
 
 
 

1 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث البحث العلمً

 جامعة بابل 

 كلٌة العلوم للبنات

 0206 -0202الخطة االستراتٌجٌة للعام 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

2 
 

 

 الكلٌةمدخل ونبذة عن 

الع اااللمل ت اااا ممي اااتميي  ااا مالقطاااالم ملالقلا ااا محااا ماليقط تاااا ممانطالقااا منمحاااكمداااا  م   ااا م

حااا مماااتياملمقلا ااا محااا م اللط  ااا ملاصققيااا عم مالع  ااا مالذ تااا ةملاليحاااق ت   م مل ذ   ااا مل ااا 

(ملب ناااا حتمالقطاااالرمالع ياااارمل ت ااااتم مل  قاااارمبيحااااقل مال  اااا  ةم0202-0202رؤماااا مال   اااا م 

ب ليعاااا رلملاليهاااا رامم خ مج  هاااا ملال  ي  اااا مل قع اااا ام اااارم   اااا مالع ااااللمل ت اااا م مل  لماااات

الالزحااا  ملحلا يااا مادق  قااا مم اااللمالعيااا م ااارملااا ما طااا رمالع اقااارمل ياااإ الم ملالل ااال م

ل ذ  اا ملي ااتمحعاا م  مالجااالعةم ئلااتمححااق ت مزا اا  ملحلا تاا مالقطااالرامم اارمب   هاا مالااتاخ ر

م2الش ح  م مل أ  مقحام   م  مال   رملاليقي عمالت احجر

ليإ حاااا ممالقع اااا امالعاااا لرمماااا  تسمب ل شاااا طماصعار مالاااا  م ي ر اااا ملالقخطاااا سماص ااااق ا  جرم

اصعارةمالع  اااا م اااارماليإ حاااا ملالخاااا  مبقذ  اااا مال جاااالةمباااا كمحاااالارعملاح  ن اااا مماليإ حاااا م

 ضم اااتم ااا ومال جااالةمل ذ  ااا ماليال يااا ملالقلا ااا ملغااالال ااا  ماليق دااا م ااارمالت ةااا ماليذ طااا م

اص ااااااق ا  جرملاااااا  م اااااالمماص ااااااق ا  جرمل جااااااترماصااااااا رةمالااااااتما مالااااااتما مالقخطاااااا س

المالخطاااا ماص ااااق ا  ج  ملل  اااا منشاااا طم ي ر اااا ماصعارةمالع  اااا م اااارماليإ حاااا ماص ااااق ا  ج  م

م2ل قل  مالتم ذ   مر  ل ماليإ ح م

القخطااااا سماص اااااق ا  جرما خ  ااااا ما   ااااا مللتااااا مخطااااا ممبأ ي ااااا مي نااااا مح هااااا مامال   ااااا لاعارةم

    ااا مملال  ااا ل ملالغ مااا ممال ه   ااا ما اااق ا  ج  ممطلم ااا ماصقااا م قةااايكمال ؤمااا ماليحاااق ت   مل

لاص اااتالماص اااق ا  ج  مالقااارم حاااعتمالاااتم ذ   هااا م ااارمتااال م ااا ومال  ااا ل مل ااا ل ما خ  ااا م

انشااط مال   ااا ملالقاارم قيلااا م اارمالقع ااا املالتذااةمالع يااارملاليشاا ر  ماليجقيع ااا ما   اا ملجي ااا م

مم2

القغ اااا امملر ااااتمل مالقخطاااا سماص ااااق ا  جرم اااالمالاااا  ممحاااا يتماصعارةمي ااااتم  هااااام اااا وم

ال ااا  ملالقهتماااتاممعاممالعالقااا مب شااا طمال   ااا ملحخ ق  هااا ملمحااا يتمي اااتمحع  ااا مال ؤمااا م

م2اليحق ت   مي تماليت مالطلم م

م
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 -واقسامها:وتأسيسها  الكليت  تاريخ نبذة عن -
 

لتيتمقحي كم ي مقحامي للمالذ  ةملقحامي للمم0220 أ حتم    مالع للمل ت  ممي لم          

ا قذتثمقحامي للمال  ي   ملقحامي للم   م  مال   رم م   م    مم0222الذ  لبمل رمي لم

م اميكمحجح م   ط من عرم2نجفمل تعتمم–الع للمالت  ممي تمط م مالذ  م

م

 أقسام الكلية:

م

 قسن علوم الحياة:  -

م                 م مي ل مال حا مل طت    ه مم0220 أ   مالت ملللق   مالع لل معرا   مئلت مال حا مهتل

ماه عةم مال حا ملمي خ ملالعي    مال ظ م  مال  د   محك ماليجقي  م ر ما قختاح  ه  ما ح   بيلرة

عي م رمعلا  مالتلل م رمالت  للرملسملالي قحق  م رمي للمالذ  ةمل أ   مالط لت ممبعتمالقخ جمل 

مالي ت  م مالقذ  الم محخقت ام م ر ملخ    ماليذ  محج   مل ر مالع لر ملالقع  ا مالق ب   حج  

م. لحإ ح ممالتلل مال راي  ملالي  ي  

م

 قسن الحاسوب: -

م مي ل ملي ي  مم0220 أ  مال حا م     محه رام معام مط لت م م خ مت مئلت مال حا مهتل

محقخيي م رمحج  مب احج  ممالذ  لب مالط لت ممم ملر  م    ة  رماليج  مالع يرملال ظ  م

مالع ي  ملالقطت    ملمي خمال حاماه عةمالت  للرملسم رمي للمالذ  لبم.

م

 قسن فيزياء الليزر: -

مالت  للرملسم رمي للم   م  مال   رممهتلمم0222 أ  مال حامي لم مي خمال حاماه عة

ي للم   م  مال   رمد ةما مالط لبماليقخ جمال حامالقخ متمحال  مم    ملي ي  محقخيي م رم

 للمم قحبمحه رامملخت امميي   مل    م رمحج  م طت   ممال   رمالطت  ملالي  ي  مل  ل م

مالع ل م ملح اض ملحع لج  م ذص محخقت ام مل ر مالعي   م م  صم معاخ  ماألطت   مح  العي 

مالمال   ر .لباح   مالط لبمالعي م رماليع ح ملاللرشمالي  ي  معامماص قخت

م

م

م
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 قسن علوم الكيمياء: -

م

مهتلمال حام خ متمط لت م ي خمااه عةمالت ا للرملسم ارمي اللمال  ي ا  مم0222 أ  مال حاممي لم

لمل اافمد حاا مالت اا للرملسم اارمي االلمال  ي اا  مبأناا مخاا متمحإ اا مي ي اا مليي  اا م اارمحجاا صمم

لاليحاااقليبمأل ااا مال  ي ااا  ممال  ي ااا  ماليخق  ااا ماليااا  ي  ملالتذل ااا ملالقترمحااا  ملالقذ    ااا 

لبقخيي  ه ماليق لي ملحتر  ملقطت    ها ملحشخيا مليخ ط  ا م جا ومن حا ملا خا مكمعق  ا م ارم

ق ارا  مالع ي  مللح   مليت ع  محتتي ملحتق ا امملحاإ المل اتلرمال  ا ع مل  هالضمالذةا ر ممل الم

الذ ا ماليا ت مالمالحا    مالممي اممهقامبترا  مطت ع ماليلاعمالقرم لقتم رمالطت ع م لا م  ناتم ار

مالغ زم ملالقع لمي تمالقغ  اممالقرم ذتثمبه وماليلاعم ذتمللرلم   ي   محخق   م ي 

 الرؤية والرسالة واألهداف.

 الرؤيا

 عي م    مالع للمل ت  ممي تم    خمب ة م ع  ي  م قي  مبجلعةمالقترم ملالتذةمالع يرملختح م

اليجقي م.مب  قختالم     ممحق تح متيكمرؤم مححق ت   ملا ع ماأل  ملا م قتللمح  ن مي ل  مح م

محل ال ه محكم    ممالع للملط   ملاق  ي  م.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

          لرسالة                                                                                                                       ا 

 قت تم    مالع للمل ت  ممر  ل مالقي  م رمم ترم مالع للمحكماصخقي   ممي للمالذ  ةململي اممم

التذةمالع يرمل عتمخ مج كمح لعمكمب لع املاليع   مل عي مالذ  لبملال  ي   ملال   رملل  م

الج حعرملاصيقي عمي تماليع م  ماليقي  ةم رمالعي   مالقع  ي  ممب أل ق عي تم طلم ملاصر    م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعارم محع   ةم عي مب لحمال  م مل عي مي تمايتاعمق  عةمحقي  ةملح ظلح ما

 األهداف      مم

م:ممم  تمامختح مم ع  ي  مي ل  مالجلعةم  ترمد ق مم للمالعي ملاليجقي محكمخال مم

ماصلق المبيحقل مل  عميرمحقي  م رمب احتمالت  للرملسملالترا  ممالع   . (2

م(م    امل طلم مححقي مل ي   ت.0

م(م طلم مال  عرمالقترمحرمل  لم محي عرمالقع ا.3

م ذ   ماصيقي عم مل ت احت.م(مالحعرمئلت2
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م(معيامب احتمالترا  ممالع   مبي قه مح شط مل تذةمالع ير.5

م(م لق  مالتذةمالع يرملذ ماليش الممل طلم ماليع   ملالق  لللق  .2

(م أ   مما ا  مبذل  مح ماليإ ح ممالي  ي  ملالقج رم محذ   نملح مالج حع مم7

لي ب  ملي لي  ن.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملح ا  مالتذةمالع يرماليقي  ةممحذ   م

(مر تماليجقي مب   عاممي ي  مل   م ملاققي ي  محق تح مق عرةمي تمالقع ح مح م8

ماليقغ  اممالع ي  ملق عرةمي تم ذي ماليحةلل  .

م

م.(م  ي  مقتراممالط ت مالقذ     9

م(م  ي  محه رةماص ي  ملالقع ا.22

م(م  تماماص قش راممالع ي  ملالترا  مم22

ا مال ظ لمالترا رممال ظ لماليقت م رمال    :مم(م  تماماليذ ت اممللرشمالعي 20

اليعقيتم رم   ق  ملل  ماصقح لم لمال ظ لمال ي رملال  مبتامالعي مب ممح  مالع لمم

مالي د  ماصللت(م رمم0225/مم0222الترا رم 

ا مال ظ لمالترا رمماليعقيتم رم   ق  ملل  ماصقح لم لمال ظ لمال ي رمال ظ لماليقت م رمال    :مم-

 افصاعد  (م رمالي د  ماصللتم0225/مم0222لال  مبتامالعي مب ممح  مالع لممالترا رم 

 الموارد البشرية. -أوال:

 المتحقق فعالتحديد الفجوة حسب المعيار القياسي : (1جدول )

 فقرات معيار)التدريسيني( ت

 حسب املؤشرات

املعياااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااااااااااب 
املتحققاااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

نسااااااااااااو  ه اااااااااااا  الااااااااااااد تورا  ) لقااااااااااااب  سااااااااااااتا  (     ااااااااااااد   1
 س يب  %34 %70 %07 التدريسيني اإلمجايل.

نسااااو  ه اااا  الاااادر)ات الع  ياااا  ) سااااتا     سااااتا  مسااااا د(  7
 اجيايب  %1 %01 %07 التدريسيني اإلمجايل.    د  



 
 
 

7 
 

 
 حتديد الفجوة حسب املعيار القياسي واملتحقق فعاًل )املوظفني والع ال(: (7)دول )
 فقرات معيار)املوظفني والع ال( ت

 حسب املؤشرات
املعياااااااااااااااااااااار 

 القياسي
النساااااااااااااااااااااااااب 
املتحققاااااااااااااااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

نسااااااو  املوظفني) ا ااااااوو  ااااااايل   ا ااااااالوريوس    ا ااااااوو    1
 اجيايب  %17 %07 %07 فين( ا   د  املوظفني اإلمجايل.

نسااااااااااااو   ااااااااااااد  املااااااااااااوظفني )  دا ياااااااااااا    متوسااااااااااااا      7
 س يب  %3 %10 %77 ااتدائي ( ا   د  املوظفني اإلمجايل.

نسااااااااااااو   ااااااااااااد  الع ااااااااااااال )يقاااااااااااارا وي تااااااااااااب(     ااااااااااااد   4
 س يب  %0 %10 %77 املوظفني اإلمجايل.

نساااااااو   اااااااد  املاااااااوظفني مااااااا  الف ااااااا  الع ريااااااا  ل  اااااااوظفني  3
 س يب  %43 %77 %07 (سن  ا   د  ل  وظفني اإلمجايل.43 -47)

نساااااو   اااااد  املاااااوظفني مااااا  لااااادي    دمااااا   ااااا   ف ااااا   0
 اجيايب  صفر  %07 %07 ( سن  ا   د  املوظفني اإلمجايل.11-77)

 
 واملتحقق فعاًل ) الوىن التحتي  (حتديد الفجوة حسب املعيار  :(4اجلدول )
حسااااااااااااااب  فقاااااااااااااارات معيااااااااااااااار) الوااااااااااااااىن التحتياااااااااااااا  (        ت

 املؤشرات
املعيااااااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااااااااااااااااب 
 املتحقق  

 النتيج   الفجوة 

 س يب  %17 %37 %37 نسو  توفر  اني    ا ات   يات اجلامع . 1
   صفر  %37 اجلامع .نسو  توفر األاني  امل حق  يف   يات  7
 س يب  %10 %00 %37نسااااااااااو  تااااااااااوفر القا ااااااااااات واملرا اااااااااا  امل حقاااااااااا  يف   يااااااااااات  4

نسااااااااااو  ه اااااااااا  شاااااااااا ا ة الااااااااااد تورا      ااااااااااد  التدريساااااااااايني  4
 س يب  %70 %03 %37 اإلمجايل.

( سااااااااااان     77-11مااااااااااادة  دمااااااااااا  التدريسااااااااااايني ل ف ااااااااااا  ) 3
 اجيايب %17 %07 %07  د  التدريسيني اإلمجايل.

 
0 

( 33-40   ااااااااار التدريساااااااايني  اااااااا   الف ااااااااات الع رياااااااا  )
 اجيايب  %77 %37 %07 (    د  ل تدريسيني اإلمجايل.03-30و)
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 اجلامع .
 س يب  %77 %07 %37 نسو  توفر  اني  األقساو الع  ي  يف   يات اجلامع . 3
    %37 نسو  توفر امل حقات األ رى يف   يات اجلامع . 0

 
 

)الوحاااااااوث والاااااااالت الع  يااااااا  والتااااااا لي   القياساااااااي واملتحقاااااااق فعاااااااالً  حتدياااااااد الفجاااااااوة حساااااااب املعياااااااار: (3)ااااااادول )
 والرتمج  (

 فقرات معيار )الوحوث والالت الع  ي ( ت
 حسب املؤشرات

املعياااااااااااااااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
 املتحقق  فعال 

 النتيج   الفجوة 

 س يب  %00 %70 %37 نسو   د  الوحوث املنشورة     د  التدريسيني. 1
الوحاااااااااااوث املنشاااااااااااورة يف ا اااااااااااارج     اااااااااااد  الوحاااااااااااوث نساااااااااااو   اااااااااااد   7

 س يب  %70 %70 %07 اإلمجايل.
    %17 نسو   د  ال تب املؤلف  واملرتمج      د  التدريسيني اإلمجايل. 4
نساااااااو   اااااااد  ال  ياااااااات الااااااات ت ااااااادر   ااااااا     يااااااا      اااااااد    ياااااااات  3

    %37 اجلامع .
 

 ط و  الدراسات األولي  ال واحي (واملتحقق فعاًل)حتديد الفجوة حسب املعيار : (0)دول )
 فقرات معيار) ال  و  ال واحي( ت

 حسب املؤشرات
املعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 القياسي
النساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
 املتحقق  فعال 

 النتيج   الفجوة 

    (17 -1) طالب( التخ  ات ال وي . –)تدريسي  - 
 اجيايب  صفر  (77-1) (77 -1) طالب( التخ  ات الع  ي . –)تدريسي   -ب

 -ج
طالاااااااااااااااااااااااب( التخ  اااااااااااااااااااااااات  –)تدريساااااااااااااااااااااااي  

 اإلنساني .
(1- 47)  

 
 

 اجيايب  صفر  ( 40-1) (40-1)   دا  ال  و     قا   التدريس - 
 

 ط و  الدراسات الع يا(حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل ): (0)دول )
 فقرات معيار )ط و  الدراسات الع يا( ت

 حسب املؤشرات
 املعيار

 القياسي
 املتحقق

 فعال
 النتيج  الفجوة
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1 
 اااااد  ال  وااااا  املقواااااولني      ااااادا  ال  وااااا  املخ ااااا  

 هل .
(17-17) (14-17) 4% 

 اجيايب 
 اجيايب  صفر  (0-1) (0-1) طالب(. –)تدريسي   2

 
 ) دم  الت ع / آليات التعاون مع الت ع(حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل  :(3)دول )

 فقرات معيار ) دم  الت ع( ت
 حسب املؤشرات

 املعيار
 القياسي

النسااااااااب املتحققاااااااا  
 فعال 

 النتيج  الفجوة

1 
نساااااااااو    اااااااااااي  ي ااااااااا  التااااااااادريس الااااااااا ي  
شااااااااار وا افعالياااااااا  يف  دماااااااا  الت ااااااااع    

  د   ي   التدريس اإلمجايل.
37% 37% 

 صفر 
 اجيايب 

 .نسو  نشاطات   يات اجلامع  يف  دم  الت ع 7

 - 
حمااااااااااااااور النشاااااااااااااااطات يف  ااااااااااااااال الع ااااااااااااااوو 

 اإل اري  واالقت ا ي  واحملاسوي .
177%  

 
 

 -ب
حمااااااااااااااور النشاااااااااااااااطات يف  ااااااااااااااال الع ااااااااااااااوو 

 القانوني  والتشريعي .
177%  

 
 

 -ج
حماااااااااااااااور النشااااااااااااااااطات ال ويااااااااااااااا  وصاااااااااااااااح  

 الت ع.
177%  

 
 

 اجيايب  صفر  %177 %177 حمور النشاطات الع وو ال رف . - 
    %177 الع وو اإلنساني . حمور  نش   - ا 
    %177 حمور النشاطات الفني  والريا ي . -و
    %177 حمور الع وو اهلندسي . -ز

 
 التع ي  والتدريب املست ر(حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل) :(3)دول )

 فقرات معيار )التع ي  والتدريب املست ر(   ت
 حسب املؤشرات

املعيااااااااااااااااااااااااااار 
 القياسي

النساااااااااااااااب 
املتحققاااااااااا  

 فعال

 النتيج  الفجوة 

 س يب  %77 %17 %47نساااااو   اااااد  املشاااااار ني يف الااااادورات التدريويااااا  مااااا    اااااااي  1
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 ي اااااا  التاااااادريس      ااااااول  ااااااد     اإلمجااااااايل يف   يااااااات 
 اجلامع .

7 
نسااااو   ااااد  املشااااار ني يف الاااادورات التدريوياااا  ماااا  املااااوظفني 

 س يب  %17 %77 %47   يات اجلامع .   نسو  العد  اإلمجايل ل  وظفني يف  

4 
نساااااااو   ااااااااد  املشااااااااار ني يف ورش الع ااااااا  ماااااااا  التدريساااااااايني 

 س يب  %0 %77 %70 ا    ول   ااي  ي   التدريس يف   يات اجلامع .

3 
نساااااااو   اااااااد  املشاااااااار ني يف ورش الع ااااااا  مااااااا  املاااااااوظفني يف 

 س يب  %70 %77 %70 اجلامع  ا    ول املوظفني يف   يات اجلامع .

0 
نسااااااااااو   ااااااااااد  املشااااااااااار ني يف الاااااااااادورات التدريوياااااااااا   ااااااااااارج 

    %77 اجلامع  م  التدريسيني ا   د  التدريسيني اإلمجايل.

0 
نسااااااااااو   ااااااااااد  املشااااااااااار ني يف الاااااااااادورات التدريوياااااااااا   ااااااااااارج 
اجلامعاااااا  ماااااا  املااااااوظفني ا  العااااااد  اإلمجااااااايل ل  ااااااوظفني يف  

    %77   يات اجلامع  .

0 
املقاماااااااااااا  يف اجلامعاااااااااااا  )التع ااااااااااااي  نسااااااااااااو   ااااااااااااد  الاااااااااااادورات 

    %177 املست ر( ا   د  الدورات املخ   .
 
 

 (حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل )امل تو  الع  ي  واملع وماتي : (17)دول )
 فقرات معيار )امل تو  الع  ي  واملع وماتي (          ت

 حسب املؤشرات                      
املعيااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 القياسي
النساااااااااااااااااااااب 
املتحققااااااااااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

 - ااااااد  ال تااااااب اإلمجااااااايل     ااااااد  ال  واااااا  اإلمجااااااايل   )  تاااااااب 1
 طالب( .

 اجيايب  صفر  (0-1) (0-1)

 
7 

 ااااد  ال  واااا  اإلمجااااايل     ااااد   ناااااوي  ال تااااب املتااااوفرة )طالااااب 
  نوان(.–

 اجيايب  صفر  (1-4) (1-4)

    ااااااااد  الاااااااادوريات والااااااااالت   ااااااااد  ط واااااااا  الدراسااااااااات الع يااااااااا 4
  وري (. -الع  ي  املتوفرة ) طالب 

 اجيايب  صفر  (1-17) (1-17)

    (17-1) اااااااااد  ط وااااااااا  الدراساااااااااات الع ياااااااااا     اااااااااد  الرساااااااااائ  االطااااااااااري   3
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 رسال (. -اجلامعي )طالب
 ااااااااااد  ال  واااااااااا  ماااااااااا  روا  امل تواااااااااا     العااااااااااد  اإلمجااااااااااايل ل   واااااااااا   0

 ااجلامع .
(4-17)    

 تااااااب -ال  وااااا  اإلمجاااااايل     اااااد  ال تااااب املعاااااارة )طالاااااب  ااااد  0
 معار( .

 اجيايب  صفر  ( 1-4) (1-4)

 اااااااااااد  املاااااااااااوظفني  وي اال ت ااااااااااااص يف امل تواااااااااااات     مجاااااااااااايل  0
 املوظفني يف م توات   يات اجلامع .

(0-17)    

 ااااااااد  مسااااااااتخدمي امل تواااااااا  االفرتا ااااااااي       ااااااااول التدريساااااااايني  3
 الع يا.وط و  الدراسات 

 اجيايب  صفر  (1-1) (1-1)

 
 

 (حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل )التدريس واملنا ج التع ي ي : (11اجلدول)
  ت

 (التدريس واملنا ج التع ي ي فقرات معيار)
 حسب املؤشرات 

املعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
 القياسي

النساااااااااااب 
املتحققااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

التااااااااااادريس املعاصااااااااااارة    العااااااااااااد  اساااااااااااتخداو اسااااااااااارتاتيجيات  1
 ال  ي ل تدريسيني.

 اجيايب  صفر  07% 07%

 ااااااااااد  املقااااااااااررات الدراسااااااااااي   سااااااااااوو يا     ااااااااااد  السااااااااااا ات  7
 املعت دة يف   يات اجلامع .

 سا  ( -)مقرر                
 اجيايب  صفر  44% 44%
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 كلٌة العلوم للبنات –الرباعً  SWOTتحلٌل      

 
 التهدٌدات الفرص  نقاط الضعف نقاط القوة  االستراتٌجًالهدف  ت

الرؤٌة والرسالة  2

 واالهداف

ان الكلٌة تمتلك رؤٌة 

ورسالة واهداف وٌتم 

مراجعتها دورٌا حسب 

متطلبات  المجتمع 

 وسوق العمل

لٌس جمٌع األهداف تم 

تحقٌقها لوجود معوقات  

خارج عن إرادة الكلٌة 

 ومرتبطة بجهات أخرى.

التطور  مواكبة

العلمً ومتطلبات 

التعلٌم االلكترونً 

الناجح بما ٌخدم 

 المجتمع

عدم وضوح كامل  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           واالٌمان بمستوى التعلم 

االلكترونً بمفرده 

ل والسعً إلٌجاد الحلو

 حول ذلك.

التدرٌسٌٌن  0

 والموظفٌن

وجود العدد الكافً من 

التدرٌسٌٌن من حملة 

 الشهادات العلٌا الدكتوراه

قلة عدد الماجستٌر 

والمعٌدٌن فً الكلٌة مما 

ٌؤثر سلبا فً إدارة 

المختبرات التعلٌمٌة 

بصورة واضحة وكذلك 

النقص الحاصل فً عدد 

 الموظفٌن

تعٌٌن العدد الكافً 

ستٌر وحملة من الماج

البكالورٌوس ومن 

الطلبة األوائل وزٌادة 

عدد الموظفٌن لسد 

النقص الحاصل 

 بالشعب والوحدات

عدم استقاللٌة الكلٌة فً 

التعٌٌن واتخاذ القرار بما 

 ٌالئم النقص الحاصل

تطوٌر النظم اإلدارٌة  3

بما ٌحقق معاٌٌر 

 الجودة

اعتماد نظام اداري 

متكامل مدعوم بالتوثٌق 

ترونً  والشفافٌة االلك

 فً العمل

قلة عدد الموظفٌن فً 

بعض الشعب والوحدات 

ونقص فً بعض 

 التخصصات اإلدارٌة 

تعٌٌن خرٌجً اإلدارة 

واالقتصاد وحسب 

الحاجة للتخصصات 

الغٌر متوفرة فً 

 بعض الوحدات

عدم استقاللٌة الكلٌة فً 

اتخاذ القرار حول التعٌٌن 

والتخصٌص المالً  

دٌة والظروف االقتصا

 الصعبة حالٌا

نتاج علمً رصٌن  4

 وشراكات عالمٌة

نشر البحوث العلمٌة فً 

مجالت عالمٌة رصٌنة 

والتعاون العلمً 

المشترك مع بعض 

الجامعات األجنبٌة 

 المتقدمة

خروج بعض المجالت 

العلمٌة من مستودعات 

سكوباس  وضعف 

 المجالت المحلٌة 

التشجٌع على نشر 

البحوث ضمن مجالت 

  Q1,Q2متقدمة مثل 

 او كالرفٌت 

ضعف الدعم المالً او 

التخصٌص المالً للبحث 

العلمً وارتفاع أجور 

النشر فً المجالت 

 العالمٌة المتقدمة 

تعظٌم الموارد المالٌة  5

 للجامعة

دعم الموارد المالٌة من 

خالل زٌادة االقبال للطلبة 

الخاصة  على النفقة 

ورفع سمعة الكلٌة وفتح 

 تخصصات مرغوبة

عدم وجود االستقاللٌة 

فً زٌادة او نقصان 

 الموارد المالٌة

محاولة فتح مراكز 

تخصصٌة  حسب 

 حاجة سوق العمل 

عدم توفر موارد مالٌة  

كافٌة لتغطٌة متطلبات 

 المشارٌع التنموٌة

عدم توفر مشارٌع تقدٌم ومفاتحة عدم وجود الٌات منتظمة ع وتطبٌق معاٌٌر اتباتطبٌق افضل معاٌٌر  6
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الجودة فً األقسام 

 العلمٌة

الجودة  وتقٌمها سنوٌا 

والعمل على معالجة 

 المعوقات

مع باقً مؤسسات 

الدولة لدعم وتنفٌذ 

 البحوث التطبٌقٌة

مؤسسات الدولة 

بتقدٌم دراسة حول 

االحتٌاجات والمشاكل 

العلمٌة لدٌهم كً ٌتم 

 معالجتها

مدعومة مقدمة  تطبٌقٌة

من باقً الوزارات او 

 المؤسسات

وجود وتوفر المختبرات  البنى التحتٌة 7

 والقاعات الدراسٌة 

عدم مالئمة المختبرات 

التعلٌمٌة لمواصفات 

 المختبر الجٌد

السعً الً بناء 

قاعات دراسً 

ومختبرات حسب 

 المواصفات العالمٌة

عدم توفر الموارد المالٌة 

التً تغطً مصارٌف 

 البناء 

تزوٌد المجتمع بطاقات  خدمة المجتمع 8

شبابٌة لكً ٌتم تعٌنها 

فً مؤسسات الدولة 

الصحٌة والتربوٌة 

 وبكفاءة عالٌة

عدم وجود التخصٌص 

المالً او فرصة التعٌٌن  

لخرٌجً الكلٌة  اال 

 بنسبة ضعٌفة

تعٌٌن الطلبة األوائل 

كلٌة كعقود او فً  ال

أجور ٌومٌة لكً 

تدعم بالطاقات 

 الشبابٌة الكفوءة

عدم إمكانٌة توفر 

استقاللٌة فً التعٌٌن او 

اجراء عقود من قبل 

الكلٌة  االبعد موافقات 

 الجهات العلٌا

برامج التدرٌب  9

 والتطوٌر

تدرٌب المنتسبٌن 

واشراكهم فً الورش و 

الدورات التثقٌفٌة مثل 

بٌة سالمة اللغة العر

وكفاءة اللغة اإلنكلٌزٌة 

وكذلك  وجود تدرٌب 

 صٌفً للطلبة.

عدم وجود الدورات 

المكثفة فً جمٌع  

 المجاالت التثقٌفٌة

زٌادة عدد الدورات 

التخصصٌة والعامة 

وزٌادة االقبال على 

 المشاركة الفعالة

قلة عدد الكادر ٌؤثر 

سلبا على األداء الوظٌفً  

 وٌحجم عدد المشاركة.
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 لٌةهداف والمؤشرات القٌاسٌة للك( العملٌة التطبٌقٌة للخطة االستراتٌجٌة وفق اال2جدول رقم )

 
 الهدف
 

 
 المخرجات المطلوبة

 
 مؤشرات القٌاس

 
 مسؤولٌة التنفٌذ

 
 التوقٌت الزمنً

التعلٌم 
االلكترونً 
والتعلٌم 
 المدمج

تعلٌم متمتع بجودة 
 عالٌة

مختبرات مجهزة بكافة الوسائل 
 الحدٌثة ووجود كادر متمرس

) عمادة الكلٌة 
معاون العمٌد 
 للشؤون العلمٌة(

 

0202-
0206 

222% 

علمً نتاج 
رصٌن 
وشراكات 
 عالمٌة

اقامة شراكات بحثٌة 
وعلمٌة مع الجامعات 

 رصٌنة

 عمادة الكلٌة ثالث جامعات رصٌنة
 واالقسام

0200 52% 

تعزٌز البنى 
التحتٌة 
 للجامعة

مختبرات محدثة 
ومجهزة بالتكنولوجٌة 

 والتقنٌات الحدٌثة

 

وفق معاٌر علمٌة مختبرات بناء 

 متقدمة

 العلمٌةتأهٌل بعض المختبرات 

مشروع صيانة اسطح البنايات في  
 كلية العلوم للبنات

دراسة اكساء  ساحة وقوف 

السٌارات بالتبلٌط عند توفر 

 المستحقات المالٌة

شعبة شؤون 
 الدٌوان

 
 
 
 

0202-
0206 
 

0203 
 

0204 

2121-
2122 
 
 
 
 
 
 

2122-
2126 

05% 
 
05% 

52% 

استكمال البنى 
التحتٌة 
 والمبانً

قاعات دراسٌة وفق  7انشاء  قاعات دراسٌة
 مواصفات عالٌة

بناء النادي الطالبً ومكتب 
 استنساخ للطلبة

 دارياال الجناحبناء 

شعبة شؤون 
 الدٌوان

 

0203 
 

0205 
2123 

52% 
 
52% 

تطبٌق أفضل 
 معاٌٌر الجودة 

 الكلٌةفً 

دخول  توفٌر متطلبات  
   الكلٌة وجامعة بابل

 فً  التصنٌفات العالمٌة
من خالل  والمحلٌة

تطبٌق مؤشرات الجودة 
العالمٌة فً التعلٌم 

 العالً والبحث العلمً

  ر مواصفة االٌزوٌاتباع معاٌ -
حسب االعتماد االكادٌمً 

البرامجً المرشح من الوزارة 
 والخاص باقسام كلٌات العلوم 

 انجاز تقرٌر التقٌٌم الذاتً -
تدرٌب مالكات متخصصة  

 بالتوثٌق
 وانجازها وضع خطة تحسٌن -
 تطبٌق الحوكمة االلكترونٌة -

معاون العمٌد 
للشؤون 
+ شعبة العلمٌة

 ضمان الجودة

0202 
0200 
0203 
0204 

05% 
05% 
05% 
05% 


