
 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



 
 : مذيت ي

 يتًٍس تؼهًًٍ يُبر تهٍئت يغ أػًبنهب بٍئت فً يتًٍسة يكبَت تذمٍك ئنى انكهٍت  تطؼى

 انًجتًغ نخذيت انًُتجت انكهٍت ئؽبر فً واألبذبث انتؼهًٍٍت انخذيبث تطىٌك ٌتبُى

 واػذت ورضبنت يتكبيهت رؤٌت وفك ورنك انؼهًٍت لذراتهب يؼبػفت ػهى وانذرص

 ويىاردهب انتمٍُت ئيكبَبتهب واالضتفبدة يٍ والؼٍت اضتراتٍجٍت وأهذاف  جىهرٌت ولٍى

 وانُهىع االرتمبء فً انجبيؼت ؽًىدبث ٌذمك بًب انًتبدت وانًبدٌت وانًبنٍت انبشرٌت

 .انتؼهًًٍ ببنىالغ

 اضتثًبرهب وكٍفٍت انًتبدت وانفرص انمىة َمبؽ تطؼى انخطت االضتراتٍجٍت ػهى تذذٌذ

انمبئًت  وانتهذٌذاث انؼؼف أوجه وتذذٌذفً تطىٌر انًإضطت  يُهًب واالضتفبدة

 ػهى انكهٍت . انطهبٍت تأثٍراتهب يٍ وانذذ يؼهًب انتؼبيم وكٍفٍت وانًذتًهت

وانًؼهىيبته وانذبجت انًهذت بطبب انتبثٍراث  االتظبالث تمٍُبث َطبق فً ظم اتطبع 

ػهى تطىٌر انبُى انتذتٍت نهتؼهٍى االنكتروًَ وانتؼهٍى انًذيج وانتً تذتى  انخبرجٍت

 انفبػهت انًهٍُت األداة هى االضتراتٍجً انتخطٍؾ ٌكىٌ ػهٍهب, وتأهٍم انكىادر انؼبيهت

طهببث ضىق نغرع تهبٍت يت وتطىرهب وًَىهب واضتمرارهب انؼًهٍت انتؼهًٍٍت نبمبء

 .ؾ دذٌثت انؼًم وادتٍبجبث انًجتًغ واضتخذاو ادواث تخطٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كٍم انهجُت :تش

 

ذى ذشكٛم انهعُّ انخاصح تأػذاد انخطح االعرشاذٛعٛح حغة االيش االداس٘ 

ػًٛذ انكهٛح )أ.د لحطاٌ ْاد٘ حغٍٛ ( تشئاعح  31/8/2020فٙ  1323

 كًا يثٍٛ ادَاج :ٔػضٕٚح انغادج  ٔ 

 انًُصة االعًاء
 داسٚح يؼأٌ انؼًٛذ نهشإٌٔ اال أ.و.د.ياْش خضٛش ْاشى

 يؼأٌ انؼًٛذ نهشإٌٔ انؼهًٛح ٔانذساعاخ انؼهٛا حغاو ػثاط دأدأ.و.د 

 يغإٔل شؼثح انذساعاخ ٔانرخطٛظ اُٚاط احًذ ػثذ االئًح

 انعايؼٙ  ٔاالداء ضًاٌ انعٕدجيغإٔل شؼثح  و.و اسو ػصاو خضٛش

 انذساعاخ انؼهٛا نعُحيغإٔل  اٚالف ػثذ االيٛش ظاتش

 يغإٔل شؼثح شإٌٔ انذٕٚاٌ سصاق كؼٛذ كاظى

 

 َشأة انكهٍت :

  2519 انًشلى انؼهًٙ ٔانثحس انؼانٙ انرؼهٛى ٔصاسج كراب تًٕظة تاتم ظايؼح/انرًشٚض كهٛحج اَشأ

 انؼانٙ انرؼهٛى ٔصاسج فٙ انطثٛح انًعًٕػح كهٛاخ يُظٕيح ضًٍ حهمح نركٌٕ و 2007/4/29فٙ

 انًإْهح انٕطُٛح انعايؼٛح انرًشٚضٛح نهًالكاخ سئٛغا   سافذا   نركٌٕ تاتم ظايؼح /انؼهًٙ ٔانثحس

 ٔػهٗ ػانٛح ٔظٕدج تكفاءج ٔانًضيُح يُٓا انحادج انًشضٛح انحاالخ ظًٛغ يغ انرؼايم ػهٗ ٔانمادسج

 انصحٛح انخذياخ نرمذٚى )انؼالظٛح،ٔانرأْٛهٛح انٕلائٛح،( انصالز انصحٛح انشػاٚح يغرٕٚاخ ظًٛغ

 انؼشالٙ انصحٙ انؼًم ٔعٕق انًعرًغ حاظاخ نًرطهثاخ اعرعاتح ٔانًعرًغ، ٔاألعشج نهفشد

 .ٔانؼانًٙ ٔاإللهًٛٙ، انًحهٙ، انًغرٕٖ ػهٗ انؼهًٛح ٔانًغرعذاخ انًرغٛشاخ ٔنًٕاكثح

 ْزِ اعرًشخ انرًشٚض، فٙ ػهٕو انثكانٕسٕٚط دسظح ذًُح ْٔٙ انكهٛح يغٛشج اَطهمد أٌ يُز  

 ظٕدج سفغ ذغرٓذف انرٙ انذساعٛح خططٓا خالل يٍ ٔشاترّ عشٚؼح تخطٗ ٔذمذيد انًغٛشج

 . انحذٚصح ٔانرمُٛاخ انؼهًٛح انًغرعذاخ يغ انرؼايم ػهٗ انمادسج انرؼهًٛٛح انًخشظاخ

 انؼًم عٕق نٛشفذ و 2011 ػاو انرًشٚض فٙ ػهٕو انثكانٕسٕٚط تشَايط يٍ دفؼح أٔل ذخشظد

 ػُذ انًُاعة انمشاس ٔاذخار ٔيؼانعح ئداسج ػهٗ انمادسج انرًشٚضٛح تانمٛاداخ انؼشالٙ انصحٙ

 ٔاعرؼًال انُالذ ٔانرفكٛش انصحٛح انؼهًٙ انرحهٛم خالل يٍ انًخرهفح انًشضٛح انحاالخ يغ انرؼايم

 .انرًشٚضٛح انؼًهٛح فٙ انؼهًٛح انثحٕز َٔرائط يخشظاخ

 .تؼتبر كهٍت انتًرٌغ راث انمطى انىادذ )لطى انؼهىو انتًرٌؼٍت ( -



 
 

 -:االضتراتٍجٍت تتؼًٍ انتبنًانًكىَبث االضبضٍت نبُبء انخطت  -

 :رؤٌت انكهٍت   -

ٔخذيززززح انًعرًززززغ  انرًشٚضززززٙ ٔانثحززززس انؼهًززززٙانرًٛززززض انؼهًززززٙ االٔل فززززٙ يعززززال انرؼهززززٛى 

 . ػهٗ االصؼذج انًحهٛح ٔانؼهًٛح ٔانؼانًٛح

 :  انكهٍت رضبنت  -

انؼًزززم ٔفزززك يؼزززاٚٛش اكادًٚٛزززح ػانٛزززح انعزززٕدج ذزززإد٘ انزززٗ اػزززذاد يًشضزززٍٛ اكزززادًٍٚٛٛ يزززإْهٍٛ  

ٔيززززضٔدٍٚ تانًؼهٕيززززاخ ٔانًٓززززاساخ انرًشٚضززززٛح انالصيززززح نرمززززذٚى انشػاٚززززح انرًشٚضززززٛح انشززززايهح 

 . نخذيح انًعرًغ ٔذحمٛك انًٛضج انرُافغٛح ػهٗ انًغرٕٚاخ انًحهٛح ٔااللهًٛٛح ٔانؼانًٛح

 : اهذاف انكهٍت  -

 خذيزززح انًعرًزززغ يزززٍ خزززالل ذمزززذٚى افضزززم انؼُاٚزززح انصزززحٛح ٔسفزززغ انًغزززرٕٖ انصزززحٙ ٔذمهٛزززم -1

 َغثح انٕفٛاخ ٔانًشاضٗ.

اعزززززرخذاو انذساعزززززاخ انؼهٛزززززا انرخصصزززززٛح انذلٛمزززززح فزززززٙ ػهزززززٕو انرًزززززشٚض ٔانؼهزززززٕو انطثٛزززززح  -2

انغزززززاَذج تُزززززاء  ػهزززززٗ حاظزززززاخ انًعرًزززززغ انًحهزززززٙ ٔااللهًٛزززززٙ ػهزززززٗ يغزززززرٕٖ انثكزززززانٕسٕٚط 

 انًاظغرٛش ٔانذكرٕساِ ٔيا تؼذ انذكرٕساِ ٔفك انًؼاٚٛش االػرًادٚح انؼانًٛح.

 يٓاساخ انطهثح اشُاء ذمذٚى انشػاٚح نهًشضٗ.ذطٕٚش  -3

حزززس اػضزززاء انٓٛدزززح انرذسٚغزززٛح ػهزززٗ انثحزززس انؼهًزززٙ يزززٍ خزززالل ذشزززكٛم فزززشق تحصٛزززح ٔانُشزززش -4

 فٙ يعالخ انًحشن انؼانًٙ.

ذحفٛززززض اػضززززاء انٓٛدززززح انرذسٚغززززٛح ػهززززٗ انًشززززاسكح فززززٙ انًززززإذًشاخ االلهًٛٛززززح ٔانذٔنٛززززح  -5

 س انؼهًٙ نحم انًشكالخ انصحٛح.ٔاظشاء انثحٕز تُاء  ػهٗ أٔنٕٚاخ انثح

 انرشعٛغ ػهٗ انًشاسكح فٙ االٚاو انؼهًٛح ٔانًهرمٛاخ ٔانُشاطاخ انطالتٛح. -6

 انرؼشف ػهٗ حاظاخ انًعرًغ انًحهٙ انصحٛح يٍ خالل اظشاء انًغٕحاخ انصحٛح. -7

انرؼزززززأٌ يزززززغ انًعرًؼزززززاخ ٔانًُظًزززززاخ انصزززززحٛح انٕطُٛزززززح ٔانؼانًٛزززززح فزززززٙ ذمزززززذٚى انشػاٚزززززح -8

 . ًغ انًحهٙنهًعر

 



 
 (  1جذول رلى ) تذذٌذ االهذاف: -

انًخشظاخ  انٓذف

 انًطهٕتح

يإششاخ 

 انمٛاط

يغإٔنٛح 

 انرُفٛز

انرٕلٛد 

 انضيُٙ

 االَعاص َغثح

انتؼهٍى االنكتروًَ 

 وانتؼهٍى انًذيج

تؼهٍى يتطىر ػبنً 

 انجىدة 

يختبراث 

يجهسة بكبفت 

انىضبئم انذذٌثت 

وتىفٍر كبدر 

يتًرش ػهى 

انتمٍُبث 

 نًتطىرة ا

2022-2021 انكهٍت  30%  

تؼسٌس انبُى  

 انتذتٍت 

يختبراث اَشبء 

يتطىرة انكتروٍَت 

وفك يىاطفبث  ىػه

 ػبنٍت انجىدة 

 رئبضت انجبيؼت  يختبراث  2

 + انكهٍت 

2020-2022 20% 

ذؼضٚض انثُٗ 

 انرحرٛح 

يكرثح يرطٕسج 

ٔفك  ٗػهٔيحذشح 

يغاحح يخصصح 

 عرٛؼاب انطهثح ال

/ شؼثح نكهٛحا  يكرثح  1

 شإٌٔ انذٕٚاٌ

2020-2021 20% 

تؼسٌس انبُى 

 انتذتٍت

اضتذذاث لبػبث 

انكتروٍَت يجهسة 

بأجهسة انكتروٍَت 

يتطىرة نذػى انطهبت 

وفك االضص انؼهًٍت 

 انؼبنًٍت 

/شؼبت انكهٍت لبػبث  2

 شإوٌ انذٌىاٌ

2021-2022 0% 

تؼسٌس انبُى 

 انتذتٍت

اَشبء دذائك 

وتىضؼتهب بًب ٌتالئى 

 يغ انبٍئت انخؼراء 

      دذائك    3

و 900يطبدت 
2 

انكهٍت/شؼبت 

 شإوٌ انذٌىاٌ

2021-2022 0% 

تؼظٍى انًىارد 

 انًبنٍت نهكهٍت

        َبدي ؽالبً 1 اَشبء َبدي ؽالبً 

و 300يطبدت 
2

 

 رئبضت انجبيؼت 

 + انكهٍت

2022-2023 0% 

تؼظٍى انًىارد 

 انًبنٍت نهكهٍت 

اَشبء يركس انمذو 

انًتطىر انطكري 

نرػبٌت انًظببٍٍ 

 ببنمذو انطكري

يركس انمذو     1

 انطكري

 رئبضت انجبيؼت 

 + انكهٍت

2023- 2025 0% 

يؼبٌٍر تطبٍك 

 انجىدة 

دظىل انكهٍت ػهى 

شهبدة يؼبٌٍر 

 االػتًبد االكبدًًٌ 

شهبدة يؼبٌٍر 

االػتًبد 

 االكبدًًٌ 

شؼبت –انكهٍت 

ػًبٌ انجىدة 

 واالداء انجبيؼً 

2023-2026 10% 

تطىٌر انًالكبث 

 االدارٌت وانؼهًٍت 

اػذاد انًالكبث االدارٌت 

وانؼهًٍت ػهى وفك 

انُظى االدارٌت 

وانتطهطم االداري 

       االدارةواتببع  

االكتروٍَت فً انتُظٍى 

  تاالدارٌ

زٌبدة ػذد 

انذوراث وورظ 

انؼًم انتً تسٌذ 

يٍ تطىر وكفبءة 

 انًالكبث االدارٌت 

 %10 2022-2021 انجبيؼت + انكهٍت 

 

 

 



 

 َتبئج تذهٍم  : swot تذهٍم 

 استراتيجية السؤسدة التعليسية   للسعيار األول لكلية التسريض Swotتحليل  نتائج

 

 

 

 

 

 

 
 

 انًمترح نهتظذٍخ  اإلجراء انؼؼف َمبؽ انمىة  َمبؽ

ٔانشعانح ٖ دنٛم انشؤ ٔظٕد -

 .ٔاألْذاف 

انرأعٛظ يغ أْذاف  حٔشٛم يالئًح -

 انكهٛح ٔسعانرٓا.

سعانح انكهٛح يشذثطح تًرطهثاخ   -

 انًعرًغ .

انكهٛح ٔأْذافٓا يٕاكثح  سعانح -

 نهرطٕس انحذٚس .

َشش سعانح انكهٛح ٔأْذافٓا  -

 نهعٓاخ انًغرفٛذج .

 ٔسؤٚرٓايشاظؼح سعانح انكهٛح  ٚرى -

 ٔأْذافٓا تشكم دٔس٘.

 

ًٚكٍ ال انكهٛح  سعانح -

 لٛاعٓا.

ال ذٕظذ ذششٚؼاخ  -

يٕشمح ذحٕل يٍ انُظاو 

انًشكض٘ انٗ انُظاو 

 اناليشكض٘

 

 

أشش سعانح انكهٛح  ذفؼٛم  -

ٔأْذافٓا ٔيذٖ انرٕصم 

 ئنٗ ذحمٛمٓا .

ذفؼٛم دٔس سعانح انكهٛح  -

 تًا ًٚكٍ يٍ لٛاعٓا.

ضشٔسج اصذاس  -

ذحٕل ذششٚؼاخ يٕشمح 

انُظاو انًشكض٘ انٗ 

 انُظاو اناليشكض٘.



 

 الدارةاالحهكسة و  للسعيار الثاني/جامعة بابل كلية التسريض   Swotتائج تحليل ن

 السقترح للترحيح  اإلجراء الزعف نقاط القهة  نقاط
اإلدارة العليا برهرة فعالة  تهدف -

لتحقيق مرلحة السؤسدة 
التعليسية بذكل عام والجهات 

 السدتفيدة بذكل خاص .
لدى الكلية خطة  يهجد -

 مدتقبلية  استراتيجية
مسثلي الطلبة في مجالس  اشتراك -

 الكلية .
في إعالن  ةلها السرداقي الكلية -

 بياناتها ونذرها .
استسارة خاصة لتقييم أداء  هشاك -

فيها  نالتدريديين والسهظفي
محهر الدلهك األخالقي 

 والتربهي.
الكلية دليل  دىل يهجد -

 الرالحيات .
لدى الكلية دليل هيكلية  يهجد -

 أنذطة العسل .
 لدى الكلية دليل التعليسات  يهجد -
نعام الحهافر لدى الكلية ،  هشاك -

فزال عن تذكيل لجشة في صرف 
السكافآت من أجل الحهافر و 

 تذجيع السهظفين نحه عسلهم .
دليل الطالب متزسشا فيه  يهجد -

 الدراسي . برنامجال تشفيذ
تهجد وحدة خدمية لدى الكلية  -

تقدم الخدمة للجهات السدتفيدة 
 أو للسجتسع .

القيادات العليا في داخل  تعيين -

ال تهجد تعييشات مركزية  -
 من قبل الكلية.

تعطى جزء من صالحيات  -
   التعيين الى الكلية.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تتدخل الجامعة في ال الكلية 
 اختيارهم .

التغذية الراجعة لألنذطة  قهة -
 . الكلية

تهجد اصدارات تقييم الذاتي   -
 سشهيًّا.

 
 



 

 
 (الساليةلتقرير كلية التسريض / جامعة بابل لعشرر )السهارد  Swotتحليل نتائج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السقترح للترحيح  اإلجراء الزعف نقاط  القهة  نقاط
الكمية مػازنة مالية سشػية  لجى -

مخررة عمى أبػاب تخز أمػرىا 
 قبل الجامعة .غ يتع تػزيعيا مخكديا م

الكمية ميدانية شارئة تمبي  لجى -
 احتياجاتيا .

بل قرقابة مالية داخمية مغ  ىشاك -
ورقابة خارجية خاصة بػزارة  معةالجا

السالية تقػم باتخاذ القخارات السالية 
 السشاسبة .

 الكمية الذؤون السالية فيشعبة  ىشاك -
 وتزع أفخادا مغ ذوي االختراص .

خاصة في داخل  ماليةتػجج رقابة  -
 . الكمية

تػجج لجى الكمية في الػقت الحالي  -
 لتشسية السػارد السالية  خصة سشػية

في داخل الكمية  ة استحجاث شعب -
 تعشى بالخقابة السالية .

تقػم الكمية بتػزيع  ال  -
السيدانية السالية الدشػية 
عمى وفق رسالة الكمية 

 تػزيعياوأىجافيا ، إنسا يتع 
عمى وفق األبػاب 

 السخررة لمسيدانية
  مخكديًّا.

 
 

الذؤون شعبة  اشتخاك -
الكمية في  خلفي دا السالية

تخريز السػازنة السالية 
 لدشػية السسشػحة لمكمية .ا
 

 



 
 

 ة(معة بابل لعشرر )السهارد البذريلتقرير كلية التسريض / جا Swotتحليل نتائج     

 

 السقترح للترحيح  اإلجراء الزعف نقاط القهة  نقاط
الكمية استسارة  في تػجج -

تتزسغ مجسػعة مغ 
السعاييخ لتقييع أداء 

 .السشتدبيغ
مػضف مدؤول عغ  ىشاك -

 خريةحفظ الدجالت الذ
 . غلمسشتدبي

الييأة التجريدية  أعزاء -
 صجسيعيع مغ ذوي اخترا
العمػم التسخيزية والعمػم 

 األساسية.
مدؤول يقػم  مػضف ىشاك -

بتػثيق بيانات السشتدبيغ 
جسيعيع واإلشخاف عمى 

 تحجيثيا.
نطام شبكي متصػر  يػجج -

)السعمػماتية اإلدارية( 
إلدارية يزسغ الديخ ا

 لسشتدبي الكمية .
يػجج لجى الكمية بخنامج  -

واضح لمتشسية البذخية ، 
يعتسج عمى الجورات  إنسا

وورش العسل السخكدية التي 
؛ بدبب  الجامعةتكيسيا 

عجم وجػد ميدانية مالية 
 .مخررة

التعييغ مخكدية  آلية -
وضعف دور  ، قجةومع

الكمية فييا لكػنيا 
معقجة  وإجخاءاتمخكدية 

. 
  

الكمية في إجخاءات التعييغ  تخاكاش -
بسا يشاسب احتياجاتيا عمى وفق 

 التػصيف الػضيفي .
 



 
 
 
 (الهيأة التدريدية )سعياركلية التسريض / جامعة بابل ل ريرلتق Swotتحليل  تائجن

 السقترح للترحيح  اإلجراء الزعف نقاط القهة  نقاط
وجػد مخاتب عمسية متخررة  -

في عمػم التسخيس والعمػم 
األخخى مغ لقب أستاذ وأستاذ 
مداعج ومجرس و مجرس مداعج  

. 
يذارك  التجريدية أةعزػ اليي -

                  بشاء   في
 وترسيسياالجراسية  لسقخراتا

فزال عغ وجػد استسارة ترسيع 
 السقخر الجراسي .

سياسة واضحة في  الكميةلجى   -
استقصاب الكفاءة العمسية مغ 

 . التجريدية أةأعزاء اليي
يكمف التجريدي في الكمية  -

الصالب بإعجاد تقاريخ تتزسغ 
الخبخات العمسية السكتدبة التي 

ع احتياجاتيع متتشاسب 
 . ومتصمبات سػق العسل

ىشاك استسارة تقييع السقخر  -
الجراسي مغ قبل المجشة العمسية 

 في القدع .
التجريدية  أةعزػ الييكل لجى   -

مداىسات بحثية في كميتشا 
يف الكتب ونذخ تتزسغ )تأل

 .البحػث العمسية( 
خصة بحثية  الكميةتػجج لجى  -

التجريدية  أةسشػية ألعزاء اليي

تػجج معاييخ معَتَسجة ال  -
اختيار  الكمية فيلجى 

 التجريدية يأةعزػ الي
 . وإنسا يتع تعييشيع مخكديا

 

اشتخاك الكمية في وضع  -
معاييخ اختيار عزػ 
ليأة التجريذ بسا يتالءم 
مع رسالتيا وأىجافيا 

 وخصصيا .
  



 

 
 

 معايير تقييم الطلبة في كلية التسريض :
االمتحانية الشيائية والفرمية بجورييا تحتػي عمى تػزيع واضح لمجرجات االمتحانية ويعمع الصمبة إن األسئمة  -1

 لمسقخر الجراسي عغ شخيق الفخوع العمسية والمجشة االمتحانية.جة  سشػيا بصخيقة تػزيع الجر 
   ( وتػضحQUIZيكػن تقييع الصالب عالوة عمى االمتحانات الفرمية والشيائية بإجخاء امتحانات سخيعة ) -2

 والػاجبات الصالبية. SEMINARدرجات عمى الحمقات الجراسية والسشاقذات 
 نقاط القهة: -
 .وأىجافومع متصمبات السقخر الجراسي  يتالءمتقييع الصمبة  إن -
    تػزيع الجرجات لكل مقخر دراسي معخوف لمصمبة ويجخي تػزيع السقخر بجاية كل عام دراسي يحتػي عمى -

 تفاصيل تػزيع الجرجات.
 نقاط الزعف:  -
 قمة الجرجة السسشػحة لمسػضػعات العمسية. -
 عجم وجػد تحجيج لمجرجة السسشػحة لكفاءة الصالب في ميارة وعشاية االترال مع السخيس. -
 الترحيحية: اإلجراءات -
 زيادة الجرجة السسشػحة لمسػضػعات العمسية. -
 زمالئومع  وعالقتووضع درجة محجدة لكياس كفاءة الصالب في ميارة وعشاية االترال مع السخيس  -

 والسالك التسخيزي.
 
 

 

 

. 
 واضحةسياسة بحثية الكمية لجى  -

التجريدية  أةعزػ اليي في دعع
والشجوات  السؤتسخات فيلمسذاركة 

 .  ةوالعالسي السحميةوورش العسل 
وجػد استسارة تقييع أداء  -

الػزارة  التجريدي مخكديا مغ قبل
. 
 



 
 

 الطالب والخدمة الطالبية() لسعياركلية التسريض / جامعة بابل  ريرلتق Swotتحليل  نتائج

 السقترح للترحيح  اإلجراء الزعف نقاط القهة  نقاط
شعبة التدجيل و يػجج في الكمية  -

 شؤون الصمبة .
تتدع عسميات قبػل الصمبة  -

 والديػلة .بالكفاءة  وتدجيميع 
تذكيل سشػيا لجشة استكبال الصمبة  -

الججد تديل ليع إجخاءات تدجيميع 
 في الكمية .

يتع اعتساد نطام الكتخونية حجيثة  -
 الصمبة. قبػل جعش

يػجج في الكمية نطام الخقع  -
الجامعي يتزسغ سمػك الصالب 

 واألمػر الذخرية وسيختو العمسية. 
 يػجج دليل الصالب لجى الكمية . -
يػجج قانػن خاص بتعميسات  -

انزباط الصمبة يعمغ عمييع في 
 بجاية كل سشة دراسية .

يػجج بخنامج الشطام الذبكي لذعبة  -
 التدجيل وشؤون الصمبة .

تقييع الصالب ألداء  تػجج استسارة -
عزػ ليأة التجريذ يتزسغ فييا 

 تقييسو لمسشيج الجراسي .
 تسثيل الصمبة في مجالذ الكمية . -
تػجج وحجة متخررة لإلرشاد  -

 التخبػي والشفدي .
تعصى رواتب لصمبة الكمية مسا  -

 يداعج عمى رفع معاناتيع الجراسية 
 
 

متصمبات احتياجات  ىتخاعال  -
سياسة  ضسغ فيسػق العسل 

الكمية كػن قبػل في  ػلالقب
الصمبة مخكديا ال تتجخل الكمية 

 فيو .
ال تتبع الكمية سياسة القبػل  -

الالمخكدي كػن قبػل الصمبة 
 يتع مخكديا مغ قبل الػزارة .

اشتخاك الكمية في عسمية   -
قبػل الصمبة بسا يشاسب مع 
مػاردىا السادية والبذخية 
ومخاعاة  احتياجات سػق 

 العسل .
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتشاسب الخجمات الصالبية في  -
الصمبة مع متصمبات الكمية 

 . واحتياجاتيع
يتػفخ الجعع السالي لمخجمات  -

 الصالبية .
في سػق كمية متابعة خخيجي ال -

 . العسل
 الكمية .تػجج أسابيع ثقافية لجى  -
تػجج خصط وبخامج لجى الكمية  -

 لألنذصة الصالبية الالصفية .
يتػفخ الجعع السالي لألنذصة  -

 الالصفية .
 



 
 (البحث العلسي ) سعياركلية التسريض / جامعة بابل ل ريرلتق Swotتحليل  نتائج

 السقترح للترحيح  اإلجراء الزعف نقاط القهة  نقاط

مدتمدمات البحث الكمية تتػفخ لجى  -
العمسي مغ مختبخات وورش عمسية 

وأجيدة ومعجات ومػاد ومجالت بسا 
 .  تكفل انجاز البحث العمسي

وجػد خصة لمبحث العمسي سشػيا  -
 ألعزاء الييأة التجريدية .

وجػد بخنامج تػثيقي لبيانات البحث  -
 العمسي يدسى )السعمػماتية العمسية( .

مة تػجج في الكمية وحجة الدال -
 والرحة السيشية.

إجازات التفخغ العمسي  الكميةتسشح   -
إلنجاز  التجريذ أةألعزاء لي

 .مذاريعيع البحثية 
 وجػد وحجة تعشى بالذؤون العمسية . -
 جريذالت أةأعزاء لي الكميةتجعع  -

 العسللمسذاركة في السؤتسخات وورش 
 .والشجوات العمسية 

تّع عقج مؤتسخات عمسية متخررة  -
 التسخيزية .بالعمػم 

يػجج لجى الكمية خصة إستخاتيجية  -
 لفتح مخاكد خجمية .

بمغت عجد البحػث العمسية التي  -
أنجدت مغ قبل التجريدييغ لمعام 

( 100أكثخ مغ ) 2012/2012
 بحث عمسي .

خصة وإجخاء وقائي لجى الكمية تػجج  -
 . العمسي البحث لحساية أخالقيات

 
 

يذارك القصاع الخاص ال  -
بجعع البحػث العمسية التي 

 ..تداىع في حل مذاكمو
معاممة استيفاء أجػر الشذخ  -

معقجة ومخكديا مغ قبل 
 الجامعة 

ال تػجج مجمة محكسة  -
متخررة لكمية التسخيس ، 
إنسا مذتخكة مع مجمة كمية 

 الصب .
قمة السػارد السالية السخررة  -

 إلنجاز البحث العمسي .
 

 

تذكيل لجشة مذتخكة مع  -
القصاع الخاص لجعع 
البحػث العمسية لمسذاكل 

 التي تػاجيو
تدييل معامالت استيفاء  -

اجػر الشذخ وجعميا تتع مغ 
 قبل الكمية.

الدعي ؛ ألن تكػن لجى  -
 كميتشا مجمة متخررة

 محكسة لعمػم التسخيس .
تخريز مػارد مالية  -

 إلنجاز البحث العمسي.
 



 

 
 
 

 

التجريذ  أةأعزاء لي الكميةتذجع   -
 لخاصةلمبحػث ا ػيةعمى إعصاء أول

 . بالسذاريع التشسػية
تعميسات إدارية  الكمية تػجج لجى  -

تحسي األنذصة العمسية السختمفة مغ 
ألغخاض السرالح  استغالليا

 .الذخرية 
تػجج مػارد مالية تداعج عمى انجاز  -

 البحث العمسي .
 تػجج دراسات عميا في الكمية. -
الذؤون  تػفخ مالك كاٍف وحجة -

 العمسية .
 تػجج حاليا في الكمية وحجة بحثية. -
باالستعانة بحوي الخبخة الكمية تقػم   -

مغ الجيات السدتفيجة بتقييع مذاريع 
 .البحػث 

السيدانية السالية كافية لجعع البحث  -
 . العمسي 

قػة معاييخ تبشي تصػيخ خصط البحث  -
 العمسي .

تؤمغ حساية  تػجج تعميسات مخكدية -
تزسغ حقػق التي  لفكخيةالسمكية ا

 . العمساء والباحثيغ فييا
سخعة وتشفيح الخصط اإلستخاتيجية في  -

 الكمية.



 

 

 السجتسع(  خدمة)لسعيار كلية التسريض /جامعة بابل  ريرلتق Swotتحليل  نتائج

 السقترح للترحيح  اإلجراء الزعف نقاط القهة  نقاط
عالقات   الكمية لجى -

قػية مع  بطوروا
مؤسدات السجتسع 
 السحمي والعالسي.

 مشتدبييا الكمية تذجع -
الشجوات والسؤتسخات  في

وورش العسل التي 
السيسة  القزاياتشاقر 

وتجعسيع  ،في السجتسع 
 ماليا ومعشػيا .

وحجة التعميع  وجػد -
السدتسخ في الكمية يتع 
مغ خالليا فتح دورات 

دائخة  يتجريبية لسشتدب
 الرحة.

لجى الكمية آلية  يػجج -
عسل لستابعة سسعتيا 

 يا ومحميا .محميا وعخب
تقػم الكمية بالتػاصل  -

 بذكل مع خخيجييا
دوري لمتعخف عمى 

 . آخخ السدتججات فييا
 مخاكد الكميةلجى  ػججت -

 لخجمة متخررة
العسل  وسػق السجتسع 

 السدتفيجة . الجياتو 
 
 

يػجج بخنامج واضح لسذاكل  ال -
 السجتسع .

 

وضع بخنامج واضح يحجد السذاكل  -
الرحية التي تػاجو السجتسع ووضع 

 الحمػل السشاسبة ليا.



 

 

 
 (The College Nursing Curriculumمشهاج كلية  التسريض     

 -التسريض:*مهام السشهج الدراسي لكلية 
 يسارسهن إن اليجف العام لمتعميع التسخيزي في الجراسة أألولية يجب أن يتػجو نحػ تخخيج مسخضيغ ماىخيغ ))

 للعسلعسميع بأمانة وفعالية, ويجب أن يستمظ الخخيج أساسيات عمػم التسخيس والعمػم الصبية السشاسبة وتؤىمو 
)مسخضًا( قادرًا عمى التعمع والتعميع والتجريب السدتسخ لشفدو ولغيخه فزاًل عغ إمكانيتو في أجخاء البحػث 

التسخيزية ,ويجب أن يخكد عمى السبادئ والدمػك والكيع في مسارسة ميشة التسخيس آخحيغ بشطخ االعتبار 
 عنصػر واحتياجات السجتسع(( فزاًل حقػق اإلندان ورعاية السخيس, ويجب أن يدتجيب السشياج مػاكبة الت

 مػاكبتو لالعتسادية السحمية والعالسية.
 -تصسح كميتشا إلى تخخيج مسخضيغ قادريغ عمى أداء السيام اآلتية:

 تقجيع الخجمات الػقائية والعالجية والتأىيمية لمفخد واألسخة والسجتسع.  -
 اإلرشاد والتثكيف الرحي. -
 البحث العمسي. -
 جيع السذػرة الرحية لألصحاء والسخضى عمى حج سػاء لمفخد واألسخة والسجتسع.يقػم بتق  -
 يقػم بتجريب الفئات التسخيزية األدنى. -
 
 
 

 
-  
وجػد دليل مصبػع  يػجج -

يػضح فيو ما تقجمو 
الكمية لمسجتسع مغ 

 خجمات .
تقجمو  بساتػثيق  يػجج -

الكمية لمجيات 
 السدتفيجة ولمسجتسع .

 



 

 أهداف السشهج الدراسي للدراسة األولية لكلية التسريض:
 ييجف السشيج الجراسي إلى إعجاد خخيج قادر عمى االشالع في السيام السذار إلييا  في الفقخة أعاله

 ,ولكي نحقق ذلظ عمى الخخيج أن يستمظ ما يأتي:
لقجرة عمى تقجيع الخعاية التسخيزية لكافة أفخاد السجتسع في السجال الػقائي والعالجي والدخيخي و  -1

 التأىيمي.
 القجرة عمى أتباع الخصػات العمسية في تقجيع الخعاية التسخيزية . -2
 رحي في مختمف السؤسدات الرحية .القجرة عمى العسل بالتعاون مع الفخيق ال -3
 السيارة في قيادة الفخيق الرحي في األزمات والحاالت الخصخة . -4
القجرة عمى تجريب السالكان التخررية بسا يتعمق بجسيع اإلجخاءات الػقائية والعالجية وتأىيمية  -5

 لمسخضيغ في السدتػيات أدناه.
 احتخام الشفذ والكيع الحاتية لكل مخيس أو مدتفيج.القجرة عمى تقجيع الخجمة التسخيزية مجركة  -6
 تأدية أعسالو بأمانة وصجق كي يعيج إليو التسخيس أو السدتفيج أمخ الخعاية الرحية وىػ مصسئغ. -7
 القجرة عمى التعبيخ عغ أفكاره شفػيًا وتحخيخيًا. -8
 ميارة استخجام تكشػلػجي السعمػمات. -9
 ية.ميارة إدارة الػحجة التسخيز -10
 القجرة عمى اإلسيام في تشسية  السجتسع السحمي. -11
قجرة السسخض الجامعي عمى وضع حج لكل حالة أو سمػك أو بيئة يسكغ أن تؤثخ عمى سالمة  -12

 السخضى أو السدتفيجيغ بيجف حسايتيع.
 ميارة البحث العمسي. -13
ة واستخجاميا عشج رعايتيع لمسخيس القجرة عمى فيع الشطخيات والسبادئ والعمػم التسخيزية والرحي -14

 كفخد في السجتسع.
القجرة عمى تقجيع الخعاية التسخيزية دون الكيام بأي سمػك ضار أي يجب احتخام إندانية السخيس -15

 أو السدتفيج.
 احتخام حجود القانػن وحجود مسارسة السيشة. -16
 
 

 



 
  تاالػرًاد ػهٗ ػذد انغاػاخ ئٌ  كهٛرُا لذ ذًٛضخ تاَعاص دنٛم انًمشساخ انذساعٛح

 ٔانٕحذاخ انذساعٛح ٔعُٕٚا  ٚرى ذٕصٚغ انًمشساخ ػهٗ انطهثح .

  ٚرى عُٕٚا  أػذاد كم ذذسٚغٙ خطح عُٕٚح نًفشداخ انًادج انذساعٛح انرٙ ٚذسعٓا

ٔفك اعرًاسج انخطح انغُٕٚح انرٙ أػذخ يٍ لثم ٔصاسج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثحس 

 يٍ لثم يذسط انًادج. انؼهًٙ, ٔٚرى يشاظؼرٓا عُٕٚا  

  ئٌ يُٓط كهٛح انرًشٚض ٚشًم يذٖ ٔاعؼا  يٍ يؼهٕياخ أعاعٛح ٔعشٚشٚح ذإْم

انطانة انًرخشض أٌ ٚكٌٕ يرضٔدا  تانًؼهٕياخ أألعاعٛح نؼهٕو انرًشٚض نًذٖ 

 تؼٛذ.

  ئٌ انًُٓط انذساعٙ نكهٛح انرًشٚض لذ ٔضغ اعرعاتح نحاظاخ انًعرًغ ٔانفشد

حغٍٛ انًغرًش حغة انًغرعذاخ انشػاٚح انصحٛح ٔنألعشج ٔٚشاػٗ فّٛ انر

 نهًعرًغ ٔانحاظاخ انًغرمثهٛح نهطانة ٔانًعرًغ.

 -يذج انًُٓط انذساعٙ:

ذى ذحذٚذ أْذاف كم يمشس دساعٙ يٍ لثم يذسط انًادج انذساعٛح , ٔذًد يشاظؼرٓا يٍ 

 لثم انهعاٌ انؼهًٛح فٙ انكهٛح ٔصادق ػهٛٓا يعهظ انكهٛح, ٔٚعش٘ يشاظؼح أْذاف

انًمشساخ انذساعٛح عُٕٚا  يٍ لثم انهعُح انؼهًٛح نأللغاو تُاء ػهٗ انرغزٚح ))ٚعة أٌ 

ذكٌٕ انًذج انضيُٛح نرطثٛك انًُٓط انذساعٙ ذطاتك احرٛاظاخ انكفاءج انًطهٕتح نخشٚط 

كهٛح انرًشٚض ,ْٔٙ أستغ عُٕاخ ٚرى ذضٔٚذ انًرخشض تانًؼهٕياخ أألعاعٛح نؼهٕو 

 انطثٛح ػهٗ ٔفك حاظاخ انًعرًغ ٔحم انًشاكم(( انرًشٚض ٔانؼهٕو انؼهٕو

ئٌ يذج انذساعح فٙ كهٛح انرًشٚض أستغ عُٕاخ, فأٌ انًٕاد انذساعٛح نهصفٍٛ أألٔل 

ٔانصاَٙ يشرشكح تٍٛ يٕاد انؼهٕو انطثٛح األعاعٛح ٔيٕاد انؼهٕو انرًشٚضٛح ,أيا نهصفٍٛ 

 ٔانؼهٕو انًغاَذج. انصانس ٔانشاتغ فركٌٕ يٍ يٕاد انؼهٕو انرًشٚضٛح انغشٚشٚح

  :ترسيم السقررات الدراسية- 
يجب أن يحتػي السشيج عمى السعارف والسيارات أألساسية لالترال بالسخيس ورعايتو وتصػيخ ))

التفكيخ والتحميل والقابمية عمى تصػيخ قيع الدمػك السيشي وقيع األخالق التسخيزية فيسا يخز 
 السجتسع العخاقي((.

 
 
 



 
 الدراسي لكلية التسريض :معايير السشهج 

 
إن السشيج الجراسي يحتػي عمى أساسيات العمػم التسخيزية التي تزسغ كفاءة التعمع ، والسيارات األساسية ،  .1

 . والدمػك لمجخػل في مسارسة ميشة التسخيس

ي بذكل يعتسج تصبيق السشيج التسخيزي عمى التجريدي بتقجيع السحاضخات والسشاقذات والتجريذ العسمي والدخيخ  .2
 .كبيخ

 يبجأ التجريب الدخيخي مغ السخحمة الثانية . .3

 ىشاك تكامل أفقي وعسػدي محجد بيغ مقخرات السشيج التسخيزي . .4

يتع تجريذ مادة الحاسبات لصمبة الكمية ويتع مغ خاللو تعميع الصمبة عمى استخجام الحاسبة واالنتخنت والحرػل  .5
ز لمحاسبات كحلظ يتع تجريذ مادة المغة العخبية مغ أجل تشسية عمى السعمػمات الكتخونيا إذ يػجج مختبخ متخر

 مياراتيع المغػية والكتابية .

 يتزسغ السشيج الجراسي مادتي حقػق اإلندان والجيسقخاشية. .6

 يتزسغ السشيج الجراسي ساعات نطخية وعسمية وسخيخية . .7

كالكيسياء ، واألحياء السجيخية ، والتذخيح يتزسغ السشيج الجراسي تدويج الصالب بالسعارف الصبية األساسية  .8
 والفدمجة ، واإلحراء الحياتي .

 . ٕٚظذ فٙ ضًٍ انًُٓاض يششٔع تحصٙ نهطانة انًرخشض .9

 تع تجريذ السشيج الجراسي لغة أجشبية .ي .10
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 السقترح للترحيح  اإلجراء الزعف نقاط القهة  نقاط
وجػد دليل مػحج لمسقخرات  -

 الجراسية .
وجػد دليل تخميد السقخرات  -

 الجراسية .
 السقخر الجراسي معمغ لمصمبة . -
وجػد استسارة ترسيع السقخرات  -

 الجراسية .
وفق  معج عمىالسشيج الجراسي  -

 . لدمغ السحجد لوا
السقخرات الجراسية صسست بسا  -

 تتشاسب وقجرات الصالب الجراسية 
 يتزسغ السشيج الجراسي السعارف -

التي يجب أن متشػعة  والسيارات
 يكتدبيا واالتجاىات والكيع

وجػد استسارة مخاجعة السقخر مغ  -
 قبل عزػ الييأة التجريدية .

 وجػد لجشة تعشى بسشاىج الكمية . -
كيج يتزسغ السشيج الجراسي التأ  -

عمى حقػق اإلندان والحخية 
 . والجيسقخاشية

يتزسغ السشيج الجراسي مادة  -
أخالقيات ميشة التسخيس ومادة 
عمع الشفذ الصبي ،ومادة إدارة 

 التسخيس .
وجػد في ضسغ السشيج الجراسي  -

مذخوع البحث لمسخحمة الخابعة 
فزال عغ وجػد مادة مشيج 

 البحث التسخيزي .

الجيات  عجم مذاركة -
السدتفيجة وسػق العسل 

والسجتسع في بشاء السشيج 
 .الجراسي

وضع لجشة مذتخكة بيغ الكمية  -
والجيات السدتفيجة في بشاء السشيج 

 الجراسي .
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السقخرات الجراسية شاممة  -
 . ومتخررة

السقخرات الجراسية مػاكبة لمتصػر  -
 والسدتججات الحجيثة  .

يتزسغ السشيج الجراسي ساعات  -
 نطخية وعسمية وسخيخية متػازنة . 

تع اشتخاك خبخاء متخرريغ في  -
عمع التسخيس في وضع السشاىج 

 الجراسية .
يتزسغ السشيج الجراسي تجريذ  -

 لغة إضافية .
يػجج في ضسغ السشيج الجراسي  -

اعات تجريذ السادة االختيارية س
. 

تػجج آلية في دراسة ندب  -
الشجاح العالية و ندب الخسػب ، 

ألن ىحه الشدب تؤثخ عمى 
 شبيعة السشيج الجراسي .

تػجج دراسة تحجد نقاط الزعف  -
والقػة بعج االمتحانات الفرمية 

في متابعة ندب الشجاح 
 والخسػب .
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 الجامعة معيا وقعت التي والجامعات الذخكات مع العالقة لتفعيل الحالية اإلجخاءات -13
 . مػجػدة غيخ الجامعة إيخادات زيادة بيجف وذلظ شخاكة وعقػد اتفاقيات
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 . التسخيزية السيشة إلى الشطخة بخرػص لمسجتسع ايحابي تفيع   -4
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 والذفاء والعالج والعشاية
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 .التسخيسية لكم التحتية والبشى البشايات إكسال في التمكؤ -1
 . الستخررة البذخية السػارد فخاتػ  قمة -2
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 . بديصة دورات شخيق عغ التسخيزية
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 : 0202تشخٍض انىالغ انذبنً نهكهٍت نطُت  -

 اوال : انًىارد انبشرٌت :

 انتذرٌطٍٍٍ : -1

 (1جذول رلى ) 

 

 (2جذول رلى ) انًىظفٍٍ وانؼًبل -2

 
 فقرات معيار)املوظفني والعمال( ت

 حسب املؤشرات
املعياااااااااااااااار 

 القياسي
النساااااااااااااااااب 
املتحققااااااااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

نسااااااااا)  املوظفني) + اااااااااو+  اااااااااا    + اااااااااالور وس      1
 اجيايب %16 %76 %60  + و+ فين( اىل  د  املوظفني اإلمجا .

نساااااااا)   ااااااااد  املااااااااوظفني )  دا  اااااااا    متوساااااااا      2
 اجيايب %2 %22 %20 ا+تدائي ( اىل  د  املوظفني اإلمجا .

 فقرات معيار)التدر سيني( ت
 حسب املؤشرات

املعياااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااااااااااب 
املتحققاااااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

نساااااااا)  ت اااااااا  الاااااااادعتورا  ) لقااااااااب  سااااااااتا  (  ىل  ااااااااد   1
 س )ي  %56 %14 %70 اإلمجا .التدر سيني 

نساااااااا)  ت اااااااا  الاااااااادراات الع مياااااااا  ) سااااااااتا     سااااااااتا   2
 س )ي   %7 %43 %50 مسا د(  ىل  د  التدر سيني اإلمجا .

نساااااا)  ت اااااا  شااااااعا ة الاااااادعتورا   ىل  ااااااد  التدر ساااااايني  3
 %25 %55 %80 اإلمجا .

 س )ي 

( سااااااان   ىل 22-11ماااااادة لدماااااا  التدر سااااااايني ل ف اااااا  ) 4
 %17 %43 %60 التدر سيني اإلمجا . د  

 س )ي 

 
5 

-35  مااااااااار التدر ساااااااايني ياااااااام  الف ااااااااات العمر اااااااا  )
 %20 %50 %70 ( ىل  د  ل تدر سيني اإلمجا .54-45( و)44

 س )ي 



 
نساااااااا)   ااااااااد  العمااااااااال ) قاااااااارا و  تااااااااب(  ىل  ااااااااد   3

 اجيايب %13 %33 %20 املوظفني اإلمجا .
نساااا)   ااااد  املااااوظفني ماااا  الف اااا  العمر اااا  ل مااااوظفني  4

 س يب %35 %25 %60 (سن  اىل  د  ل موظفني اإلمجا .39 -32)
نسااا)   اااد  املاااوظفني خااا  لاااد ع  لدمااا  يااام  ف ااا   5

 س يب %24 %36 %60 ( سن  اىل  د  املوظفني اإلمجا .11-22)
 
 

 انبُى انتذتٍت  -:ثبٍَب

 (3جذول رلى ) 

حساااااااااب  فقااااااااارات معياااااااااار) ال)ااااااااا  التحتيااااااااا  (        ت
 املؤشرات

املعيااااااااااااار 
 القياسي

النساااااااااااااب 
 املتحقق  

 النتيج   الفجوة 

 س يب %52 %42 %92 نس)  توفر  +ني   ما ات ع يات اجلامع . 1

 س يب %82 %12 %92 نس)  توفر األ+ني  امل حق  يف ع يات اجلامع . 2

نساااااا)  تااااااوفر القا ااااااات واملراعاااااا  امل حقاااااا  يف ع يااااااات  3
 س يب %32 %62 %92 اجلامع .

نساااااااا)  تاااااااااوفر  +نيااااااااا  األ سااااااااا+ الع ميااااااااا  يف ع ياااااااااات  4
 اجلامع .

92% 

التوااااااااااااااد 
ا سااااااااااااااااااا+ 
يف ع يااااااااااااا  

   التمر ض

   %2 %92 نس)  توفر امل حقات األلرى يف ع يات اجلامع . 5

 
 
 

 ثبنثب : انبذىث وانًجالث انؼهًٍت وانتأنٍف وانترجًه 



 

 -( :4ادول )
 فقرات معيار )ال)حوث واجملالت الع مي ( ت

 حسب املؤشرات
املعيااااااااااااااااااار 

 القياسي
النسااااااااااااااااااااااااااااب 
املتحققاااااااااااااااااااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

 سلبي %75 %33 %92 نس)   د  ال)حوث املنشورة  ىل  د  التدر سيني. 1

املنشااااااورة يف اىلااااااارج  ىل  ااااااد  ال)حااااااوث نساااااا)   ااااااد  ال)حااااااوث  2
 ايجابي  %29 %29 %52 اإلمجا .

نسااااااا)   اااااااد  ال تاااااااب املؤلفااااااا  وامل مجااااااا   ىل  اااااااد  التدر سااااااايني  3
 سلبي %3 %5 %12 اإلمجا .

نساااا)   ااااد  ال  يااااات الاااا  ت اااادر ا اااا    مياااا   ىل  ااااد  ع يااااات  4
   اليوجد مجلة  %92 اجلامع .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهلي ل التنظيمي  -را+عا :



 

 
 
 



 
 خبيطب : انطهبت 

 ط )  الدراسات االولي  ال )احي   -1

 فقرات معيار) ال  )  ال )احي( ت
 حسب املؤشرات

املعيااااااااااااااااااااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااااااااااااااااااااااااب 
املتحققاااااااااااااااااااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

   (12-1) (12 -1) طالب( التخ  ات ال )ي . –)تدر سي  - 

 -ب
طالااااااااااااااااب( التخ  ااااااااااااااااات  –)تدر سااااااااااااااااي  

 الع مي .
(1- 22)  

 
 

 -ج
طالااااااااااااااااب( التخ  ااااااااااااااااات  –)تدر سااااااااااااااااي  

 اإلنساني .
(1- 32)  

 
 

   (57-1) (35-1)   دا  ال  )   ىل  ا   التدر س - 

 

 ط )  الدراسات االولي  املسائي   -2

 فقرات معيار)ال  )  املسائي( ت
 حسب املؤشرات

 املعيار
 القياسي

املتحقاااااااااااااااااا  
 فعالً 

 النتيج  الفجوة

    (12-1)  (12 -1) طالب( التخ  ات  ط)ي . –) تدر سي   - 

    (22 -1) طالب( التخ  ات الع مي . –) تدر سي   -ب

 -ج
طالاااااااااااااااااااب( التخ  اااااااااااااااااااات  –) تدر ساااااااااااااااااااي  

 اإلنساني .
(1- 32)  

 
 

   (55-1) (35-1)   دا  ال  )   ىل  ا   التدر س.  - 

 

 



 
 ط )  الدراسات الع يا : -3

 فقرات معيار )ط )  الدراسات الع يا( ت
 حسب املؤشرات

 املعيار
 القياسي

 املتحق 
 فعال

 النتيج  الفجوة

 اجيايب  (12-11) (12-12)  د  ال  )  املق)ولني  ىل   دا  ال  )  املخ ط هل . 1

 س يب  (9-1) (7-1) طالب(. –)تدر سي   2

 

 

 انًجتًغ:خذيت انًجتًغ / انٍبث انتؼبوٌ يغ  -ضبدضب :

 ( :8ادول )

 فقرات معيار )لدم  اجملتمع( ت
 حسب املؤشرات

 املعيار
 القياسي

النسااااب املتحققاااا  
 فعال 

 النتيج  الفجوة

1 
نسااااا)    يااااااد يي ااااا  التااااادر س الااااا    
شاااااارعوا +فعاليااااا  يف لدمااااا  اجملتماااااع  ىل 

  د  يي   التدر س اإلمجا .
82% 72% 12%  

 .لدم  اجملتمعنس)  نشاطات ع يات اجلامع  يف  2

 - 
حماااااااااور النشااااااااااطات يف ااااااااااال الع اااااااااو+ 

 اإل ار   واال ت ا    واحملاس)ي .
122%  

 
 

 -ب
حماااااااااور النشااااااااااطات يف ااااااااااال الع اااااااااو+ 

 القانوني  والتشر عي .
122%  

 
 

 -ج
حمااااااااااور النشاااااااااااطات ال )ياااااااااا  و ااااااااااح  

 اجملتمع.
122% 92% 12%  

    %122 حمور النشاطات الع و+ ال رف . - 



 
    %122  نش   الع و+ اإلنساني .حمور  -يا 

    %122 حمور النشاطات الفني  والراييي . -و

    %122 حمور الع و+ اهلندسي . -ز

 

 ضببؼب : انتؼهٍى وانتذرٌب وانًطتًر : 

 (9ادول )

     
 ت

 فقرات معيار )التع ي  والتدر ب املستمر(  

 حسب املؤشرات

املعيااااااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااااااب 
املتحققااااا  

 فعال

 النتيج  الفجوة 

1 

نساااااااا)   ااااااااد  املشااااااااارعني يف الاااااااادورات التدر )ياااااااا  ماااااااا  
  يااااااد يي ااااا  التااااادر س  ىل اماااااو   اااااد ي   اإلمجاااااا  

 اجيايب %27 %57 %32 يف ع يات اجلامع .

2 
نساااااااا)   ااااااااد  املشااااااااارعني يف الاااااااادورات التدر )ياااااااا  ماااااااا  
املاااااااااوظفني  ىل نسااااااااا)  العاااااااااد  اإلمجاااااااااا  ل ماااااااااوظفني يف  

 س يب %6 %24 %32 ع يات اجلامع .

3 
نساااا)   ااااد  املشااااارعني يف ورش العماااال ماااا  التدر ساااايني 

 اجيايب %46 %71 %25 اىل امو    ياد يي   التدر س يف ع يات اجلامع .

4 
نساااااا)   ااااااد  املشااااااارعني يف ورش العماااااال ماااااا  املااااااوظفني 

 س يب %3 %22 %25 يف اجلامع  اىل امو  املوظفني يف ع يات اجلامع .

5 
املشااااااارعني يف الاااااادورات التدر )ياااااا  لااااااارج نساااااا)   ااااااد  

اجلامعااااااااااا  مااااااااااا  التدر سااااااااااايني اىل  اااااااااااد  التدر سااااااااااايني 
 س يب %22 2 %22 اإلمجا .

نساااااا)   ااااااد  املشااااااارعني يف الاااااادورات التدر )ياااااا  لااااااارج  6
 س يب %22 2 %22اجلامعااااا  ماااااا  املااااااوظفني اىل العاااااد  اإلمجااااااا  ل مااااااوظفني 



 
 يف ع يات اجلامع  .

7 
املقامااااااا  يف اجلامعااااااا  )التع اااااااي  نسااااااا)   اااااااد  الااااااادورات 

    %122 املستمر( اىل  د  الدورات املخ   .

 

 انًكتبت انؼهًٍت وانًؼهىيبتٍت : -ثبيُب :

 (12ادول ر   )

 فقرات معيار )امل ت)  الع مي  واملع وماتي (          ت

 حسب املؤشرات                      

املعيااااااااااااااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااااااااااب 
املتحققااااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

 ااااااد  ال تااااااب اإلمجااااااا   ىل  ااااااد  ال  )اااااا  اإلمجااااااا    )   1
 طالب( . -عتاب

(6-1) (6-1)   

 

2 
 ااااد  ال  )اااا  اإلمجااااا   ىل  ااااد   ناااااو   ال تااااب املتااااوفرة 

   (2-1) (3-1)  نوان(.–)طالب 

 ااااااااد  ط )اااااااا  الدراسااااااااات الع يااااااااا  ىل  ااااااااد  الاااااااادورايت  3
  ور  (. -واجملالت الع مي  املتوفرة ) طالب 

(1-12) (1-7)   

 اااااااااد  ط )ااااااااا  الدراساااااااااات الع ياااااااااا  ىل  اااااااااد  الرساااااااااائل  4
 رسال (. -االطار ح اجلامعي )طالب

(1-12) (1-1)   

 ااااااااد  ال  )اااااااا  ماااااااا  روا  امل ت)اااااااا   ىل العااااااااد  اإلمجااااااااا   5
 ل   )  ابجلامع .

(3-12)    

 ااااااااااد  ال  )اااااااااا  اإلمجااااااااااا   ىل  ااااااااااد  ال تااااااااااب املعااااااااااارة  6
 عتاب معار( .-)طالب

(1-3) (1-3)   

 ااااااااااد  املااااااااااوظفني  وي االلت اااااااااااص يف امل ت)ااااااااااات  ىل  7
  مجا  املوظفني يف م ت)ات ع يات اجلامع .

(6-12)    



 
 ااااااااااد  مسااااااااااتخدمي امل ت)اااااااااا  االف ايااااااااااي   ىل امااااااااااو   8

 التدر سيني وط )  الدراسات الع يا.
(1-1) (1-2)   

 

 : انتذرٌص وانًُبهج انتؼهًٍٍت -تبضؼب :

 (11ادول ر   )

  ت

 (التدر س واملنايج التع يمي )فقرات معيار

 حسب املؤشرات 

املعيااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااب 
املتحققااااااااااا  

  فعال

 النتيج   الفجوة 

اسااااااتخدا+ اساااااا اتيجيات التاااااادر س املعا اااااارة  ىل العااااااد   1
 ال  ي ل تدر سيني.

 اجيايب 2 72% 72%

 اااااد  املقااااااررات الدراسااااااي   ساااااا)و يا  ىل  ااااااد  السااااااا ات  2
 ع يات اجلامع .  املعتمدة يف

 سا  ( -)مقرر                

 س يب 12 22% 33%

 


