
                                                                                                                       

 

 

  2026-2021الخطة االستراتيجية لألعوام 

 الفنون المسرحيةقسم 

 لجنة االعداد

 رئيسا                            رئيس قسم الفنون المسرحية                              أ.م.د أمير هشام عبد العباس    

 عضوا                            مقرر قسم الفنون المسرحية                     م.د اشكان حسين غالي                    

 عضوا                                       تدريسي        أ.م.د علي عبد األمير عباس                   

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بابل

 كلية الفنون الجميلة

 قسم الفنون المسرحية



 المسرحيةرؤية قسم الفنون 

التمثيل اعتمد قسم الفنون المسرحية التواصل البنيوي والشكلي المعرفي الفني والجمالي بآليات الفنون  جميعها وخاصة)        

واإلخراج واالدب والنقد والتقنيات والسمعية والمرئية ( وتعزيز المناهج الدراسية المقررة بالعروض المسرحية االنية والمسجلة 

واألفالم السينمائية والمهرجانات المسرحية والندوات الفنية والثقافية والحلقات النقاشية والدورات التدريبية ضمن التخصصات 

ة وذلك باستخدام تقنيات فنية وكوادر مثقفة وتدريسين من اصحاب الشهادات والخبرة العملية  بحيث يكون هذا القسم الفنية المعني

موردا ومصدرا لرفد مؤسسات الدولة التعليمية والفنية والثقافية والقطاع الخاص بالكوادر الفنية المتخصصة في مجال الفنون 

ارة الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي وفي ضوء المعايير التي تراها وزارة التعليم المسرحية والسينمائية طبقا لمواصفات إد

العالي والبحث العلمي من أجل النهوض بالواقع الفني والثقافي والجمالي والذائقة الفنية للمجتمع ومؤسسات الدولة من أجل 

 تحقيق األهداف العامة للدولة  .

 رسالة قسم الفنون المسرحية

يسعى قسم الفنون المسرحية في تحقيق أهدافه من خالل إعداد كوادر علمية وفنية متخصصة في الفنون المسرحية        

والسينمائية وغرس القيم الثقافية الجمالية والمثل األخالقية والسلوك المجتمعي الحسن والتربوي بشكل خاص في شخصيات 

والرقمية في مجال معالجة المشاكل الثقافية والفنية التي يعاني منها البلد ومؤسسات الطلبة الخريجين وتبني الوسائل العلمية والفنية 



الدولة وتنمية كفاءة العمل كفريق واحد في مواجهة المشاكل واثبات الجدارة الفنية والجمالية والتربوية للطلبة الخريجين على 

كاديمي في تخصص الفنون المسرحية وزيادة الوعي الفني ضوء المعايير والمواصفات العلمية في مجال الجودة واالعتماد األ

 ة.والجمالي لبناء الدولة المدنية الحضاري

 أهداف قسم الفنون المسرحية          

يهدف قسم الفنون المسرحية إلى سد حاجات المجتمع والكوادر المتجددة للمالكات الفنية ومتطلبات مجال الفنون المسرحية 

بفن التمثيل واإلخراج واالدب والنقد والتقنيات والسمعية والمرئية في القطاعين العام والخاص باإلضافة  والسينمائية المتخصصة

 إلى األهداف التالية:

 التطوير المستمر لطرائق التدريس الحديثة والسعي دوما إليصال المواد الدراسية المختلفة ألذهان الطلبة من خالل تطبيقها .1

 نيات المساعدة السمعية والبصرية التي تساعد الطلبة في عمليات الفهم واإلدراك الحسي والعلمي.تقديم أفضل الوسائل والتق .2

 التعامل بالمنهج البحثي والجمالي والفني ألساتذة القسم من خالل التدريب والتفرغ وااليفاد العلمي واالطالع على .3

 توى المحافظة او البلد أو خارجه ونقل تلكتجارب األقسام العلمية المناظرة في كليات الفنون الجميلة على مس .4

 التجارب بما يتالءم مع البيئة الفنية والثقافية والسلوكية في مجتمعنا خصوصا عندما نرفد ذلك بأساتذة خريجين جامعات عالمية. .5



بحثية الميدانية وتفعيل تفعيل األنشطة األخرى المكملة للنشاط الفني والعلمي والجمالي كاألنشطة الرياضية واألدبية والزيارات ال .6

 المحاورات المناظرة وحلقات دراسية سمنرات من اجل االرتقاء والتكامل لتخريجينا طلبة القسم.

عملية تنفيذ الخطة االستراتيجية وفق االهداف ) للكلية وتنفذها ضمن الخطة.المستقبلية تحديد االهداف العلمية االستراتيجية  .7

 حسب  2026-2021من قبل الكليات لسنة العلمية والمؤشرات القياسية لمدة خمس سنوات وخالل الفترة الزمنية المحددة 

 .االرشادي(( المرفق طيا  علما  بان الجدول موجود ضمن الدليل 1جدول رقم )ال

 

 ت

 

 

 الهدف

 

 

 المخرجات المطلوبة

 

 

 مؤشرات القياس

 

التنفيذ من قبل  مسؤولية

 الكلية
 

 تاريخ بداية التنفيذ

 المكلف القسم

1 

 

 

 

تدريب وتطوير وتنمية الموارد البشرية 

الجامعة واستثمارها لتلبية متطلبات 

 والمجتمع

 

 

 

 

والطاقات البشرية كفاءة الكوادر 

 التدريسية

 

تطوير الكادر التعليمي 

من والمؤسسي في القسم 

خالل رفع الكفاءة 

 التدريسية

 

رئاسة 

 القسم

 

 رئيس القسم

 

 

2021 

 

 

 

االداري في  تطوير الكادر

 باالختصاص الدقيقالقسم 

 

رئاسة 

 القسم

 

 رئيس القسم

 

 

2021 

التعليم  رفع كفاءة

 االلكتروني

رئاسة 

 القسم
 2021 رئيس القسم



2 

 

 

 

 م االدارية بما يحقق معاييراالنظ رفع كفاءة

 الجودة

 

 

 

 جودة عاليةذو تعليم 

 الكلية انجاز التقرير الذاتي
وحدة ضمان 

 الجودة
2021 

 الكلية انجاز خطة تحسين
وحدة ضمان 

 الجودة
2021 

 

 انجاز تقرير المطابقة

 

 الكلية

 

وحدة ضمان 

 الجودة

2021 

3 

 

مؤسساتية مع نظيراتها ذات شراكات 

 التصنيف العالمي

 

 القسم منرفع مستوى تصنيف 

عقد شراكات مع مؤسسات خالل 

 عالمية

السعي الدؤوب الى 

تشجيع التدريسين 

الباحثين الى نشر البحوث 

 عالمية في مستوعبات

 

 الكلية

 

الباحثين من 

 التدريسين

2021 

 

4 

 كليةالموارد المالية لل تعضيد
توسيع دائرة المدخالت لتوازي 

 المخرجات

الدراسة اعادة فتح 

 المسائية في الكلية
 مجلس الكلية الكلية

2021 

 
 كتب االستشاريمتفعيل ال

في الكلية لرفع االنتاجية 

 المؤسسية

 الكلية

مجلس الكلية / 

اللجنة المركزية 

الخاصة بالمكتب 

 االستشاري

2012 

5 

 

 

 

رصين في وضع  منهج عالمياالستدالل ب

 للجامعة االستراتيجيةالخطط 

 

 

 

وتحديث المناهج في تطوير 

الدراسات االولية والعليا وتوأمتها 

في الجامعات العالمية  مع نظيراتها

 ذات التصنيف العالمي

 

تعاون ثقافي والعلمي عقد 

جامعة بابل/ كلية بين 

قسم  -الفنون الجميلة

لفنون المسرحية ا

 وجامعات اخرى عالمية

 

 

 القسم

 

 

 رئيس القسم

2021 



6 

 

 

 القسممعايير الجودة في  أفضلتطبيق 

 

 

 

عند الطلبة  دعم االبداع واالبتكار

 واالساتذة

اقامة مهرجان مسرحي 

 طالبي
 القسم

 2021 رئيس القسم

اقامة مهرجان مسرحي 

يختص بمسرح الطلبة 

 الجامعي

 القسم
 2021 رئيس القسم

7 

 

 

 

 استحداث االبنية

 

 

 

حداث ابنية لصفوف وورش است

التعليمية  تختص بواقع العملية

 للقسم

 

استغالل الفضاءات التابعة 

 للقسم في البناء والتشييد

 

 القسم
 

 رئيس القسم

2021 

 

 

 مختبر حاسوب استحداث

 وصف ذكي

 

 القسم
 

 رئيس القسم

 

2021 

 

 

 

 



 ( تشخيص الواقع احلايل للكلية لتحديد الفجوة2جدول رقم )

 القياسي املتحقق فعالحتديد الفجوة حسب املعيار : (1جدول )

 ت
 فقرات معيار)التدريسيني(

 حسب املؤشرات

املعيار 
 القياسي

النسب 
املتحققة 

 فعال
 النتيجة الفجوة

%44 %26 %70 نسبة محلة الدكتوراه ) لقب أستاذ ( إىل عدد التدريسيني اإلمجايل. 1  ادىن من املعيار 

2 
إىل عدد التدريسيني نسبة محلة الدرجات العلمية )أستاذ + أستاذ مساعد( 

 اإلمجايل.
50% 69.5%  +18.5%  اعلى من املعيار 

%82 %80 نسبة محلة شهادة الدكتوراه إىل عدد التدريسيني اإلمجايل. 3  +2%  اعلى من املعيار 
%91 %60 ( سنة إىل عدد التدريسيني اإلمجايل.20-11مدة خدمة التدريسيني للفئة ) 4  +31%  اعلى من املعيار 



 املوظفني

وكلياهتا وميكن إدراج الفئة العمرية ومدة اخلدمة للموظفني( يف رائسة اجلامعة  العنوان الوظيفي, يف ضوء البياانت واملعلومات اليت توفرت للجنة حول )التحصيل العلمي,
 ( الذي ميثل مقارنة بني املعيار القياسي واملؤشر املتحقق فعالً إلجياد الفجوة.2جدول )

 
 حتديد الفجوة حسب املعيار القياسي واملتحقق فعالً )املوظفني والعمال(: (2جدول )

 ت
 

 املوظفني والعمال()معيار فقرات 
 حسب املؤشرات

املعيار 
 القياسي

النسب 
املتحققة 

 فعال
 النتيجة الفجوة

    %60 نسبة املوظفني)دبلوم عايل + بكالوريوس + دبلوم فين( اىل عدد املوظفني اإلمجايل. 1
    %20 نسبة عدد املوظفني )إعدادية + متوسطة + ابتدائية( اىل عدد املوظفني اإلمجايل. 2

 
5 

(إىل عدد 54-45( و)44-35التدريسيني ضمن الفئات العمرية ) أعمار
 للتدريسيني اإلمجايل.

70% 86%  +16%  اعلى من املعيار 



    %20 اإلمجايل.نسبة عدد العمال )يقرا ويكتب( إىل عدد املوظفني  3
    %60 (سنة اىل عدد للموظفني اإلمجايل.39 -30نسبة عدد املوظفني من الفئة العمرية للموظفني ) 4
    %60 ( سنة اىل عدد املوظفني اإلمجايل.20-11نسبة عدد املوظفني ممن لديهم خدمة ضمن فئة ) 5

 
 البىن التحتية -اثنيا:               

أبنية األقسام العلمية  األبنية امللحقة, القاعات واملراكز, الكليات،يف ضوء البياانت واملعلومات اليت توفرت للجنة حول البىن التحتية املتضمنة )أبنية عمادات           
 واملتحقق فعالً إلجياد الفجوة.( الذي يوضح املقارنة بني املعيار القياسي 3( وميكن إدراج اجلدول ) 1وامللحقات األخرى( كما مبني يف امللحق ) 

 

 

 

 



 التحتية( )البىنواملتحقق فعاًل حتديد الفجوة حسب املعيار  :(3اجلدول )

 حسب املؤشرات التحتية()البىن  فقرات معيار ت
املعيار 
 القياسي

النسب 
 املتحققة

 النتيجة الفجوة

    %90 نسبة توفر أبنية عمادات كليات اجلامعة. 1

    %90 األبنية امللحقة يف كليات اجلامعة.نسبة توفر  2

    %90 نسبة توفر القاعات واملراكز امللحقة يف كليات اجلامعة. 3

 %10 %90 %90 نسبة توفر أبنية األقسام العلمية يف كليات اجلامعة. 4

ادىن من املعيار 
 القياسي

    %90 نسبة توفر امللحقات األخرى يف كليات اجلامعة. 5

 

         



 البحوث واجملالت العلمية والتأليف والرتمجة -: لثااث 

فة واملرتمجة( من خالل البياانت واملعلومات اليت توفرت للجنة حول أعداد البحوث املنشورة داخليا وخارجيا , )عدد اجملالت العلمية وعدد الكتب املؤل           
 الذي يبني املقارنة بني املعيار القياسي واملتحقق فعالً إلجياد الفجوة. (4الصادرة من كليات اجلامعة وميكن إدراج جدول )

 والرتمجة()البحوث واجملالت العلمية والتأليف  حتديد الفجوة حسب املعيار القياسي واملتحقق فعالً : (4جدول )

 

 فقرات معيار )البحوث واجملالت العلمية( ت
 حسب املؤشرات

املعيار 
 القياسي

النسب 
 املتحققة

 فعال

الفجو
 النتيجة ة

%90 نسبة عدد البحوث املنشورة إىل عدد التدريسيني. 1  100%  +10
% 

اعلى من املعيار 
 القياسي

%50 نسبة عدد البحوث املنشورة يف اخلارج إىل عدد البحوث اإلمجايل. 2  32%  18
% 

ادىن من املعيار 
 القياسي



التدريسيني اإلمجايل.نسبة عدد الكتب املؤلفة واملرتمجة إىل عدد  3  10%  10% ال  
 توجد

متساوية مع املعيار 
 القياسي

%90 نسبة عدد الكليات اليت تصدر جملة علمية إىل عدد كليات اجلامعة. 4  90%  
ال 
 توجد

متساوية مع املعيار 
 القياسي

         

 اهليكل التنظيمي -: رابعا        

يفضل مراجعته وتطويره يف ضوء االجتاهات املستقبلية للجامعة حبيث يتضمن كل مقومات جناح اخلارطة  تنظيمي،يتوفر لدى رائسة جامعة اببل وكلياهتا هيكل           
 املركزية والالمركزية اإلدارية(. –التوصيف الوظيفي الدقيق  –التنسيق واالتصاالت  –واملسؤوليات  )الصالحياتالتنظيمية 

 

 الطلبة -: خامسا        

الدراسات األولية  الصباحية،( واخلاصة بطلبة الدراسات األولية 7,6,5من خالل البياانت واملعلومات اليت توفرت للجنة حول أعداد الطلبة...اجلداول )           
 املسائية والدراسات العليا متثل مقارنة بني املعيار القياسي واملتحقق فعالً إلجياد الفجوة.



 طلبة الدراسات األولية الصباحية     
 

 طلبة الدراسات األولية الصباحية()فعاًل حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق : (5جدول )
 

 ت
 الصباحي( الطلبة)معيار فقرات 

 حسب املؤشرات
 املعيار القياسي

النسب 
 املتحققة فعال

 النتيجة الفجوة

    (10 -1) طالب( التخصصات الطبية. –)تدريسي  -أ

ب
- 

    (20 -1) طالب( التخصصات العلمية. –)تدريسي 

القياسيمتساوية مع املعيار  ال توجد %100 (30 -1) طالب( التخصصات اإلنسانية. –)تدريسي  -ج  

من املعيار القياسي أدين %10 %90 (35-1) أعداد الطلبة إىل قاعة التدريس -د  



  

 طلبة الدراسات األولية املسائية

 طلبة الدراسات األولية املسائية(حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل ): (6جدول )

 ت
 فقرات معيار)الطلبة املسائي(

 حسب املؤشرات

 املعيار

 القياسي

املتحقق 
 فعالً 

 النتيجة الفجوة

 ادىن من املعيار القياسي %100 %0 (10 -1) طالب( التخصصات  طبية. –) تدريسي  -أ

 ادىن من املعيار القياسي %100 %0 (20 -1) طالب( التخصصات العلمية. –) تدريسي  -ب

 املعيار القياسيادىن من  %100 %0 (30 -1) طالب( التخصصات اإلنسانية. –) تدريسي  -ج

 ادىن من املعيار القياسي %100 %0 (35-1) أعداد الطلبة إىل قاعة التدريس. -د

 



 طلبة الدراسات العليا -1

 طلبة الدراسات العليا(حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل ): (7جدول )

 ت
 فقرات معيار )طلبة الدراسات العليا(

 حسب املؤشرات
 املعيار

 القياسي
 املتحقق
 فعال

 النتيجة الفجوة

 متساوية ومتحققة ال توجد %100 (10-10) عدد الطلبة املقبولني إىل أعداد الطلبة املخطط هلم. 1

 متساوية ومتحققة ال توجد %100 (7-1) طالب(. –)تدريسي  2

 

 خدمة اجملتمع / آليات التعاون مع اجملتمع-: سادسا         

( الذي ميثل مقارنة بني املعيار القياسي 8البياانت واملعلومات اليت توفرت للجنة حول خدمة اجملتمع/آليات التعاون مع اجملتمع ميكن إدراج اجلدول)يف ضوء               
 واملتحقق فعاًل إلجياد الفجوة.

 



 (اجملتمعخدمة اجملتمع / آليات التعاون مع )حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل  :(8جدول )

 ت
 فقرات معيار )خدمة اجملتمع(

 حسب املؤشرات

 املعيار

 القياسي

النسب 
املتحققة 

 فعال
 النتيجة الفجوة

1 
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا بفعالية يف خدمة اجملتمع إىل عدد هيئة التدريس 

 اإلمجايل.
80% 70% 30% 

من املعيار  أدين
 املتحقق

 اجلامعة يف خدمة اجملتمعنسبة نشاطات كليات  2

 حمور النشاطات يف جمال العلوم اإلدارية واالقتصادية واحملاسبية. -أ
100
% 

   

 حمور النشاطات يف جمال العلوم القانونية والتشريعية. -ب
100
% 

   



 حمور النشاطات الطبية وصحة اجملتمع. -ج
100
% 

   

 حمور النشاطات العلوم الصرفة. -د
100
% 

   

 حمور أنشطة العلوم اإلنسانية. -هـ 
100
% 

   

 حمور النشاطات الفنية والرايضية. -و
100
% 

 ال توجد 100%
متساوية 
 ومتحققة

 حمور العلوم اهلندسية. -ز
100
% 

   

 



 التعليم والتدريب أملستمر: :سابعا               

( الذي ميثل مقارنة بني املعيار القياسي واملؤشر إلجياد 9)اجلدول التعليم والتدريب املستمر وميكن إدراج يف ضوء البياانت واملعلومات اليت توفرت للجنة حول       
 الفجوة.

 (التعليم والتدريب املستمر)فعاًل حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق  :(9جدول )

 ت
 فقرات معيار )التعليم والتدريب املستمر(

 حسب املؤشرات

املعيار 
 القياسي

النسب 
املتحققة 

 فعال
 النتيجة الفجوة

1 
يف كليات  عددهم اإلمجايلنسبة عدد املشاركني يف الدورات التدريبية من أعضاء هيئة التدريس إىل جمموع 

 اجلامعة.
 ادىن من املعيار املتحقق 15% 15% 30%

 ادىن من املعيار املتحقق %15 %15 %30 اإلمجايل للموظفني يف كليات اجلامعة.نسبة عدد املشاركني يف الدورات التدريبية من املوظفني إىل نسبة العدد  2

 اعلى من املعيار املتحقق %75 %100 %25 نسبة عدد املشاركني يف ورش العمل من التدريسيني اىل جمموع أعضاء هيئة التدريس يف كليات اجلامعة. 3



 ادىن من املعيار املتحقق %15 %10 %25 اجلامعة اىل جمموع املوظفني يف كليات اجلامعة.نسبة عدد املشاركني يف ورش العمل من املوظفني يف  4

 ادىن من املعيار املتحقق %13 %7 %20 نسبة عدد املشاركني يف الدورات التدريبية خارج اجلامعة من التدريسيني اىل عدد التدريسيني اإلمجايل. 5

6 
التدريبية خارج اجلامعة من املوظفني اىل العدد اإلمجايل للموظفني يف كليات نسبة عدد املشاركني يف الدورات 

 اجلامعة .
 اعلى من املعيار املتحقق 80%+  100% 20%

 متساوية ال توجد %100 %100 نسبة عدد الدورات املقامة يف اجلامعة )التعليم املستمر( اىل عدد الدورات املخططة. 7

   

 املكتبة العلمية واملعلوماتية -اثمنا: 

ميثل مقارنة بني املعيار القياسي واملتحقق فعالً  ( الذي10) جدولاملكتبة العلمية واملعلوماتية وميكن إدراج يف ضوء البياانت واملعلومات اليت توفرت للجنة حول         
 إلجياد الفجوة.

 

 



 ()املكتبة العلمية واملعلوماتية حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعالً : (10جدول )

 ت
 فقرات معيار )املكتبة العلمية واملعلوماتية(

 حسب املؤشرات

املعيار 
 القياسي

النسب 
املتحققة 

 فعال
 النتيجة الفجوة

 %30 %70 (1-6) طالب( . -عدد الكتب اإلمجايل إىل عدد الطلبة اإلمجايل   ) كتاب 1
ادىن من املعيار 

 املتحقق
 

2 
 ال توجد %100 (3-1) عنوان(.–الطلبة اإلمجايل إىل عدد عناوين الكتب املتوفرة )طالب عدد 

متساوية مع املعيار 
 املتحقق

 ال توجد %100 (10-1) دورية(. -عدد طلبة الدراسات العليا إىل عدد الدورايت واجملالت العلمية املتوفرة ) طالب  3
متساوية مع املعيار 

 املتحقق
 ال توجد %100 (10-1) رسالة(. -الدراسات العليا إىل عدد الرسائل االطاريح اجلامعية)طالبعدد طلبة  4

متساوية مع املعيار 
 املتحقق

 %40 %60 (10-3) عدد الطلبة من رواد املكتبة إىل العدد اإلمجايل للطلبة ابجلامعة. 5
ادىن من املعيار 

 املتحقق



 ال توجد %100 (3-1) كتاب معار( .-املعارة )طالبعدد الطلبة اإلمجايل إىل عدد الكتب  6
متساوية مع املعيار 

 املتحقق
 ال توجد %100 (10-6) عدد املوظفني ذوي االختصاص يف املكتبات إىل إمجايل املوظفني يف مكتبات كليات اجلامعة. 7

متساوية مع املعيار 
 املتحقق

 %90 %10 (1-1) التدريسيني وطلبة الدراسات العليا.عدد مستخدمي املكتبة االفرتاضية إىل جمموع  8
ادىن من املعيار 

 املتحقق
 

 التدريس واملناهج التعليمية -اتسعا:      

واملتحقق فعالً ( لذي ميثل مقارنة بني املعيار القياسي 11) جدولالتدريس واملناهج التعليمية وميكن إدراج يف ضوء البياانت واملعلومات اليت توفرت للجنة حول        
 إلجياد الفجوة.

 

 

 



 (التدريس واملناهج التعليميةحتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل ) (11) اجلدول

 ت

 

 (التدريس واملناهج التعليمية) معيارفقرات 

 حسب املؤشرات

املعيار 
 القياسي

النسب 
املتحققة 

 فعال
 النتيجة الفجوة

 ادىن من املعيار املتحقق %30 %40 %70 املعاصرة إىل العدد الكلي للتدريسيني.استخدام اسرتاتيجيات التدريس  1

2 
 عدد املقررات الدراسية أسبوعيا إىل عدد الساعات املعتمدة يف كليات اجلامعة.

 ساعة( -)مقرر
ال  100% 33%

 توجد
متساوية مع املعيار 

 املتحقق

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                       

 

 

  2026-2021الخطة االستراتيجية لألعوام 

 التصميمقسم 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بابل

 كلية الفنون الجميلة

 قسم التصميم



 **المـــقــدمـــة **

لكلية الفنون الجميلة في سياق توجه جامعة بابل نحو إرساء األسلوب العلمي للتخطيط المستقبلي لتطلعات  استراتيجيةيأتي وضع خطة 

وأهداف الكلية وإحداث تغيير شامل يرتقي بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى مستويات عالمية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة 

ضوء نقاط القوة التي تتمتع بها واالستخدام األمثل للموارد بما يمكن الكلية من تحقيق الرؤية والمستقبلية واستغالل الفرص المتاحة في 

والرسالة واألهداف الرامية إلى تحقيق الجودة التعليمية لبرامجها األكاديمية وبالتوافق مع رضا وتوقعات المستفيدين ومالئمتها مع 

موثقه يحد من الفوضى والتصرف العشوائي وتركيز جميع الجهود في  راتيجيةاستمتطلبات سوق العمل المتغيرة حيث ان وجود خطة 

اتجاه تقدم الخدمة بجودة عالية وبناء الشراكات مع منظمات المجتمع في القطاعين العام والخاص وكذلك التميز في البحث العلمي 

 م أدناه. .ولتحقيق هذا الغرض تم تشكيل لجنة مؤلفة من السيدات والسادة المدرجة أسماؤه

 اإلعداد:لجنة 

 رئيسا   - رئيس قسم التصميم  - أ.د احمد عباس سعيد       

 عضوا   - التصميم مقرر قسم  - م.د احمد عباس محمد      

 عضوا   -    تدريسية - عمران أ.د فاطمة عبد هللا 

 

 



 **دراسة الوضع الراهن للكلية**
 

ضها اآلخر في بع َوالخاص، وقد أخذ بعضها ينافس مات والكليات ، في القطاعين العاالجامعلقد شهدت تلك السنوات زيادة  واضحة في عدد 

مما في التجديد على صعيد اإلدارة والمناهج التعليميّة،  تقدمالبحثيّة، فضال  عن ازدياد الو والكفاءات التدريسيّة ةجذب المزيد من الطلب

بالتطور السريع في طبيعة العمل األكاديمي وردم الفجوة الحاصلة وعليه تم دراسة الوضع الراهن للكلية من خالل  يتطلب اللحاق 

 مجموعة من المقاييس والمؤشرات . 

 **تشخيص الواقع الحالي للكلية لتحديد الفجوة**

 مقاييس المعايير والمؤشرات

 أوال: الموارد البشرية

 حسب المعيار القياسي المتحقق فعال( تحديد الفجوة 1جدول رقم )

 فقرات معيار )التدريسيين( حسب المؤشرات ت
المعيار 

 القياسي

النسب 

المتحققة 

 فعال

 النتيجة الفجوة

  %47 %23 %70 نسبة حملة الدكتوراه )لقب أستاذ ( إلى عدد التدريسيين اإلجمالي 1



2 
إلى عدد نسبة حملة الدرجات العلمية ) أستاذ + أستاذ مساعد ( 

 التدريسيين اإلجمالي
50% 40% 10%  

  %34 %46 %80 نسبة حملة شهادة الدكتوراه إلى عدد التدريسيين اإلجمالي 3

4 
( سنة إلى عدد التدريسيين 20-11مدة خدمة التدريسيين للفئة )

 اإلجمالي
60% 40% 20%  

5 
( إلى 54-45و) (45-35أعمار التدريسيين ضمن الفئات العمرية )

 التدريسيين اإلجمالي عدد
70% 50% 20%  

 

 ( تحديد الفجوة حسب المعيار القياسي والمتحقق فعال )الموظفين والعمال(2جدول )

 فقرات معيار )الموظفين والعمال( حسب المؤشرات ت
المعيار 

 القياسي

النسب 

المتحققة 

 فعال

 النتيجة الفجوة

 سلبية %5 %55 %60 فني (إلى عدد الموظفين اإلجمالي .نسبة الموظفين )دبلوم عالي +بكالوريوس +دبلوم  1

  صفر %20 %20 نسبة عدد الموظفين ) إعدادية +متوسطة +ابتدائية ( إلى عدد الموظفين اإلجمالي 2

 سلبية %11 %9 %20 نسبة عدد العمال ) يقرأ ويكتب ( إلى عدد الموظفين اإلجمالي 3



4 
( سنة إلى عدد الموظفين 39-30للموظفين )نسبة عدد الموظفين من الفئة العمرية 

 اإلجمالي
 سلبية 40% 20% 60%

5 
(سنة إلى عدد الموظفين 20-11نسبة عدد الموظفين ممن لديهم خدمة ضمن فئة )

 اإلجمالي
 سلبية 29% 31% 60%

 

 ثانيا: البنى التحتية 

 ( تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال )البنى التحتية(3الجدول )

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة المعيار القياسي فقرات معيار )البنى التحتية( حسب المؤشرات ت

  %20 %70 %90 نسبة توفر أبنية عمادة الكلية 1

  %15 %75 %90 نسبة توفر األبنية الملحقة في عمادة الكلية 2

  %30 %60 %90 نسبة توفر القاعات والمراكز الملحقة في الكلية 3

  %20 %70 %90 نسبة توفر أبنية األقسام العلمية في الكلية 4

  %20 %70 %90 نسبة توفر الملحقات األخرى في الكلية 5



 

 والمجالت العلمية والتأليف والترجمة. ثالثا: البحوث

 والترجمة(( تحديد الفجوة حسب المعيار القياسي والمتحقق فعال )البحوث والمجالت العلمية والتأليف 4جدول )

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة فعال المعيار القياسي فقرات معيار )البحوث والمجالت العلمية( حسب المؤشرات ت

  صفر %90 %90 نسبة عدد البحوث المنشورة إلى عدد لتدريسيين 1

  صفر %50 %50 نسبة عدد البحوث المنشورة في الخارج إلى عدد البحوث اإلجمالي 2

  %5 %5 %10 عدد الكتب المؤلفة والمترجمة إلى عدد التدريسيين اإلجمالينسبة  3

    %90 نسبة عدد الكليات التي تصدر مجلة علمية إلى عدد كليات الجامعة 4

 

 

 

 

 



 ا: الطلبة.رابع

 طلبة الدراسات األولية الصباحية. -1

 األولية الصباحية(( تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال )طلبة الدراسات 5جدول )

 

 طلبة الدراسات األولية المسائية. -2

 ( تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال )طلبة الدراسات األولية المسائية(6جدول )

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة فعال المعيار القياسي فقرات معيار )الطلبة المسائي( حسب المؤشرات ت

    (10-1) طالب ( التخصصات الطبية -)تدريسي 1

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة فعال المعيار القياسي فقرات معيار )الطلبة الصباحي( حسب المؤشرات ت

    (10-1) طالب ( التخصصات الطبية -)تدريسي 1

 سلبية 6 26-1 (20-1) طالب(التخصصات العلمية -)تدريسي 2

    (30-1) طالب( التخصصات اإلنسانية -)تدريسي  3

   46-1 (35-1) أعداد الطلبة إلى قاعة التدريس 4



 سلبية 24 44-1 (20-1) طالب(التخصصات العلمية -)تدريسي 2

    (30-1) طالب( التخصصات اإلنسانية -)تدريسي  3

    (35-1) أعداد الطلبة إلى قاعة التدريس 4

 

 طلبة الدراسات العليا -3

 المعيار والمتحقق فعال )طلبة الدراسات العليا(( تحديد الفجوة حسب 7جدول )

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة فعال المعيار القياسي فقرات معيار )طلبة الدراسات العليا( حسب المؤشرات ت

 سلبية 2 10-12 10-10 عدد الطلبة المقبولين إلى أعداد الطلبة المخطط لهم . 1

 ايجابي 1 6-1 7-1 طالب ( –) تدريسي  2

 

  



 / آليات التعاون مع المجتمع. : خدمة المجتمعخامسا

 ( تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال )خدمة المجتمع / آليات التعاون مع المجتمع(8جدول )

المعيار  فقرات معيار )خدمة المجتمع ( حسب المؤشرات ت

 القياسي

النسب 

 المتحققة فعال

 النتيجة الفجوة

 سلبية %20 %60 %80 نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا بفعالية في خدمة المجتمع إلى عدد هيئة التدريس اإلجمالي  1

 نسبة نشاطات كليات الجامعة في خدمة المجتمع  2

 سلبية %25 %75 %100 محور النشاطات في مجال العلوم اإلدارية واالقتصادية والمحاسبة أ

    %100 في مجال العلوم القانونية والتشريعيةمحور النشاطات  ب

    %100 محور النشاطات الطبية وصحة المجتمع  ج

    %100 محور النشاطات العلوم الصرفة د

    %100 محور أنشطة العلوم اإلنسانية  هـ

    %100 محور النشاطات الفنية والرياضية  و

    %100 محور العلوم الهندسية  



 سادسا: التعليم والتدريب المستمر 

 فقرات معيار )التعليم والتدريب المسر ( حسب المؤشرات ت
المعيار 

 القياسي

النسب 

 المتحققة فعال
 النتيجة الفجوة

1 
نسبة عدد المشتركين في الدورات التدريبية من أعضاء هيئة التدريس إلى مجموع 

 عددهم اإلجمالي في كليات الجامعة
 سلبية 5% 25% 30%

2 
نسبة عدد المشاركين في الدورات التدريبية من الموظفين إلى نسبة العدد اإلجمالي 

 للموظفين في كليات الجامعة
 سلبية 5% 25% 30%

3 
نسبة عدد المشاركين في ورش العمل من التدريسيين إلى مجموع أعضاء هيئة 

 التدريس في كليات الجامعة
  صفر 25% 25%

4 
المشاركين في ورش العمل من الموظفين في الجامعة إلى مجموع الموظفين نسبة عدد 

 في كليات الجامعة
  صفر 25% 25%

5 
نسبة عدد المشاركين في الدورات التدريبية خارج الجامعة من التدريسيين إلى عدد 

 التدريسيين اإلجمالي
 سلبية 5% 15% 20%

6 
خارج الجامعة من الموظفين إلى العدد نسبة عدد المشاركين في الدورات التدريبية 

 اإلجمالي للموظفين في كليات الجامعة
 سلبية 15% 5% 20%

    %100 نسبة عدد الدورات المقامة في الجامعة )التعليم المستمر ( إلى عدد الدورات المخططة 7



 سابعا: المكتبة العلمية والمعلوماتية 

 والمعلوماتية ( حسب المؤشراتفقرات معيار )المكتبة العلمية  ت
المعيار 

 القياسي

النسب 

المتحققة 

 فعال

 النتيجة الفجوة

 سلبية 3 1-3 1-6 طالب ( –عدد الكتب اإلجمالي إلى عدد الطلبة اإلجمالي )كتاب  1

  صفر 3-1 3-1 عنوان ( –عدد الطلبة اإلجمالي إلى عدد عناوين الكتب المتوفرة ) طالب  2

3 
 –عدد طلبة الدراسات العليا إلى عدد الدوريات والمجالت العلمية المتوفرة ) طالب 

 دورية (
  صفر 1-10 1-10

  صفر 10-1 10-1 رسالة ( –الجامعية ) طالب  حعدد طلبة الدراسات العليا إلى عدد الرسائل واالطاري 4

  صفر 10-3 10-3 بالجامعةعدد الطلبة من رواد المكتبة إلى العدد اإلجمالي للطلبة  5

  صفر 3-1 3-1 كتاب معار ( –عدد الطلبة اإلجمالي إلى عدد الكتب المعارة ) طالب  6

7 
عدد الموظفين ذوي االختصاص في المكتبات إلى إجمالي الموظفين في مكتبات كليات 

 الجامعة
 سلبية 5-6 1-4 6-10

  صفر 1-1 1-1 التدريسيين وطلبة الدراسات العلياعدد مستخدمي المكتبة االفتراضية إلى مجموع  8

 



 ثامنا: التدريس والمناهج التعليمية 

 فقرات معيار )التدريس والمناهج التعليمية ( حسب المؤشرات ت
المعيار 

 القياسي

النسب 

المتحققة 

 فعال

 النتيجة الفجوة

  صفر %70 %70 للتدريسييناستخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة إلى العدد الكلي  1

2 
عدد المقررات الدراسية أسبوعيا إلى عدد الساعات المعتمدة في كليات الجامعة )مقرر 

 ساعة ( –
  صفر 33% 33%

 

 ** SWOTتحليل **

والفرص والتهديدات والَضعف  ، فضال  عن نتائج تحليل نقاط القَوةللكلية يُبنى تقويم الوضع الحالي على نتائج دراسة التقويم الذاتي 

والتحّديات التي تواجه تنفيذ اإلستراتيجيّة و ُسبُل مواجهتها والتعامل  ديم صورة واقعيّة لهذا الوضعقوذلك لت SWOT ))تحليل سوات ،

وات العشر األخيرة، خالل السن ير مسبوقة نتيجة تواتر المتغيّرات المحليّة واإلقليميّة والعالميّةغتحّديات  الكليةتواجه اذ . اإليجابي معها

اإلستراتيجي المبني على أُ ُسس علميّة راسخة لمواجهتها وتجاوز انعكاساتها على  ة ضرورةَ التخطييوتفرض هذه التحّديات البيئ

 .أقسامهاو كليةلل األوضاع الداخليّة

 

  



 نقاط القوة أوال:

الجودة الشاملة في التعليم العالي الذي يدعمه  تغييرات إيجابية في نُظم اإلدارة تُبنى على فلسفة ونظام إدارة إحداثإلى  لكليةسعيا  من ا

، أمال  في استكماله، وجني ثماره أقسامهاإدارة الجودة الشاملة في  اللبنات األولى لنظام في وضع لكليةاتحاد الجامعات العربيّة، شرعت ا

ومؤسسات القطاع  وواقع الخدمات التي تقّدمها إلى المجتمع وشعبها اإلدارية الكلية وأقسامها في إدارة ة   نوعيّ يُحدت قفزة   مامتدريجيا، 

ح والتكنولوجيا. ومن نقاط القوة التي تتوافر إلنجا وبما ينسجم مع الواقع المتغيّر الذي يعيشه عالمنا في ظل ثورة المعلومات الخاص،

 :اإلستراتيجيّة

 .وتنوعهاالكلية عدد التخصصات العلميّة في ت -1

  .سسيوالمؤألبرامجي  ميمان الجودة والحصول على االعتماد األكاديضل إلى تحقيق صالمتوا الكلية سعي -2

 .كليةشيوع ثقافة التميز والسعي إلى االرتقاء بال -3

 .توافر الموارد البشريّة والماديّة -4

 .علمية عاليةتتميز الكلية بوجود ألقاب  -5

 متميزة.الكترونية مكتبة   الكليةامتالك  -6

 موقع الكلية القريب من مركز المدينة. -7

 االلكتروني.امتالك الكلية مالكات مؤهله إلدارة التعليم  -8

 



 انيا : نقاط الضعفث
 من المحتمل أن يُواجهَ بعض نقاط الضعف التي ستبرز في المستقبل االستراتيجيةإن تنفيذ 

 ل الجامعة أو خارجها، والتي يمكن أن تؤثّر في عمليّة التنفيذ،خور، سواء داظالمن

 :ومن هذه النقاط

 .الموارد الماليّةقلة  -1

 .وسوق العمل  ةكليّ الضعف التنسيق بين  -2

 .ضعف تبني نظم اإلدارة االلكترونية في الكلية  -3

 .كليةالتوصيف الوظيفي للعاملين في األجهزة اإلداريّة لل اعتماد نتائجضعف  -4

 .مع المتّخرجين الكليةضعف تواصل  -5

 العلمي.في البحث ضعف نظام الحوافز الذي يُشجع اإلبداع واالبتكار -6

 .والمناورةقدم األبنية وعدم مالئمتها بما ال يسمح للكلية بالتوسع  -7

 

 الفرص ثالثا:

 الكلية التخصصات اإلدارية واالقتصادية . استشارية في أمكانية فتح مكاتب -1
 إمكانية التنسيق مع المنظمات الحكومية والخاصة لعمل شراكات معها وفق تعاقدات مفيدة. -2

 الحكومية.أمكانية فتح دورات تدريبية مكثفة الستقطاب أعداد جيدة من الموظفين ووجود منافسة قوية بين الكليات  -3



 .وتضامن أصحاب المصلحة من أجل إنجاحها االستراتيجيةلتنفيذ الكلية دعم قيادة  -4

 .زيادة اإلقبال على برامج الدراسات العليا -5

 تنوع برامج الدراسات العليا في الكلية بما يلبي متطلبات المجتمع. -6

 

 رابعا : التهديدات
 :عددا  من التهديدات الداخليّة والخارجيّة، نذكر منها للكلية االستراتيجيةتواجه الخطة 

 للكلية.أعداد الطلبة المقبولين تفوق الخطة االستيعابية  -1

 .الحكوميّة كلياتال ىعل حكراكانت بدأت تقتحم تخصصات علميّة   لتياألهلية اسة الجامعات والكليّات مناف -2

 العمل.التغير المستمر في متطلبات سوق  -3

 مواكبتها.التطور المتسارع في المناهج الدراسية العالمية وصعوبة  -4

 التدريب.الوضع األمني للبلد والذي يمنع استخدام خبرات دولية سواء للتعاون أو  -5

  



 **لالستراتيجيةالمكونات األساسية **

 **الرؤية** 

 تحقيق المراكز األولى محليا على مستوى كليات الفنون الجميلة في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع 

 **الرسالة**

الفنون الجميلة إلى إعداد وبناء رأس المال الفكري وبما يتالئم مع متطلبات سوق العمل والتنمية الشاملة وفق أفضل استراتيجيات تسعى كلية 

الجودة الشاملة من خالل بناء شراكة مجتمعية فاعلة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة  ومبادئ إدارةمعاصره في التعليم الجامعي 

الدولية للعملية التعليمية والبحوث العلمية وخدمة المجتمع عبر تطوير بيئة أكاديمية محفزة لإلبداع واالبتكار لالرتقاء  يرواعتماد المعاي

 المهنة.باألستاذ الجامعي إلعداد خريجين مزودين بالمعارف والمهارات وأخالقيات 

 **ةـــاكمـــــم الحـــــــــــيـــالق**

 النزاهة. -1

 العلمية.األمانة  -2

 الشفافية والحرية األكاديمية. -3



 العلم.التفاني في نشر  -4

 المجتمع.خدمة -5

 األداء.التمييز في  -6

 الفريق.العمل بروح  -7

 اإلستراتيجية** األهداف**

 الشاملة.تزويد طلبة الكلية بالمهارات المعرفية في ظل اتجاهات إدارة الجودة  -1

 الكلية.بناء القدرات العلمية والبحثية لألستاذ الجامعي في  -2

 مشاكلها.التعاون والتواصل مع منظمات المجتمع المحلي وحل  -3

 منتجه.تحول بحوث الطلبة إلى مشاريع  -4

 الكلية.العمل على تطوير منظومة العمل اإلداري في  -5

 تبني أساليب حديثة في التعليم المدمج. -6

  



 برامج المعدة للتنفيذ والجهات المتابعة ومؤشرات النجاحجدول ال

 اآلليات البرامج الهدف االستراتيجي
الجهة 

 المنفذة

الجهة 

 المتابعة

مؤشرات 

 النجاح

تزويد طلبة الكلية بالمهارات المعرفية في ظل اتجاهات إدارة الجودة -1
 الشاملة

تحديث 
المناهج 
 الدراسية

مخاطبة اللجنة  -
القطاعية في 
التخصص 

والحصول على 
 الموافقة

بعد الحصول  -
قيام  ةعلى الموافق

األقسام العلمية 
 بإجراء التحديث

 الكلية -

 

 

 

 

األقسام  -
 العلمية

المعاون 
 العلمي

% من 50تحديث 
المناهج على مدى 

 خمس سنوات



 بناء القدرات العلمية والبحثية لألستاذ الجامعي في الكلية-2

إقامة ورش 
 نوعية متعلقة
بأساليب 
البحث 
 العلمي

التنسيق مع مركز  -
التعليم المستمر 

لوضع خطة للورش 
الخاصة ببناء 
 القدرات البحثية .

إشراك التدريسي -
بورش افتراضية مع 

 جامعات عالمية

شعبة  -
الدراسات 
 والتخطيط

 

 

 التدريسي -

المعاون 
 العلمي

ارتفاع عدد 
البحوث العلمية 
المنشورة ضمن 
المستوعبات 

 لميةالعا

 التعاون والتواصل مع منظمات المجتمع المحلي وحل مشاكلها-3

تسخير 
بحوث طلبة 
الدراسات 
العليا لحل 
مشاكل 

مخاطبة الكلية  -
لدوائر الدولة 

لتزويدها بالمشاكل 
 الخاصة بها

 الكلية -

 

 

 

المعاون 
 العلمي

ازدياد عدد البحوث 
المنجزة بنسبة 

% التي تعالج 50
مشاكل المجتمع 

 المحلي



المجتمع 
 المحلي

توجيه طلبة  -
الدراسات العليا 

 بالتعاون مع الدوائر

األقسام -
 العلمية

 

 

 تحول بحوث الطلبة إلى مشاريع منتجه-4

 

 

إلزام طلبة 
الدراسة 
األولية 
والعليا 

بدراسة واقع 
المؤسسات 
الحكومية 
 والخاصة

 

 

التسجيل في موقع  -
الوزارة الخاص 
 بالمشاريع الريادية

تقديم جائزة  -
 ألفضل بحث منتج.

 

 

 الطالب -

 

 

 الكلية -

 

 

المعاون 
 العلمي

 

 

الطلبة ازدياد عدد 
المسجلين في 

 البرنامج



 العمل على تطوير منظومة العمل اإلداري في الكلية-5

اعتماد -
برامج 

الحوكمة 
 الكترونية

االعتماد -
على 

الوصف 
الوظيفي في 

اختيار 
 األفراد

تمكين منتسبي  -
الكلية من استخدام 
برامج النظم اإلدارية 

 الحديثة

تطبيق متطلبات -
 الوصف الوظيفي

مركز  -
الحاسبة 
 االلكتروني

 

المعاون  -
 اإلداري 

عميد 
 الكلية

االعتماد على  -
النظم اإلدارية 

االلكترونية بنسبة 
40% 

ارتفاع مستوى  -
 60األداء بنسبة 

% 

 تبني أساليب حديثة في التعليم المدمج

حث األساتيذ 
على اعتماد 

أساليب 
حديثة في 

منح كتاب شكر  -
وتقدير لألستاذ 

الجامعي الذي يتبنى 

 الكلية -

 

 

القسم 
 العلمي

زيادة تفاعل الطلبة 
 %80بنسبة 



التعليم 
 المدمج

أساليب حديثة في 
 التعليم المدمج

يتوجب على كل  -
تدريسي ان يتبنى 
أساليب حديثة في 

 التعليم المدمج

 

 

 التدريسي -

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

 

 

  2026-2021الخطة االستراتيجية لألعوام 

 الفنون التشكيليةقسم 

 لجنة االعداد

 رئيسا                                   رئيس قسم الفنون التشكيلية                           أ.م.د. اياد محمود حيدر

 مقرر قسم الفنون التشكيلية                                  عضوا                           م. احمد عماد عبد الحميد                    

 عضوا     تدريسي                                                            م. علي عبود ابو خاله                    

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بابل

 كلية الفنون الجميلة

 قسم الفنون التشكيلية



 ـة:المـقـدم

إرساء األسلوب العلمي للتخطيط المستقبلي لتطلعات وأهداف القسم  نحوالفنون الجميلة توجه كلية الفنون التشكيلية لقسم  استراتيجيةفي سياق وضع خطة        

توثيق اواصر و .. والمستقبليةيرتقي بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى مستويات عالمية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة  ومدروس وإحداث تغيير شامل

  االخرى.المدني ومؤسسات الدول  الشراكات مع منظمات المجتمعو التعاون

 

 : دراسة الوضع الراهن للقسم

الرصينة ,  االكاديميةالحداثية الحاصلة في الجامعات لتطورات من خالل مواكبة القسم لشهدت السنوات الخمس الماضية تطورات على المستوى االكاديمي   

للنهوض بالواقع ومعالجة السلبيات وتطوير  المناهج واالساليب الحديثةواستخدام  على حد سواء لألستاذ والطالبالبداعي االفني لالرتقاء بالمستوى العلمي و

 .والبلد وهذا بدورة يصب في مصلحة القسم والكلية والجامعة  االيجابيات

 

 :للقسماوالً: الرؤية االستراتيجية 

 اآلتية:في ضوء الظروف واالمكانيات المتيسرة حاليا  يمكن تحديد رؤية القسم على وفق الخطوات 

كما وتحد رؤية  ب.يجري العمل حاليا  على استيعاب االعداد المقبولة من الطلبة في قسمنا وتخصيص االماكن والكادر التدريسي للنهوض بالمستوى العلمي للطال 

ادة من الكادر التدريسي لتنفيذ البرامج بما يضمن استكمال الوحدات الدراسية ضمن الجداول الزمنية الموضوعة خالل العام الدراسي القسم في تحقيق أفضل استف

ا مؤهالت ف( باعتباره.وتسعى ادارة القسم والكادر التدريسي الى ضمان تعلم الطلبة المهارات االساسية في مجاالت العمل الفني في فروع ) الرسم, النحت, الخز

فهم وتحليل االعمال الفنية على  تسمح للطلبة بإتقان الحرفية الفنية بما يمكن تطويرها في المستقبل .وتنمية الذائقة الفنية لدى الطلبة والحس والجمالي والقابلية على

 العمل الفني . زنجاإلطويعها مستوى متقدم باإلضافة الى تعليم الطلبة كيفية التعامل مع الخامات والمواد المختلفة التي يمكن ت



 للقسم: االستراتيجيةثانياً: الرسالة 

تي تحمل القيم الثقافية تتحدد رسالة القسم في اشاعة ثقافة التذوق الفني بين المجتمع من خالل نشر الوعي الفني وتهيئة الكوادر الفنية والتربوية المتخصصة ال

خاص في شخصيات الطلبة الخريجين وتبني الوسائل العلمية والفنية الحديثة في مجال معالجة المشاكل الثقافية والفنية والجمالية والتعامل االخالقي والتربوي بشكل 

ر القادرة على النهوض وتجيد المهارات االساسية في فروعها المختلفة بوصفها نواة لتحريك الوعي االجتماعي الحترام قيم االبداع الفني الجمالي وتهيئة الكواد

وزيادة الوعي الفني  اقع العملية الفنية االبداعية على ضوء المعايير والمواصفات العلمية في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي في تخصص الفنون التشكيلية بو

 والجمالي لبناء الدولة المدنية الحضارية في المجتمع وتطويرها على األسس الصحيحة لإلفادة منها بالمستقبل .

 االستراتيجية:ثالثاً: أهداف القسم 

 في:تتحدد اهداف القسم 

 يث يمكن تنمية الطلبة في المجاالت العلمية وفق االختصاصات المتنوعة على ان يتم تطويرها وتكملة جوانبها النظرية من خالل الدروس المساندة بح

 سنوات.خالل مدة الدراسة البالغة اربعة 

 مجتمعنا.ي الحديث التي يجري التعامل معها على مستوى العالم وبطريقة تتناسب ببيئة وظروف تعليم أسس النقد والفهم الجمال 

 .ًمتابعة أهم االحداث الفنية واالبداعات الجمالية من خالل التطوير المستمر للمناهج الدراسية بما يتناسب واالمكانات المتاحة حاليا 

 الي يقتضيه الطالب في الدراسة الجامعية لغرض تنمية قدراتهم العقلية والسلوكية للوصول  العمل على تحقيق االستفادة القصوى من عامل الزمن

 الى مخرجات تربوية ذات قيم اخالقية وعلمية واجتماعية تخدم مصالح القسم والبلد على وجه الخصوص.

 



 تشخيص الواقع الحالي للقسم لتحديد الفجوة
 مقاييس المعايير والمؤشرات

 
 البشريةالموارد  أوال:

 تحديد الفجوة حسب المعيار القياسي المتحقق فعال( 1)جدول رقم 

 فقرات معيار )التدريسيين( حسب المؤشرات ت
المعيار 

 القياسي

النسب 

المتحققة 

 فعال

 النتيجة الفجوة

 سلبية - 31 % %39 %70 نسبة حملة الدكتوراه )لقب أستاذ ( إلى عدد التدريسيين اإلجمالي 1

 ايجابية +20 % 70 % %50 الدرجات العلمية ) أستاذ + أستاذ مساعد ( إلى عدد التدريسيين اإلجمالينسبة حملة  2

 سلبية - 3 % %77 %80 نسبة حملة شهادة الدكتوراه إلى عدد التدريسيين اإلجمالي 3

 سلبية -38% %32 %70 ( سنة إلى عدد التدريسيين اإلجمالي20-11مدة خدمة التدريسيين للفئة ) 4

%70 %50 ( إلى عدد التدريسيين اإلجمالي54-45و) (45-35أعمار التدريسيين ضمن الفئات العمرية ) 5  +20%  ايجابية 

 



 والعمال( )الموظفين( تحديد الفجوة حسب المعيار القياسي والمتحقق فعال 2جدول )

 فقرات معيار )الموظفين والعمال( حسب المؤشرات ت
المعيار 

 القياسي

النسب 

المتحققة 

 فعال

 النتيجة الفجوة

%62 %60 نسبة الموظفين )دبلوم عالي +بكالوريوس +دبلوم فني (إلى عدد الموظفين اإلجمالي . 1  +2%  اعلى من املعيار 

%37 %20 نسبة عدد الموظفين ) إعدادية +متوسطة +ابتدائية ( إلى عدد الموظفين اإلجمالي 2  17%  اعلى من املعيار 

%37 %20 العمال ) يقرأ ويكتب ( إلى عدد الموظفين اإلجمالينسبة عدد  3  17%  اعلى من املعيار 

4 
( سنة إلى عدد الموظفين 39-30نسبة عدد الموظفين من الفئة العمرية للموظفين )

 اإلجمالي
60% 50%  10%  ادىن من املعيار -

5 
الموظفين (سنة إلى عدد 20-11نسبة عدد الموظفين ممن لديهم خدمة ضمن فئة )

 اإلجمالي
60% 37%  23%  ادىن من املعيار -

 

 

 



 التحتية:البنى : ثانيا

 
 التحتية( )البن  تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال ( 3)الجدول 

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة المعيار القياسي فقرات معيار )البنى التحتية( حسب المؤشرات ت

 سلبية %20- %70 %90 القسمنسبة توفر أبنية رئاسة  1

 سلبية %20- %70 %90 نسبة توفر األبنية الملحقة في رئاسة القسم 2

 سلبية %30- %60 %90 نسبة توفر القاعات والمراكز الملحقة في القسم 3

 سلبية %10- %80 %90 نسبة توفر أبنية األقسام العلمية في الكلية 4

 سلبية %30- %60 %90 نسبة توفر الملحقات األخرى في القسم 5

 

 

 

 



 والترجمة.والمجالت العلمية والتأليف  ثالثا: البحوث
 والترجمة(والمجالت العلمية والتأليف  )البحوثتحديد الفجوة حسب المعيار القياسي والمتحقق فعال ( 4)جدول 

 النتيجة الفجوة المتحققة فعالالنسب  المعيار القياسي فقرات معيار )البحوث والمجالت العلمية( حسب المؤشرات ت

%90 نسبة عدد البحوث المنشورة إلى عدد التدريسيين 1  100%  +10%  ايجابية 

%50 نسبة عدد البحوث المنشورة في الخارج إلى عدد البحوث اإلجمالي 2  42%  8%  سلبية - 

%10 نسبة عدد الكتب المؤلفة والمترجمة إلى عدد التدريسيين اإلجمالي 3  10% توجدال    ايجابية 

%90 نسبة عدد الكليات التي تصدر مجلة علمية إلى عدد كليات الجامعة 4  - - 
 

- 

 

 

 

 

 



 الطلبة. رابعا:

 الصباحية.طلبة الدراسات األولية  -1
 (الصباحيةالدراسات األولية  )طلبةتحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال ( 5)جدول 

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة فعال المعيار القياسي حسب المؤشراتفقرات معيار )الطلبة الصباحي(  ت

 ـ ـ ـ (10 -1) طالب ( التخصصات الطبية -)تدريسي 1

 سلبية %4 - %16 (20 -1) طالب(التخصصات العلمية -)تدريسي 2

 ـ ـ %100 (30 -1) طالب( التخصصات اإلنسانية -)تدريسي  3

 اجيابية %17 %83 (35-1) التدريسأعداد الطلبة إلى قاعة  4

 

 

 

 

 

 



 المسائية.طلبة الدراسات األولية  -2
 المسائية(الدراسات األولية  )طلبةتحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال ( 6)جدول 

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة فعال المعيار القياسي فقرات معيار )الطلبة المسائي( حسب المؤشرات ت

 ـ ـ ـ (10-1) طالب ( التخصصات الطبية -)تدريسي 1

 ـ ـ ـ (20-1) طالب(التخصصات العلمية -)تدريسي 2

 ـ ـ ـ (30-1) طالب( التخصصات اإلنسانية -)تدريسي  3

 ـ ـ ـ (35-1) أعداد الطلبة إلى قاعة التدريس 4

 طلبة الدراسات العليا -3
 العليا(طلبة الدراسات )تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال ( 7)جدول 

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة فعال المعيار القياسي فقرات معيار )طلبة الدراسات العليا( حسب المؤشرات ت

 سلبية 14 10-24 10-10 عدد الطلبة المقبولين إلى أعداد الطلبة المخطط لهم . 1

 ايجابي 4 3-1 7-1 طالب ( –) تدريسي  2

 

 



 خامسا: خدمة المجتمع / آليات التعاون مع المجتمع

 المجتمع(آليات التعاون مع  / المجتمع  )خدمةتحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال ( 8)جدول 

 فقرات معيار )خدمة المجتمع ( حسب المؤشرات ت
المعيار 

 القياسي

النسب 

 المتحققة فعال
 النتيجة الفجوة

1 
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا بفعالية في خدمة المجتمع إلى عدد هيئة 

 التدريس اإلجمالي
 سلبية 20% 60% 80%

 نسبة نشاطات كليات الجامعة في خدمة المجتمع 2

 سلبية %25 %75 %100 محور النشاطات في مجال العلوم اإلدارية واالقتصادية والمحاسبة أ

 ـ ـ ـ %100 النشاطات في مجال العلوم القانونية والتشريعيةمحور  ب

 ـ ـ ـ %100 محور النشاطات الطبية وصحة المجتمع ج

 ـ ـ ـ %100 محور النشاطات العلوم الصرفة د

 ـ ـ ـ %100 محور أنشطة العلوم اإلنسانية هـ

 ـ ـ ـ %100 محور النشاطات الفنية والرياضية و

 ـ ـ ـ %100 محور العلوم الهندسية 



التعليم والتدريب المستمر : سادسا  

 فقرات معيار )التعليم والتدريب المسر ( حسب المؤشرات ت
المعيار 

 القياسي

النسب 

 المتحققة فعال
 النتيجة الفجوة

1 
نسبة عدد المشتركين في الدورات التدريبية من أعضاء هيئة التدريس إلى مجموع 

 عددهم اإلجمالي في كليات الجامعة
 سلبية 5% 25% 30%

2 
نسبة عدد المشاركين في الدورات التدريبية من الموظفين إلى نسبة العدد اإلجمالي 

 للموظفين في كليات الجامعة
 سلبية 10% 20% 30%

3 
نسبة عدد المشاركين في ورش العمل من التدريسيين إلى مجموع أعضاء هيئة التدريس 

 في كليات الجامعة
 سلبية 5% 20% 25%

4 
نسبة عدد المشاركين في ورش العمل من الموظفين في الجامعة إلى مجموع الموظفين 

 في كليات الجامعة
 سلبية 5% 20% 25%

5 
نسبة عدد المشاركين في الدورات التدريبية خارج الجامعة من التدريسيين إلى عدد 

 التدريسيين اإلجمالي
 سلبية 20% 5% 20%

6 
التدريبية خارج الجامعة من الموظفين إلى العدد نسبة عدد المشاركين في الدورات 

 اإلجمالي للموظفين في كليات الجامعة
 سلبية 15% 5% 20%

 - - - %100 نسبة عدد الدورات المقامة في الجامعة )التعليم المستمر ( إلى عدد الدورات المخططة 7



ة:التدريس والمناهج التعليمي : سابعا  

 والمناهج التعليمية ( حسب المؤشراتفقرات معيار )التدريس  ت
المعيار 

 القياسي

النسب 

المتحققة 

 فعال

 النتيجة الفجوة

 سلبية %10 %60 %70 استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة إلى العدد الكلي للتدريسيين 1

2 
عدد المقررات الدراسية أسبوعيا إلى عدد الساعات المعتمدة في كليات الجامعة )مقرر 

 ساعة ( –
 ايجابية صفر 33% 33%

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

 

 

  2026-2021الخطة االستراتيجية لألعوام 

 التربية الفنيةقسم 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة بابل

 كلية الفنون الجميلة

 قسم التربية الفنية



 **المـــقــدمـــة **

لكلية الفنون الجميلة  في سياق توجه جامعة بابل نحو إرساء األسلوب العلمي للتخطيط المستقبلي لتطلعات  استراتيجيةيأتي وضع خطة 

وأهداف الكلية وإحداث تغيير شامل يرتقي بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى مستويات عالمية قادرة على مواجهة التحديات الراهنة 

ضوء نقاط القوة التي تتمتع بها واالستخدام األمثل للموارد بما يمكن الكلية من تحقيق الرؤية  والمستقبلية واستغالل الفرص المتاحة في

لبات والرسالة واألهداف الرامية إلى تحقيق الجودة التعليمية لبرامجها األكاديمية وبالتوافق مع رضا وتوقعات المستفيدين ومالئمتها مع متط

موثقه يحد من الفوضى والتصرف العشوائي وتركيز جميع الجهود في اتجاه تقدم  تراتيجيةاسسوق العمل المتغيرة حيث ان وجود خطة 

الخدمة بجودة عالية وبناء الشراكات مع منظمات المجتمع في القطاعين العام والخاص وكذلك التميز في البحث العلمي .ولتحقيق هذا الغرض 

 هم أدناه.تم تشكيل لجنة مؤلفة من السيدات والسادة المدرجة أسماؤ

 لجنة اإلعداد:

 رئيسا   -  تربية الفنيةرئيس قسم ال -        طالب سلطان حمزةد م.أ.

 عضوا   -  التربية الفنيةمقرر قسم  -   م. اثير صباح حسين

 عضوا   -   تدريسي  - خضير عباس عبد الحسين مأ.

 

 

 



 **دراسة الوضع الراهن للكلية**
 

 مات والكليات ، في القطاعين العافي عدد الجامع لقد شهدت تلك السنوات زيادة  واضحة

في  تقدمالبحثيّة، فضال  عن ازدياد الو والكفاءات التدريسيّة ةضها اآلخر في جذب المزيد من الطلببع َوالخاص، وقد أخذ بعضها ينافس

العمل األكاديمي وردم الفجوة الحاصلة  بالتطور السريع في طبيعة مما يتطلب اللحاق التجديد على صعيد اإلدارة والمناهج التعليميّة، 

 وعليه تم دراسة الوضع الراهن للكلية من خالل مجموعة من المقاييس والمؤشرات . 

  -الفنية:  التربية قسم رؤية

 واالدب الفنية الذائقة تربية)  وخاصة جميعها الفنون بآليات والجمالي الفني المعرفي والشكلي البنيوي التواصل الفنية التربية قسم اعتمد

 العمل اخراج خالل من الفني باألداء المقررة الدراسية المناهج وتعزيز(  وتقنياته الرسم بفن تتجسد فنية رؤيا في الجمالية والقيم والنقد

 التخصصات ضمن التدريبية والدورات النقاشية والحلقات والثقافية الفنية والندوات المهرجانات في والمشاركة المعارض واقامة الفني

 موردا القسم هذا يكون بحيث  العملية والخبرة الشهادات اصحاب من وتدريسين مثقفة وكوادر فنية تقنيات باستخدام وذلك المعنية الفنية

 طبقا الفنية التربية مجال في المتخصصة الفنية بالكوادر الخاص والقطاع والثقافية والفنية التعليمية الدولة مؤسسات لرفد ومصدرا

 النهوض أجل من العلمي والبحث العالي التعليم وزارة تراها التي المعايير ضوء وفي األكاديمي واالعتماد الشاملة الجودة إدارة لمواصفات

 .  للدولة العامة األهداف تحقيق أجل من الدولة ومؤسسات للمجتمع الفنية والذائقة والجمالي والثقافي الفني بالواقع

 

 



 الفنية: التربية قسم رسالة

 الجمالية الثقافية القيم وغرس الفنية التربية في متخصصة وفنية علمية كوادر إعداد خالل من أهدافه تحقيق في  الفنية التربية قسم يسعى

 والفنية العلمية الوسائل وتبني الخريجين الطلبة شخصيات في خاص بشكل والتربوي الحسن المجتمعي والسلوك األخالقية والمثل

 مواجهة في واحد كفريق العمل كفاءة وتنمية الدولة ومؤسسات البلد منها يعاني التي والفنية الثقافية المشاكل معالجة مجال في والرقمية

 واالعتماد الجودة مجال في العلمية والمواصفات المعايير ضوء على الخريجين للطلبة والتربوية والجمالية الفنية الجدارة واثبات المشاكل

 . الحضارية المدنية الدولة لبناء والجمالي الفني الوعي وزيادة المسرحية الفنون تخصص في األكاديمي

 :الفنية التربية قسم أهداف

 ببناء الفنية المتخصصة التربية قسم مجال ومتطلبات الفنية للمالكات المتجددة والكوادر المجتمع حاجات سد إلى الفنية التربية قسم يهدف

 والخاص العام القطاعين في الفني العمل اخراج في المستخدمة والتقنيات والنقد االدب الى اضافة الفني العمل الفنية واخراج الذائقة

 :التالية األهداف إلى باإلضافة

 تطبيقها خالل من الطلبة ألذهان المختلفة الدراسية المواد إليصال دوما والسعي الحديثة التدريس لطرائق المستمر التطوير.1

 .والعلمي الحسي واإلدراك الفهم عمليات في الطلبة تساعد التي والبصرية السمعية المساعدة والتقنيات الوسائل أفضل تقديم.2

 على واالطالع العلمي وااليفاد والتفرغ التدريب خالل من القسم ألساتذة والفني والجمالي البحثي بالمنهج التعامل.3

 تلك ونقل خارجه أو البلد او المحافظة مستوى على الجميلة الفنون كليات في المناظرة العلمية األقسام تجارب.4

 .عالمية جامعات خريجين بأساتذة ذلك نرفد عندما خصوصا مجتمعنا في والسلوكية والثقافية الفنية البيئة مع يتالءم بما التجارب.5



 وتفعيل الميدانية البحثية والزيارات واألدبية الرياضية كاألنشطة والجمالي والعلمي الفني للنشاط المكملة األخرى األنشطة تفعيل.6

 .القسم طلبة لتخريجينا والتكامل االرتقاء اجل من( سمنرات) دراسية وحلقات المناظرة المحاورات

 العلمية االهداف وفق االستراتيجية الخطة تنفيذ عملية. )الخطة ضمن وتنفذها للكلية المستقبلية االستراتيجية العلمية االهداف تحديد.7

( 1) رقم الجدول حسب 2026-2021 لسنة الكليات قبل من المحددة الزمنية الفترة وخالل سنوات خمس لمدة القياسية والمؤشرات

 (.االرشادي الدليل ضمن موجود الجدول بان علما   طيا   المرفق

 

 **تشخيص الواقع الحالي للكلية لتحديد الفجوة**

 المعايير والمؤشراتمقاييس 

 أوال: الموارد البشرية

 ( تحديد الفجوة حسب المعيار القياسي المتحقق فعال1جدول رقم )

 فقرات معيار )التدريسيين( حسب المؤشرات ت
المعيار 

 القياسي

النسب 

المتحققة 

 فعال

 النتيجة الفجوة

 سلبية %47 %23 %70 نسبة حملة الدكتوراه )لقب أستاذ ( إلى عدد التدريسيين اإلجمالي 1



 ايجابية %10 %40 %50 نسبة حملة الدرجات العلمية ) أستاذ + أستاذ مساعد ( إلى عدد التدريسيين اإلجمالي 2

 سلبية %34 %46 %80 نسبة حملة شهادة الدكتوراه إلى عدد التدريسيين اإلجمالي 3

 سلبية %20 %40 %60 اإلجمالي( سنة إلى عدد التدريسيين 20-11مدة خدمة التدريسيين للفئة ) 4

5 
( إلى عدد التدريسيين 54-45و) (45-35أعمار التدريسيين ضمن الفئات العمرية )

 اإلجمالي
 ايجابية 20% 50% 70%

 

 

 ( تحديد الفجوة حسب المعيار القياسي والمتحقق فعال )الموظفين والعمال(2جدول )

 فقرات معيار )الموظفين والعمال( حسب المؤشرات ت
المعيار 

 القياسي

النسب 

المتحققة 

 فعال

 النتيجة الفجوة

 سلبية %5 %55 %60 نسبة الموظفين )دبلوم عالي +بكالوريوس +دبلوم فني (إلى عدد الموظفين اإلجمالي . 1

  صفر %20 %20 نسبة عدد الموظفين ) إعدادية +متوسطة +ابتدائية ( إلى عدد الموظفين اإلجمالي 2

 سلبية %11 %9 %20 ) يقرأ ويكتب ( إلى عدد الموظفين اإلجمالي نسبة عدد العمال 3



4 
( سنة إلى عدد الموظفين 39-30نسبة عدد الموظفين من الفئة العمرية للموظفين )

 اإلجمالي
 سلبية 40% 20% 60%

5 
(سنة إلى عدد الموظفين 20-11نسبة عدد الموظفين ممن لديهم خدمة ضمن فئة )

 اإلجمالي
 سلبية 29% 31% 60%

 

 ثانيا: البنى التحتية 

 ( تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال ) البنى التحتية (3الجدول )

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة المعيار القياسي فقرات معيار )البنى التحتية( حسب المؤشرات ت

 سلبية %20 %70 %90 نسبة توفر أبنية عمادة الكلية 1

 سلبية %15 %75 %90 األبنية الملحقة في عمادة الكليةنسبة توفر  2

 سلبية %30 %60 %90 نسبة توفر القاعات والمراكز الملحقة في الكلية 3

 سلبية %20 %70 %90 نسبة توفر أبنية األقسام العلمية في الكلية 4

 سلبية %20 %70 %90 نسبة توفر الملحقات األخرى في الكلية 5

 



 والترجمة.والمجالت العلمية والتأليف  ثالثا: البحوث

 والترجمة(والمجالت العلمية والتأليف  )البحوث( تحديد الفجوة حسب المعيار القياسي والمتحقق فعال 4جدول )

 

 

 ا: الطلبة.رابع

 طلبة الدراسات األولية الصباحية. -1

 ( تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال )طلبة الدراسات األولية الصباحية(5جدول )

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة فعال المعيار القياسي فقرات معيار )الطلبة الصباحي( حسب المؤشرات ت

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة فعال المعيار القياسي فقرات معيار )البحوث والمجالت العلمية( حسب المؤشرات ت

 ايجابية صفر %90 %90 البحوث المنشورة إلى عدد لتدريسييننسبة عدد  1

 ايجابية صفر %50 %50 نسبة عدد البحوث المنشورة في الخارج إلى عدد البحوث اإلجمالي 2

 سلبية %5 %5 %10 نسبة عدد الكتب المؤلفة والمترجمة إلى عدد التدريسيين اإلجمالي 3

    %90 إلى عدد كليات الجامعة نسبة عدد الكليات التي تصدر مجلة علمية 4



    (10-1) طالب ( التخصصات الطبية -)تدريسي 1

 سلبية 6 26-1 (20-1) طالب(التخصصات العلمية -)تدريسي 2

    (30-1) طالب( التخصصات اإلنسانية -)تدريسي  3

   46-1 (35-1) أعداد الطلبة إلى قاعة التدريس 4

 

 المسائية.طلبة الدراسات األولية  -2

 المسائية(الدراسات األولية  )طلبة( تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال 6جدول )

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة فعال المعيار القياسي فقرات معيار )الطلبة المسائي( حسب المؤشرات ت

    (10-1) طالب ( التخصصات الطبية -)تدريسي 1

 سلبية 24 44-1 (20-1) طالب(التخصصات العلمية -)تدريسي 2

    (30-1) طالب( التخصصات اإلنسانية -)تدريسي  3

    (35-1) أعداد الطلبة إلى قاعة التدريس 4

 



 طلبة الدراسات العليا -3

 العليا(( تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال )طلبة الدراسات 7جدول )

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة فعال المعيار القياسي المؤشراتفقرات معيار )طلبة الدراسات العليا( حسب  ت

 سلبية 2 10-12 10-10 عدد الطلبة المقبولين إلى أعداد الطلبة المخطط لهم . 1

 ايجابي 1 6-1 7-1 طالب ( –) تدريسي  2

 

  



 المجتمع./ آليات التعاون مع  المجتمع : خدمةخامسا

 المجتمع(المجتمع / آليات التعاون مع  )خدمة( تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال 8جدول )

 فقرات معيار )خدمة المجتمع ( حسب المؤشرات ت
المعيار 

 القياسي

النسب 

 المتحققة فعال
 النتيجة الفجوة

1 
هيئة نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا بفعالية في خدمة المجتمع إلى عدد 

 التدريس اإلجمالي
 سلبية 20% 60% 80%

 نسبة نشاطات كليات الجامعة في خدمة المجتمع 2

 سلبية %25 %75 %100 محور النشاطات في مجال العلوم اإلدارية واالقتصادية والمحاسبة أ

    %100 محور النشاطات في مجال العلوم القانونية والتشريعية ب

    %100 المجتمع محور النشاطات الطبية وصحة ج

    %100 محور النشاطات العلوم الصرفة د

    %100 محور أنشطة العلوم اإلنسانية هـ

    %100 محور النشاطات الفنية والرياضية و

    %100 محور العلوم الهندسية 



 سادسا: التعليم والتدريب المستمر 

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة فعال المعيار القياسي فقرات معيار )التعليم والتدريب المسر ( حسب المؤشرات ت

1 
نسبة عدد المشتركين في الدورات التدريبية من أعضاء هيئة التدريس إلى مجموع 

 عددهم اإلجمالي في كليات الجامعة
 سلبية 5% 25% 30%

2 
نسبة عدد المشاركين في الدورات التدريبية من الموظفين إلى نسبة العدد اإلجمالي 

 للموظفين في كليات الجامعة
 سلبية 5% 25% 30%

3 
نسبة عدد المشاركين في ورش العمل من التدريسيين إلى مجموع أعضاء هيئة 

 التدريس في كليات الجامعة
  صفر 25% 25%

4 
نسبة عدد المشاركين في ورش العمل من الموظفين في الجامعة إلى مجموع 

 الموظفين في كليات الجامعة
  صفر 25% 25%

5 
نسبة عدد المشاركين في الدورات التدريبية خارج الجامعة من التدريسيين إلى 

 عدد التدريسيين اإلجمالي
 سلبية 5% 15% 20%

6 
نسبة عدد المشاركين في الدورات التدريبية خارج الجامعة من الموظفين إلى العدد 

 اإلجمالي للموظفين في كليات الجامعة
 سلبية 15% 5% 20%

7 
عدد الدورات المقامة في الجامعة )التعليم المستمر ( إلى عدد الدورات نسبة 

 المخططة
100%    



 سابعا : المكتبة العلمية والمعلوماتية 

 النتيجة الفجوة النسب المتحققة فعال المعيار القياسي فقرات معيار )المكتبة العلمية والمعلوماتية ( حسب المؤشرات ت

 سلبية 3 1-3 1-6 طالب ( –عدد الكتب اإلجمالي إلى عدد الطلبة اإلجمالي )كتاب  1

  صفر 3-1 3-1 عنوان ( –عدد الطلبة اإلجمالي إلى عدد عناوين الكتب المتوفرة ) طالب  2

3 
 –عدد طلبة الدراسات العليا إلى عدد الدوريات والمجالت العلمية المتوفرة ) طالب 

 دورية (
  صفر 1-10 1-10

  صفر 10-1 10-1 رسالة ( –الجامعية ) طالب  حعدد طلبة الدراسات العليا إلى عدد الرسائل واالطاري 4

  صفر 10-3 10-3 عدد الطلبة من رواد المكتبة إلى العدد اإلجمالي للطلبة بالجامعة 5

  صفر 3-1 3-1 كتاب معار ( –عدد الطلبة اإلجمالي إلى عدد الكتب المعارة ) طالب  6

7 
عدد الموظفين ذوي االختصاص في المكتبات إلى إجمالي الموظفين في مكتبات 

 كليات الجامعة
 سلبية 5-6 1-4 6-10

  صفر 1-1 1-1 عدد مستخدمي المكتبة االفتراضية إلى مجموع التدريسيين وطلبة الدراسات العليا 8

 

  



 التدريس والمناهج التعليمية  ثامنا:

المعيار  )التدريس والمناهج التعليمية ( حسب المؤشراتفقرات معيار  ت

 القياسي

النسب 

المتحققة 

 فعال

 النتيجة الفجوة

  صفر %70 %70 استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة إلى العدد الكلي للتدريسيين 1

عدد المقررات الدراسية أسبوعيا إلى عدد الساعات المعتمدة في كليات الجامعة )مقرر  2

 ساعة ( –

  صفر 33% 33%

 

 

 

  



 نقاط القوة أوال:

الجودة الشاملة في التعليم العالي الذي يدعمه  تغييرات إيجابية في نُظم اإلدارة تُبنى على فلسفة ونظام إدارة إحداثإلى  لكليةسعيا  من ا

، أمال  في استكماله، وجني ثماره أقسامهاإدارة الجودة الشاملة في  اللبنات األولى لنظام في وضع لكليةاتحاد الجامعات العربيّة، شرعت ا

ومؤسسات القطاع  وواقع الخدمات التي تقّدمها إلى المجتمع وشعبها اإلدارية الكلية وأقسامها في إدارة ة  يُحدت قفزة  نوعيّ  مامتدريجيا، 

ح والتكنولوجيا. ومن نقاط القوة التي تتوافر إلنجا وبما ينسجم مع الواقع المتغيّر الذي يعيشه عالمنا في ظل ثورة المعلومات الخاص،

 :االستراتيجية

 .وتنوعهاالكلية عدد التخصصات العلميّة في ت -1

  .سسيوالمؤألبرامجي  ميمان الجودة والحصول على االعتماد األكاديضل إلى تحقيق صالمتوا الكلية سعي -2

 .كليةشيوع ثقافة التميز والسعي إلى االرتقاء بال -3

 .توافر الموارد البشريّة والماديّة -4

 .تتميز الكلية بوجود ألقاب علمية عالية -5

 متميزة.الكترونية مكتبة   الكليةامتالك  -6

 موقع الكلية القريب من مركز المدينة. -7

 االلكتروني.امتالك الكلية مالكات مؤهله إلدارة التعليم  -8

 



 انيا : نقاط الضعفث
 من المحتمل أن يُواجهَ بعض نقاط الضعف التي ستبرز في المستقبل االستراتيجيةإن تنفيذ 

 ل الجامعة أو خارجها، والتي يمكن أن تؤثّر في عمليّة التنفيذ،خور، سواء داظالمن

 :ومن هذه النقاط

 .الموارد الماليّةقلة  -1

 .وسوق العمل  ةكليّ الضعف التنسيق بين  -2

 .ضعف تبني نظم اإلدارة االلكترونية في الكلية  -3

 .كليةالتوصيف الوظيفي للعاملين في األجهزة اإلداريّة لل اعتماد نتائجضعف  -4

 .مع المتّخرجين الكليةضعف تواصل  -5

 العلمي.في البحث اع واالبتكارضعف نظام الحوافز الذي يُشجع اإلبد -6

 .والمناورةقدم األبنية وعدم مالئمتها بما ال يسمح للكلية بالتوسع  -7

 

 الفرص ثالثا:

 الكلية التخصصات اإلدارية واالقتصادية . أمكانية فتح مكاتب استشارية في -1
 تعاقدات مفيدة.إمكانية التنسيق مع المنظمات الحكومية والخاصة لعمل شراكات معها وفق  -2

 أمكانية فتح دورات تدريبية مكثفة الستقطاب أعداد جيدة من الموظفين ووجود منافسة قوية بين الكليات الحكومية . -3



 .وتضامن أصحاب المصلحة من أجل إنجاحها االستراتيجيةلتنفيذ الكلية دعم قيادة  -4

 .زيادة اإلقبال على برامج الدراسات العليا -5

 برامج الدراسات العليا في الكلية بما يلبي متطلبات المجتمع.تنوع  -6

 

 رابعا : التهديدات
 :عددا  من التهديدات الداخليّة والخارجيّة، نذكر منها للكلية االستراتيجيةتواجه الخطة 

 للكلية.أعداد الطلبة المقبولين تفوق الخطة االستيعابية  -1

 .الحكوميّة كلياتال ىعل حكراكانت بدأت تقتحم تخصصات علميّة   لتياألهلية اسة الجامعات والكليّات مناف -2

 العمل.التغير المستمر في متطلبات سوق  -3

 مواكبتها.التطور المتسارع في المناهج الدراسية العالمية وصعوبة  -4

 التدريب.الوضع األمني للبلد والذي يمنع استخدام خبرات دولية سواء للتعاون أو  -5

  



 **لالستراتيجيةالمكونات األساسية **

 **الرؤية** 

 تحقيق المراكز األولى محليا على مستوى كليات اإلدارة واالقتصاد في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع 

 **الرسالة**

واالقتصاد إلى إعداد وبناء رأس المال الفكري وبما يتالئم مع متطلبات سوق العمل والتنمية الشاملة وفق أفضل  تسعى كلية اإلدارة

الجودة الشاملة من خالل بناء شراكة مجتمعية فاعلة للمساهمة في تحقيق التنمية  ومبادئ إدارةاستراتيجيات معاصره في التعليم الجامعي 

لدولية للعملية التعليمية والبحوث العلمية وخدمة المجتمع عبر تطوير بيئة أكاديمية محفزة لإلبداع واالبتكار ا واعتماد المعاييرالمستدامة 

 المهنة.لالرتقاء باألستاذ الجامعي إلعداد خريجين مزودين بالمعارف والمهارات وأخالقيات 

 **ةـــاكمـــــم الحـــــــــــيـــالق**

 النزاهة. -1

 العلمية.األمانة  -2

 الشفافية والحرية األكاديمية. -3



 العلم.التفاني في نشر  -4

 المجتمع.خدمة -5

 األداء.التمييز في  -6

 الفريق.العمل بروح  -7

 **االستراتيجية األهداف**

 الشاملة.تزويد طلبة الكلية بالمهارات المعرفية في ظل اتجاهات إدارة الجودة  -1

 الكلية.بناء القدرات العلمية والبحثية لألستاذ الجامعي في  -2

 مشاكلها.التعاون والتواصل مع منظمات المجتمع المحلي وحل  -3

 منتجه.تحول بحوث الطلبة إلى مشاريع  -4

 الكلية.العمل على تطوير منظومة العمل اإلداري في  -5

 تبني أساليب حديثة في التعليم المدمج. -6

  



 البرامج المعدة للتنفيذ والجهات المتابعة ومؤشرات النجاحجدول 

 اآلليات البرامج الهدف االستراتيجي
الجهة 

 المنفذة

الجهة 

 المتابعة

مؤشرات 

 النجاح

تزويد طلبة الكلية بالمهارات المعرفية في ظل اتجاهات إدارة الجودة -1
 الشاملة

تحديث 
المناهج 
 الدراسية

مخاطبة اللجنة  -
في القطاعية 

التخصص 
والحصول على 

 الموافقة

بعد الحصول  -
قيام  ةعلى الموافق

األقسام العلمية 
 بإجراء التحديث

 الكلية -

 

 

 

 

األقسام  -
 العلمية

المعاون 
 العلمي

% من 50تحديث 
المناهج على مدى 

 خمس سنوات



 بناء القدرات العلمية والبحثية لألستاذ الجامعي في الكلية-2

إقامة ورش 
متعلقة نوعية 

بأساليب 
البحث 
 العلمي

التنسيق مع مركز  -
التعليم المستمر 

لوضع خطة للورش 
الخاصة ببناء 
 القدرات البحثية .

إشراك التدريسي -
بورش افتراضية مع 

 جامعات عالمية

شعبة  -
الدراسات 
 والتخطيط

 

 

 التدريسي -

المعاون 
 العلمي

ارتفاع عدد 
البحوث العلمية 
المنشورة ضمن 

ت المستوعبا
 العالمية

 التعاون والتواصل مع منظمات المجتمع المحلي وحل مشاكلها-3

تسخير 
بحوث طلبة 
الدراسات 
العليا لحل 
مشاكل 

مخاطبة الكلية  -
لدوائر الدولة 

لتزويدها بالمشاكل 
 الخاصة بها

 الكلية -

 

 

 

المعاون 
 العلمي

ازدياد عدد البحوث 
المنجزة بنسبة 

% التي تعالج 50
مشاكل المجتمع 

 المحلي



المجتمع 
 المحلي

توجيه طلبة  -
الدراسات العليا 

 بالتعاون مع الدوائر

األقسام -
 العلمية

 

 

 تحول بحوث الطلبة إلى مشاريع منتجه-4

 

 

إلزام طلبة 
الدراسة 
األولية 
والعليا 

بدراسة واقع 
المؤسسات 
الحكومية 
 والخاصة

 

 

التسجيل في موقع  -
الوزارة الخاص 

 الرياديةبالمشاريع 

تقديم جائزة  -
 ألفضل بحث منتج.

 

 

 الطالب -

 

 

 الكلية -

 

 

المعاون 
 العلمي

 

 

الطلبة ازدياد عدد 
المسجلين في 

 البرنامج



 العمل على تطوير منظومة العمل اإلداري في الكلية-5

اعتماد -
برامج 

الحوكمة 
 الكترونية

االعتماد -
على 

الوصف 
الوظيفي في 

اختيار 
 األفراد

منتسبي تمكين  -
الكلية من استخدام 
برامج النظم اإلدارية 

 الحديثة

تطبيق متطلبات -
 الوصف الوظيفي

مركز  -
الحاسبة 
 االلكتروني

 

المعاون  -
 اإلداري 

عميد 
 الكلية

االعتماد على  -
النظم اإلدارية 

االلكترونية بنسبة 
40% 

ارتفاع مستوى  -
 60األداء بنسبة 

% 

 المدمجتبني أساليب حديثة في التعليم 

حث األساتيذ 
على اعتماد 

أساليب 
حديثة في 

منح كتاب شكر  -
وتقدير لألستاذ 

الجامعي الذي يتبنى 

 الكلية -

 

 

القسم 
 العلمي

الطلبة زيادة تفاعل 
 %80بنسبة 



 

 

 

 

التعليم 
 المدمج

أساليب حديثة في 
 التعليم المدمج

يتوجب على كل  -
تدريسي ان يتبنى 
أساليب حديثة في 

 التعليم المدمج

 

 

 التدريسي -


