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 خطة التحسني واالجناز 
 أنواع االسرتاتيجيات    - أوال 

 أنواع االسرتاتيجيات 
  – الضعف    اسرتاتيجيات :WO (تطوير( وحتسني 

 الفرص 

تحسين خطة القبول محسب متطلبات القسم   •
 وسوق العمل  

 
 
 
 
 

 منو  و توسع(  : SO (الفرص  –اسرتاتيجيات القوة 

بالقبول    2030 – 2020التوسع خالل األعوام  •
 في الدراسات العليا 

  تاهيل التدريسين ضمن الخطة االستراتيجية  •

 : WT (التهديدات –اسرتاتيجيات الضعف 

 االنكماش( 
التوجه نحو تطبيق الالمركزية بالقبول وتدريب   •

 التدريسيين 
 

 
 
 
. 

)ثبات   : STالتهديدات –اسرتاتيجيات القوة 
 واستقرار( 

تمكين  ما يتمتع به القسم من قوة في التخصصات   •
 العلمية

 اعتماد خطة القسم في القبول   •

  

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية شط العرب الجامعة 



 
 

 .األهداف االسرتاتيجية وسياسات القسم  يف ضوء التحليل البيئي وخطة الكلية اإلسرتاتيجية    -ثانيا 
 أهداف القسم  

 تطوير التخصصات في القسم -1
 التحول نحو اإلدارة االلكترونية في العمل اإلداري والتدريس  -2
 القبول حسب احتياجات سوق العمل  -3
 اهداف القسم باالهداف االستراتيجية للدولة ربط  -4
 

 

 األهداف اإلسرتاتيجية
 

  .في تطوير القسم إداريا وعلميا 2030اعتماد استراتيجية  •
لتحقيق األهداف العامة للقسمم العلمي البد لسسمتراتيجية ات تتب م مجموعة ما األهداف اإلسمتراتيجية وات تتم   

القسمم والكلية والجامعة وحالتاا الراه ة وات تكوت اات مقاييس ممية يمكا باا  صمياتتاا لتكوت مرتبطة بواع   
عياس مدى إنجاز وتحقيق المسممتادف م اايفي ءمموي راية القسممم والكلية ورسممالتاايوالتحليل البي ييو طة  

 الجامعة اإلستراتيجية؛ يسعم القسم إلم تحقيق األهداف االستراتيجية
 

 
 

 الفجوة بني الوضع احلايل واألهداف اإلسرتاتيجيةحتليل  - ثالثا

والى الدراستة الااتية للقستم وكال    (SWOT Analysis)ي  استتددت دراستة الوجوة يلي دتا ا التحليل البي 
وبين ما  , الوضتتع الراهن للقستتم العلمي : ومن ثم فقدت فى ضتتوم ما تقدم تحديد الوجوة مابينة،تقرير زيارات المتابع

 .الكلية الى تحقيقه من أهداف مستتتقبليةل لدعم وترستتيا رستتالة الكلية، اتستتاقه مع الخطة ايستتتراتيجية للكليةتستتعي  
هاالولقد أستورت الدراستة عن طرط طرق وستياستات لتحقيت التوازن المستتهدف في ضتوم المصتادر المتاحة للتمويل  

 .وترتيب األولويات لتحقيت األهداف ايستراتيجية للقسم و الكلية
ولقد أظهر التحليل الستتتابت وجود فجوة بين الوضتتتع الحالي للقستتتم العلمي والكلية واألهداف ايستتتتراتيجية تتمثل فى  

 : العداصر التالية
 الفجوة مبيرة بيا  طط القسم والقبول  -1
 صعوبة في تطبيق محاور االعتماد االماديمي -2
وعليه فإن الوضتع الحالي يحتا  يلي يعادة تدظيم حتى يتوت ومتطلبات االعتماد األكاديمي  والتميز المدشتود  محليا         

 :ويقليميا  ،لاا فإن األمر يتطلب تهي ة مداخ تعليمي متميز،يتمثل فيما يلي
ة التخاا القارا من قبل األقسام اعداد الخطط وفت متطلبات االعتماد االكاديمي وفي كافة المجاالت ويعطام الحري -1

 العلمية
 
 
 

 .ارتباط اخلطة اإلسرتاتيجية للقسم باخلطة اإلسرتاتيجية للكلية   -رابعا 

ين ثمة ارتباطا وثيقا بين الخطة ايستتراتيجية للقستم ،وبين الخطة ايستراتيجية للكلية لفضال عن ارتباط اد داللة بين   
ايستتراتيجية، وبين ريية ورستالة الكلية وأهدافهما ايستتراتيجيةل ويتجلى هاا االرتباط  رستالة وريية القستم وأهدافه  

لولاا   والاي تم يجرايه في ضتتوم المتريرات المقابلة في التحليل الر باعي الخاب بالقستتم العلمي  SWOTفي تحليل
 .خطة االستراتيجية للكلية والقسم فإن هي مكن يجمال القول بأن الخطة ايستراتيجية للقسم  تدبع و تدبثت من ال

   اعتماد التدريس عا بعد واستخدام االنترنيت : يف جمال التعليم بالتدريس والتعلم -1

 ربط البحث العلمي باملشاكل التي تواجه القطاعات االقتصادية   :يف جمال البحث العلمي  -2
 العمل على تطوير البحث وحل المشاكل التي تواجه المجتمع  : يف جمال خدمة اجملتمع  وتنميه البيئة -3



 
 

 
 .ترتيب األولويات فى ضوء األهمية النسبية والتمويل املتاح   –خامسا 
 تطوير الم اهج الدراسية وفق متطلبات السوق  -1

 تطوير التدريسييا واالرتقاي بالمستوى العلمي  -2
 ت فيذ  طط البحث العلمي ووفق الم اهج الحديثة  -3
 تأهيل القاعات الدراسية -4

 
 
 

 .سياسات وإجراءات تنفيذ املخطط االسرتاتيجي للتأهيل العتماد القسم   – سادسا 
 :  ادطالقا  من الريية ورسالة القسم  تدويا السياسات وايجرامات اآلتية

 
 اعتماد سياسة الالمركزية باتخاا القرار -1
 دامة  \ تاهيل القسم حسب الخطط االستراتيجية للتعليم العالي وبما يحقت التدمية المست  -2

 
 
 
 
 
 

 .حتديد الصعوبات والتحديات املتوقعة   – سابعا 
 الصعوبات التي تواجه تطبيق اخلطة اإلسرتاتيجية للقسم  

 التمويل  -1
 تدريب التدريسيين  -2
 القبول  -3

 
 .: مقرتحات ملواجهة الصعوبات 

 
 .اخلطة التنفيذية   -ثامنا 
 برداما تطوير الكوادر التدريسية :  -1

 اعتماد برداما تطوير التدريسين المتوقف حاليا بسبب التمويل   

 :  برداما التطوير المداها الدراسية  -2

 تطوير الس وي للم اهج  •
 اعتماد الم اهج المقررة ما عبل بعض الجامعات العالمية  •

  ي : برداما تطوير الدشر والبحث العلم -3

 تطوير البحث العلمي  وحسب متطلبات وحاجة   •
 برداما قياس األدام والوصول الى االعتماد األكاديمي :  -4

 استخدام تحليل مظروف البيانات في تقييم االداي  •



 
 

 آليات ضمان طرق التقويم ومتابعة واستمرارية اخلطة اإلسرتاتيجية   -تاسعا  
المستتقبل على تواصتلها المستتمر مع احتياجات ستوق العمل والمشتاركة  تتوقف استتمرارية ومتابعة الخطة في  

المجتمعيتة،مدطلقتة من احتيتاجتات المجتمع في ظتل التوجهتات القوميتة والعتالميتة المعتاصتتتتترة بحيتث تلبي متطلبتات التقتدم 
أن يبقى قستم ادارة   لاا،يجب.والثورة العلمية التكدولوجية، وتبقى كشتري  فاعل في تحقيت التدمية المجتمعية المستتدامة
 بجادب العملية التعليمية – االعمال  على اتصتالها الدا م والوعال بالمجتمعل وعلى الكلية تحمل مست ولياتها والتزاماتها

دحو البحث العلمي المتواصتلل بحثا عن الحقا ت ودقلها وتطويرها يلى جادب قيامها بمست ولياتها المجتمعية المتعددة   –
ولهتاا يجتب عليهتا تعميت هتاه الوظتا ف و تطويرهتا حتى تضتتتتتمن فتاعليتة   . دتام، وقيتادة وتتدريتبمن، تدوير، ودقتد ب

 .أدوارها، فإن الطموحات التخطيطية المستقبلية لتحقيت الجودة الشاملة للكلية، ستظل رهد ا بعدة عوامل وضمادات

 
 

 حماور اجناز خطة التحسني 

 خطة االعتماد األكادميي لألقسام العلمية  •

 اعتماد متطلبات االعتماد االماديمي  

 خطة تطوير املناهج الدراسية لألقسام العلمية  •

 اعتماد نظام التكامل مع االقسام املناظرة  •

 اعتماد املناهج الدراسية يف اجلامعات االجنبية  •

 مت تنظيم خطط لتطوير املناهج الدراسية وفق كل ختصص ومتطلب من متطلبات نظام الكورسات  •

 

 ملعوقات املشاكل وا

 عدم  وجود اجتماعات دورية لمداقشة تطوير المداها من قبل لجدة العمدام  -1

 القبول   -2

 صدور تعليمات متريرة و كثيرة من قبل الوزارة  -3

 
 

   اخلطة اإلسرتاتيجية ألعضاء اهليئة التدريسية حسب اللقب العلمي والشهادة 

2023/  2022املخطط  2022/  2021املنجز   2022/ 2021املخطط     

 شهادة الدكتوراه شهادة الماجستير  شهادة الدكتوراه شهادة الماجستير  شهادة الدكتوراه شهادة الماجستير 

 أ أ. م  م أ. م  م م.م  أ أ. م  م أ. م  م م.م  أ أ. م  م أ. م  م م.م 

 3 3 2 1 ــ 2 3 3 2 1 ــ 2 3 3 2 1 ــ 2

 
 

   اخلطة اإلسرتاتيجية للكادر الوظيفي 

2023/  2022املخطط  2022/  2021املنجز   2022/ 2021املخطط     

 اإلداريين الفنيين  اإلداريين الفنيين  اإلداريين الفنيين 

 2 ــ 2 ــ 2 ــ

 
 
 
 



 
 

 البحوث العلمية    
2022/  2021املخطط  2022/  2021املنجز   2023/  2022املخطط    

 تطبيقية  نظرية تطبيقية  نظرية تطبيقية  نظرية
      
      

     الكتب واملصادر العلميةاالحتياجات من  اخلطة اإلسرتاتيجية  

 
 
 

   اخلطة اإلسرتاتيجية للطاقة االستيعابية املستقبلية 

2023/  2022املخطط  2022/  2021املنجز   2022/  2021املخطط    

 التدريسيين الموظفين التدريسيين الموظفين التدريسيين الموظفين
 د م إداريين  فنيين  د م إداريين  فنيين  د م إداريين  فنيين 

 5   2   5   2   5 2 ـــ  1
 
 
 
 
 
 

 احملاور 
 السنوات الدراسية 

2021  /2022  2022  /2023  
 المخطط المنجز المخطط

 10 10 10 الكادر التدريسي 

 2  2 الترقيات العلمية
 2 2 2 الكادر الوظيفي 
    الخطة العلمية

 11  11 البحوث المنجزة
    الكتب المؤلفة

    العلمية السنويةالمؤتمرات 

    الندوات السنوية
    الحلقات الدراسية 
  16 16 الحلقات النقاشية 

    شؤون الطلبة 
 100   طلبة الدراسة االولية

 

2023/  2022املخطط  2022/  2021املنجز   2023/  2022املخطط    

 الكتب المنهجية  الكتب المنهجية  الكتب المنهجية 

 المساعدة  الرئيسية E العربية المساعدة  الرئيسية E العربية المساعدة  الرئيسية E العربية
10 10   3    10 10   


