
 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث البحث العلمً

 جامعة بابل

 / قسم االعالم اآلداب  كلٌة

 0202 -0202الخطة االستراتٌجٌة للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 

 دهدا  والمشررا  القٌاسٌة للكلٌة( العملٌة التطبٌقٌة للخطة االستراتٌجٌة وفق اال2جدول رقم )

 

 

 

   SWOTحلٌل ت

 التوقٌ  الزمنً مسشولٌة التنفٌذ مشررا  القٌاس المطلوبةالمخرجا   الهد 

التعلٌم االلكترونً 
 والتعلٌم المدمج 

مختبرا  مجهزة بكافة  تعلٌم متمتع بجودة عالٌة 
الوسائل الحدٌثة 

 ووجود كادر متمرس 

 عمادة الكلٌة
معاون العمٌد )

 للرشون العلمٌة(
 

0202 222% 

تعزٌز البنى التحتٌة 
  للكلٌة 

مختبرا  محدثة ومجهزة 
بالتكنولوجٌة والتقنٌا  

 الحدٌثة 

 

 مختبرا   0

رعبة رشون 
 الدٌوان 

 
 
 
 

0202 
 

0202 
 

0202 

21% 
 
21% 

21% 

استكمال البنى التحتٌة 
 والمبانً

 قاعا  دراسٌة 
 نادي طالبً 
 بناٌة عمادة 
 قاعا  رٌاضة 

قاعا   2انراء 
دراسٌة وفق 

 مواصفا  عالٌة
 (2عدد )
(2) 

رعبة رشون 
 الدٌوان 

 

0202  
 

0201  

21% 
 
21% 

تطبٌق أفضل معاٌٌر 
 الكلٌة الجودة 

دخول  الجامعا  العراقٌة 
فً  التصنٌفا  العالمٌة 
من خالل تطبٌق مشررا  
الجودة العالمٌة فً التعلٌم 
 العالً والبحث العلمً 

اتباع معاٌر مواصفة  -
 االٌزو 

تدرٌب مالكا   -
 متخصصة بالتوثٌق

 وضع خطة تحسٌن   -
تطبٌق الحوكمة  -

 االلكترونٌة 

معاون العمٌد 
 للرشون العلمٌة 

0202 
0200 
0202 
0202 

22% 
22% 
22% 
22% 

تمكٌن 
الكوادر 

 التدرٌسٌة 

رفع نسبة 
الحاصلٌن على 
الدكتوراه مقارنه 

 بالماجستٌر

نسبة اعلى من حملة 
رهادة الدكتوراه 

مقارنة بحملة رهادة 
 الماجستٌر

العمٌد  معاون
 للرشون العلمٌة

0202 22% 

تدرٌب وتطوٌر وتنمٌة 
الموارد البررٌة 
واستثماردها لتلبٌة 
متطلبا  الجامعة  

 والمجتمع  

الخدما  
تنمٌة البررٌة لوا

 والمجتمعٌة

االداري  تطوٌر الكادر
من خالل زٌادة عدد 
المعٌدٌن والعقود لسد 
النقص فً االقسام 

 العلمٌة 

معاون العمٌد 
 العلمٌة للرشون

0200 
0202 

22% 



 
 
 

 نقاط الضع  نقاط القوة

رشٌة ورسالة واضحة وموثقة وٌتم  ٌمتلك القسم 
من مواكبتها للتطور العلمً  مراجعتها دورٌا للتأكد 
 ومتطلبا  سوق العمل 

توجد الٌة ثابته لمراجعة الرشٌة والرسالة وفق متطلبا   ال
 سوق العمل 

بنرر رسالتها ورشٌتها على نطاق واسع  ٌقوم القسم 
الى الرركاء فً  باإلضافةٌرمل الطلبة والعاملٌن فٌها 

 سوق العمل والمستفٌدٌن من مخرجاتها 

ملك رشٌة ورسالة موثقة ومنرورة فً اكثر القسم ٌرغم ان 
من مكان اال انه ٌوجد ضع  واضح فً فهمه والمام بها من 
قبل العاملٌن فً المشسسة والطلبة المستفٌدٌن من مخرجاتها 

 مما ٌتطلب عمال اكثر لنرردها على نطاق واسع 

متطلبا  سوق العمل الى حد ما  القسم تحقق رسالة 
 موثقة حسب استطالعا  الراي ال

ضع  االعتماد على الدراسا  العلمٌة والمٌدانٌة فً تطوٌر 
 العملٌا  التعلٌمٌة 

ٌتم بناء الخطط استنادا الى برنامج زمنً دقٌق ومحدد 
 تفتقرودراسا  علمٌة ومٌدانٌة 

الى االستقاللٌة فً اتخاذ القرارا  فً جمٌع  ٌفتقر القسم 
جوانب العملٌة التعلٌمٌة واالدارٌة مما ٌعٌق تحقٌق االدهدا  

 والرسالة التً تتبنادها المشسسة 

دهٌاكل تنظٌمٌة كلٌة وجزئٌة تتم مراجعتها  ٌمتلك القسم 
 بصورة دورٌة 

مع المحلً وسوق العمل بوضع تٌوجد ضع  بتمثٌل المج
 للمشسسة خطط تطوٌرٌة 

تطبق المشسسة القوانٌن الخاصة بالجامعا  العراقٌة 
وٌتوفر دلٌل مسشولٌا  وصالحٌا  الجامعة والكلٌة 

 والفرع 

الكلٌة ٌتم وضع المٌزانٌة للمشسسة فً الوق  الحالً من قبل 
 وفق المٌزانٌا  السابقة 

 القسم عدم وجود انظمة للتامٌن الصحً لمنتسبً  تتوفر قواعد السلوك الوظٌفً لكافة منتسبً الجامعة 

توفر نظام واضح لتلقً مقترحا  المنتسبٌن من تدرٌسٌن 
 وموظفٌن وطلبة وركوادهم وكٌفٌة التعامل معهم 

لٌس  للمشسسة صالحٌة االختٌار فً التعٌن وانما ٌتم التعٌن 
 ٌصوره مركزٌة 

تعلٌمٌة اقسا م مع  القسم  واضح لمقارنة اداءال ٌوجد نظام  خدما  المشسسة معرفة وواضحة للجمٌع
 عالمٌة رصٌنة 

ٌعتبر قسم االعالم اول قسم ٌفتح فً محافظة بابل وسٌقوم 
مما ٌعطٌه رٌادة  0202/0202بتخرٌج اول دفعة للعام 

فً توفٌر ٌد عاملة فً سوق العمل فً ضوء النقص 
 الحاصل للكوادر االعالم فً مشسسا  الدولة 

الكلٌة بل من  القسم ٌة ولكن ال توضع من قبل توجد خطة مال
 برأن توقعا  النفقا  

الخطة المالٌة ال تتضمن الموارد الكافٌة لمواجهة المخاطر  توجد موارد محدودة وتعمل المشسسة على تنوٌعها 
 المحتملة 

وجود اذاعة قادرة على بث برامج تغطً اثٌر محافظة بابل 
  والمحافظا  المجاورة 

 عدمو التدرٌسً فً القسم ٌوجد نقص واضح بعدد الكادر 
 التدرٌسٌن الى الطلبة لعدد المطلوبة النسبة تحقق

وجود خطة تحدد احتٌاجا  المشسسة من اعضاء الهٌئة 
 التدرٌسٌة وتخصصاتهم مستنده الى رشٌتها وادهدافها 

 

تتوفر فً المشسسة التعلٌمٌة انظمة محددة لقبول الطلبة 
 فٌها 

  ٌوجد نقص واضح فً عدد القاعا  التدرٌسٌة 

 برئٌس قسمها ومقرره  متمثلةٌكلٌة منظمة ٌمتلك القسم ده
العلمٌة ولجان البحث العلمً الى اللجنة  باإلضافة
عن تخطٌط وتنظٌم سٌر العملٌة البحثٌة فً  ةالمسشول
  . القسم 

الى احصائٌا  عامة عن تطور البحث العلمً  ٌفتقد القسم 
 للسنوا  االخٌرة 

الى توفٌر كافة المستلزما  البحثٌة للباحثٌن  ٌسعى القسم 
مصادر بحثٌة وكتب مع من عٌنا  وسواء من بنى تحتٌة 

تسهٌل العمل فً المراكز البحثٌة الخارجٌة وفرص البعثا  
 والزماال  لتطوٌر مهارا  الباحثٌن 

آلٌا  واضحة ومرنة لعقد االتفاقٌا  الدولٌة مع  عدم وجود
  .منظما  المجتمع المدنً

اقامة عررا  ورش العمل االلكترونٌة سواء على الصعٌد 
المحلً او االرتراك فً الفعالٌا  الدولٌة التً تصب فً 
خدمة المجتمع وذلك الرتباط االعالم بركل مبارر بحاجا  

 الجمهور 

 مراكز انراء الى والسعً البحوث بتسوٌق فً كبٌر وضع 
 عربٌة مشسسا  مع بحثٌة اتفاقٌا  وابرام متخصصة بحثٌة

  وعالمٌة

نرر بحوث فً مجال  عالمٌة ذا  معامل تأثٌر )سكوبس 
 ) 

 



 
 
 

 

 

 الموارد البشرية. -أوال:

 حتديد الفجوة حسب املعيار القياسي املتحقق فعال: (1جدول )

 
 حتديد الفجوة حسب املعيار القياسي واملتحقق فعاًل )املوظفني والعمال(: (2جدول )
 فقرات معيار)املوظفني والعمال( ت

 حسب املؤشرات
املعياااااااااااااااااااااار 

 القياسي
النساااااااااااااااااااااااااب 
املتحققاااااااااااااااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

نسااااااظ  املوظفني)عايلااااااوو يااااااال م ا ااااااالوريوس م عايلااااااوو    1
  سيليب %12 %33 %55 فين( اىل يدع املوظفني اإلمجال.

نسااااااااااااظ  ياااااااااااادع املااااااااااااوظفني ) يداعياااااااااااا  م متوسااااااااااااا   م  2
 سيليب  %25 5 %25 ااتدائي ( اىل يدع املوظفني اإلمجال.

 فقرات معيار)التدريسيني( ت

 املؤشراتحسب 

املعياااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااااااااااب 
املتحققاااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

نسااااااااااااظ  هيلاااااااااااا  الااااااااااااد تورا  ) لقااااااااااااب  سااااااااااااتا  (  ىل ياااااااااااادع  1
 سيليب  %35 %25 %75 التدريسيني اإلمجال.

نسااااظ  هيلاااا  الاااادرجات العيلمياااا  ) سااااتا  م  سااااتا  مسااااايد(  2
 اجيايب  صفر  %55 %55  ىل يدع التدريسيني اإلمجال.

هيلاااااااااا  شااااااااااداعة الااااااااااد تورا   ىل ياااااااااادع التدريساااااااااايني نسااااااااااظ   3
 اجيايب  %22 %58 %85 اإلمجال.

( سااااااااااان   ىل 25-11مااااااااااادة سدمااااااااااا  التدريسااااااااااايني ليلف ااااااااااا  ) 4
 سيليب  %45 %25 %65 يدع التدريسيني اإلمجال.

 
5 

( 44-35 يمااااااااار التدريساااااااايني ياااااااام  الف ااااااااات العمرياااااااا  )
  سيليب  %16 %54 %75 ( ىل يدع ليلتدريسيني اإلمجال.54-45و)



 
 
 

نسااااااااااااظ  ياااااااااااادع العمااااااااااااال )يقاااااااااااارا وي تااااااااااااب(  ىل ياااااااااااادع  3
 سيلظي   %12 %8 %25 املوظفني اإلمجال.

نساااااااظ  يااااااادع املاااااااوظفني مااااااا  الف ااااااا  العمريااااااا  ليلماااااااوظفني  4
 سيليب  %65 5 %65 (سن  اىل يدع ليلموظفني اإلمجال.39 -35)

نساااااظ  يااااادع املاااااوظفني مااااا  لاااااديد  سدمااااا  يااااام  ف ااااا   5
 سيليب %25 5 %25 ( سن  اىل يدع املوظفني اإلمجال.11-25)

 
 واملتحقق فعاًل ) الظىن التحتي  (حتديد الفجوة حسب املعيار  :(3اجلدول )
حسااااااااااااااب  فقاااااااااااااارات معيااااااااااااااار) الظااااااااااااااىن التحتياااااااااااااا  (        ت

 املؤشرات
املعيااااااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااااااااااااااااب 
 املتحقق  

 النتيج   الفجوة 

 سيليب  %15 %85 %95 قس  االيالو يف  يلي  االعاب نسظ  توفر  اني   1
 سيليب  %75 %25 %95 نسظ  توفر األاني  امليلحق  يف  يليات اجلامع . 2
 سيليب  %15 %85 %95 القس  نسظ  توفر القايات واملرا ز امليلحق  يف  3
 سيليب  %15 %85 %95 القس  نسظ  توفر  اني  األقساو العيلمي  يف  4
    %95 القس  نسظ  توفر امليلحقات األسرى يف  5

 
 

)الظحاااااااوث والاااااااالت العيلميااااااا  والتااااااا لي   حتدياااااااد الفجاااااااوة حساااااااب املعياااااااار القياساااااااي واملتحقاااااااق فعاااااااالً : (4جااااااادول )
 والرتمج  (

 فقرات معيار )الظحوث والالت العيلمي ( ت
 حسب املؤشرات

املعياااااااااااااااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
 املتحقق  فعال 

 النتيج   الفجوة 

 اجيايب %15 %85 %95 نسظ  يدع الظحوث املنشورة  ىل يدع التدريسيني. 1
اخلاااااااااااارج  ىل يااااااااااادع الظحاااااااااااوث نساااااااااااظ  يااااااااااادع الظحاااااااااااوث املنشاااااااااااورة يف  2

 سيليب  %35 %25 %55 اإلمجال.
 سيليب  %9 %1 %15 نسظ  يدع ال تب املؤلف  واملرتمج   ىل يدع التدريسيني اإلمجال. 3
اقاسااااااا  الاااااااجم ت ااااااادر ديلااااااا  ييلميااااااا   ىل يااااااادع  االقسااااااااو نساااااااظ  يااااااادع  4

 سيليب  %95 5 %95 ال يلي  
 



 
 
 

 
 
 

 طيلظ  الدراسات األولي  ال ظاحي (واملتحقق فعاًل)حتديد الفجوة حسب املعيار : (5جدول )
 فقرات معيار) ال يلظ  ال ظاحي( ت

 حسب املؤشرات
املعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 القياسي
النساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
 املتحقق  فعال 

 النتيج   الفجوة 

    (15 -1) طالب( التخ  ات ال ظي . –)تدريسي  - 
    (25 -1) طالب( التخ  ات العيلمي . –)تدريسي   -ب

 -ج
طالاااااااااااااااااااااااب( التخ  اااااااااااااااااااااااات  –)تدريساااااااااااااااااااااااي  

 اإلنساني .
(1- 35) (1-35) 

 صفر 
 اجيايب 

 اجيايب  صفر  ( 35-1) (35-1)  يداع ال يلظ   ىل قاي  التدريس -ع
 

 طيلظ  الدراسات العيليا(حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل ): (7جدول )
 فقرات معيار )طيلظ  الدراسات العيليا( ت

 حسب املؤشرات
 املعيار

 القياسي
 املتحقق

 فعال
 النتيج  الفجوة

1 
يااااادع ال يلظااااا  املقظاااااولني  ىل  ياااااداع ال يلظااااا  املخ ااااا  

 هل .
   

 اليوجد 
     طالب(. –)تدريسي   2

 
 )سدم  التمع / آليات التعاون مع التمع(حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل  :(8جدول )

 فقرات معيار )سدم  التمع( ت
 حسب املؤشرات

 املعيار
 القياسي

النسااااااااب املتحققاااااااا  
 فعال 

 النتيج  الفجوة

1 
نساااااااااظ   ياااااااااااي  ي ااااااااا  التااااااااادريس الااااااااا ي  
شااااااااار وا افعالياااااااا  يف سدماااااااا  التمااااااااع  ىل 

 يدع  ي   التدريس اإلمجال.
85% 65% 

25% 
 اجيايب 

 .نسظ  نشاطات  يليات اجلامع  يف سدم  التمع 2

 سيليب %85 %25 %155حمااااااااااااااور النشاااااااااااااااطات يف دااااااااااااااال العيلااااااااااااااوو  - 



 
 
 

 اإلعاري  واالقت اعي  واحملاسظي .

 -ب
حمااااااااااااااور النشاااااااااااااااطات يف دااااااااااااااال العيلااااااااااااااوو 

 القانوني  والتشريعي .
155% 45% 

65% 
 سيليب

 -ج
حماااااااااااااااور النشااااااااااااااااطات ال ظيااااااااااااااا  وصاااااااااااااااح  

 التمع.
155% 15% 

95% 
 سيليب

 سيليب %95 %15 %155 حمور النشاطات العيلوو ال رف . -ع
 اجيايب %15 %95 %155 حمور  نش   العيلوو اإلنساني . - ا 
 سيليب %75 %35 %155 حمور النشاطات الفني  والريايي . -و
 سيليب %95 %15 %155 حمور العيلوو اهلندسي . -ز

 
 التعيلي  والتدريب املستمر(حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل) :(9جدول )

 فقرات معيار )التعيلي  والتدريب املستمر(   ت
 حسب املؤشرات

املعيااااااااااااااااااااااااااار 
 القياسي

النساااااااااااااااب 
املتحققاااااااااا  

 فعال

 النتيج  الفجوة 

1 

نساااااظ  يااااادع املشاااااار ني يف الااااادورات التدريظيااااا  مااااا   ياااااااي 
اقسااااااااو  ي ااااااا  التااااااادريس  ىل دماااااااو  يااااااادع    اإلمجاااااااال يف 

  اجيايب  %2 %28 %35 .ال يلي  

2 
نسااااظ  ياااادع املشااااار ني يف الاااادورات التدريظياااا  ماااا  املااااوظفني 

 اجيايب  %25 %5 %35 اقساو ال يلي   ىل نسظ  العدع اإلمجال ليلموظفني يف 

3 
نساااااااظ  ياااااااادع املشااااااااار ني يف ورش العمااااااا  ماااااااا  التدريساااااااايني 

 اجيايب %5 %25 %25 .اقساو ال يلي  اىل دمو   يااي  ي   التدريس يف 

4 
 يف ورش العمااااااا  مااااااا  املاااااااوظفني يف نساااااااظ  يااااااادع املشاااااااار ني

 سيليب  %21 %4 %25 اقساو ال يلي  اىل دمو  املوظفني يف  القس  

5 
نسااااااااااظ  ياااااااااادع املشااااااااااار ني يف الاااااااااادورات التدريظياااااااااا  سااااااااااارج 

 سيليب  %18 %15 %25 م  التدريسيني اىل يدع التدريسيني اإلمجال.ال يلي  

6 
نسااااااااااظ  ياااااااااادع املشااااااااااار ني يف الاااااااااادورات التدريظياااااااااا  سااااااااااارج 

مااااااا  املاااااااوظفني اىل العااااااادع اإلمجاااااااال ليلماااااااوظفني يف  ال يليااااااا 
 سيليب %18 %2 %25 . اقساو ال يلي  



 
 
 

7 
نسااااااااااااظ  ياااااااااااادع الاااااااااااادورات املقاماااااااااااا  يف اجلامعاااااااااااا  )التعيلااااااااااااي  

 سيليب %95 %15 %155 املستمر( اىل يدع الدورات املخ   .
 
 
 
 

 (واملعيلوماتي حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل )امل تظ  العيلمي  : (15جدول )
 فقرات معيار )امل تظ  العيلمي  واملعيلوماتي (          ت

 حسب املؤشرات                      
املعيااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 القياسي
النساااااااااااااااااااااب 
املتحققااااااااااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

 -ياااااادع ال تااااااب اإلمجااااااال  ىل ياااااادع ال يلظاااااا  اإلمجااااااال   )  تاااااااب 1
 طالب( .

 اجيايب  صفر  (6-1) (6-1)

 
2 

ال يلظاااا  اإلمجااااال  ىل ياااادع يناااااوي  ال تااااب املتااااوفرة )طالااااب ياااادع 
 ينوان(.–

 اجيايب  صفر  (1-3) (1-3)

ياااااااادع طيلظاااااااا  الدراسااااااااات العيليااااااااا  ىل ياااااااادع الاااااااادوريات والااااااااالت  3
 عوري (. -العيلمي  املتوفرة ) طالب 

 اليوجد    

 يااااااااادع طيلظااااااااا  الدراساااااااااات العيلياااااااااا  ىل يااااااااادع الرساااااااااائ  االطااااااااااري  4
 رسال (. -اجلامعي )طالب

 اليوجد    

ياااااااااادع ال يلظاااااااااا  ماااااااااا  رواع امل تظاااااااااا   ىل العاااااااااادع اإلمجااااااااااال ليل يلظاااااااااا   5
 ااجلامع .

 سيليب 2-8 1-2 (3-15)

 تااااااب -ياااادع ال يلظااااا  اإلمجاااااال  ىل يااااادع ال تااااب املعاااااارة )طالاااااب 6
 معار( .

 اجيايب  صفر  ( 1-3) (1-3)

 مجاااااااااااال يااااااااااادع املاااااااااااوظفني  وي االست ااااااااااااص يف امل تظاااااااااااات  ىل  7
 املوظفني يف م تظات  يليات اجلامع .

 سيليب 6-15 5 (6-15)

ياااااااادع مسااااااااتخدمي امل تظاااااااا  االفرتايااااااااي   ىل دمااااااااو  التدريساااااااايني  8
 وطيلظ  الدراسات العيليا.

 اجيايب  صفر  (1-1) (1-1)

 
 



 
 
 

 
 (حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل )التدريس واملنا ج التعيليمي : (11اجلدول)

  ت
 (التدريس واملنا ج التعيليمي معيار) فقرات

 حسب املؤشرات 

املعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
 القياسي

النساااااااااااب 
املتحققااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

اساااااااااااتخداو اسااااااااااارتاتيجيات التااااااااااادريس املعاصااااااااااارة  ىل العاااااااااااادع  1
 ال يلي ليلتدريسيني.

 اجيايب  صفر  75% 75%

ياااااااااادع املقااااااااااررات الدراسااااااااااي   سااااااااااظوييا  ىل ياااااااااادع السااااااااااايات  2
  يليات اجلامع .املعتمدة يف  

 ساي ( -)مقرر                
 اجيايب  صفر  33% 33%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقسام الكلية 
 )ا الوريوس( االيالو قس  

 
 النظام المتبع هو نظام )الكورسات( 

 الشهادة التي تمنحها الكلية 
 التوصيف الشهادة الشهادة 

 صحافة  + اذاعة وتلفزيون  بكالوريوس
 



 
 
 

 
 
 

 االهداف

 يمارس أعضاء الهيأة التدريسية تدريسا فعاال ومتميزا. .1
 تفهم المسؤوليات المهنية واألخالقية المرتبطة بالعمل. .2
 .إعداد الطلبة إعدادا مناسبا للعمل أو متابعة دراستهم  .3
دعم عملية البحث العلمي والمشاركة الفاعلة في النشاطات الفكرية والثقافية  .4

 ليا.واالجتماعية والفنية محليا ودو 
ومؤسسات الدولة والمجتمع لتبادل الخبرات  قسمناتعزيز التعاون بين  .5

 واالستشارات.
 اعداد اعالميين مهنيين للمستقبل . .6
 رفد مؤسسات الحكومة بموظفي اعالم للنهوض بالواقع االعالمي الحكومي. .7
اعداد بحوث علمية في مجال االعالم الرقمي كونه يمثل االن ميزة للتطور  .8

 وتلبية حاجات المجتمع. 
 

 القسم نبذة مختصرة عن 
كقسم علمي تابع لكلية االداب جامعة بابل بفرعين هما قسم الصحافة وقسم   2117تأسس قسم االعالم عام * 

ويضم مجموعة من االساتذة  2121-2121ته االولى للعام االذاعة والتلفزيون وهو حاليا على ابواب تخريج دفع

افتتاح اذاعة قسم االعالم  2121المتخصصين في مجال االعالم واساتذة في اختصاصات ساندة وتم عام 

التدريبية التي تبث عبر االثير لتغطي محافظة بابل وبعض المناطق المحيطة لمحافظات مجاورة وفي النية اقتتاح 

فرع الصحافة لتوفر الكادر المطلوب واقام القسم العديد من ورش العمل والندوات والدورات  دراسات عليا في

التي تصب في خدمة المجتمع خاصة في المجال االعالمي ونشر اساتذته العديد من البحوث في مجالت علمية 

 عالمية ذات معامل تأثير )سكوبس( .
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 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ ثبثً

 و١ٍخ ا٢داة

 لغُ ػٍُ االعزّبع 

 0202 -0202اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ ٌٍؼبَ 
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و١ٍخ / اػذد ٘زٖ اٌذساعخ ِٓ لجً ٌغٕخ اٌزم١١ُ اٌزارٟ فٟ لغُ االعزّبع 

عبِؼخ ثبثً / ا٢داة   

:ٚرزنّٓ االػنبء   

د ٚعبَ فبٌؼ                سئ١غب  .َ.أ -2  

د أٔظ ػجبط غضٚاْ             ػنٛا  .َ -0  

 َ فبهّخ ػجذ ػٍٟ اٌضبثذ         ػنٛا.َ -3
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 اٌؼ١ٍّخ اٌزطج١م١خ ٌٍخطخ اإلعزشار١غ١خ ٚفك األ٘ذاف ٚاٌّئؽشاد اٌم١بع١خ ٌٍى١ٍخ( 2)عذٚي سلُ 

 

 اٌزٛل١ذ اٌضِٕٟ ِغئ١ٌٚخ اٌزٕف١ز ِئؽشاد اٌم١بط اٌّخشعبد اٌّطٍٛثخ اٌٙذف

اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌّذِظ 
ِخزجشاد ِغٙضح ثىبفخ  رؼ١ٍُ ِزّزغ ثغٛدح ػب١ٌخ 

اٌٛعبئً اٌؾذ٠ضخ 

 ٚٚعٛد وبدس ِزّشط 

ػّبدح اٌى١ٍخ 

ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ )

 (ٌٍؾئْٚ اٌؼ١ٍّخ
 

2021 100% 

رؼض٠ض اٌجٕٝ اٌزؾز١خ 

 ٌٍمغُ
ِخزجشاد ِؾذصخ ِٚغٙضح 

ثبٌزىٌٕٛٛع١خ ٚاٌزم١ٕبد 

 اٌؾذ٠ضخ 

 

 ِخزجشاد 2

ؽؼجخ ؽئْٚ 

 اٌذ٠ٛاْ 
 
 
 
 

2021 
 

2023 
 

2024 

16% 
 

15% 

15% 

اعزىّبي اٌجٕٝ اٌزؾز١خ 

 ٚاٌّجبٟٔ
 لبػبد دساع١خ 
 ٔبدٞ هالثٟ 
 ثٕب٠خ ػّبدح 

 لبػبد س٠بمخ 

لبػبد دساع١خ  4أؾبء 

 ٚفك ِٛاففبد ػب١ٌخ
 (2)ػذد 

ؽؼجخ ؽئْٚ 

 اٌذ٠ٛاْ 
 

2024  
 

2025  

10% 
 

10% 

رطج١ك أفنً ِؼب١٠ش 

 اٌغٛدح اٌى١ٍخ 
دخٛي  اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ 

فٟ  اٌزق١ٕفبد اٌؼب١ٌّخ ِٓ 

خالي رطج١ك ِئؽشاد 

اٌغٛدح اٌؼب١ٌّخ فٟ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ 

ارجبع ِؼب٠ش ِٛاففخ  -

 اال٠ضٚ 
رذس٠ت ِالوبد  -

 ِزخققخ ثبٌزٛص١ك
 ٚمغ خطخ رؾغ١ٓ   -
رطج١ك اٌؾٛوّخ  -

 االٌىزش١ٔٚخ 

ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ 

 ٌٍؾئْٚ اٌؼ١ٍّخ 
2021 
2022 
2023 
2024 

25% 
25% 
25% 
25% 

رّى١ٓ 

اٌىٛادس 

 اٌزذس٠غ١خ 

سفغ ٔغجخ 

اٌؾبف١ٍٓ ػٍٝ 

اٌذوزٛساٖ ِمبسٔٗ 

 ثبٌّبعغز١ش
ٔغجخ أػٍٝ ِٓ ؽٍّخ 

ؽٙبدح اٌذوزٛساٖ ِمبسٔخ 

 ثؾٍّخ ؽٙبدح اٌّبعغز١ش

اٌؼ١ّذ ِؼبْٚ 

 ٌٍؾئْٚ اٌؼ١ٍّخ
2023 25% 

رذس٠ت ٚرط٠ٛش ٚر١ّٕخ 

اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ 

ٚاعزضّبس٘ب ٌزٍج١خ 

ِزطٍجبد اٌغبِؼخ  

 ٚاٌّغزّغ  

اٌخذِبد ٚاٌز١ّٕخ 

اٌجؾش٠خ 

 ٚاٌّغزّؼ١خ

رط٠ٛش اٌىبدساالداسٞ  

ِٓ خالي ص٠بدح ػذد 

اٌّؼ١ذ٠ٓ ٚاٌؼمٛد ٌغذ 

إٌمـ فٟ األلغبَ 

 اٌؼ١ٍّخ 

ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ 

 اٌؼ١ٍّخٌٍؾئْٚ 
2022 
2023 

25% 
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   SWOTرؾ١ًٍ 

 محاور التمٍٍم الذاتً:

 المحىر األول: االستزاتٍدٍت

 

 المحىر األول على وفك تحلٍل سىاث على أرض الىالع:تحلٍل 

 نقاط القوة:

عمى نماذج مف الرسائؿ  بعد اطالع لجنة إعداد والرسالة واألىداؼ المشكمة في قسمنا -1
مناظرة محمية وعربية ودولية مع األخذ بالحسباف وثيقة التأسيس واألىداؼ لكميات واقساـ 

لمقسـ تولدت القناعة لدى المجنة بأىمية إعادة النظر في رسالة القسـ وأىدافو لتكوف 
مكانية التحقيؽ بناًء عمى  معبرة ومشتقة مف رسالة الجامعة وأىدافيا وتميزىا بالواقعية وا 

 .معطيات السنوات السابقة

الرسالة معبرة عف حاجة المجتمع المحمي وخاصة فيما يتعمؽ في قسـ عمـ جاءت  -2
االجتماع كوف محافظة بابؿ مف المحافظات التاريخية التي تكثر فييا السكاف والتي 
تدخؿ في ضمف المحافظة المتمدنة والثقافية عالوة عمى حاجة المجتمع في المرحمة 

يعاني منيا المجتمع والتي تتطمب التوعية الراىنة إلى المرشد االجتماعي لمظروؼ التي 
في مجاؿ البحث االجتماعي، واالتساع في إفادة الصحافة واإلعالـ والقنوات الفضائية 

 ومؤسسات الدولة ذات العالقة.

تأسيسا لممشاركات الواسعة ألعضاء الييأة التدريسية في الندوات الثقافية التي تقاـ عمى  -3
جة مف قبؿ مؤسسات المجتمع سواء الرسمية وغير المستوى المحمي والدعوات المو 

الرسمية إلقامة أو المشاركة في األمسيات الثقافية والندوات والميرجانات ىي دالة عمى 
التواصؿ بيف الكمية والمجتمع المحمي مما تعكس الحضور لكميتنا في تقديـ الدعـ 

 واإلسناد لمؤسسات المجتمع المحمي .

 نقاط الضعف:

 جيات المستفيدة والطمبة عند إعداد الرسالة واألىداؼ.إشراؾ العدـ  -1
بناء الرسالة واألىداؼ دوف اعتماد مصفوفة األىداؼ المنتجة لممخرجات التعميمية ، ما  -2

 لمقياس. ةيجعؿ بعض األىداؼ غير قابم



 
 
 

5 
 

 

 اإلخزاءاث الممتزحت:

 اٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌٍشإ٠ب ٚاٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف وً عٕز١ٓ وؾذ أدٔٝ. -1
 ِظ ػ١ٍّبد اٌزخط١و  ِغزٕذح اٌٝ رؾ١ًٍ اٌّخبهش ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد.رىْٛ ثشا -2
رٍجٟ خطو اٌؼًّ اٌّغزمج١ٍخ اٌمق١شح ٚاٌّزٛعطخ ٚاٌجؼ١ذح اؽز١بعبد اٌّغزّغ  -3

 ٚعٛق اٌؼًّ.
ر١ٙئخ اٌفشؿ ٌّؾبسوخ أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ ِٚغئٌٟٚ اٌٛؽذاد فٟ اػذاد  -4

 اٌخطو االعزشار١غ١خ اٌغ٠ٕٛخ.
 المستفيدة والطمبة عند إعداد الرسالة واألىداؼ.إشراؾ الجيات  -5
بناء الرسالة واألىداؼ باعتماد مصفوفة األىداؼ المنتجة لممخرجات التعميمية ، ما  -6

 لمقياس. ةيجعؿ بعض األىداؼ  قابم

 عناصز تمٍٍم المحىر األول كممارساث:

سإ٠خ ٚسعبٌخ ٚأ٘ذاف ٌٍمغُ ٚرىْٛ ، ِٕؾٛسح أٞ ِؼٍٕخ ِٚٛصمخ ٚأْ  ٚعٛد -1

 أل٘ذاف اٌّٛمٛػخ لبثٍخ ٌٍم١بط ثؤدٌخ ِٛمٛػ١خ.ا
 اٌّقبدلخ ػٍٝ اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف ِٓ لجً اإلداسح اٌؼ١ٍب. -2
ٚعٛد اعزشار١غ١خ ٌٍمغُ ٠زُ رطج١مٙب ِٓ خالي خطو ػًّ رٕف١ز٠خ ِمشٚٔخ  -3

 ثغذاٚي ص١ِٕخ ٌزٕف١ز.
اٌٛظ١فٟ رؾذ٠ذ دل١ك ٌٍّٙبَ ٚاٌٛاعجبد ٚاٌّغئ١ٌٚبد فٟ األٔؾطخ ٚاٌزٛف١ف  -4

ِٓ خالي ٚمٛػ اٌؼاللبد ث١ٓ األٔؾطخ ػٍٝ ٚفك ِمب١٠ظ ِٕٙغ١خ فٟ ثٕبء 

 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚاإلداسٞ.
 

اٌقالؽ١بد ٚاٌّغئ١ٌٚبد  ٚرؾًّ المٍادة والتنظٍم اإلداري:المحىر الثانً 

ٚاٌّٙبَ ٚاٌٛاعجبد ٚا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٚاإلداسٞ ٚاٌزٛف١ف اٌٛظ١فٟ ٚع١بعخ 

 اٌغٛدح ٚرؼٙذ اإلداسح.

 المعٍار:

: رؾذ٠ذ اٌقالؽ١بد Responsibilityاٌقالؽ١بد ٚاٌّغئ١ٌٚبد  -1

 ٚاٌّغئ١ٌٚبد ٌىبفخ اٌّغز٠ٛبد اٌشئ١غ١خ  ٚاٌفشػ١خ.
اٌّٙبَ ٚاٌٛاعجبد: رمَٛ اإلداسح اٌؼ١ٍب ثزؾذ٠ذ اٌغ١بعبد ثىً دلخ ِٓ خالي  -2

 ِٛمٛع اٌّٙبَ ٚاٌقالؽ١بد ٚاٌٛاعجبد اٌزٟ رٕغغُ ِغ اٌشعبٌخ.
٠زؼ١ٓ رق١ُّ ١٘ىً رٕظ١ّٟ ٌٍّٕظّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠ؾمك عٛدح ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ:  -3

اٌّقفٛفبد اإلداس٠خ ٚاٌؼاللبد ث١ٓ األٔؾطخ ِٚٛمٛع أ٘ذافٙب أٚ رزغُ 

 ثبٌّشٚٔخ.
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اٌزٛف١ف اٌٛظ١فٟ: اٌضاَ اإلداسح اٌؼ١ٍب ثبػزّبد ِجذأ اٌؾخـ إٌّبعت فٟ  -4

 اٌّىبْ إٌّبعت ِٓ خالي اٌزٛف١ف اٌذل١ك.
اْ سعُ ع١بعخ اٌغٛدح ِٓ لجً اإلداسح :  Quality of policyع١بعخ اٌغٛدح  -5

اٌؼ١ٍب ٚثشاِغٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ رنغ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ أِبَ رؼٙذ لبٟٔٛٔ ٚاداسٞ 

 أِبَ اٌّغزّغ ٚاٌضثْٛ.
 

 

 

 

 على وفك تحلٍل سىاث على أرض الىالع: الثانًالمحىر تحلٍل  -6

 :نقاط القوة

 وجود ىيكؿ تنظيمي لمقسـ يحدد الصالحيات والواجبات .  -1

إيجاد محاضر دورية اجتماعات دورية عمى مستوى القسـ لمراجعة ومناقشة   -2
جراء التعديالت التصحيحية فيما يتعمؽ بالعممية التعميمية واألمور  الخطط وا 

 اإلدارية والمالية وشؤوف الطمبة وبرنامج البحوث.

لكتروني لممفات الطمبة زيادة عمى اعتماد القسـ الرقـ تـ اعتماد التوثيؽ اال  -3
الجامعي الموحد لطمبتو عمى وفؽ البرنامج المركزي لمرقـ الجامعي الموحد 

 عمى مستوى الجامعة والذي تـ تغطية كافة الطمبة ولممراحؿ الدراسية األربع .

النشاطات وجود الموقع االلكتروني الذي يتـ مف خاللو التواصؿ ونشر كافة  -4
 واإلجراءات .

وجود المجاف المتخصصة التي تشكؿ سنويا عمى مستوى القسـ ، إذ تمارس  -5
 أعماليا عمى وفؽ التخصصات الموكمة ليا . 

 نقاط الضعف -

في حاؿ انعداـ المحاضر الدورية المحددة المنتظمة بأوقات لمجمس القسـ أو تعد في   -1
 .أوقات غير محددة 
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برأييا عمى مستوى االستبانات والمقابالت فيما يتعمؽ باتخاذ  عدـ إشراؾ اإلدارة واألخذ -2
 القرارات المتعمقة بالبيئة التنظيمية.

عدـ توافر المعرفة الكاممة باحتياجات المجتمع والجيات المستفيدة وسوؽ العمؿ لعدـ  -3
توفر المعمومات الكافية وعدـ وضوح الرؤيا في متطمبات الجيات المستفيدة وسوؽ 

 العمؿ.

امج القبوؿ المركزي فيو سمبيات كثيرة يؤثر في خطط الكمية التي عمى أساسيا تبنى برن -4
خطط الكمية عمى وفؽ إمكانياتيا وطاقاتيا وقبوؿ العدد الكبير مف الطمبة يؤثر بصورة 

 سمبية عمى خططيا. 

 اإلخزاءاث الممتزحت:

 اػزّبد ١٘ىً رٕظ١ّٟ ِشْ ٠غّؼ ثبعز١ؼبة اٌزغ١شاد اٌّؾزٍّخ. -1
اٌذل١ك ٌٍّغئ١ٌٚبد ٚاٌقالؽ١بد ٌٚىبفخ ِغز٠ٛبد ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ  اٌزؾذ٠ذ -2

 ٚاٌؼًّ وً ػٍٝ ؽغت ِٛلؼٗ.
اٌزؤوذ ِٓ أْ اإلعشاءاد ٚاٌغ١بعبد إٌّظّخ رنّٓ ٚمٛػ ٚؽفبف١خ ػب١ٌخ   -3

 فٟ ارخبر اٌمشاساد.
اٌؾشؿ ػٍٝ اؽشاف أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ ػٍٝ اػذاد اٌخطخ اٌغ٠ٕٛخ  -4

 ٚاالعزشار١غ١خ.
 ٍٝ رؤ١ِٓ ػاللخ فبػٍخ ث١ٓ اإلداسح اٌؼ١ٍب ٚأػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ.اٌؼًّ ػ -5
ػٍٝ إٌّظّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ أْ رزجٕٝ ػ١ٍّخ رم١١ُ فبػ١ٍخ أداء أػنبء ا١ٌٙؤح  -6

 اٌزذس٠غ١خ.
اٌزؼبًِ ِغ ؽىبٚٞ اٌطٍجخ ٚؽٍٙب ثؾىً فبػً ٚٚمغ آ١ٌخ العزمجبي ؽىبٚٞ  -7

ٚعشػخ اٌؾٍٛي   اٌطٍجخ ٚاٌّغزّغ ٚأْ رزنّٓ اعشاءاد  ػبدٌخ ٚؽفبفخ

 ٚاٌّمزشؽبد.
مّبْ اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌّزبؽخ اٌجؾش٠خ ٚاٌّبد٠خ ثذسعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌىفبءح  -8

 ٚاٌفبػ١ٍخ.
اػزّبد اٌنٛاثو ٚاٌزؼ١ٍّبد فٟ اخز١بس اٌم١بداد ٌأللغبَ ٚرؾذ٠ذ ِذح ثمبئُٙ فٟ  -9

 اداسح إٌؾبه.
 عناصز تمٍٍم المحىر الثانً كممارساث:

ثزٛف١ش األعٛاء اٌؼ١ٍّخ اٌّالئّخ ٚاٌؼاللبد اإلٔغب١ٔخ أْ رٙزُ سئبعخ اٌمغُ  -1

 داخً اٌمغُ.
اٌذػُ اٌّزٛافً  ١ٌ٢بد أغبص اٌجؾش اٌؼٍّٟ ثّب ٠زؼٍك ثؾً ِؾبوً عٛق  -2

 اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ.
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اؽشان أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ فٟ اخز١بس اٌم١بداد اٌغبِؼ١خ ٌألٔؾطخ اٌّخزٍفخ  -3

 اٌؼ١ٍّخ ٚاإلداس٠خ ٚاٌخذ١ِخ.
ىْٛ ٕ٘بن خطخ ٚثشٔبِظ رذس٠غٟ  ؽبًِ ػٍٝ ٚفك اؽز١بعبد  ٠غت أْ ر -4

 ِٚزطٍجبد إٌّظّخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌم١بداد.
٠غت رغغ١ذ اٌؼاللخ اٌفبػٍخ ث١ٓ سئبعخ اٌمغُ ٚأػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ ِج١ٕخ  -5

 ػٍٝ اؽزشاَ اٌنٛاثو ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚأْ رزغُ ثبٌّشٚٔخ األخالل١خ.
 ف اٌٍغبْ ِٕٚٙب اٌزخط١و.رّض١ً اٌطٍجخ فٟ ِخزٍ -6
 ثٕبء ٔظبَ ِؼٍِٛبد ٠ٍجٟ ؽبعبد اٌزخط١و ٚاٌّزبثؼخ ٚارخبر اٌمشاساد. -7
أْ ٠زغُ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ ٌٍمغُ ثبٌّشٚٔخ ٚاعز١ؼبة اٌّزغ١شاد ٚأْ ٠ىْٛ  -8

 ٕ٘بن ٚفف ٚظ١فٟ ٌٍّٙبَ ٚاٌٛاعجبد ٚاٌقالؽ١بد.
١خ ٌشإعبء األلغبَ أْ رّٕؼ اإلداسح اٌؼ١ٍب اٌقالؽ١بد اٌّب١ٌخ ٚاإلداس٠خ  ٚاٌفٕ -9

 اٌؼ١ٍّخ  ثقٛسح ِٕبعجخ ألداء دٚسُ٘ اٌفبػً ثغٛدح ػب١ٌخ.
 

 المحىر الثالث أعضاء الهٍأة التذرٌسٍت:

 ٠ٚنُ اٌؼٕبفش ا٢ر١خ:

 اٌٍمت اٌؼٍّٟ -1
 ٔقبة اٌزذس٠غ١١ٓ -2
 ِذح اداسح إٌؾبه -3
 ٔظبَ اٌزذس٠غٟ -4
 ٔغجخ اٌزذس٠غ١١ٓ اٌٝ اٌطٍجخ -5

 المعٍار:

أػٍٝ ٌمت ػٍّٟ أٚ ؽٙبدح ِزٛافمخ ِغ  ِٓ ٠ؾ٠ًّؾغً ِٕقت سئ١ظ اٌمغُ  -1

 اخزقبؿ اٌمغُ اٌؼٍّٟ.
 ِذح اؽغبي سئبعخ اٌمغُ عٕزبْ لبثٍخ ٌٍزغذ٠ذ ِشح ٚاؽذح. -2
ال ٠غٛص رى١ٍف اٌزذس٠غٟ ثزذس٠ظ أوضش ِٓ ِبدر١ٓ خالي اٌفقً اٌذساعٟ  -3

 اٌٛاؽذ.
٠ىٍف اٌزذس٠غٟ ثبٔغبص ثؾش ٚاؽذ ِٕفشد فٟ األلً خالي اٌغٕخ أٚ ثؾض١ٓ  -4

ِٚغزٍضِبد اإلٔغبص ٘ٛ ٔؾش أٚ لجٛي ٔؾش اٌجؾش فٟ ِغٍخ ػ١ٍّخ ِؾزشو١ٓ 

 ِزخققخ ِٚؼزشف ثٙب.
 ٠ىْٛ اٌؼذد اٌّطٍٛة ألػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ وّب ٠ؤرٟ: -5

 هبٌجب 35رذس٠غٟ ٚاؽذ ٌىً 

٠غٛص رى١ٍف ِؾبمش٠ٓ خبسع١١ٓ ػٕذ اٌنشٚسح ِٓ رٚٞ اٌخجشح  -6

ال رض٠ذ ٔغجزُٙ  ٚاالخزقبؿ ِٓ اٌّزخشع١ٓ ِٓ عبِؼبد ِؼزشف ثٙب ػٍٝ أْ

 %.22ػٓ 
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ٚعٛد عذٚي ١٘ىً ػًّ اٌزذس٠غٟ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٌغبػبد اٌزذس٠غ١خ   -7

 ٚاٌّخزجش٠خ ٚاٌّىزج١خ )إٌقبة(.
رزنّٓ اعزّبساد رم١١ُ أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ ِشفمبد ثؤٚصاْ ِزجب٠ٕخ  -8

 رؾًّ:
اٌجؾٛس، اٌّئرّشاد،  إٌذٚاد، اٌؾٍمبد إٌمبؽ١خ، ٚسػ اٌؼًّ، ػذد عبػبد 

 س٠ظ.اٌزذ

 

 على وفك تحلٍل سىاث على أرض الىالع:الثالث المحىر تحلٍل 

 نقاط القوة:
ات عممية كما يظيره الجدوؿ في أعاله منسجمة مع وجود كادر تدريسي بمرتب -1

 تخصصات األقساـ العممية زيادة عمى التخصصات الساندة.
في  ىناؾ دعـ مف المنظمة التعميمية مقدمة إلى عضو ىيأة التدريس لممشاركة -2

 المؤتمرات والندوات المحمية والخارجية.

ىناؾ برنامج مصمـ لكؿ مقرر دراسي يستعممو التدريسي لتصميـ المقرر  -3
 الدراسي .

 ىناؾ إسيامات بحثية تشمؿ النشر والترجمة وبحوث الترقيات العممية . -4

 تخصصاتيـ.وجود ىيكمية واضحة لمقسـ فيما يخص أعداد التدريسييف و  -5

 نقاط الضعف:

االنفصاؿ عف المجنة القطاعية بسبب النظاـ الفصمي المتبع في   -1
الكمية، وىو غير منسجـ مع األنظمة المعتمدة في المجنة القطاعية 

 وبقية الكميات المناظرة .
التدريسية لمتدريب عمى  ييأةعدـ وجود برنامج تدريبي ألعضاء ال -2

 ة.يأخالقيات العمؿ األكاديمي في المنظمة التعميم

 اإلخزاءاث الممتزحت للمعٍار:
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اؽز١بعبد اٌمغُ ِٓ أػنبء ١٘ؤح اٌزذس٠ظ ِغزٕذح اٌٝ سإ٠زٗ ٚسعبٌزٗ  -1

 ٚأ٘ذافٗ.
رٛف١ش اٌؼذد إٌّبعت ِٓ أػنبء ١٘ؤح اٌزذس٠ظ ػٍٝ ٚفك اٌؾٙبداد ٚاألٌمبة  -2

 اٌؼ١ٍّخ اٌّطٍٛثخ.
٠زُ ٚمغ ِؼب١٠ش ٚؽشٚه الخز١بس أػنبء ١٘ؤح اٌزذس٠ظ ِٓ ؽ١ش اٌّئ٘الد  -3

 خ ٚهشائك اٌزذس٠ظ ٚاعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ.اٌّؼشٚف
ٚمغ رؼ١ٍّبد ٚمٛاثو ٌٕقبة أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ ػٍٝ ٚفك األٌمبة  -4

 اٌؼ١ٍّخ. 
ٚمغ ِؼب١٠ش دل١مخ  ٌزم١١ُ أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ  ػٍٝ ٚفك اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ  -5

ِٚغبي اٌزذس٠ظ ٚػّك اٌّؼشفخ ِٚغبي اٌزخقـ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزؤ١ٌف 

 اٌزشعّخ ٚإٌؾش ٚخذِخ اٌّغزّغ.ٚ
رٛف١ش ثشاِظ وفٛءح ٌز١ّٕخ ِٙبساد ِٚؼبسف أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ  -6

 ِٚىبفؤرُٙ ٚرؾغ١غ اٌّز١ّض٠ٓ ُِٕٙ.
 

 

 عناصز تمٍٍم المحىر الثالث كممارساث:

٠غت أْ رىْٛ ٕ٘بن خطخ ٚامؾخ رؾذد أػذاد ٚاخزقبفبد أػنبء ا١ٌٙؤح  -1

 اٌزذس٠غ١خ فٟ اٌمغُ.
اٌؼذد اٌىبفٟ ِٓ أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ ٌزٕف١ز اٌجشاِظ اٌزؼ١ٍّخ ٠غت رٛفش  -2

 ٚاٌخذِبد اٌزشث٠ٛخ.
رٛف١ش ثشاِظ رذس٠ت ِزمذِخ ٌزذس٠ت ٚرط٠ٛش لذساد ِٚٙبساد ِٚؼبسف  -3

 أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ.
٠غت أْ رىْٛ ٕ٘بن اؽقبءاد دل١مخ ػٓ أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ رزنّٓ  -4

 ٚاٌذل١مخ ٚأٌمبثُٙ اٌؼ١ٍّخ ٚعٙخ ِٕؼ اٌؾٙبدح. ِئ٘الرُٙ ٚاخزقبفبرُٙ اٌؼبِخ
 االٌزضاَ ثزؼ١ٍّبد إٌقبة ألػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ ٚوّب ٠ؤرٟ: -5

 عبػبد 8األعزبر  - أ
 عبػبد 12األعزبر اٌّغبػذ  - ة
 عبػخ  12اٌّذسط  - د
 عبػخ 14اٌّذسط اٌّغبػذ  - س

رخق١ـ ِىبفآد رؾغ١ؼ١خ ٚؽٙبداد رمذ٠ش٠خ ٌٍّجذػ١ٓ ٚاٌّز١ّض٠ٓ ِٓ   -6

 أػنبء ١٘ؤح اٌزذس٠ظ فٟ ِغبالد اٌزذس٠ظ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚخذِخ اٌّغزّغ.
رؾغ١غ أػنبء ١٘ؤح اٌزذس٠ظ ػٍٝ ٔؾش ثؾٛصُٙ فٟ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ اٌّؾىّخ  -7

ٚاٌّؾبسوخ فٟ اٌّئرّشاد ٚإٌذٚاد ٚاٌؾٍمبد اٌذساع١خ ٚٚسػ اٌؼًّ 

 اٌؾقٛي ػٍٝ ِٕؼ دساع١خ داخً ٚخبسط اٌجٍذ.ٚ
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 المحىر الزابع الطلبت:

 اٌّئ٘الد اٌذساع١خ ٚاٌزخققبد اٌؼ١ٍّخ -1
 اٌخذِبد اٌطالث١خ -2
 األٔؾطخ اٌطالث١خ -3
 اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ -4
 إٌؾبهبد اٌزؼ١ّ١ٍخ -5
 

 المعٍار:

 هبٌجب 42ال ٠ض٠ذ ػذد اٌطٍجخ فٟ اٌمبػخ ػٓ  -1
ِزش  1,5هبٌت فٟ اٌمبػخ اٌذساع١خ اٌؾذ األدٔٝ ِٓ اٌّغبؽخ اٌّخققخ ٌىً  -2

 ِشثغ
 هبٌجب 22ال ٠ض٠ذ ػذد اٌطٍجخ فٟ اٌّخزجش ػٓ  -3
 ِزش ِشثغ 2,5 -2اٌؾذ األدٔٝ ِٓ اٌّغبؽخ اٌّخققخ ٌىً هبٌت فٟ اٌّخزجش -4
رٛف١ش وز١ت رؼش٠فٟ ٌٍطٍجخ ٠زنّٓ ِؼٍِٛبد دل١مخ ثؾؤْ سإ٠خ ٚسعبٌخ  -5

اٌمجٛي ٚاٌزغغ١ً ٚأ٘ذاف اٌمغُ ٚأعّبء أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ ٚٔظبَ 

ٚاالٔزمبي ٚاٌّمشساد اٌذساع١خ ٌىً ِشؽٍخ ٚػذد اٌغبػبد إٌظشٞ ٚاٌؼٍّٟ 

 ٚػذد اٌٛؽذاد.
هبٌت ٚاؽشان اٌّشؽذ٠ٓ ثذٚساد  25رخق١ـ ِشؽذ رشثٛٞ ٌىً  -6

 ِزخققخ رئٍُ٘ٙ ٌٍؼًّ ثؾىً فبػً.
% ِٓ ِغّٛع  12ال رزغبٚص ٔغجخ غ١بة اٌطٍجخ فٟ اٌّٛاد اٌذساع١خ ػٓ  -7

% فٟ اٌظشٚف اٌمب٘شح، 15فٟ اٌظشٚف االػز١بد٠خ ٚػٓ  اٌغبػبد اٌىٍٟ

 % ِّٙب وبٔذ األعجبة.٠ٚ15ؼذ اٌطبٌت غ١ش ِغزٛف ٌزٍه اٌّٛاد ارا رغبٚص 
ػمذ ٌمبء٠ٓ ع٠ٕٛب ػٍٝ األلً ِغ ػَّٛ اٌطٍجخ ٌزؾخ١ـ اٌّؼٛلبد األوبد١ّ٠خ  -8

 ٚاٌخذ١ِخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ؽٍٙب. 
ِٚزبثؼخ ِب٠طشػ ِٓ  ٠غت رٛف١ش فٕذٚق خبؿ ٌؾىبٚٞ اٌطٍجخ ِٚمزشؽبرُٙ -9

 خالٌٗ ِٓ لجً ٌغٕخ  ِخققخ ٌٙزا اٌغشك.
٠غت ٚمغ رؼ١ٍّبد ِٛصمخ ِٚؼٍٕخ ٌٍطٍجخ رؾضُٙ ػٍٝ االٌزضاَ ثبٌٕضا٘خ  -12

األوبد١ّ٠خ ٚاالٌزضاَ ثبٌم١ُ ٚاٌغٍٛو١بد اإل٠غبث١خ اٌزٟ رٕغغُ ِغ اٌم١ُ اٌغبئذح 

 فٟ اٌٛعو اٌغبِؼٟ.

١ٍّخ ٚاعشاء ٠غت ٚمغ ٔظبَ ِٛصك ِٚطجك خبؿ ثبٌٕؾبهبد اٌؼ -11

 ِٕبظشاد ػ١ٍّخ ث١ٓ هٍجخ اٌمغُ ٚاأللغبَ األخشٜ.
٠غت ٚمغ ثشٔبِظ ِٛصك ِٚطجك ٌٍٕؾبهبد اٌزشف١ٙ١خ ٚاالعزّبػ١خ  -12

 ٚاٌش٠بم١خ.
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٠غت ٚمغ ٔظبَ رؾف١ضٞ ِٛصك ِٚطجك ٌّىبفؤح اٌطٍجخ اٌّجذػ١ٓ  -13

ٚاٌّزفٛل١ٓ ِبد٠ب ِٚؼ٠ٕٛب، ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ِؾبعجخ اٌطٍجخ اٌّغ١ئ١ٓ ثّب 

 َ اإلعبءح اٌٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ.٠نّٓ ػذ
اٌزٛافً ِغ اٌطٍجخ ثؼذ رخشعُٙ ٚأزمبٌُٙ اٌٝ ؽمً اٌؼًّ ٌزؼض٠ض سٚػ  -14

 االٔزّبء ٌذ٠ُٙ ٚرٛف١ش ِؼٍِٛبد ساعؼخ رؼضص فبػ١ٍخ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.
اػبدح إٌظش فٟ ص٠بدح اٌؼذد أٚ رخف١ل اٌؼذد ؽغت اٌطبلخ االعز١ؼبث١خ  -15

آخش رؾذ٠ذ ٌٍطبلخ االعز١ؼبث١خ ؽشه رٛافش  ٌٍمغُ ثؼذ ِشٚس عٕز١ٓ ػٍٝ

 ِجشساد اٌض٠بدح ٚاٌزخف١ل.
 

 على وفك تحلٍل سىاث على أرض الىالع: زابعالمحىر التحلٍل 

تتسـ عممية قبوؿ الطمبة وتسجيميـ بالكفاءة والسيولة مف خالؿ اعتماد االستمارات  -1
 حد لمطمبة.الموصوفة والمرقمة زيادة عمى اعتمادىا عمى الرقـ الجامعي المو 

يتـ تزويد الطمبة الجدد بدليؿ الطالب الذي يتضمف ما يحتاجو الطالب لمتعرؼ عمى  -2
 الكمية وأقساميا العممية.

 وجود تعميمات النضباط الطمبة توزع عمى الطمبة عند قبوليـ لغرض االطالع عمييا. -3

 .إشراؾ الطمبة في تقييـ المقررات الدراسية مف خالؿ االستبانة االلكترونية  -4

 وجود مركز لتقديـ الخدمات الصحية لمطمبة. -5

يحصؿ الطالب عمى ىوية طيمة وجوده في الكمية، تحمؿ)كود( خاص بنظاـ شبكي  -6
 معموماتي يتصؿ بالجامعة.

 نقاط الضعف في محور الطلبة و نظام القبول:

عدـ تقيد الوزارة بخطة القبوؿ التي تقدميا الكمية في ما يتعمؽ بأعداد الطمبة والتي  -1
أخذت بالحسباف عدد التدريسييف والطاقة االستيعابية لمقاعات الدراسية ومتطمبات 

 سوؽ العمؿ .
 عدـ وجود دعـ مالي كاؼ لتوفير الخدمات الطالبية بالشكؿ المطموب. -2

 عدـ القياـ باستطالع آراء الطمبة عف مستوى الخدمات المقدمة ليـ -3

وعدـ تمثيميـ في اإلدارة العميا عدـ إشراؾ الطمبة في التخطيط لمعممية التعميمية  -4
 لالستماع إلى آرائيـ ومقترحاتيـ.

 ضعؼ برامج األنشطة )الالصفية( لعدـ وجود الدعـ المادي والمالي . -5
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 اإلخزاءاث الممتزحت:

 اػذاد ٔظبَ ٌمجٛي اٌطٍجخ ٚاعزمجبٌُٙ. -1
 رؾذ٠ذ أػذاد اٌطٍجخ اٌّطٍٛة لجٌُٛٙ فٟ اٌمغُ. -2
خ ٌؾضُٙ ػٍٝ االٌزضاَ ثبٌٕضا٘خ األوبد١ّ٠خ ٚمغ رؼ١ٍّبد ٚامؾخ ٚؽفبفخ ٌٍطٍج -3

ٚاٌؾفبف١خ فٟ اٌغٍٛن اٌغبِؼٟ. االؽزفبظ ثٍّف ٚسلٟ ٚاٌىزشٟٚٔ ٌىً هبٌت 

٠ؾزٛٞ ِؼٍِٛبد ػٓ ِغزٛاٖ اٌؼٍّٟ ٚعٍٛوٗ ٚٔؾبهٗ اٌؼٍّٟ ٚاالعزّبػٟ 

 ٚوبفخ اٌّؼٍِٛبد اٌؾخق١خ اٌنشٚس٠خ.
اٌّؾىالد ٚمغ آ١ٌبد رنّٓ ِؾبسوخ اٌطٍجخ فٟ فٕبػخ اٌمشاساد ٚؽً  -4

 اٌطالث١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاالعزّبػ١خ.
ل١بط ارغب٘بد اٌطٍجخ فٟ ِغبي عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ِٓ خالي ِؼشفخ أداء  -5

 اٌطٍجخ فٟ أداء أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ ٚاٌّالوبد اٌف١ٕخ.
رٛف١ش ٔظُ ٌزؾف١ض اٌطٍجخ اٌّز١ّض٠ٓ ِبد٠ب ِٚؼ٠ٕٛب ٚدػُ اٌطٍجخ  ِٓ رٚٞ  -6

 االؽز١بعبد اٌخبفخ.
 ٚؽذح اإلسؽبد اٌزشثٛٞ.رٛف١ش  -7
 رٛف١ش ٚؽذاد ٌز١ّٕخ لذساد اٌطٍجخ اٌزم١ٕخ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌش٠بم١خ. -8
رٛف١ش وز١ت رؼش٠فٟ ٠زنّٓ ِؼٍِٛبد دل١مخ ثؾؤْ اٌشإ٠خ ٚاٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف  -9

 ٌٍمغُ.
 

 عناصز تمٍٍم المحىر الزابع للطلبت كممارساث:

 رزٛفش فٟ اٌمغُ أٔظّخ ِؾذدح ٌمجٛي اٌطٍجخ. -1
 ع١بعخ اٌمجٛي ِؼٍٕخ ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ ٌٍمغُ. -2
٠طجك اٌمغُ اخزجبساد ِؼ١ٕخ ٌٍزؤوذ ِٓ اٌمذساد اٌز١ٕ٘خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ  -3

 اٌّمج١ٌٛٓ ف١ٗ.
 ٚعٛد أٔظّخ ِؼزّذح ٌٍؼمبة ٚاٌضٛاة ٠طجمٙب اٌمغُ ػٍٝ هٍجزٗ. -4
ػٓ عٍٛوٗ ٚٔؾبهٗ ٠ؾزفع اٌمغُ ثٍّف خبؿ ٌىً هبٌت ٠ؾزٛٞ ِؼٍِٛبد  -5

 .اٌؼٍِّٟٚغزٛاٖ 
ٚعٛد ثشاِظ ِخققخ العزمجبي اٌطٍجخ اٌغذد فٟ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ  -6

 ٚرؼش٠فٙٓ ثبٌمغُ ِٚشافمٗ.
 ٠ٛصع اٌمغُ أدٌخ اسؽبد٠خ رؼش٠ف١خ ػٍٝ اٌطٍجخ اٌغذد. -7
 ٠ٛصع اٌمغُ لبػذح ث١بٔبد ػٓ هٍجزٗ ٌىبفخ اٌّشاؽً. -8
 ٠غزطٍغ اٌمغُ آساء اٌطٍجخ فٟ عٛدح ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. -9

اٌمغُ هٍجزٗ فٟ فٕبػخ اٌمشاساد ٌٚغبْ اٌزخط١و ٚؽً ٠غزطٍغ  -12

 اٌّؾىالد اٌّزؼٍمخ ثبٌمنب٠ب اٌطالث١خ.
٠ؾشن اٌمغُ هٍجزٗ فٟ فٕبػخ اٌمشاساد ٌٚغبْ اٌزخط١و ٚؽً  -11

 اٌّؾىالد اٌّزؼٍمخ ثبٌمنب٠ب اٌطالث١خ.
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٠ٛفش اٌمغُ وز١جبد رؼش٠ف١خ ٚاسؽبد٠خ ٌٍزؼش٠ف ثبٌخذِبد اٌطالث١خ  -12

 اٌّمذِخ. 
ٚؽذح ٌإلسؽبد اٌزشثٛٞ ٚإٌفغٟ رزٌٛٝ اٌّغبػذاد  ٠ٛفش اٌمغُ -13

 اٌّطٍٛثخ ٌٍطٍجخ.
 ٠ٛفش اٌمغُ ٚؽذح رؼٕٝ ثز١ّٕخ اٌّٛا٘ت اٌطالث١خ فٟ ِخزٍف اٌّغبالد. -14
٠ٛفش اٌمغُ خذِبد ٌذػُ اٌطٍجخ ِٓ رٚٞ االؽز١بعبد اٌخبفخ  -15

 ٌّغبػذرُٙ ػٍٝ االٔخشاه ثبٌؾ١بح األوبد١ّ٠خ ٚاٌزفبػً ِؼٙب.
طٍجخ ؽٛي اٌخذِبد اٌطالث١خ ِٓ خالي اعزّبسح ٠ؤخز اٌمغُ آساء اٌ -16

 اعزجبٔخ؟.
٠ٛفش اٌمغُ فٕذٚلب ٌٍمشٚك ٚاٌّغبػذاد اٌّب١ٌخ ٚاٌف١ٕخ ٌٍطٍجخ  -17

 اٌّؾزبع١ٓ.
 ٠طجك اٌمغُ ٔظبِب ٌٍؾٛافض اٌّبد٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ ٌٍطٍجخ اٌّؼٛل١ٓ. -18
 ٠قذس اٌمغُ وز١جب ع٠ٕٛب ػٓ اٌخش٠غ١ٓ. -19
 ٠ٛفش اٌمغُ فٕذٚلب ٌٍزىبفً االعزّبػٟ. -22

 

 المحىر الخامس البزامح األكادٌمٍت وطزق التذرٌس:

 إٌّب٘ظ - أ
 اٌؾم١جخ اٌزؼ١ّ١ٍخ - ة
 رق١ُّ اٌّمشساد اٌذساع١خ - د
 اٌّقبدس اٌؼ١ٍّخ - س
 اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ - ط
 االخزجبساد إٌظش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ - ػ
 اٌّىزجخ - ؿ
 

 المعٍار:

رق١ُّ اٌّمشس ٚرش١ِضٖ ٚثٕبء خطخ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚث١بْ اٌغبػبد إٌظش٠خ  -1

 ٚػذد اٌٛؽذاد.ٚاٌؼ١ٍّخ 
رؼض٠ض إٌّٙظ اٌذساعٟ ثّب ٠زٕبعت ِغ اٌزطٛس اٌؾبفً فٟ ؽمً االخزقبؿ  -2

ٚاػطبء ِشٚٔخ ٌٍزذس٠ظ ٌزؼض٠ض رٍه اٌّفشداد ٚرؾم١ك امبفخ ِؼشف١خ رزٕبعت 

 % ٌٍّبدح اٌذساع١خ اٌٛاؽذح.-22ِغ اٌزطٛس اٌؾبفً ٚثّب ال ٠زغبٚص 
بءح ٚرٛل١ذ ٚأعٍٛة رؾم١ك ص٠بساد ِٛصمخ ٌشئ١ظ اٌمغُ ٌالهّئٕبْ ػٍٝ وف -3

ا٠قبي ِفشداد اٌّمشس اٌذساعٟ ٌٍطٍجخ ٚرؼزّذ رٍه اٌض٠بساد ػٕذ رم١١ُ ػنٛ 

 ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ.



 
 
 

15 
 

رٛف١ش وبفخ اٌّغزٍضِبد ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزم١ٕبد إٌّبعجخ داخً اٌمبػبد  -4

ٚاٌٛسػ ٚاٌّخزجشاد ِٚٛلغ اٌزٕم١ت ثّب ٠نّٓ فبػ١ٍخ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 ٌٍطٍجخ.ٚثىفبءح 
عٕٛاد ػٍٝ ٚفك اٌّؼ١بس اٌؼبٌّٟ ثّب  5-4اػبدح إٌظش ثبٌّٕب٘ظ اٌذساع١خ ٌىً  -5

٠نّٓ األ٘ذاف اٌّطٍٛثخ ٠ٚؼضص ثبدخبي اٌزغ١شاد اٌزٟ رؾمك اٌزٛافً ِغ 

 ؽبفبد اٌؼٍَٛ فٟ ؽمً االخزقبؿ.
اؽشان ؽمً اٌؼًّ ٚإٌّظّبد ا١ٌّٕٙخ راد اٌؼاللخ فٟ اػذاد اٌّفشداد  -6

ٓ اعز١فبئٙب ٌٍّؼب١٠ش اٌّطٍٛثخ ٌنّبْ اعبصح اٌخش٠ظ اٌذساع١خ ثؾىً ٠نّ

 ِٕٚؾٗ اٌزشخ١ـ إٌّٟٙ ثؼذ اٌزخشط.
اػالْ اٌّفشداد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌٛسػ ٚاٌّخزجشاد ٚاالٌزضاَ ثزؾم١مٙب ثبٌىفبءح  -7

 ٚاٌزٛل١ذ إٌّبعج١ٓ.
٠شاػٝ ػٕذ اػذاد األعئٍخ االِزؾب١ٔخ اػذاد اٌّؼ١بس ا٢رٟ ٌزؾم١ك اعز١فبء  -8

 ثٕبء األعئٍخ:ِزطٍجبد عٛدح 
 رغزٛفٟ اٌغٛأت اٌؾى١ٍخ ٚاٌّٛمٛػ١خ - أ

 ٚمٛػ أعٍٛة اإلعبثخ ػ١ٍٙب - ة
 اإلعبثخ مّٓ اٌٛلذ اٌّؾذد ٌالِزؾبْ ِغ ص٠بدح ثبٌٛلذ - د
٠ئخز ثبٌؾغجبْ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ث١ٓ اٌطٍجخ فٟ اٌزوبء ٚاإلعبثخ ٚرؾ١ًٍ   - س

 ِٕطٛق اٌغئاي
ٚائً ٌىً ِشؽٍخ % األ12رق١ُّ اعزّبسح اعزجبٔخ رٛصع ػٍٝ ٔخجخ ِٓ اٌطٍجخ  -9

 دساع١خ رزنّٓ اٌؾقٛي ػٍٝ ث١بٔبد رزؼٍك ثب٢رٟ:
أعٍٛة اٌزذس٠ظ ٌىً ِبدح دساع١خ ِٚذٜ اعز١ؼبة اٌطٍجخ ٌزٍه اٌّٛاد  - أ

 ٚاٌّؾبوً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌطٍجخ فٟ اٌّمشس اٌذساعٟ.
 وفبءح أداء اٌف١١ٕٓ فٟ اٌّخزجشاد ٚاٌٛسػ  - ة
ٚاٌىزت فٟ ِىزجخ اٌمغُ ِغ ِذٜ ِالءِخ ٚرٛفش اٌّقبدس اٌؼ١ٍّخ اٌّؼزّذح  - د

 ِزطٍجبد اٌّمشس اٌذساعٟ ٚاٌّؾبوً اٌزٟ رٛاعٗ اٌطٍجخ فٟ ٘زا اٌّغبي.
اػزّبد أعٍٛة دل١ك ِٚؾىُ ٠نّٓ عش٠خ ٚٔضا٘خ ٚدلخ رٕف١ز  -12

 االِزؾبٔبد فٟ اٌمغُ ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب ثؾضَ .
 

 على وفك تحلٍل سىاث على أرض الىالع: خامسالمحىر التحلٍل 

 

 نماط المىة:

عد القسـ دلياًل بالمقررات الدراسية وترميزىا بالتعاوف مع شعبة  ضماف الجودة ي -1
 . في الكمية، ويجري توزيع تمؾ المقررات سنويا عمى الطمبة
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تصميـ استمارة المقرر الدراسي ليضـ خطة المقرر ويشتمؿ عمى مقدمة ػ تـ -2
المقرر أىداؼ لدراسي و حوؿ المقرر وأىدافو والمفردات التي يتـ تغطيتيا خالؿ العاـ ا

مع توزيع الدرجة والجدولة الزمنية لمفردات المقرر والمصادر المعتمدة في التدريس 
وطرائؽ التدريس المتبعة، و توزع عينة منيا عمى عدد مف الطمبة في بداية العاـ 

جري المجنة يصادؽ عمييا مجمس الكمية وت  مراجعتيا مف المجاف العممية و  تتـو  الدراسي
بناء عمى التغذية الراجعة مف  ،مراجعة أىداؼ ىذه المقررات سنوياً  في القسـية العمم

 الجيات المستفيدة .، و والطالب، التدريسي

 

 

وجود مكتبة تضـ عددا كبيرا مف المصادر المتخصصة التي يستعيف بيا الطمبة -3    
 بالزيادة عمى الكتاب المنيجي ومختبر الحاسبات وشبكة المعمومات.

مف  أساسية في المنيج الدراسي مادةحقوؽ اإلنساف والحرية والديمقراطية تعد مادة   -2
 .شأنيا أف تنمي الجانب السموكي والوجداني لمطمبة

 نقاط الضعف 

ال يعتمد التدريس التقميدي ىو المتبع مف خالؿ قياـ التدريسي بإلقاء المحاضرة و  -1
 عمى أف الطالب ىو محور العممية التعميمية في الغالب التعميـ الموجو الذاتي المعتمد 

التركيز عمى الجانب المعرفي ما يجعؿ مخرجات التعمـ لمطمبة تفتقد إلى الميارات  -2
 السموكية والوجدانية التي تشكؿ مجتمعة مخرجات التعمـ

 الطمبة اعتمادًا عمى االمتحانات التحريرية في الغالب يجري قياس مستوى -3

 د مف المواد بمغة غير المغة العربية في قسـ االجتماع. عدـ تدريس عد -4

 عدـ إشراؾ الطمبة والجيات المستفيدة عند إعداد المنيج الدراسي -5
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 اإلخزاءاث الممتزحت:

رٛف١ش اٌمبػبد اٌذساع١خ ٚاٌّخزجشاد ٚاٌٛسػ إٌّبعجخ ِٓ ؽ١ش اٌّغبؽبد  -1

 ٚاٌز٠ٛٙخ ٚاإلمبءح ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ.
إٌّبعت ٌز١ّٕخ ٚرط٠ٛش ِٙبساد ٚلذساد أػنبء ا١ٌٙؤح رٛف١ش اٌزذس٠ت  -2

 اٌزذس٠غ١خ ٚاٌف١١ٕٓ.
رٛف١ش اٌّىزجبد اٌّزخققخ ٚاٌؾذ٠ضخ االٌىزش١ٔٚخ ٚاالفزشام١خ ثّب ٠ؾمك  -3

 ؽبعبد اٌطٍجخ ١٘ٚؤح اٌزذس٠ظ.
 رٛف١ش اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ ٌٍزذس٠ت ٚرؼض٠ض ِقبدس اٌزؼٍُ ٌٍطٍجخ ٚاٌزذس٠غ١١ٓ. -4
ل١خ العزخذاَ ِشاوض ِقبدس اٌزؼٍُ: اٌؾبعٛة رٛف١ش اٌنٛاثو األخال -5

 ٚاالٔزش١ٔذ  ٚاٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزٛافً ػجش اٌجش٠ذ ٚاٌّؾبدصبد.
رٛف١ش اٌىزت اٌغبِؼ١خ اٌؾذ٠ضخ ِغ اٌّمشساد اٌّؼزّذح فٟ إٌّب٘ظ ثّب ٠ٕغغُ  -6

 ِغ اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ ٌٍطٍجخ.

 

 عناصز تمٍٍم المحىر الخامس كممارساث:

 وبد١ّ٠خ ٌٍمغُ اؽز١بعبد اٌطٍجخ ٚاٌّغزّغ.رؾمك اٌجشاِظ األ -1
رزنّٓ اٌخطو اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽشٚه االٔزظبَ ثبٌذساعخ ٚاإلٔزاس ٚاٌفقً ٚاٌزؾ٠ًٛ  -2

 ِٓ رخقـ ٢خش.
 اٌزؼش٠ف اٌىبًِ ثّىٛٔبد وً ثشٔبِظ ِٓ ؽ١ش إٌظبَ اٌّزجغ: فقٍٟ، عٕٛٞ. -3
٠ّزٍه اٌمغُ ٍِفبد ِزىبٍِخ ٌىً إٌّب٘ظ اٌذساع١خ ِٚفشداد اٌّمشساد  -4

اٌذساع١خ ثؾىً دل١ك ِٚفقً ِغ رؾذ٠ذ أ٘ذاف ٌىً ِفشدح ِٓ ِفشداد 

 اٌّمشس: اٌٙذف اٌّٙبسٞ أٚ اٌٛعذأٟ أٚ اٌّؼشفٟ.
٠ّزٍه اٌمغُ ؽم١جخ دساع١خ ػٓ اٌّفشداد اٌذساع١خ: رٛف١ف اٌّبدح ٚٚاعجبد  -5

 اٌطٍجخ ٚاٌزّبس٠ٓ ٚاٌّؾشٚػبد ٚرٛص٠غ اٌذسعبد ٚاٌّقبدس اٌؼ١ٍّخ.
١خ ِزطٛسح رٛاوت رطٛساد اٌؼقش ٚرؾًّ ثشاِظ ٠ٛفش اٌمغُ ِٕب٘ظ دساع -6

 ِٚمشساد اٌجىبٌٛس٠ٛط ٚاٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش.
٠زؤوذ اٌمغُ ِٓ أْ ِخشعبد ثشاِغٗ ِزٛافمخ ِغ اٌّزطٍجبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ  -7

فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ِٓ خالي رم١١ُ اٌّخشعبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ فٟ اٌزؼ١ٍُ 

 اٌجشاِظ ٚاٌّمشساد ٚاٌؾٙبداد.اٌؼبٌٟ ٚرم١١ُ 
 ِشاعؼخ دٚس٠خ ٌّؾز٠ٛبد اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ ٚاٌّمشساد. -8
ر١ّٕخ إٌّب٘ظ اٌذساع١خ اٌّمشسح فٟ عبٔت اٌشٚػ ٚاٌٛالء ٚاالٔزّبء ٌٍٛهٓ  -9

 ٚاٌم١ُ اٌذ١ٕ٠خ.
٠ٛفش اٌمغُ ثشاِظ ٌٍض٠بساد ٚاٌّؾب٘ذاد ا١ٌّذا١ٔخ مّٓ ثشاِظ اػذاد  -12

 اٌطٍجخ.
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 نى التحتٍت:المحىر السادس الب

 اٌمبػبد اٌذساع١خ  - أ
 اٌّخزجشاد ٚاٌٛسػ - ة
 إٌبدٞ اٌطالثٟ - د
 اٌّشافك اٌخذ١ِخ - س
 اٌّىزجخ - ط

 

 المعٍار:

ٚعٛد ٚصبئك ٚخشائو ٌٍمبػبد ٚاٌّخزجشاد ِٛففخ ِٚؼزّذح ثؾىً دل١ك  ٚفك  -1

 إٌظبَ اٌّفزٛػ.
 ِزش ِشثغ 52-٠42ىْٛ اٌؾذ األدٔٝ ٌّغبؽخ اٌمبػخ اٌذساع١خ ِٓ  -2
 ِزش ِشثغ 62ٌّغبؽخ اٌّخزجش٠ىْٛ اٌؾذ األدٔٝ  -3
 ِزش ِشثغ ٠62ىْٛ اٌؾذ األدٔٝ ٌّغبؽخ اٌٛسؽخ  -4
 % ِٓ ِغّٛع اٌطٍجخ فٟ آْ ٚاؽذ52ػذد لبػبد اٌمغُ رغزٛػت  -5
 هبٌت 222رٛف١ش ِخزجش ؽبعٛة ٌىً  -6
 هبٌت 32ػذد اٌّشافك اٌقؾ١خ ؽّبَ ِغ ِغغٍخ ٌىً  -7
ِزش  3األث١ٕخ رّضً ِزش ِشثغ ٌىً هبٌت ِٚغبؽخ  25اٌّغبؽخ اإلعّب١ٌخ رّضً  -8

 ِشثغ ٌىً هبٌت
ِزش  822ِزش ِشثغ ٌىً هبٌت أٞ ثّغبؽخ 2، 8رىْٛ ِغبؽخ اٌّىزجخ ثّؼذي  -9

 هبٌت 1222ِشثغ ٌىً 
% ِٓ ِغّٛع اٌطٍجخ ٚأػنبء 25رٛف١ش ػذد ِٓ اٌّمبػذ رغزٛػت  -12

 ١٘ؤح اٌزذس٠ظ
هبٌت ِٚٛظف  222ؽٛعجخ أٔؾطخ اٌّىزجخ ٚرٛف١ش عٙبص ٌٍطٍجخ ٌىً  -11

هبٌت ػٍٝ أْ ال رمً ٔغجخ اٌّزخقق١ٓ ُِٕٙ فٟ ػٍُ  522ٚاؽذ ٌىً 

 % ِٓ ِغّٛع اٌّٛظف52ٓ١اٌّىزجبد ٚاٌّؼٍِٛبد ػٓ 
 رٛف١ف ػًّ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّىزجخ ثذلخ -12

 

 على وفك تحلٍل سىاث على أرض الىالع: سادسالمحىر التحلٍل 

 نقاط القوة

 ليا. متابعة عممية صيانة األبنية وممحقاتيا وتوفير التخصيص المالي -1

 وجود جو بيئي مناسب لمطمبة مف حيث اإلنارة والتيوية واإلضاءة. -2

 وجود مولدات ديزؿ الستمرار التيار الكيربائي في الكمية. -3
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تجييز غرؼ التدريسييف ومكاتب رؤساء األقساـ والمكتبة ومختبري الحاسبات  -4
 والجناح اإلداري في العمادة بشبكة المعمومات .

 الضعف نقاط

القاعات الدراسية النظرية، لعدـ تطبيؽ معيار قاعة إلى عدد  عدـ كفاية/ 1
الطمبة عمى وفؽ معيار عدد الطمبة لمقاعة الدراسية حيث متوسط عدد الطمبة 

: 1المتوسط  عمـ االجتماعوفي قسـ  55: 1في الكمية إلى عدد القاعات ىو 
85 . 
 اسية.الدر النقاشية و عدـ وجود قاعات إلقامة الحمقات العممية و / 2
 عدـ كفاية غرؼ التدريسييف./ 3
، مرسـ، والرياضيةالمالعب مثؿ ال ال توجد مراكز ترفييية كافية لمطمبة/ 4 

 (.والنادي الطالبي
 .عدـ وجود قاعة لالجتماعات أو المؤتمرات/ 7

 اإلخزاءاث التصحٍحٍت:

رؾم١ك دساعبد ػ١ٍّخ رئِٓ اٌغبٔت اٌج١ئٟ ٌىً اٌخذِبد اٌخبفخ ثبٌجٕٝ  -1

 اٌزؾز١خ اٌغبٔذح ٌٍؼ١ٍّبد اٌزؼ١ّ١ٍخ
اعشاء ػ١ٍّخ رؾغ١ٓ ٚرط٠ٛش رقب١ُِ ِٚىبٔخ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ فٟ اٌمغُ ثّب  -2

 ٠ٕغغُ ِغ اٌض٠بدح فٟ ػذد اٌطٍجخ
 رٛف١ش ٔظبَ ٌزٍمٟ ِمزشؽبد ٚؽىبٚٞ اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌطٍجخ  فٟ اٌمغُ -3
 اٌؼًّ ػٍٝ اٌز٠ٕٛغ ثّقبدس اٌز٠ًّٛ  -4
ش اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رؾم١مٙب لذس ِٛاوجخ اٌزطٛس ٚاٌزؾغ١ٓ فٟ ِؼب١٠ -5

 اإلِىبْ
 رؾم١ك ثشٔبِظ دل١ك فٟ اٌق١بٔخ اٌذٚس٠خ ٚاٌؼالع١خ ٚاٌٛلبئ١خ ٌٍجٕٝ اٌزؾز١خ -6
 رٛف١ش ِٕظِٛبد اٌؾّب٠خ اٌغّبػ١خ فٟ األث١ٕخ وبفخ -7
 اعشاء اعزطالع اٌطٍجخ فٟ ِب ٠زؼٍك ثبٌخذِبد اٌطالث١خ ٚاٌجٕٝ اٌزؾز١خ ع٠ٕٛب -8
 

 

 ر السادس كممارساث:عناصز تمٍٍم المحى
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اٌؼًّ ػٍٝ ٚفك ِؼب١٠ش إٌغت ِب ث١ٓ اٌّغبؽبد ٚػذد اٌطٍجخ ٚاعشاء  -1

 ِشاعؼبد دٚس٠خ ػ١ٍٙب ػٕذ ؽذٚس ص٠بدح فٟ رقب١ُِ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ
رؤ١ِٓ ِزطٍجبد ػٕبفش ث١ئخ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ مٛء اٌزط٠ٛش ٚاٌزؾغ١ٓ فٟ رقب١ُِ  -2

 اٌجٕٝ اٌزؾز١خ
فٟ ث١بٔبد اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ِٓ لجً ٔؾبه ِشالجخ األٔظّخ ٚاٌجشاِظ اٌزٟ رٙزُ  -3

 اٌزخط١و
رط٠ٛش إٌظبَ اإلداسٞ ٚثشاِظ االػزّبد األوبد٠ّٟ ثّب ٠ؾمك اٌم١ّخ اٌّنبفخ  -4

 فٟ ر١ّٕخ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٌٍمغُ
اٌزؤو١ذ ػٍٝ رؾم١ك أثٛاة اٌطٛاسة ٚرؾذ٠ذ اٌّذاخً ٚاٌّخبسط فٟ األث١ٕخ  -5

 ٠ش٠خوبفخ ٚٚمغ اٌذالالد ٚاٌؼالِبد اإلسؽبد٠خ ٚاٌزؾز
 

 المحىر السابع البحث العلمً: 

 عناصز المحىر:  

 اٌخطخ اٌجؾض١خ -1
 رٛف١ش ث١ئخ داػّخ ٌٍجؾش ٚإٌؾش ِٚٛاصٔخ ِب١ٌخ ٌذػُ اٌجؾش اٌؼٍّٟ -2
 لبػذح ث١بٔبد ٌٍجؾٛس اٌّزؾممخ ٚأ١ّ٘زٙب فٟ اٌّغزّغ -3

 المعٍار:

 رم١١ُ اعزشار١غ١خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌمغُ -1
 صمبفخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ رم١١ُ اٌذسعخ اٌزٟ ٠ؼضص ثٙب اٌمغُ -2
 رم١١ُ اداسح اٌمغُ ٌٍٕؾبه اٌجؾضٟ -3
 ِٕبلؾخ اٌشٚاثو ث١ٓ اٌجؾش ٚاٌزذس٠ظ -4
ٚعٛد رؾ١ًٍ ؽبًِ ٚفك رؾ١ًٍ عٛاد ٌٕمبد اٌمٛح ٚاٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ اٌجؾش  -5

 اٌؼٍّٟ
 رم١١ُ أداء اٌمغُ فٟ ِغبي اٌجؾش ِمبسٔخ ثٕظشائٗ فٟ اٌجٍذ ٚاٌؼبٌُ -6
 األٔؾطخ اٌّغزّؼ١خاٌؼًّ ػٍٝ ِذٜ أخشاه اٌمغُ فٟ  -7
 رم١١ُ ِغز٠ٛبد اٌزخق١قبد اٌّب١ٌخ ٌٍجؾش ٚأزبع١خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ -8
 رم١١ُ اٌمغُ ِٓ ؽ١ش دػُ هٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب -9
 

 

 

 

 على وفك تحلٍل سىاث على أرض الىالع: سابعالمحىر التحلٍل 
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 نقاط القوة

 .وجود خطة بحثية سنوية لمقسـ  -1

 .والمقبولة لمنشر أشير عف البحوث المنشورة ثالثةوجود إحصائية كؿ  -2

اف لجميع يدرس( و)مشرع بحث تخرج( مف متطمبات الكمية و منيج البحثمقررا) -3
 الطمبة.

( ثالثة وثالثيف ألؼ كتاب زيادة عمى منظومة 33وجود مكتبة تضـ أكثر مف) -4
 االنترنت والمكتبة االفتراضية مع توفير ساعات التفرغ البحثية لمتدريسييف.

 قاط الضعفن

ال تؤخذ بالحسباف حاجات المجتمع وسوؽ العمؿ في خطة البحث العممي ، وذلؾ  -1
 ألف البحوث الم عدة نظرية .

عدـ وجود آلية لحفظ بحوث الطمبة وعدـ وجود إحصاءات عف عدد البحوث التي  -2
 أنجزىا الطمبة في السنوات السابقة.

أجور نشر البحوث العممية  دفع محدودية التخصيص المالي لدعـ البحوث باستثناء  -3
 لمباحثيف.

 اإلجراءات التصحيحية

 أىمية توفير الدعـ المالي لمبحوث العممية. -3

أف تكوف البحوث العممية موجية لخدمة المجتمع وفي حؿ مشكالتو، وفي كؿ  -4
 األصعدة انسجاما مع رؤية وأىداؼ الكمية.

مكانية اإلفادة منيا . -5  أىمية أرشفة بحوث الطمبة وا 
 اإلخزاءاث الممتزحت:

رٛف١ش أعٛاء اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚرؾغ١غ أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ ػٍٝ رٕف١ز  -1

اٌجؾٛس اٌشف١ٕخ ٚٔؾش٘ب ثؤسلٝ اٌّغالد اٌؼب١ٌّخ ِضً صِٛجغٓ س٠ٚزشط 

 ٚعىٛثبط
 رخق١ـ ٚؽذح رٕظ١ّ١خ رزٌٛٝ ٚمغ خطو ٌٍجؾٛس ٚاداسح ؽئٚٔٙب -2
اٌفشؿ ٌّغبّ٘خ أػنبء  رٛف١ش ث١ئخ داػّخ ٌٍجؾش ٚإٌؾش ٚاٌؼًّ ػٍٝ ر١ٙئخ -3

 ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ فٟ اٌّئرّشاد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ ٚٚسػ اٌؼًّ
اؽشان أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ فٟ فشق اٌؼًّ اٌجؾض١خ ٌخذِخ لطبػبد  -4

 اٌّغزّغ ٚعٛق اٌؼًّ
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رخق١ـ ِٛاصٔخ ِب١ٌخ رفٟ ثؤغشاك اٌذػُ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚافذاس اٌّغالد  -5

 اعبصاد اٌزفشؽ اٌؼٍّٟٚٔؾش اٌّئٌفبد ٚاٌجؾٛس ِٕٚؼ 
 ث:اعناصز تمٍٍم المحىر السابع كممارس

ً٘ ٠شفذ اٌمغُ ثقٛسح ِٕزظّخ ِذٜ فبػ١ٍخ اإلؽشاف ػٍٝ هٍجخ اٌجؾش  -1

 ٚاِزؾبٔبد اٌؾقٛي ػٍٝ اٌؾٙبداد اٌؼ١ٍب ِٚب ٔز١غخ اٌشفذ.
 اٌذػُ اٌزٞ رمذِٗ اٌّب١ٌخ ٌطٍجخ اٌجؾش. -2
فٟ ِٕبلؾخ ثؾٛس ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ِغزٜٛ اٌزفبػً ث١ٓ اٌطالة ٚاٌزذس٠غ١١ٓ  -3

 ِغزٜٛ اٌؾٍمبد اٌذساع١خ اٌجؾض١خ
 ٔغجخ ٔؾش ٘زٖ اٌجؾٛس ِمبسٔخ ثبٌّؼذي اٌؼبٌّٟ -4
 ِؼذالد رذس٠ت اٌجبؽض١ٓ ألغشاك اٌجؾٛس فٟ اٌخبسط -5
 رٛف١ش ٚؽذح رٕظ١ّ١خ رزٌٛٝ ٚمغ خطخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ ٚاداسح ؽئٚٔٗ -6
 اٌذٌٚخ ٚسعبٌخ ٚأ٘ذاف اٌمغُ خرزفك خطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚفٍغف -7
 زّبد آ١ٌبد ٚامؾخ ِٚؼٍٕخ ٌّزبثؼخ رٕف١ز اٌخطخ اٌجؾض١خاػ -8
 رٛص١ك خطخ اٌجؾش ٌؼٍّٟ ٚاػزّبد٘ب ع٠ٕٛب -9

 رٛف١ش اٌج١ئخ إٌّبعجخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٟ -12
رؾغ١غ أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ ٌٍّؾبسوخ فٟ اٌّئرّشاد ٚإٌذٚاد  -11

 ٚٚسػ اٌؼًّ اٌؼ١ٍّخ
 اٌذساع١خاالعزفبدح ِٓ ٔزبئظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌزط٠ٛش ِمشساد اٌمغُ  -12
 رؾغ١غ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّؾبسوخ فٟ اٌّؾبس٠غ اٌجؾض١خ -13
 رؾغ١غ ع١بعخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ِٓ خالي افذاس اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ -14
اعزمجبي األعبرزح اٌضائش٠ٓ ِٓ اٌغبِؼبد اٌؼشث١خ ٚاألعٕج١خ فٟ أغشاك  -15

 اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚرط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ
س٠غ١خ إلٔغبص اٌجؾٛس ِٕؼ اعبصاد اٌزفشؽ اٌؼٍّٟ ألػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذ -16

 فٟ اٌغبِؼبد األخشٜ
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 العناصز:

 ِزطٍجبد عٛق اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ -1
 اٌؼاللبد اٌخبسع١خ ِغ ِئعغبد اٌّغزّغ -2
 اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٚإٌذٚاد اٌّؾزشوخ ٚاالرفبل١بد -3
ٚاٌجؾش ِؾبسوخ عٛق اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ فٟ ٚمغ إٌّب٘ظ ٚرط٠ٛش اٌزذس٠ظ  -4

 اٌؼٍّٟ
 رّض١ً عٛق اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ ٚاٌطٍجخ فٟ ِغبٌظ اٌمغُ -5

 المعٍار:

 ٚعٛد خطخ ٌذٜ اٌمغُ ٌٍخذِبد اٌّغزّؼ١خ -1
ٚمغ ثشٔبِظ صِٕٟ ٌزٕف١ز إٌذٚاد ٚاٌٍمبءاد ٚاالرفبل١بد ِغ اٌغٙبد اٌّّضٍخ  -2

 ٌغٛق اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ
اٌؼًّ ػٓ ل١بط ِغزٜٛ سمب اٌّغزّغ ٚاٌغٙبد اٌّغزف١ذح ٚاٌضثْٛ ٚعٛق  -3

 ِغزٜٛ اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٚخشعبرٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ
 ثشِغخ ٚرٕظ١ُ أ٠ٌٛٚبد االؽز١بعبد اٌّؾذدح فٟ اٌّغزّغ -4

 

 على وفك تحلٍل سىاث على أرض الىالع:ثامن المحىر التحلٍل 

 ٔمبه اٌمٛح:

اٌزٛافً ِغ ِئعغبد اٌّغزّغ فٟ البِخ إٌذٚاد ٚاٌّئرّشاد اٌزٟ رٕبلؼ 

 ٌّغزّغ .اٌمنب٠ب اٌّّٙخ فٟ ا

 

 ٔمبه اٌنؼف:

ػذَ ٚعٛد ثشٔبِظ رؼش٠فٟ ثّؾىالد اٌّغزّغ ٚؽبعبد عٛق اٌؼًّ ٌٍٛلٛف  -1

 ١ِذا١ٔب ػٍٝ هج١ؼخ اٌّؾىالد ٚاإلعٙبَ فٟ ؽٍٙب.

 ػذَ ٚعٛد ِشوض ِزخقـ فٟ اٌمغُ ٌخذِخ اٌّغزّغ ٚعٛق اٌؼًّ -2
 ػذَ اٌم١بَ ثبعزجبٔخ اٌشأٞ ٌّؼشفخ ِغزٜٛ سمب عٛق اٌؼًّ ػٓ ٔؾبه اٌمغُ . -3

 

 اإلخزاءاث الممتزحت:

اػزّبد ِجذأ ػٍّٟ ٚفبػً فٟ اٌشفذ ٚاٌم١بط ٚرم٠ٛخ اٌؼاللبد اٌخبسع١خ  -1

 ث١ٓ اٌمغُ ٚاٌّغزّغ
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ِؾبسوخ اعزؾبس١٠ٓ ِٓ خبسط اٌمغُ فٟ سفذ ثشاِظ اٌزؼ١ٍّبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  -2

 اٌزٟ رقت فٟ خذِخ اٌّغزّغ
رؾذ٠ش ع١بعبد اٌمغُ اٌخبسع١خ ِغ اٌّغزّغ ثبالرغبٖ اٌزٞ ٠ؾمك ّٔٛ  -3

 ٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّغزّغ ٚرؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخا
 

 

 عناصز تمىٌم المحىر الثامن كممارساث:

 ٚعٛد خطخ ِؼزّذح ٌخذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ ٚرؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ  -1
 رٕف١ز االرفبل١بد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌجؾض١خ ِغ اٌّئعغبد ٌّٕبظشح ٚرجبدي اٌض٠بساد -2
ٍزؼشف ػٍٝ ِؾبوٍُٙ فٟ اٌؼًّ اعزنبفخ اٌخش٠غ١ٓ ثقٛسح دٚس٠خ ٌ -3

ِٚذٜ اؽز١بعبرُٙ اٌٝ ثشاِظ رذس٠ج١خ ٚػ١ٍّخ ٌشفغ ِٙبسارُٙ ٚلذسارُٙ 

 ِٚؼبسفُٙ
اٌغؼٟ اٌٝ رمذ٠ُ خذِبد اٌمغُ اٌٝ اٌمطبػبد اٌّخزٍفخ ِٓ اٌّغزّغ  -4

 ٚرٛع١ٗ ثؾٛس أعبرزرٗ ٌؾً ِؾبوٍُٙ
  

 تطبٍك الممٍاس الستخزاج حدم الفدىة:

اٌّؼ١بس اٌزٟ رُ رق١ّّٙب فٟ مٛء اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رُ اػزّذد اٌٍغٕخ لبئّخ فؾـ 

 اعزؼشامٙب عبثمب ٚاٌزٟ رزنّٓ ِؾبٚس اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ا٢ر١خ:

 %5ِؾٛس االعزشار١غ١خ                                -1
 %12ِؾٛس اٌم١بدح ٚاإلداسح                            -2
 %22ِؾٛس أػنبء ا١ٌٙؤح اٌزذس٠غ١خ                   -3
 %15ِؾٛس اٌطٍجخ                                      -4
 %15ِؾٛس اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ  ٚهشق رذس٠غٙب      -5
 %12ِؾٛس اٌجٕٝ اٌزؾز١خ                               -6
 %15ِؾٛس اٌجؾش اٌؼٍّٟ                              -7
 %12ِؾٛس عٛق اٌؼًّ ٚاٌّغزّغ                     -8
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 املوارد البشرية. -أوال:

 (: حتديد الفجوة حسب املعيار القياسي املتحقق فعال1جدول )

 فقرات معيار)التدريسيٌن( ت

 حسب املؤشرات

املعيار 
 القياسي

النسب 
املتحققة 

 فعال 

 النتيجة  الفجوة 

نسبة محلة الدكتوراه ) لقب أستاذ ( إىل عدد التدريسيٌن  1
 سليب  %9 %1 %10 اإلمجايل.

نسبة محلة الدرجات العلمية )أستاذ + أستاذ مساعد( إىل  2
 اجيايب  %3 %7 %10 عدد التدريسيٌن اإلمجايل.

 سليب  %2 %8 %10 نسبة محلة شهادة الدكتوراه إىل عدد التدريسيٌن اإلمجايل. 3
( سنة إىل عدد 02-11مدة خدمة التدريسيٌن للفئة ) 4

 سليب  %3 %7 %10 التدريسيٌن اإلمجايل.
 
5 

( 44-53أعمار التدريسيٌن ضمن الفئات العمرية )
 سليب  %1 %9 %10 (إىل عدد للتدريسيٌن اإلمجايل.34-43و)
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 (: حتديد الفجوة حسب املعيار القياسي واملتحقق فعالً )املوظفٌن والعمال(0جدول )
 فقرات معيار)املوظفٌن والعمال( ت

 حسب املؤشرات
املعيار 

 القياسي
النسب 

املتحققة 
 فعال 

 النتيجة  الفجوة 

نسبة املوظفٌن)دبلوم عايل + بكالوريوس + دبلوم فين(    1
 اجيايب  %2 %17 %15 اىل عدد املوظفٌن اإلمجايل.

نسبة عدد املوظفٌن )إعدادية + متوسطة + ابتدائية( اىل  2
 سليب  %1 %4 %5 عدد املوظفٌن اإلمجايل.

العمال )يقرا ويكتب( إىل عدد املوظفٌن نسبة عدد  3
 سلبية  %3 %2 %5 اإلمجايل.

 -52نسبة عدد املوظفٌن من الفئة العمرية للموظفٌن ) 4
 سليب  %11 %4 %15 (سنة اىل عدد للموظفٌن اإلمجايل.59

-11نسبة عدد املوظفٌن ممن لديهم خدمة ضمن فئة ) 5
 سليب %4 %11 %15 ( سنة اىل عدد املوظفٌن اإلمجايل.02

 
 (:حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعالً ) البىن التحتية (5اجلدول )
املعيار  فقرات معيار) البىن التحتية (حسب املؤشرات        ت

 القياسي
النسب 

 املتحققة 
 النتيجة  الفجوة 

 سليب  %10 %80 %90 نسبة توفر أبنية عمادات كليات اجلامعة. 1
 سليب  %70 %20 %90 األبنية امللحقة يف كليات اجلامعة.نسبة توفر  2
 سليب  %10 %80 %90 نسبة توفر القاعات واملراكز امللحقة يف كليات اجلامعة. 3
 سليب  %10 %80 %90 نسبة توفر أبنية األقسام العلمية يف كليات اجلامعة. 4
 سليب  %10 %80 %90 نسبة توفر امللحقات األخرى يف كليات اجلامعة. 5
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 (: حتديد الفجوة حسب املعيار القياسي واملتحقق فعالً )البحوث واجملالت العلمية والتأليف والرتمجة (4جدول )
 فقرات معيار )البحوث واجملالت العلمية( ت

 حسب املؤشرات
املعيار 

 القياسي
النسب 

 املتحققة فعال 
 النتيجة  الفجوة 

 سليب  %3 %19 %22 عدد التدريسيٌن.نسبة عدد البحوث املنشورة إىل  1
 سليب  %5 %7 %12 نسبة عدد البحوث املنشورة يف اخلارج إىل عدد البحوث اإلمجايل. 2
 سليب  %2 %2 %2 نسبة عدد الكتب املؤلفة واملرتمجة إىل عدد التدريسيٌن اإلمجايل. 3
  %3 %19 %22 نسبة عدد الكليات اليت تصدر جملة علمية إىل عدد كليات اجلامعة. 4

 
 

 (: حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل)طلبة الدراسات األولية الصباحية(3جدول )
 فقرات معيار) الطلبة الصباحي( ت

 حسب املؤشرات
النسب  املعيار القياسي

 املتحققة فعال 
 النتيجة  الفجوة 

    (10 -1) طالب( التخصصات الطبية. –)تدريسي  -أ
    (20 -1) طالب( التخصصات العلمية. –)تدريسي   -ب
 اجيايب  صفر  (38-1) (38 -1) طالب( التخصصات اإلنسانية. –)تدريسي   -ج
 اجيايب  صفر   (50-1) (50-1) أعداد الطلبة إىل قاعة التدريس -د

 
 (: حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعالً )طلبة الدراسات العليا(6جدول )

 فقرات معيار )طلبة الدراسات العليا( ت
 حسب املؤشرات

 املعيار
 القياسي

 املتحقق
 فعال

 النتيجة الفجوة

 اجيايب  %3 (10-13) (10-13) عدد الطلبة املقبولٌن إىل أعداد الطلبة املخطط هلم. 1
 اجيايب  صفر  (13-1) (13-1) طالب(. –)تدريسي   2
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 املعيار واملتحقق فعالً )خدمة اجملتمع / آليات التعاون مع اجملتمع((:حتديد الفجوة حسب 7جدول )
 فقرات معيار )خدمة اجملتمع( ت

 حسب املؤشرات
 املعيار

 القياسي
النسب املتحققة 

 فعال 
 النتيجة الفجوة

1 
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا 
بفعالية يف خدمة اجملتمع إىل عدد هيئة 

 التدريس اإلمجايل.
100% 80% 

20 % 
 اجيايب 

 نسبة نشاطات كليات اجلامعة يف خدمة اجملتمع. 2

 -أ
حمور النشاطات يف جمال العلوم اإلدارية 

 واالقتصادية واحملاسبية.
100%  

 
 

 -ب
حمور النشاطات يف جمال العلوم القانونية 

 والتشريعية.
100%  

 
 

    %100 حمور النشاطات الطبية وصحة اجملتمع. -ج
    %100 حمور النشاطات العلوم الصرفة. -د

  %20 %80 %100 حمور أنشطة العلوم اإلنسانية. -هـ 
  %30 %70 %100 حمور النشاطات الفنية والرياضية. -و
    %100 حمور العلوم اهلندسية. -ز

 
 (:حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل)التعليم والتدريب املستمر(8جدول )

 فقرات معيار )التعليم والتدريب املستمر(   ت
 حسب املؤشرات

املعيار 
 القياسي

النسب 
املتحققة 

 فعال

 النتيجة الفجوة 

1 

نسبة عدد املشاركٌن يف الدورات التدريبية من أعضاء هيئة 
التدريس يف القسم إىل جمموع عددهم  اإلمجايل يف كليات 

 اجيايب  %5 %20 %25 اجلامعة.

2 
املشاركٌن يف الدورات التدريبية من املوظفٌن إىل نسبة عدد 

 اجيايب  %3 %25 %25 نسبة العدد اإلمجايل للموظفٌن يف كليات اجلامعة.
 سليب  %10 %15 %25نسبة عدد املشاركٌن يف ورش العمل من التدريسيٌن اىل  3
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جمموع أعضاء هيئة التدريس يف القسم بالنسبة للتدريسيٌن 
 يف كليات اجلامعة.

4 
نسبة عدد املشاركٌن يف ورش العمل من املوظفٌن يف اجلامعة 

 سليب  %15 %10 %25 اىل جمموع املوظفٌن يف كليات اجلامعة.

5 
نسبة عدد املشاركٌن يف الدورات التدريبية خارج اجلامعة من 

 سليب  %18 %2 %20 التدريسيٌن اىل عدد التدريسيٌن اإلمجايل.

6 
الدورات التدريبية خارج اجلامعة من نسبة عدد املشاركٌن يف 

املوظفٌن يف القسم اىل العدد اإلمجايل للموظفٌن يف كليات 
 سليب %1 %2 %20 اجلامعة .

7 
نسبة عدد الدورات املقامة يف اجلامعة )التعليم املستمر( اىل 

 سليب %50 %50 %100 عدد الدورات املخططة.
 
 

 واملتحقق فعالً )املكتبة العلمية واملعلوماتية((: حتديد الفجوة حسب املعيار 9جدول )
 فقرات معيار )املكتبة العلمية واملعلوماتية(          ت

 حسب املؤشرات                      
املعيار 

 القياسي
النسب 

املتحققة 
 فعال 

 النتيجة  الفجوة 

طالب(  -عدد الكتب اإلمجايل إىل عدد الطلبة اإلمجايل   ) كتاب 1
. 

 اجيايب  صفر  (13-1) (13-1)

 
2 

–عدد الطلبة اإلمجايل إىل عدد عناوين الكتب املتوفرة )طالب 
 عنوان(.

 اجيايب  صفر  (1-31) (1-13)

عدد طلبة الدراسات العليا إىل عدد الدوريات واجملالت العلمية  3
 دورية(. -املتوفرة ) طالب 

 اجيايب  صفر  (1-13) (1-13)

الدراسات العليا إىل عدد الرسائل واالطاريح عدد طلبة  4
 رسالة(. -اجلامعية)طالب

 اجيايب صفر (1-13) (1-13)

 اجيايب صفر (13-1) (13-1) عدد الطلبة من رواد املكتبة إىل العدد اإلمجايل للطلبة باجلامعة. 5
كتاب معار( -عدد الطلبة اإلمجايل إىل عدد الكتب املعارة )طالب 6

. 
 اجيايب  صفر   (1-31) (1-13)
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عدد املوظفٌن ذوي االختصاص يف املكتبات إىل إمجايل املوظفٌن  7
 يف مكتبات كليات اجلامعة.

 اجيايب صفر (2-10) (2-10)

عدد مستخدمي املكتبة االفرتاضية إىل جمموع التدريسيٌن وطلبة  8
 الدراسات العليا.

 اجيايب  صفر  (1-10) (1-10)

 
 
 

 حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعالً )التدريس واملناهج التعليمية((: 12اجلدول)
  ت

 فقرات معيار)التدريس واملناهج التعليمية(
 حسب املؤشرات 

النسب  املعيار القياسي
املتحققة 

 فعال 

 النتيجة  الفجوة 

استخدام اسرتاتيجيات التدريس املعاصرة إىل العدد الكلي  1
 للتدريسيٌن.

 اجيايب  صفر  10% 10%

عدد املقررات الدراسية أسبوعيا إىل عدد الساعات املعتمدة يف   2
 كليات اجلامعة.
 ساعة( -)مقرر                

 اجيايب  صفر  72% 72%

 
 

 قسم علم االجتماع )بكالوريوس(
 الدراسات العليا )ماجستًن علم االجتماع ( 

 النظام املتبع هو نظام )الكورسات( 
 الشهادة اليت متنحها الكلية 

 التوصيف الشهادة الشهادة 
 علم االجتماع بكالوريوس
 علم االجتماع  ماجستًن 

 
 

 نبذة عن تأسيس قسم االجتماع.

وذلك لمتطلبات سوق العمل والحاجة الماسة إلى هذا  4002تأسس قسم علم االجتماع عام 
االجتماعٌٌن المدربٌن على دراسة  التخصص نظرا لكونه ٌمد مؤسسات المجتمع بالباحثٌن
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المشكالت االجتماعٌة والعمل على اٌجاد الحلول المناسبة لها ، إلى جانب تزاٌد االهتمام بدراسة 
المجتمعات على اختالف ثقافاتها فً ظل حركة التطورات الحدٌثة والمتسارعة على األصعدة 

صادٌة وغٌرها والتً تسٌر ضمن نظام كافة سواء أكانت االجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة واالقت
العولمة ، األمر الذي دفع إلى استحداث هذا القسم كونه المتخصص فً دراسة هذه المتغٌرات 

وما ٌنتج عنها من انعكاسات على الفرد والمجتمع على حد سواء . وخرج القسم منذ تأسٌسه إلى 
ماجستٌر فً العام الدراسً اآلن أحد عشر دورة كما قام القسم باستحداث دراسات علٌا / 

4002-4002 
 

 الرؤٌة

ٌرمً علم االجتماع الى تحقٌق اهداف اجتماعٌة وعلمٌة بما ٌنسجم والتوجهات االجتماعٌة من 
خالل دراسة المجتمع من منظور علمً ٌساعد الطلبة على فهم مجتمعهم والمساهمة فً اعادة 

 ً مرحلتً البكلورٌوس والماجستٌر .بناءِه عن طرٌق مراعاة معاٌٌر الجودة االكادٌمٌة ف

 الرسالة 

التطوٌر المستمر فً مجاالت التدرٌس والتدرٌب والبحث العلمً وخدمة المجتمع ، عن طرٌق 
  .إستراتٌجٌات  وبرامج أكادٌمٌة وشراكات مع مختلف قطاعات المجتمع

 
 االهداف

  .االجتماع وفروعه كافةإعداد وتأهٌل الكفاءات العلمٌة المدربة فً مجاالت علم  -0

خدمة البحث العلمً المتعلق بالظواهر والقضاٌا والمشكالت االجتماعٌة التً تحصل فً  -4
  المجتمع العراقً

بناء شراكات بٌنٌة مع قطاعات المجتمع من خالل إعداد وتنفٌذ البرامج والدورات  -3
  .واالستشارات االجتماعٌة والمشروعات البحثٌة

  .األقسام العلمٌة المماثلة فً المؤسسات األكادٌمٌة محلٌا وعربٌا عالمٌاالتوأمة مع  -2

اإلسهام الفاعل فً البرامج المختلفة لخدمة المجتمع العراقً، كالجوانب التطوعٌة والتوعوٌة  -5
  .والتنموٌة

إعداد باحثٌن اجتماعٌٌن متخصصٌن أكادٌمٌاً ومٌدانٌاً )نظرٌا وعملٌا( للعمل فً مختلف  -2
  .جاالت العمل االجتماعً ، وتمكٌنهم من إكمال دراستهم العلٌا فً علم االجتماعم

رفد قطاعات المجتمع بالكوادر المهنٌة المتخصصة ، التً تملك المهارات العلمٌة والتقنٌة  -2
 .للمساعدة فً تنمٌته وتطوٌره

قضاٌا والمشكالت إكساب الطلبة المهارات األساسٌة فً البحث العلمً الالزم لدراسة ال  -8
  .االجتماعٌة والمساعدة فً حلها ، فضال عن إكسابهم أخالقٌات البحث العلمً

  .معرفه وفهم النظرٌات والمدارس الفكرٌة فً علم االجتماع -9
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القدرة على جمع البٌانات كمٌة كانت أم كٌفٌة وتحلٌلها وإعداد تقارٌر عنها ، فضال عن  -00
  .مسوح االجتماعٌةإجراء البحوث المٌدانٌة وال

  .القدرة استخدام أسالٌب حل المشكالت سواء بٌن اإلفراد أو فً إطار مؤسسً بكفاءة -00
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 جامعة بابل
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 مــــــــــــــــــــــــــعن القسصرة ــــــــــــــــــــــــــذة مختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنب -أوال :
ىـ، بفرعيو القدًن واإلسالمي، خيتص الفرع القدًن  4242 –م  4002تأسس قسم علم االثار صيف عام     

بدراسة حضارة بالد الرافدين القددية وتشمل ىذه الدراسة اللغات القددية ) السومرية  واالكدية ( فضاًل عن فن 
ية ) ادلعابد ووالزقورات وادلزارات ( وادلدنية ) القصور والدور وادلخازن واحلصون ...أخل ( .   العمارة بكل أنواعها الدين

 األختام البارز واسجمسم والصناعات ادلعدنية والعايية وصناعة ُت) النحت  أنواعهاكذلك احلال بالنسبة للفنون بكل 
 (  اخلوادلالبس ..  واألسلحةادلنبسطة واالسطوانية واحللي  

والعصور  اإلسالميوالفنية للعصور اليت سبقت العصر  ادلعمارية بدراسة ادلخلفات الكتابية و اإلسالميهتم الفرع وي
اخلطوط  فضاًل عن العمائر الدينية وادلدنية )  وأنواعوقد مشلت الدراسة يف ىذا الفرع اجلوانب الكتابية  اإلسالمية

( وبيان الطرز والزخارف الفنية اليت اشتملت عليها كذلك  اخلازن ...واحلمامات وادلخ اإلمارةادلسايد والقصور ودور 
 (  اخلواجلرار .... األواينوادلالبس   واألسلحة)الزخارف واحللي    اإلسالميةاحلال بالنسبة للفنون 

ىل نشر لنشر التوعية االثارية بُت عامة الناس، كما يسعى إ اآلثارويتوخى القسم إعداد باحثُت ومتخصصُت يف حقل 
القدًن   األدىنادلعرفة العلمية اخلاصة باحلضارات القددية السيما حضارة بالد الرافدين بشكل خاص وحضارات الشرق 

بشكل عام، باعتماد مناىج البحث العلمي، وتنمية النظر النقدي يف التفكَت، واإلسهام يف تنشئة ادلثقف اخلالق 
 وروحياً .ادلؤىل للمشاركة يف تنمية اسجمتمع، فكرياً 

 

 لجنــــــــــــــــــــة اإلعــــــــــــــــــــــــــــداد

 رئيسا                                                              أحمد ناجي سبع.م.د   أ

  عضوا        .د.كاظم جبر سلمان                                    أ.م

 عضوا        علي سداد جعفر                               م.د 

 



 
 
 

 تشخيص الوضع الراهن  -ثانيا :

 الموارد البشرية. -

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

 
 

 فعاًل )الموظفين والعمال(تحديد الفجوة حسب المعيار القياسي والمتحقق : (2جدول )

 فقرات معيار)ادلوظفُت والعمال( ت
 حسب ادلؤشرات

ادلعيـــــــــــــــــــــار 
 القياسي

النســـــــــــــــــــــــــب 
ادلتحققــــــــــــــــــــة 

 فعال 

 النتيجة  الفجوة 

نســــــبة ادلوظفُت)دبلــــــوم عــــــال م بكــــــالوريوس م دبلــــــوم    4
 سليب %42 %4 %41 فٍت( اىل عدد ادلوظفُت اإلمجال.

متوســـــــــــــطة م نســــــــــــبة عــــــــــــدد ادلــــــــــــوظفُت )إعداديــــــــــــة م  4
 سليب  %2 %4 %1 ابتدائية( اىل عدد ادلوظفُت اإلمجال.

 فقرات معيار)التدريسيين( ت

 حسب المؤشرات

المعيــــــــــــــار 
 القياسي

النســـــــــــــــــــــب 
المتحققـــــــــــــة 

 فعال 

 النتيجة  الفجوة 

 نسبة محلة الدكتوراه ) لقب أستاذ ( إىل عدد التدريسيُت اإلمجال. 4
 سليب  51% 1% 00%

نســــــبة محلــــــة الــــــدريات العلميــــــة )أســــــتاذ م أســــــتاذ مســــــاعد( إىل عــــــدد التدريســــــيُت  4
 اجيايب  % 40 %20 %10 اإلمجال.

 اجيايب  %4 %00 %00 نسبة محلة شهادة الدكتوراه إىل عدد التدريسيُت اإلمجال. 3
 اجيايب %40 %10 %50 ( سنة إىل عدد التدريسيُت اإلمجال.40-44مدة خدمة التدريسيُت للفئة ) 2
 
1 

(إىل عـــــــــدد 12-21( و)22-31أعمــــــــار التدريســـــــــيُت ةـــــــــمن الفئـــــــــات العمريـــــــــة )
 اجيايب %1 %51 %00 للتدريسيُت اإلمجال.



 
 
 

نســــــــــــبة عــــــــــــدد العمــــــــــــال )يقــــــــــــرا ويكتــــــــــــب( إىل عــــــــــــدد  3
 سليب  %1 %0 %1 ادلوظفُت اإلمجال.

نســـــــبة عـــــــدد ادلـــــــوظفُت مـــــــن الفئـــــــة العمريـــــــة للمـــــــوظفُت  2
 سليب  %42 %4 %41 (سنة اىل عدد للموظفُت اإلمجال.33 -30)

ـــــديهم خدمـــــة ةـــــمن فئـــــة نســـــبة عـــــدد  1 ادلـــــوظفُت شلـــــن ل
 سليب %42 %4 %41 ( سنة اىل عدد ادلوظفُت اإلمجال.44-40)

 

 البنى التحتية  -
 تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعاًل ) البنى التحتية (: (3الجدول )

 

حســــــــــــــب  فقــــــــــــــرات معيــــــــــــــار) البــــــــــــــٌت التحتيــــــــــــــة (        ت
 ادلؤشرات

ــــــــــــــــــار  ادلعي
 القياسي

النســــــــــــــــــــب 
 ادلتحققة 

 النتيجة  الفجوة 

 سليب  %40 %00 %30 نسبة توفر أبنية عمادات كليات اجلامعة. 4
 سليب  %00 %40 %30 نسبة توفر األبنية ادللحقة يف كليات اجلامعة. 4
ــــــــــات  3 نســــــــــبة تــــــــــوفر القاعــــــــــات وادلراكــــــــــز ادللحقــــــــــة يف كلي

 سليب  %40 %00 %30 اجلامعة.
 سليب  %40 %00 %30 األقسام العلمية يف كليات اجلامعة.نسبة توفر أبنية  2
 سليب %40 %00 %30 نسبة توفر ادللحقات األخرى يف كليات اجلامعة. 1

 

 البحوث والمجالت العلمية والتأليف والترجمة:  -
ـــــــة :(4جـــــــدول ) ـــــــار القياســـــــي والمتحقـــــــق فعـــــــالً )البحـــــــوث والمجـــــــالت العلمي ـــــــد الفجـــــــوة حســـــــب المعي تحدي
 والترجمة (والتأليف 

 فقرات معيار )البحوث واسجمالت العلمية( ت
 حسب ادلؤشرات

ادلعيـــــــــــــــــــــــــــار 
 القياسي

النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
 ادلتحققة فعال 

 النتيجة  الفجوة 

 اجيايب %40 %00 %30 نسبة عدد البحوث ادلنشورة إىل عدد التدريسيُت. 4
  اجيايب %40 %30 %10نســـــــــــبة عـــــــــــدد البحـــــــــــوث ادلنشـــــــــــورة يف اخلـــــــــــارج إىل عـــــــــــدد البحـــــــــــوث  4



 
 
 

 اإلمجال.
 سليب  %5 %2 %40 نسبة عدد الكتب ادلؤلفة وادلًتمجة إىل عدد التدريسيُت اإلمجال. 3
نســـــــبة عـــــــدد الكليـــــــات الـــــــيت تصـــــــدر رللـــــــة علميـــــــة إىل عـــــــدد كليـــــــات  2

 سليب %30 %0 %30 اجلامعة.
 

 الطلبة  -
 طلبة الدراسات األولية الصباحية -1

 والمتحقق فعاًل)طلبة الدراسات األولية الصباحية(تحديد الفجوة حسب المعيار : (5جدول )
 فقرات معيار) الطلبة الصباحي( ت

 حسب ادلؤشرات
ادلعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

 القياسي
النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
 ادلتحققة فعال 

 النتيجة  الفجوة 

أ .4
- 

    (40 -4) طالب( التخصصات الطبية. –)تدريسي 
ب .4

- 
    (40 -4) طالب( التخصصات العلمية. –)تدريسي  

ج .3
- 
طالـــــــــــــــــــــــب( التخصصـــــــــــــــــــــــات  –)تدريســـــــــــــــــــــــي  

 اإلنسانية.
(4- 30) (4-30) 

 صفر 
 اجيايب 

د .2
- 

 اجيايب  صفر  ( 31-4) (31-4) أعداد الطلبة إىل قاعة التدريس

 

 طلبة الدراسات العليا -2
 تحديد الفجوة حسب المعيار والمتحقق فعاًل )طلبة الدراسات العليا(: (6جدول )

 العليا(فقرات معيار )طلبة الدراسات  ت
 حسب ادلؤشرات

 ادلعيار
 القياسي

 ادلتحقق
 فعال

 النتيجة الفجوة

1 
عـــــدد الطلبـــــة ادلقبـــــولُت إىل أعـــــداد الطلبـــــة ادلخطـــــ  

 ذلم.
   

    طالب(. –)تدريسي   2 ال يويد
 



 
 
 

 خدمة المجتمع / آليات التعاون مع المجتمع  -
ـــــق فعـــــالً )خدمـــــة : (7جـــــدول ) ـــــار والمتحق ـــــد الفجـــــوة حســـــب المعي ـــــع تحدي ـــــات التعـــــاون م المجتمـــــع / آلي
 المجتمع(

 فقرات معيار )خدمة اسجمتمع( ت
 حسب ادلؤشرات

 ادلعيار
 القياسي

النســــــــب ادلتحققــــــــة 
 فعال 

 النتيجة الفجوة

4 
نســـــــــبة أعضـــــــــاي ىيئـــــــــة التـــــــــدريس الـــــــــذين 
ــــــــة يف خدمــــــــة اسجمتمــــــــع إىل  شــــــــاركوا بفعالي

 عدد ىيئة التدريس اإلمجال.
00% 01% 

1% 
 اجيايب

 .نشاطات كليات اجلامعة يف خدمة اسجمتمعنسبة  4

 -أ
زلــــــــــــــور النشــــــــــــــاطات يف رلــــــــــــــال العلــــــــــــــوم 

 اإلدارية واالقتصادية واحملاسبية.
400% 0% 

400% 
 سليب

 -ب
زلــــــــــــــور النشــــــــــــــاطات يف رلــــــــــــــال العلــــــــــــــوم 

 القانونية والتشريعية.
400% 50% 

20% 
 اجيايب

 -ج
زلـــــــــــــــور النشـــــــــــــــاطات الطبيـــــــــــــــة وصـــــــــــــــحة 

 اسجمتمع.
400% 0% 

400% 
 سليب

 سليب %400 %0 %400 زلور النشاطات العلوم الصرفة. -د
 اجيايب  %41 %01 %400 زلور أنشطة العلوم اإلنسانية. -ىـ 
 اجيايب %40 %00 %400 زلور النشاطات الفنية والرياةية. -و
 اجيايب %41 %01 %400 زلور العلوم اذلندسية. -ز
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 التعليم والتدريب المستمر  -
 (المستمر والتدريب التعليم) فعالً  والمتحقق المعيار حسب الفجوة تحديد(: 8) جدول

 فقرات معيار )التعليم والتدريب ادلستمر(   ت
 حسب ادلؤشرات

ــــــــــــــــــــــــــار  ادلعي
 القياسي

النســـــــــــــــب 
ادلتحققــــــــــة 

 فعال

 النتيجة الفجوة 

4 

نســـــبة عـــــدد ادلشـــــاركُت يف الـــــدورات التدريبيـــــة مـــــن أعضـــــاي 
اإلمجــــــال يف كليــــــات  ىيئــــــة التــــــدريس إىل رلمــــــوع عــــــددىم 

 اجيايب %4 %40 %30 اجلامعة.

4 
ــــدورات التدريبيــــة مــــن ادلــــوظفُت  نســــبة عــــدد ادلشــــاركُت يف ال

 اجيايب  %0 %41 %41 إىل نسبة العدد اإلمجال للموظفُت يف كليات اجلامعة.

3 
نســـــــبة عــــــــدد ادلشــــــــاركُت يف ورش العمـــــــل مــــــــن التدريســــــــيُت 

  اجيايب %4 %40 %40 كليات اجلامعة.اىل رلموع أعضاي ىيئة التدريس يف  

2 
نســـــــبة عـــــــدد ادلشـــــــاركُت يف ورش العمـــــــل مـــــــن ادلـــــــوظفُت يف 

 اجيايب %40 %41 %41 اجلامعة اىل رلموع ادلوظفُت يف كليات اجلامعة.

1 
نســــــــــبة عــــــــــدد ادلشــــــــــاركُت يف الــــــــــدورات التدريبيــــــــــة خــــــــــارج 

 اجيايب %0 %43 %40 اجلامعة من التدريسيُت اىل عدد التدريسيُت اإلمجال.

5 
خــــــــــارج اركُت يف الــــــــــدورات التدريبيــــــــــة نســــــــــبة عــــــــــدد ادلشــــــــــ

الكليـــــــة مـــــــن ادلـــــــوظفُت اىل العـــــــدد االمجـــــــال للمـــــــوظفُت يف 
 سليب %44 %3 %40 . اقسام الكلية

0 
نســــــــــــبة عــــــــــــدد الــــــــــــدورات ادلقامــــــــــــة يف اجلامعــــــــــــة )التعلــــــــــــيم 

 سليب %52 %21 %400 ادلستمر( اىل عدد الدورات ادلخططة.
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 المكتبة العلمية والمعلوماتية -
 (والمعلوماتية العلمية المكتبة) فعالً  والمتحقق المعيار حسب الفجوة تحديد(: 9) جدول

 فقرات معيار )ادلكتبة العلمية وادلعلوماتية(          ت
 حسب ادلؤشرات                      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ادلعي
 القياسي

النســـــــــــــــــــــب 
ادلتحققـــــــــــــــة 

 فعال 

 النتيجة  الفجوة 

 -عــــــدد الكتــــــب اإلمجــــــال إىل عــــــدد الطلبــــــة اإلمجــــــال   ) كتــــــاب 4
 طالب( .

 اجيايب  صفر  (5-4) (5-4)

 
4 

ــــوفرة )طالــــب  ــــاوين الكتــــب ادلت ــــة اإلمجــــال إىل عــــدد عن عــــدد الطلب
 عنوان(.–

 اجيايب  صفر  (4-3) (4-3)

ــــــــدوريات واسجمــــــــالت  3 ــــــــا إىل عــــــــدد ال ــــــــة الدراســــــــات العلي عــــــــدد طلب
 دورية(. -طالب العلمية ادلتوفرة ) 

 ال يويد   

ـــــــــة الدراســـــــــات العليـــــــــا إىل عـــــــــدد الرســـــــــائل االطـــــــــاري   2 عـــــــــدد طلب
 رسالة(. -اجلامعية)طالب

   
 ال يويد

عــــــــــدد الطلبــــــــــة مــــــــــن رواد ادلكتبــــــــــة إىل العــــــــــدد اإلمجــــــــــال للطلبــــــــــة  1
 باجلامعة.

   
 ال يويد

كتـــــاب -عــــدد الطلبـــــة اإلمجـــــال إىل عـــــدد الكتــــب ادلعـــــارة )طالـــــب 5
 معار( .

 اجيايب  صفر  ( 4-3) (4-3)

عـــــــــــدد ادلـــــــــــوظفُت ذوي االختصـــــــــــاص يف ادلكتبـــــــــــات إىل إمجـــــــــــال  0
 ادلوظفُت يف مكتبات كليات اجلامعة.

 اجيايب (0) (5-4) (5-40)

عــــــــدد مســــــــتخدمي ادلكتبــــــــة االفًتاةــــــــية إىل رلمــــــــوع التدريســــــــيُت  0
 وطلبة الدراسات العليا.

 اجيايب  صفر  (4-4) (4-4)

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 التدريس والمناهج التعليمية  -
 (التعليمية والمناهج التدريس) فعالً  والمتحقق المعيار حسب الفجوة تحديد(: 11) جدول
  ت

 (التدريس وادلناىج التعليميةفقرات معيار)
 حسب ادلؤشرات 

ادلعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
 القياسي

النســـــــــــب 
ادلتحققـــــة 

 فعال 

 النتيجة  الفجوة 

ادلعاصـــــــــــرة إىل العــــــــــــدد اســـــــــــتخدام اســـــــــــًتاتيجيات التـــــــــــدريس  4
 الكلي للتدريسيُت.

 اجيايب  صفر  00% 00%

عــــــــــدد ادلقــــــــــررات الدراســــــــــية أســــــــــبوعيا إىل عــــــــــدد الســــــــــاعات  4
 ادلعتمدة يف كليات اجلامعة.

 ساعة( -)مقرر                
 اجيايب  صفر  33% 33%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

      SWOTتحليل ثالثا : 
 نقاط القوة  -
عن اسجمتمع احملي   على نشر رسالتو على نطاق واسع يشمل الطلبة وادلؤسسة ككل فضالً يعمل قسم االثار  -4

 باجلامعة باالعتماد على الفضاي الرقمي متمثالً مبواقع التواصل 
ها الطلبة تالندوات والورش واالمسيات االدبية واالثارية وادلعرض الكتابية والفنية للقطع اليت انتج اقامة -4

 .ف اسجمتمع بأمهية ىذه احلضارة بأيديهم لغرض تعري
 . أماكن ويهات أكثر إىلرسالة احلفاظ على االثار  إليصالاجلهود  ةضاعفم -3
يتم رسم خطة علمية متكاملة على ادلستويُت النظري ) ادلواد الدراسية / ادلؤمترات / الندوات / الورش /  -2

( وادلستوى الثاين ىو العملي والذي يتضمن التنقيبات االثرية يف ادلوقع التنقييب اخلاص بقسم االثار  ةيالنقاشاحللقات 
قبل ادليالد  ) تل الديلم / دلبات ( وكذلك السفرات العلمية وادليدانية لعدد من ادلواقع االثرية اليت تعود لعصور ما

  .والعصر االسالمي اإلسالميقبل  والعصور ما
ادلركزية والفرعية اليت  عن طريق اللجان قسم ىيكاًل تنظيميًا حيدد من خاللو الصالحيات والوايبات ديتلك ال -1

وتبُت الصالحيات عنصر داخل ادلؤسسة  تشكل سنويًا وتقسم من خالذلا االعمال والوظائف اخلاصة بكل 
باذليكل التنظيمي واإلداري والتوصيف الوظيفي وسياسة اجلودة وتعهد اإلدارة  وادلسؤوليات وادلهام والوايبات اخلاصة 

سنويا ، إذ متارس  فيويد يف القسم جلان متخصصة ُتشكل وقوع بأي نوع من من االخطاي واالشكاليات من ال تالفياً 
 أعماذلا على وفق التخصصات موكلة ذلا . 

مويوداً داخل كل قسم ومؤسسة اثارية فضاًل عن  ي يكون يف العادة االثار ادلوحد والذ خيضع قسم االثار اىل قانون -5
  .خاصة ليتسٌت للجميع االطالع على مواده تعريفية أنو يكون معلناً يف بعض االحيان يف لوحة

 نقاط الضعف  -
اسجمتمع ويف بعض االحيان يكون ىذا الضعف من قبل  يويد ةعف واة  يف فهمها واالدلام هبا من قبل  -4

 .وحىت اجلهات ادلستفيدة بسبب يهلهم بأمهية ىذا القسم الطلبة والعاملُت يف ادلؤسسة 
سوق العمل والسبب ليس يف رسالة القسم او مبخرياتو ولكن السبب يكمن يف رفض باقي رفض   -4

 .ادلؤسسات اليت ترفض رفضاً قاطعاً 
 ادلال المتام عملية التنقيب واكمال متطلبات ادلوقع التنقييب.قلة التخصيص  -3



 
 
 

قلة التواصل مع الداوئر ادلعنية بدراسة االثار أدى اىل تأخر وزلدودية امكانية تطبيق ادلناىج العلمية وعدم  -2
 االفادة منها وباالخص  ترميم ادلباين  أو صيانة اللقى االثرية .

 لتدريب الطلبة على صيانة وترميم االثار.عدم ويود ادلختربات العلمية  -1
 الفرص  -

توظيف واعتماد سلريات ىذا القسم يكمن احلل يف اعتماد نظام مركزي يفرض على باقي من ايل  -4
اسجماالت ) التارخيية واحلضارية /  ادلؤسسات اعتماد سلريات أقسام االثار لكوهنا مؤىلة للعمل يف كافة 

 .وغَتىاالفنية / اذلندسية / العمارية 
عمل ندوات ومؤمترات علمية مع يامعات عادلية عريقة عملت يف  الكثَت من مواقع العراق من أيل  -4

االطالع واجياد احللول ووةع خط  مستقبلية للتعاون والعمل معهم واالستفادة من خرباهتم العلمية 
 والعملية.

 .سُت بقسم االثار عمل منشورات أو إعالنات تثقيفية لزيادة عدد  رغبات الطالب الدار  -3
 التهديدات -

 ربات دولية للتعاون أو التدريب.االمنية اليت متنع استخدام خ  االوةاع -4
 يب الهنا مكلفة .نقاحلاصل يف  التقنيات احلديثة ادلستخدمة يف عمليات الت عدم مواكبة التطور  -4
 بشكل متزايد .رفض سوق العمل خلرجيي االثار ادى اىل قلة ادلتقدمُت على الدراسة يف القسم  -3
ة  يف البحوث العلمية لدى  اخلطر البيئي او االنساين  ادلستمر على ادلواقع واللقى  كون ثغرة كبَت  -2

 دارسي االثار . 
 

 المكونات االساسية للخطة االستراتيجيةرابعا: 
 ةــــــــــــــــــــــــالرؤي

رفد المجتمع المحلي بكوادر اثارية مدربة ومخصصة بعلوم اآلثار المختلفة من خالل تفعيل هيأة       
 .التنقيب ، والتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية 

 

 



 
 
 

 الةــــــــــــــــــــــــــــالرس
لى عامة الناس من أجل المحافظة على إشاعة وتعزيز الوعي الثقافي اآلثاري عند الطلبة أوال، ومن ثم نقله إ       

 للبلد وبصفته موروثا ليس وطنيا فحسب بل انه موروث إنساني. آلثارياو اإلرث الحضاري التراثي 

   
 اكمةــــــــــــــــــــــــالقيم الح

 األمانة العلمية  -4
 االثاريةالشفافية وادلهنية  -4
 ادلعلومات الدقيقة -3
 االنساين خدمة اسجمتمع -2
 يف التنقيب الفريقالعمل بروح  -1
 

 االهداف االستراتيجية
رفد المجتمع والمؤسسات بآثاريين )منقبين آثاريين( ومتخصصين باللغات العراقية القديمة السومرية واألكدية  .1

 )الكتابات المسمارية( .

 التعريف بالحضارات المبكرة وانجازاتها في مختلف ميادين النشاط اإلنساني ) علوم ، فنون ، أدب ( . .2

استظهار المواد العينية الخاصة بالحضارات القديمة وال سيما حضارة بلدنا لرسم صورة متكاملة عن مراحل تطور  .3

 المنجزات الحضارية .

 أستحداث الدراسات العليا ) الماجستير ( لفرع االثار القديمة . .4

 العمل على أستكمال التنقيبات االثرية في موقع دلبات ) تل الديلم ( .5

 

 



 
 
 

 
 

 جدول البرامج المعدة للتنفيذخامسا :

اذلدف 
 االسًتاتيجي

اجلهــــــــــة  اآلليات الربامج
 ادلنفذة

اجلهـــــــــــــــة 
 ادلتابعة

مؤشـــــــــــــــــــــــــــرات 
 النجاح

إعتماد اساليب  -4
التعليم االلكًتوين 
 والتعليم ادلدمج

حــــــــــــث االســــــــــــاتيذ 
ـــــــى تبـــــــٍت طـــــــرق  عل
حديثـــــة يف التعلــــــيم 

 ادلدمج

مــــن  كتــــاب شــــكر وتقــــدير لالســــتاذ 
اجلــــــــامعي الــــــــذي يعتمــــــــد االســــــــاليب 

 ادلتعددة يف التعليم ادلدمج، 
فضــــــــــال عــــــــــن ذلــــــــــك االبــــــــــداع يف  -

اجيـــــــــاد الطـــــــــرق ادلناســـــــــبة يف التعلـــــــــيم 
 ادلدمج

 الكلية
 
 

 التدريسي

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 العلمي 

تفاعليىـــــــة الطلبـــــــة  زيـــــــادة
 %00بنسبة 

متكُت وبناي قدرات  -4
 الكوادر التدريسية

العمــــــــــــــــــــــــــــــل 
ـــــادة  علـــــى زي
احلاصـــــــــــــــلُت 
علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
شـــــــــــــــــــــــــــهادة 
  الدكتوراه

رفــــــــع نســــــــية احلاصــــــــلُت علــــــــى  -
 الدكتوراه

 اتبورشـــــ التدريســـــي  اشـــــراك  -
افًتاةــــــــــــــــيىة تطــــــــــــــــور تطــــــــــــــــور 

 اساليبو العلمية

ادلعـــــــــــــــــــــــــــــاون 
 العلمي

 
 التدريسي

 

ادلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون 
 العلمي 

ارتفــــــــــــــــــــاع نســــــــــــــــــــبة أداي 
التدريســـــــــــــــــــــي بنســـــــــــــــــــــبة 

11% 

التعاون والتواصل  -3
مع منظمات 

 اسجمتمع احمللي حلل
 مشكالهتا

 

حـــــث والـــــزام طلبـــــة 
الدراســـــات االوليـــــة 
ـــــــــــــــــع  بدراســـــــــــــــــة واق

 ادلواقع االثارية 
 

ــــــــــــــــب  - ــــــــــــــــادرة الطال بزيــــــــــــــــارة مب
 ادلتحف وادلباين الًتاثية

تقــــدًن يــــائزة ففيزيــــة ألفضــــل  -
 ميداين حبث
 

 الطالب
 

 الكلية
 
 

ادلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون 
 العلمي

 
 
 
 
 

ـــــــــاد  الطلبـــــــــة  عـــــــــدد ازدي
الزائـــــــــــــــــــرين للمتحـــــــــــــــــــف 

بنســـــــبة وادلبـــــــاين الًتاثيـــــــة 
50% 



 
 
 

 
ل مشاريع يو ف -2

الطلبة اىل مشاريع 
 علمية

 
تســــــــــخَت وتفعيــــــــــل 
حبــــــوث الدراســــــات 
االوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ) 
ادليدانيــــــــــــــة( حلــــــــــــــل 
العقبــــــــات العلميــــــــة 
 واحلفاظ عليها.

 
مفافــــة الكليــــة لــــدوائر الدولـــــة  -

ذات العالقــــــــــــــــــــــة لتزويــــــــــــــــــــــدىا 
  بالوثائق ادللطوبة يف البحث

ــــــــــة الدراســــــــــات حــــــــــث  – طلب
ـــــدوائر  االوليـــــة بالتعـــــاون مـــــع ال
 ادلعنية

 
 لكليةا
 
 

االقســــــــــــــــــــــــام 
 العلمية

 
 عميد الكلية

 
 

ادلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاون 
 العلمي

 
ـــــــــــــــــــــــاد البحـــــــــــــــــــــــوث  أزدي

 %14العلمية بنسبة 

تطبيق أفضل معايَت  -1
 اجلودة

ـــــــــــــــــــى  العمـــــــــــــــــــل عل
 القســــــــــــــم دخــــــــــــــول 

ةـــــــــمن مؤشــــــــــرات  
 االعتماد احمللي

مـــــــن خــــــــالل اتبـــــــاع ســــــــياقات  -
 اجلودة اجلامعية

تـــــدريب مالكـــــات متخصصـــــة  -
 بالتوثيق

 وةع خطة فسُت -
 تطبيق احلوكمة االلكًتونية -

ارتفـــــــــــــــاع نســــــــــــــــية االداي  عميد الكلية الكلية
 %50بنسبة 
 

 سُتالعمل على ف -5
لتلبية ادلوارد البشرية 
 متطلبات الكلية

 تـــــــــــدريب وتطـــــــــــوير
بأعتمـــــاد القـــــدرات 

بـــــــــــــرامج احلوكمـــــــــــــة 
 االلكًتونية

زيــــادة عــــدد ادلعيــــدين والعقــــود  -
لســـــــــــد الـــــــــــنقص يف االقســـــــــــام 

 العلمي .
 

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبة 
التوظيـــــــــــــــــــف 

 وادلالك
 
 
 

تنميـــــــــة قـــــــــدرات ازديــــــــاد  عميد الكلية
بنســــــــبة  ادلــــــــوارد البشــــــــرية

50% 

 
 



 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث البحث العلمً

 جامعة بابل

 اآلداب  كلٌة

 قسم اللغة العربٌة

 0202 -0202الخطة االستراتٌجٌة للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 دهدا  والمشررا  القٌاسٌة للكلٌة( العملٌة التطبٌقٌة للخطة االستراتٌجٌة وفق اال2جدول رقم )

 



 
 
 

 

 

 

   SWOTحلٌل ت

 نقاط الضع  نقاط القوة

 التوقٌ  الزمنً مسشولٌة التنفٌذ مشررا  القٌاس المخرجا  المطلوبة الهد 

التعلٌم االلكترونً 
 والتعلٌم المدمج 

مختبرا  مجهزة بكافة  تعلٌم متمتع بجودة عالٌة 
الوسائل الحدٌثة 

 ووجود كادر متمرس 

قسم اللغة 
 العربٌة

 

0202 222% 

تعزٌز البنى التحتٌة 
 للكلٌة 

مختبرا  محدثة ومجهزة 
بالتكنولوجٌة والتقنٌا  

 الحدٌثة 

 

 مختبرا   2

قسم اللغة 
  العربٌة

 
 
 
 

0202 
 

0202 
 

0202 

22% 
 
21% 

21% 

استكمال البنى التحتٌة 
 والمبانً

 قاعا  دراسٌة 
 

انراء قاعا  دراسٌة 
 0عدد 
 

قسم اللغة 
  العربٌة

 

0202  
 

0201  

22% 
 
22% 

تطبٌق أفضل معاٌٌر 
 الكلٌة الجودة 

فً   القسمدخول  
 عبرالتصنٌفا  العالمٌة 

تطبٌق مشررا  الجودة 
العالمٌة فً التعلٌم العالً 

 والبحث العلمً 

اتباع معاٌر مواصفة  -
 االٌزو 

تدرٌب مالكا   -
 متخصصة بالتوثٌق

 وضع خطة تحسٌن   -
تطبٌق الحوكمة  -

والنرر فً االلكترونٌة 
ذا  تصنٌفا  مجال  
 عالمٌة

قسم اللغة 
  العربٌة

 

0202 
0200 
0202 
0202 
0201 

22% 
21% 
02% 
01% 
22% 

تمكٌن 
الكوادر 

 التدرٌسٌة 

رفع نسبة 
الحاصلٌن على 
الدكتوراه مقارنه 

 بالماجستٌر

نسبة اعلى من حملة 
رهادة الدكتوراه 

مقارنة بحملة رهادة 
 الماجستٌر

قسم اللغة 
 العربٌة 

0200 
0202 
0201 

01% 
22.22% 
20.1% 
 

تدرٌب وتطوٌر وتنمٌة 
الموارد البررٌة 
واستثماردها لتلبٌة 
متطلبا  الجامعة  

 والمجتمع  

تطوٌر خبرا  
مالك التدرٌسً 
والطلبة فً 

التعلٌم 
اإللكترونً 
وتقنٌا  
 الحاسوب

دورا  وورش تدرٌبٌة 
  لهذا الغرض

قسم اللغة 
 العربٌة 

0200 
0202 
0202 

12% 
51% 
222% 

تجهٌز قاعة 
المناقرا  

والمشتمرا  والندوا  
 وتحدٌثها

النهوض بالواقع 
العلمً والثقافً 
للتدرٌسٌٌن 
والطلبة فً 
 األولٌة والعلٌا

دورا  وورش 
 وندوا  ومناقرا 

قسم اللغة 
  العربٌة

 

0200-
0202 

02% 



 
 
 

  



 
 
 

رشٌة ورسالة واضحة وموثقة وٌتم مراجعتها  القسممتلك ٌ
من مواكبتها للتطور العلمً  ومتطلبا  سوق دورٌا للتأكد 

 العمل 

والرسالة وفق متطلبا   الٌة ثابته لمراجعة الرشٌةتوجد 
 0200-0202سوق العمل، وقد تم  مراجعتها للعام الحالً 

بنرر رسالته ورشٌته على نطاق واسع ٌرمل  القسمقوم ٌ
الى الرركاء فً سوق  باإلضافةلبة والعاملٌن فٌها الط

 العمل والمستفٌدٌن من مخرجاتها 

لك رشٌة ورسالة موثقة ومنرورة فً اكثر القسم ٌمرغم ان 
من مكان اال انه ٌوجد ضع  واضح فً فهمه والمام بها من 
قبل العاملٌن فً المشسسة والطلبة المستفٌدٌن من مخرجاتها 

لنرردها على نطاق واسع. وقد ُنرر   عمال اكثر مما ٌتطلب
-0202رسالة القسم ورشٌته فً موقع القسم للعام الحالً 

0200 

متطلبا  سوق العمل الى حد ما حسب  القسمتحقق رسالة 
 استطالعا  الراي الموثقة 

ضع  اعتماد المشسسا  التعلٌمٌة والتربوٌة والحكومٌة فً 
اعتماد برامج القسم ورسالته فً تطوٌر بنٌتها التحتٌة 

  ورشادها 

ٌتم بناء الخطط استنادا الى برنامج زمنً دقٌق ومحدد 
 ودراسا  علمٌة ومٌدانٌة 

ٌرسم القسم الخطط والبرامج بالتراور مع عمادة الكلٌة 
ٌبدأ ببداٌة كل عام دراسً وٌنتهً ضمن برنامج سنوي 

 بنهاٌته

دهٌاكل تنظٌمٌة كلٌة وجزئٌة تتم مراجعتها  القسممتلك ٌ
 بصورة دورٌة 

تقوم إدارة القسم برسم دهٌاكل تنظٌمٌة إدارٌة لكل عام دراسً 
 وتتم مراجعتها وتعدٌلها بصورة جزئٌة أوكلٌة بصورة سنوٌة 

لعراقٌة وٌتوفر القوانٌن الخاصة بالجامعا  ا القسمطبق ٌ
 دلٌل مسشولٌا  وصالحٌا  الجامعة والكلٌة والفرع 

 الكلٌةفً الوق  الحالً من قبل  للقسمٌتم وضع المٌزانٌة 
 وفق المٌزانٌا  السابقة 

  القسممٌن الصحً لمنتسبً عدم وجود انظمة للتأ تتوفر قواعد السلوك الوظٌفً لكافة منتسبً الجامعة 

توفر نظام واضح لتلقً مقترحا  المنتسبٌن من تدرٌسٌن 
 وموظفٌن وطلبة وركوادهم وكٌفٌة التعامل معهم 

ٌٌن ن وانما ٌتم التعٌصالحٌة االختٌار فً التعٌلٌس للقسم 
 صوره مركزٌة ب

من اعضاء الهٌئة  القسموجود خطة تحدد احتٌاجا  
 التدرٌسٌة وتخصصاتهم مستنده الى رشٌتها وادهدافها 

نسبة الطلبة بالنسبة للهٌاكل التدرٌسٌة بدأ ٌتضاءل بسبب قلة 
  الوافدٌن إلى الكللٌة عموما والقسم خصوصا.

التعلٌما  واالنظمة واالدلة االررادٌة التً  القسمال توجد فً  التعلٌمٌة انظمة محددة لقبول الطلبة فٌها  القسمتتوفر فً 
 تسهل اقامة ودراسة الطلبة االجانب 

 برئٌس القسم متمثلةدهٌكلٌة منظمة  القسم متلكٌ
العلمٌة ولجان البحث لألولٌة والعلٌا واللجنة  والمقررٌن
عن تخطٌط وتنظٌم سٌر العملٌة البحثٌة  ةالمسشولالعلمً 
  القسمفً 

ٌمتلك القسم دهٌكلٌة واضحة ممثلة برئٌس القسم ومقررٌن 
لألولٌة والعلٌا وٌتكفل رئٌس القسم بتركٌل اللجان العلمٌة 
واللجنة االمتحانٌة ولجنة الدراسا  العلٌا واللجان التنظٌمٌة 
على المستوٌٌن اإلداري والعلمً لرسم الخطط والبرامج 

  بركل سنوي ودوري

افة المستلزما  البحثٌة للباحثٌن الى توفٌر ك القسمسعى ٌ
سواء من بنى تحتٌة مختبرا  ، مستلزما  ، اجهزة ، 

وإقامة مشتمرا  وندوا  بالتعاون مع مواد مختبرٌة ، 
 مشسسا  عربٌة ودولٌة

عقد القسم دهذا العام الدراسً مشتمرا بالتعاون مع مدرسة 
األساتذة العلٌا بمستغانم/ فً الجمهورٌة الجزائرٌة، بحسب 
االتفاقٌا  الدولٌة بٌن العمادة والمدرسة العلٌا. وتسعى إدارة 

ضمن الخطة البحثٌة.  0202القسم إلى عقد مشتمر فً عام 
إضافة إلى انعقاد العدٌد من الندوا  والمحاضرا  لباحثٌن 
من داخل العراق وخارجه وبالتعاوان مع مشسسا  من داخل 

  العراق وخارجه فً انعقاددها.
 

 الموارد البشرية. -أوال:

 حتديد الفجوة حسب املعيار القياسي املتحقق فعال: (1جدول )



 
 
 

 
 حتديد الفجوة حسب املعيار القياسي واملتحقق فعاًل )املوظفٌن والعمال(: (2جدول )
 فقرات معيار)املوظفٌن والعمال( ت

 حسب املؤشرات
املعياااااااااااااااااااااار 

 القياسي
النساااااااااااااااااااااااااب 
املتحققاااااااااااااااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

نسااااااظ  املوظفٌن)عايلااااااوو يااااااال م ا ااااااالوريوس م عايلااااااوو    1
   ال يوجد %66 فين( اىل يدع املوظفٌن اإلمجال.

نسااااااااااااظ  ياااااااااااادع املااااااااااااوظفٌن ) يداعياااااااااااا  م متوسااااااااااااا   م  2
   اليوجد %26 ااتدائي ( اىل يدع املوظفٌن اإلمجال.

)يقاااااااااااارا وي تااااااااااااب(  ىل ياااااااااااادع نسااااااااااااظ  ياااااااااااادع العمااااااااااااال  3
   ال يوجد %26 املوظفٌن اإلمجال.

نساااااااظ  يااااااادع املاااااااوظفٌن مااااااا  الف ااااااا  العمريااااااا  ليلماااااااوظفٌن  4
 سيليب   ال يوجد %66 (سن  اىل يدع ليلموظفٌن اإلمجال.39 -36)

 سيليب  ال يوجد %66نساااااظ  يااااادع املاااااوظفٌن مااااا  لااااادي    دمااااا   ااااام  ف ااااا   5

 فقرات معيار)التدريسيٌن( ت

 حسب املؤشرات

املعياااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
املتحققاااااااااااااااااااااااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 

نسااااااااااااظ  هيلاااااااااااا  الااااااااااااد تورا  ) لقااااااااااااب  سااااااااااااتا  (  ىل ياااااااااااادع  1
   جيايب %28.44 %41.66 %76 التدريسيٌن اإلمجال.

نسااااظ  هيلاااا  الاااادرجات العيلمياااا  ) سااااتا  م  سااااتا  مسااااايد(  2
 اجيايب  .% %62.5 %56  ىل يدع التدريسيٌن اإلمجال.

نسااااااااااظ  هيلاااااااااا  شاااااااااا اعة الااااااااااد تورا   ىل ياااااااااادع التدريساااااااااايٌن  3
   جيايب %5 %75 %86 اإلمجال.

( سااااااااااان   ىل 26-11مااااااااااادة  دمااااااااااا  التدريسااااااااااايٌن ليلف ااااااااااا  ) 4
   جيايب %6 %75 %66 يدع التدريسيٌن اإلمجال.

 
5 

( 44-35 يمااااااااار التدريساااااااايٌن  اااااااام  الف ااااااااات العمرياااااااا  )
   جيايب %16 %66 %76 ( ىل يدع ليلتدريسيٌن اإلمجال.54-45و)



 
 
 

 ( سن  اىل يدع املوظفٌن اإلمجال.11-26)
 

 واملتحقق فعاًل ) الظىن التحتي  (حتديد الفجوة حسب املعيار :(3اجلدول )
فقااااااااااااااارات معياااااااااااااااار) الظاااااااااااااااىن التحتيااااااااااااااا  (حساااااااااااااااب         ت

 املؤشرات
املعيااااااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااااااااااااااااب 
 املتحقق  

 النتيج   الفجوة 

  اجيااي  %16 %86 %96 .القس نسظ  توفر  اني   1
 سيليب  %76 %26 %96 .القس نسظ  توفر األاني  امليلحق  يف  2
   جيايب %5 %85 %96 القس نسظ  توفر القايات واملرا ز امليلحق  يف  3
   جيايب %5 %85 %96 يف  يليات اجلامع . القس نسظ  توفر  اني   4
   اليوجد %96 نسظ  توفر امليلحقات األ رى يف  يليات اجلامع . 5

 
 

)الظحاااااااوث والاااااااالت العيلميااااااا  والتااااااا لي   القياساااااااي واملتحقاااااااق فعاااااااالً حتدياااااااد الفجاااااااوة حساااااااب املعياااااااار : (4جااااااادول )
 والرتمج  (

 فقرات معيار )الظحوث والالت العيلمي ( ت
 حسب املؤشرات

املعياااااااااااااااااااااااااااار 
 القياسي

النسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
 املتحقق  فعال 

 النتيج   الفجوة 

   جيايب %6 %96 %96 نسظ  يدع الظحوث املنشورة  ىل يدع التدريسيٌن. 1
الظحاااااااااااوث املنشاااااااااااورة يف ا اااااااااااارج  ىل يااااااااااادع الظحاااااااااااوث نساااااااااااظ  يااااااااااادع  2

 سيليب  %35 %15 %56 اإلمجال.
   جيايب %4 %6 %16 نسظ  يدع ال تب املؤلف  واملرتمج   ىل يدع التدريسيٌن اإلمجال. 3
نساااااااظ  يااااااادع ال يلياااااااات الااااااات ت ااااااادر  يلااااااا  ييلميااااااا   ىل يااااااادع  يلياااااااات  4

   اليوجد  %96 اجلامع .
 

 طيلظ  الدراسات األولي  ال ظاحي (حسب املعيار واملتحقق فعاًل)حتديد الفجوة : (5جدول )
 فقرات معيار) ال يلظ  ال ظاحي( ت

 حسب املؤشرات
املعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 القياسي
النساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 
 املتحقق  فعال 

 النتيج   الفجوة 

    (16 -1) طالب( التخ  ات ال ظي . –)تدريسي  - 
    (26 -1) طالب( التخ  ات العيلمي . –)تدريسي   -ب



 
 
 

 -ج
طالاااااااااااااااااااااااب( التخ  اااااااااااااااااااااااات  –)تدريساااااااااااااااااااااااي  

 اإلنساني .
(1- 36) (1-36) 

 صفر 
 اجيايب 

 اجيايب  صفر  ( 35-1) (35-1)  يداع ال يلظ   ىل قاي  التدريس -ع
 

 طيلظ  الدراسات العيليا(حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل ): (7جدول )
 فقرات معيار )طيلظ  الدراسات العيليا( ت

 حسب املؤشرات
 املعيار

 القياسي
 املتحقق

 فعال
 النتيج  الفجوة

1 
يااااادع ال يلظااااا  املقظاااااولٌن  ىل  ياااااداع ال يلظااااا  املخ ااااا  

 هل .
 صفر (16-16) (16-16)

 اجيايب 
 اجيايب  صفر  (7-1) (7-1) طالب(. –)تدريسي   2

 
 التمع() دم  التمع / آليات التعاون مع حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل :(8جدول )

 فقرات معيار ) دم  التمع( ت
 حسب املؤشرات

 املعيار
 القياسي

النسااااااااب املتحققاااااااا  
 فعال 

 النتيج  الفجوة

1 
نساااااااااظ   ياااااااااااي  ي ااااااااا  التااااااااادريس الااااااااا ي  
شااااااااار وا افعالياااااااا  يف  دماااااااا  التمااااااااع  ىل 

 يدع  ي   التدريس اإلمجال.
86% 66% 

26% 
 سيليب 

 .التمعنسظ  نشاطات  يليات اجلامع  يف  دم   2

 - 
حمااااااااااااااور النشاااااااااااااااطات يف  ااااااااااااااال العيلااااااااااااااوو 

 اإلعاري  واالقت اعي  واحملاسظي .
 اليوجد 166%

 
 

 -ب
حمااااااااااااااور النشاااااااااااااااطات يف  ااااااااااااااال العيلااااااااااااااوو 

 القانوني  والتشريعي .
 اليوجد 166%

 
 

 -ج
حماااااااااااااااور النشااااااااااااااااطات ال ظيااااااااااااااا  وصاااااااااااااااح  

 التمع.
 اليوجد 166%

 
 

   اليوجد %166 حمور النشاطات العيلوو ال رف . -ع
 اجيايب %36 %76 %166 حمور  نش   العيلوو اإلنساني . - ا 
 اجيايب %66 %46 %166 حمور النشاطات الفني  والريا ي . -و



 
 
 

   ال يوجد %166 حمور العيلوو اهلندسي . -ز
 

 التعيلي  والتدريب املستمر(حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل):(9جدول )
 فقرات معيار )التعيلي  والتدريب املستمر(   ت

 حسب املؤشرات
املعيااااااااااااااااااااااااااار 

 القياسي
النساااااااااااااااب 
املتحققاااااااااا  

 فعال

 النتيج  الفجوة 

1 

نساااااظ  يااااادع املشاااااار ٌن يف الااااادورات التدريظيااااا  مااااا   ياااااااي 
 ي اااااا  التاااااادريس  ىل  مااااااول ياااااادع    اإلمجااااااال يف  يليااااااات 

  اجيايب %2 %28 %36 اجلامع .

2 
يف الاااادورات التدريظياااا  ماااا  املااااوظفٌن نسااااظ  ياااادع املشااااار ٌن 

 %36  ىل نسظ  العدع اإلمجال ليلموظفٌن يف  يليات اجلامع .
اليوجااااااااااااااد 

   موظفٌن

3 
نساااااااظ  ياااااااادع املشااااااااار ٌن يف ورش العمااااااا  ماااااااا  التدريساااااااايٌن 

  اجيايب %5 %26 %25 اىل  مول  يااي  ي   التدريس يف  يليات اجلامع .

4 
املاااااااوظفٌن يف  نساااااااظ  يااااااادع املشاااااااار ٌن يف ورش العمااااااا  مااااااا 
 %25 اجلامع  اىل  مول املوظفٌن يف  يليات اجلامع .

اليوجااااااااااااااد 
   موظفٌن

5 
نسااااااااااظ  ياااااااااادع املشااااااااااار ٌن يف الاااااااااادورات التدريظياااااااااا   ااااااااااارج 

 سيليب  %18 %2 %26 اجلامع  م  التدريسيٌن اىل يدع التدريسيٌن اإلمجال.

6 
نسااااااااااظ  ياااااااااادع املشااااااااااار ٌن يف الاااااااااادورات التدريظياااااااااا   ااااااااااارج 

املااااااوظفٌن اىل العاااااادع اإلمجااااااال ليلمااااااوظفٌن يف  اجلامعاااااا  ماااااا  
 %26  يليات اجلامع  .

اليوجااااااااااااااد 
   موظفٌن

7 
نسااااااااااااظ  ياااااااااااادع الاااااااااااادورات املقاماااااااااااا  يف اجلامعاااااااااااا  )التعيلااااااااااااي  

 سيليب %86 %26 %166 املستمر( اىل يدع الدورات املخ   .
 
 

 (واملعيلوماتي حتديد الفجوة حسب املعيار واملتحقق فعاًل )امل تظ  العيلمي  : (16جدول )
 فقرات معيار )امل تظ  العيلمي  واملعيلوماتي (          ت

 حسب املؤشرات                      
املعيااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 

 القياسي
النساااااااااااااااااااااب 
املتحققااااااااااااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 



 
 
 

 -ياااااادع ال تااااااب اإلمجااااااال  ىل ياااااادع ال يلظاااااا  اإلمجااااااال   )  تاااااااب 1
 طالب( .

 اجيايب  صفر  (6-1) (6-1)

 
2 

ال يلظاااا  اإلمجااااال  ىل ياااادع يناااااوي  ال تااااب املتااااوفرة )طالااااب ياااادع 
 ينوان(.–

 اجيايب  صفر  (1-3) (1-3)

ياااااااادع طيلظاااااااا  الدراسااااااااات العيليااااااااا  ىل ياااااااادع الاااااااادوريات والااااااااالت  3
 عوري (. -العيلمي  املتوفرة ) طالب 

 اجيايب  صفر  (1-16) (1-16)

يااااااااادع طيلظااااااااا  الدراساااااااااات العيلياااااااااا  ىل يااااااااادع الرساااااااااائ  االطااااااااااري   4
 رسال (. -اجلامعي )طالب

 اجيايب صفر (1-16) (1-16)

ياااااااااادع ال يلظاااااااااا  ماااااااااا  رواع امل تظاااااااااا   ىل العاااااااااادع اإلمجااااااااااال ليل يلظاااااااااا   5
 ااجلامع .

 اجيايب صفر 86% (3-16)

 تااااااب -ياااادع ال يلظااااا  اإلمجاااااال  ىل يااااادع ال تااااب املعاااااارة )طالاااااب 6
 معار( .

 اجيايب  صفر  56-66 56-66

امل تظاااااااااااات  ىل  مجاااااااااااال  يااااااااااادع املاااااااااااوظفٌن  وي اال ت ااااااااااااص يف 7
 املوظفٌن يف م تظات  يليات اجلامع .

 اجيايب صفر 3 3

ياااااااادع مسااااااااتخدمي امل تظاااااااا  االفرتا ااااااااي   ىل  مااااااااول التدريساااااااايٌن  8
 وطيلظ  الدراسات العيليا.

 اجيايب  صفر  35-25 35-25

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 (التدريس واملنا ج التعيليمي فقرات معيار)
 حسب املؤشرات 

املعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
 القياسي

النساااااااااااب 
املتحققااااا  

 فعال 

 النتيج   الفجوة 



 
 
 

اساااااااااااتخداو اسااااااااااارتاتيجيات التااااااااااادريس املعاصااااااااااارة  ىل العاااااااااااادع  1
 ال يلي ليلتدريسيٌن.

 اجيايب  صفر  76% 76%

السااااااااااايات ياااااااااادع املقااااااااااررات الدراسااااااااااي   سااااااااااظوييا  ىل ياااااااااادع  2
 املعتمدة يف  يليات اجلامع .

 ساي ( -)مقرر                
 اجيايب  صفر  33% 33%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقسام الكلية 
 قس  االجتمال )ا الوريوس(

 الدراسات االعيليا )ماجستًن ييل  االجتمال (
 قس  اليلغ  العراي  )ا الوريوس(



 
 
 

 (و عبلعيليا )ماجستًن لغ  الدراسات ا
 االثار )ا الوريوس( االفريٌن االسالمي والقدميقس  

 قس  االيالو )ا الوريوس( 
 النظام المتبع ىو نظام )الكورسات( 

 الشهادة التي تمنحها الكلية 
 التوصيف الشهادة الشهادة 

 االعالم –علم االجتماع  –علم االثار  –اللغة العربية  بكالوريوس
 ال يوجد دبلوم عالي
 وآدابها اللغة العربية –علم االجتماع  ماجستير 

 ال يوجد دكتوراه
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 نبذة مختصرة عن الكلية 
: اللغة العربّية واآلثار واالجتماع، وفتح ىـ .  بثالثة أقسام 1424 –م  2004* ُأسَِّست ُكلّية اآلداب صيَف عام 

 .2012قسم االعالم في عام 

( طالبًا ،  باشروا الدوام يوم  98م ( ،  ) 2005 – 2004* بلغ عدد طلبة الُكلّية في عامها الدراسّي األّول ) 

 ىـ(. 1425رمضان  23م الموافق يوم  2004السبت )السادس من تشرين الثاني عام 

 السادس من تشرين الثاني يوماً للُكلّية تحتفل فيو الُكلّية سنويّاً ، بنشاطات أدبّية وعلمّية وتقديريّة .* اعُتِمد يوم 

* تختّص الُكلّية بدراسة العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية ، وتعمل على إعداد باحثين ومختّصين فيها ، كما تسعى إلى 

العلمّي ، وتنمّية النظر النقدي في التفكير ، واإلسهام في تنمّية نشر المعرفة العلمّية ، باعتماد مناىج البحث 

 وتنشئة المثّقف الخاّلق المؤّىل للمشاركة في تنمّية المجتمع  ماديّاً وروحّياً .

 
 


