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 -المقدمة :

و توقعات و اجتاهات   حتليل احلاضر املستقبلية انطالقا من   التخطيط هو وضع خطوات مرحلية للوصول للرؤية

و الوسائل املناسبة  لتحقيقها بكفاءة و فاعلية وفقا   األساليبباستخدام    اإلسرتاتيجية األهدافاملستقبل لتحقيق 

و التخطيط االسرتاتيجي ملؤسسات التعليم العالي يرتبط بالنشاط   لألولويات  و املسؤوليات وفق جدول زمين حمدد.

لفرص املؤسسة و ا إمكانياتو اخلاص بتحليل الفجوة بني موارد و  العليا يف املؤسسة اإلدارةالذي متارسه  اإلداري

 اإلسرتاتيجيةو التوافق االسرتاتيجي ليس هو  ..املتاحة يف البيئة احمليطة بفرض سد هذه الفجوة و حتقيق املالئمة

 حتقيق رسالة املؤسسة . إىلالعليا يف املؤسسة للتوصل  اإلدارةو لكنه نشاط متارسه  اإلسرتاتيجيةاخلطة  أو 

 إسرتاتيجيةلوضع خطة  "أساسا  االسرتاتيجي اختذته التخطيط بأهمية  "منها إميانا األسنانكلية طب   إنحيث 

 إىلاليت تسعى  اإلسرتاتيجية األهدافتتضمن الرؤية املستقبلية للكلية و الرسالة و الغايات النهائية و  األجلطويلة 

الكلية و اليت متثل يف التعليم و البحث العلمي  أنشطةجلميع  "أساساحتقيقها يف ضوء هذه الرسالة و كذلك اختذته 

 و املشاركة اجملتمعية .

على  اإلدارةكان العامل يتميز بالتغريات السريعة يف البيئة اخلارجية فان التخطيط االسرتاتيجي هو الذي يساعد  إذا

يساعد على معرفة الرؤية  تفهم هذه التغريات و رصد الفرص و التهديدات ذات العالقة بنشاط الكلية و خمرجاتها و

 . املستقبلية على املدى الطويل

 

 

 

 

 



 -: المكلفة بإعداد الخطة االستراتيجية أعضاء اللجنة

 

 "(   رئيساعميد الكلية )           . أمري محدي حكيم ألعميدي       دأ.م.  -1

 "عضوا                . بهاء محدي حكيم ألعميدي           د أ. -2

 "عضوا              شناوه                        بشريالسيدة رباب  -3

  "عضوا                  اآلنسة شيماء حممد كاظم                    -4

 "عضوا                 اآلنسة غدير هالل مهدي                     -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :عن كلية طب االسنان  نبذة مختصرة 

وهي تسعى إلى رفع مستوى الخدمات الطبية للمواطنين من خالل  ترال أ بطبالا   2002تأسست كلية طب األسنان سنة 

بسنان كفوئين للعمل في املؤسسالات الحالةية والعلميالة إةالافة إلالى تلالددم ل خالدمات مالن خالل  العيالامات التعليميالة فالي 

حيث  2009ال  2008ت الترصصية لطب األسنان عام وقد حصل توسع في العياما 2005الكلية والتي تم افتتاحها عام 

  2013 - 2012تم افتتاح عيامتي الليزر وزراعة األسنان للعام الدراس ي 

تم استلم البنادة الجدددة لكلية طب األسنان والتي تظم عدم من اللاعات  2015 – 2014وفي مطلع العام الدراس ي 

ملزومة بشاشات الع ض وامللاعد الدراسية امل يحة ملواكبة التطور الدراسية والتي صممت بأحد التلنيات الةددثة وا

الةاصل في هذه املجا  برصوص تطبيق آلية التعليم اإللكتروني كما سيتم تجهيز العيامات التعليمية الجدددة 

بل كل ذلك دأتي بدعم من قاللامم و بأحدث بجهزة طب األسنان والتي من املؤمل استلمها مطلع العام الدراس ي 

 . رئاسة الجامعة

 

 ية هي:سبعة ف وع علم تضم كلية طب األسنان 

 ف ع العلوم األساسية. -1

 ف ع األحيا  املجه ية. -2

 ف ع صناعة األسنان. -3

 ف ع التلويم وطب بسنان األطفا  والوقائي. -4

 ف ع ج احة الفم واألسنان. -5

 ف ع بم اض اللثة وما حو  األسنان. -6

 .ف ع املعالجة وت ميم األسنان -7

 

 

 

 

 

 



 الليم:

 اإلخلص -

 األمانة  -

 االحترام و التلدد  -

 االلتزام -

 اإلبداع -

 املسؤولية  -

 الجومة  -

 البحث العلمي -

 التعليم املستم  -

-  

 ( العلمية التطبيلية ل خطة اإلستراتيجية وفق األهداف و املؤش ات اللياسية للكلية1جدو  رقم)

 التوقيت الزمني مسؤولية التنفيذ مؤش ات اللياس  املخ جات املطلوبة الهدف 

التعلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليم 

االلكترونالالالالالالالالالالالالي و 

التعلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليم 

 املدمج

تعلالالالالالالالالاليم متمتالالالالالالالالالع بجالالالالالالالالالومة 

 عالية 

مرتبرات مجهزة بكافة 

الوسالالالالالالالالالالالالالالالائل الةددثالالالالالالالالالالالالالالالة 

 ووجوم كامر متم س

عمالالالالالالالالامة الكليالالالالالالالالة)معاون 

العميالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد للشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالؤون 

 العلمية(

2021 100% 

نتالالالالالالالالالالالالاأ علمالالالالالالالالالالالالي 

 آفالالالا رصالالالين و 

 مستلبلية 

فتح مراسات  -

عليا في 

اختصاص 

علوم 

األسنان)ماج

 ستير(

فتح مجلة  -

علمية 

مترصصة 

بكلية طب 

 األسنان

فتح مراسة  -

الدكتوراه 

األحيا  

زيالالالالالالالالالالالالالالالامة عالالالالالالالالالالالالالالالدم  -

حملالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

الشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالهامات 

العليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا فالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي 

ترصالالط طالالالب 

 األسنان

الالالالات  - تهيئالالالالالة ملكال

مؤهلالالالالالالالالالالالة إلمارة 

 و تح ي  املجلة

تشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالجيع  -

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات  امللكال

 التدريسية

 عمامة الكلية -

 

 

 

 

املعاون العلمي  -

و إعلميي 

 الكلية 

 

 

 

 

 

2022 
 
 
 
 
 
 

2023 

 
 
 
 
 

2024 

25 % 
 
 
 
 
 
 
50% 

 
 
 
 
 
25% 



املجه ية 

 الفموية الطبية

تعزيالالالالالالالالالالالز البنالالالالالالالالالالال  

التحتيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة و 

 املباني 

مرتبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرات محد الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

ومجهالالالالالزة بالتكنولوجيالالالالالة 

 و التلنيات الةددثة 

مرتبالالالالر وفالالالالق معالالالالاد   17

 متلدمة 

 %50 2023 شعبة شؤون الددوان 

اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتكما  

البنال  التحتيالالة 

 و املباني 

بنشالالالالالالا  قاعالالالالالالة مراسالالالالالالية  قاعات مراسية 

 وفق مواصفات 

 %50 2024 شعبة شؤون الددوان 

تطبيق بفضل 

معالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالادير 

الجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالومة 

 للكلية 

مخو  الجامعات 

اقية في  الع 

التصنيفات العاملية 

من خل  تطبيق 

مؤش ات الجومة 

العاملية في التعليم 

 العالي و البحث

معاد  إتباع  -

مواصفة 

 االدزو 

تدريب ملكات  -

مترصصة 

 بالتو يق

وةع خطة  -

 تحسين

تطبيق  -

الةوكمة 

 االلكترونية

 2022 50% 

 

 

 

50% 

تطالالالالوي  الالالالالنظم 

اإلماريالالالالالالالالالة بمالالالالالالالالالا 

دحلالالالالق معالالالالادير 

 الجومة 

اشتراك الكامر اإلماري 

بورش العمل و مورات 

تدريبية ل فع كفا ة 

 ناإلماريي

االستعانة  -

بالتعليم 

املستم  في 

 جامعة بابل

إقامة مورات و  -

ورش عمل من 

قبل كامر 

الكلية لتطوي  

و رفع كفا ة 

 العاملين

 العمامة

 

 

 

 املعاون اإلماري 

 و رؤسا  األقسام

2021 
 
 
 
 
 

2022 

50% 
 
 
 
 
 
50% 

 

 

 (  SWOTتحليل)  الواقع الحالي للكلية  تحليل



 

القوة و الضعف و الفرص  نقاط  حتليل  نتائج  عن  الذاتي للكلية فضال   التقويم  نتائج دراسة  على احلالي  الوضع   يبنى تقويم

و التهديدات )حتليل سوات (و ذلك لتقديم صورة واقعية هلذا الوضع و التحديات اليت تواجه تنفيذ اإلسرتاتيجية و سبل 

                                                                                                                    مواجهتها و التعامل االجيابي معها

مع   ينافس  و قد اخذ بعضها  و اخلاص  العام  لقد شهدت تلك السنوات زيادة واضحة يف عدد اجلامعات و الكليات يف القطاعني

اإلدارة   ازدياد الرتبة يف التجديد على صعيدبعضها اآلخر يف جذب املزيد من الطلبة و الكفاءات التدريسية و البحثية فضال عن 

 ..                                                                                               و املناهج التعليمية و الرتبة يف اللحاق بركب العلوم 

 نقاط القوة -أوال:

 ت نقاط القوة 
و موثقة و يتم مراجعتها دوريا للتأكد من مواكبتها للتطور  تمتلك الكلية رؤية و رسالة واضحة

 العلمي
1 

 2 تقوم الكلية بنشر رسالتها و رؤيتها على نطاق واسع يشمل الطلبة و العاملين فيها
 3 تعدد التخصصات العلمية في الكلية و تنوعها و تعتبر تخصصات و مؤهالت مرغوبة

ميزة في الكلية باإلضافة إلى إن اغلب التدريسيين يحملون توافر عدد من الخبرات و الكفاءات المت
 ألقاب علمية عالية )أستاذ + أستاذ مساعد(

 

4 

سعي الكلية المتواصل إلى تحقيق ضمان الجودة و الحصول على االعتماد األكاديمي ألبرامجي و 
 المؤسسي

5 

وجود خطة تحدد احتياجات المؤسسة من أعضاء الهيئة التدريسية و تخصصاتهم مستندة إلى 
 رؤيتها و أهدافها 

6 

 7 تمتلك الكلية هياكل تنظيمية  كلية و جزئية
تمتلك الكلية هيكلية منظمة متمثلة بعميدها و المعاونين العلمي و اإلداري و رؤساء الفروع 

و لجان البحث العلمي المسؤولة عن تخطيط و تنظيم سير العملية  باإلضافة إلى اللجان العلمية
 البحثية في الكلية .

8 

 رتسعى الكلية إلى توفير كافة المستلزمات البحثية للباحثين سواء من بنى تحتية مختبرات, مصاد
بحثية ,مستلزمات ,أجهزة, مواد مختبريه و كتب , فرص البعثات و الزماالت لتطوير مهارات 

 حثينالبا

9 

 10 يتم بناء الخطط استنادا إلى برنامج زمني دقيق و محدد و دراسات علمية و ميدانية
صالحيات الجامعة  تطبق المؤسسة القوانين الخاصة بالجامعات العراقية و يتوفر دليل مسؤوليات و

 عو الكلية و الفر
11 

 



 نقاط الضعف -ثانيا :

 ت نقاط الضعف                                                   
 1 تقدم نظم المعلومات اإلدارية و ضعف اعتماد اإلدارة االلكترونية في الكلية
 2 ضعف إتباع التوصيف الوظيفي للعاملين في األجهزة اإلدارية للكلية

 3 في التدريس العلمي و ألسريريعدم تحقق النسبة المطلوبة لعدد الطلبة إلى التدريسيين 
مع تنظيمات محلية و عربية و عالمية تعنى بتسويق البحوث و  اتفاقيات  الحاجة إلى إبرام

 السعي إلى إنشاء مراكز بحثية متخصصة و إبرام اتفاقيات بحثية مع مؤسسات عربية و عالمية
4 

مكان إال انه يوجد ضعف  رغم إن الكلية تملك رؤية و رسالة موثقة و منشورة في أكثر من
واضح في فهمه و إلمام بها من قبل العاملين في المؤسسة و الطلبة المستفيدين من مخرجاتها 
 مما يتطلب مما يتطلب عمال أكثر لنشرها على نطاق واسع

5 

 6 توقعات النفقات وضع من قبل الكلية  بل من الجامعة بشأن توجد خطة و لكن ال ت

 

 ثالثا": الفرص

    إمكانية فتح مكتب استشاري يف الكلية ضمن التخصصات املتعددة لطب األسنان-1

إمكانية فتح دورات تدريبية مكثفة الستقطاب أعداد جيدة من املوظفني                                          -2

                                    دعم قيادة الكلية لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية                                 -3

 تنوع برامج الدراسات العليا يف الكلية مبا يليب متطلبات اجملتمع                                                -4

 

 

 

 

  

 



 تشخيص الواقع الحالي للكلية لتحديد الفجوة لقياس المعايير و المؤشرات

 

 الموارد البشرية: -أوال :

 ( : تحديد الفجوة حسب المعيار القياسي المتحقق فعال1جدول رقم ) 

 

النسب  الفجوة النتيجة
المتحققة 

 فعال

المعيار 
 القياسي

 ت فقرات معيار )التدريسيين( حسب المؤشرات

نسبة حملة الدكتوراه)لقب أستاذ(إلى عدد  70% 4% 66% إيجابي
 التدريسيين اإلجمالي

1 

حملة الدرجات العلمية )أستاذ+أستاذ نسبة  50% 37% 13% سلبي
 مساعد( إلى عدد التدريسيين اإلجمالي

2 

نسبة حملة شهادة الدكتوراه إلى عدد  80% 48% 32% سلبي
 التدريسيين اإلجمالي

3 

(سنة إلى 20-11مدة خدمة التدريسيين للفئة) %60 0 0 
 عدد التدريسيين اإلجمالي

4 

-35ضمن الفئات العمرية)أعمار التدريسيين  70% 61% 9% سلبي
( إلى عدد التدريسيين 54-45( و )44

 اإلجمالي.

5 

 ( تحديد الفجوة حسب المعيار القياسي و المتحقق فعال )الموظفين و العمال(2جدول رقم )

النسب المتحققة  الفجوة النتيجة
 فعال

المعيار 
 القياسي

 ت فقرات معيار )الموظفين و العمال( حسب المؤشرات

نسبة الموظفين )دبلوم+بكالوريوس+دبلوم فني( إلى  60% 64% 4% إيجابي
 ن اإلجماليعدد الموظفي

1 

نسبة عدد الموظفين)إعدادية +متوسطة+ابتدائية( إلى  20% 27% 7% إيجابي
 عدد الموظفين اإلجمالي

2 

نسبة عدد العمال )يقرأ و يكتب (إلى عدد الموظفين  20% 5% 15% إيجابي
 اإلجمالي

3 

-30نسبة عدد الموظفين من الفئة العمرية للموظفين ) 60% 46% 14% سلبي
 ( سنة إلى عدد الموظفين اإلجمالي39

4 

نسبة عدد الموظفين ممن لديهم خدمة ضمن فئة )  60% 77% %17 سلبي
 ( سنة إلى عدد الموظفين11-20

5 

 



 

 البنى التحتية -ثانيا:

 المتحقق فعال )البنى التحتية(( تحديد الفجوة حسب المعيار 3جدول رقم )

 

النسب  الفجوة النتيجة
المتحققة 

 فعال

المعيار 
 القياسي

 ت ( حسب المؤشراتالبنى التحتيةفقرات معيار )

 1 نسبة توفر أبنية عمادات كليات الجامعة 90% 60% 30% سلبي
 2 نسبة توفر األبنية الملحقة في كليات الجامعة 90% 80% 10% سلبي
نسبة توفر القاعات و المراكز الملحقة في كليات  %90 /  

 الجامعة
3 

 4 نسبة توفر أبنية األقسام العلمية في كليات الجامعة %90 /  

 

 البحوث و المجالت العلمية و التأليف و الترجمة -ثالثا:

(: تحديد الفجوة حسب المعيار القياسي و المتحقق فعال )البحوث و المجالت 4جدول رقم )

 العلمية و التأليف و الترجمة (

النسب  الفجوة النتيجة
المتحققة 

 فعال

المعيار 
 القياسي

( حسب البحوث و المجالت العلميةفقرات معيار )
 المؤشرات

 ت

 1 نسبة عدد البحوث المنشورة إلى عدد التدريسيين . 90% 7% 83% إيجابي
إلى عدد  نسبة عدد البحوث المنشورة في الخارج 90% 90% صفر إيجابي

 البحوث اإلجمالي
2 

نسبة عدد الكتب المؤلفة و المترجمة إلى عدد  90% 0 90% سلبي
 اإلجمالي نالتدريسيي

3 

 

 

 

  



 

 الطلبة  -ا:رابعا"

 :الدراسات األولية  طلبة 

 (والموازي ( تحديد الفجوة حسب المعيار المتحقق فعال )طلبة الدراسات األولية5جدول رقم )

 

النسب  الفجوة النتيجة
المتحققة 

 فعال

المعيار 
 القياسي

 ت ( حسب المؤشرات)الطلبة الصباحيفقرات معيار 

 1 طالب( التخصصات الطبية  -)تدريسي (10-1) (10-1) 0 ايجابي
 2 إعداد الطلبة إلى قاعة التدريس (35-1) (35-1) 0 ايجابي

 

 طلبة الدراسات العليا:

 و المتحقق فعال )طلبة الدراسات العليا( ( تحديد الفجوة حسب المعيار7جدول رقم )

النسب  الفجوة النتيجة
المتحققة 

 فعال

المعيار 
 القياسي

 ت ( حسب المؤشرات)الطلبة الصباحيفقرات معيار 

 1 عدد الطلبة المقبولين إلى أعداد المخطط لهم  (10-10) (8-10) (2-10) ايجابي
  (طالب(-تدريسي (1-7) (1-7) 0 ايجابي

 خدمة المجتمع / آليات التعاون مع المجتمع -سادسا:

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

 المجتمع (

النسب  الفجوة النتيجة
المتحققة 

 فعال

المعيار 
 القياسي

 ت ( حسب المؤشراتخدمة المجتمع)فقرات معيار

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

1 

 2 نسبة  نشاطات كليات الجامعة في خدمة المجتمع
 3 محور النشاطات الطبية و صحة المجتمع 100% %100 صفر إيجابي



 

 التعليم و التدريب المستمر  -ا:خامسا"

 المعيار و المتحقق فعال)التعليم و التدريب المستمر(( تحديد الفجوة حسب 9جدول )

 

النسب  الفجوة النتيجة
المتحققة 

 فعال

المعيار 
 القياسي

 ت ( حسب المؤشراتخدمة المجتمع)فقرات معيار

نسبة عدد المشاركين في الدورات التدريبية من  30% 2% 28% سلبي
أعضاء هيئة التدريس إلى مجموع عددهم اإلجمالي 

 الجامعةفي كليات 

1 

نسبة عدد المشاركين في الدورات التدريبية منا  30% 2% 28% سلبي
الموظفين إلى مجموع عددهم اإلجمالي في كليات 

 الجامعة

2 

نسبة عدد المشاركين في ورش العمل  من  25% 20% 5% سلبي
التدريسيين إلى مجموع عددهم اإلجمالي في كليات 

 الجامعة

3 

 

 المكتبة العلمية و المعلوماتية  -:سادسا"ً

 )المكتبة العلمية و المعلوماتية( " فعال  و المتحقق  حسب المعيار  ( تحديد الفجوة10جدول)

النسب  الفجوة النتيجة
المتحققة 

 فعال

المعيار 
 القياسي

( المكتبة العلمية و المعلوماتية)فقرات معيار
 حسب المؤشرات

 ت

عدد الكتب اإلجمالي إلى عدد الطلبة  (6-1) (6-1) صفر إيجابي 
 طالب( -اإلجمالي)كتاب

1 

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

2 

عدد طلبة الدراسات العليا إلى عدد الدوريات و  (10-1) (10-1) صفر إيجابي
 دورية( -المجالت العلمية المتوفرة )طالب

3 

عدد طلبة الدراسات العليا إلى عدد الرسائل  (10-1) (10-1) صفر إيجابي 
 رسالة (–االطاريح الجامعية )طالب 

4 

عدد الطلبة من رواد المكتبة إلى العدد اإلجمالي  (10-3) (10-3) صفر إيجابي
 للطلبة بالجامعة 

5 

عدد الطلبة اإلجمالي إلى عدد الكتب المعارة )طالب  (3-1) (3-1) صفر إيجابي 6 



 كتاب معار(–

 

 التدريس و المناهج العلمية  -:"اسابع

 ( تحديد الفجوة حسب المعيار و المتحقق فعال )التدريس و المناهج العلمية( 11جدول)

 

النسب  الفجوة النتيجة
المتحققة 
 فعال

المعيار 
 القياسي

( المناهج التعليميةالتدريس و )فقرات معيار
 حسب المؤشرات

 ت

استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة إلى العدد  70% 70% صفر إيجابي
  نالكلي للتدريسيي

1 

عدد المقررات الدراسية أسبوعيا" إلى عدد الساعات  33% 33% صفر إيجابي
 ساعة (-المعتمدة في كليات الجامعة )مقرر

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  الكلية:رؤية 

 

كليالالة طالالب األسالالنان مالالن الكليالالات الترصصالالية تهالالدف إلالالى إعالالدام وترالال يج بطبالالا  بسالالنان ذوي خبالالرة جيالالدة فالالي 

 .  مجا  طب األسنان لتلددم خدمات إلى املواطنين في امليدان العلمي في اللطاعين العام والخاص

 

رسالة الكلية: 

للمالواطنين مالن خالل  تعلاليم وتالدريب الطلبالة املساهمة في خدمة املجتمالع مالن خالل  رفالع املسالتوى الصال ي 

ليتر جالالوا بطبالالا  بسالالنان فالالي مسالالتوى عالالالي مالالن الكفالالا ة العلميالالة والنظ يالالة مالالن خالالل  تلالالددم خالالدمات طبيالالة 

ترصصية مالن خالل  العيالامات التعليميالة االسيشالارية فالي الكليالة إةالافة إلالى رفالع املسالتوى العلمالي للطلبالة 

ة وإرسالالالالهم إلالالالى بعثالالالات إلالالالى خالالالارأ العالالال ا  واملسالالالاهمة فالالالي والتدريسالالاليين مالالالن خالالالل  تشالالالجيع البحالالالوث العلميالالال

 خدمة املجتمع من خل  الندوات العامة ووسائل اإلعلم.

 

  تطمح كلية طب األسنان إلى تحقيق مخرجات التعليم من خالل األهداف التالية: 

نان كفالالوئين السالالعي إلالالى رفالالع مسالالتوى الخالالدمات الطبيالالة امللدمالالة للمالالواطنين مالالن خالالل  ترالال أ بطبالالا  بسالالالالال 1

 للعمل في املؤسسات الةكومية.

 ال تلددم خدمات طبية ترصصية من خل  العيامات التعليمية واالسيشارية في الكلية.2

فالالالي بعثالالالات  الالالال رفالالالع املسالالالتوى العلمالالالي للطلبالالالة والتدريسالالاليين مالالالن خالالالل  تشالالالجيع البحالالالوث العلميالالالة وإرسالالالالهم 3

 خارأ الع ا .

   الندوات العامة ووسائل األعلمللمواطنين من خلال العمل على رفع املستوى الثلافي 4



 كافة الترصصات لف وع طب األسنان ال فتح الدراسات العليا في 5

عالجالالالالة الةالالالالاالت الج احيالالالالة بنشالالالالا  م كالالالالز ج ايالالالالي ترصلالالال ي بج احالالالالة الوجالالالال  والفكالالالالين وج احالالالة الليالالالالزر مل-الالالال6

 املختلفة

 الخللية تأنشا  وحدات طبية مترصصة بزراعة األسنان وعلأ اليشوهاال7

  تحو  بحوث الطلبة إلى مشاريع ذات قيمة علمية رصينة-8

 التعاون مع منظمات املجتمع املةلي ونلابة بطبا  األسنان -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 للتنفيذالبرامج المعدة 

 

 مسؤولية التنفيذ مؤشرات النجاح
 والمتابعة

 الهدف
 البرنامج

وجود خطة للتدريب حول 
 البحوثاألخالق الطبية في 

 عميد الكلية -1

وحدة  التعليم  -2

 المستمر 

 لجنة المناهج -3

 

إعداد خطة للتدريب حول موضوع 
ج انتهاك األخالق الطبية في البحوث

نه
لم

ا
 

  

توجد متابعة من قبل رؤساء 
الفروع والتدريسيين واعداد 
كيس شيت عن كل مريض و 
 وجود تقييم للحاالت المرضية

 لجنة المناهج -1

 الفروع العلمية -2

وحدة التعليم  -3

 المستمر

 مهارات االتصال والسلوك المهني

بة
طل

 ال
يم

قي
ت

 

عقد عدد من الندوات مع 
العديد من قطاعات المجتمع 
 وإقامة عدد من ورش العمل

 عميد الكلية -1

 لجنة المناهج -2

 وحدة التعليم الطبي -3

 شعبة ضمان الجودة -4

 

بة الكلية لية واضحة الستجاوضع آ
من وقت لية للمجتمع وتقييم تلك اآل

 ألخر

ة 
بع

تا
وم

م 
يي
تق

ج
نه

لم
ا

 

وجود كتاب موجه إلى رئاسة 
جامعة بابل لغرض وضع آلية 
ألحداث التوازن بنسبة القبول 

 بين الجنسين .

 عميد الكلية -1

معاون العميد  -2

 للشؤون العلمية

 مدير شعبة التسجيل -3

مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي بمقترح وضع آلية خاصة 

توازن في قبول الطلبة بأحداث 
حسب الجنس وبنسبة قبول نهائية 

 % .50بين الجنسين 

بة
طل

ال
 

وجود نشرات وملصقات -1
جداريه تبين خطورة التعامل 

 مع المرضى
وجود وثائق حول تطعيم -2

الطلبة ضد األمراض السارية 
 والمعدية

 

 العميد -1

 معاون العميد العلمي -2

 مدير شعبة التسجيل -3

الطلبة وضع آلية بتوعية  -1

حول خطورة التعامل مع 

المرضى وذلك بعمل 

إصدار يوزع على 

 الطلبة الجدد في الكلية.

تطعيم الطلبة ضد  -2

 األمراض المعدية



وجود أوامر إدارية للجان 
 اإلرشاد التربوي

وجود تقارير االرشاد  -
 التربوي

 لجنة اإلرشاد التربوي

تفعيل لجان اإلرشاد التربوي 

تقارير في الكلية برفع 

مفصلة مرة واحدة في 

 الفصل الدراسي على األقل

 

وتوزيعهم وجود قوائم للطلبة 
حسب المجاميع ولكافة 

 المراحل

 التسجيلشعبة مدير  -1

 الفروع العلمية كافة -2
بة في العمل على تقسيم الطل

حسب النسبة المقررة  المختبرات
 لذلك

ية
س

ري
تد

 ال
ئة

هي
ال

 

توثيق لعدد من الدوريات 
والعربية الحديثة في العراقية 

 المكتبة

 العميد
 المعاون العلمي-2

 مسؤول المكتبة-3

العمل على توفير الدوريات العالمية 
والعربية الحديثة من خالل االتفاقيات 

 جامعات رصينة . أومع دور النشر 

وجود وثائق البرنامج 
المشترك بين الكلية ودائرة 
صحة بابل والمستشفيات 

الصحية  التعليمية والمراكز
 لتدريب الخريجين

 عميد الكلية -1

معاون العميد للشؤون 
 العلمية

وضع برنامج مشترك بين الكلية  
 والمراكز الصحية.

ية
شر

لب
وا

ة 
دي

ما
 ال

رد
وا

لم
ا

 

ترفيهية مجهزه  منشآتوجود 
باألنشطة الثقافية والفنية 
 والرياضية للكوادر الطبية

 عميد الكلية -1

معاون العميد  -2

 للشؤون اإلدارية

مسؤول الوحدة  -2

 الهندسية

تطوير واستحداث منشئات ترفيهية 
مجهزة باألنشطة الثقافية والفنية 

للكوادر الطبية والمتدربين بما يساهم 
في تطوير األداء باإلضافة إلى توفير 
قاعات رياضية متنوعة للطلبة بما 

يساعد في تطوير المهارات 
 والمواهب لدى طبيب المستقبل

 

 

 

 

 

 



 لكلية طب األسنانآليات العمل المعدة للتنفيذ 

 

 البرنامج الهدف والمتابعة مسؤولية التنفيذ مؤشرات النجاح

الندوات المقامة بالكلية 
 بالتنسيق مع النقابة

 عميد الكلية -1
 معاون العميد للشؤون العلمية -2

 

وضع قوانين 
 إدارةتلزم 
راكز الم

 الصحية
بإضافة 
تدريسي 

 إلىكليتنا 
 إدارةمجالس 

المراكز 
 التخصصية

ن
سنا

أل
ب ا

ط
ة 

كلي
ة ل

مي
كو

ح
 ال

رة
دا
إل
ا

 

وجود وثائق لمحاضر 
االجتماعات بين الكلية ونقابة 

 األسنانأطباء 

ةعميد الكلي-1  
العميد للشؤون العلمية معاون-2  

 آليةوضع 
للعمل 

المشترك بين 
نقابة أطباء 
األسنان 
 والكلية

وجود خطة لزيادة استقاللية 
 باتخاذ القراراتالكلية 

 

عميد الكلية-1  
ةللشؤون العلمي معاون العميد-2  

سؤول شعبة ضمان الجودةم-3  

جعل القوانين 
المحلية 
مالئمة  

لدرجه تجعل 
الكلية أكثر 
حرية في 

اتخاذ 
 القرارات

وجود خطة 

إيرادات لزيادة 

ةالكلي  

 

عميد الكلية-1  
معاون العميد للشؤون -2

 اإلدارية
مدير الحسابات-3  

رفع مستوى 
التمويل للكلية 
واألخذ بنظر 

االعتبار 
خصوصية 
كلية طب 
األسنان 

ومتطلبات 
 الدراسة فيها



األمر اإلداري 

الخاص بمشاريع 

الطلبة للعام 

 -2018الدراسي 

والعام  2019

2019-2020  

المناهجة لجن-1  
مستمروحدة لتعليم ال -2  

مشاريع 
البحوث يجب 

أن تصبح 
جزء في 
المناهج 
الطبية 
والمنهج 

الطبي الجديد 
) المناهج 
التكاملية( 
الذي سيبدأ 
تطبيقه عام 

2017-
حيث  2018

مشروع  إن
بحث الطالب 

أحد يمثل 
النتائج في 
 هذا المنهج

 ثلبحا

 

 

 

 

 


