ
ُ ٚعٔ٤غ ٓإٍَبد اُزؼِ ْ٤اُؼبُٝ ٢هَْ ٜٓ٘ب ٣قٔ اُغبٓؼخ ٝاُج٤ئخ اُؾب٘ٙخ ُٜب ٝ ,افو ٣زؼِن
ثأػٚبء اُ٤ٜئخ اُزله٤َ٣خ ٝاُطِجخ ٝاُْو٣ؾخ اُز٘٣ ٢زٔ ٕٞاُٜ٤ب ٝاُضوبكخ اُز٣ ٢ؾِٜٔٗٞب ٝرؾل٣لا
ٓضَ:
ٙؼق صوبك ٚاُغٞكحٙٝ ,ؼق اُج٤بٗبد ٝأُؼِٓٞبد ٛٝوم اُزوٓٝ ْ٣ٞوبٓٝخ اُزـ٤و ػ٘ل
اُؼبِٓ ٖ٤ثبُغبٓؼخ ٕٝؼٞثخ ه٤بً أُوٗٝخ ٝاُقٞف ٖٓ اُزوٝ ْ٣ٞاالٖٓ اُٞظ٤ل ٢ػ٘ل اُؼبِٓ.ٖ٤
رلهى ًِ ٚ٤أُ٘بهح إ اهرجب ٛاُزطٞه ك ٢اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ٖٓ ٢فالٍ ٓغٔٞػ ٚػٞآَ رؼَٔ اٌُِ٤خ
ػِ ٠آزالًٜب ْٓ ٢ٛٝزو ٖٓ ٚػٞآَ اُزٖ٘٤ق ٛٝن ٙاُؼٞآَ :٢ٛ
 -1خٕدِ االْذاف انًعذح.
 -2كٛفٛخ رسٕٚم االْذاف انعبيخ انٗ اداء عًه.ٙ
 -3يذٖ انُدبذ ف ٙرسٕٚم ْذِ االْذاف انٗ يخزخبد لبثهّ نهمٛبص ٔانزمٕٚى ثبنٕطبئم انًزبزخ
 -4يذٖ يشبركّ خًٛع انعبيه ٍٛيٍ اعضبء انٓٛئخ انزعهًٛٛخ ٔاإلدارٚخ ثٓذِ انعًهٛخ (طهجّ-
يذرطٌٕ ادارٔ ........ - ٌٕٚغٛزْى) ْٔذا يب رى يالزظزّ ف ٙكهٛزُب.
ُنا ٣زطِت عٜل ًج٤واً ُزؼٔ ْ٤صوبك ٚاُغٞكح ػِ ٠اُطِجخ ٝاػٚبء ٤ٛئخ اُزلهٝ ٌ٣رؼو ْٜٚ٣اُ٠
ٓؾبٙواد ٝٝهُ ػَٔ.
 .0عدم استقرار الكوادر التعلٌمٌة:
احدى اهم التحدٌات التً تواجه التعلٌم فً المؤسسات التعلٌمٌة األهلٌة هً سرعه تؽٌٌر
الكوادر التعلٌمٌة و الفنٌة بمختلؾ مستوٌاتها ومساعدي المختبرات .وبالتالً تفتقر الى الخبرة
فً تراكم فً نشاط التدرٌسً والبحث والجودة .ونخسر العدٌد من الذٌن ٌخضعون لتدرٌب
وبالذات فً الجودة.
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هذه المسألة مطلوب حلها لٌس فقط فً كلٌتنا وانما فً عموم التعلٌم االهلً الجامعً .عدم
استقرار الكوادر ٌعنً عدم استقرار المؤسسة.
 .3عدم استقاللٌه المؤسسة:
اإلٛبه اُؼبّ ُوٍبُ ٚاٌُِ٤خ ٣ؾلك أٌُٗٞبد اُلٌو٣خ اُز٣ ٢غت إ روًٖ ػِٜ٤ب ًَ ٓإٍَٚ
رؼِ ٚ٤ٔ٤ك ٢هٍبُزٜب اُقبٕخًٔ .ب اٜٗب ٍزَٔؼ ُِٔإٍَخ اُزؼِ٤ٔ٤خ ك ٢إ رُؼوف ّقٖ٤زٜب
أُ٘لِٖخ ػٖ ؿ٤وٛب ًغيء ٖٓ اٍزوالٍ أُإٍَخ اُزؼِ٤ٔ٤خ ػلّ اٍزوالُ ٚ٤اُغبٓؼخ ٣لولٛب اُولهح
ػِ ٠اُؾوًخ ك ٢اُزؼبَٓ ٓغ اُقبهط ٝاُلافَٝ .اُٖ٤ـخ األٓضَ إلػطبء اٍزوالُ ٚ٤اُغبٓؼخ ٖٓ
فالٍ اْٗبء ٓغٌِ آ٘بء ٔ٣ضَ ث ٚأُبٌُ٣ ٖ٤زْ افز٤به ٖٓ ْٛهجَ اُ٤ٜئخ أُإٍَخ ٞٓٝاكوخ اُٞىاهح.
ا ُؾل٣ش ٣ط ٍٞػٖ اٍزوالُ ٚ٤أُإٍَخ اُزؼِٝ ْ٤ا٤ٔٛز ٌُٖ ٚثؼ ٚٚهل ٣قبُق هؿجبد اُٞىاهحُ .نُي
ُٖ ٗ٘بهْ ٚكٛ ٢ن ٙاُلزوح.
 .6دافعٌة الطلبة :
ٝال ثل إٔ ْٗ٤و اُ ٠إٔ ٓؼظْ أكٝاد اُو٤بً ٝاُزوْ٣ ْ٣ٞزوى ثٜب اُطِجخ ٖٓ اٍزج٤بٗبد اُ٠
آزؾبٗبد رْق٤ٖ٤خ أ ٝآزؾبٗبد هٕبٗخ ( ٤٘ٛٝخ ) ٣ٝ ,ؼزٔل ٗغبػ ػِٔ٤بد اُو٤بً ٝاُزو ْ٣ٞػِ٠
ٓل ٟاّزواى اُطِجخ ٝاػٚبء اُ٤ٜئخ اُزؼِ٤ٔ٤خ ثٜب ثلؼبُ٤خ ٕٝلم ٓٔب ٣ؼطٜ٤ب أُٖلاه٤خ أُطِٞثخ
ٝعلٗب إٔ كاكؼ٤خ  Motivationاُطِجخ رِؼت كٝهاً ًج٤واً ك ٢أٗغبػ اكٝاد اُو٤بً ٝاُزوْ٣ٞ
ٝ ٌُٖٝ ,ثٌَْ ػبّ كاكؼ٤خ اُطِجخ أص٘بء كزوح اُلهاٍخ رٌٙ ٕٞؼ٤لخ ك ٢االّزواى ك ٢أكٝاد اُو٤بً
ُ ,نا ٓطِٞة إٔ ٗغل اٍُٞبئَ ٝاُطوم اُز ٢ري٣ل ٖٓ اُلاكؼ٤خ ٝ .اٗقلبٗ اُلاكؼ٤خ ُِْٔبهًخ ٣ؼٞك
ُؼلح أٍجبة ٜٓ٘ب  :ػلّ ٓؼوكخ اُطِجخ ٓب٤ٛخ ٛن ٙاُؼِٔ٤خ ٝ ,ػلّ أكهاًُِ ْٜلٝه اُنِ٣ ١ؼج ٚاُو٤بً
ٝاُزوّٝ ْ٣ٞؼٞه ْٛأٗ ٚال رؼٞك ثلبئلح ٓجبّوح آٗ٤خ ػِٛٝ , ْٜ٤نا اُْؼٞه عيء ث٘ ٖٓ ١ٞ٤روً٤جخ
ٓغزٔؼبر٘ب ك ٢اُؼبُْ اُضبُش .
ثُنٍ عٜل ًج٤و ك ٢اُلزوح االف٤وح ك ٢رضو٤ق اُطِجخ ٝاُقو٣غ ٖ٤ػِ ٠إٔ ٛن ٙاُؼِٔ٤خ ٛلكٜب
اُٜ٘بئ ٢هكغ رور٤ت اُغبٓؼخ ك ٢رٖ٘٤ق اُغبٓؼبد ٓؾِ٤ب ً ٝػبُٔ٤ب ً ٔٓ ,ب ٣ؼٞك ثبُلبئلح ػِْٜ٤
٣ٝغؼِ ْٜاُغٜخ االًضو اٍزلبكح ٖٓ فالٍ ؽٖ ُْٜٞػِٓ ٠وبػل ك ٢اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ٓٔب ََٜ٣
ػِٔ٤خ اُوج ٍٞكٜ٤ب ك ٢اُلافَ ٝاُقبهط ًٝ .نُي رؾَ ٖ٤كوٕخ اُؾٖ ٍٞػِ ٠ػَٔ ك ٢اُقبهط
ِٛ.ج٘ب ٖٓ أُْوك ٖ٤ػِ ٠اُز٘ل٤ن إ ٞ٣اعٜٞا ٛن ٙأَُأُخ ثغل٣خ ِٞٔ٣ٝا ثزلاػ٤برٜب ػِ ٠كهخ اُ٘زبئظ
ٖٓٝلاه٤زٜب ٝ ٝاهؼ٤زٜب...
 .5التوأمة مع الجامعات الحكومٌة -:
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الثل ٖٓ االػزواف إٔ اُزٞأٓخ ك ٢ثلا٣خ رأٍ ٌ٤اٌُِ٤خ ًبٕ ُٜب كٝهاً ٜٓٔب ً ك ٢اُزأٍٓٝ ٌ٤ل٤لاً
علاً ٝال اؽل ٘٣بهِ ٛنا أُجلأ  ٌُٖ .ثؼل ٓوٝه ػلح ٍ٘ٞاد ٝرقوط ا ٍٝككؼخ ٣غت إٔ رقل٘
عوػخ اُزٞأٓخ رله٣غ٤ب ً ُؾل االػزٔبك ػِ ٠اُناد ٝرله٣غ٤ب ً ٕٞٝالً ُِلطبّ .اُغبٓؼخ اُؾٌ٤ٓٞخ
ُٓٔٞخ ٖٓ اُلُٝخ ٝال رؼبٗ ٖٓ ٢اُز٘بكٌ ثٜ٘٤ب آ ٝغ اُغبٓؼبد اال٤ِٛخٓ .ب ك ٢اُغبٓؼبد اال٤ِٛخ
رٌ ٕٞأُ٘بكَخ ؽبك ٙألٜٗب ٖٓله اُزٔ َ٣ٞاُٞؽ٤ل اُوئُ , ٢َ٤نا ٣غت إٔ ٣ؼطٛ ٠بِٓ ؽوًٚ
ُِغبٓؼبد اال٤ِٛخ ؽز ٠رٌٓ ٕٞوًي رٔ٤ي ث ٖ٤اٌُِ٤بد ا ٝاُغبٓؼبد ٘٣ٝ .ظو اُطِجخ ٝا٤ُٝبء االٓٞه
ٖٓ االك َٚػِ ٠أَُز ٟٞاُؼِٔ. ٢
ٝثبُزبُ ٢اػطبء ٛبِٓ ك ٢كهاٍخ اُقطخ اُلهاٍ٤خ ٝرؾل٣ضٜب  ,اٙبكخ ٓووهاد ؽل٣ضخ رزلن ٓغ
ٜٓبهاد اُووٕ اُٞاؽل ٝاُؼْو. ٖ٣رأٍَب ً ػِٓ ٠ب رولّ ثآٌبٕ اٌُِ٤بد اػبكح اُ٘ظو ثبُٜٔ٘بط
ٝأُووهاد ٝثٔب ٣زالئْ ٓغ اُزطٞه اُؼِٔٓ ٢غ أُؾبكظخ ٛجؼب ً ػِ ٠هِت أُووهاد ” “coreاُز٢
رٔضَ أُؼ٤به أُوعؼ ٢االًبك ٢ٔ٣اُNational Academic Reference Standards ٢٘ٛٞ
(ٛٝ )NARSنا ٖٓ ٕالؽ٤بد اُٞىاهح أػلاكٝ ٙرٞى٣ؼ ٚثبالفزٖبٕبد أُقزِلخ ُالُزياّ ثٚ
ٝرٌ ٕٞآزؾبٗبد اُوٕبٗخ ٓ٘.ٚ
 .2دافعٌة اعضاء الهٌئة التعلٌمٌة فً االشتراك بأنشطة الجودة :
تعد الهٌبة التعلٌمٌة ( اعضاء هٌئة تدرٌسٌة ومعٌدٌن  ،مشرفٌن مختبرات ) هم الشرٌحة
التً تشترك فً معظم ادوات القٌاس والتقوٌم بعد الطلبة  .لذا تهتم الكلٌة بهذا الموضوع ألهمٌته
 .وترى الكلٌة أن انظمة الجودة بالعالم تعترضها صعوبات عدٌدة  ,قسم منها شابع تتعرض له
جمٌع المؤسسات فً التعلٌم العالً مثل دافعٌة اعضاء الهٌبة التدرٌسٌة  ,وقسم منها ٌخص
المؤسسة التعلٌمٌة والبٌبة الحاضنة لها  ,واخر ٌتعلق بالشرٌحة التً ٌنتمون الٌها والثقافة التً
ٌحملونها .
وتتلخص هذه الصعوبات :
 ضعف ثقافة الجودة عند العاملٌن والطلبة  .لذا ستركز الجامعة على هذه النقطةوتنطلق بحملة تتضمن محاضرات وورش عمل .
 ضعف البٌانات والمعلومات المطلوبة من اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة. عدم االلمام بطرق التقوٌم عند البعض مقاومة التغٌٌر عند العاملٌن بالكلٌة وصعوبة قٌاس المعرفة الخوف من التقوٌم وارتباطه باألمن الوظٌفً عند العاملٌناالعتمادٌة الخاصة بأعضاء الهٌئة التدرٌسٌة :
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التزمت الكلٌة بالنسب المخصصة لالعتمادٌة على توزٌع شرائح اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة
وهً كاآلتً :
يالن دائى %50
يسبضز%20 ٍٚ
يزمبعذ%20 ٍٚ
غٛز عزال%10 ٍٛٛ
المشكلة فً المالك الدابم اؼلبهم بانتظار التعٌٌن فً الجامعات الحكومٌة .وهنالك
تخصصات متعددة فً السنوات المتقدمة من الدراسة وعدد ساعتها ال تؽطً النصاب لذا
مطلوب زٌادة نسبة المحاضرٌن.
اما ؼٌر العراقٌٌن فهً بوابة لجلب تخصصات متمٌزة وتعد شباك لالطالع منه على
التقدم العالمً والتواصل معه.
لذا نطلب من الجهاز التربوي التدخل لتعدٌل النسبة وجعلها اكثر مرونة ,والسعً
لتخفٌض نسبة المالك الدابم سٌكون مفٌدا للكلٌات والجامعات.

خبيعخ يٛظبٌ:
تفتقر جامعة مٌسان الى التخصصات فً الدراسات العلٌا التً نحتاج خرٌجها بشكل
مكثؾ ..مثالً ال توجد دراسات دكتوراه فً التخصصات العلمٌة (اسنان ,صٌدلة).... ,
وبالتالً تعانً كلٌتنا من شحة هذه التخصصات مقارنة مع جامعات  /كلٌات اهلٌة فً
المحافظات االخرى .اما دراسات الماجستٌر فال تتوفر هذه الدراسات فً جامعة مٌسان مما
ٌجعلنا نجد صعوبة فً توفٌر الكوادر العلمٌة التً نحتاجها فً برامجنا الدراسٌة.

 .3الفرص -:
 .2افتتاح تخصصات جدٌدة -:
٣ؼل اكززبػ رقٖٖبد عل٣لح ٙوٝه٣خ ُزط٣ٞو ًِ٤خ أُ٘بهح ُِؼِ ّٞاُطج٤خ  ,ثٞعٞك
رقٖٖبد ٓزؼلكح  ٖٔٙاُؾوَ اُطج٘٣ ٢ؼِ اٌُِ٤خ ٖٓ ٗبؽ٤خ رطٞهٛب ٣ٝغِت ًٞاكه ٓزقٖٖٚ
ػبٍ ك ٢اُزقٖٖبد أُْزوًخ ث ٖ٤اٌُِ٤بد اُطج٤خ ً ,نُي ٣طٞه أُقزجواد ٍٞ٣ٝؼٜب
ثَٔزٍ ٟٞ
ثَجت االٍزضٔبه االٓضَ ُِٔقزجواد  .ػِ٤خ هبٓذ أُ٘بهح ثطِت كزؼ رقٖٖبد ك:٢
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 كلٌة الطب. كلٌة التمرٌض . .0التعلٌم المدمج:
ٗؼزول إٔ ػبُْ ٓب ثؼل ًٞك٤لٍٞ 01-ف ٣لزؼ اكبم عل٣لح ُِغبٓؼبد ٣ٝ .غت ػِ٤ًِ ٠ز٘ب اؿز٘بّ
ٛن ٙاُلوٕخ ثْواء ٖٓ٘بد رؼِْ  LMSرَزٞػت ثٌَْ ع٤ل اُزؼِ ْ٤أُلٓظ ًٝنُي اعٜيح رَغَ٤
ٓزٔ٤يح رزٔبّٓ ٠غ اُزؼِ ْ٤أُلٓظ ثناد اُٞهذ  َْٜ٣اُزؼِ ْ٤أُلٓظ ثلوٕخ اُزؼِ ْ٤اُنار ٢ك٢
رط٣ٞو ٓٞهغ اُغبٓؼخ .
 .3التصنٌفات الدولٌة -:
لم ٌعد تقٌٌم المؤسسات التعلٌمٌة (جامعات  /كلٌات ) وتصنٌفها من اهتمام االكادٌمٌٌن او
العاملٌن بالجامعة فقط بل امتد لٌشمل جمٌع من لهم عالقة بالجامعة (طلبة  ,اولٌاء امور  ,شركة
مالكة  ,اعضاء الهٌبة التدرٌسٌة )...
واصبح من واجبهم ومصلحتهم أن تحتل جامعتهم رتبة متقدمة فً التصنٌؾ هذا ولم ٌقتصر هذا
االهتمام على هذه الشرابح فقط ,بل امتد الى صانعً القرار بتلك الدول ,لذا ٌعد الحصول على
موقع متقدم فً التصنٌفات العالمٌة ضرورة الى الكلٌة .
نطمح الى استخدام طرق حدٌثة بالقٌاس والتقوٌم مثال على ذلك استخدام المنطق الضبابً فً
تحلٌل البٌانات وبالذات الدرجات .

 .6تحسٌن العملٌة التربوٌة -:
ٗطٔؼ اُ ٠فِن ث٘ي اٍئِخ ٓؼ٤به٣خ ُزو ْ٣ٞاُطِجخ هجَ اُزقوط ٛٝ.نا  ٌٖٔ٣ؽ٤بىر ٖٓ ٚفالٍ
اٍزؼٔبٍ ٛوم ٓقزِلخ َ٣ٝبػلٗب ك ٢رؼ ٖ٤٤االكاء أُزٞهغ.
 .5رضا الطلبة المتوقع تخرجهم :
من اجل سٌر رضا الطلبة تم انتقاء الطلبة المتوقع تخرجهم ,كوننا نعتقد أن استبٌانهم أكثر
مصداقٌة ولدٌهم شعور باألهمٌة وال توجد مصلحة خاصة مباشرة .مما ٌؤهلهم لإلجابة بشكل
موضوعً  .وسٌجري فً هذا العام استبٌان باستخدام ٌُ .Google Formحرص على شرح
اهداؾ واهمٌة االستبٌان للطلبة مع االجابة عن استفساراتهم دون ضؽط على االشتراك
باالستبٌان فهو لمن ٌرؼب فقط .
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 .2بعض الفرص المتاحة:
رلهً اٌُِ٤خ ٖٓ فالٍ ُغبٜٗب ٓغٔٞػخ كوٓ ٓزبؽخ رلػْ اٌُِ٤خ ٝرٞكو كوٓ ػَٔ ُقو٣غٜ٤ب
ثٌَْ ع٤ل ٝرقلّ أُغزٔغ أُؾُِٔ ٢ؾبكظخ َٓ٤بٕ.
ٛ ٖٓٝن:ٙ
 ٓوًي اثؾبس ٓزقٖٔ ك ٢اُؼِ ّٞاُطج٤خ ٜٓ ٖٓٝبٓ ٚكهاٍخ اُٙٞغ اُٖؾُٔ ٢غزٔغٓؾبكظخ َٓ٤بٕ ٝاعواء ثؾٞس ػٖ االٓواٗ أُواكوخ ُج٤ئخ اُؼٔبهح ٝث٤ئخ االٞٛاهٖٓٝ .
ٜٓبٓ ٚاالفو ٟر٤ٍٞغ اُؼ٤بكاد االٍزْبه٣خ كٛ ٢ت االٍ٘بٕ ٝػ٤بكاد اٍزْبه٣خ افو.ٟ
ك ٢اُطت ٝاُٖ٤لُخ ٝاُزؾِ٤الد أُو٤ٙخ ٝاعٜي ٙاّؼخ ٓزطٞهح رَزقلّ ثبُجؾٞس
ٝفلٓخ أُغزٔغ.
 ر٘بهِ اُ٤ٜئخ أُإٍَخ:ث٘ب ٖٓ٘غ اك٣ٝخ كٓ ٢ؾبكظخ َٓ٤بٕ ٝاُنٍ ١زٌ ُٚ ٕٞاٗؼٌبٍبد ا٣غبث٤خ ػِ٤ًِ ٠خ
اُٖ٤لُخ ٖٓ فالٍ :
 اُزله٣ت  :رله٣ت ِٛجخ ًِ٤خ اُٖ٤لُخ ًغيء ٖٓ أُالىٓخ اُٖ٤لالٗ٤خ اُؼَٔ ك٢
ٓؼبَٓ االك٣ٝخ.
 ا٣غبك كوٓ ػَٔ ُطِجخ اُٖ٤لُخ أُزقوع.ٖ٤
ٍ ل اُؾبعخ أُؾِ٤خ ٝاُزٖل٣و.
 ٓوًي ٜٓبهاد :ٖٜٓٝ٣ؼل ٓوًي ٜٓبهاد  ٢ٛ ٖٜٓٝاُغٜخ اُز ٢رلهة اُطِجخ ٝاُقو٣غٝ ٖ٤أُٞا ٖ٤٘ٛك٢
أُٜبهاد ٝأُ ٖٜاُز٣ ٢ؾزبعٜب أُغزٔغ.
ثبإلٌٓبٕ اػلاك ًٞهٍبد ثبُِـخ االٌِٗ٤ي٣خ آٜ ٝبهاد اُؾٞاٍ٤ت آٜ ٝبهاد اُزلبٗٝ
ٜٓٝبهاد افو ٟرله٣ج٤خً .جبه اَُٖ َٓٝبػلح أُوؼل... ٖ٣اُ ٠افو أُٜبهاد اُز٢
٣ؾزبعٜب أُغزٔغ٣ٝ .ؼل ػٗٞب ً ًج٤واً ُِزؼِ ْ٤أَُزٔو.

 .6تهدٌدات-:
اكززبػ عبٓؼبد عل٣لح
َٓز ٟٞأُلفالد:
رؼل رغوثخ اُزؼِ ْ٤اُقبٓ ك ٢اُ ٖٛٞاُؼوث ٢ػٔٓٞب ً (اُؼوام فٖٕٞبً) رغوثخ ؽل٣ضخ
رٞاعٓ ٚغٔٞػخ ٖٓ اُزؾل٣بد ُؼَ أثوىٛب إ رٌ٣ٍٞ ٕٞخ اُقو٣غٓ ٖ٤ورلؼخ ٝهبكهح ػِ ٠أُ٘بكَخ
ك ٢اُؼَٔ (كافَ ٝفبهط اُؼوام) ٝك ٢اُٞهذ ٗلَ ٚرؾون َٗجخ ٗغبػ ػبُ٤خ ك ٢اَُ٘ٞاد اُلهاٍ٤خ
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اُ ٠ؽل ٓب ُ ٘ٞع ٖٓ اُطِجخ ثٔٞإلبد فبٕخ ٝأهَ ٍ٣ٞخ ٖٓ ٗظوائ ْٜك ٢اُغبٓؼبد اُؾٌ٤ٓٞخ
ٛلكبٕ ٣ؼبًٌ اؽلٔٛب االفو ٝ...رأٍَب ً ػِٓ ٠ب رولّ ال ثل ٖٓ اػزٔبك اٍبُ٤ت ػِٔ٤خ ؽل٣ضخ
ٓٝزطٞهح هبكهح ػِ ٠اُزغبٝة ٓغ ٛنا اُزؾل ١ك ٢رو ْ٣ٞاُطِجخ ٝاالٍبرنح ثٌَْ كٝهٓٝ ١زٖبػل
َٓٝزٔو ٝعؼِٜب عيءاً كؼبالً ٝأٍبٍ٤ب ً ك ٢ػِٔ٤خ ٗظبّ اُغٞكح أُطِٞة رج.ٚ٘٤
اُزٔ َ٣ٞأُبُ ٞٛٝ ٢اُزؾل ١اُضبٗ ٢أُورج ٜثؼلك اُطِجخ ,كٛ ٢ن ٙاُؾبُخ ٓٔب ٞ٣عل رلافَ
ثٜٔ٘٤ب.
ك ٢اُٞهذ ٗلَخ ٗغل االػلاك أُزيا٣لح ك ٢اُغبٓؼبد اُقبٕخ اُز ٢رلزؼ ٍ٘٣ٞب ً ك ٢أُ٘طوخ
ٍ ,زو ّٞثز٘٤ٚت االػلاك أُزٞعٜخ اُ ٠اٌُِ٤خ ,اٙبكخ اُٛ ٠جَٓ ٛٞز ٟٞاُْو٣ؾخ اُطالث٤خ ٖٓ
ؽ٤ش أُغٔٞع االٓزؾبٗ(٢أُؼلٍ)ٝ ,رلٗ٣ٍٞ ٢خ عٞكح أػٚبء اُ٤ٜئخ اُزله٤َ٣خ ك ٢اُغبٓؼخ ثَجت
ًضوح اُغبٓؼبد ٛٝ ,نٓ ٙؼِٚخ ٍبٔٛذ ك ٢اٗؾلاه اُغبٓؼبد ثبَُ٣ٞخ اُؼِٔ٤خ ألػٚبء اُ٤ٜئخ
اُزله٤َ٣خ ٝأػلاك اُطِجخ َُِٝ .جت أػالٗ ٙغل ٖٓ اُٚوٝهح اُزلٌ٤و ثغل٣خ ٝثٌَْ اٍزوار٤غٝ ٢
ٜٓٔ٘ظ ُزالكٛ ٢نا االٗؾلاه ك ٢اُٞاهغ ال رٞعل ف٤بهاد ٓزؼلكح الفز٤به االكٜ٘ٓ َٚبٝ ,ئٗٔب ٘ٛبى
ف٤به ٝاؽل  ٞٛإٔ رٌ ٕٞاٌُِ٤خ ٓوًي رٔ٤ي ٚ٣ب ٢ٛاُغبٓؼبد اُؼبُٔ٤خ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُؼِٔ٤خ .رؼل
اعبىح عبٓؼبد كٓ ٢ؾبكظخ َٓ٤بٕ ٝأُؾبكظبد اُوو٣جخ (ثٖوح – ػٔبه – ٙم ١هبه) ث٘لٌ
رقٖٖبد ًِ٤خ أُ٘بهح ٝاؽل ٖٓ اثوى اُزؾل٣بد اُز ٢رٞاع ٚاٌُِ٤خ ٛٝ .نا ٍ٤إك ١اُ ٠ر٘٤ٚت
اُطِجخ ٝاػٚبء اُ٤ٜئخ اُزله٤َ٣خ ٝثبألف٤و ٘٣ؼٌٌ ػَِٓ ٠ز ٟٞاُطِجخ ٝاػٚبء اُ٤ٜئخ اُزله٤َ٣خ
ٝاُزٔ َ٣ٞأُبُ. ٢
٣ ٌُٖٝجو ٠اُزٔ٤ي ك ٢عٞكح ٤ٛئخ اُزلهٝ ٖ٤٤َ٣اُج٘ ٠اُزؾز٤خ ٓٔب ٣لكغ االٛبُٝ ٢اُطِجخ اُ٠
اُزَغ َ٤ك ٢اٌُِ٤خ االكٍٔ َٚؼخ ِٛٝجزٜب كٍٞ ٢م اُؼَٔ.
انغش ف ٙااليزسبَبد االنكززَٔٛخ (عٍ ثعذ)-:
٣ؼل اُزؼِ ْ٤ػٖ ثؼل (االٌُزو )٢ٗٝاؽل االٓٞه اُز ٢رؼ ٍٞػِٜ٤ب اٌُِ٤خ ك ٢اُظوٝف
االٍزض٘بئ٤خ ٣ٝ .جو ٠االٓزؾبٕ ِ٤ٍٝ ٞٛخ روث٣ٞخ اٙبكخ اًُٜٗٞ ٠ب ِ٤ٍٝخ ُو٤بً ٓل ٟاٍز٤ؼبة
اُطبُت ُٔقوعبد اُزؼِْ ُٔووه ٓب.
ارلوذ اهاء اُجبؽضٝ ٖ٤ىٓالءٗب ك ٢اُغبٓؼبد أُقزِلخ كافَ اُؼوام ٝفبهع ٚاٙبكخ اُ٠
أُإرٔواد اُز ٢اػلرٜب اُغبٓؼبد اُؼواه٤خ ٝؿ٤و اُؼواه٤خ ػِٖ٘ٓ ٠بد اُزٞإَ ػِ ٠إٔ ؽبالد
اُـِ ثبالٓزؾبٕ ًبٕ اًضو ٖٓ اُؾبالد ك ٢االٓزؾبٗبد اُزوِ٤ل٣خ ,اٙبكخ اُ ٠رٚقْ اُلهعبد
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ٗبهْذ ًِ٤خ أُ٘بهح ٛنا أُٞٙٞع كُ ٢غ٘خ أُ٘بٛظ ٗٝ .ؾٖ ٗطٔؼ ُٙٞغ ٍ٤بهبد رؾون اُؼلاُخ ٝ
رٞك ٢اُطِجخ ؽوٞه ٖٓ ْٜفالٍ االر: ٢
اوالً :استخدام منصات تؤمن التقلٌل من هذه الظاهرة.
ثانٌاً :استخدام طرق تقلل من حاالت الغش مثل تعٌٌن الدرجات وفق المنحنى الطبٌعً.
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انخطــــــــٕح انثــــــبنثــــــــخ:
احملاور األساسيت لبناء اخلطت

االسرتاتيجيت لكليت املنارة للعلوم الطبيت
 -3انًكَٕبد األطبطٛخ نجُبء انخطخ االطززارٛدٛخ نكهٛخ انًُبرح نهعهٕو انطجٛخ
 هؤ٣خ أُإٍَخ اُزؼِ٤ٔ٤خ (ًِ٤خ أُ٘بهح ُِؼِ ّٞاُطج٤خ) .
 هٍبُخ أُإٍَخ اُزؼِ٤ٔ٤خ (ًِ٤خ أُ٘بهح ُِؼِ ّٞاُطج٤خ) .
 اُزو. ْ٤٤
 االٛلاف اُؼبٓخ ٌُِِ٤خ .
 االٛلاف اُؼِٔ٤خ .
 فط ٜاُؼَٔ .
ٓ إّواد االكاء اُوئ٤َ٤خ .
 1-3رؤٚخ كهٛخ انًُبرح نهعهٕو انطجٛخ ........
إٔ رٌ ٕٞاٌُِ٤خ  ٖٔٙاًضو اٌُِ٤بد رٔ٤يا ثبألثلاع ٝاُو٣بكح كٓ ٢غبٍ رقٖٖبرٜب اُطج٤خ ٝاُٖؾ٤خ
ٝثٔب ِ٣جٓ ٢زطِجبد أُغزٔغ أُزغلكح ٝأُوزوٗخ ٓغ اُزطٞهاد اُزٌُ٘ٞٞع٤خ اَُو٣ؼخ .
 2-3رطبنخ كهٛخ انًُبرح نهعهٕو انطجٛخ .......
ئػلاك ٓالًبد ٛج٤خ ك ٢رقٖٔ ٛت االٍ٘بٕ ٝرقٖٔ اُٖ٤لُخ ٓٝالًبد افوٟ
ٕؾ٤خ ك ٢رقٖٔ رو٘٤بد أُقزجواد اُطج٤خ ٝرقٖٔ رو٘٤بد االّؼخ ٝاَُٗٞبه ٝرقٖٔ
رو٘٤بد اُزقل٣و ٝرقٖٔ رو٘٤بد االكُخ اُغ٘بئ٤خ ٝرقٖٔ اُزٔوُ ٘٣زٌَٓ ٕٞزوجال ًٞاكه
ػِٔ٤خ ًلإح ٝثَٔزٓ ٟٞزٔ٤ي ٖٓ أُؼوكخ ٝاإلثلاع اُطجٝ ٢اُٖؾُ ٢زَ٤و ك٤َٓ ٢وح رؾو٤ن
ٔٙبٕ اُغٞكح ٝاالػزٔبك األًبكٝ ٢ٔ٣كن أُؼب٤٣و اُوٕ٘٤خ أُؼزٔلح ػبُٔ٤ب ك ٢أُ٘بٛظ اُطج٤خ
ٝاُٖؾ٤خ ٝاُؼِٔ٘خ ٓغ االُزياّ ثأفاله٤بد أُٜ٘خ اُطج٤خ ٝاُٖؾ٤خ ٝاُؼِٔ٤خ .
 3-3انزمٛٛى
ثبػزجبهٛب ئؽلٓ ٟإٍَبد اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ٢اال٤ِٛخ ك ٢اُؼوام ,رإك٤ًِ ١خ أُ٘بهح ُِؼِّٞ
اُطج٤خ كٝهاً كؼّبال ك ٢رؾو٤ن اُزولّ ٝاُزطٞه ُِٔغزٔغ ٖٓ فالٍ اُقلٓبد اُزؼِ٤ٔ٤خ اُز ٢رولٜٓب
ُْو٣ؾخ ٝاٍؼخ ٖٓ ّجبث٘ب اُٞاػل ,ئٙبكخ ئُْٗ ٠بٛبرٜب األفو ٟكٓ ٢غبالد ٓزؼلكح ًبُجؾش
اُؼِٔ ٢اُوٕٝ ٖ٤أَُبٔٛخ ك ٢ؽَ أٌُْالد اُز٣ ٢ؼبٜٗ٘ٓ ٢ب أُغزٔغ ٝأُورجطخ ثبُزقٖٖبد
اُطج٤خ ٝاُٖؾ٤خ أُقزِلخ ك ٢اٌُِ٤خ ,ئٙبكخ ئُ ٠هكلٛب ٍٞم اُؼَٔ ثقو٣غ ٖ٤ك ٢رقٖٖبد ٛج٤خ
ٕٝؾ٤خ ٝػِٔ٤خ ٓقزِلخ ٔ٣زٌِٜٓ ٕٞبهاد رإ ِْٜٛػِ ٠اُؼَٔ أُزوٖ ٝأُ٘زظ ثٌلبءح ػبُ٤خ .
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ك ٢اَُ٤بم ٗلَ ٚاُن ١رِؼجٓ ٚإٍَبد اُزؼِ ْ٤اُؼبُٝ ٢اُجؾش اُؼِٔ ٢اُؼواه٤خ ك٢
أَُبٔٛخ ك ٢رطٞه اُجِل ,رزج٘ ٠اٌُِ٤خ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُجبكب ٝاُو ْ٤اُز ٢رؾٌْ أكاءٛب : ٢ٛٝ
أ -ثش هٝػ االٗزٔبء اُ ٢٘ٛٞثجٖ عٔ٤غ اُؼبِٓ ٖ٤ك ٢اٌُِ٤خ.
ة -األٍزبم اُغبٓؼ ٢هٔ٤خ ػِ٤ب ٝصوٝح ٤٘ٛٝخ ٝهٕ٤ل ػِٔ٣ ٢غت أُؾبكظخ ػِ.ٚ٤
د -اُ٘ياٛخ ٝاُْلبكخ ك ٢عٔ٤غ اُلؼبُ٤بد اُز ٢رو ّٞثٜب اٌُِ٤خ.
س -اُزؼبَٓ ثٔٞٙٞػ٤خ ٓغ عٔ٤غ أُْبًَ اُز ٢رطوػ ٖٓ هجَ اُؼبِٓ ٖ٤ك ٢اٌُِ٤خ
ثٔقزِق َٓز٣ٞبر. ْٜ
ط -االثزؼبك ػٖ األٗبٗ٤خ ٝثش هٝػ اُلو٣ن اُٞاؽل ٝرـِ٤ت أُٖبُؼ اُؼبٓخ ػِ ٠أُٖبُؼ
اُْقٖ٤خ.
ػ -االُزياّ ثبُوٞاٗ ٖ٤اُز ٢رؾٌْ أكاء اٌُِ٤خ ٝاُزضو٤ق اُلائْ ػِ ٠اُزٖوف ثٔب رِٔٚ٤
أفاله٤بد أُٜ٘خ .
ؿ -االُزياّ ثبُوٞاٗ ٖ٤اُز ٢رؾٌْ أكاء اٌُِ٤خ ٝاُزضو٤ق اُلائْ ػِ ٠اُزٖوف ثٔب رِٔٚ٤
افاله٤بد أُٜ٘خ .
ك -رؼزجو اٌُِ٤خ إٔ اُطبُت  ٞٛصوٝح اُجِل اُؾو٤و٤خ ٣ٝغت أُؾبكظخ ػِٝ ٚ٤ري٣ٝل ٙثٌبكخ
أُؼبهف ٝأُٜبهاد اُز ٢رإُ ِٚٛلفٍٞ ٍٞم اُؼَٔ ٝ ,اٙؼٖٗ ٚت اػٜ٘٤ب ِٖٓؾزٚ
ك ٢عٔ٤غ أُواؽَ اُز٣ ٢زلهط ثٜب كافَ اٌُِ٤خ ٝؽز ٠ثؼل رقوع. ٚ
مٍٞ -م اُؼَٔ ٝاُغٜبد اُقبهع٤خ  ْٛاُْوًبء االٍبٍ ٕٞ٤اُن٣ ٖ٣غت اكآخ ٝرؼي٣ي
اُزٞإَ ٝاُزلبػَ ٓؼ. ْٜ
ه -رؼزجو اُغبٓؼخ إٔ اُزو ْ٤٤اُنار ٢اُؾو٤و ٞٛ ٢أٍبً ُِزط٣ٞو أَُزٔو ُٔٚبٕ عٞكح
اُقلٓبد اُغبٓؼ٤خ .
ى -االثلاع اُؼِٔٝ ٢االثزٌبه ٝاُزلٌ٤و اُقالم أٍبً اُ٘غبػ .
ً -اُجؾش اُؼِٔ ٢هًٖ اٍبٍ ٖٓ ٢اهًبٕ اُزط٣ٞو أَُزٔو .
ُ -االُزياّ ٗؾ ٞاُج٤ئخ أَُزلآخ ٝفلٓخ أُغزٔغ .
 4-3االْذاف انعبيخ نهكهٛخ ....
 .0اُزٍٞغ أُإٍَ ٢اُٜبكف ئُ ٠كزؼ آكبم ػِٔ٤خ عل٣لح ك ٢ظَ اُزؾل٣بد اُز ٢رٞاعٚ
أُغزٔغ ٝاٌُِ٤خ .
ٌٓ َ٤ٗ.7بٗخ ٓزولٓخ ٖٓ ثٓ ٖ٤إٍَبد اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ٢أُؾِ٤خ ٝاُؼوث٤خ ٝاُؼبُٔ٤خ ٝرؼي٣ي
صوخ أُغزٔغ ثبُغبٓؼخ .
.3رأ َ٤ٛفو٣غٔ٣ ٖ٤زٌِٜٓ ٕٞبهاد ٓٝؼِٓٞبد رِجٓ ٢زطِجبد اُؼٖو ٍٞٝم اُؼَٔ.
 .4أػٚبء ٤ٛئخ رله ٌ٣مً ١ٝلبءح ٤ٜ٘ٓٝخ ػبُ٤خ ٓٝؼوٝكٓ ٖ٤ؾِ٤ب ٝػوث٤ب ٝػبُٔ٤ب .
 .5االٍزٔواه ك ٢أٗغبى ْٗٝو ثؾٞس ػِٔ٤خ هٕ٘٤خ رقلّ فط ٜاُز٘ٔ٤خ ٝأُغزٔغ .
.6رٞظ٤ق أٓضَ ُِٔٞاهك أُبُ٤خ ٝأُبك٣خ ٌُِِ٤خ ٓغ ر٘٣ٞؼٜب ٝرؼظٜٔ٤ب .
 ٌَ٤ٛ.2ر٘ظٓ ٢ٔ٤الئْ ٝعٜبى أكاه ١ػِ ٠كهعخ ػبُ٤خ ٖٓ أُ٤ٜ٘خ .
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 5-3االْذاف انعهًٛخ .....
ٖٓ أعَ رؾو٤ن االٛلاف اُؼبٓخ ٌُِِ٤خ ٘ٛ ,بى ٓغٔٞػ ٖٓ ٚاالٛلاف اُؼِٔ٤خ اُز٣ ٢غت
رؾو٤وٜب ك ٢اُلزوح اُيٓ٘٤خ أُقٖٖخ ُز٘ل٤ن اُقطخ االٍزوار٤غ٤خ )ُ , (2026-2021نا
ك ٢ٜرؼزجو ػٖ آٞه ٜٗبئ٤خ ٓؾلكح  ٌٖٔ٣ٝأعٔبُٜب ثٔب : ٢ِ٣
اُٜلف اُؼبّ ههْ ( )0اُزٍٞغ أُإٍَ ٢اُٜبكف اُ ٠كزؼ أكبم ػِٔ٤خ عل٣لح ك ٢ظَ اُزؾل٣بد اُز٢
رٞاع ٚأُغزٔغ ٝاٌُِ٤خ .
 ٌٖٔ٣رؾو٤ن ٛنا اُٜلف اُؼبّ ٖٓ فالٍ اٗغبى االٛلاف اُؼِٔ٤خ اُزبُ٤خ :
 0-0ى٣بكح اػلاك أُوج ٖ٤ُٞك ٢اُلهاٍبد اال٤ُٝخ ٝاُؼِ٤ب ٖٓ فالٍ اٍزؾلاس اُزقٖٖبد
اُؼِٔ٤خ اُؾل٣ضخ ٝر٤ٍٞغ اُطبهبد االٍز٤ؼبث٤خ .
 7-0رٞك٤و أُالًبد اُطج٤خ ٝاُٖؾ٤خ اٌُلإح ٝأُإِٛخ َُل ؽبعخ اُجِل اُٜ٤ب ٝكوب ُٔزطِجبد
االٍواع ك ٢رؾو٤ن أٛلاف اُز٘ٔ٤خ اُؼِٔ٤خ ٝاالهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝأَُبٔٛخ ك ٢رأٖٓ٤
أُالًبد اُزله٤َ٣خ ُِغبٓؼبد ٝاٌُِ٤بد ٝأُؼبٛل اُل٘٤خ اُطج٤خ .
 3-0اٍزؾلاس َٓبهاد عل٣لح ُِزؼِ ْ٤اُطجٝ ٢اُٖؾٝ ٢اُزله٣ت ُٔٞاًجخ اُزطٞه اُؼِٔ٢
ٝاُزٌُ٘ٞٞع ٢ك ٢أُغبالد اُطج٤خ ٝاُٖؾ٤خ ٝثٔب َ٘٣غْ ٓغ ؽبعبد اُجِل .
 4-0اٍزؾلاس اُلهاٍبد اُؼِ٤ب ُِزقٖٖبد اُطج٤خ اُ٘بكهح ٜٓ٘ب ٌُٝبكخ االهَبّ اُطج٤خ
ٝاُٖؾ٤خ ُٔٝوؽِخ اُلثِ ّٞاُؼبُٝ ٢أُبعَز٤و ..
اُٜلف اُؼبّ ههْ (ٌٓ َ٤ٗ )7بٗخ ٓزولٓخ ٖٓ ثٓ ٖ٤إٍَبد اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ٢أُؾِ٤خ ٝاُؼوث٤خ ٝاُؼبُٔ٤خ
ٝرؼي٣ي صوخ أُغزٔغ ثبٌُِ٤خ .
 ٌٖٔ٣رؾو٤ن ٛنا اُٜلف اُؼبّ ٖٓ فالٍ أٗغبى االٛلاف اُؼِٔ٤خ اُزبُ٤خ :
 0-7اال٣لبء ثٔؼب٤٣و ٔٙبٕ اُغٞكح ُِؾٖ ٍٞػِ ٠االػزٔبك اُجوآغٝ ٢أُإٍَ ٢ثٔٞعت
أُؼب٤٣و اُ٤٘ٛٞخ .
 7-7رؼي٣ي كٝه اٌُِ٤خ ك ٢رط٣ٞو ٓ٘ظٓٞخ اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ٢اُؼواه٤خ ٝاُؼوث٤خ ٝاُؼبُٔ٤خ .
 3-7رؼي٣ي كٝه اٌُِ٤خ ك ٢رط٣ٞو أُغزٔغ أُؾِ َ٤ٗٝ ٢صوز. ٚ
 4-7رؼي٣ي ٌٓبٗخ اٌُِ٤خ ٖٓ فالٍ رط٣ٞو أٍبُ٤ت اُؼَٔ ٝاالرغبٗ ٙؾ ٞاٌُِ٤خ اُنً٤خ ..
اُٜلف اُؼبّ ههْ ( : )3رأ َ٤ٛفو٣غٔ٣ ٖ٤زٌِٜٓ ٕٞبهاد ٓٝؼِٓٞبد رِجٓ ٢زطِجبد اُؼٖو ٍٞٝم
اُؼَٔ .
 ٌٖٔ٣رؾو٤ن ٛنا اُٜلف اُؼبّ ٖٓ فالٍ أٗغبى االٛلاف اُؼِٔ٤خ اُزبُ٤خ :
 0-3رطج٤ن أُؼب٤٣و اُ٤٘ٛٞخ ٝاُؼبُٔ٤خ اُزّ ٖٓ ٢أٜٗب هكغ عٞكح اُزؼِْ اُغبٓؼ. ٢
 7-3هث ٜاُجوآظ اُزؼِ٤ٔ٤خ ثٔزطِجبد ٍٞم اُؼَٔ ٖٓ فالٍ ْٓبهًخ أهثبة اُؼَٔ ٝاُقو٣غٖ٤
ك ٢رط٣ٞو أُ٘بٛظ ثٌَْ َٓزٔو .
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 3-3رٔض َ٤اُطِجخ ٓ ٖٔٙغبٌُ االهَبّ ٓٝغٌِ اٌُِ٤خ ٝأّواً ْٜك ٢اُزؾَ ٖ٤أَُزٔو ُِؼِٔ٤خ
اُزؼِ٤ٔ٤خ .
 4-3ى٣بكح هٙب اُطِجخ ػٖ اُقلٓبد اُغبٓؼ٤خ اُزؼِ٤ٔ٤خ ٖٓ فالٍ اُزؾَ ٖ٤أَُزٔو .
 5-3رؾَ ٖ٤اُقلٓبد اُغبٓؼ٤خ ؿ٤و اُزؼِ٤ٔ٤خ أُولٓخ اُ ٠اُطِجخ ٖٓ هج َ٤أٓبًٖ االٍزواؽخ
ٝاُزوك. ٚ٤
 6-3االٛزٔبّ ثوػب٣خ ٝرْغ٤غ اُطِجخ أُجلػ ٖ٤ػِ ٠عٔ٤غ أَُز٣ٞبد ((اُؼِٔ٤خ  ,اُو٣ب٤ٙخ
ٝاُل٘٤خ ) .
 2-3كػٞح ٓٞظل ٢اُوطبػ ٖ٤اُؼبّ ٝاُقبٓ ٖٓ م ١ٝاُزقٖٖبد أُ٘بظوح ُزقٖٖبد اٌُِ٤خ
ُالّزواى ك٘ٓ ٢بهْخ ْٓبه٣غ اُزقوط ُٔوؽِخ اُجٌبُٞه. ًٞ٣
اُٜلف اُؼبّ ههْ ( )4أػٚبء ٤ٛئخ اُزله ٌ٣مً ١ٝلبءح ٤ٜ٘ٓٝخ ػبُ٤خ ٓٝؼوٝكٓ ٖ٤ؾِ٤ب ٝػوث٤ب
ٝػبُٔ٤ب ..
 ٌٖٔ٣رؾو٤ن ٛنا اُٜلف اُؼبّ ٖٓ فالٍ أٗغبى االٛلاف اُؼِٔ٤خ اُزبُ٤خ :
 0-4اُزط٣ٞو أَُزٔو ُٜٔبهاد ٝهلهاد أػٚبء اُ٤ٜأح اُزله٤َ٣خ اُؼِٔ٤خ ٖٓ فالٍ اُلٝهاد
اُزله٣ج٤خ ٝرٌض٤ق أُْبهًخ ك ٢أُإرٔواد ٝاُ٘لٝاد .
 7-4ى٣بكح االٛزٔبّ ثأػٚبء اُ٤ٜأح اُزله٤َ٣خ ك ٢اُغٞاٗت اُٖؾ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ .
 3-4روٍ٤ـ اُو ْ٤اُغبٓؼ٤خ ٝأفاله٤بد أُٜ٘خ ُل ٟأػٚبء اُ٤ٜأح اُزله٤َ٣خ .
 4-4ى٣بكح هٙب أػٚبء ٤ٛأح اُزله ٌ٣ػٖ اُقلٓبد اُغبٓؼ٤خ .
 5-4ر٤ٍٞغ اُؼالهبد ٓغ اُغبٓؼبد ٝاٌُِ٤بد أُ٘بظوح ٓؾِ٤ب ٝػوث٤ب ٝػبُٔ٤ب .
اُٜلف اُؼبّ ههْ ( : )5االٍزٔواه ك ٢اٗغبى ْٗٝو ثؾٞس ػِٔ٤خ هٕ٘٤خ رقلّ فط ٜاُز٘ٔ٤خ
ٝأُغزٔغ .
 ٌٖٔ٣رؾو٤ن ٛنا اُٜلف اُؼبّ ٖٓ فالٍ أٗغبى االٛلاف اُؼِٔ٤خ اُزبُ٤خ :
 0-5رؼي٣ي اُزؼبٓ ٕٝغ أُإٍَبد اُؾٌ٤ٓٞخ ٝاُوطبع اُقبٓ ُ٘وَ أُؼوكخ ٖٓ فالٍ ثؾٞس
اُزقوط ُطِجخ أُواؽَ أُ٘ز٤ٜخ ٝاُز ٢رٔضَ ؽِٞال ُْٔبًَ أُغزٔغ .
 7-5اُزط٣ٞو ٝاُزؾل٣ش أَُزٔو ُِج٘ ٠اُزؾز٤خ ُِجؾش اُؼِٔٓ (( ٢قزجواد ٞٓ ,اك  ,كوم ػَٔ
ٓزؼلكح اُزقٖٖبد )) .
 3-5ى٣بكح ْٗو اُجؾٞس اُؼِٔ٤خ ك ٢أُغالد اُؼبُٔ٤خ اُوٕ٘٤خ .
 4-5أػلاك فط ٜاُلهاٍبد اُؼِ٤ب اُز ٢رٔضَ اُؾبعخ اُلؼِ٤خ ُِزقٖٖبد اُؼِٔ٤خ ٝهثطٜب ثبُٔ٘ؼ
اُقبٕخ ثبُلهاٍبد اُؼِ٤ب ((ثؼضبد  ,ىٓبالد  ,اعبىاد كهاٍ٤خ ) .
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اُٜلف اُؼبّ ههْ ( : )6رٞظ٤ق أٓضَ ُِٔٞاهك أُبُ٤خ ٝأُبك٣خ ٌُِِ٤خ ٓغ ر٘٣ٞؼٜب ٝرؼظٜٔ٤ب .
 ٌٖٔ٣رؾو٤ن ٛنا اُٜلف ٖٓ فالٍ أٗغبى ػلح اٛلاف ػِٔ٤خ رزٔؾٞه ؽٓ ٍٞؾٞه ٖ٣أُٜٔٝب
اُزٞظ٤ق االٓضَ ُِٔٞاهك ٝاُضبٗ ٢ر٘٣ٞغ ٝرؼظٛ ْ٤ن ٙأُٞاهك .
أُؾٞه اال : ٍٝاُزٞظ٤ق االٓضَ ُِٔٞاهك أُبُ٤خ ٝأُبك٣خ ٌُِِ٤خ .
 0-6رط٣ٞو ػَٔ االهَبّ اُلافِ٤خ ٕٞٝال ُالٓضِ٤خ ك ٢اكاهح ٛنا أُِق .
 7-6اػزٔبك أُْبه٣غ أُٜٔخ اُز٣ ٢زْ ٖٓ فالُٜب رٞك٤و االٗلبم ُِٔلبَٕ اُز ٢رٖوف ػِٜ٤ب ٓجبُؾ
ًج٤وح ٖٓ اٌُِ٤خ .
أُؾٞه اُضبٗ : ٢ر٘٣ٞغ ٝرؼظ ْ٤أُٞاهك أُبُ٤خ ٝأُبك٣خ ٌُِِ٤خ .
 3-6اٍزؾلاس ٓوًي االٍزْبهاد اُطج٤خ ٝاُٖؾ٤خ :
اٍزؾلاس ٓوًي االٍزْبهاد ُي٣بكح اُْ٘ب ٛاُؼِٔٝ ٢اُطجٝ ٢اُٖؾ ٢ك ٖٓ ٚ٤فالٍ
أّواى عٔ٤غ اٌُلبءاد ٝاُطبهبد اُؼِٔ٤خ ك ٢اٌُِ٤خ ٝ ,أػلاك هٍبُخ رؼو٣ل٤خ ّبِٓخ ُِزقٖٖبد
اُغ٤لح اُز ٖٓ ٢أُقط ٜاٍزؾلاصٜب ك ٢اٌُِ٤خ ٓغ االٗلزبػ ػًِ ٠بكخ اُٞىاهاد ٝأُإٍَبد
اُؾٌ٤ٓٞخ ٝاال٤ِٛخ ػٖ ٛو٣ن رٌُْ َ٤غبٕ ٍبٗلح ٖٓ اٌُلبءاد اُغبٓؼ٤خ رأفن ػِ ٠ػبروٜب ػِٔ٤خ
اُزَ٘٤ن أُجبّو ٓغ اُوطبع اُؾٌٝ ٢ٓٞاُوطبع اُقبٓ  ٖٔٙاَُ٤بهبد أُؼٔ ٍٞثٜب ٝكن
اُٞٚاث ٜأُؼزٔلح .
ٓ 4-6وًي اُزله٣ت ٝاُزأ َ٤ٛاُطجٝ ٢اُٖؾ: ٢
٣ؼزجو ٓوًي اُزله٣ت ٝاُزأ َ٤ٛاُطجٝ ٢اُٖؾ ٖٓ ٢أ ْٛأُلبَٕ اُلبػِخ أُواك اٍزؾلاصٜب ك٢
اٌُِ٤خ ُٔب ُٜب ٖٓ كٝه كؼبٍ ك ٢ر٘ٔ٤خ هلهاد ٜٓٝبهاد اُطِجخ ٖٓ اُ٘ٞاؽ ٢اُؼِٔ٤خ ماد اُطبثغ
اُؼِٔ ٢اُزطج٤و ٓٝ ٢ب ٔ٣زٌِ ٚأُوًي ٖٓ ٓؼلاد ٝاعٜيح ُ ٌٕٞ٤اؽل اػٔلح اٌُِ٤خ ٖٓ فالٍ االٗلزبػ
أُجبّو ٓغ اُٞىاهاد ٝأُإٍَبد اُؾٌ٤ٓٞخ ٝاُقبٕخ ػٖ ٛو٣ن رٌُْ َ٤غبٕ ٍبٗلح ٖٓ
اٌُلبءاد اُغبٓؼ٤خ ُزأفن ػِ ٠ػبروٜب ػِٔ٤خ اُزَ٘٤ن أُجبّو ٓغ اُوطبع اُؾٌٝ ٢ٓٞاُوطبع اُقبٓ
 ٖٔٙاَُ٤بهبد أُؼٔ ٍٞثٜب ٝكن اُٞٚاث ٜأُؼزٔلح .
ٓ 5-6وًي أُ٘بهح ُِجؾٞس اُطج٤خ ٝاُٖؾ٤خ
٣ؼزجو أُوًي اُجؾض ٢ك٤ًِ ٢خ أُ٘بهح ُِؼِ ّٞاُطج٤خ اُؾب٘ٙخ اُزٌُ٘ٞٞع٤خ كٓ ٢غبٍ اُجؾش اُؼِٔ٢
ٖٓ فالٍ رلوؽ ٓ٘زَجٜ٤ب ُِؼَٔ اُجؾضٝ ٢ك ٢ظَ اُظوٝف اُوا٘ٛخ ٗٚغ هؤ٣خ عل٣لح ٖٓ ػَٔ
أٙبك ٢اُ ٠أُوًي اُجؾض ٞٛٝ ٢اَُؼ ٢اُؾض٤ش ُزٌ ٕٞاُجؾٞس أُطِٞثخ ماد ٛبثغ رطج٤و٢
٣ٝز٘بٓ ٍٝؼِٚخ ٛج٤خ إ ٝؾ٤خ إل٣غبك اُؾُِٜ ٍٞب ٗ ٞٛٝبرظ اُجؾش اُؼُِٔ , ٢زٌٛ ٕٞن ٙأُواًي
اُواكل اُو ١ٞالٗؼبُ ٓٞاهك اٌُِ٤خ ٖٓ فالٍ اػزٔبك ثؾٞصٜب كً ٢بكخ اُٞىاهاد ٝأُإٍَبد
اُؾٌ٤ٓٞخ ٝاُوطبع اُقبٓ .
ٓ 6-6وًي االٍزضٔبه ٝرؼظ ْ٤أُٞاهك اُغبٓؼ٤خ .
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كزؼ ٓوًي رقُٖٖ ٢الٍزضٔبه ٝرؼظ ْ٤أُٞاهك اُغبٓؼ٤خ إلكاهح ٓٞاهك اٌُِ٤خ  ٌٕٞ٣ٝاُجٞاثخ ك٢
هث ٜاٌُِ٤خ ٓغ أُغزٔغ أُلُٗ ٢زلؼ َ٤صوبكخ اُزٌبَٓ ث ٖ٤اُوطبػ(( ٖ٤اُزؼٍِٞٝ ْ٤م اُؼَٔ ))
٣ٝؼَٔ أُوًي ٝكن ٛوائن اعوائ٤خ رزٔبّٓ ٠غ اَُ٤بهبد اُوبٗ٤ٗٞخ اَُبه٣خ .

اُٜلف اُؼبّ ههْ ( ٌَ٤ٛ : ) 2ر٘ظٓ ٢ٔ٤الئْ ٝعٜبى اكاه ١ػِ ٠كهعخ ػبُ٤خ ٖٓ أُ٤ٜ٘خ .
 ٌٖٔ٣رؾو٤ن ٛنا اُٜلف اُؼبّ ٖٓ فالٍ اٗغبى االٛلاف اُؼِٔ٤خ اُزبُ٤خ :
 0-2رٖٔ ٌَ٤ٛ ْ٤ر٘ظ٣ ٢ٔ٤زٞاكن ٓغ هؤ٣خ ٝهٍبُخ اٌُِ٤خ ٣ٝؾون اٛلاكٜب .
 7-2افز٤به اُو٤بكاد االكاه٣خ ٝكن ٓؼب٤٣و ٓٞٙٞػ٤خ ٓ ٖٔٙٝزطِجبد اُ ٌَ٤ٜاُز٘ظٝ ٢ٔ٤ث٘ظبّ
اُ٘وب. ٛ
 3-2رجَ ٜ٤ئعواءاد اُؼَٔ ثٔب َٔ٣ؼ ثاٗغبى ًبكخ أُؼبٓالد ثََ٣ٝ ُٜٚٞو ٝكهخ ٍٝوػٚ
ػبُ٤زٓ ٖ٤غ ر٤ٙٞؼ رَََِ االعواءاد اُالىّ ارقبمٛب إلٗغبى ًَ ػَٔ ُِٔواعؼٍٞ ٖ٤اء ٖٓ كافَ
اٌُِ٤خ ا ٝفبهعٜب .
 4-2اُزط٣ٞو أَُزٔو ُِو٤بكاد ٝاٌُٞاكه االكاه٣خ اُؼبِٓخ ك ٢اٌُِ٤خ .
 5-2ى٣بكح هٙب اُؼبِٓ ٖ٤ك ٢اُزٌْ٤الد االكاه٣خ ك ٢اٌُِ٤خ ٝعؼِٞ٣ ْٜه٘ ٕٞثبٕ اٌُِ٤خ  ٢ٛث٤زْٜ
اُضبٗ. ٢
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االهداؾ العامة

االهداؾ
العملٌة

خطط العمل

 .نٌل مكانة متقدمه من
بٌن مؤسسات التعلٌم
العالً المحلٌة والعربٌة
والعالمٌة وتعزٌز ثقة
المجتمع بالكلٌة .

االٌفاء
1بمعاٌٌر ضمان
الجودة للحصول
على االعتماد
و
البرامجً
المؤسسً
بموجب المعاٌٌر
الوطنٌة.

*تثقٌؾ جمٌع منتسبً الكلٌة بضرورة
الحصول على االعتماد المؤسسً وكذلك
البرامجً

 2-2تعزٌز دور
الكلٌة فً تطوٌر
منظومة التعلٌم
العالً العراقٌة
والعربٌة
والعالمٌة.

 3تعزٌز دورالكلٌة فً تطوٌر
المجتمع المحلً
ونٌل ثقته.

* تطوٌر عمل قسم ضمان الجودة وكذلك
شعب ضمان الجودة المرتبطة به من
خالل تعزٌز الكوادر العاملة فٌها بكوادر
كفوءه لتؽطٌة جمٌع متطلبات عملها .
* المتابعه المستمرة من قبل مجلس
ضمان الجودة وقسم ضمان الجودة لعمل
شعب ضمان الجودة.
* إعداد خطط التحسٌن وفق معاٌٌر
ومتطلبات متعددة كخطط التحسٌن
للتصنٌؾ الوطنً والتصنٌفات العالمٌة
وتصنٌؾ جودة المختبرات *  .تشكٌل
فرق تدقٌق داخلً لمتابعة تنفٌذ خطط
التحسٌن ورصد االخفاقات والفجوات
* التوسع فً األنشطة الجامعٌة المتعلقة
بخدمة المجتمع.

*تعزٌز تفاعل الكلٌة مع المؤسسات
الحكومٌة وؼٌرها.

مؤشرات االداء الربٌسٌة
 تقٌٌم نتابج مراجعة النظراء الداخلٌٌنوالخارجٌٌن .

 4تعزٌز مكانةالكلٌة من خالل
تطوٌر أسالٌب
العمل واالتجاه
نحو الكلٌة
الذكٌة .

*االرتقاء بمستوى اإلداري لوحدة
التصنٌفات العالمٌة لتصبح بمستوى
شعبة.

+السادة عمٌد
ومعاونو عمٌد
الكلٌة.

 مراجعة جاهزٌة األقسام لنٌل االعتمادالبرامجً وتحلٌل الفجوة
 عدد البرامج التً قدمت على االعتماد البرامجًبموجب المعاٌٌر الوطنٌة أو التً نالته

 +رؤساء األقسام
ومعاونوهم
ورؤساء الفروع

 -ترتٌب الكلٌة ضمن التصنٌفات العالمٌة.

 +شعبة و وحدات
ضمان الجودة
وتقوٌم األداء .

 عدد األقسام العلمٌة والهندسٌة التً حققتمراتب متقدمة ضمن التصنٌؾ الوطنً من بٌن
األقسام والكلٌات المناظرة.

 +النظراء
المراجعون

 -ترتٌب الكلٌة ضمن التصنٌؾ الوطنً.

عدد الخدمات التً تقدمها الكلٌة للمجتمع سنوٌانسبة الزٌادة السنوٌة فً عدد الخدمات عن التًقبلها.
تصمٌم و تنفٌذ خطة لإلعالن عن الخدمات التًتقدمها الكلٌة للمجتمع ومتابعة نسب إنجازها.
نسبة الزٌادة السنوٌة فً عدد التعاقداتوالعابدات من إجراء الدراسات االستشارٌة
والفحوص المختبرٌة .
نسبة الزٌادة السنوٌة فً المشاركة فً دوراتالتعلٌم المستمر من داخل الكلٌة وخارجها.
مستوى رضا األطراؾ المستفٌدة من خدماتالكلٌة.
عدد المشارٌع البحثٌة الممولة من مؤسسات تنتمً
للقطاعٌن العام والخاص

 نسب تقدم العمل فً الموافقات األصولٌةالستحداث الشعبة.

 +األقسام العلمٌة

مستمرة
اعتبارا
 2221إلى ً
من 0202

عمادة الكلٌة
 +األقسام
العلمٌة

مستمرة
اعتبارا من
 2221الى
2226

 +المكتب
االستشاري

السادة عمٌد
ومعاونو عمٌد
الكلٌة.

عمل وصؾ وظٌفً لمهام الشعبة.ربط الشعبة بجمٌع الوحدات االدارٌة فً الكلٌةمن خالل اسم مستخدم وكلمة سر من أجل
الحصول أي معلومات أو تؽذٌتها .بالمعلومات

مستمرة قبل
وضمن وبعد
الفترة المحددة
للخطة
االستراتٌجٌة
-2222
.2226

 +أعضاء الهٌة
التدرٌسٌة

 -عدد التصنٌفات العالمٌة التً دخلتها الكلٌة.

عدد الخبراء الممثلٌن لسوق العمل فً مجالس
األقسام ومجلس الكلٌة
*استحداث شعبة تكنولوجٌا المعلومات.

الجهة المسؤولة
عن التنفٌذ

الفترة
الزمنٌة

+شعبة تكنولوجٌا
المعلومات.
+شعبة ضمان
الجودة وتقوٌم
االداء.
+قسم اإلحصاء
وبنك المعلومات.

صفحة  06من 26

عام واحد
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202

االهداؾ العامة

االهداؾ العملٌة

خطط العمل

مؤشرات االداء الربٌسٌة

الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

الفترة الزمنٌة

 3تأهٌل خريجين
ٌملكون مهارات
ومعلومات تلبً
متطلبات العصر
.وسوق العمل

 1تطبٌق المعاٌٌر الوطنٌةوالعالمٌة التً من شأنها رفع
جودة التعلٌم الجامعً.

المراجعة المستمرة للبرامج
العلمٌة (الشهادات) ودراسة
مدى مالءتها لمتطلبات سوق
العمل.

إحصاء عدد البرامج الموافقة وؼٌر
الموافقة لمتطلبات سوق العمل.
نسبة الزٌادة السنوٌة فً توظٌؾالخرٌجٌن .
المراجعة المستمرة للمناهج والبرامجالتعلٌمٌة ومدى توافقها مع معاٌٌر الجودة
االكادٌمٌة .
مدى االستفادة من البحوث العلمٌةالمنجزة من قبل كوادر الهٌبة التدرٌسٌة
فً تطوٌر المناهج.
زٌادة المهارات التً ٌكتسبها الطالبخالل فترة دراسته.
استقصاء مستوى رضا الطلبة منالخدمات التعلٌمٌة المقدمة لهم من خالل
استبانات تعد لهذا الؽرض.
متابعة تنفٌذ خطط التحسٌن المستمرالمتمخضة عن تقارٌر التقٌٌم الذاتً فٌما
ٌتعلق باستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم.
 عدد المشارٌع المستحدثة لتحسٌنالخدمات المقدمة للطلبة فً المجاالت
الرٌاضٌة والفنٌة واالجتماعٌة والثقافٌة.
مستوى رضا الطلبة عن الخدمات ؼٌرالتعلٌمٌة المقدمة لهم.
عدد الجوابز الحاصل علٌها الطلبة فًاألنشطة الرٌاضٌة والفنٌة واالجتماعٌة
والثقافٌة.
الدرجة الحاصلة علٌها الكلٌة ضمنالملؾ التقوٌمً السنوي لألنشطة
الرٌاضٌة والفنٌة.
عدد الوسابل المتاحة لرعاٌة ذوياالحتٌاجات الخاصة.
عدد المستفٌدٌن من الخدمات المقدمة منذوي االحتٌاجات الخاصة.
مستوى رضا ذوي االحتٌاجات الخاصةعن الخدمات المقدمة لهم.
بناء قاعدة بٌانات متكاملة للخرٌجٌن .عدد الخرٌجٌن الحاصلٌن على وظابؾسنوٌا
 .عدد الخرٌجٌن المشتركٌن فًالدورات التدرٌبٌة المنظمة من قبل
الكلٌة.
مستوى رضا الخرٌجٌن عن الخدماتالمقدمة لهم.
مستوى رضا أرباب العمل عنالمهارات التً يمتلكها الخرٌجون.
عدد الخرٌجون الذٌن هم على تواصلمع الكلٌة سنوٌا.
عدد المشاركٌن سنوٌا فً أنشطة الكلٌة -
من الخرٌجٌن

لجنة عمداء كلٌات
العلوم واللجان التابعة
لها.
+السٌد المعاون العلمً
للعمٌد.
+شعبة التوظٌؾ
والتأهٌل.
+وحدات متابعة
الخرٌجٌن فً األقسام
العلمنة
 +شعبة ضمان الجودة
وتقوٌم االداء.
+األقسام العلمنة بجمٌع
تشكٌالتها.
+السادة معاونو عمٌد
الكلٌة.
+قسم النشاطات
الطالبٌة.
+رؤساء األقسام
العلمنة
+السادة معاونو عمٌد
الكلٌة.
+الشعبة الهندسٌة
 +رؤساء األقسام
العلمٌة .
+شعبة ولجان اإلرشاد
االكادٌمً والتربوي
+السادة معاونو عمٌد
الكلٌة.
+شعبة التوظٌؾ
والتأهٌل
+االقسام العلمٌة
وحدات متابعة +
الخرٌجٌن

مستمرة اعتبارا
من  2221الى
2226

 2-3ربط البرامج التعلٌمٌة
بمتطلبات سوق العمل من خالل
مشاركة أرباب العمل الخرٌجٌن
فً تطوٌر المناهج بشكل
مستمر.
 3-3تمثٌل الطلبة ضمن
مجالس األقسام ومجلس الكلٌة
وإشراكهم فً التحسٌن المستمر
للعملٌة التعلٌمٌة.
 4-3زٌادة رضا الطالب عن
خدمات الكلٌة التعلٌمٌة من
خالل التحسٌن المستمر 5-3.
تحسٌن خدمات الكلٌة ؼٌر
التعلٌمٌة المقدمة إلى الطلبة من
قبٌل أماكن االستراحة والترفٌه.
 6-3االهتمام برعاٌة وتشجٌع
الطلبة المبدعٌن على جمٌع
المستوٌات (العلمٌة ,الرٌاضٌة
والقنٌة)
 7-3دعوة موظفً القطاعٌن
العام والخاص من ذوي
التخصصات المناظرة
لتخصصات الكلٌة لالشتراك فً
مناقشة مشارٌع التخرج لمرحلة
البكالورٌوس .
 8-3منح الخرٌجٌن االوابل
زمالة دراسٌة على ان ٌتم
تعٌٌنهم داخل الكلٌة .

*رعاٌة األنشطة الطالبٌة
ؼٌر الصفٌة.
*رعاٌة ذوي االحتٌاجات
الخاصة.
التواصل مع الخرٌجٌن *

صفحة  05من 26

مستمرة اعتبارا
من  2221الى
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مستمرة اعتبارا
من  2221الى
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مستمرة اعتبارا
من  2221الى
2226

الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202

االهداؾ العامة

االهداؾ العملٌة

خطط العمل

مؤشرات االداء الربٌسٌة

الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

الفترة الزمنٌة

أعضاء هٌأة 4.
تدرٌس ذوي كفاءة
ومهنٌة عالٌة
ومعروفٌن محلٌا
.عربٌا وعالمٌا

 1التطوٌر المستمر لمهاراتوقدرات أعضاء الهٌأة
التدرٌسٌة العلمٌة من خالل
الدورات التدرٌسٌة وتكثٌؾ
المشاركة فً المؤتمرات
والندوات  2-4زٌادة االهتمام
بأعضاء الهٌأة التدرٌسٌة فً
الجوانب الصحٌة واالجتماعٌة.
 3-4ترسٌخ القٌم الجامعٌة
وأخالقٌات المهنة لدى أعضاء
الهٌأة التدرٌسٌة
4-4.زٌادة رضا أعضاء هٌأة
التدرٌس عن الخدمات الكلٌة.
 5-4توسٌع العالقات مع
الكلٌات والجامعات المناظرة
محلٌا وعربٌا و عالمٌا

*مراجعة أعداد وتخصصات
الهٌأة التدرٌسٌة وجعلها
تتناسب مع أعداد الطلبة بما
ٌمثل الحاجة الفعلٌة من خالل
.إعادة هٌكلتها

 نسبة عدد الطلبة لكل عضو هٌأة تدرٌسفً كل فرع وقسم علمً.
 مراجعة نسب إنجاز الهٌكل العلمً لكلقسم من أقسام الكلٌة.
نسبة أعضاء الهٌأة التدرٌسٌة من حملة -
نسبة – .شهادة الدكتوراه إلى العدد الكلً
أعضاء الهٌأة التدرٌسٌة من حملة لقب
.أستاذ إلى العدد الكلً

مجلس الكلٌة.
 +السبد معاون العمٌد
العلمً .
+شعبة ضمان الجودة
وتقوٌم االداء.
 +الشعبة العلمٌة
+مجالس األقسام
العلمنة
+أعضاء الهٌبة
.التدرٌسٌة

مستمرة اعتبارا
من  2221الى
2226

تطوٌر وتنمٌة قدرات
ومهارات أعضاء الهٌأة
التدرٌسٌة .
إعداد برامج تدرٌسٌة *
مستدامة لتمكٌن التدرٌسٌٌن
من تطوٌر قابلٌاتهم
.ومهاراتهم

عدد التدرٌسٌٌن المنخرطٌن فً دوراتتدرٌبٌة
 .مستوى رضا التدرٌسٌٌن المنخرطٌنفً دورات تدرٌبٌة عن المادة العلمٌة
المعطاة ضمن الدورة
 عدد التدرٌسٌٌن الحاصلٌن على تقدٌرامتٌاز ضمن تقٌٌم األداء السنوي.
عدد أعضاء الهٌأة التدرٌسٌة الذٌنحصلوا على ترقٌة علمٌة سنوٌا.
عدد االتفاقٌات المفعلة إلى .العدداإلجمالً سنوٌا
مدى استفادة الكلٌة من اتفاقٌات التعاون.-عدد االتفاقٌات الجدٌدة .المبرمة سنوٌا

مجلس الكلٌة.
+األقسام العلمنة.
+أعضاء الهٌبة
التدرٌسٌة .

مستمرة اعتبارا
من  2221الى
2226

 +مجلس الكلٌة.
+السبد مساعد عمٌد
الكلٌة العلمً .
 +شعبة ضمان الجودة
وتقوٌم االداء.
+الشعبة العلمٌة.
+مجالس األقسام
العلمنة
+أعضاء الهٌأة
التدرٌسٌة
مجلس الكلٌة.
+السبد معاون العمٌد
العلمً .
 +شعبة ضمان الجودة
وتقوٌم االداء.
+الشعبة العلمٌة .
 +مجالس األقسام
العلمٌة
 +أعضاء الهٌبة
التدرٌسٌة .

مستمرة اعتبارا
من  2221الى
2226

*تفعٌل اتفاقٌات التعاون بٌن
الكلٌة والمؤسسات العلمٌة
المحلٌة والعربٌة والعالمٌة.

*التوسع فً عقد المؤتمرات
والندوات وورش العمل.

 عدد المؤتمرات والندوات .وورشالعمل المنعقدة سنوٌا
 عدد النشاطات العلمٌة الممولة بشكلجزبً من قبل مؤسسات خارج الكلٌة.
عدد المساهمات بأوراق عمل وبحوثفً النشاطات العلمٌة من قبل خبراء
خارج الكلٌة ونسبتها إلى عدد المشاركات
الداخلٌة.
مقدار الزٌادة السنوٌة فً التخصٌصاتالمتعلقة بالمؤتمرات والندوات وورش
العمل.
مستوى رضا المشاركٌن خارج الكلٌةوداخلها عن التنظٌم العلمً واإلداري
للنشاطات التً تعقدها الكلٌة سنوٌا

صفحة  02من 26

مستمرة اعتبارا
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202

االهداؾ العامة

االهداؾ العملٌة

خطط العمل

مؤشرات االداء الربٌسٌة

الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

الفترة الزمنٌة

. 5االستمرار فً
إنجاز ونشر بحوث
علمٌة رصٌنة تخدم
خطط التنمٌة
والمجتمع

 1-5تعزٌز التعاون مع
المؤسسات الحكومٌة والقطاع
الخاص لنقل المعرفة من خالل
بحوث الدراسات العلٌا التً
تمثل حلوال لمشاكل المجتمع.

*إنجاز الخطط البحثٌة
السنوٌة

نسب إعداد الخطط البحثٌة والمصادقةعلٌها من عمادة الكلٌة.
مدى مشاركة األطراؾ المعنٌة فًإعداد الخطط البحثٌة.
نسب إنجاز الخطط البحثٌة.نسبة البحوث التطبٌقٌة إلى إجمالً عددالبحوث.
نسبة البحوث المشتركة مع أطراؾخارج كل قسم علمً أو خارج الكلٌة
 نسب الزٌادة فً أعداد طلبة الدراساتالعلٌا المقبولٌن
 .عدد التخصصات المستحدثة التً تلبًمتطلبات المؤسسات المعنٌة  . -مستوى
رضا الطلبة عن التخصصات المفتوحة
 .مستوى رضا الهٌأة التدرٌسٌة عنالتخصصات المفتوحة.
عدد الطلبة األجانب المقبولٌن فً برامجالدراسات العلٌا سنوٌا
عدد الوسابل المستخدمة لإلعالن عنالمنح.
عدد األقسام التً تستخدم التكنولوجٌاالحدٌثة فً تدرٌس مناهج برامج
الدراسات العلٌا.
مدى تؽطٌة المختبرات واألجهزةالمختبرٌة المتاحة لمتطلبات طلبة
الدراسات العلٌا.
عدد طلبة الدراسات العلٌا المستفٌدٌنمن خدمات المكتبة المركزٌة.
مدى توفر خدمات االنترنٌت والدخولإلى قواعد بٌانات دور النشر العالمٌة
ELSEVIER, SPRINGER, etc.
مدى تواصل الكلٌة وأقسامها معخرٌجً برامج الدراسات العلٌا
عدد الطلبة المستفٌدٌن من استراتٌجٌاتالتعلٌم والتعلم المستخدمة مثل التعلٌم
التفاعلً والتعلٌم المستند على حل مشكلة
PBLوالتعلٌم االلكترونً
 - .عدد المنح التً تتوافق واحتٌاجات
جمٌع تشكٌالت الكلٌة

مجلس الكلٌة.
+السٌد معاون العمٌد
العلمً .
+شعبة الشؤون العلمٌة
والعالقات الثقافٌة
+شعبة ضمان الجودة
وتقوٌم االداء.
+مجالس األقسام
العلمٌة
+أعضاء الهٌأة
التدرٌسٌة
 +مجلس الكلٌة.
+السٌد معاون العمٌد
العلمً .
+مجلس الكلٌة.
+السٌد معاون العمٌد
العلمً .
+السٌد معاون العمٌد
العلمً .

مستمرة اعتبارا
من  2221الى
2226

2-5التطوٌر والتحدٌث المستمر
للبنى التحتٌة للبحث العلمً
(مختبرات ,مواد ,فرق عمل
متعددة التخصصات(
 3-5زٌادة نشر البحوث العلمٌة
فً المجالت العالمٌة الرصٌنة.
 4-5إعداد خطط الدراسات
العلٌا التً تمثل الحاجة الفعلٌة
للتخصصات العلمٌة وربطها
بالمنهج الخاصة بالدراسات
العلٌا (بعثات  ,زماالت,
إجازات دراسٌة(

*تطوٌر أسالٌب التسجٌل فً
الدراسات العلٌا واستحداث
تخصصات تلبً حاجة
المؤسسات الحكومٌة وؼٌر
الحكومٌة.
*تقدٌم منح دراسٌة للطلبة
ؼٌر العراقٌٌن.
اعتماد استراتٌجٌات *
متنوعة للتعلٌم والتعلم
اعتماد خطة للبعثات
والزماالت واإلجازات
الدراسٌة
دعم نشر البحوث فً *
مجالت عالمٌة رصٌنة

أخالقٌات البحث العلمً

اعضاء الهٌبة التدرٌسٌة

 نسبة الزٌادة فً دعم نشرالبحوث فً مستوعبات عالمٌة
رصٌنة.
 نسبة الزٌادة فً نشر البحوثالعلمٌة فً المستوعبات العالمٌة
الرصٌنة.
عدد البحوث المخالفة لحقوق
الملكٌة.
 المصداقٌة واألمانة العلمٌة فًالمعلومات الواردة فً البحوث.

صفحة  07من 26

مستمرة اعتبارا
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202

االهداؾ العامة
 6توظٌؾ أمثل
للموارد المالٌة
والمادٌة للكلٌة مع
تنوٌعها
وتعظٌمها.

االهداؾ العملٌة

خطط العمل

مؤشرات االداء الربٌسٌة

الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

الفترة الزمنٌة

 1تطوٌر عمل األقسام لألمثلٌةفً الداخلٌة وصوال إدارة هذا
الملؾ.

*مراجعة شاملة ألسلوب
إدارة وتشؽٌل األقسام
الداخلٌة وإعداد الخطط
الالزمة لتحسٌن الخدمة
المقدمة ٌقابلها توظٌؾ أمثل
للموارد المتاحة

 2اعتماد المشارٌع المهمةالتً ٌتم من خاللها توفٌر
اإلنفاق للمفاصل التً تصرؾ
علٌها مبالػ كبٌرة من الكلٌة.

تامٌن معدات هندسٌة إلكمال
خط إنتاج تصفٌة المٌاه
المعدنٌة فً الكلٌة إلنتاج مٌاه
صالحه للشرب بعبوات
خاصة تحمل اسم الكلٌة كون
هذا المفصل ٌستنزؾ الكثٌر
من رصٌد الكلٌة المالً.
*استحداث ورشه إلعادة
تدوٌر زٌوت المحركات
لتقلٌل ضؽط اإلنفاق على هذا
الباب بعد استحصال
الموافقات األصولٌة.
*التنسٌق المباشر مع
المصارؾ الحكومٌة لبناء
مجمع إسكان للطلبة وٌكون
التسدٌد على شكل دفعات ٌتم
االتفاق علٌها لتعود بعد ذلك
ملكٌة المجمع الى الكلٌة
وبذلك تكون الكلٌة رابده فً
مجال االستثمار اإلٌجابً.
مراجعه شاملة الستحداث
المكتب االستشاري لزٌادة
النشاط العلمً فٌه من خالل
إشراك جمٌع الكفاءات
والطاقات العلمٌة فً الكلٌة,
وإعداد رسالة تعرٌفٌة شاملة
للتخصصات الجدٌدة التً
استحدثت فً الكلٌة مع
االنفتاح على كافة الوزارات
و المؤسسات الحكومٌة بحلة
جدٌد ة لعمل المكتب
االستشاري.

عدد الملفات التً تمت لتحسٌن أداءمراجعتها سنوٌا عمل األقسام الداخلٌة
مثل:
أ -إعداد كشوفات هندسٌة إلٌجاد البدابل
للمعدات التً تستهلك الوقود بكثرة وإٌجاد
البدابل للمعدات التً تستهلك طاقة
كهربابٌة عالٌة مثل السخانات الكهربابٌة
واستبدالها بالسخانات الشمسٌة
.ب -اعتماد استخدام الطباخات
االقتصادٌة (طباخ لٌزري) كبدٌل
للطباخات الؽازٌة
ت -اعتماد العمل بنظام اإلضاءة
االقتصادٌة كبدٌل لإلنارة السلكٌة ذات
.االستهالك العالً
نسبة إنجاز كل مشروع من المشارٌعالمقترحة.

 +عمادة الكلٌة
+مجلس الكلٌة.
+السٌد معاون عمٌد
الكلٌة االداري
+قسم اإلعمار
والمشارٌع
+األقسام الداخلٌة

مستمرة اعتبارا
من  2221الى
2226

 +الدوابر المعنٌة فً
وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً.
 +عمادة الكلٌة.
+مجلس الكلٌة.
+السٌد مساعد عمٌد
الكلٌة للشؤون اإلدارٌة.
+قسم اإلعمار
والمشارٌع

#خط إنتاج
تصفٌة المٌاه
المعدنٌة :عام
واحد (.( 2222
#استحداث
ورشه إلعادة
تدوٌر زٌوت
المحركات  :عام
واحد (.(2222
 #بناء مجمع
إسكان للطلبة :
عام واحد
((2223

+عمادة الكلٌة.
+مجلس الكلٌة.
+السبد المعاون العلمً
+السبد المعاون
االداري
+مكتب االستشارات
العلمٌة

مستمرة اعتبارا
من  2221الى
2226

 3تطوٌر عمل المكتباالستشاري

نسبة الزٌادة السنوٌة فً المردوداتالمالٌة.
نسبة الزٌارة السنوٌة فً عدد الدراساتوالمشارٌع االستشارٌة التً تم التعاقد
علٌها مع مكتب االستشارات العلمٌة
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االهداؾ العامة

االهداؾ العملٌة
6-4تطوٌر عمل مركز
التدرٌب الفنً والطبً
والمهنً المعامل

-5تطوٌر عمل المراكز
والوحدات البحثٌة

 6إنشاء مركز االستثماروتعظٌم موارد الكلٌة.

خطط العمل

مؤشرات االداء الربٌسٌة

الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

الفترة الزمنٌة

ٌعتبر مركز من أهم األقسام
الفاعلة فً الكلٌة لما لها من
دور فعال فً تنمٌه قدرات
ومهارات الطلبة من النواحً
العلمٌة ذات الطابع العملً
التطبٌقً وما ٌمتلكه المركز
من معدات لٌكون أحد أعمدة
الكلٌة عن طرٌق تشكٌل
لجان ساندة من الكفاءات
الجامعٌة تأخذ على عاتقها
عملٌه التنسٌق المباشر مع
القطاع الحكومً والقطاع
الخاص ضمن السٌاقات
المعمول بها وفق الضوابط
.المعتمدة
تعتبر المراكز والوحدات
البحثٌة فً الكلٌة الحاضنة
فً مجال البحث العلمً من
خالل تفرغ منتسبٌها للعمل
البحثً وفً ظل الظروؾ
الراهنة نضع رؤٌة جدٌدة من
عمل إضافً الى المراكز
البحثٌة وهو السعً الحثٌث
لتكون البحوث المطلوبة ذات
طابع تطبٌقً وٌتناول
معضلة فنٌة إلٌجاد الحلول
لها وهو ناتج البحث العلمً,
لتكون هذه المراكز الرافد
القوي إلنعاش موارد الكلٌة
من خالل اعتماد بحوثها فً
كافة الوزارات و المؤسسات
الحكومٌة والقطاع الخاص.
فتح مركز تخصصً
لالستثمار وتعظٌم موارد
الكلٌة إلدارة موارد الكلٌة
وٌكون البوابة فً ربط الكلٌة
مع المجتمع المدنً لتفعٌل
ثقافة التكامل ببن القطاعٌن
(التعلٌم وسوق العمل) بعد أن
بتم إسناد الكلٌة بحقٌبة
قانونٌة من قبل دوابر
الوزارة المعنٌة للتسهٌل
آلٌات استحداث وعمل
المركز

 عدد اللجان المشكلة مع القطاعالحكومً سنوٌا
عدد البحوث المنجزة من قبل مركزالتدرٌب الفنً والطبً والمهنً بالتعاون
مع القطاع الحكومً سنوٌا
 عدد الدورات التدرٌبٌة .المقامة فًالمركز سنوٌا
عدد المعارض التً نظمها المركز -
سنوٌا

 +رٌاسة الكلٌة
+مجلس الكلٌة
. +السٌد معاون العمٌد
العلمً .
الشعبة العلمٌة
 +مركز التدرٌب الفنً
والطبً والمهنً.

مستمرة اعتبارا
من  2221الى
2226

 عدد البحوث التطبٌقٌة المنجزة من قبلالمراكز البحثٌة سنوٌا
عدد البحوث المنجزة المشتركة معالوزارات و المؤسسات الحكومٌة
والقطاع الخاص.
عدد المؤتمرات والندوات التً نظمهاالمركز البحثً أو .الوحدة البحثٌة سنوٌا
عدد المختبرات الحاصلة على االعتمادفً المراكز والوحدات البحثٌة.
عدد االتفاقٌات المبرمة مع مؤسساتصناعٌة لنقل المعرفة

السٌد المعاون العلمً.
شعبة الشؤون العلمٌة
والعالقات الثقافٌة
+جمٌع المراكز البحثٌة
العاملة فً الكلٌة

مستمرة اعتبارا
من  2221الى
2226

 +الدوابر المعنٌة فً
وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً.
 +عمادة الكلٌة.
 +مجلس الكلٌة.
 +المعاون االداري
 +المعاون العلمً
 +الشعبة الهندسٌة
 +لجنة تشكل
للمضً فً المشروع.

ثالثة أعوام
اعتبار من عام
2222

 -نسبة إنجاز افتتاح المركز
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االهداؾ العامة

االهداؾ العملٌة

خطط العمل

مؤشرات االداء الربٌسٌة

الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

 7هٌكل تنظٌمً
مالبم وجهاز إداري
على درجة عالٌة من
المهنٌة

 1تصمٌم هٌكل تنظٌمًٌتوافق مع رؤٌة ورسالة الكلٌة
وٌحقق أهدافها.
 2-7اختٌار القٌادات اإلدارٌة
وفق معاٌٌر موضوعٌة وضمن
متطلبات الهٌكل التنظٌمً
وبنظام النقاط.
 3-7تبسٌط إجراءات العمل بما
ٌسمح بإنجاز كافة المعامالت
بسهولة وٌسر ودقة وسرعة
عالٌتٌن مع توضٌح تسلسل
اإلجراءات الالزم اتخاذها
إلنجاز كل عمل للمراجعٌن
سواء من داخل الكلٌة أو
خارجها.
 4-7التطوٌر المستمر للقٌادات
والكوادر االدارٌة العاملة فً
الكلٌة.
 5-7زٌادة رضا العاملٌن فً
التشكٌالت اإلدارٌة فً الكلٌة
وجعلهم ٌوقنون بأن الكلٌة هً
بٌتهم الثانً

*إعداد خطط لإلصالح
اإلداري.
*استحداث أقسام وشعب
ووحدات إدارٌة جدٌدة تصب
فً بودقة تطوٌر الهٌكل
التنظٌمً للكلٌة مثل قسم
اعتماد المختبرات ,شعبة
تكنولوجٌا المعلومات ,تحوٌل
وحدات اعتماد المختبرات
إلى شعب اعتماد المختبرات.
*تطوٌر عمل جمٌع
التشكٌالت االدارٌة فً الكلٌة
من خالل عمل مخططات
انسٌابٌة لجمٌع الفعالٌات التً
تقوم بها هذه التشكٌال
*إعداد وتأهٌل القٌادات
االدارٌة

عدد األقسام ,الشعب والوحدات المستحدثة
سنوٌا
إعداد دلٌل الوصؾ الوظٌفً.عدد إجراءات اإلصالح اإلداري.عدد األدلة الصادرة الخاصة بتوثٌق -
وترمٌز إجراءات العمل اإلداري فً
األقسام العلمٌة والمراكز كافة سنوٌا

+الدوابر المعنٌة فً
وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً.
+رٌاسة الكلٌة.
+مجلس الكلٌة.
+السٌد مساعد ربٌس
الكلٌة للشؤون االدارٌة.
+السٌد مساعد ربٌس
الكلٌة للشؤون العلمٌة
+.مجلس الكلٌة.
جمٌع التشكٌالت +
.االدارٌة فً الكلٌة

عدد المستفٌدٌن من برامج تأهٌل .القٌادات سنوٌا
مستوى رضا المستفٌدٌن من برامجتأهٌل القٌادات على المادة المعطاة ضمن
هذه البرامج.

+السٌد مساعد ربٌس
الكلٌة للشؤون االدارٌة.
+مركز التعلٌم
المستمروالتدرٌب.
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مستمرة اعتبارا
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مستمرة اعتبارا
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 .6تنفٌذ الخطة

:The Implementation Plan

رثظ يخزخبد انزعهى ثظٕق انعًم ...
رواػ ٢اٛلاف أُ٘بٛظ (ٓقوعبد اُزؼِْ) كَِلخ اُلُٝخ اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝؽبعبد اُطِجخ ٍٞٝم اُؼَٔ
ٓٝغزٔغ أُؼوكخ ٛٝج٤ؼخ اُؼٖو:
رواػ ٢اٌُِ٤خ كٙٝ ٢غ االٛلاف  /أُقوعبد اُزوث٣ٞخ أُؼزٔلح كَِلخ اُلُٝخ اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝ ,مُي
ً٘ٗٞب ٗؼَٔ رؾذ ٝال٣خ ٝىاهح اُزؼِ ْ٤اُؼبُٝ ٢اُجؾش اُؼِٔ ٖٓٝ . ٢ا٣ُٞٝبد ٛن ٙاُلَِلخ ,
رؾوٓ ًِ٤خ أُ٘بهح ُِؼِ ّٞاُطج٤خ ٝثْل ٙػِ ٠أُؾبكظخ ػِ ٠ؽوٞم االَٗبٕ اُؼواهِٛ( ٢جخ ,
اػٚبء ٤ٛئخ رله٤َ٣خ )..
اؽل ا ْٛاُزؾل٣بد اُز ٢رٞاع ٚاٌُِ٤خ  ٢ٛر٘ٔ٤خ ٜٓبهاد اُقو٣ظ ٝرط٣ٞو اكاءٝ , ٙثبُزبُٓ ٢طِٞة
ٖٓ اٌُِ٤خ رٞك٤و آُ٤بد ٗٝظْ ٤ٍٝبٍبد ٝاعواءاد رَز٘ل اُ ٠أُؼوكخ ٝأُٜبهاد ُزَبػل
اُقو٣غ ٖ٤ك ٢كفٓ ٍٞغزٔغ أُؼوكخ ُِووٕ اُٞاؽل ٝاُؼْوٝ ٖ٣أُْبهًخ ك ٢اٗزبط أُؼبهف
ٝأُٜبهاد.
ٝروله اٌُِ٤خ ا٤ٔٛخ اُزطٞه ٗؾَٓ ٞزوجَ ْٓوم ٝ ,اُن٣ ١ؾزبط اُ ٠فطٝ ٜاٙؾخ ٜ٘ٓٝغ٤خ ػِٔ٤خ
رِ٤ن ثبُقو٣غُ ٖ٤زؾون هٍبُخ ًِ٤خ أُ٘بهح .
هبٓذ اُِغ٘خ ثٔواعؼخ اٛلاف أُ٘بٛظ (اُجوآظ) كَِلخ اُلُٝخ اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝ ,هبٓذ ثٙٞغ ٓغٔٞػخ
ٖٓ أُؼب٤٣و ُو٤بً االٛلاف  /أُقوعبد اُزؼِْ ك ٢اُوَْ ٓٝل ٟأُطبثوخ ٓغ اُلَِلخ اُزوث٣ٞخ
ُِٞىاهح ٛ ٖٓٝ .ن ٙأُؼب٤٣و ٗلهط االرٌُٜ٘ٝ ٢ب َُ٤ذ ٓؾلٝك ػِٜ٤ب:
.0

ا٤ٔٛخ اٌُلبءح ٝ Competencyكٝهٛب ك ٢اُزؼِ ْ٤اُؼبُ ٢ك ٢اُؼبُْ أُؼبٕو.

ٗٝؼ٘ ٢ثبٌُلبءح  ٞٛإٔ رزوعْ أُؼبهف اٍُِٞ ٠ى  ,ثٔؼ٘ ٠إ  ٌٕٞ٣اُقو٣غ ٖ٤هبكه ٖ٣ػِ ٠ؽَ
أُؼٚالد اُز ٢رٞاع ْٜٜك ٢اُؼَٔ.
٘ٛٝب ال ثل ٖٓ االػزواف ثبٌُِْٔخ  ,ؽ٤ش إٔ ًض٤و ٖٓ اُطِجخ ك ٢اُؼبُْ اُضبُش – ٝاُؼوام ٤٘ٔٙب ً-
ٔ٣زًٌِٔ ٕٞب ً ٖٓ أُؼبهف  ٌُٖٝهلهر ْٜك ٢ؽَ أُؼٚالد اُز ٢رٞاع ْٜٜال رز٘بٍت ٓغ ٛنٙ
اُولهح ٝ ,ر٘وٖ ْٜآٌبٗ٤خ روعٔخ ٛن ٙأُؼبهف اٍُِٞ ٠ى ػُِٔ . ٢نا ر٤ًِ ٢ُٞخ أُ٘بهح ا٤ٔٛخ
ُٜنا أُٞٙٞع ٤ً ٞٛٝ ,ل٤خ االٗزوبٍ ٖٓ ؽبُخ "أُؼوكخ" اُ" ٠اٌُلبءح" .
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اُوٚبء ػِ ٠االٓ٤خ ك ٢رٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد :

رطِت اٌُِ٤خ ٖٓ اػٚبء اُ٤ٜئخ اُزله٤َ٣خ ٝاُطِجخ اُزٌٖٔ ٖٓ اٍزقلاّ اُؾبٍٞة ٝاالٗزوٗذ ثٌلبءح
ػبُ٤خ ُِقو٣غٝ. ٖ٤اٍزقلاّ اُزؼِ ْ٤االٌُزو ٢ٗٝػٖ ثؼل ٝ ,اعواء االٓزؾبٗبد االٌُزو٤ٗٝخ ػٖ ثؼل
.
.3

اُزلٌ٤و اُ٘ولCritical Thinking ١

ٗٝؼ٘ ٢ثٜب هبثِ٤خ اُطبُت ػِ ٠اُزلٌ٤و ثٞٙٞػ ٝػوالٗ٤خ ُٝل ٚ٣اُولهح ػِ ٠ؽَ أُؼٚالد اُز٢
رٞاع ٜٚثٌَْ ٜٓٔ٘ظ ٝكوب ً ُِٔ٘طن ; رأّ٤و اُزواث ٜأُ٘طو ٢ث ٖ٤االكٌبه أُطوٝؽخ ًْٝق ٗوبٛ
اُز٘به٘ ٓ ,ؼوكخ اُزلاػ٤بد ٖٓ ٓب ٣ؼوك.ٚ
 االعبثخ ػِ ٠اَُإاٍ أُوًئُ ١بما ٣قزبه اُطِجخ ًِ٤خ أُ٘بهح ؟ ٓب  ٞٛاُْ٢ء اُن ١رزٔ٤ي ثٚٓٝل ٟهٞح ٍٔؼخ اٌُِ٤خ ك ٢أُغزٔغ أُؾِٝ ٢اُ.٢٘ٛٞ
 اُزأً٤ل ػِ ٠االٛلاف اُزوث٣ٞخ اُز ٢رزؼِن ثَٞم اُؼَٔ .ػِٔب ً ثإٔ اٌُِ٤خ ٓ٘ن رأٍَٜ٤ب هل رج٘ذافزٖبٕبد ػِٜ٤ب ِٛت كٍٞ ٢م اُؼَٔ ٝاٌُِ٤خ رؼَٔ ثبٍزٔواه ك ٢اٍزٜلاف ؽبعبد ٍٞم
اُؼَٔ ٖٓ اهثبة اُؼَٔ ٝاُن ٖ٣رورجٓ ٜؼ ْٜثؼالهخ ٝص٤وخ.

يٍ خطظ رعظٛى انًٕارد ٔرُٕٚع يصبدر انذخم ٔانزًٕٚم
ًِ٤خ أُ٘بهح  :٢ٛأ٤ًِ ٍٝخ ٛج٤خ أ٤ِٛخ كٓ ٢ؾبكظخ َٓ٤بٕ  ,ماد رٔ َ٣ٞمارٝ ٢رورج ٜثٞىاهح
اُزؼِ ْ٤اُؼبُٝ ٢اُجؾش اُؼِٔٔٓ , ٢ب ٚ٣ؼٜب كَٓ ٢ز ٟٞاُغبٓؼبد اُؤٍ٤خ أُؼزوف ثٜب ػِ٠
َٓز ٟٞاُؼوام ٝاُؼبُْ اُقبهع ٢ٛٝ , ٢ػ ٞٚك ٢ارؾبك اُغبٓؼبد اُؼوث٤خ  .كٚالً ػٖ أٜٗب
رَؼُِ ٠ؾٖ ٍٞػِ ٠االػزٔبك٣خ ٌَُ ثوآغٜب ثزطج٤ن ٗظبّ عٞكح ّبَٓ ك ٢اُزؼِ ْ٤اُؼبُ. ٢
إ ٖٓبكه رٔ َ٣ٞاُغبٓؼبد اال٤ِٛخ ثٌَْ ػبّ رزٔضَ كٓ ٢قٖٖبرٜب اَُ٘٣ٞخ ٖٓ اهَب ٛاُطِجخ
ثبُلهعخ االٍبً ٝهٍ ّٞاُؼوٞك االٍزْبه٣خ ٝاُزله٣ج٤خ ٓغ أُإٍَبد اُؾٌ٤ٓٞخ ٝاال٤ِٛخ اُز٢
ْ٣وف ػِٜ٤ب ٓوًي اُزؼِ ْ٤أَُزٔو ٝاُزله٣ت ك ٢اٌُِ٤خ اٙبكخ آُ ٠ب ٣ولٓ ٚأُوًي اُجؾض ٢ك٢
اٌُِ٤خ
ُٞٝؽلاٗ٤خ اٌُِ٤خ ك ٢أُؾبكظخ ًٌِ٤خ ٛج٤خ ُٔٝب رولٜٓب ٖٓ فلٓخ ألث٘بء أُؾبكظخ ٖٓ فلٓبد
اُزؼِ ْ٤ألث٘بئٜب ٙٝوٝهح رٞك٤و ٖٓبكه رٔ َ٣ٞافوٓٝ ٟب ٣غله االّبهح ُ ٚإ ٘ٛبُي ػوف
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اعزٔبػ ٖٔٚ٣ ٢إٔ رو ّٞاُْوًبد (أُؾِ٤خ  ٝاالع٘ج٤خ ) اُز ٢رَزضٔو ك ٢اُضوٝاد اُجب٤٘ٛخ
ُٔ٘طوخ ٓب  ,إ رَبػل أُغزٔغ أُؾُِ ٢زِي أُ٘طوخ .
 ٖٓٝا ْٛاثٞاة أَُبػلح ; رأ َ٤ٛاث٘بء أُ٘طوخ صوبك٤ب ً ٝػِٔ٤ب ً ٝاًبك٤ٔ٣ب ً رؼٚ٣ٞب ً ػِ ٠ثؼ٘ ٓب
ِ٣ؾن ث ٖٓ ْٜاٙواه ٓزأر ٖٓ ٚ٤االٍزضٔبه ٜ٘ٓٝب رِٞس اُج٤ئخ  ,رِق أُ٘بٛن اُقٚواء ّ ,ؾخ
أُ٤ب , ٙاهرلبع اٍؼبه أُٞاك اُـنائ٤خ ً...نُي ٓطِٞة ٖٓ ٛن ٙاُْوًبد كػْ ؽوً ٚاُجؾش اُؼِٔ٢
ك ٢اُغبٓؼبد ثٔب  ٖٔٚ٣كهاٍخ اىاُخ االصبه أُٚوح ُٜنا االٍزضٔبه ٤ًٝل٤خ رغبٝى. ٙ
اٙبكخ اُ ٠اػال , ٙهبٓذ ًِ٤خ أُ٘بهح ُِؼِ ّٞاُطج٤خ ثٔ٘ؼ ػلك ؿ٤و هِ ٖٓ َ٤اُلوٓ أُغبٗ٤خ
ُِلهاٍخ ٖٓ اث٘بء أُ٘طوخ أَُزضٔوح ُِؾٖ ٍٞػِ ٠اُْٜبكح اُغبٓؼ٤خ اال٤ُٝخ ٝ ,هل رٌِلذ ٓجبُؾ
َُ٤ذ ثبُوِِ٤خ  ,ػِٔب إٔ أُقوعبد رٖت ك ٢فلٓخ اُْوًبد أَُزضٔوح ٖٓ فالٍ رٞك٤و ًٞاكه
ٓزلهثخ ثلال ٖٓ عِت ًٞاكه ٖٓ فبهط أُ٘طوخ ٝاُن٣ ١واكوٕ ٚؼٞثبد عٔ. ٚ
رأٍَ٤ب ً ػِٓ ٠ب رولّ  ,كول هٔ٘ب ثٔلبرؾخ اُْوًخ اُٖ٤٘٤خ ثزوٝعب٘٣ب ( )pertochinaاُؼبِٓخ ك٢
اٍزقواط اُ٘ل ٜكٓ ٢ؾبكظخ َٓ٤بٕ ُزور٤ت ُوبء ٓغ ٓل٣وٛب اُؼبّ ُـوٗ ٓ٘بهْخ أُ٘بكغ
االعزٔبػ٤خ اُزٍ ٢زولّ اُ٤ًِ ٠خ أُ٘بهح ُِؼِ ّٞاُطج٤خ ٝرزٔ٘ ٠اٌُِ٤خ إ  ٌٕٞ٣اُلػْ اعٜيح
ٓقزجو٣خ رقلّ اُؼِٔ٤خ اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝاُجؾض٤خ.

انذخٕل ف ٙالتصنٌفات الدولٌة -:
ُْ ٣ؼل رو ْ٤٤أُإٍَبد اُزؼِ٤ٔ٤خ (عبٓؼبد ٤ًِ /بد ) ٝرٖ٘٤لٜب ٖٓ اٛزٔبّ االًبك ٖ٤٤ٔ٣ا ٝاُؼبِٖٓ٤
ثبُغبٓؼخ كو ٜثَ آزل ُ َْٔ٤عٔ٤غ ٖٓ ُ ْٜػالهخ ثبُغبٓؼخ ٖٓ إؾبة أُِٖؾخ (ِٛجخ  ,ا٤ُٝبء
آٞه ّ ,وًخ ٓبٌُخ  ,اػٚبء اُ٤ٜئخ اُزله٤َ٣خ )...
ػب ًٓب ثؼل ػبّ ُٜ ٌٕٞ٣ ,ب رأص٤و ٓزيا٣ل ػِٓ ٠إٍَبد اُزؼِ ْ٤اُؼبُٝ ٢ث٤ئزٜب  ,ؽ٤ش رإصو  ,ػِ٠
ٍج َ٤أُضبٍ  ,ػِ ٠هواهاد ٛالة أَُزوجَ ك ٢افز٤بهُِ ْٛغبٓؼبد ٝإجؼ ٖٓ ٝاعجْٜ
ِٖٓٝؾز ْٜإٔ رؾزَ عبٓؼز ْٜهرجخ ٓزولٓخ ك ٢اُزٖ٘٤ق ٛنا ٣ ُْٝوزٖو ٛنا االٛزٔبّ ػِٛ ٠نٙ
اُْوائؼ كو ,ٜثَ آزل إُ ٠بٗؼ ٢اُوواه ثزِي اُلُ ,ٍٝنا ٣ؼل اُؾٖ ٍٞػِٞٓ ٠هغ ٓزولّ ك٢
اُزٖ٘٤لبد اُؼبُٔ٤خ ٙوٝهح اُ ٠اٌُِ٤خ .
ٗطٔؼ اُ ٠اٍزقلاّ ٛوم ؽل٣ضخ ثبُو٤بً ٝاُزوٓ ْ٣ٞضبٍ ػِ ٠مُي اٍزقلاّ أُ٘طن اُٚجبث ٢ك٢
رؾِ َ٤اُج٤بٗبد ٝثبُناد اُلهعبد .
ٖٓ األ٤ٔٛخ ثٌٔبٕ ٓب ثبَُ٘جخ ُِٔ٘ظٔبد أُٖ٘لخ ري٣ٝل اُغٜٔٞه ثبُٖٞهح األًضو ٓٞٙٞػ٤خ
ُٔٞهق عبٓؼبد ٓؼ٘٤خ كٔ٤ب ٣زؼِن ثجؼٜٚب اُجؼ٘ كٌٓ ٢بٕ ٓؼ" ٖ٤
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انسٕكًّ ٔاإلدارح:
رلهى ًِ ٚ٤أُ٘بهح أ ٚ٤ٔٛرؾَ ٖ٤اُقطٝ ٜاُجوآظ اُلؼبُ٤بد الهروبئٜب ك ٍِْ ٢اُزٖ٘٤لبد اُؼبُٔ٤خ
ٝأُؾِ٤خُٜٝ .نا ٣غت ئٕ  َْٔ٣اُزؾَ ٖ٤عٞك٤ٛ ٙئ ٚاُزلهٝ ٌ٣عٞكح اُؼِٔ٤خ اُزله٤َ٣خ ٝاُجؾش
اُؼِٔٝ , ٢اُز ٢رؼل ٖٓ أُورٌياد األٍبٍ٤خ أل ١رؾَ ٖ٤هبكّ ٣ٝ .غو ١اُزؾَٝ ٖ٤كن أُؾبٝه
األر٤خ :
ٓ -0أٍَخ اُغبٓؼخ :
رؾٓ َ٣ٞإٍَ ٚكؼِٚ٤
 ٚ٤ًِ )0هٕ٘٤خ ماد ٍٔؼخ ع٤لٓ ٙج٘٤خ ػِ٤ٍ ٠بٍبد ٝئعواءاد ٣ ,ؼل أٓوا ٙوٝه٣ب ئُٜ٘ٓ ٠غٚ٤
أُإٍَخ ٝ .عٞك ٍ٤بٍبد ٝئعواءاد ك ٢رلبٕ َ٤اُؼَٔ اُزوثٝ ١ٞاُجؾضٝ ٢اُطالث٣ ٢ؼل اٌَُ٤ٜ
اُن ١روق ث ٚاٌُِ٤خ ٝ .عٞك ٍ٤بٍبد ٝئعواءاد ٣جؼلٗب ػٖ ٝعٜبد اُ٘ظو أُقزِلخ ٝاُٜبِٓ
اُْقٖ . ٢إ االرلبم ػِ٤ٍ ٠بٍبد ٝئعواءاد ٣ؾٌْ أُإٍَخ ٣ٝجؼلٛب ػٖ ارقبم هواهاد
ٓز٘بهٚخ ٝفبٕخ ك ٢ؽبُ ٚرٚبهة أُٖبُؼ .
إٔ ْٗب ٛاُغٞكح أ ٖٓ ٍٝأًل ػِٛ ٠نا أُٞٙٞع ٝ ,ؽب ٍٝئػلاك ٓغٔٞػ ٖٓ ٚاَُ٤بٍبد
ٝاإلعواءاد ماد األ٣ُٞٝخ األٝ ٠ُٝفبٕخ رِي اُز ٢رولّ ثٌَْ ٓ٘زظْ ٝكٝه ٠َٔٓٝ ١اُغٞكح
ٓضبٍ ػِ ٠اَُ٤بٍبد ٝاإلعواءاد ُغ٘ ٚاُ٘ظبّ
 ٍ٤بٍخ ُغ٘ ٚاُ٘ظبّئٕ ٛن ٙاُؼِٔ٤خ َٓزٔوح ُؾ ٖ٤ئًٔبٍ ًبك ٚاَُ٤بٍبد أُزجؼخ ثبُغبٓؼخ ٝاإلعواءاد اُز٢
رؾٌٜٔب .
 رؾل٣ش  ٚ٤ٌِ٤ٛاٌُِ٤خ :ؽلصذ رطٞهاد ك ٚ٤ٌِ٤ٛ ٢اٌُِ٤خ ٓ٘ن رأٍَٜ٤ب ُٝؾل أالٕ ٝأ٤ٙلذ كؼبُ٤بد ٓل٤لح ئُ٠
اُ٤ٌِ٤ٜخ .
اُوثغ األ ٍٝك ٢اُؼبّ ٍ 7170زؼزٔل ٓغٔٞػ ٖٓ ٚاُٞهُ ُٔ٘بهْ ٚاُ٤ٜبًَ اُغيئ٤خ .
أٙبك ٚئُ ٠اُ ٌَ٤ٜاُؼبّ .
ٝرجؼب ً ُٜنا ٣ ,غو ١ر٤ٕٞق ئُ ٚ٤ًِ ٠أُ٘بهح ثؼل اؽزٔبٍ أٙبك ٚ٤ًِ ٚاُطت – ٝ
أَُزْل ٠اُزؼِ ٚ٤ًِٝ ٢ٔ٤اُزٔو٤ٍٝ ٘٣ؼزٔل ر٤ٕٞق عل٣ل ٞ٣ٝصن ٍٞٝف رجوى
رٌْ٤الد عل٣لح ٝػٔالهخ ٓضَ أَُزْل ٠اُغبٓؼِٓٝ ٢ؾوبر. ٚ
-

اٍزقلاّ : ISO
ك ٢اُ٘٤خ اٍزقلاّ ُ ISOزطج٤و ٚك ٢أُواكن اُؼبٓخ ٝاُو٣بٙخ ٝاٌَُٖ ٝأَُزْل٠

ٝاإلٛؼبّ .
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رؾل٣ش هٞاػل اَُِٞى اُٞظ٤ل٤ُ . ٢زٌٖٔ ٖٓ االٍزغبثخ ئُ ٠اَُِ٤ًٞبد ك ٢أَُزْل٠
٤ًِٝخ اُطت .
 ٍ٤بٍخ ُغ٘خ اُزله٤ن اُلافِ: ٢ثطج٤ؼخ اُؾبٍ ٣ؾزبط اُزله٤ن اُلافُِِ ٢غٞكح اُ ٠ػ٘بٕو ٖٓ اػٚبء اُ٤ٜئخ اُزله٤َ٣خ
م ١ٝفجوح ٓزٔ٤يح ٍٝجن ُ ْٜاُؼَٔ ثأٗظٔخ اُغٞكحٝ .ثَجت ؽلاصخ اٌُِ٤خ رلزوو اُ ٠اػلاك
ثٜن ٙأُٞإلبدُ .غأد اٌُِ٤خ اُ ٠االٍزؼبٗخ ثجؼ٘ اػٚبء اُ٤ٜئخ اُزله٤َ٣خ ٖٓ
اُغبٓؼبد اُؾٌ٤ٓٞخ (ػلك 4ثل ٕٝاعو) ٝثْٔبهًخ اػٚبء ٖٓ ًِ٤خ أُ٘بهح ُِو٤بّ ثبُزله٤ن
اُلافِ ٖٔٙٝ .٢فطخ اٌُِ٤خ ك ٢ػبّ  7170ث٘بء ٛن ٙاُولهاد ٝاٍزوطبة اػٚبء ٤ٛئخ
رله٤َ٣خ ُ ْٜاُقجوح ك ٢اُزله٤ن اُلافُِِ ٢غٞكح ٝػِٔ٤بد اُزؤُِ ْ٣ٞإّواد ٝاكٝاد
اُو٤بً.
انزعهٛى عٍ ثعذ (اإلنكززَٔ: )ٙ
رْ٤و األكث٤بد ثبٕ اُؼبُْ ٓب ثؼل ًٞهٗب  ٞٛؿ٤و هجَ ًٞهٗٝب ٛ ٖٓٝن ٙأُزـ٤واد اُزؼِٝ ْ٤اُزؼِْ .
ؽ٤ش رج٘ذ ٓؼظْ اُغبٓؼبد ئما ُْ  ٌٖ٣اعٔؼٜب اُزؼِ ْ٤ػٖ ثؼل ٝ .اصجذ اُزؼِ ْ٤ػٖ ثؼل أ٤ٔٛزٚ
ٝكٞائل ٙك ٢اٌُٞاهس ٝاُٖواػبد أُؾِ٤خ .
 ًٕٞٝأُ٘طوخ رْٜل ٗياػبد َٓزٔوح ًٞٝاهس ٛج٤ؼ٤خ ٝافوٍ ٟججٜب االَٗبٕ الثل ٖٓ رط٣ٞو
ُزؼِ ْ٤ػٖ ثؼل  ٌَُٝ .آخ روؿت ك ٢اٍزٔواه ػِٔ٤خ اُزؼِ ْ٤الثل ُٜب ٖٓ االٛزٔبّ ك ٢اُزؼِ ْ٤ػٖ
ثؼل اٙبكخ اُ ٠مُي كول اصجذ كبػِ٤ز ٚك ٢ثِلإ اُؼبُْ اًضو ٖٓ أُ٘طوخ ألٍجبة رو٘٤خ ٝاعزٔبػ٤خ .
اُل ٍٝاُ٘بٓ٤خ ػٔٓٞب ٝأُ٘طوخ فٖٕٞب ٝثَجت اُزقِق االعزٔبػٗ ٢غل ثؼ٘ اُطِجخ ٣لزقوٕٝ
اٗٓ ٚبهٍٞا اُـِ ٛٝن ٙصوبكخ ٓزغنهح ك ٢أُغزٔؼبد أُزقِلخ أٙق اُ ٠مُي ٝثَجت اُلغٞح
اُزٌُ٘ٞٞع٤ب رؼبٗ ٢ارٖبالر٘ب ٝاُطبهخ اٌُٜوثبئ٤خ روك٣ب ك ٢اٌُلبءح ٓٝغ ًَ ٛنا إ رؼِْ ف٤وا ُ٘ب ٖٓ
إ ال ٗزؼِْ .
٘ٛبُي ؽِ ٍٞألػال٣ ٌُٖ ٙطّ ٍٞوؽٜب ٌُ٘٘ٝب ًٌِ٤خ ٓبهٍذ االٓزؾبٗبد ػٖ ثؼل ُل٘٣ب هؤ٣خ
ٝٝعٜخ ٗظو كٞٓ ٢اعٜخ ثؼ٘ ٖٓ ٛن ٙاُزؾل٣بد .
ّؼٞهٗب ًِغ٘خ ٔٙبٕ عٞكح ٓٝغٌِ ًِ٤خ ٝأػٚبء ٤ٛئخ رله٤َ٣خ ٣غت اُؼَٔ ٓغ ٛن ٙاُزؾل٣بد .
ٝهل ٝعٜ٘ب اػٚبء ٤ٛئخ اُزله ٌ٣ك٤ًِ ٢ز٘ب ٓب : ٢ِ٣
 االثزؼبك ػٖ اُزو٘ٝ ٖ٤٤رط٣ٞو ٜٓبهاد اُزؼِْ اُنارٝ ٢اًزَبة ٜٓبهاد اُزلٌ٤و اُ٘ول١ Critical thinkingثناد اُٞهذ ٣ؼيى كٝه ػ ٞٚاُ٤ٜئخ اُزله٤َ٣خ ًٔٞعٜب ٓٝوّلا
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 ٣غت إ ٗل ْٜإ ٛنا اُؾَ  ٞٛؽَ ٓ٘بٍت ألٝهبد األىٓبد .  ٌٖٔ٣اٍزقلآ ٚك ٢ثؼ٘ اُؾِوبد ػ٘لٓب رؾلس ٗلها ك ٢ثؼ٘ اُزقٖٖبد ٓضَ االٕ ك٢االفزٖبٕبد اُطج٤خ ك ٢اُؼوام  .كجآٌبٗ٘ب اُزٞعٗ ٚؾ ٞاُزؼِ ْ٤أُلٓظ . blended learning
 ٣غت اُؾلبظ ػِٓ ٠قوعبد اُزؼِْ ٝرط٣ٞوٛب ٗؾ ٞاألؽَٖ ؽز ٠ػ٘ل اٍزقلاّ اُزؼِ ْ٤اإلٌُزو٢ٗٝال ر٘بىٍ ػٖ َٓز ٟٞأُقوعبد أُٞعٞكح َٗٝؼ ٠اُ ٠ػِٔ٤بد اُزو ْ٤٤اُنارٝ ٢رٞظ٤ق ٓغٔٞػخ
ٖٓ االعواءاد ٝاُؼِٔ٤بد اُلافِ٤خ اُز ٢رو ّٞثٜب اٌُِ٤خ ُزؾون ٖٓ عٞكح ثوآغٜب ٜ٘ٓٝب كؾٔ
األٍئِخ ٓٝل ٟرـط٤زٜب ٓقوعبد اُزؼِْ ٝ .هلٓ٘ب ثنُي ثبُطبُت ٖٓ اػٚبء اُ٤ٜئخ اُزله٤َ٣خ
ٝكؾٔ األٍئِخ ٙٝٝغ أُقوعبد اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝاُز ٢ؿطزٜب
  َٛأػطذ اال٣ُٞٝخ ُِٔقوعبد اُوئ٤َ٤خ ٓوبهٗخ كهعبد اُؼبّ أُبُ٘ ٢ٙلٌ أُووه ُطِجخ ٓبهٍٞا ػِٔ٤خ اُزؼِْ ثٌَْ ٛج٤ؼٓ ٢غ ِٛجخُ٘لٌ أُووه .
 ػلك أُقوعبد اُز ٢رٔذ رـط٤زٜب ك ٢االٓزؾبٕ اإلٌُزو( ٢ٗٝػٖ ثؼل) ٓغ ٗلٌ أُووه ُِؼبّأُبٝٝ , ٢ٙعلٗب ٓغ اُزؼِ ْ٤االٌُزوً ٢ٗٝبٗذ اهَ ٛ .ن ٙثؾبع ٚاُ ٠كهاٍبد ٓؼٔوخ ًٔب
اٍزقلٓذ ْٓزوبد كهعبد اُطِجخ ٝأُوبهٗخ ٓغ اُؾبالد االٓزؾبٗبد اُزوِ٤ل٣خ  ٌُٖٝ .ؽناه ١إ
َٗزؼَٔ كهعبد اُطِجخ ا ٝأُؼلٍ ألؿواٗ اُو٤بً ٝاُزو ْ٣ٞكلهعبد اُطبُت ُٜب ٓٓ ٜٚٔقزِلخ ٝ
ال  ٌٖٔ٣اٍزقلآٜب ًو٤بً رو . ْ٣ٞاُْوػ ٣طٗ ٌُٖٝ ٍٞؾنه ٖٓ مُي .
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
:Key, Performance Indicators
ٝرَزقلّ اٍ ٓ KPI'sإّواد األكاء أُلزبؽ٤خ ( اُوئ٤َ٤خ) Key, Performance Indicators
ٓإّواد أ ٝأكٝاد اُو٤بً ًِ٤ٍٞخ رقلّ أؿواٗ ٓقزِلخ أٍبٍ٤خ ُؼَٔ ٔٙبٕ اُغٞكح ٗ ,نًو ٜٓ٘ب
ػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ ال اُؾٖو ٓ :واهجخ اُجوآظ ٝ ,رج٘٤ٍ ٢بٍبد رؼِ٤ٔ٤خ ٝ ,رؾل٣ل اٛلاف ٝ ,روْ٤
 ٝإالؽبد ٓٝوبهٗخ اٌُِ٤بد كٔ٤ب ثٜ٘٤ب ثبُوؿْ ٖٓ رؼلك ٍٝبئَ اُو٤بً ألؿواٗ اُزو ْ٣ٞك٢
رْق ٔ٤اُقَِ ك ٢ثوآظ اٌُِ٤بد كإ اٍزج٤بٕ هٙب اُطِجخ ٝاُقو٣غٝ ٖ٤أهثبة اُؼَٔ ٣ ,ؼل
ٙوٝه٣ب ُٔؼوكخ َٓز ٟٞرِج٤خ ؽبعبد اُطِجخ ٝاُقو٣غٝ ٖ٤أهثبة اُؼَٔ ٖٓ هجَ اٌُِ٤خ  .ئم
ريٝكٗب ٓإّواد األكاء أُؾِٖخ ػٖ ٛو٣ن االٍزج٤بٕ ٓ ,ؼِٓٞبد ٙوٝه٣خ الٍزوواه ٝرطٞه
اٌُِ٤خ ٝرؾل٣ش ثوآغٜب ثبٍزٔواه ٝ .الّي إٔ ى٣بكح ٍٝبئَ اُو٤بً رؼطٖٓ ٢لاه٤خ أكٖٓ َٚ
االػزٔبك ػِٓ ٠و٤بً ٝاؽل ٓٔب ٣وَِ ٖٓ ٌِْٓخ اُزٌْ٤ي ثبُ٘زبئظ
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202

جمهورٌة العراق
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة
قسم الصٌدلة

قسم الصٌدلة:
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
الرسالة:
إعداد جٌل من الصٌادلة والباحثٌن المؤهلٌن علمٌة ومهنٌة فً مجال الصٌدلٌة من خالل
بٌبة تعلٌمٌة وبحثٌة متمٌزة تتفق مع معاٌٌر الجودة وتحقق متطلبات سوق العمل وتساهم
فً حل المشكالت العلمٌة والصناعٌة التً تواجه المجتمع فً مجال األدوٌة

الرؤٌة:
أن ٌكون قسم الصٌدلة من األقسام الرابدة والمرجعٌة على المستوى المحلً والعالمً
فً المجال التدرٌسً والبحثً وخدمة المجتمع.

االهداف :
. 1أعداد خرٌج صٌدلة مؤهل بالمعرفة والخبرة المتطورة للعمل بالمجاالت الصحٌة
والصٌدلٌة المختلفة.
. 2اعداد صٌدلً ذو قدرات عالٌة فً التعرؾ على الصعوبات والمشكالت التً تواجهه
فً العمل
المهنً ومنحه القدرة على حلها بالمعرفة والبحث.
. 3تلبٌة احتٌاجات القطاع الحكومً والخاص ومصانع األدوٌة من حملة بكالورٌوس
الصٌدلة
والماجستٌر والدكتوراه
 .4اجراء البحوث العلمٌة األكادٌمٌة والتطبٌقٌة وتحفٌز الباحثٌن والطلبة على نشر نتابج
أبحاثهم فً
مجاالت عالمٌة محكمة ذات عامل تأثٌر عالً.
 .5العمل على تطوٌر العاملٌن فً القسم فً المجال التدرٌسً والبحثً من خالل
تشجٌعهم على
المشاركة فً المؤتمرات الوطنٌة واالقلٌمٌة والعالمٌة واقامة تعاون علمً مشترك مع
جامعات
عالمٌة ممٌزه.
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
االهداؾ
العامة

عدد
المختبرات

االهداؾ العملٌة

استحداث مختبرات
جدٌدة للقسم.
تحدٌث المختبرات
بالتقنٌة الحدٌثة.
رفد المختبرات
باألجهزة و التقنٌات
الحدٌثة.
اضافة وسابل
توضٌحٌة حدٌثة
تتناسب مع تطور
مستوى التعلم .
*تطوٌر متطلبات
السالمة

تحدٌث
المختبرات

جودة
العملٌة
العلمٌة
تعلٌم
ٌتمتع
بجودة
عالٌة
ومعاٌٌر
عالمٌة

استحداث برامج
تعلٌمٌة بالتعاون مع
جامعات رصٌنة.
االرتقاء بالمستوى
المطلوب للمؤسسة
التعلٌمٌة.

تطوٌر استراتٌجٌة
التعلٌم فً المؤسسة
عن طرٌق استعمال
طرابق التعلم
االلكترونٌة و
التفاعلٌة الحدٌثة.

خطط العمل
استحداث مختبر عقاقٌر
&مختبر االنسجة& مختبر
الصٌدلة& مختبر الفٌزٌاء الطبٌة
& مختبرالسرٌرٌة & مختبر
التكنولوجٌة
تطوٌر منظومة االطفاء الذاتً
صٌانة وادامة طفاٌات الحرٌق
تعٌٌن فرٌق للدفاع المدنً
متخصص بإطفاء وصٌانة
منظومات الحرٌق
تطوٌر وادامة حقٌبة االسعافات
االولٌة
التأكٌد على وجود جهاز مزٌل
الرجفان الخارجً االلً
تطوٌر البٌت الحٌوانً
تجهٌز المختبرات بأجهزة
متطورة
تجهٌز المختبرات بأجهزة
متطورة
تحدٌث اثاث المختبرات بما ٌتالبم
واعداد الطالب
تجهٌز المختبرات بأجهزة
متطورة .
تحدٌث اثاث المختبرات بما ٌتالبم
واعداد الطالب
زٌادة الموارد البشرٌة
تجهٌز المختبرات بأجهزة
متطورة
تحدٌث اثاث المختبرات بما ٌتالبم
واعداد الطالب
زٌادة الموارد البشرٌة .
زٌادة االجهزة المختبرٌة بما
ٌتالبم والتطور العلمً
تحدٌث المناهج العلمٌة وربطها
بسوق العمل
تطوٌرالمكتبة العلمٌة العامة
تطوٌر المركز البحثً
انشاء مكتبة علمٌة افتراضٌة
تطوٌر المركز البحثً
انشاء مجلة محلٌة الكترونٌة
تطوٌر المركز البحثً الى مراكز
متخصصة
تطوٌر المركز البحثً
المتخصص الى مراكز بحثٌة
اكثر تطورا مع فتح افاق بحثٌة
تعاونٌة مع مراكز خدمة مجتمعٌة
ومؤسسٌة

مؤشرات االداء الربٌسٌة
متابعة بناء المختبرات
الجدٌدة و التنسٌق مع
الشعبة الهندسٌة ألنشاء
مختبرات بتصامٌم حدٌثة.
استحداث وسابل اٌضاح
متطورة كخطوة لتحدٌث
قاعات المحاضرات
والوصول للمستوى
المطلوب .
زٌادة عدد االجهزة
المختبرٌة.
زٌادة عدد التجارب
المختبرٌة وتطوٌر
المناهج.
فتح مختبر تخصصً
مختبري.
عمل خطة صٌانة دورٌة
لألجهزة المختبرٌة.

*عمل تؽذٌة راجعة
تساعد فً تقوٌم
االستراتٌجٌة و تطوٌرها.
*تعاون علمً مع كلٌات
عالمٌة رصٌنة.

الجهة المسؤولة
عن التنفٌذ
*عمٌد الكلٌة
ربٌس القسم
الشعبة الهندسٌة
عمٌد الكلٌة
ربٌس القسم
مدٌر المختبرات
شعبة الصٌانة
الشعبة الهندسٌة
وحدة السالمة
المهنٌة

*عمٌد الكلٌة
*معاون العمٌد
العلمً
* شعبة الشؤون
العلمٌة و
العالقات الثقافٌة.
*الشعبة
االلكترونٌة

التوقٌت الزمنً

2222

%7

2221
2222
2223
2224
2225

2221
2222
2223
2224
2225
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
االهداؾ
العامة

االهداؾ العملٌة
عمل خطة بحث
علمٌة متكاملة
باالتفاق مع الكادر
التدرٌسً فً القسم
.
*دعم و تشجٌع
االساتذة لنشر
بحوثهم فً
المجالت العلمٌة
الرصٌنة,
والمشاركة
بابحاثهم فً
المؤتمرات العالمٌة
و المحلٌة.

تمكٌن
الكوادر
التدرٌسٌة
والساندة

خطط العمل
رفع نسبة الحاصلٌن على شهادة
الدكتوراة
رفع نسبة الحاصلٌن على شهادة
الدكتوراه
لكل اختصاص صٌدالنً
رفع نسبة البحوث الخاصة بالقسم
استضافة المؤتمرات والندوات
العلمٌة
رفع نسبة الحاصلٌن على شهادة
الدكتوراه
لكل اختصاص صٌدالنً
رفع نسبة البحوث الخاصة بالقسم
اقامة الورش العلمٌة للنهوض
بالواقع العلمً للكوادر التدرٌسٌة
بما ٌتماشى مع التطور العلمً
العالمً
اقامة الدورات التدرٌبٌة للكوادر
االخرى بما ٌتطلب
رفع نسبة الحاصلٌن على شهادة
الدكتوراه
لكل اختصاص صٌدالنً
رفع نسبة البحوث الخاصة بالقسم
اقامة الورش العلمٌة للنهوض
بالواقع العلمً للكوادر التدرٌسٌة
بما ٌتماشى مع التطور العلمً
العالمً
اقامة الدورات التدرٌبٌة للكوادر
االخرى بما ٌتطلب
اقامة مؤتمرات دولٌة للتعاون مع
الجامعات العراقٌة والعالمٌة .
رفع نسبة الحاصلٌن على شهادة
الدكتوراه
لكل اختصاص صٌدالنً
رفع نسبة البحوث الخاصة بالقسم
اقامة الورش العلمٌة للنهوض
بالواقع العلمً للكوادر التدرٌسٌة
بما ٌتماشى مع التطور العلمً
العالمً
اقامة الدورات التدرٌبٌة للكوادر
االخرى بما ٌتطلب
اقامة مؤتمرات دولٌة للتعاون مع
الجامعات العراقٌة والعالمٌة
فتح افاق التعاون العلمٌة والعالمٌة
مع الجامعات االخرى .

مؤشرات االداء الربٌسٌة
تشكٌل لجنة لمتابعة السٌر
بالخطة البحثٌة.
*وضع الٌة منفذة لتحفٌز
و مكافأة التدرٌسٌٌن
الناشرٌن.

الجهة المسؤولة
عن التنفٌذ
عمٌد الكلٌة
معاون العمٌد
العلمً
*شعبة الشؤون
العلمٌة و العالقات
الثقافٌة.
*الكادر التدرٌسً.

التوقٌت الزمنً
2221
2222
2223
2224
2225

*زٌادة عدد التدرٌسٌٌن
المشاركٌن فً المؤتمرات
العالمٌة.
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
االهداؾ
العامة

التعاون
مع الطلبة

االهداؾ
العامة

تطوٌر
المناهج

االهداؾ العملٌة
*ٌوفر القسم
اجراءات واضحة
تضمن تزوٌد الطلبة
بتؽذٌة راجعة عن
مستوى ادابهم من
اجل تعزٌز عملٌة
التعلٌم و التعلم .
* تنظٌم برامج
خاصة باالرشاد
االكادٌمً بالتعاون
مع شعبة النشاطات
الطالبٌة.
*تفعٌل التواصل مع
الخرٌجٌن و
متابعتهم.
*االستفادة من افكار
و مقترحات الطلبة
عن طرٌق اجراءات
خاصة تضمن
استماع القسم لهم.

االهداؾ العملٌة

خطط العمل

مؤشرات االداء الربٌسٌة

الجهة المسؤولة
عن التنفٌذ
*عمٌد الكلٌة
*ربٌس القسم
*شعبة النشاطات
الطالبٌة
*شعبة التعلٌم
المستمر

مؤشرات االداء الربٌسٌة

الجهة المسؤولة
عن التنفٌذ

*عمل دلٌل ارشادي
*تزوٌد الطلبة بفرص لتطوٌر
خاص بالقسم ,متضمن
مهاراتهم و قدراتهم من خالل
المشاركة فً دورت التنمٌة الذاتٌة معلومات عن القسم,
البرامج الدراسٌة و
للطلبة .
*عمل ملؾ خاص لكل طالب فً انواعها ,المقررات,
الدرجات العلمٌة,
مكان سري و آمن ٌحوي
معلومات تتعلق بسلوكه و نشاطه الشهادات ,وؼٌرها.
*اقامة دورات تدرٌبٌة
و مستواه االكادٌمً .
للخرٌجٌن فً مجال
*اجراء استطالعات دورٌة
لمعرفة آراء الطلبة بشأن الخدمات التطوٌر المهنً.
*اجراء استطالع دوري
الطالبٌة المقدمة لهم.
فً آراء المؤسسات التً
*توفٌر قاعدة بٌانات متكاملة عن
ٌعمل بها الخرٌجٌن.
الخرٌجٌن.

خطط العمل

*توفٌر المتطلبات الالزمة لتعلم
*التركٌز على جعل
المناهج قابلة للتطبٌق الطلبة ذوي االحتٌاجات التعلٌمٌة
الخاصة من طرابق ووسابل
و القٌاس و
تقنٌة.
المالحظة من قبل
*تحدٌث المناهج عن طرٌق
الطلبة.
ادخال بعض التجدٌدات المعاصرة
*مراعاة المناهج
فً مٌدان التخصص و حاجات
لحاجات الطلبة و
سوق العمل و مجتمع المجتمع وسوق العمل بصورة
منتظمة.
المعرفة و طبٌعة
*مشاركة ممثلوا الجهات المستفٌدة
العصر.
فً تصمٌم المنهج و تطوٌره.
*استعمال
استراتٌجٌات متعددة *عقد اتفاقٌات مع االقسام
المناظرة فً الجامعات العالمٌة
للتعلٌم و التعلم فً
الرصٌنة لتطوٌر المناهج و
تشجع الطلبة على
استضافة خبراء المناهج و
التفكٌر الناقد و حل
استضافة خبراء المناهج فً
المشكالت و تنمٌة
الجامعات العالمٌة لمناقشة آلٌات
مهاراتهم االدابٌة.
تقوٌمها و تطوٌرها.

التوقٌت الزمنً
2222
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التوقٌت الزمنً

*تطوٌر استراتٌجٌة
التعلٌم و التعلم وفقا لعملٌة
التؽذٌة الراجعة من قبل
الطلبة.
*استعمال طرابق التعلٌم
االلكترونٌة و التفاعلٌة
الحدٌثة.
*المشاركة الفاعلة فً
مجلس ارباب العمل
المقام بٌن المؤسسة و
الجهات المستفٌدة.
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جمهورٌة العراق
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة
قسم طب االسنان
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202

قسم طب االسنان
ٌنطلق قسم طب االسنان فً كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة من رؤٌة اساسٌة تهدؾ الى
اعداد جٌل من طب االسنان االكفاء فً مختلؾ التخصصات بما ٌمكنهم من سد النقص الحاصل
فً اعداد االطباء وتوفٌر الخدمات العالجٌة لمختلؾ شرابح المجتمع فً وطننا العزٌز ,كما
ٌسعى الى توفٌر المناخ االكادٌمً المالبم ألعداد اطباء اسنان على مستوى عال من الكفاءة فً
مختلؾ تخصصات طب االسنان بما ٌمكنهم من تقدٌم خدمات عالجٌة عالٌة المستوى تضاهً
الخدمات المقدمة فً ارقى المراكز التخصصٌة فً مجال طب االسنان.
ٌمنح الطالب المتخرج بعد إكماله مدة الدراسة المقررة والبالؽة خمس سنوات شهادة
البكالورٌوس فً طب وجراحة الفم واألسنان .وٌتخرج الطالب لٌحمل لقب طبٌب اسنان .
رأٌٍ هَْ ٛت االٍ٘بٕ ك ٢اٌُِ٤خ ٍ٘خ  7102- 7102ؽَت ٓٞاكوخ ٝىاهح اُزؼِْ٤
اُؼبُٝ ٢اُجؾش اُؼِٔ ٢اكززؼ هَْ ٛت االٍ٘بٕ ك ٢اَُ٘ ٚمارٜب ٝ ,هل ثلأد اُلهاٍخ ك ٚ٤ػِ٠
اٍبً ٜٓ٘ظ كهاٍ ٢آل ٙفٌٔ ٍ٘ٞاد ؽ٤ش هٝػ ٢إ ٘ٓ ٌٕٞ٣بٛغٓ ٚطبثوخ ألهه ٠اٌُِ٤بد
اُؼبُٔ٤خ ,ؽ٤ش ٗ ْٚ٣قجخ ٖٓ اٛجبء االٍ٘بٕ االًلبء اُوبكهٝ ٖ٣أُإ ٖ٤ِٛػِ ٠رْقٝ ٔ٤ػالط
االٍ٘بٕ ٝاالٓواٗ أُزؼِوخ ثبُلْ ٝاالٍ٘بٕ ٝاألَٗغخ اُز ٢رؾ ٜ٤ثٜب ٝاُلٌ ٖ٤ثبإلٙبكخ اُ٠
االفزٖبٕبد اَُبٗلح االفو . ٟك ٢ػبّ  7170رْ ٗوَ اُوَْ اُ ٠ث٘بء اًجو ٣ز ٖٔٚى٣بكح ك ٢ػلك
أُقزجواد ٝاُوبػبد اُلهاٍ٤خ ٝاٌُبكه اُزله ٖٓٝ ,٢َ٣أُإَٓ رقو٣ظ ا ٍٝككؼخ ػبّ -7170
7177
ٝك ٢ػبّ  7170رْ هكل اُوَْ ثؼلك ٖٓ اُؼ٤بكاد اُطج٤خ أُغٜيح ثأؽلس االعٜيح اُطج٤خ
ٝاٌُبكه اُطج ٢أُزقٖٔ ُزله٣ت اُطالة  ٖ٘ٓٝ ,أُووه إ ٣زْ هكل اُوَْ ثؼلك ٖٓ اُؼ٤بكاد
اُزؼِ٤ٔ٤خ ك ٢ػبّ  ٝ 7170اُزٍ ٢زٌ ٕٞهاكلا ٓٝؼيىا ٣قلّ أُغزٔغ أَُ٤بٗ ٝ ٢رَزوجَ ٓب
٣وبهة ٖٓ ٓ 200-100واعغ ٤ٓٞ٣ب  ٖٓٝأُووه إ ٣ولّ ُ ْٜاُؼالط كً ٢بكخ رقٖٖبد ٛت
االٍ٘بٕ أُقزِلخ …….
ًٔب ٣زْ رله٣ت ِٛجخ اُوَْ ثؼلك ًج٤و ٖٓ أُقزجواد اُقبٕخ ثبُؼِ ّٞاالٍبٍ٤خ
ٝاُزقٖٖ٤خ كٛ ٢ت االٍ٘بٕ ......

انزطبنخ:
اُو٣بكح ٝاُزٔ٤ي ًٔإٍَخ رؼِ٤ٔ٤خ ٓ٤ٜ٘خ رؼَٔ ػِ ٠رأٝ َ٤ٛرقو٣ظ ه ٟٞثْو٣خ ٤٘ٛٝخ ٝػِ٠
هله ػبٍ ٖٓ اٌُلبءح ُوكل ٍٞم اُؼَٔ ٝإ رٌٖٓ ٕٞلهاً هئَ٤ب ً ُِجؾٞس اُزطج٤و٤خ اُلاػٔخ ُِؼِٔ٤خ
االهزٖبك٣خ ٝأُْبهًخ ك ٢اُوػب٣خ االعزٔبػ٤خ .

الرؤٌة:
ان ٌكون قسم طب األسنان من األقسام الرابدة والمرجعٌة على المستوى المحلً والعالمً فً
المجال التدرٌسً والبحثً و خدمة المجتمع.

انمٛى :
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
رزٔضَ ه ْ٤هَْ ٛت االٍ٘بٕ :
 -0اُؼَٔ ٝاُزؼب ٕٝث ٖ٤االكواك ٖٓ اعَ االهروبء ثبُٔغزٔغ ٝاُجِل .
 -7اَُِٞى أُٝ ٢ٜ٘اُ٘ياٛخ ٝاٍزلآخ َٓز ٟٞأفاله ٢هك٤غ ُقو٣ظ ٛت االٍ٘بٕ
 -3اُزؼبٓ ٕٝغ ث ٖ٤فو٣غ ٢اُوَْ ٝرجبكٍ اُقجواد اُؼِٔ٤خ ٝاُزطج٤و٤خ ٖٓ اعَ االهروبء
ثٔقوعبد اُغٞكح ٝاالكاء .
 -4اٌُلبءح ٝاٌُلب٣خ ك ٢اٗغبى اُؼَٔ أُقزجوُ ١وكغ َٓز ٟٞأُؼوكخ اُؼِٔ٤خ ٝاُؼِٔ٤خ ك٢
اُزقٖٔ ٝرط٣ٞو ٝرؾَ ٖ٤اُقجواد اُؼِٔ٤خ .
 -5االُزياّ ثبُٔ٤ٜ٘خ ٝاَُِ٤ًٞخ ٝاُزؼب ٕٝث ٖ٤االكواك .

االْذاف انعبيخ :
 النهوض بالعملٌة التعلٌمٌة فً تخصصً القسم الى اعلى مستوٌاتها وصوال الى افضل
المعاٌٌر فً هذا الجانب .تأمٌن مستوى عالً من التدرٌب السرٌري فً تخصص أمراض
وجراحة اللثة وجراحة زراعة األسنان  ,وتأمٌن مستوى عالً من التدرٌب المٌدانً فً
تخصص طب أسنان المجتمع.
 تطوٌر الجانب البحثً فً القسم بحٌث ٌتم زٌادة عدد األبحاث المنشورة فً مجالت
محكمة ورابدة عالمٌا فً مجال تخصصً القسم على أن ٌكون ذلك بشكل تصاعدي سنوٌة
 ,وزٌادة المشاركة والمساهمة الفعالة فً كراسً البحوث المرتبطة بتخصصات القسم.
 تطوٌر وتفعٌل جوانب الخدمة االجتماعٌة فً القسم بشكل افضل وأشمل لٌتمتع القسم بدور
الرٌادة محلٌة فً توعٌة المجتمع بكافة شرابحه واطٌافه بأمراض الفم واألسنان وزٌادة
المشاركة اقلٌمٌة وعالمٌة فً مجال برامج طب اسنان المجتمع تفعٌل الدور العالجً
والوقابً فً تخصصً اللثة وطب اسنان المجتمع باإلضافة الى الدور التوعوي والتثقٌفً
ألبناء المجتمع من خالل عٌادات القسم المتخصصة.



ٌسعى قسم طب االسنان الى التمٌز فً الجانب األكادٌمً والتدرٌبً والمجتمعً من
خالل اعداد البرامج التعلمٌة الفعالة من خالل :

-0

-7

-3

-4

اٍزؾلاس ٓوًي ٓزقٖٔ كٕ٘ ٢بػخ االٍ٘بٕ ثَٔز٣ٞبر ٚأُقزِلخ ثلءا ٖٓ اثَطٜب
ٕٝٝال اُ ٠اػولٛب ثزو٘٤بد اٍ رٖٔٝ ْ٤اُزْـ َ٤أُؼبٕ ثبُؾبٍٞة  ٖٓ....فالٍ فطخ
اٍزوار٤غ٤خ رٌ ٕٞػِ ٠صالس ٓواؽَ .
االٛزٔبّ ثزلؼٓ َ٤نًواد اُزلبٝ ْٛاُ٤بد اُزؼب ٕٝاُؼِٔ ٢أُْزوى ث ٖ٤اُوَْ ٝاالهَبّ
أُ٘بظوح ك ٢اُغبٓؼبد ٝاٌُِ٤بد اُؾٌ٤ٓٞخ ٝاال٤ِٛخ اُؼواه٤خ ٝاُل٤ُٝخ ٖٓ اعَ االهروبء
ثٔقوعبد اُوَْ .
ر٘ل٤ن ٓؼب٤٣و اُغٞكح ٝكوب ُِٔٞإلبد اُو٤بٍ٤خ اُل٤ُٝخ اُقبٕخ ثٔقزجواد ٛت االٍ٘بٕ
اُزؼِ٤ٔ٤خ ٜٓ٘ب ٝاُؼ٤بكاد ُزؾو٤ن اػِ ٠كهعبد اُغٞكح ٝاُزٔ٤ي ٝاالػزٔبك أُإٍَ ٢اُج٘٠
اُزؾز٤خ ُِوَْ (انعٛبداد ٔانًخزجزاد ).
أْٗبء ٝؽلح ثؾض٤خ ٓزقٖٖخ كٓ ٢غبٍ اُجؾش اُؼُِِٔٞٔ ٢اك اُطج٤خ أَُزقلٓخ ك٢
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ٕ٘بػ ٚاالٍ٘بٕ ٝؽْٞارٜب ٝعَٞهٛب .
 -5رج٘ ٢أُجبكهاد اُقبٕخ ثبُزؼب ٕٝاُجؾض ٢أُْزوى ٖٓ اعَ هكل اُوٕ٤ل اُجؾض٢
ٝاالٌٓبٗ٤بد اُجؾض٤خ ُألٍبرنح ٝاُطِجخ ك ٢اُوَْ.
 -6أَُبٔٛخ ك ٢االػٔبٍ اُزطٞػ٤خ ٝأُغزٔؼ٤خ ٣ؼل ٛلكب اٍبٍ٤ب ٓورجطب ثطج٤ت االٍ٘بٕ
ٛٝبُت هٌ ٛت االٍ٘بٕ .
االهداف العامة

-1استحداث مركز
متخصص فً
صناعة االسنان .

-2االهتمام بتفعٌل
مذكرات التفاهم
والٌات التعاون
العلمً المشترك

االهداف العملٌة

تبدأ خطة التنفٌذ من
ابسطها ووصوال الى
اعقدها بتقنٌات ال
تصمٌم والتشؽٌل
المعان بالحاسوب
....من خالل خطة
استراتٌجٌة تكون
على ثالث مراحل .
االهتمام بتفعٌل
مذكرات التفاهم
والٌات التعاون
العلمً المشترك بٌن
القسم واالقسام
المناظرة فً
الجامعات والكلٌات
الحكومٌة واالهلٌة
العراقٌة والدولٌة من
اجل االرتقاء
بمخرجات القسم .

خطط العمل

زٌادة نسبة الحاصلٌن على
شهادة الدكتوراه الى حملة
شهادة الماجستٌر
نعمل االن على دراسة
لتطوٌر مختبرات القسم
بإضافة جدٌدة مواكبة
للتكنلوجٌا الحدٌثة .

عدد الطلبة المستفٌدٌن من
المشروع فً انجاز
اعمالهم ومشارٌعهم ..
عدد المرضى المستفٌدٌن
من المشروع .
عدد اطباء االسنان
المستفٌدٌن من المشروع .

السٌد العمٌد
المعاون العلمً
المعاون االداري
قسم طب االسنان
الهٌبة المؤسسة .

2221

2223

ٌتم االن العمل على انجاز
عدد من مذكرات التفاهم
العلمً المشترك مع مركز
بحوث البٌبة ومركز
تكنولوجٌا الطاقة والطاقات
المتجددة ومركز بحوث
النانوتكنولوجً والمواد
المتقدمة من اجل اؼناء القسم
بالخطط البحثٌة والتً تصب
فً مصلحة البحث العلمً
ضمن المستودعات الرقمٌة
المحددة .
تبنً تنفٌذ معاٌٌر الجودة وفق
نظام ال جً ال بً  ,وتنفٌذ
معاٌٌر التصنٌؾ الوطنً ,
ومعاٌٌر االعتماد المؤسسً ,
لكافة مفاصل القسم .

عدد البحوث المنجزة وفق
تلك االلٌات
عدد الندوات المنجزة وفق
تلك االلٌات
عدد المؤتمرات المنجزة
وفق الٌات التعاون العلمً

العمٌد
قسم طب االسنان
شعبة ضمان
الجودة
الشعبة العلمٌة

2221

2226

عدد المؤشرات المنفذة
من كل مواصفة قٌاسٌة

العمٌد
المعاون العلمً
شعبة ضمان
الجودة وتقوٌم
االداء ...
الشعبة الهندسٌة
القسم العلمً

2221

2226

عدد االجهزة العلمٌة
المتقدمة .
عدد البحوث المنجزة
باالستفادة من الوحدة
البحثٌة
عدد الباحثٌن العاملٌن فً
الوحدة البحثٌة المختارة .
مدى المواضٌع المستحدثة
فً المناهج الدراسٌة
النظرٌة والعملٌة .

العمٌد
المعاون العلمً
شعبة ضمان
الجودة وتقوٌم
االداء ...
الشعبة الهندسٌة
القسم العلمً
القسم العلمً
الشعبة العلمٌة
شعبة ضمان
الجودة

2021

2026

2021

2026

للمواصفات
-3تنفٌذ معاٌٌر الجودة وفقا
الدولٌة
القٌاسٌة
الخاصة بمختبرات
طب االسنان التعلٌمٌة
والعٌادات
منها
لتحقٌق اعلى درجات
والتمٌز
الجودة
واالعتماد المؤسسً
البنى التحتٌة للقسم
(العٌادات
والمختبرات ).
-4أنشاء وحدة بحثٌة البحث العلمً للمواد وضع خطة شامله ألنشاء
الطبٌة المستخدمة فً الوحدة البحثٌة وتنفذ على عدة
متخصصة.
مراحل .
صناعه االسنان
وحشواتها وجسورها

-5التحدٌث المستمر
لأللٌات والمناهج

تحدٌث المناهج
المختبرٌة والنظرٌة
من اجل مواكبة
التطور الحادث
والمتسارع فً
التخصص

مؤشرات االداء الرئٌسٌة

الجهة المسؤولة
عن التنفٌذ

التوقٌت الزمنً

دراسة متطلبات السوق
ومتطلبات المؤسسات
المستفٌدة من مخرجات طب
االسنان
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جمهورٌة العراق
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة
قسم تقنٌات المختبرات الطبٌة
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رؤٌة القسم
أن ٌحتل قسم التقنٌات المختبرٌة مراكز الرٌادة واالبداع مقارنة بالكلٌات األهلٌة والحكومٌة فً
العراق والمنطقة.

رسالة القسم:
توفٌر التقنٌات والمهارات التقنٌة والسرٌرٌة فً مجال تقنٌات المختبرٌة والبحث العلمً مطابقة
للمعاٌٌر العالمٌة لتقدٌم افضل الخدمات للمجتمع.

القٌم:
تنمٌة الكفاءات العالٌة فً العمل المختبر بالشكل الذي ٌساعد االطباء على التشخٌص الصحٌح
للمرضى والتعامل مع المرضى واالطباء بنزاهة ومسؤولٌة واتقان العمل المختبري وتنمٌة
روح العمل كفرٌق مع ترسٌخ مبادئ االنتماء الوطنً والمهنً والتواصل مع المجتمع المحلً
وتفهم مشكالت المرضى ومعاناتهم والعمل على مساعدتهم فً اٌجاد الحلول المناسبة.

االهداؾ العامة للقسم
 هٌكل تنظٌمً مالبم وجهاز اداري على درجة عالٌة من المهنٌة.
 تأهٌل خرٌجٌن ٌمتلكون مهارات ومعلومات تلبً متطلبات العصر وسوق العمل .
 االستمرار فً انجاز ونشر بحوث علمٌة رصٌنة تخدم خطط التنمٌة والمجتمع .

اهداؾ القسم العملٌة:
 اإللمام بالمعلومات النظرٌة المتعلقة باألمراض التً ٌتم تشخٌصها مختبرٌا۔
 فهم وممارسة تقنٌات التشخٌصات المختبرٌة فً مجال األمراض الجرثومٌة والطفٌلٌات
والتقنٌات المختبرٌة المتقدمة وامراض الدم ونقل الدم والمناعة السرٌرٌة وكذلة
األنسجة المرضٌة والحشرات والفاٌروسات والوراثة وتقنٌات االجهزة المختبرٌة
الطبٌة
 اإللمام بالمعلومات العامة المتعلقة بالفسلجة ومبادئ االحٌاء الطبً والتشرٌح كونها
معلومات اساسٌة طبٌة تساعدهم فً فهم طبٌعة الجسم فً حالتً الصحة والمرض.

صفحة  52من 26

الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
 معرفة أخالقٌات المهنة وكٌفٌة التعامل مع المرضى وخصوصٌاتهم وكذلك معرفة
وسابل التواصل معهم ومع اقربابهم بطرٌقة علمٌة وإنسانٌة وكذلك معرفة مبادئ حقوق
االنسان.
 معرفة أسالٌب ادارة المختبرات والتقنٌات المتعلقة بحفظ البٌانات وإعداد االحصابٌات
الضرورٌة

االهداؾ العملٌة
االهداؾ العامة
على
العمل
•
هٌكل
•
مالبم اعداد كوادر مهنٌة علمٌة
تنظٌمً
وجهاز اداري على وفنٌة متخصصة للعمل
درجة عالٌة من فً مختبرات المستشفٌات
ومفاصل وزارة الصحة
المهنٌة.
العامة
والمختبرات
والدوابر
والخاصة
االخرى ذات العالقة بما
ٌخدم المجتمع .
تأهٌل
•
خرٌجٌن ٌمتلكون
تطوٌر
•
مهارات
ومعلومات تلبً القدرات البحثٌة والعلمٌة
للتدرٌسٌٌن
متطلبات العصر والتقنٌة
ومواكبة
والخرٌجٌن
وسوق العمل.
التطورات الحدٌثة والحث
•
االستمر على استخدام االسالٌب
ار فً انجاز ونشر المتطورة فً مجاالت
علمٌة االختصاص.
بحوث
على
العمل
تخدم •
رصٌنة
التنمٌة اقامة عالقات علمٌة
خطط
وبحثٌة وطٌدة مشتركة
والمجتمع.
مع االقسام المناظرة فً
والجامعات
الكلٌات
االخرى من خالل
المشاركة فً الندوات
والدورات وورش العمل
واستثمارها.
التدرٌبٌة
لتطوٌر القدرات وكذلك
المنفعة المتبادلة خدمة
للصالح العام.
تقدٌم
•
العلمٌة
االستشارات
والتقنٌة والبحثٌة لألسهام
فً حل بعض المشاكل
العلمٌة والتخصصٌة التً
بعض
الٌها
تحتاج
المؤسسات ذات العالقة .

خطط العمل
زٌادة نسبة
•
الحاصلٌن على شهادة
الدكتوراه الى حملة
شهادة الماجستٌر سابقا
كان فً %13/ 2222
سنة
وفً
%35 / %27/2221
سنة
وفً
وفً
%43/2223
%52/2224
سنة
وفً سنة /2225
%62
نعمل االن
•
على دراسة لتطوٌر
مختبرات القسم باضافة
مواكبة
جدٌدة
للتكنلوجٌة الحدٌثة.
قدمنا دراسة
•
رسالة ورؤٌا واهداؾ
لفتح الدراسة المسابٌة
املٌن الحصول على
موافقة الوزارة لؽرض
اعالنها على الموقع
االلكترونً للجامعة.
*نحن نعمل
•
االن وضع خطة
مستقبلٌة لفتح اقسام
اخرى فً الكلٌة ضمن
الكلٌة التقنٌة الطبٌة
والصحٌة من هذه
االقسام.

مؤشرات االداء الربٌسٌة
االعداد المتحققة فً
•
زٌادة الطاقة االستٌعابٌة للطلبة.
القاعات
عدد
•
المستحدثة.
عدد البرامج العلمٌة
•
المستحدثة
تخصصات
عدد
•
الدراسات العلٌا المستحدثة
عدد المناهج المحدثة
•
وٌتم مراجعة ذلك من خالل لجان
مختصة ضمن كل تخصص.

الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

الفترة الزمنٌة

الهٌبة المؤسسة و رباسة
الكلٌة

مستمرة اعتبارا
من2221الى2226
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202

جمهورٌة العراق
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة
قسم تقنٌات األدلة الجنائٌة

صفحة  50من 26

الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202

قسم تقنٌة االدلة الجنابٌة
رلزقو ًِ٤خ أُ٘بهح ُِؼِ ّٞاُطج٤خ كَ٤ٓ ٢بٕ ثبٍزؾلاصٜب ُوَْ رو٘٤خ االكُخ اُغ٘بئ٤خ ٝألٓ ٍٝوح ك٢
اُؼوام ًأؽل أهَبّ اُزو٘٤بد اُطج٤خ ُوكل ثِلٗب ثبُقجواد أُزقوعخ ٓ٘ ... ٚػِ٣ ٠ل اٍبرنح ٓقزٖٖ٤
م ١ٝفجوح ػبُ٤خ َُل اُ٘ؤ اُؾبَٕ كٛ ٢نا أُغبٍ كٓ ٢إٍَبد اُلُٝخ.
ْ٣به ُألكُخ اُغ٘بئ٤خ ثبٍْ “رؾو٣بد َٓوػ اُغؤ٣خ”٣ٝ ,لهً ٛنا االفزٖبٓ ك ٢اثوى
اُغبٓؼبد اُؼبُٔ٤خ ٝاًضوٛب هٕبٗخًٓ ..لح اُلهاٍخ كٛ ٢نا اُوَْ  ٢ٛاهثغ ٍ٘ٞاد كهاٍ٤خ
٣,ؾَٖ اُقو٣ظ ػِّٜ ٠بكح اُجٌبُٞه ًٞ٣ك ٢رو٘٤بد االكُخ اُغ٘بئ٤خ ٣ ٝ,زْ ٓ٘ؼ اُقو٣ظ ثؼ٘ــــٞإ
( رو٘ ٢أكُخ ع٘بئ٤خ) ٣ٝؼَٔ كٓ ٢غبٍ االكُخ اُغ٘بئ٤خ كٝ ٢ىاهاد اُلافِ٤خ ٝاُؼلٍ ٝاُٖؾخ ٝاُلكبع
ٝأُإٍَبد ماد اُؼالهخ.

 الرسالة:
ٌسعى قسم األدلة الجنابٌة الى تهٌبة كافة اإلمكانات االكادٌمٌة ألعداد طلبة تحقق بهم أهداؾ
القسم ,من هذه االمكانات:
 . 1توفٌر منهاج دراسً ٌتماشى مع التطور العلمً السرٌع فً العصر الحدٌث لؽرض
تزوٌد الطلبة بالمعرفة المتضمنة احدث التقنٌات العلمٌة
. 2توفٌر أساتذة مختصٌن ذوي خبرة فً اختصاصهم كفوبٌن بتؽطٌة المنهاج الدراسً
وإٌصاله للطلبة بالشكل المطلوب.
 .3تجهٌز مختبرات بٌولوجٌة وكٌمٌابٌة وطبٌة بأحدث األجهزة والمستلزمات لٌتسنى
للطلبة اجراء التجارب العلمٌة واكتساب الخبرة العملٌة.
 .4توفٌر قاعات دراسٌة ومكتبة مراجع وقاعات مطالعة لتهٌبة اجواء دراسٌة مثالٌة
للطلبة.
 .5تحفٌز مجال البحث العلمً وورش العمل واقامة المؤتمرات العلمٌة وحث اعضاء
الهٌبة التدرٌسٌة والطلبة على اجراء االبحاث ونشر نتابجها فً مجاالت عالمٌة رصٌنة.
 الرؤٌة:
ٌتبنى قسم األدلة الجنابٌة مفهوم تحقٌق العدالة فً المجتمع عن طرٌق استعمال التقنٌات
العلمٌة الحدٌثة للكشؾ عن الدالبل والبراهٌن البٌولوجٌة والكٌمٌابٌة التً تقضً بكشؾ
حقٌقة الحدث الجنابً ألدانه او تبربة من ٌُتهم بخرقة للقانون والحاق الضرر بحٌاة
االخرٌن.
 اهداف قسم تقنٌات االدلة الجنائٌة:
ٌهدؾ قسم األدلة الجنابٌة بشكل اساسً الى تخرٌج كفاءات تملك المعرفة بكل اساسٌات
الطب العدلً واستعمال التقنٌات العلمٌة الحدٌثة لدراسة كافة االثار المادٌة للجرٌمة التً من
شأنها اعطاء براهٌن قطعٌة تكشؾ عن حقٌقة الحدث الجنابً فً محورٌن أساسٌن هما:
التقنٌات البٌولوجٌة والتً تتضمن تحلٌل الحامض النووي  DNAعلى وجه التحدٌد .وتقنٌات
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
الكٌمٌاء التحلٌلٌة المتقدمة التً تتضمن كل طرق الكشؾ عن السموم والمخدرات وتحلٌلها
وتأثٌرها على جسم االنسان.
االهداؾ العملٌة
االهداؾ العامة
على
العمل
•
هٌكل
•
مالبم اعداد كوادر مهنٌة علمٌة
تنظٌمً
وجهاز اداري وفنٌة متخصصة للعمل
على درجة عالٌة فً التخصصات ذات
العالقة ومفاصل وزارة
من المهنٌة.
والمختبرات
الصحة
التشخٌصٌة ذات العالقة
بما ٌخدم المجتمع .
تأهٌل
•
تطوٌر القدرات
خرٌجٌن ٌمتلكون •
البحثٌة والعلمٌة والتقنٌة
مهارات
ومعلومات تلبً للتدرٌسٌٌن والخرٌجٌن
التطورات
متطلبات العصر ومواكبة
الحدٌثة والحث على
وسوق العمل.
االسالٌب
استخدام
المتطورة فً مجاالت
االختصاص.
•االستمرار فً
ونشر
انجاز
علمٌة
بحوث
تخدم
رصٌنة
التنمٌة
خطط
والمجتمع.

مؤشرات االداء الربٌسٌة
خطط العمل
•زٌادة نسبة الحاصلٌن •االعداد المتحققة فً زٌادة
على شهادة الدكتوراه الطاقة االستٌعابٌة للطلبة.
شهادة
حملة
الى
الماجستٌر

الجهة المسؤولة عن التنفٌذ

الفترة الزمنٌة

الهٌبة المؤسسة و عمادة
الكلٌة

مستمرة اعتبارا
من2221الى2226

دراسات
•
عدد
•
تطوٌر
اجل
من
مستمرة
المستحدثة.
االعتماد
متطلبات
واعدد
المختبري
عدد البرامج العلمٌة
المختبرات التً تخدم •
العملٌة التعلٌمٌة .
المستحدثة
تخصصات
عدد
•
الدراسات العلٌا المستحدثة
عدد المناهج المحدثة
•
•العمل على اقامة الٌات تعاون
وٌتم مراجعة ذلك من خالل لجان
عالقات علمٌة وبحثٌة مذكرات تفاهم
مختصة ضمن كل تخصص.
وطٌدة مشتركة مع مبادرات البحث العلمً
االقسام المناظرة فً
والجامعات
الكلٌات
خالل
من
االخرى
المشاركة فً الندوات
والدورات وورش العمل
واستثمارها.
التدرٌبٌة
لتطوٌر القدرات وكذلك
المنفعة المتبادلة خدمة
للصالح العام.
القاعات
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202

جمهورٌة العراق
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة
قسم األشعة والسونار

صفحة  55من 26

الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
قسم األشعة والسونار
ٜ٣لف اُوَْ اُ ٠اػلاك ٝرقو٣ظ ٛبهبد رو٘٤خ ػبُ٤خ اٌُلبءح هبكهح ػِ ٠اُزؼبَٓ ٓغ اُزو٘٤بد أُؼولح
ٝأُزطٞهح كٓ ٢غبٍ أعٜيح اُزٖ٣ٞو اُْؼبػٝ ٢هبكهح ػِ ٠اٍزقالٓ اُ٘زبئظ اُ٘بعؾخ ٍُِٕٞٞ
اُ ٠رْق ٔ٤كه٤ن ُٔقزِق اُؾبالد أُو٤ٙخ ٖٓ هجَ ٛج٤ت األّؼخ االفزٖبٓ ٝاُن٣ ١إك١
ثلٝه ٙاُ ٠ػالط ّبف ُزِي اُؾبالد أُو٤ٙخ ٓ,لح اُلهاٍخ كٛ ٢نا اُوَْ  ٢ٛاهثغ ٍ٘ٞاد
كهاٍ٤خ ٣ ,ؾَٖ فو٣ظ ٛنا اُوَْ ػِّٜ ٠بكح اُجٌبُٞه ًٞ٣ك ٢رو٘٤بد االّؼخ ٝاَُٗٞبه ٣ٝؾَٖ
ػِ ٠رو٘ ٢اّؼخ ٍٗٞٝبه.

 الرسالة:
الرٌادة والتمٌز كمؤسسة تعلٌمٌة مهنٌة تعمل على تأهٌل وتخرٌج قوى بشرٌة وطنٌة وعلى قدر
عال من الكفاءة لرفد سوق العمل وان تكون مصدراً ربٌسا ً للبحوث التطبٌقٌة الداعمة للعملٌة
االقتصادٌة والمشاركة فً الرعاٌة االجتماعٌة.

 الرؤٌة:
ان ٌكون قسم األشعة والسونار من األقسام الرابدة والمرجعٌة على المستوى المحلً والعالمً
فً المجال التدرٌسً والبحثً و خدمة المجتمع.
 االهداف:
تمكٌن خرٌجً قسم االشعة والسونار من الحصول على مهارات دقٌقة وذات مستوى ٌتوافق مع
المعاٌٌر العالمٌة فً القدرة على تفسٌر وتحلٌل البٌانات.
أن ٌكون القسم قادرا على تقدٌم االستشارة فً مجال االشعاع والتصوٌر الطبً التشخٌصً
والعالجً لألطباء والمستشفٌات الحكومٌة واألهلٌة والمرضى والمجتمع المحلً فً دٌالى
ومحٌطها.
ان ٌكون خرٌجً القسم قادرٌن على تقدٌم الخدمات الطبٌة ذات العالقة لجمٌع المرضى
والتعاطؾ معهم واحترامهم دون المس بكرامتهم.
العمل على جعل سالمة وأمن المرٌض فً المقام االول اثناء التصوٌر اإلشعاعً.
تعلٌم الطلبة االستخدام السلٌم واآلمن والمناسب لتقنٌات التصوٌر الطبً االشعاعً لتحقٌق الفابدة
العظمى لمرضاهم.
رفع وتطوٌر مستوى المعارؾ والمهارات لطبة القسم وتحسٌن مسارهم الحرفً والوظٌفً فً
األشعة اثناء دراستهم الجامعٌة فً الكلٌة وبعد تخرجهم منها ,من خالل التدرٌب والتعلٌم
المستمر.
تخرٌج كادر محترؾ ومؤهل للعمل فً األشعة والتصوٌر الطبً فً المستشفٌات الحكومٌة
واألهلٌة والعٌادات الطبٌة المختلفة.
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
نشر المعرفة والثقافة العامة فً مجال األشعة والتصوٌر الطبً فً وسط المجتمع المحلً من
خالل اقامة المعارض والندوات العامة واستخدام وسابل االعالم المختلفة.

االهداؾ العامة

االهداؾ العملٌة

تحدٌث وتجهٌز
المختبرات
التعلٌمٌة

مختبرات الفحص باألشعة
السٌنٌة  ,المختبرات
االساسٌة  ,مختبرات
الفحص التشخٌصً

جودة العملٌة
العلمٌة
تعلٌم ٌتمتع بجودة
عالٌة ومعاٌٌر
عالمٌة

تحدٌث المناهج وانشاء
مكتبات ومجالت
الكترونٌة واستدامة
مذكرات التفاهم ,وفتح
افاق التعاون المشترك

خطط العمل

مؤشرات االداء الربٌسٌة

تجهٌز المختبرات بأجهزة متطورة متابعة بناء المختبرات
ورابدة فً هذا المجال الرابد  .الجدٌدة و التنسٌق مع
تحدٌث أثاث المختبرات بما ٌتالءم الشعبة الهندسٌة النشاء
وإعداد الطالب .
مختبرات بتصامٌم حدٌثة.
زٌادة الموارد البشرٌة الساندة
والداعمة للمختبرات .
 تحدٌث المناهج العلمٌة وربطها  -التوسع الذي ٌهدؾ الىفتح افاق علمٌة جدٌدة فً
بسوق العمل
ظل التحدٌات التً تواجه
 تطوٌرالمكتبة العلمٌة العامةالمجتمع والكلٌة
 استحداث وتطوٌر مركز بحثً تعاون علمً مع كلٌات انشاء مكتبة علمٌة افتراضٌة انشاء مجلة محلٌة الكترونٌة عالمٌة رصٌنة.واالشتراك بمجالت عالمٌه
رصٌنة
 تشجٌع المالكات التدرٌسٌة على -اقامة الدورات والورشاالهتمام بإكمال دراستهم للدكتوراه العلمٌة والتثقٌفٌة .
بالنسبة لحاملً شهادة الماجستٌر - .التعاون فً المجاالت
 تطوٌر المالكات التدرٌسٌة الطبٌة لتقدٌم افضل خدماتوزٌادة الدورات التدرٌبٌة لمواكبة ممكنه.
التطور العلمً.
 االستمرار فً انجاز البحوثالعلمٌة والرصٌنة لتخدم خطط
التنمٌة والمجتمع

*تمكٌن الكوادر زٌادة نسبة الحاصلٌن
على شهادة الدكتوراه لكل
التدرٌسٌة
اختصاص من االشعة
والسانده
والسونار .
زٌادة اعداد البحوثاقامة الدورات التدرٌبٌةالتدرٌسٌة
للمالكات
والمالكات الساندة .
اقامة مؤتمرات دولٌةوالتعاون مع الجامعات
العراقٌة والعالمٌة ضمن
التخصص
كوادر  -ادارة افضل للقاعات الدراسٌة  -االعداد المتحققة فً زٌادة
االفادة من
*استحداث
الطاقة االستٌعابٌة للطلبة
الدراسة المسابٌة متخصصة ذات تحصٌل لزٌادة الطاقات االستٌعابٌة
 عدد القاعات المستحدثةعلمً رصٌن من حملة  -استحداث قاعات جدٌدة
لقسم االشعة .
شهادة الدكتوراه .
إنشاء المختبرات المطلوب إنجازها :متابعة إنشاء المختبرات
من
الهدؾ
*مختبرات
المختبرات هو رفد الطلبة مختبر للكٌمٌاء مختبر للباٌولوجً
تخصصات
مختبر للتشرٌح والفسلجة مختبر
بالمعلومات األساسٌة
العلوم األساسٌة
وتحسٌن عمل الكوادر تدرٌس اللؽة االنكلٌزٌةالتدرٌسٌة والطالبٌة
اقامه ورش وندوات للتدرب
*تطوٌر متطلبات العمل على تحسٌن جمٌع تطوٌر منظومة اإلطفاء الذاتً
على كٌفٌة استخدام وسابل
الصحة صٌانة وإدامة طفاٌات الحرٌق
متطلبات
السالمة
والسالمة المهنٌة وتدرٌب تعٌٌن فرٌق للدفاع المدنً السالمه وتقلٌل الحوادث
جمٌع الكوادر منها متخصص بإطفاء و صٌانة باقصى قدر ممكن
واإلدارٌة منظومات الحرٌق
التدرٌسٌة
التدرٌب على الدفاع المدنً
تحسبا ً لوقوع أي حادث

الجهة المسؤولة عن
التنفٌذ
السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
معاون العمٌد
االداري
شعبة ضمان الجودة

الفترة الزمنٌة
مستمرة اعتباراً
من  2222الى
2226

السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
االداري
شعبة ضمان الجودة
اللجنة العلمٌة

مستمرة اعتباراً
من  2222الى
2226

السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
االداري
شعبة ضمان الجودة

مستمرة اعتباراً
من  2222الى
2226

السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
االداري
شعبة ضمان الجودة
اللجنة العلمٌة

مستمرة اعتباراً
من  2222الى
2226

السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
اإلداري
شعبة ضمان الجودة

مستمرة اعتباراً
من  2222إلى
2226

السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
االداري
شعبة ضمان الجودة
اللجنة العلمٌة

مستمرة اعتباراً
من  2222إلى
2226

صفحة  57من 26

الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202

جمهورٌة العراق
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة
قسم تقنٌات التخدٌر

صفحة  58من 26

الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202

قسم تقنٌات التخدٌر....
 ٖٓ ٞٛٝاألهَبّ اُؾل٣ضخ اُز ٢رٜلف ئُ ٠رقو٣ظ ًٞاكه ٓزقٖٖخ ُِؼَٔ كٓ ٢غبٍ رو٘٤بد
اُزقل٣و كٕ ٢بالد اُؼِٔ٤بد ًٝنُي كٝ ٢ؽلاد اُؼ٘ب٣خ أُوًيح ٝاإلكبهخ...
ٓلح اُلهاٍخ كٛ ٢نا اُوَْ  ٢ٛاهثغ ٍ٘ٞاد كهاٍ٤خ
٣ؾَٖ اُقو٣ظ ػِّٜ ٠بكح اُجٌبُٞه ًٞ٣ك ٢رو٘٤بد اُزقل٣و
٣ ٝزْ ٓ٘ؼ اُقو٣ظ ػ٘ٞإ ( رو٘ٛ ٢ج / ٢افزٖبٓ رقل٣و )
٣ٝؼَٔ كٓ ٢غبٍ اُزقل٣و ,أُواهجخ اَُو٣و٣خ  ,رْـ َ٤األعٜيح ٓٝزبثؼخ أُو ٠ٙكٕ ٢بالد
اُؼِٔ٤بد ٝٝؽلاد اُؼ٘ب٣خ أُوًيح ٝاإلكبهخ .
 رؤٌة القسم-:
 ان تكون مخرجاته متمٌزة نظرٌا ً وعملٌا ً من خالل تقدٌم افضل البرامجالمعرفٌة فً حقل التخدٌر .
 التركٌز على الجانب التطبٌقً فً التعلٌم لتكون مخرجاته قادة فً مجالالتخدٌر.
 تبنً االفكار والمشارٌع والخطط االبداعٌة والمبتكرة فً تحسٌن تعلٌم تقنٌاتالتخدٌر.
 ٌطمح القسم فً تعمٌق االنتماء المهنً والنقابً عند مخرجاته رسالة القسم-:
 رفع مستوى جودة تعلٌم تقنٌات اشعة وسونار لتنمٌة المهارات عند الطلبةوضمان وصول المعرفة من خالل اتباع وابتكار افضل طرق وبرامج الدراسة
والتدرٌس.
 استخدام احدث التكنولوجٌا فً التدرٌب والتطبٌق العملً. تشجٌع طلبة المرحلة الرابعة على االرتقاء ببحوث التخرج والعمل على كونهاتطبٌقٌة وذات فابدة خدمٌة للمجتمع.
 اهداف القسم-:
 تخرٌج تقنً طبً تخدٌر متمٌز علمٌا ً وطبٌا ً ومهنٌا تخرٌج تقنٌٌن ملتزمٌن اخالقٌا ً ومهنٌا ً على مستوى ممارسة المهنة وتقدٌمالرعاٌة الطبٌة مستمدٌن ذلك من الدٌن الحنٌؾ واالعتبارات الوطنٌة
 تنمٌة روح التعاون بٌن منتسبً القطاع الطبً بما ٌخدم ارتقاء مستوىالخدمات الطبٌة
 كوادر متمكنة علمٌا ً فً المجال البحثً والخدمً إلؼناء التعلٌم التقنً. تبادل الخبرات مع المؤسسات التعلٌمٌة فً ذات االختصاص داخل وخارجالعراق لإلؼناء المعرفً والمهنً
 -تقدٌم انموذج تعلٌمً ٌستوعب جمٌع التقنٌات التعلٌمٌة الحدٌثة.

صفحة  59من 26

الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
مؤشرات االداء الربٌسٌة

االهداؾ العامة

االهداؾ العملٌة

خطط العمل

تحدٌث وتجهٌز
مختبرات التخدٌر

كافة المختبرات التعلٌمٌة
التخصصٌة والساندة ....
والتطبٌقٌة  ..من اجل
رفع الحس الصحً
والتطبٌقً للطلبة .

 تجهٌز المختبراتمتطورة,وفعاله فً
العملً
 تحدٌث البنى االساسٌةالمختبرات بما ٌالبم وإعداد
الطالب
زٌادة الموارد البشرٌة منمسؤولً مختبرات ومشرفٌن
وفرٌق عمل داعم للعملٌة التدرٌبٌة
على ان ٌكونوا من ذوي
االختصاص .
 تحدٌث المناهج العلمٌة وربطهابسوق العمل
 تطوٌرالمكتبة العلمٌة العامة استحداث المركز البحثً انشاء مكتبة علمٌة افتراضٌة انشاء مجلة محلٌة الكترونٌةواالشتراك بمجالت عالمٌه
رصٌنة

بأجهزة
التدرٌب

استحداث وبناء مختبرات
جدٌدة تتالبم مع متطلبات
جهاز االشراؾ والتقوٌم
العلمً  ..وشعبة اعتماد
المختبرات فً وزارتنا
الكرٌمة  ...على ان ٌكون
ذلك متطابقا مع معاٌٌر
المختبر التعلٌمً الجٌد
المقرة من قبل وزارتنا
الكرٌمة .

الجهة المسؤولة عن
التنفٌذ
السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
االداري
شعبة ضمان الجودة
الشعبة الهندسٌة
القسم العلمً
المشرفٌن العلمٌٌن
للمختبرات
مسؤولً المختبرات
الطلبة وآرابهم .

رفع نسبة الحاصلٌن علىلكل
الدكتوراه
شهادة
اختصاص تمرٌض
رفع نسبة البحوث الخاصةبكل قسم تمرٌضً وعلمً
اقامة الدورات التدرٌبٌةللكوادر االخرى
اقامة مؤتمرات دولٌةوالتعاون مع الجامعات
العراقٌة والعالمٌة

 تشجٌع المالكات التدرٌسٌة علىالتخصصات التمرٌضٌة ( الماجستٌر
والدكتوراه) للعلوم التمرٌضٌة
 االستمرار بتنفٌذ الدورات التدرٌبٌةوالتأهٌلٌة والتطوٌرٌة والتً ترفع من
المستوى العلمً والثقافً لتدرٌسًٌ
القسم العلمً .
 التخطٌط للبحوث الرٌادٌة والتنموٌةالرصٌنة والتً تكون من خالل تعاون
مشترك بٌن القسم والمؤسسات
االخرى ...

*تطوٌر الدراسة البدا بمشارٌع تخصصٌٌه
لقسم تهدؾ الى اعداد مالكات
المسابٌة
تدرٌسٌة من حمله شهادة
التمرٌض
الدكتوراه فً تخصص
التخدٌر
االفادة من استضافة
كوادر متخصصة من
حملة شهادة الدكتوراه فً
التخدٌر
ان الهدؾ االساس من
المختبرات
المختبرات االساسٌة هو محاكاة
االساسٌة
االساسٌة
العلمٌة
المواد
الساندة
(العلوم
والتطبٌقٌة والتً تسهم فً بناء
واالساسٌة ) .
اساس علمً وتطبٌقً للطلبة

 زٌادة عدد للقاعات الدراسٌةالحتواء اعداد الطلبة وزٌادة
الطاقة االستٌعابٌة للقسم ألهمٌته
وندرته وكونه ٌمثل مفصال مهما
من مفاصل العمل الطبً .

 التوسع الذي ٌهدؾ الىفتح افاق علمٌة جدٌدة فً
ظل التحدٌات التً تواجه
المجتمع والكلٌة
تعاون علمً وتوأمة معالجامعات الحكومٌة
 تعاون علمً مع كلٌاتعالمٌة رصٌنة.
عدد المواسم الثقافٌةوالدورات التدرٌبٌة المقامة
لتطوٌر المالكات التدرٌسٌة
التعاون العلمً فً مختلؾالطبٌة
المجاالت
والتمرٌضٌة والصحٌة من
اجل االرتقاء بواقع العملٌة
التعلٌمٌة وتقدٌم افضل
الخدمات التعلٌمٌة للطلبة فً
القسم العلمً .
 االعداد المتحققة فً زٌادةالطاقة االستٌعابٌة للطلبة
من كال الجنسٌن واجراء
تحلٌل احصابً ألعمارهم
لتحدٌد الفبات المنجذبة
والمتفاعلة مع القسم .
 عدد القاعات المستحدثةومساحاتها .

السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
االداري
شعبة ضمان الجودة
اللجنة العلمٌة
القسم العلمً
التدرٌسٌٌن فً القسم
العلمً
المالكات االدارٌة فً
القسم العلمً
السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
االداري
شعبة ضمان الجودة
القسم العلمً
التعلٌم
مركز
المستمر
التدرٌب
وحدة
والدعم الفنً
شعبة التخطٌط
القسم
تدرٌسًٌ
العلمً
شعبة واالعالم
السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
االداري
شعبة ضمان الجودة
القسم العلمً
مقرر القسم العلمً
شعبة التخطٌط
الشعبة الهندسٌة
لجان المشترٌات

المختبرات المطلوب إنجازها:
مختبر الفٌزٌاء  ,الكٌمٌاء ,
الباٌلوجً  ,الحاسوب  ,الفسلجة ,
واللؽة
,الصوت
التشرٌح
-تسهم فً تحسٌن االداء العلمً االنكلٌزٌة.

متابعه استحداث تلك
وتضمٌنها
المختبرات
االعتماد
لمتطلبات
المختبري وفق معاٌٌر ال
جً ال بً

السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
اإلداري
شعبة ضمان الجودة
جودة
وحدة
المختبرات

اقامه ورش وندوات للتدرب
استدامة منظومة اإلطفاء الذاتً
على كٌفٌة استخدام وسابل
صٌانة وإدامة مطافا الحرٌق
انتخاب فرق للدفاع المدنً مدرب السالمة وتقلٌل الحوادث
على إطفاء و صٌانة منظومات بأقصى قدر ممكن
الحرٌق .
التدرٌب على الدفاع المدنً

السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
االداري
شعبة ضمان الجودة
اللجنة العلمٌة

العملٌة تحدٌث المناهج وانشاء
جودة
مكتبات ومجالت
العلمٌة
تعلٌم ٌتمتع بجودة الكترونٌة وفتح افاق
عالٌة ومعاٌٌر التعاون المشترك
عالمٌة

*تمكٌن الكوادر
التدرٌسٌة
والساندة

والتطبٌقً للمالكات المخبرٌة
والتدرٌسٌة والطلبة

تطوٌر متطلبات
السالمة

العمل على تحسٌن جمٌع
متطلبات الصحة والسالمة
المهنٌة وتدرٌب جمٌع
الكوادر منها التدرٌسٌة
واإلدارٌة تحسبا ً لوقوع أي
حادث وفق المواصفة
. 18221

صفحة  22من 26

الفترة الزمنٌة
مستمرة اعتباراً
من  2222الى
2226

مستمرة اعتباراً
من  2222الى
. 2226

مستمرة اعتباراً
من  2222الى
2226

مستمرة اعتباراً
من  2222الى
2226

مستمرة اعتباراً
من  2222إلى
2226

مستمرة اعتباراً
من  2222إلى
2226

الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202

جمهورٌة العراق
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
كلٌة المنارة للعلوم الطبٌة
قسم تقنٌات المختبرات الطبٌة
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قسم التمرٌض
اٍزؾلصذ ًِ٤خ أُ٘بهح رقٖٔ ٓ ْٜافو ٍٝبٗل ُِزقٖٖبد اُطج٤خ اُز ٢رقلّ اُؼَٔ اُطج٢
ٝاُٖؾ ٢ك ٢اُؼوام  ٞٛٝرقٖٔ اُزٔو... ٘٣
ٝهل ارٔذ ًِ٤ز٘ب ًبكخ اُزؾ٤ٚواد اُقبٕخ ثبُج٘ ٠اُزؾز٤خ ٝاالٓٞه اُِٞعَز٤خ ٝأُقزجواد ٝكؼال
ثلأد اُلهاٍخ ك ٢اُوَْ ك ٢اُؼبّ اُلهاٍ ٢اُؾبُٓ .... 7170- 7171 ٢لح اُلهاٍخ كٛ ٢نا اُوَْ
 ٢ٛاهثغ ٍ٘ٞاد كهاٍ٤خ ٣ ...ؾَٖ اُقو٣ظ ػِّٜ ٠بكح اُجٌبُٞه ًٞ٣ك ٢اُزٔو٣ ٝ... ٘٣زْ ٓ٘ؼ
اُقو٣ظ ػ٘ٞإ ( ٓٔوٗ عبٓؼ٣ٝ... )٢ؼَٔ كٓ ٢غبٍ أَُزْل٤بد ٝأُواًي اُطج٤خ ٝاُٖؾ٤خ ..

انزؤٚخ
اُو٣بكح ك ٢ػِ ّٞاُزٔوٝ ٘٣اُجؾش اُؼِٔٝ ٢أُْبهًخ أُغزٔؼ٤خ.

انزطبنخ
رقو٣ظ ًبكه رٔو ٢ٚ٣هبكه ػِ ٠رول ْ٣هػب٣خ ّٔ٤ُٞخ ٞٗٝػ٤خ ُِٔو ٠ٙكٓ ٢ؾٕ ٜ٤ؾٓ ٢زـ٤و
 ٖٔٙٝكو٣ن ٕؾٓ ٢زٌبَٓ.

لٛى انكهٛخ:
 اُو٣بكح
 اُ٘ياٛخ
 اُزْبهً٤خ
 االروبٕ ٝاالثلاع
 اٍُٞط٤خ
 اُْلبك٤خ

غبٚبد انكهٛخ:
انغبٚخ األٔنٗ ٙٝ :غ فط ٚاٍزوار٤غ٤خ ُزط٣ٞو اٌُِ٤خ ٝاالهروبء ثٜب ٝثقو٣غٜ٤ب ٝأُلهٍٖ٤
ٝاإلكاه ٖ٤٣كٜ٤ب رؼٌٌ هؤ٣خ اٌُِ٤خ ٝهٍبُزٜب ٝهٜٔ٤ب.
انغبٚخ انثبَٛخ :رول ْ٣ثوآظ أًبك٤ٔ٣خ رٔو٤ٚ٣خ هائلح رِج ٢اؽز٤بعبد ٍٞم اُؼَٔ ٝاٍزقلاّ أؽلس
اُزو٘٤بد ٝاألٍبُ٤ت ك ٢اُزؼِ.ْ٤
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
انغبٚخ انثبنثخ :رؼي٣ي اُجؾش اُؼِٔٝ ٢رٞعُ ٜٚ٤قلٓخ أُغزٔغ ٝرْغ٤غ اُجؾٞس اُزطج٤وّ٤خ
(اَُو٣و٣خ) ؽَت األ٣ُٞٝبد.
انغبٚخ انزاثعخ :رط٣ٞو أُٖبكه اُجْو٣خ ك ٢اٌُِ٤خ ٖٓ فالٍ آُ٤بد اُزله٣ت ٝاُزأٝ َ٤ٛروْ٤٤
األكاء ث٘ياٛخ ّٝلبك٤خ ٝرٌبكإ اُلوٓ.
انغبٚخ انخبيظخ :رؼي٣ي ٝػ ٢اُطِجخ ثأ٤ٔٛخ اإلثلاع ٝاُزؼ/ِْ٤اُزؼِْ أَُزٔو ُٔٞاًجخ اُزطٞهاد
أُ٤ٜ٘خ ٝاؽز٤بعبد ٍٞم اُؼَٔ.
انغبٚخ انظبدطخ :رؼي٣ي اُْواًبد ٓغ أُغزٔغ أُؾِٝ ٢اُؼبُُٔ ٢الهروبء ثٜٔ٘خ اُزٔو.٘٣
انغبٚخ انظبثعخ :اُؾٖ ٍٞػِّٜ ٠بكح اُغٞكح ػَِٓ ٠ز ٟٞاٌُِ٤خ ٓؾِ٤ب ً ٝػبُٔ٤ب ً.

أْذاف انجزَبيح






ئػلاك فو٣غٔ٣ ٖ٤زٌِ ٕٞاٌُلب٣بد أُطِٞثخ ألكاء آٖٓ م ٝعٞكح ػبُ٤خ ٓورج ٜثبُٔٔبهٍخ
أُ٤ٜ٘خ أُج٘٤خ ػِ ٠اُجوا.ٖ٤ٛ
رط٣ٞو هلهح اُقو٣غ ٖ٤ػِ ٠اُزلٌ٤و اُ٘ولٝ ١اُو٤بكح ٝاُزٞإَ اُلبػَ ٗ ٖٔٙظْ ٕؾ٤خ
ٓقزِلخ ٓٝزغلكح.
.رٞك٤و ٜٓ٘بط ٝث٤ئخ رؼِ٤ٔ٤خ ٓزطٞهح ٓزٔوًيح ؽ ٍٞأُزؼِْ ٝاٌُلب٣بد أُطِٞثخ.
رؼِٓ ٢ٔ٤إ ٖٓ َٛأػٚب ِء ٤ٛئخ اُزلهٝ ٌ٣اُجبؽض ٖ٤أُزٔ٤ي ٖٓ ٖ٣فالٍ رولْ٣
ًبكه
رٞك٤و
ٍّ
ٍ
ت ٝاالثزؼبس.
ٍ
ة ٝاُزلهِ ٣
فط٘ٓ ٜبٍج ٍخ ُالٍزوطب ِ
رؼي٣ي ٕؾخ اُلوك ٝاُؼبئِخ ٝأُغزٔغ كٓ ٢غبالد اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ أُقزِلخ ٖٓ فالٍ
اُْواًخ أُؾِ٤خ ٝاإلهِ٤ٔ٤خ ٝاُل٤ُٝخ .

انًخزخبد انًزٕلعخ
ػ٘ل االٗزٜبء ٖٓ كهاٍخ ثوٗبٓظ ثٌبُٞه ًٞ٣ك ٢اُزٔو ٘٣ث٘غبػ٣ ,زٔزغ اُقو٣ظ ثبُولهح ػِ:٠







ئكهاى أُؼوكخ اُؼِٔ٤خ أُج٘٤خ ػِ ٠اُجواُ ٖ٤ٛزول ْ٣اُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ ٝأَُبٔٛخ ك٢
رط٣ٞو ٜٓ٘خ اُزٔو.٘٣
ئكهاى ٓلب ْ٤ٛأَُإ٤ُٝخ ٝأُؾبٍجخ ػ٘ل رطج٤ن ٓؼب٤٣و ٜٓ٘خ اُزٔوٝ ٘٣االُزياّ
ثبُغٞاٗت اُوبٗ٤ٗٞخ اُٚبثطخ ُِٜٔ٘خ.
رول ْ٣اُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ اُْبِٓخ ٝأُزؼِوخ ثبُؾبعبد اُلَُٞٞ٤ع٤خ ٝاُ٘لَ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ
ُٔزِو ٢اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ.
رٞظ٤ق ٜٓبهاد أُالؽظخ ٝاُزلٌ٤و اُ٘بهل ػ٘ل رو ْ٤٤أُزـ٤واد اُٖؾ٤خ اُ٘برغخ ػٖ
االٙطواثبد اُٖؾ٤خ أُقزِلخ الرقبم هواهاد ٍو٣و٘ٓ ٚ٣بٍجخ.
ئكهاى اُغٞاٗت اإلكاه٣خ ٝاُو٤بك٣خ أُورجطخ ثٔٔبهٍخ ٜٓ٘خ اُزٔو.٘٣
ْٓبهًخ أػٚبء اُلو٣ن اُٖؾ ٢ك ٢هٍْ فط ٜاُؼَٔ اُْبِٓخ ُٔزِو ٢اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ.
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الخطة االستراتٌجٌة لكلٌة المنارة للعلوم الطبٌة للفترة من 0202- 0202
 االرٖبٍ اُلؼبٍ ٓغ أُوٝ ٠ٙأػٚبء اُلو٣ن اُٖؾ ٢ثبٍزقلاّ ٜٓبهاد اُزٞإَ
ٝرٌُ٘ٞٞع٤ب أُؼِٓٞبد.
 ئعواء رو ْ٤٤أُقبٛو اُج٤ئ٤خ كٌٓ ٢بٕ اُؼَٔ ك ٢عٔ٤غ ٓواؽَ اُوػب٣خ.
 االُزياّ ثٔؼب٤٣و ٔٙبٕ اَُالٓخ ٝاُغٞكح ك ٢رول ْ٣اُوػب٣خ اُزٔو٤ٚ٣خ أُزقٖٖخ ُٔزِو٢
اُوػب٣خ اُٖؾ٤خ.
االهداؾ العامة

االهداؾ العملٌة

خطط العمل

مؤشرات االداء الربٌسٌة

تحدٌث وتجهٌز
المختبرات
التمرٌضٌة

اساسٌات التمرٌض-
تمرٌض باطنً جراحً-
تمرٌض صحة إالم -
والطفل
مختبر الحاالت ألحرجه-
تحدٌث المناهج وانشاء
مكتبات ومجالت
الكترونٌة وفتح افاق
التعاون المشترك

تجهٌز المختبرات بأجهزةمتطورة,مجسمات ومانٌكانات
تحدٌث أثاث المختبرات بماٌتالبم وإعداد الطالب
زٌادة الموارد البشرٌة تحدٌث المناهج العلمٌة وربطهابسوق العمل
 تطوٌرالمكتبة العلمٌة العامة تطوٌر المركز البحثً انشاء مكتبة علمٌةافتراضٌة انشاء مجلة محلٌة الكترونٌةواالشتراك بمجالت عالمٌه
رصٌنة
 تشجٌع المالكات التدرٌسٌه على(
التمرٌضٌة
التخصصات
الماجستٌر والدكتوراه) للعلوم
التمرٌضٌة
 تطوٌر المالكات التدرٌسٌهوزٌادة الدورات التدرٌبٌة لمواكبة
التطور العلمً
 االستمرار فً انجاز البحوثالعلمٌة والرصٌنة تخدم خطط
التنمٌة والمجتمع

*متابعة بناء المختبرات
الجدٌدة و التنسٌق مع
الشعبة الهندسٌة النشاء
مختبرات بتصامٌم حدٌثة.

جودة العملٌة
العلمٌة
تعلٌم ٌتمتع بجودة
عالٌة ومعاٌٌر
عالمٌة

الجهة المسؤولة عن
التنفٌذ
السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
معاون العمٌد
االداري
شعبة ضمان الجودة

الفترة الزمنٌة
مستمرة اعتباراً
من  2222الى
2226

 التوسع الذي ٌهدؾ الىفتح افاق علمٌة جدٌدة فً
ظل التحدٌات التً تواجه
المجتمع والكلٌة
 تعاون علمً مع كلٌاتعالمٌة رصٌنة.

السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
االداري
شعبة ضمان الجودة
اللجنة العلمٌة

مستمرة اعتباراً
من  2222الى
2226

اقامة الدورات والورشالعلمٌه والتثقٌفٌه لرفد
االساتذه
التعاون فً المجاالتالطبٌة التمرٌضٌه لتقدٌم
افضل خدمات ممكنه

السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
االداري
شعبة ضمان الجودة

مستمرة اعتباراً
من  2222الى
2226

السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
االداري
شعبة ضمان الجودة
اللجنة العلمٌة

مستمرة اعتباراً
من  2222الى
2226

السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
اإلداري
شعبة ضمان الجودة

مستمرة اعتباراً
من  2222إلى
2226

السٌد العمٌد
معاون العمٌد العلمً
العمٌد
معاون
االداري
شعبة ضمان الجودة
اللجنة العلمٌة

مستمرة اعتباراً
من  2222إلى
2226

*تمكٌن الكوادر
رفع نسبة الحاصلٌنالتدرٌسٌة
على شهادة الدكتوراه لكل
والسانده
اختصاص تمرٌض
رفع نسبة البحوثبكل قسم
الخاصة
تمرٌضً وعلمً
اقامة الدورات التدرٌبٌةللكوادر االخرى
اقامة مؤتمرات دولٌةوالتعاون مع الجامعات
العراقٌة والعالمٌة
استقدام كوادر متخصصة  -ادارة افضل للقاعات الدراسٌة  -االعداد المتحققة فً زٌادة
*استحداث
الطاقة االستٌعابٌة للطلبة
الدراسة المسابٌة ذات تحصٌل علمً لزٌادة الطاقات االستٌعابٌة
 عدد القاعات المستحدثةرصٌن من حملة شهادة  -استحداث قاعات جدٌدة
لقسم التمرٌض
الدكتوراه فً التمرٌض
إنشاء المختبرات المطلوب إنجازها :متابعة إنشاء المختبرات
من
الهدؾ
*مختبرات
المختبرات هو رفد الطلبة مختبر للكٌمٌاء مختبر للباٌولوجً
تخصصات
مختبر للتشرٌح والفسلجة مختبر
بالمعلومات األساسٌة
العلوم األساسٌة
وتحسٌن عمل الكوادر تدرٌس اللؽة االنكلٌزٌةالتدرٌسٌة والطالبٌة
اقامه ورش وندوات للتدرب
*تطوٌر متطلبات العمل على تحسٌن جمٌع تطوٌر منظومة اإلطفاء الذاتً
على كٌفٌة استخدام وسابل
الصحة صٌانة وإدامة طفاٌات الحرٌق
متطلبات
السالمة
والسالمة المهنٌة وتدرٌب تعٌٌن فرٌق للدفاع المدنً السالمه وتقلٌل الحوادث
جمٌع الكوادر منها متخصص بإطفاء و صٌانة باقصى قدر ممكن
واإلدارٌة منظومات الحرٌق
التدرٌسٌة
التدرٌب على الدفاع المدنً
تحسبا ً لوقوع أي حادث
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