
 

 
 

 

 1الصفحة  

 2020-2019خطة التحسين  

 مقدمة 
لزامىىا   خدمىىة الممتمىىا   ىىا  الللمىى فاظا علىىا اللمليىىة التلليميىىة  ال حىى  حالتحسين المستمر   أهمية  من منطلق

 . ملايير االعتماد المؤسس التحسين   التطوير ضمن خطة اللام لل لية ب بلمل خطة لتحسين الوضا  القيام

 : ملايير االعتماد المؤسس   ر   عناصأهم نقاط عدم االستيفاء :  أ الا 
 :استراتيمية المؤسسة التلليمية: المليار األ ل -1

ات الحضورية  • ي ادرة العملية التعليمية من خالل القاء المحاضر
ر
اتيجات التعليم والتعلم ف تتبع المؤسسة ستر

ونية  ة .  وااللكتر ي والمحاورة المباشر
 واستخدام اساليب االستنطاق والعصف الذهنر

 الحوكمة  اإلدارة: المليار الثان  -2

ر االقسام والكلية   • ونية بي   التجد وحدة حوكمة الكتر

 الموارد المالية  المادية : مليار الثال ال -3

ي القسم جميع االيرادات تذهب اىل الجامعة )الدراسات العليا النفقة الخاصة  •
ر
ال يوجد موارد مالية ف

 والدراسة المسائية . 

 أعضاء هيئة التدريس : المليار الرابا -4

تدريس  من مختلف االلقاب الللمية , يضم خمس تدريسيين بلقب استاذ دكتور عشرة تدريسيين   30يضم القسم  •

 بلقب استاذ مساعد دكتور  اربا عشرة تدريس  بلقب مدرس  تدريس   احد بلقب مدرس مساعد 

 الطل ة : المليار الخامس -5

قة االستيعابية للقسم فضال عن زيادة في طالب موزعين على اربع مراحل يفوق العدد الطا 1036يضم القسم  •

 العبأ التدريسي 

 ال ح  الللم  : المليار السادس -6

جميا ال حوث تنشر ضمن ممالت مح مة محلية  د لية عربية , ذلك للدم  جود دعم مادي للنشر    الممالت  •

 ان اكت  اكتر    –س وبس  –اللالمية ذات المستوع ات كال يت 

 خدمة الممتما : المليار السابا -7

 يشارك القسم بأم انات محد دة    رعاية الممتما المدن     جوانب مادية  ملنوية تتمثل بالزيارات الموقلية  •

 المناهج: المليار الثامن -8

 بانتظار الموا قات من المهات اللليا  القسم اال     مرحلة انتقال الا خطة مناهج موحدة بين الماملات اللراقية  •

 ذات اللالقة 

ا انث  خطة التحسين : يا

 استراتيمية المؤسسة التلليمية : المليار األ ل

 األنشطة المطلوبة  نقاط الضلف ت
اجراءات  

 التنفيذ 
 المسؤ لية

 الزمنيةالفترة 

 الى  من

1 

الدراسات  كلية ال تتوفر في ال

والمقترحات الخاصة  

بالتشريعات والقوانين  

واللوائح لالنتقال الى  

 . الالمركزية

تضمين  -1

التخصي

صات 

 المالية  
استقاللية  -2

 القرار 

 ال يوجد 
ضمن مسؤوليات  

 الجامعة
2019 2021 
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2 

في  للكلية مساهمات توجد ال

تفعيل التشريعات التي تشجع  

على االنتقال من المركزية 

الى الالمركزية في األداء 

 المؤسسي

بناء منظومة 

مستقلة تضمن 

اصدار التشريعات  

بما يتناسب  

 واالمكانات المتاحة 

وجود لجان  

تابعة الى الكلية  

تسهم في ايجاد 

نواة لصنع 

القرار متمثلة 

بمجلس الكلية 

 الموقر

  ضمن مسؤوليات

 الجامعة
2019 2021 

 

3 

  أصحاب  ةشاركم عدم
 التشريعات  اعداد  في المصالح 

  بخدمة الخاصة والقوانين
 المجتمع 

 

المؤسسة حكومية  

ذات ارتباط مع  

الوزارة تحكمها  

قوانين وتشريعات  

 محددة تسير وفقها 

 2021 2019 ليست ضمن التخصص  ال يوجد 

4 
  للتامين  أنظمة عدم وجود

 الصحي 

توجيهات  وجود 

 قيد التنفيذ 

مبادرة السيد 

رئيس الجامعة  

في الدعم  

الصحي مع  

العمل على  

استكمال  

مشروع  

المستشفى  

 الجامعي

ضمن صالحيات 

 الجامعة
2019 2021 

5 

نظام  كليةال فيتوفر ي ال

الستخدام   االخالقيةالضوابط 

 التقنيات الحديثة 

 

القسم وحدة علمية  

قائمة بحد ذاتها 

التقنيات  تستخدم 

الحديثة في  

التدريس ضمن 

 مناهجها 

 2021 2019 ضمن مختبرات الكلية تتوفر  

 

6 
تتضمن الخطة المالية   ال

 لمواجهةموارد مالية كافية 

 المخاطر المحتملة

العمل ضمن  

 االمكانات 

العمل على  

ايجاد منافذ 

 التمويل  

مختبر البيئة +  

الدراسات العليا على  

النفقة الخاصة + 

 الدراسة المسائية 

2019 2021 

7 
الى البنى   حاجة الكلية 

 التحتية

ضمن 

التخصيصات 

 المالية الواردة 

البناية قيد 

 االنجاز

الخطة المستقبلية   

 للكلية والجامعة 
2019 2021 

8 
 المختبرية األجهزة في نقص

 . منها الموجود وقدم

جميع برامج  

الحاسوب غير 

 اصلية  

 ال يوجد تحديث 
الوحدة االلكترونية في 

 الجامعة
2019 2021 

9 
توفر مواصفات المختبر عدم 

 GLPالجيد 

بحاجة الى دورات  

 واجهزة ومعدات 
 2021 2019 ادارة الكلية والجامعة ال يوجد تحديث 

10 
  لعدد  التخصيصات  توفر عدم

 الموازنة أبواب من كبير

االنتقال من  

المركزية الى  

 الالمركزية 

 2021 2019 صالحية الوزارة  اليوجد قانون 
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11 

ال يوجد فى المؤسسة 

التعليمية العدد الكافي من  

القاعات الدراسية ومكاتب  

أعضاء هيئة التدريس 

والمختبرات والورش  

 . والمعامل

 2021 2019 الكلية  متوفر  متوفر 

 

12 
  على  الكلية إمكانية في نقص

 البحثية المتطلبات توفير
 للتدريسين

 فقط متطلبات مادية  

دعم االبحاث 

في 

المستوعبات  

 العالمية

 2021 2019 الجامعة

 

13 

وحدة تحدد  كليةفي ال تتوفر ال

اجات الطلبة وتوفر تياح

المناسبة  جالخدمات والبرام

 . االحتياجاتلدراسة تلك 

وجود لجان طالبية 

مع اساتذة وقيادات  

 ادارية  

نطمح الى 

التطوير 

والتفعيل  

واعطاء 

 صالحيات اكبر 

 2021 2019 الجامعة

14 
  لدعم وحدة  الكلية في تتوفر ال

 االحتياجات ذوي من  الطلبة
 الخاصة 

 2021 2019 متوفر  متوفر  متوفر 

15 

  وحدة الكلية لدى توجد ال
  الخريجين لمتابعة تنظيمية
 توظيفهم، فرص ومتابعة

 تتضمن بيانات قاعدة وانشاء
 . الخريجين متابعة

ليس ضمن نشاط 

 الكلية 

ليس ضمن 

 نشاط الكلية

 ليس ضمن نشاط الكلية

2019 2021 

16 

 في تنظيمية وحدة توجد ال

تقوم على اجراء   كليةال

دراسات ميدانية تعطى  

مؤشرات عن فرص العمل  

 . المحتملة
 

متوفرة على 

 مستوى القسم

متوفرة على 

 مستوى القسم
 2021 2019 القسم العلمي 

17 

  على للعمل الجامعة تحتاج

توسيع المنح الدراسية من 

خالل التواصل مع الجامعات  

 . العالمية الرصينة

صالحية  صالحية الجامعة 

 الجامعة
 2021 2019 صالحية الجامعة 

18 

توجد ممثلية للطلبة في   ال

 لالستفادة ، كليةللاالدارة العليا 
 . الطالب وأفكار اراء من

متوفرة على 

 مستوى القسم

متوفرة على 

 القسممستوى 
 2021 2019 القسم العلمي 

 

19 
 للتسويق القابلة  البحوث  قلة

 العملي  والتطبيق

جميع بحوث القسم 

 تطبيقية 

متوفرة على 

 مستوى القسم
 2021 2019 القسم العلمي 

20 
  الجامعة موقع ربط عدم

  العالمية الدورية بالمجالت
 االلكترونية

صالحية  صالحية الجامعة 

 الجامعة

 الجامعة صالحية 
2019 2021 
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21 

عدم تطابق مخرجات  

الدراسات العليا مع المشاكل  

الموجودة في القطاعات  

 . العامة والخاصة

متطابقة جميع  

مشاريع الدراسات 

العليا تعالج 

مشكالت واقعية 

 في العراق  

 2021 2019 القسم متوفر 

22 

  ذات والمشاريع البحوث  قلة
 باحثين مع التعاوني الطابع

 ومؤسسات جامعات من
 . عالمية

عدم االنفتاح على 

الجامعات بسبب  

 الظرف الصحي  

عدم االنفتاح  

على الجامعات  

بسبب الظرف  

 الصحي  

عدم االنفتاح على 

الجامعات بسبب  

 الظرف الصحي  
2019 2021 

23 
قلة التخصيصات المالية  

 للبحوث

عدم وجود  

التخصيصات 

 المالية للبحوث

ضمن 

صالحيات 

 الوزارة 

ضمن صالحيات 

 الوزارة 
2019 2021 

 

24 
عدم تفعيل اليات التعاون بين  

 الجامعة والمنظمات المختلفة 

يوجد تعاون  

 محدود

السعي لتطوير  

 افاق التعاون
 2021 2019 القسم

25 
عدم تنظيم برامج لتدريب  

الطلبة في مؤسسات مختلفة 

 محليا وعالميا 

وجود التطبيق  

العملي للطلبة في  

المرحلة الرابعة  

وهو متوقف حاليا  

بسبب الظرف  

 الصحي 

وجود التطبيق  

العملي للطلبة  

في المرحلة  

الرابعة وهو 

متوقف حاليا  

بسبب الظرف  

 الصحي 

 2021 2019 الوزارة 

 

26 

ال توجد اتفاقيات مع االقسام  

الجامعات   فيالمناظرة 

العالمية الرصينة لتطوير 

المناهج واستضافة خبراء  

الجامعات العالمية  في جالمناه

لمناقشة آليات تقويمها  

 وتطويرها 

جاري العمل على  

 ذلك

جاري العمل 

 على ذلك 

 جاري العمل على ذلك 

2019 2021 

27 

  االعتماد شهادات وجود عدم
  في االكاديمية  للبرامج  الدولية

 . الجامعة
 

 ال يوجد 

 ال يوجد  ال يوجد 

2019 2021 

28 

ستراتيجيات  الر ييوجد تطو ال

  الجامعة فيالتعليم والتعلم 

ية الراجعة  غذوفقا لعملية الت

  فيتساعد  التيمن قبل الطلبة 

تقويم تلك االستراتيجية 

 وتطويرها 
 

متوفرة ضمن  

ستراتيجيات التعليم  

والتعلم التي يتبعها  

 القسم

متوفر بحالة 

 تطوير مستمر  
 2021 2019 القسم

29 
عدم توفير المتطلبات الالزمة 

 االجتياحاتلتعلم الطلبة ذوي 

التعليمية الخاصة من طرائق  

ال يحتوي القسم  

 على تلك الشريحة 

ال يحتوي القسم  

على تلك  

 الشريحة 

ال يحتوي القسم على 

 2021 2019 تلك الشريحة
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 ووسائل تقنية 

30 
ال يوجد نشر لنتاجات التعلم  

 أكاديمي لكل برنامج 

 

يتم النشر من خالل 

الموقع الرسمي  

 للجامعة 

يتم النشر من 

خالل الموقع 

الرسمي 

 للجامعة 

يتم النشر من خالل 

الموقع الرسمي  

 للجامعة 
2019 2021 

 


