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 Information Network Department قسم شبكات املعلومات

 نبذة مختصرة عن تأسيس القسم .٢

 القسم يهتم,  شبكات املعلومات أختصاص تكنولوجيااملعلومات في شهادةبكالوريوس ويمنح ٠٢٢2 سنة القسم أسس

والنظرية االكاديمية في املجاالت ذات العالقة بشبكات الحاسبات و املعلومات واالتصاالت و خالل سنوات بالجوانب العلمية 

الدراسة يقدم القسم تقنيات ومعارف مختلفة وأدوات تفاعلية وتدريبات عملية حول كيفية تصميم وبناء واستكشاف وتطوير 

استخدام وتطويع تكنولوجيا املعلومات وشبكة االتصاالت وبما يحقق شبكات املعلومات ملساعدة الطلبة والباحثين على توظيف و 

  مواكبة التطور العامل ي املتسارع في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

 ( ٠٢٠٢-٠٢٠٢كلية تكنولوجيا املعلومات ) التدريسية في  املالكات أحصائيات  ❖ 

  نوع الشهادة 

 عدد التدريسين الشهادة

 ٠٠ دكتوراه 

 2 املاجستير 

 3٢ املجموع

  االلقاب العلمية 

 عدد التدريسين اللقب العلم ي

 4 أستاذ

 2 أستاذ مساعد 

 ٢4 مدرس

 4 مدرس مساعد 

 3٢ املجموع 
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 )املالكات الساندة )الفنية واإلدارية 

 عدد املالكات الشهادة 

  دبلوم عالي 

 ٠ بكالوريوس

  دبلوم 

 ٢ اعدادية 

 3 املجموع 
 

 

 تشخيص الوضع الراهن  . ٠

 املوارد البشريه  ٠.٢

املاجستير ممن هم بلقب االستاذ و  لدكتوراهاقسم الشبكات من عدد من التدريسيين حاملي الشهادات كادر يتكون 

اضافة الى املعيدين من حملة البكلوريوس وعدد من املوظفين الفنيين  (3٢)واالستاذ مساعد واملدرس واملدرس املساعد وعددهم 

  .واالداريين

 البنى التحتية  ٠.٠

توجد خطة طويلة املدى ومعتمدة من ، كذلك قاعدة بيانات باملوارد املادية واحتياجاتها توجد التعليميةلدى املؤسسة 

ورية دبيئة عمل مالئمة وجذابة تحظى بصيانة الضرورية لخلق املؤسسة الُبنى التحتية لدى وفر تت اإلدارة العليا للمؤسسة.

صية التخص والورش واملختبراتة التدريس هيئةال أعضاء ومكاتب الدراسية القاعات من الكافي العدد املؤسسة في يوجد جيدة.

إجراءات الصحة  تعمل املؤسسة التعليمية على توفير  .التحتية بالبنى الجودةالخاصة معاييرو  التعليمية ملؤسسةملناهج ا طبقا

 شاشاتالحديثة من جهزةبافضل األ حيث تتكون بيئة قسم الشبكات من مختبرات علمية حديثة مجهزة ، والسالمة املهنية

 .الدخول الى موقع القسم والكلية لتحميل املحاضرات هايستطيع الطالب من خاللانترنت متكاملة التي وسبورات ذكية وشبكة 



 جامعة بابل

 كلية تكنولوجيا املعلومات

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 

 الخطة االستراتيجية 

٠٢٠٢-٠٢٠٢ 

 

 

2 

بناية  تكون ت .االولية بمساحات مناسبة الستيعاب الطلبةوقاعات الدراسة لدراسات العليا اقاعات تقسم القاعات الدراسية الى 

  -قسم الشبكات من االت ي :

  ستة  قاعات رئيسية مجهزة بأجهزة التكنولوجيا الحديثة والشاشات الذكية. .٢

 خمسة مختبرات حديثة مجهزة بأجهزة الحاسوب واالنترنيت واالنترانيت.  .٠

 قاعاتان للدراسات العليا. .3

  .غرفة موجهات الدار ة انترنيت الكلية .4

 غرف العضاء الهيئة التدريسية. .2

 قاعة للجنة االمتحانية ولجنة الدراسات العليا.  .٢

 غرفة مقرري القسم للعليا واالولية. .2

 يانة. مرافق عامة وغرفة ص .2

 البحوث3.٠  

تي واملؤتمرات الدورية وال في مستوبعات عامليةلبحوث العلمية املنشورة متكاملة باقواعد بيانات توجد لدى املؤسسة 

بجمع هناك لجنة مخصصة تقوم بصورة دورية ، للكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام البحث العلم ي تهدف الى دعم

ى املساهمة عل ةهيئة التدريسال عضاءأل  ايضا هناك تحفيز البحثية لألفراد واألقسام والكليات.االحتفاظ بتقارير عن األنشطة و 

االحتفاظ بعالقات عمل وروابط ب مما يساهم في أنشطة البحوث العلمية التطبيقية املتصلة بحاجات املجتمع وسوق العمل

ول الخريجين للحص وايضا ةهيئة التدريسالاعضاء يع شجتكذلك  قوية مع املؤسسات ذات العالقة املحلية والدولية وتفعيلها.

للمجالت البحثية العلمية وكذلك اعداد الكتب واالصدارات الحديثة ارفاد مكتبة الكلية ب على جوائز عاملية او براءات اختراع.

ن من شروط السالمة الفكرية للبحثو العلمية هو وضع سياسة واضحة وعادلة لحقوق امللكية ا .دليل متكامل بمحتويات املكتبة

  .صة بأخالقيات البحث العلم ي وتكون معلنة وموثقة وهناك اليات واضحة ملتابعتهاالفكرية. ووضع معايير خا
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  -ساتذة املشرفين على طلبة الدراسات العليا في املجاالت االتية:لأل  البحثيةتوجهات ال

 واالتصاالت.بحوث خاصة بالشبكات  .٢

 الشبكات. املعلومات ضمن بيئة امنية بحوث خاصة ب .٠

 بحوث خاصة بتشفير البيانات وإدارتها في الحوسبة السحابية وانترنيت األشياء والشبكات املعرفة برمجيا. .3

 . امنيتها و دارة وتنصيب وتصميم الشبكات وإدارة البياناتإل ان قسم كبير من البحوث يخدم املجتمع  .4

 املتقدمة.  واالتصالت تصب بعض البحوث في حوسبة الكم والشبكات .2

 .الجتماعيةا تهااتأثيرو الجتماعيةا تلشبكاا قعامو تمااستخدافي بحوث  .٢

 الشبكات واملوجهات.مجال الذكاء االصطناعي و تنقيب البيانات في  مجالفي  بحوث تطبيقية .2

ث بلغ املجتمع حيخدمة تطبيقية تصب في اكادمية بحثية ان بحوث قسم الشبكات للالساتذة وطلبة العليا هي بحوث 

،وبمعدل عدد بحثا(   ٠٢٢)التي تم نشرها في مستوبعات كالريفيت وسكوبص يها لالعوام الخمسة املاضية عدد البحوث ف

بحثا( والسنين التي تليها سوف تزداد بشكل  2٢ال يقل عن ) ٠٢٠٠بحثا(، ونخطط ان يكون عدد البحث لعام  43البحوث سنويا )

  .ةيالخبرات وتزايد األساتذة وتوفر البنية التحتية واملتطلبات البحثوافق مع تراكم تتتصاعدي 

 الطلبة 4.٠

 .تعتمد على الخطة السنوية املعدة لهذا الغرض توفر املؤسسة التعليمية سياسة واضحة ومحددة ومعلنة للقبول 

قبول طلبة السادس العلم ي حسب ما يوجد لدى املؤسسة توجه بالدراة وارشفة قاعدة بيانات الطلبة املقبوليين في املوسسة، 

تحتفظ املؤسسة بملف خاص لكل طالب في مكان سري وآمن يحوي معلومات معد من قبل الجامعة والوزارة في القبول املركزي. 

 لداخليةالسكن االمن واملريح لطلبة االقسام ابتوفير املؤسسة التعليمية  ايضا تقوم تتعلق بسلوكه ونشاطه ومستواه األكاديم ي.

تكون معلومة لدى الطلبة املستخدمين والتي  التي تحكم السلوك في داخل السكنوالضوابط مع وجود مجموعة من القواعد 

بية توفر املؤسسة التعليمية الدالئل االرشادية للخدمات الطال . الدارة العليا للمؤسسة التعليميةتوجد ممثلية للطلبة في ا للسكن.
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 معلومات عن  تكون التي 
ً
املؤسسة، البرامج الدراسية وانواعها، املقررات، الدرجات العلمية، الشهادات، أسماء اعضاء )متضمنة

 الرسوم الدراسيةجداول املحاضرات الداسية، هيئة التدريس، االداريين، أعضاء مجلس الجامعة، متطلبات القبول والتسجيل، 

، ارختباال  اليات.  نظمة االكاديمية، االمتحانات والسياسات التي تهم الطلبة كافةان وجدت، قواعد منح الدرجات العلمية، اال 

ان سجل  .وان يتم تطبيقها بفاعلية وعدالة وبصورة مستقلة تعبر عن حرية الطلبة، (الطلبة لنواتج التعلم املستهدفة تقويم

من قبل أعضاء اللجنة وترحل الدرجات الى وحدة التسجيل  درجات الطلبة يكون محفوظ لدى اللجنة االمتحانية ورقيا وموقع

عليمات املؤسسة التلدى توجد اما فيما يخص الطلبة االجانب، املركزية في الكلية الصدار الوثائق وتأييدات التخرج لكل طالب. 

 املؤسسة التعليمية على توسيعتعمل لهذا الغرض،  واألنظمة واالدلة االرشادية كافة التي تسهل إقامة ودراسة الطلبة االجانب.

 .املنح الدراسية من خالل التواصل مع الجامعات العاملية الرصينة

 عمخدمة املجت 2.٠

 ،مركز الحاسبة ،ز التعليم املستمر املجتمع كمركن خدمة املجتمع تكمن في وجود مراكز متخصصة تخدم شرائح ا

دورات  والتي تقدم الزراعية والبيطريةواملراكز املكاتب االستشارية، العيادات الطبية، العيادات القانونية، االرشاد النفس ي، 

قبل مدة كافية عن برامجها التدريبية في حقل دات حهذه املراكز  والو تعلن . متنوعة وبرامج تدريبية مختلفة لخدمة املجتمع

اما فيما يخص اعداد تقرير تقويم ي دوري سنوي عن االسهامات التي تقدمها املؤسسة للمجتع. يتم بذلك و  االختصاص.

 ةعامليالو  ةحلياملالورش التدريبية، الحلقات النقاشية، االتفاقيات ، املعارض، الندواتالنشاطات للمؤسسة التعليمية املتمثلة ب

عاون تفعيل اليات الت والتي تهدف الى عالم وشبكات التواصل االخرى خالل وسائل اال فانها تقوم باالعالن عنها بصورة دورية من 

إقامة ب املؤسسة التعليميةتقوم على صعيد اخر،  .املوجودة في الكلية من خالل وحدة التهيل والتوظيف املختلفةمع املنظمات 

 وغيرها من البرامج التوعوية.مكافحة االدمان ومحو االمية كتفعيل برامج خاصة تستهدف فئة معينة عن طريق ورشات عمل 

 التدريب الصيف ي وهي برامج تقوم بها الكلية لتدريب الطلبة في مؤسسات متخصصه محليا. كذلك تقوم املؤسسة بدعم برامج 
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 التعليم والتدريب املستمر ٠.٢

لبعض احيث يقام  تقام باستمرار الكثير من الورش العلميه والندوات والدوراتفيما يخص التعليم والتدريب املستمر، 

من ة ورش عمل وندوات ومحاضرات متخصصه مالقاكذلك تطمح املؤسسة التعليمية  منها بالتعاون مع قسم ضمان الجودة.

ن كادر . ان العديد مبالتنسيق مع املؤسسات التي توظف تكنلوجيا املعلوات لتطوير الكوادر وتاهيلهمخالل تشجيع االساتذه 

ين ، باالضافة الى ان جميع التدريسيرصينهمحلية وعاملية مححرين ومقيمين في مجالت علميه  صفةاملؤسسة التعليمية لديهم 

 .Google Scholar ,Scopus ID, ResearchGateفي مختلفة  اتلديهم حساب

 ةاملكتبه العلمي   2.٠

وومجلت علمية ح واالطاريمن كتب تحوي املراجع  ةمكتبات كاملبشكل خاص الكليه الجامعه بشكل عام و توجد في 

م الخدمه لجميع يتقدمن مكان مهيأ للطالع  واستعراض هذه املراجع حيث تهدف الى وكل مايحتاجه الطلبه نية دورية وانسا

 .ضمن املؤسسةالطلبه 

 ةالتدريب واملناهج البحثي 2.٠

 ة:فيما يلي مفردات املقررات املنهجيه لقسم شبكات املعلومات للمراحل الدراسيه االربع

  يالفصل الثان-ةاملرحله الثاني الفصل االول -ملرحله الثانيةا الفصل الثان ي-املرحله األولى الفصل االول -املرحله األولى

 مقدمة الى الشبكات
 IIالشبكات واالتصاالت Iالشبكات واالتصاالت معمارية شبكات

 الوسائط املتعددة معالجة صور  تركيب الحاسوب مبادئ علم الحاسوب

 لغة برمجة برمجةأسس 
 توصيف النصوصلغة 

 التشعبية الديناميكية
 شبكات االستشعار



 جامعة بابل

 كلية تكنولوجيا املعلومات

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 

 الخطة االستراتيجية 

٠٢٠٢-٠٢٠٢ 

 

 

٢٢ 

 تصميم صفحات الويب أنظمة قواعد البيانات التصميم املنطق ي الرياضيات

 قواعد البيانات املوزعة معمارية االنترنت الرياضيات املتقطعة حقوق إنسان

 الشبكات الالسلكية حرية وديمقراطية نظرية املعلومات اللغة العربية

 IIالشبكات واالتصاالت اولي - اللغة االنكليزية اإلحصاء مبتدئ -اللغة االنكليزية 

 

 

 الفصل االول -ةاملرحله الثالث
الفصل -ةاملرحله الثالث

 الثان ي
 الفصل االول -ةاملرحله الرابع

الفصل -ةاملرحله الرابع

 الثان ي

 IIاالتصاالت والشبكات  Iاالتصاالت والشبكات  امنية شبكات أمنية معلومات

 بروتوكوالت املوجهات WANتكنولوجيا  جافا سكريبت برمجة المواقع

 الشبكات الضوئية تطبيقات الويب تطوير المواقع مع اللينكس لأنظمة التشغي

 إدارة املواقع اآلمنة الذكاء االصطناعي املوبايل وبرمجته أسس برمجة لغة جافا

أنظمة استراتيجية إدارة 

 املعلومات
 مبادئ الحوسبة السحابية أنظمة تشغيل الشبكات تخطيط شبكات املعلومات 

 IIمشروع تخرج  Iمشروع تخرج  IIمشاريع املجاميع  Iمشاريع املجاميع 

قبل  –اللغة االنكليزية

 املتوسط
 IIاالتصاالت والشبكات  Iاالتصاالت والشبكات  امنية شبكات

 
 املتوسط - االنكليزيةاللغة  

 



 جامعة بابل

 كلية تكنولوجيا املعلومات

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 

 الخطة االستراتيجية 

٠٢٠٢-٠٢٠٢ 

 

 

٢٠ 

 تحليل سوات.   3

 .املؤسسة التعليمية وفق تحليل سواتستراتيجية  .٢.3

  :نقاط القوة

  يتوفر لدى القسم كادر اكاديم ي متخصص باعلى املستويات وااللقاب العلمية في مجال تكنولوجيا املعلومات

 وتطبيقاتها.

  بمواصفات عالية  تساعد على البحث العلم ي املتقدم.تتوفر لدى القسم مختبرات علمية وحاسبات متطورة 

 .تتوفر لدى القسم اكثر برامج الحاسوب واملحاكاة املتطورة والتي يحتاجها الباحثين النجاز بحوثهم 

 .تتوفر لدى القسم دراسات عليا )ماجستير ودكتوراه( تسهم في تفاعل األساتذة والباحثين وخلق فرق بحثية متنوعة 

  بالخبرة العالية ولديه رصيد تدريس ي وبحثي عالي نظرا لتخريجه دفعات كثيرة على مستوى الدراسة يتمتع القسم

 األولية او العليا وهو مستمر بالتحديث والتطوير.

  يمثل القسم بيئة بحثية رصينة محترمة ومعروفة ملا يحويهمن شهادات متخصصة والقاب علمية عالية في مجال

 شبكات املعلومات. 

  :ضعفنقاط ال

 قلة الدعم املالي للبحث العلم ي. 

 تأخر صرف املستحقات املالية للتدريسين. 

 عدم وجود طلبة أجانب او كوادر تدريسية اجنبية. 

 تحديد سقوف االشراف للدراسات العليا. 

 



 جامعة بابل

 كلية تكنولوجيا املعلومات

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 

 الخطة االستراتيجية 

٠٢٠٢-٠٢٠٢ 

 

 

٢3 

  :الفرص

 إيجاد الفرص لتدريب االساتذه في الجامعات املرموقة. 

  املجانيةتشجيع قبول الطلبة األجانب عن طريق املنح. 

 يا اللقاء املحاضرات على طلبتنا.دعوة أساتذة معروفين عامل 

  دعوة الجهات التشريعية لتشريع قوانين تساعد القطاعات العامة والخاصة والشركات على تبني البحوث االكاديمية

 ودعمها ماديا.

  ئر خالل تفريغ االساتذه للعمل  في دواخلق أجواء التبادل العلم ي واالكاديم ي بين التعليم ودوائر الدولة املختلفة من

الدولة لفترة معينة حسب االختصاص والحاجة لنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وتحديد املشاكل التي يمكن 

 .للجانب االكاديم ي حلها وتطوير املهارات

 :التهديدات

 .تطور التعليم األهلي الذي اصبح يمثل املنافس الحقيق ي للتعليم الحكوم ي 

 ألنظمة والقوانين والتعليمات التي تحتاج الى مراجعة وتحديث لتساعد في تطويرالبحث العلم ي في التعليم بعض ا

 الحكوم ي.

 .ضعف الوضع املالي لدى الكليات الحكومية 

 ضعف االقبال على الدراسة املسائية. 

 تضائل فرص التعيين للخريجين في القطاع العام او الخاص. 

 :الجراءات املقترحةا

 علمية وبحثية متطورة .برامج يط لبناء التخط 

 .التخطيط لتدريب األساتذة ومنحهم فرص االحتكاك الخارجي والداخلي لسقل املهارات 



 جامعة بابل

 كلية تكنولوجيا املعلومات

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 

 الخطة االستراتيجية 

٠٢٠٢-٠٢٠٢ 

 

 

٢4 

 .التعريف بفائدة ومجاالت عمل االختصاص والدعوة للتقديم عليه 

 تطوير املناهج والجوانب العملية للدراسة بما يواكب متطلبات املنافسة في سوق العمل. 

 ةاملكونات االساسيه للخطه االستراتيجي   .4

 الرؤية  ٢.4

 باساتذته وطلبته وأساليبه 
ً
 أكاديميا متميزا

ً
 .لميةوأبحاثه الع االكاديميةومناهجه التعليمية أن يكون القسم صرحا

 

 الرسالة  ٠.4

وخدمة املجتمع في مجال تكنولوجيا  العلم ي والبحث الجامعي في التعليم الجامعةالكلية و املساهمة في تحقيق أهداف 

توفير تقنيات تكنولوجيا املعلومات  من خالليتم تحقيق ذلك  ان .املعلومات بصورة عامة وشبكات املعلومات بصورة خاصة

 ةتوظيفها واستخدامها استخداما امثل في مجاالت تطبيقية مفيدو  وتنميتها واملواكبة لعصر الثورة التكنولوجية الحالية الحديثة

ألبحاث ا تخدم املجتمع.  التكامل في التعامل مع تكنولوجيا املعلومات باساليب علمية وعملية وتبادل الخبرات واملشاركة مع مراكز

  فرص كبيرة لتطوير إمكانيات الطلبة والباحثين ويعزز رصانة العملية التعليمية والبحثية.بدوره يوفر س والذيواملتخصصين 

 

 القيم الحاكمه 4.3

رســيخ قيــم واألخالقي، وت االجتماعي االلتزام يسعى قسم الشبكات إلــى تحقيــق أعلــى مســتويات واألخالقي: االجتماعي تزاملاال .٢

يلة، األص الحنيـف، والعـادات والتقاليـد العربيـة السام ي واملســاواة بمــا يتماشــى مـع تعاليـم الديـن واالعتدال الوســطية

 العليــا. نيةاإلنسا واملثـل



 جامعة بابل

 كلية تكنولوجيا املعلومات

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 

 الخطة االستراتيجية 

٠٢٠٢-٠٢٠٢ 

 

 

٢2 

الوطنــ ي الصــادق لطلبتهــا والعامليــن فيهــا عــن طريــق  االنتماء يسعى القسم جاهــدا إلــى تحقيــق أعلــى مســتويات االنتماء: .٠

 .تعزيــز الــروح الوطنيــة، ووضــع املصلحــة العامــة فــوق كل املصالــح الشــخصية

مـع  اإليجاب ي العامليـة، ويسعى إلـى التفاعـل اإلنسانية رؤيـة عامليـة مـن حيـث املبـادئ واملعاييـريتبنى القسم  الرؤيـة العامليـة: .3

 .جميـع الثقافـات، وفتـح أبـواب التعـاون مـع جميـع الكليات واملراكـز البحثيـة العامليـة املتميـزة

شــكال املعرفــة املختلفــة، وتوســيع رقعــة يسعى القسم إلــى تحقيــق الشــمولية فــ ي تكامــل أ الشــمولية: .4

 .البحثيــة التــ ي تركــز عليهــا واالهتمامات التخصصــات

يلتزم القسم بمعاييــر تربويــة رفيعــة املســتوى، ســاعية دائمــا إلــى تطويــر العمليــة التعليميــة والبحــث العلمــ ي  الجــودة: .2

 رفــع مســتويات الجــودة والنوعيــة.وخدمــة املجتمــع وفــق أ

أن  الهيئىة التدريسية جميعهـا البـد ألعضاء والتميـز اإليجاب ي يؤمن القسم بـأن السـلوك املتميـز واملسـاءلة: األداء مكافـأة .٢

 . املتميـز للعامليـن ِِّ فيهـا األداء ملكافـأة القسميدعـم مـن خـالل خطـط 

 مـن خـالل تعديـل املمارسـات إال بـأن التقـدم امللمـوس ال يتحقـق لقسميؤمن ا املؤسسـة املتعلمـة: .2

 .التدريـس والبحـث العلمـ ي مجاالت تطـورات العلـم والتكنولوجيـا الحديثـة وتطبيقاتهـا فـ ي الستيعاب املؤسسية 

  

 األهداف 4.4

 .في مجال شبكات املعلوماتاملعلومات الحديثة باملعارف و  رفدهالى مستوى مرموق من خالل الخريج  ايصال .٢

قادرة على التنافس في سوق  عاليا في مجال شبكات املعلوماتعلميا  متخصصة مؤهلة تأهيال مهنية وطنية  إعداد كوادر .٠

 العمل.

ومات في مجال تكنولوجيا املعل للقسم بما يواكب التطورات العاملية )نظريا وعمليا( األكاديميةاملناهج وتحديث توظيف  .3

 .وتطبيقاتها

 .وتوجيه بحوث تخرجهم باتجاه خدمة املجتمع مهارات الطلبةوتطوير تشجيع دعم ورعاية و  .4



 جامعة بابل

 كلية تكنولوجيا املعلومات

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي

 

 الخطة االستراتيجية 

٠٢٠٢-٠٢٠٢ 

 

 

٢٢ 

  البحث العلم ي في مجال تكنولوجيا املعلومات.وترصين دعم وتشجيع توفير بيئة علمية ل .2

  .واألساليب العلمية املتطورة في مناهج الدراسات العلياتبني التقنيات الحديثة  .٢

 دعم وتطوير بحوث طلبة الدراسات العليا وتوجيهها باتجاه التقنيات الحديثة لخدمة املجتمع.  .2

 السعي لترصين املكانة العلمية والسمعة االكاديمية للقسم واساتذته  محليا وعامليا. .2

 جدول البرامج املعدة للتنفيذ   .2

 التوقيت الزمني مسؤولية التنفيذ المخرجات المطلوبة الهدف

 املؤسسة ستراتيجيةأ

 التعليمية

دائرة العميد بالتعاون مع وحدة التاهيل  تمثيل ارباب العمل في مجالس املؤسسة 

 والتوضيف

 سنة ٠-٢

وضع معايير الختيار الجهات الخارجية ذات 

 العالقة وتصنيفها

سنتين وبشكل  ٠-٢ دائرة العميد بالتعاون مع األقسام العلمية

 دوري

 سنة ٠-٢ دائرة املعاون االداري  توفير إجراءات الصحة والسالمة املهنية واملاديةلية ااملوارد امل

ة ئاعضاء الهي

و البحث  التدريسية

 العلم ي

ث و لبحللنشر اص الية صرف أجور يتخص

الخاصة بالتدريسيين بما يتناسب مع ميزانية 

 سسة ؤ امل

 اشهر وبشكل دوري ٢-3 دائرة املعاون العلم ي+ شعبة العلمية

مشاركة  الكلية في مشروعات بحثية مموله من 

 مؤسسات بحثية محلية او عاملية

في بداية كل سنة  املعاون العلم ي + الشعبة العلمية

 تقويمية
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 الخطة االستراتيجية 

٠٢٠٢-٠٢٠٢ 

 

 

٢2 

عقد اتفاقيات تعاونية مع جهات أخرى 

للمشاركة في ملكية او استخدام معدات البحث 

 ذات التكلفة العالية

 اشهر ٢-3 دائرة العميد

ن ها وتكو مراكز بحثية على وفق احتياجاتانشاء 

من خالل عمل  خاضعة للمراجعة الدورية

ندوات وورش عمل ومؤتمرات وبما يتناسب مع 

 احتياجات املؤسسة 

األقسام العلمية بالتعاون مع دائرة املعاون 

 العلم ي

وبشكل   شهر ٢٠-٢

 دوري

الجهات املستفيدة من خدمات  اك ممثلياشر 

 لخططالكلية في صياغة ا

األقسام العلمية بالتعاون مع وحدة التأهيل 

 والتوضيف

 شهر ٢٠-٢

تحديد احتياجات الطلبة وتوفير الخدمات  ناهجامل و  الطلبة

 والبرامج املناسبة لدراسة تلك االحتياجات

اشهر وبشكل دوري  ٢-3 األقسام العلمية

عن طريق وضع لجان 

 خاصة

توفير وحدة لدعم الطلبة من ذوي االحتياجات 

 الخاصة 

 سنة ٠-٢ دائرة املعاون العلم ي

انشاء مركز متخصص لالرشاد التربوي والنفس ي 

يدار من قبل متخصصين في هذا املجال يهدف 

ال مساعدة الطلبة عل النمو والنجاح وتهيئية 

التدريسيين ملمارسة مهمهتهم االرشادية مع 

 وصية الطلبةاملحافظة عل خص

عن طريق التعاون بين األقسام العلمية ودائرة 

 املعاون العلم ي

 سنة ٠-٢
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٠٢٠٢-٠٢٠٢ 

 

 

٢2 

في بداية كل سنة  دائرة العميد  اختيار ممثلية للطلبة في اإلدارة العليا للكلية

 دراسيه

شراء حساب لبرامج تخدم التعليم االلكترون ي 

 من رفع املحاضرات و اجراء االختبارات 

العلمية بالتعاون مع دائرة املعاون األقسام 

 االداري 

 اشهر ٢-٢

متابعة متطلبات التعلم لطلبة ذوي االحتياجات  جتمعخدمة امل

التعليمية وتوفير وسائل تقنية بما تشمله من 

وساذل إيضاح متنوعة وذات تقنية حديثة 

واتباع طرائق حديثة ومشوقة من خالل 

وثيقها وتالتقنيات الحديثة ويكون متابعة تطبيق 

 من قبل الجهة املعنية

 وبشكل دوري اشهر  ٢-٢ األقسام العلمية

اعداد تقارير بتقويم سنوي عن االسهامات التي 

 قدمتها للمجتمع

في كل نهاية سنة  األقسام العلمية

 دراسيه

وضع استمارة لقياس مدي رضا الجهات 

 املستفيدة من خدماتها بشكل دوري 

نهاية كل سنة في  األقسام العلمية

 تقويمية

 


