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 المقدمة 
 

ٌأتً وضع خطة استراتٌجٌة لكلٌة طب حمورابً فً سٌاق توجه جامعة بابل نحو ارساء االسلوب   

تسعى الكلٌة إلى تحمٌك مكانة متمٌزة فً بٌئة أعمالها مع تهٌئة  حٌث, العلمً للتخطٌط المستمبلً

 واالستشارات واألبحاث التعلٌمٌة الخدمات تسوٌك وٌتبنى, مناخ تعلٌمً ٌتصف باالنفتاح والدٌنامٌكٌة

إطار الكلٌة المنتجة لخدمة المجتمع والحرص على تنمٌة رأس المال الفكري المتاح لدٌها فً 

التنافسٌة, لتحمٌك مركز تنافسً متمٌز بٌن منافسٌها , وال سبٌل أمام الكلٌة سوى  ومضاعفة لدراتها

على وفك رؤٌة متكاملة ورسالة واضحة ولٌم جوهرٌة وأهداف استراتٌجٌة والعٌة واالستفادة  تحركها

 من إمكاناتها التمنٌة ومواردها البشرٌة والمالٌة والمادٌة المتاحة, بما ٌحمك طموحات الكلٌة فً

 التعلٌمً. بالوالع االرتماء والنهوض

ولتحمٌك هذا الغرض تم تشكٌل لجنة الهٌكل التنظٌمً باإلضافة الى عدد من اللجان الساندة بموجب 

16/2/2022فً  586االمر االداري   

 
 

 :لجنة االعداد
 

 رئٌسا                                العمٌد                      الموسوي دمحم علً ا.د. هادي 

 عضوا      معاون العمٌد للشؤون العلمٌة                           ا.م.د.سهاد كاظم علً       

 عضوا                للشؤون االدارٌةمعاون العمٌد                م.د. مثنى سلٌم عبد االمٌر   

 عضوا                 الجودةمسؤول شعبة ضمان                    رجاء علً محٌسن.د. .ما

 عضوا           الدراسات والتخطٌطشعبة  مسؤول            ر.كٌمٌاوٌٌن اراس حامد عبدهللا
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 دراسة اليضع الراون للكلٌة

لمد شهدت السنوات االخٌرة زٌادة واضحة فً عدد الجامعات والكلٌات , فً المطاعٌن العام 

بعضها االخر فً جذب المزٌد من الطلبة والكفاءات التدرٌسٌة والخاص, ولد أخذ بعضها ٌنافس 

والبحثٌة فضال عن ازدٌاد التمدم فً التجدٌد على صعٌد المناهج التعلٌمٌة مما ٌتطلب اللحاق 

 .ل االكادٌمً وردم الفجوة الحاصلةبالتطور السرٌع فً طبٌعة العم

هن قبل هعالي وسيز التعلين  بفضل الجهىد التي بذلت 2017تأسست كلية طب حوىرابي عام  

 Integrated) الونهاج التكاهليوقد اعتود  العالي والبحث العلوي والسيد رئيس جاهعة بابل.

system) وعلٌه تم دراسة الوضع الراهن للكلٌة من خالل مجموعة من المماٌٌس  ,كونهاج دراسي

 والمؤشرات.

 تشخٌص الياقع الحالً للكلٌة لتحدٌد الفجية

 المعاٌٌر يالمؤشراتمقاٌٌس 

 أيال: الميارد البشرٌة  

 ) التدرٌسٌن(( الذي ٌمثل ممارنة بٌن المعٌار المٌاسً و المتحمك فعالً 1جدول )     

 

 

المعٌااااااااااار  فقرات معٌار)التدرٌسٌٌن(      حسب المؤشرات ت
 القٌاسً

النسااااااااااااااب 
المتحققااااااااة 

 فعال 

 النتٌجة  الفجية 

إلبببببى عبببببدد نسببببببة حملبببببة البببببدكتورا  )لمبببببب أسبببببتاذ(  1
%31 %70 التدرٌسٌٌن اإلجمالً.  -39%  سالب 

نسببببببة حملبببببة البببببدرجات العلمٌبببببة )أسبببببتاذ   أسبببببتاذ  2
%71 %50 مساعد( إلى عدد التدرٌسٌٌن اإلجمالً.   21%  ميجب 

نسببببة حملبببة شبببهادة البببدكتورا  إلبببى عبببدد التدرٌسبببٌٌن  3
%95 %80 اإلجمالً.   15%  ميجب 

( سببببنة إلببببى 20-11)مببببدة خدمببببة التدرٌسببببٌٌن للفئببببة  4
 عدد التدرٌسٌٌن اإلجمالً.

60% 47%  -13%  سالب 

 
5 

 أعمار التدرٌسٌٌن ضمن الفئات العمرٌة
( إلبببببببببى عبببببببببدد للتدرٌسبببببببببٌٌن 54-45( و)35-44) 

%86 %70 اإلجمالً.   16%  ميجب 
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 (: تحدٌد الفجوة حسب المعٌار المٌاسً والمتحمك فعالً )الموظفٌن والعمال(2جدول )

 

 

 

 ثانٌا: البنى التحتٌة

 والمتحمك فعالً )البنى التحــــتٌة(تحدٌد الفجوة حسب المعٌار  (:3جدول )     
 

المعٌاااااار  فقرات معٌار )البنى التحتٌة( حسب المؤشرات    ت
 القٌاسً

النساااااااااااب 
المتحققاااااة 

 فعال

 النتٌجة  الفجية 

 %90- صفر %90 نسبة توفر بناٌة عمادة الكلٌة. 1
 

 %70- 20 %90 نسبة توفر األبنٌة الملحمة فً الكلٌة. 2
 

 %40- 50 %90 نسبة توفر الماعات والمراكز الملحمة فً الكلٌة. 3
 

 %90- صفر %90 نسبة توفر أبنٌة األلسام العلمٌة فً الكلٌة. 4
 

 %70- 20 %90 الكلٌة.نسبة توفر الملحمات األخرى فً  5
 

 

 

 

المعٌاااااار  معٌار )الميظفٌن يالعمال(  حسب المؤشراتفقرات  ت
 القٌاسً

النساااااااااااب 
المتحققاااااة 

 فعال 

 النتٌجة  الفجية 

نسببببة المبببوظفٌن )دبلبببوم عبببالً   بكبببالورٌوس   دبلبببوم    1
%79 %60 فنً( الى عدد الموظفٌن اإلجمالً.  19% +  

نسببببة عبببدد المبببوظفٌن )إعدادٌبببة   متوسبببطة   ابتدائٌبببة(  2
%20 %20 الموظفٌن اإلجمالً.الى عدد    صفر 

نسببببة عبببدد العمبببال )ٌمبببرا وٌكتبببب( إلبببى عبببدد المبببوظفٌن  3
%20 صفر %20 اإلجمالً. -  

 نسبة عدد الموظفٌن من الفئة العمرٌة للموظفٌن 4
%17 %60 ( سنة الى عدد للموظفٌن اإلجمالً.30-39)   43%  -  

 نسبة عدد الموظفٌن ممن لدٌهم خدمة ضمن فئة 5
%19 %60 ( سنة الى عدد الموظفٌن اإلجمالً.11-20)   41%  -  
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 ثالثا: البحيث يالمجالت العلمٌة يالتألٌف يالترجمة  

 )البحوث والمجالت العلمٌة  تحدٌد الفجوة حسب المعٌار المٌاسً والمتحمك فعالً (: 4جدول )   
 والتألٌف والترجمة(                

 

فقاااااارات معٌااااااار )البحاااااايث يالمجااااااالت العلمٌااااااة( حساااااااب  ت
 المؤشرات

المعٌاااااار 
القٌاسااااااا

 ي

النسااااااااااااااااااااب 
المتحققاااااااااااااااة 

 فعال 

 النتٌجة  الفجية 

  %43  %133 %90 نسبة عدد البحوث المنشورة إلى عدد التدرٌسٌٌن. 1

نسبببة عببدد البحببوث المنشببورة فببً الخببارب إلببى عببدد البحببوث  2
  %38  %88 %50 اإلجمالً.

نسببببة عبببدد الكتبببب المؤلفبببة والمترجمبببة إلبببى عبببدد التدرٌسبببٌٌن  3
  % 10- صفر %10 اإلجمالً.

نسبببة عببدد الكلٌببات التببً تصببدر مجلببة علمٌببة الببى عببدد كلٌببات  4
    %90 الجامعة

 

 رابعا: الطلبة

 طلبة الدراسات االولٌة الصباحٌة  

 (طلبة الدراسات االولٌة الصباحٌة)( تحدٌد الفجوة حسب المعٌار والمتحمك فعال 5جدول )  

المعٌااااااااااااااااااار  ( حسب المؤشراتالطلبة الصباحًفقرات معٌار ) ت
 القٌاسً

النساااااااااااااااب 
المتحققاااااااااة 

 فعال 

 النتٌجة  الفجية 

 3 13-1 10 -1     طالب(التخصصات الطبٌة -تدرٌسً) 1
 سلبٌة

 20 40-1   20-1 طالب(التخصصات العلمٌة -تدرٌسً) 2
 سلبٌة

   30-1 طالب(التخصصات االنسانٌة -تدرٌسً) 3
 

   48-1  35-1    أعداد الطلبة الى لاعة التدرٌس 4
 

 

 خامسا: خدمة المجتمع/ الٌات التعاين مع المجتمع

 (خدمة المجتمع / آلٌات التعاون مع المجتمع)تحدٌد الفجوة حسب المعٌار والمتحمك فعالً  (:6جدول )   

المعٌااااااااااااااااااار  ( حسب المؤشراتخدمة المجتمعفقرات معٌار ) ت
 القٌاسً

النساااااااااااااااب 
المتحققاااااااااة 

 فعال 

 النتٌجة  الفجية 

نسببببة أعضببباء هٌئبببة التبببدرٌس البببذٌن شببباركوا بفعالٌبببة فبببً  1

 %54- %26 %80    خدمة المجتمع الى عدد هٌئة التدرٌس االجمالً
 سلبٌة

 صفر %100 %  100 مجور النشاطات الطبٌة وصحة المجتمع  2
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 سادسا: التعلٌم يالتدرٌب المستمر 

 (التعلٌم والتدرٌب المستمرتحدٌد الفجوة حسب المعٌار والمتحمك فعالً ) (:7جدول )  
 

فقااااارات معٌاااااار )التعلاااااٌم يالتااااادرٌب المساااااتمر( حساااااب    ت
 المؤشرات

المعٌاااااااااااااار 
 القٌاسً

النساااااااااااااااااب 
المتحققاااااااااااة 

 فعال

 النتٌجة الفجية 

1 
نسبببة عببدد المشبباركٌن فببً الببدورات التدرٌبٌببة مببن أعضبباء 

 موجب %4  %34 %30 عددهم اإلجمالً فً الكلٌة.هٌئة التدرٌس إلى مجموع 

2 
نسببببببة عبببببدد المشببببباركٌن فبببببً البببببدورات التدرٌبٌبببببة مبببببن 

 موجب %28  %58 %30 الموظفٌن إلى نسبة العدد اإلجمالً للموظفٌن فً الكلٌة.

3 
نسببببة عبببدد المشببباركٌن فبببً ورل العمبببل مبببن التدرٌسبببٌٌن 

 موجب %7  %32 %25 الى مجموع أعضاء هٌئة التدرٌس فً الكلٌة.

4 
نسبببة عببدد المشبباركٌن فببً ورل العمببل مببن المببوظفٌن فببً 

 سالب %11- %14 %25 الكلٌة الى مجموع الموظفٌن فً الكلٌة.

5 
نسبببببة عببببدد المشبببباركٌن فببببً الببببدورات التدرٌبٌببببة خببببارب 

 موجب %6  %34 %20 الكلٌة من التدرٌسٌٌن الى عدد التدرٌسٌٌن اإلجمالً.

6 
الببببدورات التدرٌبٌببببة خببببارب نسبببببة عببببدد المشبببباركٌن فببببً 

الكلٌبببة مبببن المبببوظفٌن البببى العبببدد اإلجمبببالً للمبببوظفٌن فبببً 
 موجب %11  %31 %20 كلٌات الكلٌة.

7 
نسبببة عببدد الببدورات الممامببة فببً الكلٌببة الببى عببدد الببدورات 

 سالب %43- %57 %100 المخططة.

 

 سابعا: المكتبة العلمٌة يالمعليماتٌة

 (المعٌار والمتحمك فعالً )المكتبة العلمٌة والمعلوماتٌة(: تحدٌد الفجوة حسب 8جدول )

فقااااااااارات معٌاااااااااار )المكتباااااااااة العلمٌاااااااااة يالمعليماتٌاااااااااة(                ت
 حسب المؤشرات

المعٌاااااااااااااار 
 القٌاسً

النسااااااااااااااااااااااب 
المتحققااااااااااااااااة 

 فعال 

 النتٌجة  الفجية 

-عبببدد الكتبببب اإلجمبببالً إلبببى عبببدد الطلببببة اإلجمبببالً )كتببباب 1
 طالب(.

(6-1) 3   

الطلببببة اإلجمبببالً إلبببى عبببدد عنببباوٌن الكتبببب المتبببوفرة عبببدد  2
 عنوان(.–)طالب 

(1-3) 16   

عبببببببدد مسبببببببتخدمً المكتببببببببة االفتراضبببببببٌة البببببببى مجمبببببببوع  3
 التدرٌسٌٌن وطلبة الدراسات العلٌا.

(1-1) 1   

عبببدد طلببببة الدراسبببات العلٌبببا إلبببى عبببدد الرسبببائل االطبببارٌ   4
 رسالة(.-الجامعٌة )طالب

   ال ٌوجد (1-10)

عبببدد الطلببببة مبببن رواد المكتببببة إلبببى العبببدد اإلجمبببالً للطلببببة  5
 بالكلٌة.

(3-10) 5   

-)طالببببب عببببدد الطلبببببة اإلجمببببالً إلببببى عببببدد الكتببببب المعببببارة 6
 كتاب معار(.

(1-3) 2   

   1 (10-6)عببببببدد المببببببوظفٌن ذوي االختصبببببباص فببببببً المكتبببببببات إلببببببى  7
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 إجمالً الموظفٌن فً مكتبة الكلٌة.

 يالمناوج التعلٌمٌةثامنا: التدرٌس 

 (التدرٌس والمناهج التعلٌمٌةتحدٌد الفجوة حسب المعٌار والمتحمك فعالً )(: 9جدول)
 

 ( التدرٌس يالمناوج التعلٌمة)فقرات معٌار  ت
 حسب المؤشرات  

المعٌااااااااااار 
 القٌاسً

النساااااااااااااااااااب 
المتحققااااااااااااااة 

 فعال 

 النتٌجة  الفجية 

العبببببدد اسبببببتخدام اسبببببتراتٌجٌات التبببببدرٌس المعاصبببببرة إلبببببى  1
 الكلً للتدرٌسٌٌن.

70% 100%  30%  

عببببدد الممبببببررات الدراسبببببٌة أسبببببوعٌا إلبببببى عبببببدد السببببباعات  2
 المعتمدة فً الكلٌة.         

33% 37.5%  4.5%  

 
 

  SWOTتحلٌل 

ٌبنى تموٌم الوضع الحالً على نتائج دراسة التموٌم الذاتً للكلٌة , فضال عن نتائج تحلٌل نماط الموة 

وذلن لتمدٌم صورة والعٌة لهذا الوضع والتحدٌات SWOT) والضعف والفرص والتهدٌدات )تحلٌل 

 التً تواجه تنفٌذ االستراتٌجٌة وسبل مواجهتها والتعامل االٌجابً معها.

 

 نقاط القيةأيال: 

 المؤسسً. االعتماد االكادٌمً . سعً الكلٌة المتواصل الى تحمٌك ضمان الجودة والحصول على1

 . شٌوع ثمافة التمٌز والسعً الى االرتماء بالكلٌة.2

 . توافر الموارد البشرٌة والمادٌة.3

 . تتمٌز الكلٌة بوجود الماب علمٌة عالٌة.4

 متمٌزة.. امتالن الكلٌة مكتبة الكترونٌة 5

 .. امتالن الكلٌة مالكات مؤهلة إلدارة التعلٌم االلكترون6ً

 

 ثانٌا: نقاط الضعف

 للة الموارد البشرٌة. .1

 ضعف التنسٌك بٌن الكلٌة وسوق العمل.. 2

 ضعف تبنً نظم االدارة االلكترونٌة فً الكلٌة.. 3

 للكلٌة.ضعف اعتماد نظام التوصٌف الوظٌفً للعاملٌن فً االجهزة االدارٌة   .4

 ضعف نظام الحوافز الذي ٌشجع على االبداع واالبتكار فً البحث العلمً. .5

 . لدم االبنٌة وعدم مالئمتها بما ال ٌسم  للكلٌة بالتوسع .6
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 ثالثا: الفرص

 أمكانٌة فت  مكاتب استشارٌة فً الكلٌة. .1

 امكانٌة التنسٌك مع المنظمات الحكومٌة والخاصة لعمل شراكات مفٌدة. .2

 الكلٌة لتنفٌذ االستراتٌجٌة وتضامن اصحاب المصلحة من اجل انجاحها.دعم لٌادة  .3

 تنوع برامج الدراسات العلٌا فً الكلٌة بما ٌلبً متطلبات المجتمع. .4

 

 رابعا : التىدٌدات

 . أعداد الطلبة الممبولٌن تفوق الخطة االستٌعابٌة للكلٌة.1

 . منافسة الجامعات والكلٌات االهلٌة, التً بدأت تمتحم تخصصات علمٌة كانت حكرا 2

 على الكلٌات الحكومٌة.   

 . التغٌر المستمر فً سوق العمل.3

 . التطور المتسارع فً المناهج الدراسٌة العالمٌة وصعوبة مواكبتها.4

 للتعاون أو التدرٌب. . الوضع االمنً للبلد والذي ٌمنع استخدام خبرات دولٌة سواء5
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 المكينات االساسٌة لبناء الخطة االستراتٌجٌة 

 
 رؤٌة ال
 

رؤٌة كلٌة طب حمورابً هً التمٌز والرٌادة والمرجعٌة العلمٌة فً العلوم الطبٌة كافة مستندة بذلن 

 تكاملً.على البدء بمنهاب طبً عالمً حدٌث 

 

 الرسالة

الخدمات الصحٌة للفرد والمجتمع وان  أفضل اعداد كوادر طبٌة لادرة على تحمٌكرسالة الكلٌة فهً 

 .تكون لادرة على المنافسة محلٌا وعالمٌا عبر النشاطات العلمٌة والبحثٌة واالجتماعٌة

 

 االوداف االستراتٌجٌة

 

  لتمدٌم  فً ظل ادارة الجودة الشاملة طبٌة مؤهلة مهنٌا وعلمٌا وبحثٌا كوادر اعداد 

  للمجتمع.طبٌة الخدمات ال     

  ٌوفً جمٌع االختصاصات   ا من حملة الماجستٌر والدكتوراــاعداد كوادر طبٌة عل 

 .االساسٌة السرٌرٌة ةـــالطبٌ     

  التنسٌك الوثٌك مع وزارة الصحة لتمدٌم خدمات طبٌة استشارٌة للفرد والمجتمع. 

   بحوث علمٌة اكادٌمٌة وتطبٌمٌة تهتمعزٌز حركة البحث العلمً من خالل تحمٌك ت 

 .لصحٌة والبٌئٌة المختلفةابحل المشاكل      

  .تبنً أسالٌب حدٌثة فً التعلٌم المدمج 

  ,تطوٌر البنى التحتٌة للكلٌة من انشاء بناٌات لماعات التدرٌس والمختبرات التعلٌمٌة 

 والمهارات السرٌرٌة.    

  .بناء عمادة مستملة بجمٌع ملحماتها 
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 الوداف يالمؤشرات القٌاسٌة للكلٌةجديل العملٌة التطبٌقٌة للخطة االستراتٌجٌة يفق ا

 

المخرجااااااااااااااااااااااااااااات  الىدف االستراتٌجً ت
 المطليبة

مؤشاااااااااااااااارات 
 القٌاس

مسااااااااااؤيلٌة 
 التنفٌذ

 التيقٌت الزمنً

 يتنمٌاااة يتطااايٌر تااادرٌب 2
 البشاااااااااااارٌة الماااااااااااايارد

 لتلبٌااااااااااة ياسااااااااااتثماروا
 الكلٌاااااااااااااة متطلباااااااااااااات
 يالمجتمع.

ديرة ييرشااااااااااااااااة   
عمااااااال اي نشااااااااطٌن 
لكاااااال ميظااااااف فااااااً 

 السنة الياحدة.

مقااااادار كفااااااءة 
يعمااااال يدقاااااة 

 الميظف.

د. مثناااااااااااااى 
سااااالٌم عباااااد 

 راألمٌ

 %222 كل سنة

 اإلدارٌااااة الاااانظم تطاااايٌر 0
 معاااااااااٌٌر ٌحقااااااااق بماااااااا
 الجيدة.

نظام   26استخدام

بكل  الكترينً
 المجاالت االدارٌة 

تحقٌاااق اسااار  
 تقنٌة يدقه.

د. مثناااااااااااااى 
سااااالٌم عباااااد 

 راألمٌ

0202 

- 
0200 

222% 

 المالٌااااة الماااايارد تعظااااٌم 3
 للكلٌة.

استخدام نظام التعلٌم 
 الميازي.

زٌاااااااااااااااااااااااااادة 
مااااااااااااااادخيالت 

 .ةالكلٌة المالٌ

د. وااااااااااااادٌل 
عبدااللااااااااااااه 

 كربل

0202 222% 

 عالمٌاااااة منااااااوج إتباااااا  4
 يضاااااااع فاااااااً رصاااااااٌنة
 االساااااااتراتٌجٌة الخطاااااااط
 للكلٌة

االتفااام مااع جامعااات 
عالمٌااااة مثاااال لسااااتر 

 الكيفة.يجامعة 

ميائماااااااااااااااااااااة 
المنااااااااااااااااااااوج 
ياساااااااااااااااااالٌب 

 التعلٌم.

د. وااااااااااااادي 
 ًدمحم علاااااااااااا
 الميسيي

0202-  

0200 

222% 

 فااااً الفاعلااااة المساااااومة 5
 الخاااادمات أفضاااال تقاااادٌم

 المشاااااااااااااكالت يحااااااااااااال
 للمجتمع

عماال مشااتر  مااع -2

 تربٌة بابل سنيٌا.
اعمااااال مشااااتركه  -0

مااااااع صااااااحة باباااااال 
 سنيٌا.

مقاااااااااااااااااااااااادار 
النىاااااااااااااااااي  
الثقاااااااااااااااااااااافً 
الصااااحً لااااد  

التربٌاااة. طلباااة 
يتطااااااااااااااااااايٌر 
العماال الصااحً 
بكافاااااااااااااااااااااااااة 

 مجاالته.

د. علااااااااااااااً 
 صالح بٌعً

0202 

- 
0200 

222% 

تعزٌاااااز البناااااى التحتٌاااااة  6
 للكلٌة

مختبااااااارات محدثاااااااة 
يمجىاااااااااااااااااااااااااااااااازة 
بالتكنيليجٌااااااااااااااااااااااة 

 يالتقنٌات الحدٌثة

عااااااااااااااااااااااادد  -
المختباااااااارات 

 الجدٌدة 
عاااااااااااااااااااااااااادد -

المختبااااااااااااارات 
التاااااااااااً زيدت 

 بالتقنٌة

الىندسٌة 
 يالدٌيان 

) قسم  
 المشارٌع(

0202- 

0200 

02% 

تمكااااااااااااااٌن الكاااااااااااااايادر  7
 التدرٌسٌة

رفاااااااااااااااع نسااااااااااااااابة 
الحاصااااااااالٌن علاااااااااى 
الاااااادكتيران مقارنااااااه 

 بحملة الماجستٌر

نساااااابة اعلااااااى 
ماااااااان حملااااااااة 
شااااااااااااااااااااااىادة 
الااااااااااااااادكتيران 
مقارناااه بحملاااة 
شااااااااااااااااااااااىادة 

 الماجستٌر

مكتاااااااااااااااااااب 
المساااااااااااااعد 
للشااااااااااااؤين 

 العلمٌة 

0202 - 
0206  

222% 
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 الميضيعً التقيٌم 8
 وٌئات ألعضاء
 على يالتأكٌد التدرٌس
 كل فً الشاملة الجيدة

 من به  ٌقيمين ما
 يتحقٌق أعمال،
 بٌن التيازن

 مجاالت فً مساوماتىم
 يالبحيث التدرٌس
 المجتمع. يخدمة

المشاركات البحثٌة 
يالنشاطات العلمٌة 
يالمجتمعٌة بما ال 
ٌقل عن اثنٌن 

 سنيٌا

مقاااادار عطاااااء 
الىٌئااااااااااااااااااااات 
التدرٌسااااااااااااااٌة 
يتطيروااااااااااااااااا 
التدرٌساااااااااااااااً 
يالبحثااااااااااااااااااً 
ينشاااااااااااااااااطىا 

 المجتمعً.

د. علااااااااااااااً 
 صالح بٌعً

 %222 كل سنة

 فً الفاعلة المشاركة 9
 يتطيٌر البحث تنمٌة
 بما المنظم العلمً
 احتٌاجات مع ٌتفق

 .المجتمع

اقامة ثالث مؤتمرات 
 سنيٌا.

مقاااادار النشاااار 
البحثااااً الااااذي 
ٌتياكااااااب مااااااع 
التطاااااااااااااااااااااير 
العلمااااااااااااااااااااااً 
 يالمجتمعً .

د. وااااااااااااادي 
دمحم علااااااااااااً 

 الميسيي

 %52 كل سنة

 المتمٌز االستخدام 22
االتصاالت  لتقنٌات

 يتطيٌر يالمعليمات
جمٌع  فً البرمجٌات
 المجاالت فً التطبٌقات
 ياإلدارٌة. التعلٌمٌة

 

استخدام ثالث منصات 
تعلٌمٌة  للنىي  
من االزمات التً 
تمنع الطالب من 
الحضير للكلٌة 
يمياصلة التعلٌم 

 عن بعد.

مقاااااااااااااااااااااااادار 
اسااااااااااااااااااتجابة 
متطلبااااااااااااااااااات 
المنصااااااااااااااااات 
االلكترينٌاااااااااااة 
فااااً التياصاااال 
العلمااااااااااااااااااااااً 
ياجااااااااااااااااااااراء 
االمتحانااااااااااااات 
ماااااااع الطلباااااااة 
يتحقٌاااااااااااااااااااق 
افضاااااااااااااااااااااااال 
الخااااااااااااااااادمات 
االدارٌاااااااااااااااااااة 

 الكترينٌا.

د. صااااااااااافاء 
 جياد كاظم

0202 - 
0200 

222% 


