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اتيجية   اعضاء فريق صياغة الخطة االستر

 

ي  9237/ 18/ 7استنادا اىل االمر الجامعة المرقم 
الذي تم بموجبه تشكيل لجنة لصياغة   2020/ 7/ 29ف 

اتيجية لجامعة البرصة لالعوام  وتتشكل اللجنة من السادة المدرجة اسمائهم   2026-2021الخطة االستر

ي ادناه:  
 وعناوينهم ف 

 

اتيجية  لجنة اعداد الخطة االستر

 عضوية اللجنة المنصب االسم ت

  رئيس الجامعة أ.د. سعد شاهي   حمادي              1
ً
 رئيسا

  مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية  أ.د.زكي عبد هللا أحمد  2
ً
 عضوا

بية( أ.د.سعيد جاسم االسدي 3   متقاعد )استاذ فلسفة التر
ً
 عضوا

  مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي  أ.د.كاظم عبد الوهاب حسن         4
ً
 ومقررا

ً
 عضوا

عبد الرضا فرج بدراويأ.د.  5   / كلية االدارة واالقتصاد تدريسي   
ً
 عضوا

/كلية االدارة واالقتصاد   أ.د.محمد منهل حسي    6   تدريسي
ً
 عضوا

حسي   عودة هاشم النور أ.د.  7 بية للعلوم االنسانية   /كلية التر   تدريسي
ً
 عضوا

/كلية الطب  ا.د.عبد هللا محمد جواد الحكيم  8   تدريسي
ً
 عضوا

  مدير قسم الشؤون العلمية أ.م.د.حيدر عبد الحسن عبود 9
ً
 عضوا

  مدير شعبة ضمان الجودة  أ.م.د.عمار سلمان داود      10
ً
 عضوا

محمد نارص فارس أ.م.د.  11 ة / كلية   الهندسةمدير مركز بيت الختر   
ً
 عضوا

نعيم صباح جراح أ.م.د.  12 /كلية االدارة واالقتصاد      تدريسي
ً
 عضوا

  مدير قسم الدراسات والتخطيط  م.د. حيدر جاسم فاضل             13
ً
 عضوا

.جالل عبد الصاحب حسي   م.م 14 عمار والمشاري    ع مدير قسم اال     
ً
 عضوا

  كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات م.م.شمد أسعد سليم  15
ً
 عضوا

ي  16   ممثل القطاع الخاص السيد هادي العطئر
ً
 عضوا

ي عبد الرزاق سوادي  17
كة نف الخبت  ماض  ط البرصة ممثل شر   

ً
 عضوا

  ممثل دائرة صحة البرصة  د.حسام ناطق صادق 18
ً
 عضوا

ي البرصة مسلم عبد الكريم نارص 19
بية العامة ف    ممثل مديرية التر

ً
 عضوا

  ممثل الطلبة الطالب كرار جمال  20
ً
 عضوا
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اتيجية لجامعة  البرصة متابعة تنفيذ الخطة االستر

اتيجية ألان الجزء االساسي  ي انجازات الخطة االستر
ليات  آي جامعة هو متابعة تنفيذ الخطة وفق ف 

و   وسياسات 
 
ولهذأ )   ا سس  اتيجية  االستر الخطة  تنفيذ  لمتابعة  لجنة  تشكيل  تم  (    2026-2021الغرض 

ي ادناه : 
ي عضويتها السادة المدرجة اسمائهم وعناوينهم ف 

 وتضم ف 

 

 

اتيجية  لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستر

 عضوية اللجنة المنصب االسم ت

  رئيس الجامعة أ.د. سعد شاهي   حمادي              1
ً
 رئيسا

بية للعلوم االنسانية  حسي   عودة هاشم ا.د.  2 /كلية التر   تدريسي
ً
 عضوا

/كلية  أ.د.مجيد حميد جاسم 3 بية للعلوم االنسانية تدريسي   التر
ً
 عضوا

/كلية  أ.د.سلمان هاشم حمادي 4   الهندسةتدريسي
ً
 عضوا

/كلية الطب البيطري  أ.د.كمال الدين مهلهل  5   تدريسي
ً
 عضوا

/كلية الطب  أ.د.عبدهللا محمد جواد  6   تدريسي
ً
 عضوا

  مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي  أ.د.كاظم عبد الوهاب حسن  7
ً
 عضوا

/كلية االدارة واالقتصاد  أ.م.د.شعبان صدام منشد  8   تدريسي
ً
 عضوا
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ي الجامعة إعداد قسم الدراسات 
 
 والتخطيط ف
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 : مفاهيم أساسية
ً
 أوال

 

 :  ةمفهوم الرؤيـــــ

 من تأسيس الجامعة وتوجهاتها المستقبلية كما يراها القائمون عىل ادارتها ومنتسبوها ، وهي  
ً
يقصد بها ما يراد أساسا

ي الجامعة 
ي عمل واتخاذ القرارات الرئيسية ف 

ي يهتدى بها ف 
 .اشبه بالحلم ولكنها قابلة للتحقق وهي البوصلة الئر

 

 :  رسـالــةالمفهوم 

  الرؤية وهي تحدد مسار الجامعة بأنشطتها المختلفة وتصب كروافد دائمة لتحقيق الرؤية بخىطتنبع الرسالة من  

الجامعة ككل   عن  وواضحة ومخترصة  دقيقة  بمفردات  تصاغ  ، وهي  األداء  بمجمل  لالرتقاء  النوعي  االنتقال  ي 
ف  محسوبة 

 
ً
ا   ومخرجاتها وبيئة عملها الداخلية والخارجية بما يعطيها تمت  

ً
   .الجامعات او المؤسسات العلمية  عن وتفردا

 

 :  Valuesمفهوم الـقـيــم 

جميع   ي 
ف  الجامعة  بها  تتمسك  ي 

الئر القانونية  امات  وااللتر  االكاديمية  والمعايت   األخالقية  االعتبارات  بها  يقصد 

ي تحقيق أهدافها  
ها وأساس نجاحها ف   لتمت  

ً
 مهما

ً
ي تمثل مصدرا

ويتم تحديدها وصياغتها من خالل جلسات   .تعامالتها والئر

حة عىل مجلس الجامعة لمناقشتها وإقرارها .   عمل ومناقشات بي   اطراف عدة من الجامعة ، وتعرض القيم المقتر

 

 :  واالهـداف اتمفهوم الـغـاي 

الغايات   تحديد  نط  goalsيتم  ي 
ف  والرؤية  الرسالة  ويمثل  الجامعة  تستهدفه  الذي  األكتر  اإلنجاز  ة  وهي  الفتر اق 

ي تعتر عن محصلة الجهد الكىلي للجامعة لكلياتها ومراكزها واقسامها ووحداتها . 
اتيجية  أما   التخطيطية والئر األهداف االستر

ي مجاالت النشاط الجامعي   Strategic Objectivesللجامعة   
ي تعتر عن رؤية الجامعة ورسالتها ف 

ى الئر وهي النتائج الكتر

الجامعة   تنظيمات  ي كل 
المتوقعة ف  ى  الكتر تعبت  عن اإلنجازات  ، أي هي  نقاط . المختلفة  اتيجية  وتمثل األهداف االستر

وفعالياتها   الجامعة  أنشطة  اليها  تتجه  ي 
الئر جميع    .الجذب  اجلها  من  وتحدد  وتوظف  لها  المتاحة  والطاقات  الموارد 

 لتحقيق  
ً
ا اتيجية ويكون تحقيقها مؤشر األهداف التفصيلية لتنظيمات الجامعة الواجب تحقيقها عىل مدى الخطة االستر

اتيجية  ومن ثم تحقيق غايات الجامعة .   األهداف االستر
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 : رؤية ورسالة وأهداف جامعة البرصة
ً
 ثانيا

 

 :  ةالبرص رؤية جامعة 

وخدمة   المواهب  ودعم  المهارات  وتعزيز  المعرفة  وإنتاج  التعليم  جودة  ي 
ف  والتمت    للريادة  البرصة  جامعة  تسع 

 المجتمع وبالتوجه لتعظيم موارد الجامعة ومتطلبات التنمية االقتصادية. 

 

 :  ةرسالة جامعة البرص 

ي العلوم والتكنولوجيا إلنتاج الفكر  تعمل الجامعة بإدارتها ومنتسبيها لتعزيز جودة التعليم ومواكب
ة الحداثة والتطور ف 

ليكون   واإلبداع  والريادة  ي 
المعرف  العمل   ا خريجوهوالتأصيل  سوق  لمتطلبات  الالزمة  والمواهب  بالمهارات  مؤهلي   

التنمية المستدامة والحصول عىل ترتيب متمت     سهاموالمشاركة المجتمعية الفعالة وبمنظومة بحوث رصينة واال  ي 
 بي    ف 

 قية واإلقليمية والتصنيفات العالمية. االجامعات العر 

 

 : جامعة البرصة  هدافأ

ي اعتمادات التصنيفات بي   الجامعات العراقية والعالمية .  -1
 تعميق جودة التعليم للحصول عىل ترتيب ف 

بما   -2 السوق  حاجات  لسد  والمؤهلة  الالزمة  والمهارات  بالمعارف  الجامعة  ي  خريجر األفضلية  تزويد  تمنحهم 

 .  باالختيار والتعيي  

ي منظوماتها البحثية وجهود اساتذتها ومنتسبيها .  -3
 تجست  المشاركة المجتمعية بي   الجامعة والمجتمع ف 

 تعزيز الموارد المالية بتفعيل مفهوم الجامعة المنتجة .  -4

 كزها واقسامها المختلفة . تطوير البئ  التحتية واإلدارية الالزمة ألداء مسؤولية الجامعة بكلياتها ومرا  -5

ي التنمية المستدامة للعراق .  -6
 المساهمة ف 

ي الجامعة .  -7  منتسئر
اع والتمت   وريادة االعمال بي  

 دعم المواهب واالبداع واالختر

ي بتوفت  منظومة بحثيالت -8
 للفكر والقيم المشبعة باألصالة والتجديد والتحسي   المستمر .   ةوالد ةأهيل المعرف 

ي والتجديد والتحسي   المستمر . مواكبة الحداثة وا -9
ي العلوم والتكنولوجيا النتاج الفكر والتأهيل المعرف 

 لتطور ف 
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عىل    - 10 المستمر  والتحسي    التجديد  لمتطلبات  تستجيب  تنظيميه  ووحدات  واقسام  ومراكز  استحداث كليات 

 ضوء حاجة المجتمع . 

ا  - 11 مجاالت  ي 
ف  العالمية  العلمية  والمؤسسات  الجامعات  مع  المقارنات  التعاون  واجراء  ات  الختر وتبادل  لبحث 

 المرجعية. 

السوق    - 12 لمتطلبات حاجات  ي  الخريجر لتأهيل  المستمر  بالتعليم  والقيام  العمل  ي سوق 
ف  ي  الخريجر تقويم كفاءة 

ة .   المتغت 

ي العمل المؤسسي يمتاز بالجودة والت- 13
اهة والشفافية والقيم األخالقية الهادفة لإلنجاز االفضل ف   فرد. . تعزيز الت  

ي فلسفتها واهدافها.  - 14
ي تؤكد اصالة الجامعة ف 

ي االعراف واالصول الئر
 تبئ 

سياقات    - 15 ي 
ف  معتمد  والرقمية كنهج  الذكية  الجامعة  معطيات  ي 

وتبئ  ي 
ون  االلكتر التعليم  وقواعد  اصول  تفعيل 

امج واالعمال.   التر

 الوطنية بي   افراد الشعب. ابراز وتأكيد القيم الجوهرية للمجتمع المحىلي وتعزيز الروح  - 16

17 -  .
ً
 وابداعا

ً
ي المجاالت المختلفة جودة

 االرتقاء بأداء التدريسيي   والباحثي   ف 

جودة    - 18 معايت   ارشادياعتماد  مراكز  بتوفت   الطالب  صحي  ةحياة  اجتماعي  ةونفسي  ةورعاية  ومناخ    ةوخدمات 

 دراسي مناسب. 
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ي ال
 التحليل الرباعي  SWOT))تحليل البيئ 

 لجامعة البرصة

 نقاط الضعف  ت نقاط القوة  ت

1 

ي الجامعة مفاهيم وممارسات التخطيط  
تبئ 

ي باعتماد رؤية ورسالة وأهداف   اتيجر االستر

اكب مع روح العرص وحاجات   اتيجيات تتر واستر

 المجتمع المحىلي وتطلعاته . 

1 
ي فهم تطبيقات  

ي مستوى ادراك بعض االدارات ف 
تدن 

ي وأهميته .  اتيجر  التخطيط االستر

2 
ي تتيحها الجامعة  

ة التخصصات و الفروع الئر كتر

 لخيارات الطلبة وأصحاب المصالح . 
2 

ي  
ي الجامعة لتكملة دراستهم ف  قلة المنح المتاحة لمنتسئر

كة مع   جامعات عالمية مرموقة او اجراء بحوث مشتر

 اساتذتها . 

3 

ي  وجود عدد من المراكز و 
االقسام المتخصصة ف 

مجال البحوث االكاديمية وريادة االعمال وتقديم  

 خدمات الرعاية الطبية . 

3 
ي العديد من الفعاليات بدًء من  

شيوع التوجه المركزي ف 

 خطة القبول والتعيي   و التخصصات المالية . 

4 

ي  
امتالك الجامعة ألحدث الوسائل التكنولوجية ف 

ي 
 
التعليم واجراء البحوث  عدد من التخصصات ف

 وتقديم الخدمات . 

4 
وجود مقاومة للتغيت  بي   عدد من التدريسيي    

 لهم . 
ً
 بأنه يشكل تهديدا

ً
 والمنتسبي   تحسبا

5 

ي العديد من أنشطتها  
اعتماد الجامعة المرقمنة ف 

ونية بالسعي لتطبيق   واجراء المعامالت االلكتر

 مفهوم عالم بال ورق . 

5 
ي بعض 

التخصصات بي   عدد من الكليات  تداخل ف 

ي سوق العمل 
ي أقسام ال حاجة لخريجيها ف 

 والقبول ف 

6 

توجه ادارة الجامعة لتعزيز المهارات بي    

تدريسيها وطلبتها الخريجي   إلتاحة فرص أكتر  

 للتوظيف بما يتناسب وحاجة سوق العمل  

6 

ضعف البنية التحتية والتسهيالت الداعمة للتعليم  

ي القياسات  والتعلم والبح
 
ث العلمي لكونها ال تستوف

 المرجعية من بعض الكليات والمراكز و االقسام . 

7 
تواصل الجامعة مع العالم من خالل منصاتها  

ونية ومواقعها المتعددة وبما توفره من   االلكتر
ي . عدم كفاية مصادر التمويل  7

 الذانر
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 نقاط الضعف  ت نقاط القوة  ت

لمتلقي   والمستفيدين  بيانات ومعلومات غنية ل

 من خدماتها  

8 
رصانة االعراف و التقاليد الجامعية بي   منتسبيها  

 لتاريخها الطويل وسمعتها المرموقة . 
 قلة التخصيصات المالية المحددة لموازنة الجامعة.  8

9 
اشاعة مفاهيم الجامعة المنتجة بي   منتسبيها  

 من أساتذة وطالب وموظفي   . 
 ادارة الجامعة . ضعف أنظمة التحفت   المتاحة أمام  9

10 

مشاركة الجامعة للمؤتمر بتلبية حاجاته  

اكمة   ة المتر وتطلعاتها باعتمادها بي   الختر

ي معارفها وعلومها . 
ة ف   والمتمت  

ه .  10  ضعف اهتمام التدريسيي   بالبحث العلمي ونشر

11 
ريادة الجامعة لعديد من االنشطة والفعاليات  

ي مجال االعمال و الصحة  
 العلمية والبحثية وف 

11 
محدودية التعاون بي   الجامعة وبيئة االعمال المحيطة  

 بها . 

12 
اع واالبتكار   دعم ادارة الجامعة لالبداع واالختر

 بشكل متواصل ومستمر . 
12 

ي مكتبات  قلة المصادر العلمية وصعوبة 
تحديثها ف 

 الجامعة . 

13 

ورة التغيت  وتقليص   ايمان ادارة الجامعة برص 

الفجوة المعرفية والعلمية بالمقارنة بالجامعات  

 العالمية وما وصلت اليه من حافات العلوم . 

13 
زيادة قبول أعداد الطلبة ويقابلها محدودية االبنية  

 الجامعية . 

14 
حماية البيئة ونشر  دعم الجامعة لمبادرات 

اء .   مفاهيم االستدامة والجامعة الخرص 
14 

محدودية و انعدام الخدمات الداعمة لالساتذة  

فيهية   ي المجاالت الثقافية واالجتماعية والتر
والموظفي   ف 

. 

15 

ات   توافر كوادر علمية بشهادة والقاب عالية وختر

متنوعة بما يؤهلهم ويمكنهم للتدريس بكفاءة  

 واقتدار وانجاز بحوث بجودة عالية . 

15 
ي موقع  

 
اء الواجب توافرها ف قلة المساحات الخرص 

 الجامعة وابنيتها . 

16 
تاري    خ وسمعة الجامعة الذي يؤكد عراقتها  

 وأصالتها . 
16 

عدم وجود تنظيمات لتحديد االحتياجات التدريسية  

 ألعضاء الهيئات التدريسية . 
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 نقاط الضعف  ت نقاط القوة  ت

17 

ات تتمتع الجامعة بكادر  ي يمتلك ختر
وظيف 

ومعارف ومهارات قادرة عىل النهوض بمسؤولية  

 الجامعة عىل مختلف االصعدة و المسارات . 

17 
ي المؤتمرات 

صعوبة مشاركة اعضاء الهيئة التدريسية ف 

 والملتقيات العلمية العالمية . 

18 

ي   اعتماد مفاهيم المنظمة المتعلمة لمنتسئر

والتطوير لكل  الجامعة باستمرارية التدريب  

 العاملي   فيها . 

18 

ي الجامعة لتحديد قدرات   ضعف التواصل مع خريجر

ي الجامعة التاحة امكانية   وفعاليات وقابليات خريجر

تطوير المناهج الدراسية لتطوير مقدرات وقابليات  

 الطلبة .  

19 

تعمل ادارة الجامعة عىل نشر مفاهيم وتطبيقات  

ي وقيم الجودة   اتيجر وممارسات التخطيط االستر

االعتمادية االكاديمية بي    الشاملة ومعايت  

 المنتسبي   . 

19 
وجود ضغوط لتوسيع الطاقة االستيعابية لبعض  

ي سوق العمل . 
ي ال حاجة لها ف 

 التخصصات الئر

20 

تزود الجامعة اصحاب المصالح والجهات  

المستفيدة من خدماتها بالمعلومات المفصلة  

 الوافية عن انشطتها وفعالياتها . 

20 
ي بعض حلقات العمل  شيوع االجراءات البت  

وقراطية ف 

 االداري . 

21 
زيادة أعداد الطلبة لاللتحاق واالنتساب للجامعة  

 عتر سلسلة زمنية . 
21 

ي مجمل العمل  
 
ونية ف البطء بتطبيق االدارة االلكتر

ي الجامعة . 
 
 االداري ف

22 

از الطلبة والتدريسيي   والموظفي   باالنتماء    
اعتر

ي اوساط  للجامعة لمكانتها 
االجتماعية والعلمية ف 

 المجتمع عىل اختالف مكانتهم وميولهم . 

22 
قلة مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية لألنشطة الطالبية  

 الالصفية . 

23 
نشر ثقافة ريادة االعمال وانتاج الرؤى و االفكار  

 العلمية والمعرفية . 
ي لطلبة الجامعة .  23

ي مهارات التعليم الذانر
 تدن 

  24 

محدودية صفات الجامعة االستشارية والبحثية و  

االهتمام بقضايا البيئة والعمل عىل نشر مفاهيم التنمية  

 المستدامة . 
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 نقاط الضعف  ت نقاط القوة  ت

  25 

ي اعتماد االنشطة الطالبية  
محدودية مساهمة الجامعة ف 

ودعمها عىل الرغم من اهميتها لزيادة الصحة البدنية  

 والنفسية للطلبة . 

 

 التهديدات  ت الفرص  ت

1 

حاجة المؤسسات والمجتمع لمخرجات جامعة  

البرصة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل بكفاءة  

 .  واقتدار 

1 

وجود عدد من الجامعات الحكومية واألهلية المنافسة  

ي استقطاب الطلبة والتعاون مع المجتمع  
للجامعة ف 

 .  المحىلي 

2 

كات النفطية والصناعية   وجود عدد من الشر

ي  االقتصاد المهمة عىل مستوى 
مما يسهل   العرافر

عملية تعشيق العمل مع الجامعة من القدرات 

العلمية ألساتذة الجامعة والمراكز العلمية  

 .  والبحثية 

2 

ائح محددة من   شيوع المفاهيم العشائرية بي   شر

ي تتعارض مع روح 
ي الجامعة الئر المواطنة والعلم  منتسئر

 .  والمعرفة

3 
اهتمام المجتمع المحىلي بالتعليم ووجود طلب  

 .   تنافسي بااللتحاق بالتعليم الجامعي 
 .   ضعف تنفيذ القانون 3

4 

سهولة استقطاب الوافدين لمحافظة البرصة  

واالنتساب بالجامعة لما يتمتع به سكنة  

المحافظة من االنفتاح والسلوك االجتماعي  

 .  المقبول 

4 
ي المحافظة يؤثر سلبا عىل  

ي ف 
تذبذب االستقرار األمئ 

 .  الجامعة ومنتسبيها 

5 

سهولة الوصول اىل جامعة البرصة لما تتمتع به  

ي وتوافر موان   بحرية  
الجامعة من موقع جغراف 

كة مع ثالث دول مجاورة  وجوية ولها     حدود مشتر

5 
المركزي الحكومي عىل عدد من الفعاليات   االتجاههيمنة 

 الخاصة بالجامعة 

ي المجتمع المحىلي يكون دافعا   فرص عملتوافر  6
عدم ثبات الموازنة المخصصة للجامعة بما يتوافق مع   6ف 
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 التهديدات  ت الفرص  ت

لالنتساب للجامعة للحصول عىل المؤهل المناسب  

 . لسوق العمل 

 .  احتياجاتها 

7 
ي عقد 

وتوأمة مع   كاتا اتفاقيات وشر إمكانية الجامعة ف 

 جامعات عالمية رصينة . 
7 

ضعف الربط بين منظومة البحث العلمي واحتياجات المجتمع  

 وتزويد الخريجين بمهارات تستوعب حاجة السوق . 

8 

حصول الجامعة عىل ترتيبات مقبولة وسعي ادارتها  

للحصول عىل تصنيفات عالمية العتمادية الجودة  

 األكاديمية . 

8 
ي ومفردات الحياة   ي التطور التكنلوجر

شعة التغيت  ف 

 االقتصادية للمجتمع عىل المستوى المحىلي والعالمي . 

9 

توافر مساحات واسعة النتشار قدرات ومهارات 

اكة المجمعية لتحقيق   الجامعة لالستثمار والشر

 مردودات اقتصادية وتحويل الدعم الماىلي للجامعة . 

9 
ي سوق العمل وظهور حاجة لتخصصات  

التغيت  المستمر ف 

 .  أخرىجيدة واالستغناء عن 

10 

ي استخدام  
ي ف  مواكبة الجامعة للتطور التكنولوجر

ية   واألجهزة الوسائل التعليمية  والمعدات المختتر

 والصحية عىل نطاق واسع . 

10 
ائح واسعة من   ارتفاع متطلبات العيش ومحدودية دخول شر

 السكان لإليفاء بمستلزمات االنتساب الجامعي . 

11 
ي وتوفت   

ون  ي استخدام التعليم االلكتر
 
التوسيع ف

 الموارد والبنية الالزمة لتحقيق ذلك . 
11 

اكات بي   المستثمرين ورجال   قلة الوعي بأهمية عقد الشر

اتها وبحوث طلبتها   االعمال مع الجامعة لالستفادة من ختر

 .  أعمالهمواساتذتها وتطوير 

12 
الجامعة باالستدامة وحماية   وإدارةاهتمام الدولة 

 البيئة ونشر ثقافتها . 
12 

العراق تتوافر  هجرة عدد من السكان والكفاءات اىل خارج 

 فيها متطلبات حياتهم المعيشية والعملية . 

  13 

قلة المساحات المتاحة للجامعة لتطوير ابنيتها والبئ   

  واألساتذةالتحتية الستقطاب اعداد أكتر من الطلبة 

 والموظفي   . 

  14 
الجامعة باختالف   أساتذةالضغوط االجتماعية عىل 

اماتهم المهنية واالخالقية .   تخصصاتهم بما يخل بالتر 
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 الغايات العملية

ي : اعتمدت 
ي تسع اىل تحقيقها وعىل النحو اآلنر

 الجامعة مجموعة من الغايات كإطار شامل لألهداف الئر

 للريادة والتمت   .  ( : 1الغاية رقم )
ً
 اعتماد جودة التعليم منطقا

 يمكن تحقيق هذه الغاية من خالل تحقيق االهداف التالية: 

ي اعتمادات التصنيفات بي   الجامعات العراقية والعالم -1
 ية. تعميق جودة التعليم للحصول عىل ترتيب ف 

ي الجامعة.  -2  منتسئر
اع والتميت   وريادة االعمال بي  

 دعم المواهب واالبداع واالختر

ي بتوفت  منظومة بحثية والدة للفكر والقيم المشبعة باألصالة والتجديد والتحسي     -3
التأصيل العلمي المعرف 

 المستمر. 

ي المجاالت المختلفة جودة وابداعا.   -4
 االرتقاء بأداء التدريسي   والباحثي   ف 

ات واجراء المقارنات المرجعية.  -5 ي مجاالت البحث وتبادل الخت 
 التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية ف 

 

 االستجابة لحاجة السوق من التخصصات والخريجي   والمتطلبات الوطنية.  ( : 2الغاية رقم )

 قيق هذه الغاية من خالل تحقيق االهداف التالية: يمكن تح

ي الجامعة بالمعارف والمهارات الالزمة والمؤهلة لسد حاجات السوق بما تمنحهم األفضلية   -1 تزويد خريجر

 .  باالختيار والتعي  

ي سوق العمل والقيام بالتعليم المستمر لتأهيل الخريجي   لمتطلبات حاجات السوق  -2
تقويم كفاءة الخريجي   ف 

ة.  الم  تغت 

اعتماد معايت  جودة حياة الطالب بتوفت  مراكز ارشادية ورعاية صحية ونفسية وخدمات اجتماعية ومناخ دراسي  -3

 مناسب . 
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 ة بالمجتمع. االنفتاح والتعاون مع المنظومات المجتمعية وربط الجامع ( : 3الغاية رقم )

 يمكن تحقيق هذه الغاية من خالل تحقيق االهداف التالية: 

ي منظوماتها البحثية واساتذتها ومنتسبيها .  -1
 تجست  المشاركة المجتمعية بي   الجامعة والمجتمع ف 

 ابراز وتأكيد القيم الجوهرية للمجتمع المحىلي وتعزيز الروح الوطنية بي   افراد المجتمع.   -2

 

ي التنمية .  ( : 4الغاية رقم )
 تعظيم الموارد المالية للجامعة والمساهمة ف 

 الغاية من خالل تحقيق االهداف التالية: يمكن تحقيق هذه 

 . تعزيز الموارد المالية بتفعيل مفهوم الجامعة المنتجة  -1

ي التنمية المستدامة للعراق  -2
 المساهمة ف 

 

ي الحياة العلمية .. تطوير البئ  التحتية للجامعة ومواكبة ال ( : 5الغاية رقم )
ي التعليم  وتطبيقاتها ف 

 حداثة والتكنولوجيا ف 

 يمكن تحقيق هذه الغاية من خالل تحقيق االهداف التالية: 

 تطوير البئ  التحتية واالدارية الالزمة الداء مسؤولية الجامعة بكلياتها ومراكزها وأقسامها المختلفة.  -1

 تستجيب لمتطلبات التجديد والتحسي   المستمر. استحداث كليات ومراكز واقسام ووحدات تنظيمية  -2

3-  . ي
ي العلوم والتكنولوجيا النتاج الفكر والتأصيل المعرف 

 مواكبة الحداثة والتطور ف 

امج   -4 ي سياق التر
ي معطيات الجامعة الذكية والرقمية كنهج معتمد ف 

ي وتبئ 
ون  تفعيل اصول وقواعد التعليم االلكتر

 واالعمال. 

 

 ترسيخ القيم االخالقية .  ( : 6الغاية رقم )

 يمكن تحقيق هذه الغاية من خالل تحقيق االهداف التالية: 

اهة والشفافية والقيم االخالقية الدافعة إل  -1 ي عمل مؤسسي يمتاز بالجودة والتفرد. تعزيز الت  
 نجاز األفضل ف 

ي االعراف واال  -2
ي صول التبئ 

ي فلسفتها وأهدافها.  ئر
 تؤكد أصالة الجامعة ف 
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اتيجيات االهداف الغايات ت ة الزمنية مؤشر األداء االستر  الفتر

1 
اعتماد جودة التعليم  

 للريادة والتمت   
ً
 منطقا

تعميق جودة التعليم للحصول عىل ترتيب  

ي اعتمادات التصنيفات بي   الجامعات  
ف 

 العراقية والعالمية. 

تشجيع وتحفت   التدريسيي   والباحثي   لزيادة  

ي  
ي تنتشر ف 

عدد البحوث المحلية والعالمية الئر

و     Scopusمجالت ومستوعبات  

Clarivate    .ها  وغت 

ي   •
اعتماد عىل عدد البحوث المنشورة ف 

 مستوعبات سكوبس وكالريفيت. 

ي المستوعبات  •
عدد المجالت العلمية الداخلة ف 

 وكالريفيت. سكوبس 

ي مستوعبات   •
عدد استشهادات الباحثي   ف 

 سكوبس وكالريفيت. 

2026-2021 

اع والتميت    
دعم المواهب واالبداع واالختر

ي الجامعة.   منتسئر
 وريادة االعمال بي  

اك أساتذة من جامعات عالمية ذات  اشر

ي  
ي مشاري    ع تعاون بحئر

المراتب المتقدمة ف 

ي 
ي مجال  وعلمي مع أساتذة وباحئر

الجامعة وف 

 الدراسات العليا. 

عدد بحوث التعاون العلمي مع الجامعات  •

 العالمية. 

 عدد االساتذة الزائرين للجامعات العالمية.  •

في   عىل الدراسات العليا   • عدد االساتذة المشر

ك(.  اف مشتر  من الخارج لطالب العراق )اشر

2026-2021 

ي بتوفت  منظومة  
التأصيل العلمي المعرف 

بحثية والدة للفكر والقيم المشبعة باألصالة 

 والتجديد والتحسي   المستمر. 

ي   امجر حصول اقسام الجامعة عىل االعتماد التر

ي تخصصاتها.  
 ف 

ي الجامعة.  •
ي لكل قسم ف  امجر  تحديد االعتماد التر

•  . ي ي لديها اعتماد برامجر
 عدد االقسام الئر

انية البحث العلمي   •  مقدار مت  

اع  •  عدد براءات االختر

ات المتقدمة للبحث العلمي  •  عدد المختتر

ات الجامعة و  • وسائل االتصال بي   مختتر

ي الجامعات المحلية والعالمية 
ات ف   المختتر

2026-2021 

ي  
االرتقاء بأداء التدريسي   والباحثي   ف 

 المجاالت المختلفة جودة وابداعا. 

ي  
ين ف  وضع معايت  تكريم المبدعي   والمتمت  

المجاالت العلمية والمبادرات اإلبداعية 

 وتطورها. 

ي المجالت الرصينة.  •
 عدد كتب الشكر للنشر ف 

عدد الباحثي   الحاصلي   عىل اوسمة علمية   •

ي مجالت 
 رصينة. للنشر ف 

ي سوق العمل.  •
 عدد البحوث التطبيقية ف 

 .  H-indexعدد التدريسيي   الحاصلي   عىل   •

2026-2021 

التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية  

ات واجراء   ي مجاالت البحث وتبادل الخت 
ف 

 المقارنات المرجعية. 

تخصيص جوائز سنوية لألعمال اإلبداعية 

 والمساهمة المجتمعية . 

 الجوائز السنوية لألعمال االبداعية. عدد  •

ي خدمة المجتمع.  •
ي تصب ف 

 عدد البحوث الئر
2026-2021 
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اتيجيات االهداف الغايات ت ة الزمنية مؤشر األداء االستر  الفتر

1 
اعتماد جودة التعليم  

 للريادة والتمت   
ً
 منطقا

ة.    تهيئة مناخ عمل مالئم للمواهب والقدرات المتمت  

نت.  •  وجود شبكات االنتر

ونية.  •  وجود مكتبات الكتر

ات العلمية عىل شهادة   • حصول المختتر

ي مجال 
 ( ISOعملها مثل )الجودة ف 

ات الحاصلة عىل درجات عالية  • عدد المختتر

ات التعليمية    ي تقييم المختتر
 ف 

2026-2021 

 
تشجيع البحث العلمي المتفرد الذي يتسم 

 بمواصفات تطرح ألول مرة. 

اع المحلية والعالمية.  •  عدد براءات االختر

ي   •
ي تحل مشكلة ف 

عدد الدراسات والبحوث الئر

 سوق العمل . 

  جوائز نوبل. عدد  •

2026-2021 

 
كة مع الجامعات  تشجيع البحث والمشاري    ع المشتر

 المرموقة )الرصينة(. 

كة مع الجامعات  • عدد البحوث المشتر

 الرصينة. 

في   عىل طالب دراسات  • عدد االساتذة المشر

ي الخارج. 
 عليا ف 

2026-2021 

 
ي  
التوأمة مع الجامعات ذات المراكز المتقدمة ف 

 التصنيفات العالمية . 
ي تم التوئمة معها. 

 2021-2026 عدد الجامعات الرصينة الئر

 
ي معايت  محكمة لقياس أداء التدريسيي    

تبئ 

 والباحثي   لالرتقاء ورفع كفاءتهم العلمية والمعرفية  

ي   H-indexعدد الباحثي   الذين لديهم  •
ف 

 مستوعبات سكوبس وكالريفيت. 

عدد االساتذة الحاصلي   عىل مرتبة االستاذية  •

ي العام. 
 ف 

 عدد الكتب العالمية والمحلية المؤلفة.  •

2026-2021 
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اتيجيات االهداف الغايات ت ة الزمنية مؤشر األداء االستر  الفتر

2 

االستجابة لحاجة السوق من  

التخصصات والخريجي    

 والمتطلبات الوطنية . 

ي الجامعة بالمعارف  تزويد خريجر

والمهارات الالزمة والمؤهلة  

لسد حاجات السوق بما  

األفضلية باالختيار تمنحهم 

 .  والتعي  

ي تستجيب لحاجة السوق بفتح  
دعم التوجهات الئر

تخصصات جديدة بما يتالئم ومتطلبات توفت  فرص  

 .  عمل مناسبة للخريجي  

ي سوق  •
عدد الخريجي   الذي يعملون ف 

 العمل. 

 وجود مكاتب لتشغيل الطلبة.  •

 توفر تخصصات يتطلبها سوق العمل.  •

 العمل. وجود احصائيات لحاجة سوق  •

2026-2021 

ي سوق  
تقويم كفاءة الخريجي   ف 

العمل والقيام بالتعليم المستمر  

لتأهيل الخريجي   لمتطلبات 

ة.   حاجات السوق المتغت 

تعزيز وسائل التواصل مع الخريجي   وإنتهاج أسلوب  

ي مجال  
التعليم المستمر لزيادة مهاراتهم وقدراتهم ف 

 التخصص.  

•  .  عدد الدورات التدريبية المقامة للخريجي  

ي   •
وجود ممثلي   من الطلبة الخريجي   ف 

 مكاتب التشغيل. 

2026-2021 

اعتماد معايت  جودة حياة  

ارشادية  الطالب بتوفت  مراكز 

ورعاية صحية ونفسية 

وخدمات اجتماعية ومناخ  

 دراسي مناسب . 

اجراء بحوث لسوق العمل لمعرفة مدى توافق  

ي الجامعة مع  مهارات وقدرات وامكانيات خريجر

 متطلبات وحاجات المجتمع . 

 عدد البحوث المتعلقة بسوق العمل.  •

ي تعالج مشكلة المهارات   •
عدد الدراسات الئر
 .  لدى الخريجي  

ي كل  وجو  •
د مناهج خاصة بسوق العمل ف 

 كلية. 

ي مجالس الكليات من   •
وجود أعضاء ف 

ي سوق العمل. 
ة ف   أشخاص لديهم ختر

2026-2021 

 اعتماد مناهج لتفعيل روح المواطنة والوطنية .  

سيخ   • ي تسع لتر
عدد المناهج الدراسية الئر

 القيم الوطنية واالخالقية . 

 المناهج. توفر كادر تدريسي مختص لتلك   •

ي موضوع   •
عدد الورش والدورات التدريبية ف 

 الوطنية. 

2026-2021 

 التوسع بالنشاطات الالصفية.  

 عدد المعارف العلمية.  •

عدد المسابقات الخاصة بأفضل نشاط ال  •

 صفي.

2026-2021 

 االهتمام بالصحة النفسية واالرشادية للطلبة  .  

ي كل كلية.  •
 عدد االطباء النفسيي   ف 

ي شارك فيها مرشد الصف. عدد  •
 الدورات الئر

وجود لوحات ارشادية للطلبة )تبعده عن  •

 االخطاء االجتماعية(. 

2026-2021 
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اتيجيات االهداف الغايات ت ة الزمن مؤشر األداء االستر  يةالفتر

3 
االنفتاح والتعاون مع المنظومات 

 المجتمعية وربط الجامعة بالمجتمع. 

تجست  المشاركة المجتمعية بي   

ي 
منظوماتها الجامعة والمجتمع ف 

 البحثية واساتذتها ومنتسبيها . 

ربط البحوث العلمية بمشاكل 

 وحاجات المجتمع المحىلي . 

ي سوق   •
ي تعالج المشاكل ف 

عدد البحوث الئر

 العمل . 

ي  الرسائل واالطاريح المنشورة عدد  •
الئر

 تعالج مشاكل المجتمع. 

2026-2021 

ابراز وتأكيد القيم الجوهرية للمجتمع  

المحىلي وتعزيز الروح الوطنية بي    

 افراد المجتمع.  

توطيد صيغ التعاون مع منظمات 

 المجتمع المحىلي . 

عدد صيغ التعاون مع منظمات المجتمع   •

 . ي
 المدن 

 مع المنظمات .  •
ً
 عدد الصيغ المطبقة عمليا

ي نظمت   •
عدد الندوات و الورش التدريبية الئر

اف الجامعة لمنظمات المجتمع   باشر

 . ي
 المدن 

2026-2021 

 

االرتقاء بأداء منظمات المجتمع  

المحىلي باالستفادة من اإلمكانيات 

ي 
العلمية المتخصصة المتوافرة ف 

 الجامعة  . 

ي أستفادت منها   •
عدد نتاجات الجامعة الئر

ي . 
 منظمات المجتمع المدن 

ي  •
ي الجامعة الئر

تعمل  عدد الورش التدريبية ف 

اف منظمات المجتمع.   بأشر

ي منظمات  •
ي الجامعة العاملي   ف  عدد منتسئر

 . ي
 المجتمع المدن 

2026-2021 
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اتيجيات االهداف الغايات ت ة الزمنية مؤشر األداء االستر  الفتر

4 

تعظيم الموارد المالية  

ي  
 
للجامعة والمساهمة ف

 التنمية . 

تعزيز الموارد المالية بتفعيل مفهوم  

 الجامعة المنتجة  

ي البيئة 
السعي الستغالل الفرص االستثمارية ف 

الخارجية بما يضمن توفت  موارد مالية إضافية 

  للجامعة

ي سوق العمل.  •
 عدد استثمارات الجامعة ف 

 عدد البحوث التعاقدية .  •
2026-2021 

ي التنمية المستدامة  
المساهمة ف 

 للعراق 

التعاون مع المؤسسات عىل اختالفها إليجاد فرص  

 تعزيز موارد الجامعة   

 عدد العقود مع المؤسسات األخرى .   •

ي   •
عدد المشاري    ع المنفذة من قبل الجامعة ف 

 سوق العمل . 

2026-2021 

 
ي الجامعة وباحثيها ألنشاء   دعم مبادرات تدريسئ 

 مشاري    ع ذات فائدة مالية للجامعة 

. عدد  • حة من قبل التدريسيي  
 المشاري    ع المقتر

 عدد المشاري    ع المطبقة ذات المردود الماىلي .  •
2026-2021 

 
توجيه البحوث العلمية والمناهج نحو التنمية  

ي العراق
 االقتصادية ف 

ي تهتم بسوق   •
عدد البحوث والمناهج الئر

 العمل . 

ي سوق العمل.   •
 عدد البحوث المطبقة ف 

اع المستغلة .   •  عدد براءات االختر

ي التنمية   •
عدد المؤتمرات المتخصصة ف 

 األقتصادية. 

2026-2021 

 
ي تساهم بتنمية البيئة 

دعم األنشطة والمبادرات الئر

 والمحافظة عليها  

 .  البيئية عدد الشهادات التقديرية لألنشطة •

 .البيئية  والمبادراتعدد األنشطة  •

عدد الفرق العلمية الجامعية المتخصصة  •

 بالبيئة . 

2026-2021 
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اتيجيات االهداف الغايات ت ة الزمنية مؤشر األداء االستر  الفتر

5 

تطوير البئ  التحتية للجامعة  

ومواكبة الحداثة والتكنولوجيا  

ي  
 
ي التعليم  وتطبيقاتها ف

 
ف

 الحياة العلمية . 

تطوير البئ  التحتية واالدارية الالزمة  

الداء مسؤولية الجامعة بكلياتها  

 ومراكزها وأقسامها المختلفة. 

ي توفت  القاعات 
تطبيق معايت  الجودة ف 

ات والمالعب وا  لحدائق واالقسام  والمختتر

 والوحدات االدارية والفنية وبتقنيات حديثة. 

عدد القاعات الدراسية المناسبة والمجهزة   •

 بالوسائل الالزمة . 

ات التخصصية المزودة باألجهزة   • عدد المختتر

 الحديثة . 

 عدد المالعب والحدائق والمعارض الفنية.  •

2026-2021 

استحداث كليات ومراكز واقسام 

ووحدات تنظيمية تستجيب  

لمتطلبات التجديد والتحسي    

 المستمر. 

ي ايصال المعارف  
ي ف 
ون  اعتماد التعليم االلكتر

 .  للطلبة والتواصل العلمي

ونية.    • ات االلكتر  عدد المحارص 

ونية.    •  عدد األمتحانات األلكتر

ي    •
ونية للتدريسيي   ف 

وجود مواقع الكتر

نت.   األنتر

  عدد المنصات التعليمية.  •

2026-2021 

ي العلوم  
مواكبة الحداثة والتطور ف 

والتكنولوجيا النتاج الفكر والتأصيل 

 . ي
 المعرف 

اكم  فتح تخصصات تمثل حافات العلوم بتر

علمي يعتمد استخدام احدث االساليب  

 التكنولوجية. 

 عدد التخصصات النادرة المستحدثة .  •

 عدد الكتب العلمية للعلوم  المستحدثة .  •

مة مع الجامعات   • عدد األتفاقات العلمية المتر

 المحلية والعالمية . 

ك مع  • اف المشتر الجامعات عدد حاالت األشر

 الرصينة. 

2026-2021 

تفعيل اصول وقواعد التعليم  

ي معطيات الجامعة 
ي وتبئ 

ون  االلكتر

ي  
الذكية والرقمية كنهج معتمد ف 

امج واالعمال.   سياق التر

ونية   زيادة اعداد المنصات التعليمية االلكتر

 لنشر العلوم بالتخصصات المختلفة. 

 عدد المنصات التعليمية .  •

ي المنصات . نسبة  •
 المشاركة ف 

ونية.  •  عدد الدروس االلكتر

2026-2021 
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اتيجيات االهداف الغايات ت ة الزمنيةا مؤشر األداء االستر  لفتر

 ترسيخ القيم االخالقية .  6

اهة والشفافية والقيم   تعزيز الت  

ي  
االخالقية الدافعة لالنجاز األفضل ف 

 عمل مؤسسي يمتاز بالجودة والتفرد. 

ي كليات الجامعة . 
 تدريس اخالقيات المهن ف 

 عدد المواد الدراسية بأخالقيات المهنة.   •

 عدد ورش العمل بأخالقيات المهنة.  •
2026-2021 

ي االعراف واالصول ال
ي تبئ 

تؤكد أصالة  ئر

ي فلسفتها وأهدافها. 
 الجامعة ف 

دعم ممارسات وسلوكيات المحافظة عىل  

 االمانة الفكرية. 

ي كل كلية   •
وجود أستمارات تسجيل البحوث ف 

 ومركز. 

ي كل كلية ومركز. وجود  •
 خطة بحثية ف 

ونية.  •  عدد  برامج االستالل  االلكتر

ونية باألمانة   • عدد الورش التدريبية االلكتر

 الفكرية. 

2026-2021 

 
ي تعامل االدارة الجامعية مع  

اتباع الشفافية ف 

 منتسبيها. 

عدد لقاءات المصارحة بي   السيد رئيس   •

 الجامعة والعمداء مع المنتسبي   . 

مقابالت السيد رئيس الجامعة والعمداء  عدد  •

 مع المنتسبي   لحل المشاكل. 

2026-2021 

 
ي توجهات  

ترسيخ القيم والمعرفة المعارصة ف 

 . ي
بوية باطار اخالفر  الجامعة البحثية والتر

ي تتبئ  الممارسات   •
عدد الورش والندوات الئر

 االخالقية والقيمية. 

المنشورة  عدد الكتب والبحوث االخالقية   •

ي الجامعة.   لمنتسئر

2026-2021 
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