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ي منطقة الفرات  1988تأسست كلية الهندسة عام 
 
وهي تعد الكلية الهندسية األول ف

ي البداية افتتاح قسمي الهندسة المدنية 
 
األوسط ذات الكثافة السكانية العالية. وتم ف

والهندسة الميكانيكية ثم توال افتتاح أقسام أخرى فأصبحت الكلية تضم حاليا سبعة 

لميكانيكية والهندسة الكهربائية أقسام علمية وهي أقسام الهندسة المدنية والهندسة ا

ي وتضم 
ر
والهندسة الكيمياوية وهندسة البيئة وهندسة العمارة وهندسة الطب الحيات

الكلية أيضا مكتبا استشاريا يقدم التصاميم واالستشارات الهندسية إل مؤسسات 

ي محافظات 
 
الدولة والقطاع الخاص حيث أنجز بكفاءة عالية العديد من التصاميم ف

 ق المختلفة . العرا

ي 
 
 للتطور المستمر الحاصل ف

ً
و مكانتها العلمية   الكلية و تعد  اقسامها العلميةو نظرا

ز الحاجة وري تتر اتيجية مستقبلية للكلية بما يضمن ل ةالض  تحديد وضع خطة استر

ي من شأنها االرتقاء بواقع الكلية االهداف الحقيقية 
ي لتنفيذها التر

 بما و وضع جدول زمت 

 و تحديد الفرص والتحديات. و معالجة نقاط الضعف  كافة النواحي ب االرتقاءيضمن 

ي و 
 
اتيجية موثقة يحد من التضف العشوات تركت   بالتالي حيث ان وجو  خطة استر

ي اتجاه تحقيق اهداف الخطة و 
 
 العلمي للكلية يضمن الجهو  ف

تقدم الو تحقيق التمت  

اتها عىل المستويي   ملحوظ ال  المحىلي و العالمي .  مقارنة بنظت 

 

ي اللجنة االسم ت
 
 الصفة ف

                           احمد طالب عبيد . م. أ.  1
ً
 رئيسا

                              هيثم عبيد عبد الزهرة م.  2
ً
 عضوا

  السيد مصطف  عبد الكريم عبيس 3
ً
 عضوا
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 2 مدخل 1

 4 ( لتحديد الفجوة 2020لية )لسنة تشخيص الواقع الحالي للك 2

 12 -( : SWOTالتحليل الرباعي لسوات )  3

اتيجية 4  15 المكونات االساسية لالستر

اتيجية المستقبلية للكلية :   5  16 -االهداف العلمية االستر
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ي طريق تحديد ان  راسة و ت     
 
ورية ف شخيص الواقع الحالي للكلية يعتتر خطوة اساسية و ض 

ي تنفيذ تلك االهداف اعتما ا عىل مقدار الفجوة الحاصلة بي   و االهداف الالزم تحقيقها و االول
 
ية ف

 و بي   ما مطلوب الوصول اليه , حيث البد من تحقيق المعايت  القياسية بحدها 
ً
ما هو موجو  فعال

 ع
 
 ىل أقل تقدير و ضمن كافة المحاور . اال ت

 -و عليه تم تحديد النسب الفعلية و الفجوة لكل محور ضمن المحاور االتية : 

ية.  -أوال:           الموار  البشر

 ) التدريسيي   ( (: تحديد الفجوة حسب المعيار القياسي المتحقق فعال 1جدول )

 

 

 

 

 

( ت  فقرات معيار)التدريسيي  

ات  حسب المؤشر

المعيااااااااااااااااااااار 

 القياسي 

النسااااااااااااااااااب 

الماااااااااااااااااااتحق

 قة فعال 

 الية معالجة الفجوة السالبة النتيجة  الفجوة 

نساااااابة حملااااااة الاااااادكتوراه ) لقااااااب أسااااااتاذ (  1

 .  اإلجمالي
 إل عد  التدريسيي  

 سالبة 56% 14% 70%

توفت  التسهيالت الالزمة 
قية  للتدريسيي   بما يخدم التر

 العلمية

نساااااابة حملااااااة الاااااادرجات العلميااااااة )أسااااااتاذ  2

+ أساااااااااااااااااااااااااااااااااااتاذ مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااعد( إل عاااااااااااااااااااااااااااااااااااد  

 .  اإلجمالي
 موجبة صفر %50 %50 التدريسيي  

 

شاااااااااااااااها ة الااااااااااااااادكتوراه إل نسااااااااااااااابة حملاااااااااااااااة  3

 .  اإلجمالي
 عد  التدريسيي  

 سالبة 22% 58% 80%

توفت  المنح الدراسية و التفرغ 
العلمي للتدريسيي   للحصول 

 عىل شها ة الدكتوراه

-11مااااااااااادة خدماااااااااااة التدريسااااااااااايي   للفئاااااااااااة ) 4

( سااااااااااااااااااااااااانة إل عاااااااااااااااااااااااااد  التدريسااااااااااااااااااااااااايي   20

 .  موجبة صفر %60 %60 اإلجمالي
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الفئااااااااااااااااات أعمااااااااااااااااار التدريساااااااااااااااايي   ضاااااااااااااااامن 

(إل عااااااااااااااااد  54-45( و)44-35العمرياااااااااااااااة )

 .  اإلجمالي
 موجبة %8 %78 %70 للتدريسيي  
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 )المااااااااااو في   2جاااااااااادول )
ً
(: تحديااااااااااد الفجااااااااااوة حسااااااااااب المعيااااااااااار القياااااااااااسي والمتحقااااااااااق فعااااااااااال

 والعمال(

 والعمال(فقرات معيار)المو في    ت

ات  حسب المؤشر

المعيااااااااااااااااااااار 

 القياسي 

النسااااااااااااااااااااااااااااااب 

المتحققااااااااااااة 

 فعال 

الياااااااااة معالجاااااااااة الفجاااااااااوة  النتيجة  الفجوة 
 السالبة

) بلاااااااااااااااااااااوم عاااااااااااااااااااااالي +    1
نسااااااااااااااااااااابة المو في  

( ال عااااااااااااد   ي
بكااااااااااااالوريو  +  بلااااااااااااوم فاااااااااااات 

 .  اإلجمالي
 موجبة  %22 %82 %60 المو في  

 

نساااااااااااابة عااااااااااااد  المااااااااااااو في   )إعدا يااااااااااااة +  2

ال عاااااااااااااااااااااااااد  متوسااااااااااااااااااااااااطة + ابتدائيااااااااااااااااااااااااة( 

 .  اإلجمالي
 سالبة  %5 %15 %20 المو في  

زيااااااااا ة عااااااااد  المااااااااو في   
 ضمن هذه الفئة 

نسااااااابة عاااااااد  العماااااااال )يقااااااارا ويكتاااااااب( إل  3

 .  اإلجمالي
 سالبة %17 %3 %20 عد  المو في  

زيا ة عد  المو في   
 ضمن هذه الفئة 

نسااااااااااااابة عاااااااااااااد  الماااااااااااااو في   مااااااااااااان الفئاااااااااااااة  4

(سااااااااااااااانة 39 -30العمرياااااااااااااااة للماااااااااااااااو في   )

. ال عد    اإلجمالي
 سالبة %51 %9 %60 للمو في  

زيا ة عد  المو في   
 ضمن هذه الفئة 

نسااااااااابة عااااااااااد  المااااااااااو في   مماااااااااان لااااااااااديهم  5

( سااااااااانة ال 20-11خدماااااااااة ضااااااااامن فئاااااااااة )

 .  اإلجمالي
 سالبة %37 %23 %60 عد  المو في  

زيا ة عد  المو في   
 ضمن هذه الفئة 

                    

 

 البت  التحتية -ثانيا : 

 ) البت  التحتية (تحديد الفجوة حسب المعيار  (:3) الجدول
ً
 والمتحقق فعال

فقااااااارات معياااااااار) البااااااات  التحتياااااااة (         ت

ات  حسب المؤشر

المعيااااااااااااااااااااار 

 القياسي 

النسااااااااااااااااااااااااااااااب 

 المتحققة 

اليااااااااااااااااااااة معالجااااااااااااااااااااة الفجااااااااااااااااااااوة  النتيجة  الفجوة 
 السالبة

  موجبة صفر %90 %90 كليات. النسبة توفر أبنية عما ات  1

ي  نسااااااااااااااابة  2
 
تاااااااااااااااوفر األبنياااااااااااااااة الملحقاااااااااااااااة ف

 سالبة %20 %70 %90 كليات الجامعة. 

انشااااااء ابنياااااة ملحقاااااة جديااااادة 
 تتماسر مع حاجة الكلية

نسااااااااااااااااابة تاااااااااااااااااوفر القاعاااااااااااااااااات والمرا اااااااااااااااااز  3

ي كليات الجامعة. 
 
 سالبة %20 %70 %90 الملحقة ف

زياااااااااااااااااااا ة عاااااااااااااااااااد  القاعاااااااااااااااااااات و 
ي تحتاجهااااااااااااااااااااا 

المرا اااااااااااااااااااز الااااااااااااااااااااتر
 الكلية

العلميااااااااة نساااااااابة تااااااااوفر أبنيااااااااة األقسااااااااام  4

ي كليات الجامعة. 
 
 سالبة %30 %60 %90 ف

بناااااااء ابنيااااااة جدياااااادة لالقسااااااام 
ي لاااااااااايس لاااااااااااديها 

العلميااااااااااة الااااااااااتر
 بناء مستقل حتر االن

ي   5
 
نساااااااااابة تااااااااااوفر الملحقااااااااااات األخاااااااااارى ف

 سالبة %10 %80 %90 كليات الجامعة. 

 انشاء الملحقات الالزمة
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جمة  -ثالثا :   البحوث والمجالت العلمية والتأليف والتر

 :(4جاااااااادول )
ً
)البحااااااااوث والمجااااااااالت  تحديااااااااد الفجااااااااوة حسااااااااب المعيااااااااار القياااااااااسي والمتحقااااااااق فعااااااااال

جمة (  العلمية والتأليف والتر

فقاااااااااااااااااااااااااااااااارات معيااااااااااااااااااااااااااااااااار )البحااااااااااااااااااااااااااااااااوث  ت

 والمجالت العلمية(

ات  حسب المؤشر

المعيااااااااااااااااااااار 

 القياسي 

النسااااااااااااااااااااااااااااااب 

المتحققااااااااااااة 

 فعال 

الياااااااااااااااة معالجاااااااااااااااة الفجااااااااااااااااوة  النتيجة  الفجوة 
 السالبة

المنشااااااااورة إل نساااااااابة عااااااااد  البحااااااااوث  1

 .  سالبة %5 %85 %90 عد  التدريسيي  

تشااااااااااجيع البحااااااااااث العلاااااااااامي 
و تاااااااااااااااوفت  الااااااااااااااادعم الماااااااااااااااالي 

 للبحوث العلمية

ي  2
 
نسااااااااابة عاااااااااد  البحاااااااااوث المنشاااااااااورة ف

الخاااااااااااااااااااااااااااااار  إل عاااااااااااااااااااااااااااااد  البحاااااااااااااااااااااااااااااوث 

 .  موجبة %37 %87 %50 اإلجمالي

 

نسااااااااااااااااااابة عاااااااااااااااااااد  الكتاااااااااااااااااااب المؤلفاااااااااااااااااااة  3

جمااااااااااااااة إل عااااااااااااااد  التدريساااااااااااااايي   
والمتر

 .  سالبة %10 صفر %10 اإلجمالي

تشاااااااجيع التدريسااااااايي   عاااااااىل 
جمااااااااااااااااااااااااااااااة  التااااااااااااااااااااااااااااااأليف و التر
اااااااااااااااااااااااااااااااااورية  ا للكتااااااااااااااااااااااااااااااااااب الض 
 لتطوير مستوى الطلبة

ي تصاااااااااادر  4
نساااااااااابة عااااااااااد  الكليااااااااااات الااااااااااتر

مجلااااااااااااااااة علميااااااااااااااااة إل عااااااااااااااااد  كلياااااااااااااااااات 

 موجبة %10 %100 %90 الجامعة. 

 

 

 
ً
 الطلبة  -:  رابعا

 طلبة الدراسات األولية الصباحية -1

)تحدياااااااد الفجاااااااوة حساااااااب المعياااااااار (: 5جااااااادول )
ً
طلباااااااة الدراساااااااات األولياااااااة والمتحقاااااااق فعال

 الصباحية(

( ت  فقرات معيار) الطلبة الصباحي

ات  حسب المؤشر

المعياااااااااااااااااااااااااااااااار 

 القياسي 

النسااااااااااااااااااااااااااااااب 

المتحققااااااااااااة 

 فعال 

 النتيجة  الفجوة 

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

 موجبة صفر (20-1) (20 -1) طالب( التخصصات العلمية.  –)تدريسي   -ب

    (30 -1) طالب( التخصصات اإلنسانية.  –)تدريسي   - 

 موجبة صفر 35-1 (35-1) أعدا  الطلبة إل قاعة التدريس - 
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 طلبة الدراسات األولية المسائية  -2

 )(: 6جااااااااااادول )
ً
طلباااااااااااة الدراساااااااااااات األولياااااااااااة تحدياااااااااااد الفجاااااااااااوة حساااااااااااب المعياااااااااااار والمتحقاااااااااااق فعاااااااااااال

 المسائية(

( ت ي
 
 فقرات معيار)الطلبة المسات

ات  حسب المؤشر

 المعيار

 القياسي 

الماااااااااااااتحق

 
ً
 ق فعال

 النتيجة الفجوة

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

 موجبة صفر 20-1 (20 -1) طالب( التخصصات العلمية.  –) تدريسي   -ب

    (30 -1) طالب( التخصصات اإلنسانية.  –) تدريسي   - 

 موجبة صفر 35-1 (35-1) أعدا  الطلبة إل قاعة التدريس.   - 

 

 

 

 

 

 طلبة الدراسات العليا -3

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

 فقرات معيار )طلبة الدراسات العليا( ت

ات  حسب المؤشر

 المعيار

 القياسي 

 المتحقق

 فعال

 النتيجة الفجوة

1 

الطلبااااااااااااااااااااة المقبااااااااااااااااااااولي   إل أعاااااااااااااااااااادا  الطلبااااااااااااااااااااة عااااااااااااااااااااد  

 المخطط لهم. 
 صفر 10-13 (10-10)

 موجبة

 موجبة صفر 7-1 (7-1) طالب(.  –)تدريسي   2
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ً
 خدمة المجتمع / آليات التعاون مع المجتمع: -:  خامسا

  (:8جااااااااااادول )
ً
خدماااااااااااة المجتماااااااااااع / آلياااااااااااات التعااااااااااااون ماااااااااااع )تحدياااااااااااد الفجاااااااااااوة حساااااااااااب المعياااااااااااار والمتحقاااااااااااق فعاااااااااااال

 (المجتمع

فقاااااااااااااااارات معيااااااااااااااااار )خدماااااااااااااااااة  ت

 المجتمع(

ات  حسب المؤشر

 المعيار

 القياسي 

النسااااااااااااااااااااااااااااااب 

المتحققااااااااااااة 

 فعال 

 الية معالجة الفجوة السالبة النتيجة الفجوة

1 

نساااااااااااااااااااااابة أعضاااااااااااااااااااااااء هيئااااااااااااااااااااااة 

التااااااااااااادريس الاااااااااااااذين شااااااااااااااركوا 

ي خدمااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 
بفعاليااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ف

المجتماااااااااااع إل عااااااااااااد  هيئااااااااااااة 

 .  التدريس اإلجمالي

80% 50% 

30% 

 سالبة

التدريساااااااااااااااااايي   عااااااااااااااااااىل تشااااااااااااااااااجيع 
اجاااااااااااااااااااااراء البحااااااااااااااااااااااوث العلميااااااااااااااااااااااة 
ي تخااااااااااااااااااااااااادم 

التطبيقياااااااااااااااااااااااااة الاااااااااااااااااااااااااتر
المجتمااااااااااااااااع و تسااااااااااااااااويقها لحاااااااااااااااال 
مشاااااااااااااااااامل القطااااااااااااااااااعي   العاااااااااااااااااام و 

 الخاص

ي خدمة المجتمع 2
 
  .نسبة نشاطات كليات الجامعة ف

 -أ

ي 
 
محااااااااااااااااااااااااااااور النشاااااااااااااااااااااااااااااطات ف

مجااااااااااااااااال العلااااااااااااااااوم اإل اريااااااااااااااااة 

واالقتصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ية 

 والمحاسبية. 

100%  

 

 

 

 -ب

ي 
 
محااااااااااااااااااااااااااااور النشاااااااااااااااااااااااااااااطات ف

العلاااااااااااااوم القانونياااااااااااااة مجاااااااااااااال 

يعية.   والتشر

100%  

 

 

 

 - 
محاااااااااور النشااااااااااطات الطبياااااااااة 

 وصحة المجتمع. 
100%  

 
 

 

 - 
محاااااااااور النشااااااااااطات العلاااااااااوم 

 الضفة. 
100%  

 
 

 

 -ـه 
محااااااااااااااااور أنشااااااااااااااااطة العلاااااااااااااااااوم 

 اإلنسانية. 
100%  

 
 

 

 -و
محااااااااااور النشاااااااااااطات الفنيااااااااااة 

 والرياضية. 
100%  

 
 

 

 %80 %100 محور العلوم الهندسية.  -ز

20% 

 سالبة

تشااااااااااااااااااجيع التدريساااااااااااااااااايي   عااااااااااااااااااىل 
اجاااااااااااااااااااااراء البحااااااااااااااااااااااوث العلميااااااااااااااااااااااة 
ي تخااااااااااااااااااااااااادم 

التطبيقياااااااااااااااااااااااااة الاااااااااااااااااااااااااتر
المجتمااااااااااااااااع و تسااااااااااااااااويقها لحاااااااااااااااال 
مشاااااااااااااااااامل القطااااااااااااااااااعي   العاااااااااااااااااام و 

 الخاص
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ً
 : التعليم والتدريب ألمستمر:  سا سا

) (:9جدول )
ً
 (التعليم والتدريب المستمرتحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعال

فقاااااااارات معيااااااااار )التعلاااااااايم والتاااااااادريب    ت

 المستمر(

ات  حسب المؤشر

المعياااااااااااار 

القيااااااااااااااااااااااااااااا

 سي 

النساااااااااااااااااااااااااب 

الماااااااااااااااااتحقق

 ة فعال

اليااااااااااااااااااااااااة معالجااااااااااااااااااااااااة الفجااااااااااااااااااااااااوة  النتيجة الفجوة 
 السالبة

1 

ي الااااااااادورات 
 
نسااااااااابة عاااااااااد  المشااااااااااركي   ف

التدريبياااااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااااان أعضااااااااااااااااااااااء هيئاااااااااااااااااااااة 

التااااااااااااااااااااادريس إل مجماااااااااااااااااااااوع عاااااااااااااااااااااد هم  

ي كليات الجامعة. 
 
 سالبة %10 %20 %30 اإلجمالي ف

تشاااااااااااااااجيع التدريسااااااااااااااايي   عاااااااااااااااىل 
ي الاااااااااااااااااااااااااااااااااادورات 

 
المشاااااااااااااااااااااااااااااااااااركة ف

التدريبياااااااااااة مااااااااااان خاااااااااااالل كتاااااااااااب 
 الشكر للمشاركي   

2 

ي الااااااااادورات 
 
نسااااااااابة عاااااااااد  المشااااااااااركي   ف

التدريبياااااااااة مااااااااان الماااااااااو في   إل نسااااااااابة 

ي  
 
العااااااااااااااااااااااد  اإلجمااااااااااااااااااااااالي للمااااااااااااااااااااااو في   ف

 سالبة %15 %15 %30 كليات الجامعة. 

تشااااااااااااااااااجيع المااااااااااااااااااو في   عااااااااااااااااااىل 
ي الاااااااااااااااااااااااااااااااااادورات 

 
المشاااااااااااااااااااااااااااااااااااركة ف

التدريبياااااااااااة مااااااااااان خاااااااااااالل كتاااااااااااب 
 الشكر للمشاركي   

3 

ي ور  
 
نساااااااااااااااااابة عاااااااااااااااااااد  المشااااااااااااااااااااركي   ف

العماااااااال ماااااااان التدريساااااااايي   ال مجمااااااااوع 

ي كلياااااااااااااات 
 
أعضاااااااااااااء هيئاااااااااااااة التاااااااااااادريس ف

 موجبة صفر %25 %25 الجامعة. 

 

4 

ي ور  
 
نساااااااااااااااااابة عاااااااااااااااااااد  المشااااااااااااااااااااركي   ف

ي الجامعااااااااااة 
 
العماااااااااال ماااااااااان المااااااااااو في   ف

ي كليااااااااااااااااات ال مجمااااااااااااااااوع المااااااااااااااااو 
 
في   ف

 موجبة صفر %25 %25 الجامعة. 

 

5 

ي الااااااااادورات 
 
نسااااااااابة عاااااااااد  المشااااااااااركي   ف

التدريبياااااااااااااااااة خاااااااااااااااااار  الجامعاااااااااااااااااة مااااااااااااااااان 

التدريسااااااااااااااايي   ال عاااااااااااااااد  التدريسااااااااااااااايي   

 .     %20 اإلجمالي

 

6 

ي الااااااااادورات 
 
نسااااااااابة عاااااااااد  المشااااااااااركي   ف

التدريبياااااااااااااااااة خاااااااااااااااااار  الجامعاااااااااااااااااة مااااااااااااااااان 

 ال العاااااااااااااااااااااد  اإلجماااااااااااااااااااااالي 
الماااااااااااااااااااااو في  

ي كليات الجامعة . 
 
    %20 للمو في   ف

 

7 

ي نسااااااااااااابة عاااااااااااااد  
 
الااااااااااااادورات المقاماااااااااااااة ف

الجامعااااااااااااااااة )التعلاااااااااااااااايم المسااااااااااااااااتمر( ال 

    %100 عد  الدورات المخططة. 
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ً
 المكتبة العلمية والمعلوماتية -:  سابعا

 )المكتبااااااااااااااااة العلميااااااااااااااااة 10جاااااااااااااااادول )
ً
(: تحديااااااااااااااااد الفجااااااااااااااااوة حسااااااااااااااااب المعيااااااااااااااااار والمتحقااااااااااااااااق فعااااااااااااااااال

 (والمعلوماتية

فقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات معياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار           ت

)المكتباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة العلمياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 والمعلوماتية(

ات          حسب المؤشر

المعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 القياسي 

النسااااااااااااااااااااااااااااااب 

المتحققااااااااااااة 

 فعال 

اليااااااااااااااااااااة معالجااااااااااااااااااااة الفجااااااااااااااااااااوة  النتيجة  الفجوة 
 السالبة

عاااااااااااااااااد  الكتاااااااااااااااااب اإلجماااااااااااااااااالي إل  1
عاااااااااااااااااد  الطلباااااااااااااااااة اإلجماااااااااااااااااالي   )  

 طالب( .  -كتاب
 صفر (6-1) (6-1)

 موجبة
 

 

2 

عااااااااااااااااد  الطلباااااااااااااااااة اإلجماااااااااااااااااالي إل 
عاااااد  عنااااااوين الكتاااااب المتااااااوفرة 

 عنوان(. –)طالب 
 صفر (1-3) (1-3)

 موجبة
 

عاااااااااد  طلباااااااااة الدراساااااااااات العلياااااااااا  3

إل عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادوريات 

والمجااااااااالت العلمياااااااااة المتاااااااااوفرة 

  ورية(.  -) طالب 

 سالبة (1-2) (1-8) (1-10)

زياااااااااااااااااااااا ة عاااااااااااااااااااااد  المجاااااااااااااااااااااالت 
ي مكتبات الكلية

 
 العلمية ف

عاااااااااد  طلباااااااااة الدراساااااااااات العلياااااااااا  4

 إل عااااااااااااد  الرسااااااااااااائل االطاااااااااااااريااااح

 رسالة(.  -الجامعية)طالب

 سالبة (1-5) (1-5) (1-10)

زيااااااااااااااااااااا ة عااااااااااااااااااااد  الرسااااااااااااااااااااائل و 
ي 
 
االطااااااااااااااااااااااااااااريااااح المتاااااااااااااااااااااااااااوفرة ف
المكتباااااة عااااان طرياااااق التعااااااون 

 مع الجامعات االخرى 

عاااااااد  الطلبااااااااة روا  المكتبااااااااة إل  5

 للطلبة. الكىلي العد  
 موجبة صفر (3-10) (3-10)

 

عااااااااااااااااد  الطلباااااااااااااااااة اإلجماااااااااااااااااالي إل  6

-)طالاااااابعااااااد  الكتااااااب المعااااااارة 

 كتاب معار( . 

 سالبة (1-2) (1-1) (1-3)

توعيااااااااااااااااااة الطلبااااااااااااااااااة بأهميااااااااااااااااااة 
االطاااااااااااااااااالع عاااااااااااااااااىل المصاااااااااااااااااا ر 

ي المكتبة 
 
 العلمية ف

عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااو في   ذو   7

ي المكتباااااااااااااات إل 
 
االختصااااااااااااااص ف

ي 
 
إجماااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي المااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو في   ف

 مكتبات كليات الجامعة. 

 سالبة 6-10 (0-10) (6-10)

مفاتحاااااااااااااة رئاسااااااااااااااة الجامعااااااااااااااة 
بشااااااااااااااااأن تااااااااااااااااوفت  المااااااااااااااااو في   
ي 
 
ذو  االختصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااص ف

 المكتبة

عاااااااااااااااااد  مساااااااااااااااااتخد ي المكتباااااااااااااااااة  8

اضاااااااااااااااااااااااااااااااية إل مجماااااااااااااااااااااااااااااااوع  االفتر

التدريسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايي   وطلباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 الدراسات العليا. 

 سالبة (2-3) (1-3) (1-1)

توعيااااااااااااااااااة الطلبااااااااااااااااااة بأهميااااااااااااااااااة 
االطاااااااااااااااااالع عاااااااااااااااااىل المصاااااااااااااااااا ر 
ي 
 
العلمياااااااااااااااااااااااااااااااااة المتاااااااااااااااااااااااااااااااااوفرة ف
اضاااااااية و زياااااااا ة  المكتباااااااة االفتر
 عد  الكتب المتوفرة فيها
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ً
 التدريس والمناهج التعليمية.  -: ثامنا

 )(: 11الجااااااااااااادول)
ً
التااااااااااااادريس والمناااااااااااااااهج تحدياااااااااااااد الفجااااااااااااااوة حساااااااااااااب المعيااااااااااااااار والمتحقاااااااااااااق فعااااااااااااااال

 (التعليمية

  ت

 (التدريس والمناهج التعليمية)فقرات معيار

ات   حسب المؤشر

المعيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 القياسي 

النسااااااااااااااااااااااااااااااااااب 

المتحققاااااااااااااااااة 

 فعال 

 النتيجة  الفجوة 

اتيجيات التاااااااااااادريس  1 المعاااااااااااااضة إل اسااااااااااااتخدام اسااااااااااااتر

 .  العد  الكىلي للتدريسيي  
 موجبة  صفر 70% 70%

عاااااااااااااااد  المقاااااااااااااااررات الدراساااااااااااااااية أسااااااااااااااابوعيا إل عاااااااااااااااد   2

ي كليات الجامعة. 
 
 الساعات المعتمدة ف

 ساعة( -)مقرر                

 موجبة صفر 33% 33%
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 عن نتائج تحليل
ً
ي للكلية ، فضال

ر
 تقويم الوضع الحالي عىل نتائج  راسة التقويم الذات

بت 
ُ
نقاط  ي

ضعف والفرص والتهديدات 
َ
وة وال

َ
واقعّية لهذا  وذلك لتقديم صورة( SWOT)  (تحليل سوات )الق

اتيجّية ي تواجه تنفيذ اإلستر
يات التر

ّ
ي معها . اذ  و سُبل مواجهتها والتعامل الوضع والتحد اإليجاتر

ات المحلّية تواجه الكلية يات غت  مسبوقة نتيجة تواتر المتغت ّ
ّ
واإلقليمّية والعالمّية خالل  تحد

 
َ
ورة يات البيئية ض 

ّ
ة، وتفرض هذه التحد ي عىل  السنوات العشر األخت 

ي المبت  اتيجر
التخطيط االستر

سس علمّية راسخة لمواجهتها وت
ُ
 . األوضاع الداخلّية للكلية وأقسامها جاوز انعكاساتها عىلأ

 أوال : نقاط القوة. 

 من  
ً
بت  عىل فلسفة  ا وحرصا منه كلية الهندسةسعيا

ُ
ظم اإل ارة ت

ُ
ي ن
 
ات إيجابية ف إلحداث تغيت 

ي التعليم العالي الذ  يدعمه اتحا  الجامعات العربّية، 
 
عت الكليةونظام إ ارة الجو ة الشاملة ف   شر

ي ثماره تدريجيا، مما 
ي استكماله، وجت 

 
 ف
ً
ي وضع اللبنات األول لنظام إ ارة الجو ة الشاملة ، أمال

 
ف

ّ الذ   بو  ، وبما ينسجم مع الواقع المتغت 
ي إ ارة المنها  األما يمي والتر

 
حدث قفزة نوعّية ف

ُ
ي

ي ت
ي  ل ثورة المعلومات والتكنولوجيا. ومن نقاط القوة التر

 
توافر إلنجاح يعيشه عالمنا ف

اتيجّية  : اإلستر

ي  .1
 
 .و تعد  اقسامها وتنوعها   الكليةتعد  التخصصات العلمّية الدقيقة ف

ي  سعي ال .2 امجر المتواصل إل تحقيق ضمان الجو ة والحصول عىل االعتما  األما يمي التر

 .  والمؤسسي

 والسعي إل االرتقاء  .3
 .  بالكليةشيوع ثقافة التمت  

ة و  .4
ّ
ي ة. توافر الموار  البشر

ّ
 الما ي

 بوجو  ألقاب علمية عالية.   الكليةاقسام تمت   ت .5

ة .  الكليةامتالك  .6 ونية متمت  
 الكتر
ً
 مكتبة

اك فيها.  .7 اؤها أو االشتر  توفت  برامج محاماة متطورة من خالل شر

ي الكليةامتالك  .8
 
ي .  االقسام العلمية ف

 
وت  مالمات مؤهله إل ارة التعليم االلكتر

 . رية تصدر الكلية مجلة هندسية  و  .9
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 ثانيا : نقاط الضعف

ي المستقبل      
 
ز ف ي ستتر

 بعض نقاط الضعف التر
َ
واجه

ُ
اتيجّية من المحتمل أن ي إن تنفيذ اإلستر

ي عملّية التنفيذ، ومن هذه النقاط : 
 
ر ف
ّ
ي يمكن أن تؤث

 المنظور، سواء  اخل الجامعة أو خارجها، والتر

 قلة الموار  المالّية .  .1

 وسوق العمل.  الكليةضعف التنسيق بي     .2

ي  .3
 
ونية ف ي نظم اإل ارة االلكتر

 . الكليةضعف تبت 

رجي   .  الكليةضعف تواصل  .4
ّ
 مع المتخ

ي البحث العلمي  .  .5
 
شجع عىل اإلبداع واالبتكار ف

ُ
 ضعف نظام الحوافز الذ  ي

ضعف استقبال قطاعات حقل العمل للطلبة الخريجي   مما سبب ضعف اإلقبال عىل  .6

ي 
 
 . الكليةبعض اقسام الدراسة ف

ي المؤتمرات خار  العراق بسبب عدم وجو  الدعم المالي .  .7
 
 ضعف المشاركة بالبحوث ف

ي الجامعات العالمية.  .8
 
ي الكليات المنا رة ف

 
امج التعليمية ف  ضعف اإلطالع والتواصل مع التر

 

 ثالثا : الفر ص

ي خدمة المجتمع للقطاعي    .1
 
العام أمكانية االستفا ة من المكتب االستشار  الهندسي ف

 والخاص. 

امات معها وفق تعاقدات  .2 إمكانية التنسيق مع المنظمات الحكومية والخاصة لعمل شر

 مفيدة. 

أمكانية فتح  ورات تدريبية مكثفة الستقطاب أعدا  جيدة من المو في   ووجو  منافسة  .3

 قوية بي   الكليات الحكومية . 

اتيجّية وتضامن أصحاب المص  .4  لحة من أجل إنجاحها  .  عم قيا ة الكلية لتنفيذ اإلستر

ي  .5
 
ي متطلبات المجتمع.  الكليةتنوع برامج الدراسات العليا ف  بما يلتر

كة و توأمة حقيقة بي    .6
مع األقسام  اقسام كليتنا إمكانية عمل  راسات وبحوث مشتر

 . ي الجامعات العالمية ذات المستوى المرموق والرصي  
 
 المنا رة ف
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ي توفرها وزارة التعليم  .7
ي الجامعات الفرص التر

 
ي تدريب التدريسيي   خار  العراق ف

 
العالي ف

 العالمية الرصينة ورفع قابليتهم التدريسية

ة باإلضافة ال   .8 ي للطلبة من خالل إعدا  برنامج تدريبية متمت  
إعا ة النظر بالتدريب الصيف 

 .  الكليةالمتابعة من قبل تدريسي 

ي تحصل عليها الكلية بتعيي   الخريجي   الثالثة األوائل لكل قسم لتكون حافز   .9
الوعو  التر

 للمنافسة بي   الطلبة . 

 

 .رابعا : التحديات

 كانت حكرا عىل  .1
ً
ي بدأت تقتحم تخصصات علمّية

منافسة الجامعات والكلّيات األهلّية، التر

 الكليات الحكومّية . 

ي متطلبات سوق ال .2
 
 . عمل التغت  المستمر ف

ورة موا بتها .  .3 ي المناهج الدراسية العالمية وض 
 
 التطور المتسارع ف

ات  ولية سواء للتعاون أو  .4 ي واالقتصا   للبلد والذ  يمنع استقدام ختر
الوضع األمت 

 التدريب. 

 .  الكليةضعف التخصصات المالية الالزمة الحتياجات ومتطلبات  .5

 عدم تفعيل نظام الحوافز والمكافئات.  .6

ية وفق التصميم الهندسي األساسي عدم  .7  .  وجو  ابنية مختتر

قلة فرص العمل المتوفرة وصعوبة التعيي   بعد التخر  يولد إحباط لدى الطلبة الخريجي    .8

 وعزوفهم عن الكليات الهندسية . 

نت فعالة تساعد التدرسيي   والمهندسي   والطلبة عىل التواصل  .9
عدم توفر منظومة انتر

ي والبحث العلمي إثناء 
 
ة التواجد ف  الكلية . فتر
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ي مجال التعليم الهندسي أن تكون كلية الهندسة بجامعة بابل كل
 
ة، وبناء  ية رائدة ف والبحوث المتمت  

ي خدمة المجتمع . مجتمع المعرفة القائم عىل االبداع واالبتكار 
 
 ، ولها  ور اساسي ف

ات تعمل كلية الهندسة عىل تقديم برامج تعليمية ُمتقدمة تتمت   بالجو ة  العالية، وتهتم بالمتغت 

ي المجاالت 
 
، وتسع الكلية إل تعزيز الممارسة المهنية ف ي تواجه المهندسي  

المستقبلية التر

ي تأمي   احتياجات المجتمع، وذلك من خالل اإلبداع واالبتكار 
 
الهندسية الُمختلفة والمساهمة ف

ي ونقل المعارف الهندسية إل األجيال الصاعدة عتر التع
 
ا ة مع المعرف ليم والبحث العلمي وعتر الشر

ا ة مع المؤسسات الصناعية والهيئات الحكومية.   الجامعات العالمية إضافة ال الشر

اهة .1  الت  

 االمانة العلمية .2
 خدمة المجتمع .3
 العمل بروح الفريق .4

5.  .  عىل المستوى المحىلي والدولي
 إعدا  مهندسي   منافسي  

ات العلمية .  .6  تعزيز البت  التحتية للكلية و تطوير المختتر
لبحث العلمي لتلبية احتياجات التنمية وخلق فرص اقتصا ية ل توفت  الدعم المالي الالزم .7

 .جديدة

8.  .  توفت  بيئة عمل جاذبة ومحفزة للهيئة التدريسية والباحثي  

ا ة مع الجهات الحكومية والمؤسسات األما يمية والصناعة لتعزيز  .9 رفع مستوى الشر
 مصا ر الدعم والتمويل. 

ا ة بشكل أوسع مع الجامعات العالمية  .10  .إيجا  شر
ي و  .11

ي تنمية الكا ر الو يف 
 
وت ي ال الكتر

ر
 .تحويل العمل الورف

 النظيفة . تقليل اهدار الطاقة الكهربائية و استعمال وسائل الطاقة  .12
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 الهدف

 
امج  التر

 
 االليات

الجهة 
 المنفذة

الجهة 
  المتابعة

 
ات  مؤشر
 النجاح

 
ي 
 التوقيت الزمت 

التعلااااااااااااااااااايم 
و  االلكاااااااااااااااتر
ي و 

 
ت

التعلااااااااااااااااااايم 
 المدمج

تعلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايم 
يتمتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع 
بجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو ة 

 عالية 

ات  - اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااتعمال ) المختاااااااااااااااااااااااااااااااااااااتر
الساااااااااااابورات الذكيااااااااااااة –الشاااااااااااابكية 

المكتبااااااااااااة –شاشااااااااااااات العاااااااااااارض  –
 الفيديوية (

 
تزويااااااااااااااد الطلبااااااااااااااة و التدريساااااااااااااايي    -

ي 
 
وت يد االلكتر  بحسابات التر

 
تزوياااااااااااااااااااااااد الطلباااااااااااااااااااااااة بالمنااااااااااااااااااااااااهج  -

الدراسااااااااااااااااااااااااااية بشااااااااااااااااااااااااااكل نساااااااااااااااااااااااااا  
ونية   الكتر

 
اتيجية التعلاااااااااااااااايم  - ا خااااااااااااااااال اسااااااااااااااااتر

ي الااااااااااااادورات و ور  
 
ي ف
 
وت االلكاااااااااااااتر

ي تقيمها كليتنا 
 العمل التر

 
اسااااااااااااااااتخدام منصاااااااااااااااااات التعلااااااااااااااااايم  -

ي المعتماااااااادة ماااااااان قباااااااال 
 
وت االلكااااااااتر

 , moodleالجامعاااااة مثااااال 
Google Classroom 

 

االقسااااااااااااااام 
العلمياااااااااااااااااة 
ي كليتنا

 
 ف

المعاااااااااااااااون 
 العلمي 

ارتفااااااااااااع نسااااااااااابة 
اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتخدام 
وساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائل 
التعلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايم 
ي 
 
وت االلكااااااااااااااااااااااااااااااااااااتر
ة  بنسااااااااااابة كبااااااااااات 
ضاااااااااااااامن العااااااااااااااام 
الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادراسي 
الحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي و 

 السابق

2020 
2021 

100
% 

تعزيااااااااااااااااااااااااااااااز 
البااااااااااااااااااااااااااااااااااات  
التحتياااااااااااااااة 
 للكلية 

أبنيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة و 
ات  مختاااااااااااااااااااااااااااااتر
محدثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
ومجهاااااااااااااااااااااااااااااااااااازة 
باااااااااااااااااااااااااااااالتكنولو 
جيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
والتقنيااااااااااااااااااااااااات 

 الحديثة 

ي لطلباااااااة  -  اسااااااتحداث ناااااااا   طااااااالتر
 الكلية . 

 
ات العلميااااااة   - زيااااااا ة عااااااد  المختااااااتر

 و لالختصاصات المختلفة 
 
ياااااااااااااااااااااة  - تاااااااااااااااااااااوفت  االجهااااااااااااااااااااازة المختتر

 الحديثة 
 
تاااااااوفت  االبنيااااااااة لالقسااااااااام العلميااااااااة  -

ي الكلية 
 
 ف
 
 
 
 
 
 

االقسااااااااااااااام 
العلمياااااااااااااااااة 
ي كليتنا

 
 ف

معاااااااااااااااااااااااااون 
العميااااااااااااااااااااااد 
للشااااااااااااؤون 
 اال ارية 

تطوير بعض 
ات  مختتر

الكلية ضمن 
العام الحالي و 
اء اجهزة  شر
ية  مختتر
 جديدة

2024 
2025 

30% 
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تمكاااااااااااااااااااااااااي   
الكااااااااااااااااااوا ر 
التااااااااااااااااااااااااااااادري
 سية 

زيااااااااا ة كفااااااااااءة 
الكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا ر 
التدريسااااااااااااااااااااااية 

ي الكلية 
 
 ف

زيااااااااااااااااااااااا ة نساااااااااااااااااااااابة التدريساااااااااااااااااااااايي    -
الحاااااااااااااااملي   لشااااااااااااااها ة الاااااااااااااادكتوراه 

 مقارنة بحملة الماجستت  
تاااااااااااااااااااوفت  التساااااااااااااااااااهيالت الالزماااااااااااااااااااة  -

لزياااااا ة عااااااد  البحاااااوث المنشااااااورة 
نويا  كتااااااااااااااااااااااااوفت  االجهاااااااااااااااااااااااازة ساااااااااااااااااااااااا

ياااااااااااة الحديثاااااااااااة باالضاااااااااااافة  المختتر
 للتسهيالت المالية 

 
 
 

و تشااااااااااااااااجيع التدريساااااااااااااااايي   عااااااااااااااااىل 
تنفيااااااااااااااااااذ البحااااااااااااااااااوث الرصااااااااااااااااااينة و 
 المجااااااااااااااااااااااااااالت 

ر
اااااااااااااااااااااااااها بااااااااااااااااااااااااااأرف ا نشر

العالميااااااااااااااااااااة مثاااااااااااااااااااال ثومسااااااااااااااااااااون و 
 سكوبا  . 

زيااااااااااااااااااااااااااااا ة عااااااااااااااااااااااااااااد  االيفااااااااااااااااااااااااااااا ات  -
للتدريسااااااااااااااااااااااااااايي   للماااااااااااااااااااااااااااؤتمرات و 
الجامعااااااااااااات المرموقااااااااااااة خااااااااااااار  و 

  اخل العراق . 
 

التاااااااااااااااااااااااااااادري
 سيي   

معاااااااااااااااااااااااااون 
العميااااااااااااااااااااااد 
للشااااااااااااؤون 
 العلمية 

حصول عد  
ي  من تدريست 
الكلية عىل 
شها ة 

الدكتوراه 
ضمن العام 

 الحالي 

2023 
2024 

40% 

تعظيم 
الموار  
المالية 
 للكلية 

زياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ة 
وار ات 

الكليااااااااااااااة بمااااااااااااااا 
يلياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق 
بمسااااااااااااااااااااااااااتواها 
العلاااااااااااااااااااااااااااااااااامي و 
تقليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
 المضوفات

زيا ة وار ات المكتب االستشار   -
ويااااج له و عمل  للكلية و ذلك بالتر
ي االما ن العامة و وسائل 

 
اعالنات ف

التواصل االجتماعي مع زيا ة 
امكانياته . وامكانية ابرام عقو  
ا ة بي   المكتب االستشار   شر
الهندسي ومكاتب استشارية رصينة 

 خار  العراق. 
 
ات العلمية و  -  اء تطوير المختتر شر

ية الحديثة الجراء  االجهزة المختتر
ي سوق 

 
الفحوصات السائدة ف

العمل المحىلي بما يضمن زيا ة 
وار اتها المالية بزيا ة عد  

 الفحوصات الممكنة . 
 
عمل معارض لمشاريااااع تخر   -

كات  الطلبة سنويا و  عوة الشر
المحلية و المستثمرين و توفت  الية 
الستثمار مشاريااااع التخر  بحيث 

فه و تكو  ن نسبة للطالب و مشر
 نسبة للكلية . 

 
 
 
 

المكتاااااااااااااب 
االستشااااااااااااا
ر  و 
االقسااااااااااااااام 
 العلمية

عماااااااااااااااااااااااااا ة 
 الكلية

عمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  -
معااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارض 
لمشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريااااع 

لباااااااااااااة تخااااااااااااار  ط
قسااااااااام العماااااااااارة 

ي كليتنا . 
 
 ف
 
 
انجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااز  -

العديااااااااااااااااد ماااااااااااااااان 
االستشاااااااااااااااااااااارات 
الهندسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية 
ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامن 
المكتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
االستشااااااااااااااااااااااااااااار  

 للكلية . 

2022 
2023 

50% 
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ي ال  -

ر
تحويل العمل الورف

ي و استخدام التطبيقات 
 
وت االلكتر

يد و بالتالي  ي توزيااااع التر
 
ونية ف االلكتر

تقليل مضوفات مستلزمات 
ها .   الطباعة كالورق و االحبار و غت 

 
ي للكلية و  - انشاء النا   الطالتر

ي 
 
المذكور ضمن الهدف الثات
ي حالة 

 
سيكون ذو مور  مالي كبت  ف

 اممال انشائه . 
 
 
مفاتحة الجهات المسؤولة  -

يعات و  لتعديل بعض التشر
ي مجال استغالل 

 
خصوصا ف

االيرا ات و حل مشكلة االموال 
ي صندوق التعليم العالي 

 
المجمدة ف

. 
 

تحقيق 
اهداف 
التنمية 
المستدام

 ة  

تقلياااااال اهاااااادار 
الطاقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
الكهربائيااااااااااااة و 
اساااااااااااااااااااااااااااااااتعمال 
وساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائل 
الطاقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 النظيفة

اساااااااااااااااااااااااااتخدام الاااااااااااااااااااااااااواح الطاقاااااااااااااااااااااااااة  -
الشمساااااااية لتاااااااوفت  الطاقاااااااة الالزماااااااة 

 لالنارة . 
اسااااااااااااتخدام االجهاااااااااااازة الكهربائيااااااااااااة  -

 قليلة االستهالك 
زياااااااااااا ة الااااااااااااوعي بوساااااااااااائل الطاقااااااااااااة  -

المسااااااااااااااااااتدامة عاااااااااااااااااان طريااااااااااااااااااق ور  
 العمل للطلبة و المو في   . 

 

االقسااااااااااااااام 
 العلمية

معاااااااااااااااااااااااااون 
العميااااااااااااااااااااااد 
للشااااااااااااؤون 
 اال ارية

اساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتخدام 
الااااااااااواح الطاقااااااااااة 

ي الشم
 
سااااااااااااااااااااية ف
اضااااااااااااااءة قسااااااااااااام 
الهندسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 الكهربائية

2022 
2023 

45% 

المساهم
ة الفاعلة 
ي تقديم 

 
ف

أفضل 
الخدمات 
و حل 
المشكال 
ت 

 للمجتمع 

زيااااااااا ة الااااااااوعي 
ي 
 
الهناااااااااااااادسي ف
 المجتمع 

 
 
 
 
 

اجااااااااااااااااااااراء ور  عماااااااااااااااااااال مجانيااااااااااااااااااااة  -
ي 
 
للكاااااااااااااوا ر التنفيذياااااااااااااة و العماااااااااااااال ف
المحافظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة و  بمختلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف 
االختصاصااااااااااااااااااااااااااااااااااااات الهندسااااااااااااااااااااااااااااااااااااية 

نقابااااااااة المهندسااااااااي   بالتنساااااااايق مااااااااع 
. 
 
توعيااااااااااااااااااااااة السااااااااااااااااااااااكان المحليااااااااااااااااااااااي    -

بأهميااااااااااااااااااة التخطاااااااااااااااااايط و التنفيااااااااااااااااااذ 
الهناااااااااااااادسي عاااااااااااااان طريااااااااااااااق و سااااااااااااااائل 
التواصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال االجتماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعي و 

ات التوعوية .   البوستر
 
تقااااااااااديم االستشااااااااااارات الهندسااااااااااية  -

لمؤسساااااااااااااااااات الدولاااااااااااااااااة و القطااااااااااااااااااع 
الخاااااااااااااااااااااص ماااااااااااااااااااان قباااااااااااااااااااال اساااااااااااااااااااااتذة 

 استشاريي   متخصصي   . 
 

االقسااااااااااااااام 
 العلمية

معاااااااااااااااااااااااااون 
العميااااااااااااااااااااااد 
للشااااااااااااؤون 
 اال ارية

التخطاااااااااااااااااااااااااااااااااااايط 
لعمااااااااااااااال ور  و 
نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادوات 
مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااتقبلية 
لتطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوير 
الكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا ر 
ي 
 
المحليااااااااااااااااااااااااااااااة ف
 المحافظة . 

2024 
2025 

20% 
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تدريب و 
تطوير و 
تنمية 
الكا ر 

ي 
الو يف 

ي الكلية 
 
 ف
 
 
 
 

ي 
كااااااا ر و اااااايف 

متكامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
قاااااااااااااااا ر عااااااااااااااااىل 
التطاااااااااااور بماااااااااااا 
يناساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
تطاااااور العمااااال 
ي 
الااااااااااااااااااااااااااااااااااو يف 

ي و 
 
وت االلكااااااااااااتر

شعااااااة انجاااااااز 
 المعامالت

اجاااااااااااااااااااااااراء ور  عمااااااااااااااااااااااال  وريااااااااااااااااااااااااة  -
للماااااااو في   عاااااااىل كيفياااااااة اساااااااتخدام 
ي ا اء 

 
بااااااااارامج الحاسااااااااااوب الالزمااااااااااة ف

 word , excelاعمااالهم مثاال ) 
ونياااااااااااة  , نظااااااااااام اال ارة االلكتر

لجامعااااااة باباااااال , مبااااااا   الحاسااااااوب 
. ) 
 
ي و  -

اجااااااااااااااااااااااراء توصاااااااااااااااااااااايف و اااااااااااااااااااااايف 
توزياااااااااع المهااااااام بدقااااااة لكاااااال مو ااااااف 
بمااااااااااااااا يضااااااااااااااامن سالسااااااااااااااة االعماااااااااااااااال 

 اال ارية . 
نساااااااااااابة عااااااااااااد  المااااااااااااو في    زيااااااااااااا ة -

الشاااااااااااااااااااباب ال عاااااااااااااااااااد  الماااااااااااااااااااو في   
الكاااااااااااااااااىلي و كاااااااااااااااااذلك زياااااااااااااااااا ة نسااااااااااااااااابة 

 الذكور . 
 
اساااااااااااااااااااااااتحداث وحااااااااااااااااااااااادة ا ارياااااااااااااااااااااااة  -

بعناااااااااااااااااااوان ) وحااااااااااااااااااادة الشااااااااااااااااااابكات و 
مجاااااااااااااة ( تتاااااااااااااول ا ارة االنظماااااااااااااة  التر
ونياااااااااااااااة و تااااااااااااااادريب الكااااااااااااااااوا ر  االلكتر
الو يفيااااااااة عااااااااىل اسااااااااتخدام انظمااااااااة 
الحاسااااااااااااااوب المختااااااااااااااف باالضااااااااااااااافة 

عاااااااىل ال صااااااايانة حواسااااااايب الكلياااااااة 
ان يكااااااااااااااااااون مو فيهااااااااااااااااااا ماااااااااااااااااان ذو  

 . 
ً
 االختصاص حضا

 
ي  -

هااااااااااااااااااااال الاااااااااااااااااااااو يف  معالجاااااااااااااااااااااة التر
بحلاااااااااول فعالاااااااااة و معالجاااااااااة وجاااااااااو   

 كوا ر و يفية غت  ذو فائدة . 

المعاااااااااااااااون 
 اال ار 

معاااااااااااااااااااااااااون 
العميااااااااااااااااااااااد 
للشااااااااااااؤون 
 اال ارية 

جاااااااراء الساااااااعي ال 
توصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايف 
ي و 
و اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايف 

توزيااااااااااااع المهااااااااام 
بدقااااااااااااااااااااة لكاااااااااااااااااااال 
 مو ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف
 باالضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافة
لعماااااااااااااااااااااااااااال ور  
عماااااااااااااال  وريااااااااااااااة 
 للمو في   . 

2022 
2023 

40% 

 
تطوير 
مستوى 
ي  خريجر
 الكلية 
 
 
 
 
 
 

 
زيااااااا ة علميااااااة 
ي  خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريجر
الكليااااااااااااااااااااااااااااااااااة  و 
قااااااااااااااااااااااااااااااااااااادراتهم 
العمليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
لتساااااااااااااااااااااااااااااااااااااهيل 
تشاااااااااااااااااااااااااااااغيلهم 

 
ً
 مستقبال

 
زياااااااااااا ة الجاناااااااااااب العماااااااااااىلي خاااااااااااالل  -

ي الكليااااااااااااااااااة و 
 
ساااااااااااااااااانوات الدراسااااااااااااااااااة ف

اطااااااااااااااالع الطلبااااااااااااااة عااااااااااااااىل الوسااااااااااااااائل 
 الهندسية  الحديثة . 

تحاااااااااديث المنااااااااااهج العلمياااااااااة بماااااااااا  -
ي 
 
يتمااااااااااسر ماااااااااع التطاااااااااور الحاصااااااااال ف

 سوق العمل . 
زياااااااااااااااااااااا ة االهتماااااااااااااااااااااام بالتااااااااااااااااااااادريب  -

ي للطلبااااااااااة و التنساااااااااايق مااااااااااع 
الصاااااااااايف 

ااااااااااااااااااااااكات الهندساااااااااااااااااااااااية لعمااااااااااااااااااااااال  ا الشر
زيااااااااارات  وريااااااااة للطلبااااااااة و التعاااااااارف 
عااااااااااااااااىل الواقااااااااااااااااع العمااااااااااااااااىلي و ربطااااااااااااااااه 

 بالجانب النظر  . 
 
عماااااااال صااااااااندوق شااااااااكاوى للطلبااااااااة  -

ي كاااااااااااااااااال قساااااااااااااااااام لالطااااااااااااااااااال 
 
ع عااااااااااااااااااىل ف

االقسااااااااااااااام 
 العلمية

 
المعاااااااااااااااون 
  العلمي 

تحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااديث 
مناااااااااهج الكليااااااااة 

ل كامااااااااااااال بشاااااااااااااك
ضاااااااااااااامن العااااااااااااااام 
الحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالي و 

 السابق 

 
 
 

2020
2021 
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20 
 

 

 

ي 
المعوقااااااااااااااااااااااات و المشااااااااااااااااااااااامل الااااااااااااااااااااااتر

 تواجه الطلبة . 
 
تنظااااااااااايم زياااااااااااارات علمياااااااااااة لطلباااااااااااة  -

اااااااااكات و المصااااااااااانع و  ا الكليااااااااااة ال الشر
مواقااااااااااااااااع البناااااااااااااااااء قيااااااااااااااااد االنشاااااااااااااااااء و 
هااااااااااا مااااااااااان المواقااااااااااع ذات التاااااااااااأثت   غت 
ي تنمياااااااااااااااااااااااة الجاناااااااااااااااااااااااب 

 
المبااااااااااااااااااااااااشر ف
 العمىلي للطلبة. 

 
 

رفع 
مستوى 
الكلية 
ضمن 
التصنيفا

ت 
 المعتمدة

كليااااااااااااااااااااااااااة ذات 
سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامعة 
علميااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
معتماااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة 

 
ّ
 عالميا

تفعااااااااااااال بااااااااااااارامج التوأماااااااااااااة لطلباااااااااااااة   -
ي االقساااااااااااااااااااااااام العلمياااااااااااااااااااااااة 

 
كليتناااااااااااااااااااااااا ف

المختلفااااااااااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااااااااااع الجامعااااااااااااااااااااااااااات 
 العالمية الرصينة. 

 
مااااااااااااانح فااااااااااااارص  راساااااااااااااية للطلباااااااااااااة  -

العاااااااااااااااارب و االجانااااااااااااااااب للدراسااااااااااااااااتي   
 االولية و العليا . 

السااااااااااااااااااعي نحااااااااااااااااااو تفعياااااااااااااااااال كافااااااااااااااااااة  -
ي تاااااااااااااؤ   ال رفاااااااااااااع 

الجواناااااااااااااب الاااااااااااااتر
 . 
ّ
 و عالميا

ّ
 تصنيف الكلية عربيا

المعاااااااااااااااون 
 العلمي 

معاااااااااااااااااااااااااون 
العميااااااااااااااااااااااد 
للشااااااااااااؤون 
 العلمية

تااااااااااااااااااااام ارساااااااااااااااااااااال  
كتاااااااااااب رساااااااااامي 

مااااااااااااااانح بتاااااااااااااااوفت  
 راساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية 
للطلباااااة العااااارب 
و االجاناااااااااااااااااااااااااااااااااب 

دراسااااااااااااااااااااااااااااااااااتي   لل
االوليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة و 

 . العليا

2024 
2025 

30% 


