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  السيد عميد الكلية كلمة 

 

ال ٌخرلف اثٌاى ػلى أى دٌالى كاًد إلى ّلد لزٌة ّاحذج هي        

أغٌى هحافظاخ الؼزاق فً ػطائِا الفًٌ ّاألدتً ّالسٍاسً 

لؼاصوح تغذاد , ّاالجرواػً هسرفٍذج هي لزب الؼذٌذ هي هذًِا إلى ا

حٍث كاى أتٌاء دٌالى ٌٌِلْى هي هؼاُذ ّكلٍاخ تغذاد الؼلْم ّالفٌْى 

 . فً شرى الوجاالخ

ّهغ االًفراح الؼلوً ّالرْسغ الكثٍز الذي شِذذَ الجاهؼاخ        

دٌالى فمذ كاى لزاهاً إى ٌزافك الوذ  جاهؼح  الؼزالٍح ّ ال سٍوا

ْاكة الحاجح الواسح إلى الؼلوً ّاألدتً لِذٍ الجاهؼح هذ فًٌ ٌ

تٌاء اإلًساى فً تؼذٍ الفًٌ ّذؼوٍك الحس ترذّق الٌشاط اإلتذاػً 

, هوا ٌذفغ الوجروغ إلى أهام هسركوالً شزّط ذكاهلَ الْجذاًً 

 .ّالوؼزفً

ًضغ ُذا الصزح الؼلوً الووثل تكلٍح الفٌْى  اها جؼلٌُّْ         

الجذٌذ  الٌسئطلك هٌِا لٍكْى الثْاتح الرً ٌٌ الرٌفٍذالجوٍلح هْضغ 

ًحْ ػالن اإلتذاع الفًٌ آخذٌي تالحسثاى ضزّرج الرأطٍز األكادٌوً 

  .لكل الطالاخ الوثذػح الرً ًشأخ فً الوحافظح

 

عالء شاكر محمود د. .أ.     

جامعة دياىل -كلية الفنون الجميلة  عميد   
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 فريق اعذاد الدطة الاستراتيحية :

 

-54في  215بمهجب االمر اإلداري المرقم قدم الفنهن الدينمائية والتلفزيهنية  شكل
، وتألفت اللجنة  5252-5251لجنة لألعداد الخطة االستراتيجية لألعهام ،  4-5251

 من :
 
خمف ... رئيدا   وعج عبجاالميخد. م. أ.  

.عضؾا  ..    عمي   عطخ قاسؼ     ا.م  
عضؾا   .....     رجاء حطيج رشيج.م.   

 
 :ستراتيحيةامخفزات الدطة ال

اْ اٌزخط١ؾ اإلعزشار١غٟ ٘ٛ أؽذ األعظ اٌؼ١ٍّخ اٌّّٙخ ٌجٕبء اٌّئعغبد ِٓ خالي رؾش٠ه وبفخ      

ش٠خ ٚاٌّبد٠خ ٚاٌّؼ٠ٕٛخ ف١ٙب ٚرٛظ١فٙب ثبرغبٖ رؾم١ك سإٜ ٚأ٘ذاف اٌّئعغخ ٚفك ثشٔبِظ اٌّٛاسد اٌجش

 صِٕٟ ِجشِظ ِٚؾذد. 

ٚاٌغٙبد راد اٌؼاللخ، ٚثآ١ٌبد ششاوخ  زغج١ٙبِٕٚ٘زا ٠زُ ِٓ خالي اٌششاوخ اٌؾم١م١خ ِغ وبفخ  

ثٙب خالي اٌفزشح اٌّخططخ ٌٙب عٛاًء ثٛعٛد اإلداسح اٌزٟ  ٚاالٌزضاَٚاػؾخ، ِٚٓ صُ الشاس ٘زٖ اٌخطخ 

 أٔغضرٙب ٚػؼذ ٘زٖ اٌخطخ أٚ ثبداساد الؽمخ.
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 ويٍ ثيٍ يحفشاد انخطخ االسززاريجيخ انزي رى اعزًبدهب يٍ قجم فزيق انعًم هي : 

،  االعتماد االكادٌمً منها برامج، و 0206-0201جامعة دٌالى حمٌك كل ما ٌدعم رؤٌة ت -1

لسم الفنون السٌنمائٌة و كلٌة الفنون الجمٌلة بمستوى الكفاءة والفاعلٌة للتعلٌم فً  للرلً

 .والتلفزٌونٌة

 .ضمان الجودة فً البرنامج إلدارةلسم الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة دعم   -0

  .وتطوٌرها دارٌة،االالعلمٌة والتعلٌمٌة ولمسم تحدٌث برامج ا -3

 .وتطوٌر استراتٌجٌاتها، وآلٌات تحمٌمهارفع كفاءة مخرجات التعلم ،  -4

 .تحفٌز الطالات البحثٌة لدى أعضاء هٌئة التدرٌس  -5

  .جتمعٌة وتنمٌة البٌئةالمخدمة مسم الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة تفعٌل دور فً ال -6

 .العربٌة و العالمٌةحلٌة والمتعزٌز الشراكة مع مؤسسات التعلٌم العالً  -7

 وعربٌاً وعالمٌاً.رفً بٌن الطالب محلٌا عالمتعزٌز فرص التبادل  -8

 .المعرفةوالبحث العلمً من أجل بناء التصاد  األكادٌمًستوى المرفع  -9

  .والتكنولوجً المعرفًمن أجل مساٌرة التمنٌات الحدٌثة والتمدم  المتبعةتطوٌر النظم  -12

 .اإلدارٌة اإلجراءاتالداعم لتطوٌر  اإلداريتطوٌر التنظٌم  -11

 .للكلٌة المستدامة المالٌةالتنمٌة  -10

 .األهدافوربطها بتحمٌك  واإلدارٌة األكادٌمٌةهٌكلة النظم  -13

 :الاستراتيحيأهذاف التدطيط 

 

 .، وترجمة أهدافها إلى والع ملموسلسم الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة تحمٌك رسالة  -1

 .سعٌا للتمٌز والرٌادة االستراتٌجًالحاجة إلى نشر ثمافة التخطٌط  -0

 .المهامبإنجاز  االلتزامتحمٌك  -3

 .األداءوجودة  اإلنجازلتحمٌك سرعة  المهاموتحدٌد  األعمالجدولة  -4

 .توفٌر منظومة عمل تعتمد على التخطٌط -5
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 .المستمبلٌة اإلجراءاتتحلٌل الوضع المائم وتحدٌد  -6

 .تحمٌك مناخ إٌجابً للعملٌة التعلٌمٌة لائم على التخطٌط -7

  .التنظٌمً ومعالجتها إبراز نماط الموة والضعف فً الوضع -8

 .األزمات، وآلٌة التعامل مع األولوٌاتتحدٌد  -9

كلٌة الفنون برؤٌة  لسم الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة االستراتٌجٌةتحمٌك ربط الخطة   -12

 .ورسالتها وأهدافها دٌالىجامعة والجمٌلة 

 

 :الاستراتيحيةإجراءات إعذاد الدطة 

 

رٌر وتوصٌات التحسٌن التً السابمة، ودراسة نتائج التما االستراتٌجٌةتحلٌل الوضع للخطة  -1

 .العلمٌةللمسم  تضمنتها التمارٌر السنوٌة والدراسة الذاتٌة

من أعضاء لجنة العلمٌة  األلساممنسمً  مع رئٌس لجنة اعداد الخطة االستراتٌجٌةاجتماع   -0

 االستراتٌجٌة.للخطة  األولً فرٌك العمل لإلعداد

االعتماد على برنامج تركٌزاً ،  0206-0201الجامعة لألعوام الكلٌة وربط الخطة برؤٌة   -3

 االكادٌمً.

للمسم  االستراتٌجٌةوالتحمك من مدى اتساق الخطة  دٌالى لجامعة االستراتٌجٌةالخطة مراجعة   -4

 ) وتكون المراجعة سنوٌة واجراء التعدٌالت الالزمة فً ضوء المستجدات(. .معها

آراء لادة البرنامج  عأعضاء الهٌئة التدرٌسٌة لالستطالمل مع اجتماعات لفرٌك الععمد  -5

 .وأعضاء هٌئة التدرٌس والطلبة

 االستراتٌجٌةو عرض الخطة لسم الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة  االستراتٌجٌةكتابة الخطة  - -6

 .العلمٌة ، ومجلس الكلٌةلس المسم على لٌادات الكلٌة مثل: مج

 المسممن مجلس  االستراتٌجٌةاعتماد الخطة   -7

 

المقذمة:   

 : انقسم تأسيس  -1

للعام الدراسً  المسمبعد موافمة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، تم استحداث 

م ، وتم  0210ولد باشرت مهامها فً العام ، السمعٌة والمرئٌة ( باسم )  0210-0213

تخصٌص بناٌة لسم التربٌة الفنٌة فً كلٌة التربٌة األساسٌة لبل ان تستمل فً بناٌة كانت 
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وٌتم اشغالها حالٌاً من لبل اذ تم تخصٌص جزء منها الى الكلٌة كلٌة الطب ، لسابماً بناٌة 

 م  0210وااللتصاد منذ عام وبالمشاركة مع كلٌة اإلدارة الفنون الجمٌلة ، كلٌة 

تم تغٌر لسم الفنون السمعٌة والمرئٌة الى لسم الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة ، و، 

تستمبل الكلٌة الطلبة من و كما استحدثت الدراسات المسائٌة لأللسام العلمٌة الثالث ، 

احٌائً ( واالدبً ، والطلبة من  –خرٌجً الدراسٌة اإلعدادٌة بفرعٌها العلمً ) تطبٌمً 

تمنح شهادة  وخرٌجً االعدادٌات المهنٌة ومعاهد الفنون الجمٌلة والدراسات الموسٌمٌة ، 

 بتخصصات األلسام العالمٌة الثالث. السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة البكالورٌوس فً الفنون 

 
 انرسمي : انقسمميم وموقع يا -2

 

 المسماٌمٌل 

filmandtelevisionarts@uodiyala.edu.iq  

 مولع الكلٌة

www.colarts.uodiyala.edu.iq 

 
 :رؤية  -3

 

على جامعة دٌالى كلٌة الفنون الجمٌلة فً الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة  لسم موم ٌ

وممارستها  السٌنمائٌة فً تخصصات ومجاالت الفنون الكً ٌبدعوإعداد الطالب 

ودراستها وانتمادها وتدرٌسها ، فً سٌاق ٌؤكد على التنوع الثمافً والمشاركة المجتمعٌة 

إلى تعمٌك فهم  مسمسعى الٌو واالبتكار التمنً من خالل تمدٌم العروض والمعارض ، 

الفنً لدى الجمهور ، وإثراء نوعٌة  ، وتوسٌع نطاق التذوق السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة الفنون

الفنون السٌنمائٌة لسم موم ٌنا ، دولتنا ، أمتنا والعالم و سالحٌاة فً الجامعة ، فً مجتمع

بالتعلٌم واإلبداع عبر وحداتها المختلفة ، ومع التخصصات فً الجامعة ، والتلفزٌونٌة  

 ،خالل االستكشاف اإلبداعًباإلضافة إلى المجتمعات المحلٌة واإلللٌمٌة والعالمٌة من 

 . العامة والخبرة العالمٌة المشاركة،التخصصات  التعلٌم متعدد
 

http://www.colarts.uodiyala.edu.iq/
http://www.colarts.uodiyala.edu.iq/
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 الرسالة:-أ

 في الجانب الديظطائي والتمفديؾني في بث الخقي الفظي واألدبي القدؼرسالة  تكطؽ  
وإنعاش اإلندان العخاقي عبخ خمق ثؾرة تجتطع عظجىا إرادات القائطيؽ عمى العطمية الفظية 

مؽ الدمؽ في عمطة التخمف والجيل  اإلبجاعية بيجف تؾجيو الطجتطع الحي عاش ردحا  
واألمية ما يتظمب معو نفض غبار ذلػ اإلرث واالنظالق نحؾ عالؼ ججيج يعيج الثقة إلى 

دوره الخيادي والحضاري وال سيطا في محافغة ديالى التي شيجت  الطجتطع في استعادة
  .العمطاء واألدباء والفظانيؽ أرضيا ارفع واجل الحضارات وانبتت خيخة

عمى وفق ما يتاح ليا فقج ارتأيظا ان تكؾن البجاية  القدؼولتحخيػ العجمة العمطية في 
بظاء ىحا الصخح عمى وفق رؤية .. ليتكامل  الجراسات العمياآمميؽ بديادة فخص استحجاث 

مظيجية تتيح فخص الظطؾ واالزدىار بأوسع واشطل حخياتيا .. ولتكؾن مخخجات ىحا الصخح 
أدوات ىحه الطؤسدة في إشاعة الثقافة الفظية الطؤطخة أكاديطيا بطا يجعميا فاعمة ومؤثخة 

وق الفظي لبظاء ومطدكة بجورىا الخيادي الحقيقي في استظياض اليطؼ والعدائؼ وتظطية الح
 . محافغتظا العديدة

 

 :لمسم الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة  األهداف العامة -ب

 : إلىالفٌْى السٌٍوائٍح ّالرلفزًٌٍْح  لسن زهً ٌ
النهوض بالحركة الفنٌة العلمٌة والبحث العلمً إلى أرلى مستوى لكل الراغبٌن من  -1

 . ذوي الكفاءة ضمن متطلبات خطط التنمٌة

بمالكات فنٌة وتدرٌسٌة لمختلف   تلبٌة حاجات الوزارات العرالٌة والمطاعات األخرى -0

 : وٌشمل ذلنالسٌنمائٌة والتلفزٌونٌة اختصاصات الفنون 
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ن السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة الفنوالعلماء والمفكرٌن فً مجال إعداد األساتذة الجامعٌٌن و –أ 

. 

 التلفزٌون ، الفنون السٌنمائٌة ،إلذاعة وإعداد مالكات فنٌة متخصصة فً مجال ا –ب 

المساهمة فً خلك بٌئة عامة للثمافة الفنٌة بما ٌنسجم مع المٌم االجتماعٌة والخلمٌة وبما  -0

 . ٌصون المٌم األصٌلة ضمن إطار المجتمع المتماسن

التأكٌد على اثر الفن بوصفه أداة ثورٌة فً بناء المجتمع وتنمٌة االتجاهات العلمٌة   -3

 . أسلوب التفكٌر الفنً النالد وتوظٌفه فً معالجة لضاٌا المجتمع ومشاكلهب

توفٌر األسباب الفنٌة واألدبٌة والعلمٌة والمادٌة التً تكفل ممارسة نشاط أعضاء   -4

 . الهٌئات التدرٌسٌة والباحثٌن فً الفن والتربٌة الفنٌة لتحمٌك جوانب اإلبداع واالبتكار

واالختٌار األفضل لنشاطاتهم وتخصصاتهم العلمٌة  ضمان سبل التوجٌه للطالب   -5

 . والفنٌة والمهنٌة ، وتزوٌدهم بالخبرات الضرورٌة وعناصر اإلعداد والتدرٌب

تعوٌد الطالب على النظر بأسالٌب علمٌة فً معالجة المعضالت وحل المشكالت ،    -6

 . ومجابهة موالف الحٌاة وتحدٌاتها

ً ( وتنمٌة النشاطات المختلفة خلك شخصٌة متوازنة متكاملة للطا   -7 لب ) فكراً وسلوكا

 . وبث روح االبتكار واإلبداع والتجدٌد والمبادرة

 . تمدٌم الخدمات واالستشارات العلمٌة والفنٌة المباشرة لدوائر الدولة والمجتمع   -8

دعم منظمات المجتمع المدنً والجمعٌات والنمابات واالتحادات العلمٌة والفنٌة  -9

  . وتوفٌر سبل تطوٌرها وتنمٌتهاوتشجٌعها 
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                                           شعار انكهية : -4

 

 

 

 

 

 :اعداد طهبة اندراسات األونية في انكهية  -5

 2021-2020العام الدراسً 

 الدراسة المسائٌة الدراسة الصباحٌة المسم العلمً

 63 151 ونٌةوالتلفزٌلسم الفنون السٌنمائٌة 

 63 151 المجموع الكلً
 

واعتمادا على الخطة االستراتٌجٌة اعداد الطلبة لابلة للتغٌر سنوٌاً وحسب نسبة المبول فً األلسام العلمٌة للكلٌة 

 والحاجة الفعلٌة السنوٌة واالمكانٌات المادٌة والمستلزمات البشرٌة  2026-2021للعام 

 : انقسماعداد تدريسي 

 2021العام 

 التدرٌسٌن عمود وزارٌة التدرٌسٌن على المالن الدائم

11 0 
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الخطة االستراتٌجٌة حسب و المسم كافةوفً تخصصات المسم بالكوادر التدرٌسٌة لرفد فعلٌة وملحة هنان حاجة 
( ، ) 2022-2021الدراسٌة ) لألعوامتتطلب رفد الكلٌة بدرجات وظٌفٌة لحملة شهادة الماجستٌر والدكتوراه التً 

2022-2023 ( ، )2023-2024 ( ، )2024- 2025( ، )205-2026. ) 

 اعداد منتسبي انكهية: -6

 2021العام 

 المنتسبٌن على المالن المإلت المنتسبٌن على المالن الدائم ت

1 0 1 

صٌن فً اعمال الكلٌة والفنٌٌن المتخصبالكوادر الساندة من مدربً الفنون فً تخصصات  المسمهنان حاجة لرفد 
بدرجات وظٌفٌة لألعوام  تتطلب رفد المسمالتً الخطة االستراتٌجٌة حسب و المسموفً تخصصات ا  المسم

 ( .2026-205( ، )2025 -2024( ، ) 2024-2023( ، ) 2023-2022( ، ) 2022-2021الدراسٌة )
 

 :موقع انكهية انجغرافي -7

 

 

 

 

 

 

 



                                         2026 -2021 –ديالى جامعة  -كلية الفنون الجميلة -يةقسم الفنون السينمائية والتلفزيون–الخطة الاستراتيجية  

                                                                       

   

 

 13 

 الفصل الأول

 SWOT Analysis نهقسى انزحهيم انجيئى

٠ٚزؼّٓ اعشاء اٌزؾ١ًٍ اٌشثبػٟ ) ٔمبؽ اٌمٛح ٚٔمبؽ اٌؼؼف ٚاٌفشص اٌّزبؽخ ٚاٌزٙذ٠ذاد(، 

ٚرؾذ٠ذ اٌّمبسٔبد اٌّشعؼ١خ )  اعشاء ػ١ٍّخ ِمبسٔخ أداء اٌى١ٍخ ثى١ٍبد أخشٜ أٚ اٌٛؽذح االداس٠خ 

١خ ِزمذِخ (  ٠ٕٚطٛٞ رٌه ػٍٝ رؾذ٠ذ أفؼً ػبٌّػشال١خ ٚػشث١خ ٚػب١ٌّخ ثٛؽذاد أخشٜ فٟ عبِؼبد 

اٌّّبسعبد فٟ راد اٌّغبي، ِغ ِمبسٔخ إٌزبئظ ثٕزبئظ اٌّئعغبد اٌم١بع١خ ٌّؼشفخ و١ف١خ رؾم١ك األ٘ذاف 

ٚاألداء ٚاألُ٘ ِٓ رٌه ٘ٛ و١ف رفؼً رٌه ؟ ٚطٛال اٌٝ رؾ١ًٍ اٌفغٛح ث١ٓ اٌٛػغ اٌمبئُ ٚاٌٛػغ 

١ً  اٌفغٛح ث١ٓ اٌٛػغ  اٌؾبٌٟ ٌٍى١ٍخ  )ِٓ رؾ١ًٍ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ اٌّشغٛة ف١ٗ ) ٠ُٚؼٕٝ ٘زا اٌغضء ثزؾٍ

ٚاٌخبسع١خ(  ٚ٘زا ٠ؾذد "أ٠ٓ ٔؾٓ ا٢ْ ؟" ٚاٌٛػغ األِضً اٌّشغٛة اٌٛطٛي ا١ٌٗ "أ٠ٓ ٔٛد أْ ٔىْٛ 

؟"  وزٌه ٠ّىٓ رؾ١ًٍ اٌفغٛح ث١ٓ اٌى١ٍخ "فٟ اٌٛػغ اٌؾبٌٟ" ٚٔظ١شرٙب فٟ اٌغبِؼبد اٌؼب١ٌّخ أٚ 

 ٌٛؽ١ٕخ اٌّزمذِخ.االل١ّ١ٍخ أٚ ا
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 يصبدر جًع انجيبَبد

ٚاٌطالة ٚاٌّٛظف١ٓ ٚاٌغٙبد ِذسثٟ اٌفْٕٛ ٚاٌّؾبػش٠ٓ اٌخبسع١١ٓ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚ

 اٌّغزف١ذح فٟ اٌّغزّغ.

 عُبصز جًع انجيبَبد

 ػظف رٕٟ٘. –ٌمبءاد غ١ش ِجشِغخ  –ٚسػ ػًّ  –اعزّبػبد سع١ّخ 

 رحهيم انجيئخ انذاخهيخ:

٠ّىٓ اعزضّبس٘ب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزٜ  ٚاٌزٟ  و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخز١ّض ثٙب ر اٌزٟٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ ٔمبؽ اٌمٛح 

 اٌى١ٍخلذ رئصش ػٍٝ وفبءح ٚفبػ١ٍخ  اٌزٟ، وّب أٔٗ ٕ٘بن ثؼغ ٔمبؽ اٌؼؼف ٚاٌى١ٍخ  اٌغبِؼخ ٠ؾمك سعبٌخ

 ٙب.ؾم١ك سعبٌزر فٟ

 :Strengthsَقبط انقىح 

  ٚرخظظبرُٙ اٌذل١مخٚاٌف١ٕخ وفبءح أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚرٕٛع ِذاسعُٙ اٌؼ١ٍّخ. 

  ٠زُ رذس٠غٙب اٌزٟألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّمشساد  اٌؼٍِّٟالئّخ اٌزخظض. 

 ًاالداسح فٟ، ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ، ٚاٌؼذاٌخ ٚاألِبٔخ ٚاٌؾ١بد٠خ  ٌٍمغُ االعٍٛة اٌم١بدٞ اٌفبػ. 

  سئبعخ اٌمغُ  ػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌزفبػً ِغف١خ ألثبٌٛاعجبد اٌٛظ١ اٌزضاَٚعٛد. 

  ٚألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ ٌٍمغُ ٚى١ٍخ ٌٍٚعٛد ِٛلغ. 

  ٌٍَطالة اٌزارٟثز١ّٕخ ِٙبساد اٌزؼٍُ سئبعخ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ا٘زّب. 

 رٕٛع ػ١ٍّخ رم١١ُ اٌطالة. 



                                         2026 -2021 –ديالى جامعة  -كلية الفنون الجميلة -يةقسم الفنون السينمائية والتلفزيون–الخطة الاستراتيجية  

                                                                       

   

 

 15 

  ،ثبألٔزشٔذثؤعٙضح ؽبعٛة ِشرجطخ  ِغٙضِغ ِخزجش ؽبعٛة ٚعٛد ِىزجخ ِؼمٌٛخ ثمذسارٙب  ،

ٚثؼغ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ِزبؽخ ٌٍطالة ٚأػؼبء ١٘ئخ ػٍٝ اٌىزت اٌؾذ٠ضخ اٌّىزجخ ٚرؾزٜٛ 

  .اٌزذس٠ظ ٚاٌجبؽض١ٓ

  ٌٍُجؾٛس اٌؼ١ٍّخ ثّب ٠ٕشؾ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٠ٚطٛس ِٓ لذسارُٙ اٌؼ١ٍّخ.ِؼٕٛٞ رٛافش دػ 

 ّثظٛسح ِشػ١خ.رٛافك اٌجشاِظ اٌذساع١خ ٚاؽز١بط عٛق اٌؼ ً 

  ُثؼغ اٌّمشساد اٌذساع١خ. فٟاعزخذاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍ 

 ِٓ ٚثؼغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فٟ ٔذٚاد ِٚؾبػشاد ػ١ٍّخ  سئبعخ اٌمغُ ِشبسوخ فؼبٌخ

 .داخً اٌى١ٍخ ٚخبسعٙب أؽ١بٔبً ٌخذِخ ٚرضم١ف اٌّغزّغ

 :Weaknessesَقبط انضعف 

 ٌٛسػ اٌف١ٕخاٌمظٛس فٟ األعٙضح ٚاٌّؼذاد ٚػؼف ؽبٌخ ا . 

 ٌافشاْ اٌخضف  ٛسػ )ػذَ ٚعٛد ٔظبَ ِزىبًِ ٌزشغ١ً ٚط١بٔخ األعٙضح ٚاٌّؼذاد ٚا

 .ٚأعٙضح اٌٛسشخ اٌف١ٕخ ( ٚاٌّغشػ  دٚاألعزٛد٠ٛ٘ب

 . ػذَ ٚعٛد دػُ ِبدٞ ٌٍجؾٛس اٌؼ١ٍّخ إٌّغضح ِٓ لجً أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ 

  اٌذاخ١ٍخ  ٚاإل٠فبدادػذَ ٚعٛد دػُ ِبدٞ ٌٍّشبسوخ فٟ اٌّئرّشاد اٌؼ١ٍّخ اٌخبسع١خ

 ٚاٌخبسع١خ.

  لبػبد دساع١خ  األلغبَ اٌؼ١ٍّخٚثبٌزبٌٟ  اٌمغُلظٛس اٌّجٕٝ اٌؾبٌٟ فٟ اعز١ؼبة اؽز١بعبد ِٓ

 ِٕبعجخ، ِٚىبرت ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ، ٚطبالد أٔشطخ ؽالث١خ، ِٚشافك ػبِخ داػّخ. 
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  اٌمغُ خظٛطب فٟ اٌّغبي اٌخذِٟ ِٕٚٙب رض٠ٚذ ثؼغ اإلشىبالد اٌزٟ رظبؽت اٌؼ١ٍّخ ٚعٛد

 ثبٌىٙشثبء اٌذائّخ.

 ػذَ وفب٠خ ػّبي اٌخذِبد ٚاٌظ١بٔخ. 

  ٚأ٘ذافٙب ثبٌظٛسح اٌّضٍٝ اٌمغُػذَ ٚعٛد ثشاِظ ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب ِّب ٠ؼ١ك رؾم١ك سعبٌخ. 

  ٚاٌّغبؽخ ثبٌٕغجخ ٌؼذد اٌطالة ِٓ ؽ١ش اٌزغ١ٙضاد اٌمغُػذَ ِالئّخ لبػبد اٌزذس٠ظ. 

  عٛق اٌؼًّ ٚلطبع  اٌمغُث١ٓ  اٌجؾضٟرز١ؼ اٌزؼبْٚ  اٌزٟاٌّشبس٠غ  فٟغ١بة اٌّشبسوخ. 

  اٌّئعغخ ٌخش٠غٟرٛف١ش فشص اٌؼًّ  فٟػذَ ِغبّ٘خ األؽشاف اٌّغزّؼ١خ اٌّخزٍفخ. 

  رؾغ١ٕٙبػذَ ٚعٛد ٔظبَ ٚاػؼ ٌّشاعؼخ اٌٍٛائؼ ٚاٌمٛاػذ ٚاعشاءاد اٌؼًّ ٚرؾذ٠ذ و١ف١خ. 

 رحهيم انجيئخ انخبرجيخ:

رؾم١ك  فِٟٕٙب  االعزفبدح٠ّىٓ  اٌزٟأٚػؾذ ٔزبئظ اعزطالع اٌشأٞ اٌج١ئٟ األٌٟٚ ٌٍفشص اٌّزبؽخ     

 ف٠ٟزؾزُ ػٍٝ اٌى١ٍخ أْ رزؼبًِ ِؼٙب  اٌزٟ. وّب أظٙشد ِغّٛػخ ِٓ اٌزٙذ٠ذاد  اٌى١ٍخغب٠بد ٚأ٘ذاف 

 .عج١ً رؾم١ك سعبٌزٙب ٚغب٠برٙب

 : Opportunitiesانفزص انًزبحخ 

 ُ٘اػزّبد ِجذأ اٌغٛدح فٟ األداء اٌغبِؼٟ ِّب ٠ؼضص ِٓ لذساد اٌؼب١ٍِٓ ٠ٚطٛس. 

  االرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رؾغ ػٍٝ رجٕٟ ِفب١ُ٘ اٌغٛدح ٚاشبػزٙب فٟ اٌّغزّغ. 

  ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌّز١ّض ٌٚٛ وبْ ثّمبثً ِبدٜ االعزّبػٟاٌطٍت  فٟاٌض٠بدح. 

 ٠ذ ػٍٝ طفبد ِؼ١ٕخ ٌٍخش٠ظ رغبػذ سفغ وفبء اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟاٌطٍت اٌّزضا. 
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 ٓاٌطٍت اٌّزضا٠ذ ِٓ اٌغٙبد اٌّغزّؼ١خ ٚاٌظٕبػ١خ ٌزط٠ٛش وفبءح األداء ٌٍخش٠غ١. 

 :Threatsانزهذيذاد انًحزًهخ 

  خش٠غٟ اٌذساعخ لجٛي أػذاد اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌى١ٍخ  فٟاٌض٠بدح اٌّغزّشح ٚاٌّززب١ٌخ ِٓ (

ٚ٘زا ٠ّضً ػجئب فٟ ؽبي ػذَ رٛافش أػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ اإلػذاد٠خ ػٍٝ ٚفك لجٛي االٔغ١بث١خ ( 

 ِغزمشح.

 .ػؼف رٕبِٟ اٌخذِبد اٌّظبؽجخ ٌٍؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ أٔشطخ صمبف١خ ٚس٠بػ١خ ٚاعزّبػ١خ 

 ١خ ارا ِب لٛسٔذ ػؼف اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّٛظف١ٓ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٓ طؾ١خ ٚاعزّبػ

 ثبٌخذِبد اٌّمذِخ فٟ ِذْ وج١شح.

  اٌضبِٔٛٞغزٜٛ اٌطالة اٌمبد١ِٓ ِٓ اٌزؼ١ٍُ  فٟاٌزذ٘ٛس اٌّغزّش. 

  اؽغبَ أطؾبة األػّبي ٚاٌششوبد ػٓ رذػ١ُ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجؾٛس األعبع١خ

 .ٚاٌزطج١م١خ

 ػٍٝ اٌزؤو١ذ ػ١ٍٙب فٟ ِٙبِٙب ا١ِٛ١ٌخ: ٚرؼًّ رجٕزٙب اٌى١ٍخ اٌزٟ خاٌؼ١ٍّبر١اٌم١ُ 

 اؽزشاَ اٌؼًّ ٚرغ٠ٛذٖ. -1

 اٌزؼبْٚ ٚاٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك. -2

 االٌزضاَ ٚاٌّغئ١ٌٚخ ٚاٌّؾبعجخ. -3

 االِبٔخ ٚاٌّظذال١خ ٚاٌشفبف١خ. -4

 رٛاطً األع١بي. -5

 اإلداسح ثبإلٔغبص.  -6

 اٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك.  -7

 االٔزّبء.  -8
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 اإلثذاع ٚاالثزىبس.  -9

ٚاٌؼًّ ػٍٝ غشعٙب فٟ  مغُزجبس ثبٌخطخ االعزشار١غ١خ ٌٍاالػ فٟا٢ر١خ شاػٝ أ٠ؼبً أخز اٌم١ُ ر

 األؽشاف اٌّؼ١ٕخ ثبٌخطخ:

  َاالؽزشاَ(. –اٌغذ٠خ  –ل١ُ اٌطالة: )االٌزضا 

  َاألِبٔخ(. –اؽزشاَ اٌؼًّ -ل١ُ اٌؼب١ٍِٓ: )االٌزضا 

  َاٌزؼبْٚ(. –ل١ُ اٌّغزّغ: )االؽزشا 

 االعزشار١غ١خ :ٚاٌشىً اٌزبٌٟ ٠ج١ٓ ِٛعٙبد اٌخطخ 

 

 

 

 

 

نشر المعرفة 
المانونٌة 
واألخالق 
 المهنٌة 

على  التأكٌد
 الكفاءة

اإلنفتاح على 
 المجتمع المحلً 

 مخرجات متمٌزة 
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 انغبيبد واألهذاف االسززاريجيخ

 :قسىانغبيبد انُهبئيخ نه

) اٌفْٕٛ ِغبي اٌزؼ١ٍُ اٌزخظظٟ  فٟوّئعغخ رؼ١ّ١ٍخ ػّٓ اٌغبِؼخ  مغُرط٠ٛش دٚس اٌ .1

 .ٚثمذسح رٕبفغ١خ( اٌغ١ّٕبئ١خ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ 

ٚر١ّٕخ اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ ٚاٌزؼبْٚ ِغ  ثبأللغبَ اٌؼ١ٍّخ سفغ وفبءح ٚفبػ١ٍخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ .2

 اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ٚاإلل١ٍّٟ ٚاٌذٌٟٚ فٟاٌّئعغبد اٌجؾض١خ 

خذِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ، ٚرفؼ١ً اٌٛؽذاد راد اٌطبثغ  فٟػٍٝ اٌّغبّ٘خ  ٌمغُص٠بدح لذسح ا .3

 .اٌخبص ثبٌى١ٍخ

١ٍّخ ٠ٚغٛدٖ اٌؼذاٌخ ٍِزضَ ثبٌم١ُ ٚاٌّجبدة االعزّبػ١خ ٚاألخالل١خ اٌغ عبِؼٟرٛف١ش ِٕبؿ  .4

 .ٚاٌّغبٚاح ٚاٌزؼبْٚ

 ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٚاالسرمبء ثزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد. .5

 

 : قسىاألهذاف االسززاريجيخ نه

 ٌالػزّبد األوبد٠ّٟ ِٓ ا١ٌٙئبد اٌّخزظخ داخ١ٍبً ٚخبسع١بً.  ثؤلغبِٙب اٌؼ١ٍّخ مغُر١ٙئخ اٌ .1

 ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ.مغُ خ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ ٌٍرؾغ١ٓ اٌج١ئ .2

١ّخ، ٚرؾم١ك اٌغّخ اػبدح ١٘ىٍخ إٌّب٘ظ ٚاٌّمشساد ٚاٌزؤوذ ِٓ أٙب رزٛافك ِغ اٌّؼب١٠ش اٌؼٍ .3

 .ٚرٍج١خ اؽز١بعبد اٌّغزف١ذ٠ٓ مغُ ا١ٌّّضح ٌٍ

 . ثبأللغبَ اٌؼ١ٍّخرط٠ٛش ٚر١ّٕخ اٌىٛادس اٌجشش٠خ  .4

 ٌخذِخ سإ٠خ ٚسعبٌخ اٌى١ٍخ. مغُ رط٠ٛش اٌخطخ اٌجؾض١خ ٌٍ .5

 جؾش اٌؼٍّٟ ٌٍزخظظبد إٌظش٠خ ٚاٌزطج١م١خ.رٛع١ٗ اٌ .6

 ٔشش اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٚاٌضمبفٟ ثمؼب٠ب اٌّغزّغ. .7

 .رخظظبد اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ ٚأخالل١بد ٔشش ِجبدة آداة  .8
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أشبء ٌغٕخ ٌّشاعؼخ األداء ٚلٛاػذ ٚاعشاءاد اٌؼًّ ٚرٛص٠ؼٗ ثّب ٠ؼّٓ رؾم١ك اٌؼذاٌخ  .9

 . ى١ٍخٌس اٌٛظ١فٟ ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثبٚاٌّغبٚاح ٚاالعزمشا

ونزحقيق األهذاف االسززاريجيخ في ضىء انُقبط االَفخ انذكز وضعذ انكهيخ خطخ سيُيخ 

 االسززاريجيخ ويٍ خالل انًعبنجبد انًذكىرح ادَبِ :نزُفيذهب خالل فززح رطجيق انخطخ 

 المعالجة الفمرة
 الفترة الزمنٌة

 2126-2121من 

 أوال:

 0200-0202 تهٌئة مستلزمات االعتماد االكادٌمً  

 0202-0202 مخاطبة جهات االعتماد االكادٌمً العربٌة والعالمٌة 

 0202 الحصول على االعتماد االكادٌمً العربً فً حالة توفر التخصٌصات المالٌة 

 0202-0200 شراء أجهزة ومعدات ومستلزمات لتحسٌن البٌئة التعلٌمٌة  ثانٌاً 

 0202-0202 بناء لاعات دراسٌة وتطوٌر البنى التحتٌة للكلٌة  

 0202-0202 تطوٌر المناهج فً ضوء ممررات لجنة عمداء كلٌات الفنون بالعراق ثالثا:

 ً  0202-0202 ادخال الكوادر البشرٌة فً الكلٌة بدورات تطوٌرٌة مستمرة رابعا

 خامسا:
تطوٌر الخطة البحثٌة من خالل اعتماد عناوٌن بحوث تخدم المجتمع المحلً 
فضال عن رفد مؤسسات الدولة بدراسات علمٌة وتوجٌه البحث العلمً نحو النشر 

 العالمً 
0202-0202 

 سادساً 
من خالل اعتماد عناوٌن  توجٌه البحث العلمً للتخصصات النظرٌة والتطبٌمٌة

 بحثٌة تخصصٌة لتدرٌسً الكلٌة .
0202-0202 

 ً  سابعا
ِٓ خالي اٌؾٍمبد إٌمبش١خ ٚاٌذٚساد  ٔشش اٌٛػٟ اٌج١ئٟ ٚاٌضمبفٟ ثمؼب٠ب اٌّغزّغ

 ٚاٌّئرّشاد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ ٚاإلسشبد االوبد٠ّٟ
0202-0200 

 ً  ثامنا
اٌغ١ٍّخ ِٓ خالي اٌؾٍمبد إٌمبش١خ رخظظبد اٌفْٕٛ ٔشش ِجبدة آداة ٚأخالل١بد 

 ٚاٌذٚساد ٚاٌّئرّشاد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ ٚاإلسشبد االوبد٠ّٟ
0202-0200 

 ً  تاسعا
أشبء ٌغٕخ ٌّشاعؼخ األداء ٚلٛاػذ ٚاعشاءاد اٌؼًّ ٚرٛص٠ؼٗ ثّب ٠ؼّٓ رؾم١ك 

 .ى١ٍخ اٌؼذاٌخ ٚاٌّغبٚاح ٚاالعزمشاس اٌٛظ١فٟ ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌ
0200-0202 

 

 الفصل الجاني 

 انجحث انعهًي

   نقسى انفُىٌ انسيًُبئيخ وانزهفشيىَيخانخطخ انجحثيخ 

اٌى١ٍخ ٚسثطٙب ثشإ٠خ اٌفْٕٛ اٌغ١ّٕبئ١خ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ  لغُ فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ  اٌزط٠ٛش اٌذائُ ٌخطخ

 ٚاؽز١بعبد اٌّغزّغ ػٓ ؽش٠ك: غبِؼخاٌٚ
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 ٚاٌّغزّغ اٌّؾٍٟ. اٌمغُ ٚاٌى١ٍخاٌزذس٠ظ ٌؼًّ دساعبد ثؾض١خ رخذَ رٛع١ٗ أػؼبء ١٘ئخ  -

 رؾف١ض اٌطالة اٌجبؽض١ٓ ٌٍّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ اٌّششٚػبد اٌجؾض١خ.  -

  اٌٝ االثؾبس اٌزطج١م١خ.  ثبأللغبَ اٌؼ١ٍّخرٛع١ٗ ٔمبؽ اٌجؾش  -

أغبصٖ ٚرٕف١زٖ  ُِب رٌؼشع ػبَ اٌذساعٟ وً خالي ٔٙب٠خ   مغٌٍُ ٚسػ ػ١ٍّخػمذ اٌؼًّ ػٍٝ  -

ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ف١ٙب، ٚاػطبء فشص ٌٍجبؽض١ٓ ثؼشع اٌّشبوً   ى١ٍخٌٍفٟ اٌخطخ اٌجؾض١خ 

 .ِغٍظ اٌى١ٍخ٠ٚٛصك رٌه فٟ  اٌزٟ رؼٛق اٌجؾش ،

فٟ ٔٙب٠خ  رمذ٠ُ رمش٠ش اٌٝ ػ١ّذ اٌى١ٍخ ػٓ االثؾبس اٌزٟ رُ ٔشش٘ب فٟ دٚس٠بد ِؾ١ٍخ أٚ ػب١ٌّخ -

ٔششح ثٍّخظبد األثؾبس ، ٚػًّ  اٌمغُأػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خ فٟ وً ػبَ دساعٟ ِٓ لجً 

 إٌّشٛسح.

 (:  Objectivesأهذاف انخطخ )

 ٚرطج١مبرٗ راد اٌؼبئذ اٌّجبشش ػٍٝ خطؾ اٌز١ّٕخ ٚخذِخ اٌّغزّغ. اٌؼٍّٟسفغ ِغزٜٛ اٌجؾش  .1

 سفغ اٌىفبءح االوبد١ّ٠خ ٚاٌجؾض١خ ٚاٌٛظ١ف١خ ٌؼؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. .2

 .اٌمغُسفغ وفبءح ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌٍّٕبفغخ اٌؼ١ٍّخ اٌشش٠فخ ث١ٓ صِالئٗ  .3

 اٌزؼبْٚ ٚاٌزىبًِ ِٓ األلغبَ اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ داخً اٌى١ٍخ ٚخبسعٙب. .4

 رشغ١غ ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٍٝ ٔشش أثؾبصٗ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّغالد اٌّشِٛلخ. .5

 ٌٍزخظظبد اٌزطج١م١خ. اٌؼٍّٟرٛع١ٗ اٌجؾش  .6

 اٌى١ٍخ ِٓ اٌطٍجخ اٌّز١ّض٠ٓ. ٌخش٠غٟثبٌذساعبد اٌؼ١ٍب  االٌزؾبقرشغ١غ  .7
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 (:policiesانسيبسبد )

 ٚاٌزغذ٠ذ ٚاإلثذاع فٟ األثؾبس اٌؼ١ٍّخ. االثزىبس .1

 Impactدٚس٠بد ِٚغالد ػ١ٍّخ ِؾىّخ د١ٌٚخ ٚرٚ رؤص١ش ػبٌٟ ) فٟٔشش األثؾبس اٌؼ١ٍّخ  .2

Factor ٗلجً اٌٍغبْ  ٚاٌجؾضٟ ٌؼٍّٟا( اٌزم١١ُ اٌؼٍّٟ ٌؼؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ػٓ ِغًّ ٔشبؽ ِٓ

 اٌؼ١ٍّخ اٌذائّخ ٌٍزشل١خ ٌشغً ٚظبئف ػ١ٍّخ أػٍٝ.

 االسرجبؽ اٌذائُ ث١ٓ اٌخطؾ اٌجؾض١خ ٌغ١ّغ األلغبَ ٚافبدح اٌّغزّغ ِٕٙب. .3

 (:Indicatorsيؤشزاد انُجبح ) 

 اٌؼ١ٍّخ ألػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ. جؾٛس ِٕبلشخ ٚرؾى١ُ اٌ .1

ٌٍخبسط ٌٍّشبسوخ فٟ اٌّئرّشاد اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي عفش ثؼغ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  .2

 اخزظبطُٙ.

 .اٌؼبٌٟٔشش األثؾبس ثبٌّغالد اٌؼشث١خ األعٕج١خ راد ِؼبًِ اٌزؤص١ش  .3

اٌى١ٍخ ٌّزبثؼخ اٌّغزغذاد فٟ اٌزخظظبد ٚ  األلغبَ اٌؼ١ٍّخرؼمذ فٟ  اٌزٟعٍغبد اٌغّٕبس  .4

 اٌؼ١ٍّخ.
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 الفصل الجالث

 خذيخ انًجزًع

 قسىنه انخطخ انًجزًعيخ

ً ِغ   اٌمغُبٌٟ ٌٕشبؽ خذِخ اٌّغزّغ فٟ ٠ؾزبط اٌٛػغ اٌؾ     اٌٝ اػبدح ٔظش ؽزٝ ٠ظجؼ ِزّش١ب

اٌغبِؼخ، ٚاٌّزطٍجبد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ ٚفك  ٚاٌؼّبدح ٚسئبعخ األلغبَ اٌؼ١ٍّخشئبعخ ٌٍ اٌزطٍؼبد اٌّؤٌِٛخ

 اإلِىبٔبد اٌّزبؽخ.

 ثخذيخ انًجزًع ورًُيخ انجيئخ:نالررقبء  نهقسى اإلسززاريجيخ انخطخ  أهذاف

ٚرٌه ِٓ خالي ِشبسوخ ِغزّؼ١خ ِٚششٚػبد  مغُّغ ٚر١ّٕخ اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثبٌخذِخ اٌّغز  .1

 ثؾض١خ ٌخذِخ إٌّطمخ اٌّؾ١طخ.

ٌٍؾىُ  ٚاٌمغُ اٌزٛاطً اٌّغزّش ِغ اٌّئعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚا١ٌّٕٙخ فٟ اإلؽبس اٌغغشافٟ ٌٍى١ٍخ .2

 ػٍٝ اٌّخشعبد.

ٌٍمغُ  اد ػ١ٍّخ ِز١ّضح رؼًّ ػٍٝ اظٙبس اٌغٛأت اٌؼ١ٍّخ اٌّزطٛسح رٕظ١ُ ِئرّشاد ٚٔذٚ .3

 ِّب ٠غبػذ ػٍٟ رؾم١ك اٌؼب١ٌّخ. اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخٌى١ٍخ ٚ

 ٌى١ٍخ ٚأػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ٚاإلداس١٠ٓ.اٌطالة  االثزىبسرشغ١غ  .4

 أشبء ساثطخ ٌخش٠غٟ اٌى١ٍخ ٌزؾم١ك اٌزٛاطً ث١ٓ أع١بي خش٠غٟ اٌى١ٍخ. .5

 

 

 

 



                                         2026 -2021 –ديالى جامعة  -كلية الفنون الجميلة -يةقسم الفنون السينمائية والتلفزيون–الخطة الاستراتيجية  

                                                                       

   

 

 24 

 ورزضًٍ :  نهقسىانخطخ انزُفيذيخ 

 الغاية:
 الهدف االستراتيجي المنبثق من الغاية:

 وكما هه مهضح في الجدول التالي :

 

 عذح يهًبد كبنزبني: انخطخ انزُفيذيخ نهقسىورشًم 

رؾغيي١ٓ اٌّّبسعييبد اٌّٛعٙييخ ٌزؾغيي١ٓ ؽظيي١ٍخ رؼٍييُ اٌطييالة ثؾ١ييش رىييْٛ ِزٛافمييخ ِييغ  وصففف انًهًففخ:

 ٌالػزّبد األوبد٠ّٟ.ّؼب١٠ش اٌٛؽ١ٕخ اٌاٌّؼب١٠ش اٌّمجٌٛخ فٟ اٌّغبي األوبد٠ّٟ ٚإٌّٟٙ ٚ

  :  قسى حصيهخ رعهى انطبنت في ان انًهًخ األونى: رحسيٍ 

رؾغيي١ٓ اٌّّبسعييبد اٌّٛعٙييخ ٌزؾغيي١ٓ ؽظيي١ٍخ رؼٍييُ اٌطييالة ثؾ١ييش رىييْٛ ِزٛافمييخ ِييغ  :ٚطييف اٌّّٙييخ

 ّؼب١٠ش اٌٛؽ١ٕخ ٌالػزّبد األوبد٠ّٟ.اٌاٌّؼب١٠ش اٌّمجٌٛخ فٟ اٌّغبي األوبد٠ّٟ ٚإٌّٟٙ ٚ

 انزُفيذ:اسززاريجيبد 

 فيشعٌزؾذ٠ذ اٌّٛاطفبد اٌّشغٛثخ فٟ اٌخش٠غ١ٓ ِٓ وً رخظض أٚ  مغُٚػغ اٌغ١بعبد اٌٍّضِخ ٌٍ-1 

أوبد٠ّٟ، ثّب ٠زٛافك ِٚزطٍجبد اٌّّبسعخ اٌغ١ذح ٌٍّٕٙخ اٌزيٟ عي١ؼًّ ف١ٙيب ثؼيذ اٌزخيشط، ٚاػيذاد ليٛائُ 

فيٟ االػزجيبس اٌّشيٛسح ثٙزٖ اٌّٛاطيفبد، صيُ رؼي١ّٕٙب فيٟ اٌجيشاِظ ٚاٌّميشساد اٌذساعي١خ، ثؼيذ األخيز 

 األوبد١ّ٠خ ٚا١ٌّٕٙخ ٚرّش٠ش٘ب ػجش اٌٍغبْ اٌّخزظخ.

داءمؤشرات األ البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ االجراءات التنفيذية االستراتيجية  
منبثقة من الهدف 

االستراتيجي 
ومجمهعها يحقق 
 الهدف االستراتيجي

االجراءات التي ما 
سيتم العمل بها 

حتى نحقق 
 االستراتيجية

تحديد االفراد 
المدؤولين عن 
 تنفيذ االجراءات

المخصصات 
المالية التي 

تحتاجه 
 االستراتيجية

الفترة الزمنية 
الالزمة لتحقيق 

 االستراتيجية

التى  مؤشراتهي ال
أو  النجاح تقيس 

التقدم في تنفيذ 
االستراتيجيات لتحقيق 

.الهدف اإلستراتيجي  
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ٚػغ ع١بعخ رم٠ُٛ ِٚشاعؼخ دسعخ ٚفبء اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ ثبوغيبة اٌطبٌيت اٌّٙيبساد اٌّزٛافميخ ِيغ -2

اٌّّبسعخ اٌغ١ذح ٌٍّٕٙخ اٌزٟ ع١ؼٍّْٛ ف١ٙيب ثؼيذ اٌزخيشط ٌزشيًّ اعيزطالػبد آساء اٌخيش٠غ١ٓ، ث١بٔيبد 

ف، آساء أطييؾبة األػّييبي، أداء اٌخييش٠غ١ٓ اٌالؽييك، ٚوييزٌه ؽييشق اػييذاد اٌزمييبس٠ش اٌذٚس٠ييخ اٌزٛظ١يي

 ٌٕزبئظ اٌزم٠ُٛ.

ٚػغ اٌغ١بعبد ٚاإلعشاءاد اٌزٟ رٛػؼ ؽش٠مخ اٌزؼبًِ ِغ اٌؾيبالد اٌزيٟ ٠زجي١ٓ ف١ٙيب لظيٛس أغيبص -3

 ١ف١خ ِؼبٌغزٙب.اٌطالة أٚ رٕبلغ فٟ رم١١ُ أغبصارُٙ، ٚاألعجبة اٌّئد٠خ اٌٝ ِضً ٘زا اٌمظٛس ٚو

اٌيز٠ٓ ٠ؼٍّيْٛ  ى١ٍيخرظ١ُّ االعزّبساد اٌخبطخ ثزم١١ُ أطؾبة األػّبي ٌمذساد ِٚٙيبساد خش٠غيٟ اٌ-4

 ٌذ٠ُٙ ٚرؾذ٠ذ آ١ٌخ رطج١ك ٘زا اٌزم١١ُ. 

بٌى١ٍيخ ٚرؾذ٠يذ آ١ٌيخ ثاٌخش٠غ١ٓ اٌزيٟ اوزغيجٛ٘ب ِيٓ دساعيزُٙ   رظ١ُّ اعزّبساد خبطخ ٌزم١١ُ ِٙبساد-5

 اٌزطج١ك.

زبثؼييخ اٌخييش٠غ١ٓ ِييٓ اٌى١ٍييخ ٚرؾذ٠ييذ آ١ٌييخ اٌزٛاطييً ِؼٙييُ، ٚاالعييزفبدح ِييٓ آسائٙييُ فييٟ أشييبء ٚؽييذح ٌّ-6

 رؾغ١ٓ عٛدح ثشاِظ اٌى١ٍخ.

خطخ  انُقبط االَفخ انذكز وضعذ انقسى في ضىء كهيخحصيهخ رعهى انطبنت في ان رحسيٍونزحقيق 

 سيُيخ نزُفيذهب خالل فززح رطجيق انخطخ االسززاريجيخ ويٍ خالل انًعبنجبد انًذكىرح ادَبِ:

 المعالجة الفمرة
 الفترة الزمنٌة

 2126-2121من 

 أوال:
لتحدٌد المواصفات المرغوبة فً الخرٌجٌن من  كلٌةوضع السٌاسات الملزمة لل

 أكادٌمً فرعكل تخصص أو 
0202-0202 

 0200-0202 سٌاسة تموٌم ومراجعة درجة وفاء البرامج األكادٌمٌةوضع  ثانٌاً 

 ثالثا:
وضع السٌاسات واإلجراءات التً توضح طرٌمة التعامل مع الحاالت التً ٌتبٌن 

 فٌها لصور انجاز الطالب أو تنالض فً تمٌٌم إنجازاتهم
0202-0202 

 ً  رابعا
لمدرات ومهارات خرٌجً تصمٌم االستمارات الخاصة بتمٌٌم أصحاب األعمال 

 كلٌةال
0202-0200 

 خامسا  
الخرٌجٌن التً اكتسبوها من دراستهم   تصمٌم استمارات خاصة لتمٌٌم مهارات

 الكلٌةب
0202-0200 

 0202 إنشاء وحدة لمتابعة الخرٌجٌن من الكلٌة وتحدٌد آلٌة التواصل معهم سادساً 
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 يٍ انُبحيخ انزعهيًيخ انًهًخ انثبَيخ: رحسيٍ يًبرسخ يسبعذح انطبنت  

رٛف١ش أٔظّخ فؼبٌخ ٌّغبػذح اٌطالة فٟ اٌيزؼٍُ ِيٓ خيالي اٌّشيٛسح األوبد١ّ٠يخ ٚاٌّشافيك  وصف انًهًخ:

اٌّزؼٍميييخ ثبٌذساعيييخ، ِٚزبثؼيييخ رميييذَ اٌطيييالة اٌذساعيييٟ، ٚريييٛف١ش اٌّغيييبػذح ػٕيييذ اٌؾبعيييخ ٌ فيييشاد ٚفميييبً 

 ٌّٛاطفبد ا١ٌٙئخ اٌٛؽ١ٕخ ٌالػزّبد األوبد٠ّٟ.

 اسززاريجيبد انزُفيذ:

ثّييب ٠ؼييّٓ   األلغييبَ اٌؼ١ٍّييخِغييزٜٛ اػييذاد ٚص١مييخ اٌغ١بعييخ اٌخبطييخ ثٕظييبَ اإلسشييبد األوييبد٠ّٟ ػٍييٝ -1

فبػ١ٍزٗ فٟ ِزبثؼخ ٚرٕغ١ك اٌؼتء اٌذساعيٟ ٌىيً ؽبٌيت، ٚرٛاعيذ أػؼيبء ١٘ئيخ اٌزيذس٠ظ خيالي فزيشح 

 اٌذٚاَ، ٚرؾذ٠ذ أٚلبد ِغذٌٚخ ٌزمذ٠ُ إٌظؼ ٚاإلسشبد األوبد٠ّٟ ٌٍطالة.

اػذاد ع١بعبد ٚاعشاءاد ٍِضِيخ ٌّزبثؼيخ اٌزميذَ اٌذساعيٟ ٌىيً ؽبٌيت ٚرميذ٠ُ اٌّغيبػذح ألٌٚئيه اٌيز٠ٓ -2

 اعْٙٛ طؼٛثبد ٠ٚؾزبعْٛ اٌٝ ِغبػذح، خبطخ ِغبػذُ٘ ػٍٝ فُٙ ٚرطج١ك اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ. ٠ٛ

اػذاد آ١ٌخ ِزبثؼخ األلغبَ ٌّؼذي رمذَ اٌطبٌت اٌؼٍّٟ ِٓ فظً اٌيٝ فظيً، ِٚيٓ عيٕخ اٌيٝ عيٕخ، ٌؾي١ٓ -3

د االٔزٙبء ِٓ دساعخ ثشاِغـُٙ، ٚرؾ١ًٍ ٘زٖ اٌّؼـذالد ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌطالة اٌز٠ٓ ٠ٛاعْٙٛ طيؼٛثب

 فٟ دساعبرُٙ. 

رييٛف١ش األِييبوٓ إٌّبعييجخ ٌّشاعؼييخ اٌطٍجييخ ٌذسٚعييُٙ ثؤٔفغييُٙ ٚرغ١ٙض٘ييب ثبالؽز١بعييبد اٌالصِييخ ِييٓ -4

 ٚاألٔشطخ اٌّغبػذح.عزٕغبؿ ٌؾبعجبد ٚأعٙضح اٌطجبػخ ٚاالا

ٚػييغ اٌغ١بعييبد اٌٍّضِييخ ٌزييٛف١ش اٌىزييت ٚاٌّييٛاد اٌزؼ١ّ١ٍييخ ثى١ّييبد وبف١ييخ لجييً ثييذء اٌذساعييخ، ٚاػييبدح -5

١ٙب ثّب ٠ؼّٓ ارغبَ اٌىزت اٌّغزخذِخ فٟ رذس٠ظ اٌّمشساد ثؾذاصزٙب، ٚثبؽزٛائٙب ػٍيٝ أؽيذس إٌظش ف

 إٌظش٠بد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبٌٙب.
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في ضىء انُقبط االَفخ انذكز  رحسيٍ يًبرسخ يسبعذح انطبنت يٍ انُبحيخ انزعهيًيخونزحقيق 

وضعذ انكهيخ خطخ سيُيخ نزُفيذهب خالل فززح رطجيق انخطخ االسززاريجيخ ويٍ خالل انًعبنجبد 

 انًذكىرح ادَبِ:

 المعالجة الفمرة
 الفترة الزمنٌة

 2126-2121من 

 أوال:
األلسام إعداد وثٌمة السٌاسة الخاصة بنظام اإلرشاد األكادٌمً على مستوى 

  العلمٌة 
0202 

 0200-0202 إعداد سٌاسات وإجراءات ملزمة لمتابعة التمدم الدراسً لكل طالب ثانٌاً 

 0200-0202 إعداد آلٌة متابعة األلسام لمعدل تمدم الطالب العلمً ثالثا:

 ً  رابعا
توفٌر األماكن المناسبة لمراجعة الطلبة لدروسهم بأنفسهم وتجهٌزها باالحتٌاجات 

 الالزمة
0202-0202 

 خامسا  
وضع السٌاسات الملزمة لتوفٌر الكتب والمواد التعلٌمٌة بكمٌات كافٌة لبل بدء 

 الدراسة
0202-0200 

 

 انًهًخ انثبنثخ: االررقبء ثجىدح انزذريس

رؾغي١ٓ عيٛدح اٌزيذس٠ظ ثبعيزخذاَ اعيزشار١غ١بد ِالئّيخ ؽغيت ِخشعيبد اٌيزؼٍُ، ٚرٌيه  وصف انًهًفخ:

 .ِٓ لجً االػزّبد االوبد٠ّٟ فٟ اٌٛصاسحٚفمبً ٌّٛاطفبد ِٚؼب١٠ش اٌغٛدح اٌّؾذدح 

 اسززاريجيبد انزُفيذ:

 خ ٔييٛارظ اٌييزؼٍُ اٌزييٟاػييذاد اٌغ١بعييبد ٚاإلعييشاءاد اٌٍّضِييخ ثييؤْ رؼىييظ أعييب١ٌت اٌزييذس٠ظ اٌّغييزخذِ-1

، ٚأْ رجي١ٓ رٛطي١فبد اٌّميشساد ٚاٌجيشاِظ ثٛػيٛػ ز١ّٕزٙيب فيٟ ؽالثيٗاٌمغُ اٌؼٍّٟ اٌّؼٕٟ ث٠شغت 

أعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌزٟ رغزخذَ فٟ ريذس٠ظ ٘يزٖ اٌّميشساد ٚاٌجيشاِظ ٚاٌّؼشفيخ اٌزخظظي١خ اٌّىزغيجخ 

ٌميذسح ِٓ لجً اٌطبٌت، ٚأٔٛاع األٔشطخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌطالة، ٌزطي٠ٛش ِٙيبساد اٌزفى١يش اإلثيذاػٟ ٚا

ػٍيييٝ ؽيييً اٌّشيييىالد، ٚاٌّٙيييبساد االعزّبػ١يييخ ٚرؾّيييً اٌّغيييئ١ٌٚخ، ٚأٔيييٛاع اٌغيييٍٛن األخالليييٟ 

 .  أعٙضح اٌؾبعٛةد اٌؾغبث١خ ٚاعزخذاَ اٌّشغٛة، ِٚٙبساد االرظبي اٌٍغٛٞ ٚاٌّٙبسا

اػذاد ثشاِظ ٌزيذس٠ت ١٘ئيخ اٌزيذس٠ظ ػٍيٝ ؽيشق رؾذ٠يذ ٔيٛارظ اٌيزؼٍُ اٌّشغٛثيخ ٚرٛطي١ف اٌّميشساد -2

إٌٛارظ، ٚؽشق سثؾ ؽشق اٌزذس٠ظ ٚرم٠ُٛ اٌطالة ثٙزٖ إٌيٛارظ اٌّشغٛثيخ، ٚؽيشق رٕغي١ك  رجؼبً ٌٙزٖ
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اٌزخط١ؾ ٌز١ّٕخ ٔٛارظ اٌيزؼٍُ فيٟ ويً اٌّميشساد ثؾ١يش ٠ٕطٍيك اٌّميشس ِيٓ اٌّزطٍيت اٌغيبثك ٌيٗ ٠ّٚٙيذ 

 ٌٍزبٌٟ ٌٗ.  

زيٛٞ ِؾبٚس٘يب رظ١ُّ اعيزّبسح ٔظيبَ اٌزمي٠ُٛ اٌشيبًِ ٌفؼب١ٌيـخ اٌزيذس٠ظ فيٟ ويً اٌّميشساد، ثؾ١يش رؾ-3

ػٍييٝ ع١ّييغ األٔشييطخ ٚاٌفؼب١ٌييبد اٌزييٟ ٠مييَٛ ثٙييب ِييذسط اٌّييبدح، ِييٓ ؽ١ييش رظيي١ُّ ِؾز٠ٛييبد اٌّمييشس 

ٚاؽزٛائييٗ ػٍييٝ ٔييٛارظ اٌييزؼٍُ اٌّشغٛثييخ ٚاسرجييبؽ ؽييشق اٌزييذس٠ظ ٚاٌزميي٠ُٛ ثٕييٛارظ اٌييزؼٍُ، ِٚييب ٠مذِييٗ 

د اٌّىزج١خ ٌزميذ٠ُ اٌّذسط ِٓ ِغبػذح ٌٍطالة اٌز٠ٓ ٠ؾزبعْٛ اٌٝ ِغبػذح ٚرٛاعذٖ فٟ أٚلبد اٌغبػب

 اٌّغبػذح.  

ٚػغ آ١ٌخ ِالئّخ ٌٍزؾمك ِٓ ِؼب١٠ش أغبص اٌطالة ف١ّب ٠زؼٍيك ثّميب١٠ظ اٌغيٛدح اٌذاخ١ٍيخ ٚاٌخبسع١يخ. -4

)ِضً أْ رشًّ ِم١بط ػ١ٍّخ وزم٠ُٛ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ِٓ ػًّ اٌطالة ِٓ لجً أػؼبء ١٘ئخ رذس٠ظ ِيٓ 

ٚفييٟ  اٌؼييشاقغييضح فييٟ عبِؼييبد ِشييبثٙخ فييٟ عبِؼييبد أخييشٜ، ٚػّييً ِمبسٔييبد ِغييزمٍخ ٌٍّؼييب١٠ش إٌّ

 اٌؼبٌُ(.

ٌغٙيٛد رؾغي١ٓ اٌزيذس٠ظ ٚا١ٌ٢يبد اٌالصِيخ ٌشطيذ ِٚزبثؼيخ  ى١ٍيخاٌاػذاد اٌغ١بعيبد اٌزيٟ رؼيّٓ دػيُ -5

ٌغييبْ االػزّييبد ٚرميي٠ُٛ اٌغٙييٛد اٌّجزٌٚييخ فييٟ ٘ييزا اٌّغييبي ٚفمييبً ٌٍّٛاطييفبد ٚاٌّؼييب١٠ش اٌزييٟ ؽييذدرٙب 

 االوبد٠ّٟ فٟ اٌغبِؼخ ٚاٌٛصاسح .

ػٍيٝ ٔيٛارظ اٌيزؼٍُ  الؽالػٙيُٕف١ز ثشٔبِظ رٛع١ٟٙ ٚرذس٠جٟ ٠ميذَ ٌ عيبرزح اٌغيذد ٚاٌّزؼيب١ٔٚٓ عضئ١يبً ر-6

 اٌّطٍٛثخ ٚأعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌّغزٙذفخ ِغ اٌزطج١ك ػٍٝ اٌّمشساد اٌّزبؽخ ٌٍطالة.

رميذ٠ُ ّٔيبرط ٌٍغييغالد رغيزخذَ فيٟ ِزبثؼييخ عٙيٛد أػؼيبء ١٘ئييخ اٌزيذس٠ظ فيٟ ِغييبي رؾغي١ٓ ٚرطيي٠ٛش -7

اٌزذس٠ظ ٚٔزبئظ رم١١ُ ٘زٖ اٌغٙٛد ٚاٌغ١بعبد اٌّزجؼيخ فيٟ اٌزطي٠ٛش ٚارخيبر اإلعيشاءاد إٌظب١ِيخ ؽشق 

 ٌغؼٍٙب أؽذ ِزطٍجبد اٌزشل١خ.

رظيي١ُّ ٚرٕف١ييز ثييشاِظ رذس٠ج١ييخ فييٟ ؽييشق اٌزييذس٠ظ ِج١ٕييخ ػٍييٝ ٔزييبئظ اعييزفزبء ١٘ئييخ اٌزييذس٠ظ ؽييٛي -8

   اؽز١بعبرُٙ اٌزذس٠ج١خ ٚاٌّغبالد اٌزٟ ٠ٛاعْٙٛ طؼٛثبد ف١ٙب.

اػذاد ٚرٕف١ز ثشاِظ رذس٠ج١خ ِغيزّشح ِٛعٙيخ اٌيٝ اٌزطي٠ٛش إٌّٙيٟ فيٟ اعيزشار١غ١بد اٌزيذس٠ظ ٚرمي٠ُٛ -9

 ٔٛارظ اٌزؼٍُ، ٚاعزخذاَ رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاالرظبالد ٌالسرمبء ثغٛدح اٌزذس٠ظ.
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ٚػغ اٌمٛاػذ اٌخبطخ ثزشغ١غ اإلثيذاع ٚاالثزىيبس ٚرميذ٠ش األداء اٌجيبسص فيٟ اٌزيذس٠ظ ثشيىً سعيّٟ  -11

 ِٚؼٍٓ ٚفمبً ٌّؼب١٠ش ِؾذدح رذػُ اٌغٛدح ٚاٌز١ّض.

خطخ سيُيخ نزُفيذهب  في ضىء انُقبط االَفخ انذكز وضع انقسى االررقبء ثجىدح انزذريسونزحقيق 

 خالل فززح رطجيق انخطخ االسززاريجيخ ويٍ خالل انًعبنجبد انًذكىرح ادَبِ :

 المعالجة الفمرة
 الفترة الزمنٌة

 2126-2121من 

 أوال:
إعداد السٌاسات واإلجراءات الملزمة بأن تعكس أسالٌب التدرٌس المستخدمة 

 نواتج التعلم
0202-0202 

 ثانٌاً 
إعداد برامج لتدرٌب هٌئة التدرٌس على طرق تحدٌد نواتج التعلم المرغوبة 

 وتوصٌف الممررات تبعاً لهذه النواتج
0202-0202 

 0200-0202 لفعالٌـة التدرٌس فً كل الممرراتتصمٌم استمارة نظام التموٌم الشامل  ثالثا:

 ً  رابعا
وضع آلٌة مالئمة للتحمك من معاٌٌر إنجاز الطالب فٌما ٌتعلك بمماٌٌس الجودة 

 الداخلٌة والخارجٌة
0202-0202 

 0200-0202  لجهود تحسٌن التدرٌس الكلٌةإعداد السٌاسات التً تضمن دعم  خامسا  

 0200-0202 وتدرٌبً ٌمدم لألساتذة الجدد والمتعاونٌنتنفٌذ برنامج توجٌهً  سادساً 

 ً  سابعا
تمدٌم نماذج للسجالت تستخدم فً متابعة جهود أعضاء هٌئة التدرٌس فً مجال 

 تحسٌن وتطوٌر طرق التدرٌس
0202-0200 

 ً  0200-0202 تصمٌم وتنفٌذ برامج تدرٌبٌة فً طرق التدرٌس ثامنا

 ً  تاسعا
مستمرة موجهة إلى التطوٌر المهنً فً استراتٌجٌات  إعداد وتنفٌذ برامج تدرٌبٌة

 التدرٌس
0202-0200 

 0200-0202 وضع المواعد الخاصة بتشجٌع اإلبداع واالبتكار عاشراً 

 

 

 انًهًخ انزاثعخ: رحسيٍ ورطىيز يؤهالد وخجزاد أعضبء هيئخ انزذريس

رؾغيي١ٓ ٚرطيي٠ٛش ِييئ٘الد ٚخجييشاد ١٘ئييخ اٌزييذس٠ظ ٌزىيي٠ٛٓ اٌخجييشح ػييشٚس٠خ ٌزييذس٠ظ  وصففف انًهًففخ:

 اٌّٛاد اٌزٟ ٠ىٍفْٛ ثزذس٠غٙب ١ٌٚىٛٔٛا ػٍٝ اؽالع دائُ ثىً اٌّغزغذاد فٟ رخظظبرُٙ.

 اسززاريجيبد انزُفيذ:

 ٚػغ ا١ٌ٢بد اٌزٟ رغيًٙ ِشيبسوخ ويً أػؼيبء ٘يـ١ئخ اٌزيذس٠ظ ثبعيزّشاس فيٟ األٔشيطخ اٌؼيـ١ٍّخ اٌزيٟ-1

رؼّٓ أْ ٠ىٛٔٛا ػٍٝ ػـٍُ ثآخش اٌزطيـٛساد فيٟ ِغيـبي رخظظيُٙ، ثؾ١يش ٠ّىيُٕٙ ِغيبػذح ؽالثٙيُ 

 ػٍٝ أْ ٠ىٛٔٛا ُ٘ ا٢خش٠ٓ ػٍٝ ػٍُ ثٙزٖ اٌزطٛساد. 
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ٚاعزمطبة  ، األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ٌٍٕمض اٌؾبطً فٟ أػؼبء ا١ٌٙئخ اٌزذس٠غ١خفٟ سفغ ٔغجخ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ -2

 غ ػٍٝ ر١ّٕخ دسعبرُٙ اٌؼ١ٍّخ.اٌىفبءاد اٌؼ١ٍّخ اٌّز١ّضح، ٚاٌؾ

اٌزيذس٠ظ فيٟ اٌجيشاِظ ا١ٌّٕٙيخ ١ِٕٙي١ٓ ِزخظظي١ٓ فيٟ ٘يزٖ رؼيُ ١٘ئيخ ٚػغ ا١ٌ٢خ اٌزيٟ رؼيّٓ أْ  -3

 اٌّغبالد ِٓ رٚٞ اٌخجشح ٚاٌّئ٘الد اٌؼ١ٍب.

في ضىء انُقبط االَفخ انذكز  رحسيٍ ورطىيز يؤهالد وخجزاد أعضبء هيئخ انزذريسونزحقيق 

وضعذ انكهيخ خطخ سيُيخ نزُفيذهب خالل فززح رطجيق انخطخ االسززاريجيخ ويٍ خالل انًعبنجبد 

 انًذكىرح ادَبِ :

 المعالجة الفمرة
 الفترة الزمنٌة

 2126-2121من 

 أوال:
وضع اآللٌات التً تسهل مشاركة كل أعضاء هـٌئة التدرٌس باستمرار فً 

 العـلمٌةاألنشطة 
0202-0200 

 ثانٌاً 
فً األلسام العلمٌة للنمص الحاصل فً أعضاء الهٌئة رفع نسبة هٌئة التدرٌس 

 التدرٌسٌة
0202-0202 

 ثالثاً 
التدرٌس فً البرامج المهنٌة مهنٌٌن تضم هٌئة وضع اآللٌة التً تضمن أن 

 متخصصٌن
0200-0202 

 

 األكبديًيخ انجذيذحانًهًخ انخبيسخ: رطىيز وثُبء انجزايج 

ٚػغ ع١بعبد ٚأعظ ٚآ١ٌبد ثٕبء اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ اٌغذ٠ذح ٚفمؤ ٌٍّٛاطفبد  وصف انًهًخ:

 فٟ االػزّبد االوبد٠ّٟ .ٚاٌّؼب١٠ش اٌّؾذدح 

 اسززاريجيبد انزُفيذ:

اػذاد األعظ اٌؼ١ٍّخ ٌجٕبء اٌّميشساد ٚاٌجيشاِظ اٌغذ٠يذح ٚرٛطي١فٙب ثّيب ٠زٛافيك ِيغ ِزطٍجيبد اإلؽيبس  -1

ِٚؼييب١٠ش اٌغييٛدح اٌّؼّييٛي ثٙييب ػب١ٌّييبً الػزّييبد اٌجييشاِظ االوييبد٠ّٟ اٌؼييبَ ٌٍّييئ٘الد اٌٛؽ١ٕييخ ٌالػزّييبد 

ِيٓ اٌّؼيب١٠ش اٌزيٟ  ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّٛاطفبد أٚ اٌّٙبساد اٌّطٍٛثخ فٟ اٌّزخشط ِٓ ٘زٖ اٌجيشاِظ ٚخالفٙيب

 رؾذد٘ب عّؼ١بد االػزّبد إٌّٟٙ ٚاٌزخظظٟ اٌؼب١ٌّخ.
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ثزشى١ً ٌغبْ اعزشبس٠خ دائّخ ٌٍجشاِظ ا١ٌّٕٙخ رؼُ فٟ ػؼ٠ٛزٙب ١١ِٕٙٓ ثيبسص٠ٓ   األلغبَ اٌؼ١ٍّخ ل١بَ-2

فييٟ رٍييه اٌّٙييٓ اٌزييٟ رمييَٛ اٌى١ٍييخ ثبػييذاد ؽالثٙييب ٌٍؼّييً ف١ٙييب رىييْٛ ِّٙزٙييب اثييذاء اٌّشييٛسح فييٟ عييٛدح 

 ٜ رٍه اٌجشاِظ لجً الشاس٘ب.ِؾزٛ

في ضىء انُقبط االَفخ انذكز وضعذ انكهيخ خطخ  رطىيز وثُبء انجزايج األكبديًيخ انجذيذحونزحقيق 

 سيُيخ نزُفيذهب خالل فززح رطجيق انخطخ االسززاريجيخ ويٍ خالل انًعبنجبد انًذكىرح ادَبِ :

 المعالجة الفمرة
 الفترة الزمنٌة

 2126-2121من 

 أوال:
إعداد األسس العلمٌة لبناء الممررات والبرامج الجدٌدة وتوصٌفها بما ٌتوافك مع 

 االكادٌمًمتطلبات اإلطار العام للمؤهالت الوطنٌة لالعتماد 
0202-0200 

 0202-0202 بتشكٌل لجان استشارٌة دائمة للبرامج المهنٌة األلسام العلمٌة لٌام  ثانٌاً 

 

 يزطهجبد اعزًبد انجزايج األكبديًيخ ورحسيٍ جىدرهبانًهًخ انسبدسخ: اسزكًبل 

ّٛاطييفبد اٌٛؽ١ٕييخ ٍٚػييغ لٛاػييذ ٚأعييظ رميي٠ُٛ ِٚشاعؼييخ اٌجشٔييبِظ األوبد١ّ٠ييخ )ٚفمييبً ٌ وصففف انًهًففخ:

ٌالػزّبد( ثّيب ٠ؼيّٓ ِزبثؼيخ عيٛدح ع١ّيغ اٌّميشساد اٌذساعي١خ ٚعيٛدح اٌجشٔيبِظ وىيً ثظيٛسح ِٕزظّيخ، 

١ت اٌزؼييذ٠ً ػٕييذ اٌؾبعييخ ِييغ ػّييً ِشاعؼييبد ِىضفييخ ثشييىً دٚسٞ، ٚرؾذ٠ييذ آ١ٌييبد اٌزم١يي١ُ اٌّالئّييخ ٚأعييبٌ

 ٌٍزم٠ُٛ ٚاالػزّبد.ٌٍّؼب١٠ش ٚاٌّٛاطفبد اٌّؾذدح  ٚاٌم١بَ ثزؾغ١ٓ عٛدح اٌجشاِظ ٚفمب

 اسززاريجيبد انزُفيذ:  

ثؾ١يش  ٚاٌفيشٚع اٌؼ١ٍّيخ ثبأللغيبَ ِظ ِٓ اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ اػذاد ِئششاد ِٚؼب١٠ش اٌغٛدح ٌىً ثشٔب-1

رىْٛ ِغزٛف١خ ٌٍّؼيب١٠ش اٌّؼّيٛي ثٙيب ػب١ٌّيبً ِيٓ عٙيبد اػزّيبد اٌجيشاِظ ا١ٌّٕٙيخ أٚ اٌزخظظي١خ، ِيغ 

 .ٕخ ػّبْ اٌغٛدح فٟ اٌى١ٍخً ٌغٚػغ آ١ٌخ رطج١ك اعزخذاِٙب ثبٔزظبَ فٟ ِشاعؼخ اٌجشاِظ ِٓ لج

َ اٌذساعييٟ اػييذاد لٛاػييذ ٚأعييظ اٌّمبسٔييخ ٌّغّٛػييخ ِييٓ ِئشييشاد اٌغييٛدح اٌّزؼٍمييخ ثّؼييذالد اٌزمييذ-2

وىً ٚثبإلشبسح اٌٝ ِؼب١٠ش خبسع١خ ِالئّخ ِيغ رؾذ٠يذ آ١ٌيخ  ٚاٌفشٚع ٚاالعزّشاس٠خ اٌطٍجخ ػجش األلغبَ

 االعزفبدح ِٓ ٔزبئظ ٘زٖ اٌّمبسٔبد فٟ رؾغ١ٓ اٌجشاِظ األوبد١ّ٠خ.
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 األوبد١ّ٠خ ِٓ ؽ١ش رؾذ٠ذ آ١ٌيبد عّيغ اٌّؼٍِٛيبد ػيٓ اٌجشٔيبِظ بٌجشاِغٙ مغُلٛاػذ ِشاعؼخ اٌ اػذاد-3

ِٓ اٌطالة ٚاٌخش٠غ١ٓ، ِٕٚبلشخ ٚػغ اٌجشٔبِظ ِيغ ١٘ئيخ اٌزيذس٠ظ ٚأطيؾبة األػّيبي ، ِٚشيبسوخ 

خجشاء ِٓ اٌظيٕبػبد ٚاٌّٙيٓ راد اٌؼالليخ، ٚأػيـؼبء ١٘ئيخ ريذس٠ظ ِيٓ ِئعغيبد أخيـشٜ ِيٓ رٚٞ 

 اٌخـجشح فٟ اٌّشاعؼخ. 

م١ي١ُ اٌغيزسٞ ِيشح ويً ٚػغ ع١بعخ اٌزم١١ُ ٚاٌّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌٍّمشساد ٚاٌجيشاِظ ثشيىً عيٕٛٞ ٚاٌز-4

خّييظ عييٕٛاد، ٚؽييشق ٔشييش ٔزييبئظ ٘ييزا اٌزم١يي١ُ، ٚآ١ٌييخ رؼييذ٠ً ٘ييزٖ اٌجييشاِظ ٚاٌّمييشساد ػٕييذ اٌؾبعييخ، 

 ٚرذ٠ٚٓ رفـبط١ً ٘زٖ اٌزغ١١شاد، ٚاألعجبة اٌزٟ دػذ ا١ٌٙب فٟ عغالد ٘زٖ اٌّمشساد ٚاٌجشاِظ. 

ذاد اٌطييالة ٌٍؼّييً ف١ٙييب ٚػييغ آ١ٌييخ ٌؼييّبْ ِزبثؼييخ اٌّزغ١ييشاد ٚاٌّغييزغذاد فييٟ اٌّٙييٓ اٌزييٟ ٠ييزُ اػيي-5

 ٚؽشق رطج١ك اٌزؼذ٠الد ٚاٌزؾذ٠ش اٌالصَ فٟ اٌجشاِظ ٚاٌىزت ٚاٌّشاعغ ثّب ٠ٛاءَ ٘زٖ اٌّغزغذاد.

 االػزّبد األوبد٠ّٟ.ٌغبْ اػذاد رمبس٠ش اٌّمشساد ٚرمبس٠ش اٌجشاِظ ثبعزخذاَ إٌّبرط اٌّؼذح ِٓ لجً -6

ِيٓ خيالي رٛطي١فٙب ثّيب  األلغيبَ اٌؼ١ٍّيخ ٌٍى١ٍيخفيٟ رطج١ك ػ١ٍّبد رؾغ١ٓ عٛدح اٌجشاِظ ٚاٌّميشساد -7

٠ٚؼيّٓ اعيز١فبء  اٌغبِؼخ ٚاٌٛصاسح٠زٛافك ِغ ِزطٍجبد اإلؽبس اٌؼبَ ٌٍّئ٘الد اٌٛؽ١ٕخ اٌّؼذ ِٓ لجً 

 زم٠ُٛ ٚاالػزّبداٌ ٌغبْاٌّؼب١٠ش اٌّؼّٛي ثٙب ػبٌّبً الػزّبد اٌجشاِظ ا١ٌّٕٙخ ٚٚفمب ٌٍّٕبرط اٌّؼذح 

في ضىء انُقبط االَفخ  عزًبد انجزايج األكبديًيخ ورحسيٍ جىدرهباسزكًبل يزطهجبد اونزحقيق 

انذكز وضعذ انكهيخ خطخ سيُيخ نزُفيذهب خالل فززح رطجيق انخطخ االسززاريجيخ ويٍ خالل انًعبنجبد 

 انًذكىرح ادَبِ :

 المعالجة الفمرة
 الفترة الزمنٌة

 2126-2121من 

 0202-0202  بالمسمإعداد مؤشرات ومعاٌٌر الجودة لكل برنامج من البرامج األكادٌمٌة  أوال:

 ثانٌاً 
إعداد لواعد وأسس الممارنة لمجموعة من مؤشرات الجودة المتعلمة بمعدالت التمدم 

 مسمواالستمرارٌة الطلبة عبر ال الدراسً
0202-0202 

 ثالثا:
األكادٌمٌة من حٌث تحدٌد آلٌات جمع المعلومات  البرامجه كلٌةإعداد لواعد مراجعة ال

 عن البرنامج من الطالب والخرٌجٌن
0202-0202 

 ً  رابعا
وضع سٌاسة التمٌٌم والمراجعة الدورٌة للممررات والبرامج بشكل سنوي والتمٌٌم 

 الجذري مرة كل خمس سنوات، وطرق نشر نتائج هذا التمٌٌم
0202-0202 

 خامسا  
وضع آلٌة لضمان متابعة المتغٌرات والمستجدات فً المهن التً ٌتم إعداد الطالب 
للعمل فٌها وطرق تطبٌك التعدٌالت والتحدٌث الالزم فً البرامج والكتب والمراجع بما 

0202-0202 
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 ٌواءم هذه المستجدات.
 

 ً  سادسا
االعتماد لجان ن لبل إعداد تمارٌر الممررات وتمارٌر البرامج باستخدام النماذج المعدة م

 األكادٌمً
0202-0200 

 ً  سابعا
من خالل  فً األلسام العلمٌة للكلٌةتطبٌك عملٌات تحسٌن جودة البرامج والممررات 

الجامعة توصٌفها بما ٌتوافك مع متطلبات اإلطار العام للمؤهالت الوطنٌة المعد من لبل 
 والوزارة

0202-0202 

 

 وانخجزح انًيذاَيخ. انًهًخ انسبثعخ: انزطجيق انعًهي

رؾغيي١ٓ ِّبسعييبد اٌزطج١ييك اٌؼٍّييٟ ٚأٔشييطخ اٌخجييشح ا١ٌّذا١ٔييخ ٌٍطٍجييخ ٚاػزجبس٘ييب ِىييْٛ  وصففف انًهًففخ:

 سئ١ظ فٟ اٌجشٔبِظ اٌذساعٟ.

 اسززاريجيبد انزُفيذ: 

ارجبػٙييب رغيبٖ رىض١يف ِّبسعيبد اٌزطج١ييك اٌؼٍّيٟ فيٟ ػ١ٍّييخ  اٌى١ٍيخاٌغ١بعيبد اٌزيٟ ٠ٕجغييٟ ػٍيٝ  ٚػيغ-1

اٌزييذس٠ظ ٚاٌزييذس٠ت ا١ٌّييذأٟ اٌخييبسعٟ ٚعييجً رؼيي١ّٕٙب فييٟ ِفييشداد اٌّمييشساد ٚاٌجييشاِظ ٚآ١ٌييبد 

رخط١طٙب ٚرٕغ١مٙب ٚرم٠ّٛٙب ٚاخز١بس أِبوٓ رٕف١ز٘ب ٚؽفظٙب فٟ اٌغيغالد اٌخبطيخ ثٙيب ٚفميبً ٌٍّؼيب١٠ش 

 ً ِٓ اٌطالة ٚاٌّششف١ٓ ػ١ٍُٙ.ٚاٌّٛاطفبد اٌٛؽ١ٕخ ٌالػزّبد ٌى

 ٚػغ د١ًٌ اسشبدٞ ٌٕشبؽبد اٌخجشح ا١ٌّذا١ٔخ اٌزٟ ٠غت ر١ّٕزٙب فٟ وً رخظض.-2

ػمذ ارفبل١بد ِغ اٌّئعغبد اٌّؾ١ٍخ اٌزٟ رزفك ؽج١ؼزٙيب ِيغ رخظظيبد اٌى١ٍيخ ثؾ١يش ٠شعيغ ا١ٌٙيب فيٟ -3

 خذِبد االعزشبسح ِمبثً رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ فٟ ِشافمٙب.

خطخ  انُقبط االَفخ انذكز وضع انقسى  في ضىء انزطجيق انعًهي وانخجزح انًيذاَيخيهًخ ونزحقيق 

 سيُيخ نزُفيذهب خالل فززح رطجيق انخطخ االسززاريجيخ ويٍ خالل انًعبنجبد انًذكىرح ادَبِ :

 المعالجة الفمرة
 الفترة الزمنٌة

 2126-2121من 

 أوال:
إتباعها تجاه تكثٌف ممارسات التطبٌك  المسم وضع السٌاسات التً ٌنبغً على 

 العملً فً عملٌة التدرٌس والتدرٌب المٌدانً الخارجً
0202-0200 

 0202-0202 وضع دلٌل إرشادي لنشاطات الخبرة المٌدانٌة التً ٌجب تنمٌتها فً كل تخصص ثانٌاً 

 0202-0202 تخصصات الكلٌةعمد اتفالٌات مع المؤسسات المحلٌة التً تتفك طبٌعتها مع  ثالثا:
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 انًهًخ انثبيُخ: انزىأيخ وانشزاكخ انخبرجيخ

ثؼّيً اٌزشر١جيبد اٌالصِيخ ٌؼّيً رٛأِيخ ٚشيشاوخ ِيغ  ف١ٙيب اٌى١ٍخ ٚ األلغبَ اٌؼ١ٍّيخششٚع  وصف انًهًخ:

 ِٓ لغُ ػّبْ اٌغٛدح .و١ٍبد أٚ ألغبَ أخشٜ ِؼزّذح ِٚشٙٛسح ثغٛدرٙب ٚفمبً ٌٍّٛاطفبد اٌّؾذدح 

 اسززاريجيبد انزُفيذ: 

اػييذاد لبئّييخ ثبأللغييبَ ٚاٌى١ٍييبد اٌزييٟ ٠ّىييٓ ػّييً رٛأِييخ ِؼٙييب ٚرظيي١ٕفٙب ٚرشر١جٙييب ؽغييت عييّؼزٙب  -1

 ٚعٛدرٙب ٚاخز١بس أفؼً خّغخ ِٕٙب.

اٌم١ييبَ ثّشاعييٍخ اٌغٙييبد اٌّغييزٙذفخ ثبٌزٛأِييخ ٚاٌزؼييشف ػٍييٝ سأ٠ٙييب ٚشييشٚؽٙب فييٟ اٌزؼييبْٚ، ٚثؼييذ  -2

 زُ أخز ِٛافمخ اٌغٙخ اٌّخزظخ ثبٌغبِؼخ ػٍٝ رٌه.دساعزٙب ٚاالخز١بس ِٓ ث١ٕٙب ٠

اٌم١بَ ثض٠بسح ١ِذا١ٔخ ٌٍغٙخ اٌزٟ رُ اخز١بس٘يب ٌٍزٛءِيخ ٌزٛل١يغ االرفبل١يخ اٌزيٟ رؾيذد ِغيئ١ٌٛخ ويً ؽيشف -3

 .  فٟ االػزّبد االوبد٠ّٟف١ٙب ٚثّب ٠زفك ٚاٌّٛاطفبد اٌّؾذدح 

خطخ سيُيخ  في ضىء انُقبط االَفخ انذكز وضع انقسى انزىأيخ وانشزاكخ انخبرجيخونزحقيق 

 نزُفيذهب خالل فززح رطجيق انخطخ االسززاريجيخ ويٍ خالل انًعبنجبد انًذكىرح ادَبِ :

 المعالجة الفمرة
 الفترة الزمنٌة

 2126-2121من 

 أوال:
 0200-0202 إعداد لائمة باأللسام والكلٌات التً ٌمكن عمل توأمة معها

 وترتٌبها حسب سمعتها وجودتها واختٌار أفضل خمسة منهاتصنٌفها 

 ثانٌاً 
 0202-0202 المٌام بمراسلة الجهات المستهدفة بالتوأمة والتعرف على رأٌها وشروطها فً التعاون

 0202-0202 المٌام بزٌارة مٌدانٌة للجهة التً تم اختٌارها للتوءمة لتولٌع االتفالٌة ثالثا:
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 الفصل الرابع

 نًزاجعخ ورحذيث انسيبسبد كهيخخطخ ان

 نًزاجعخ ورحذيث انسيبسبد:  كهيخانهذف انعبو نخطخ ان

 ٙبٚثشاِغ ٙب خطط ٚرؤرٝ اٌى١ٍخ ٚاٌغبِؼخ، سعبٌزٟ رؼىظ ٚاػؾخ ع١بعبد مغُاٌ ٕزٙظ٠

 ،ٛصاسحِغ اٌغب٠بد ٚاأل٘ذاف االعزشار١غ١خ ٌٍ بش١بّٚر ٍغبِؼخٌ االعزشار١غ١خ ٚاأل٘ذاف وزشعّخ ٌٍغب٠بد

الغبَ ث١ٓ  ثبالؽزشاَ عذ٠ش ٚػغ رؾم١ك اٌٝ اٌمش٠ت اٌّذٜ ػٍٝ طّؼر فبٔٙب  مغُػّش اٌ لظش ٚسغُ

 فٟ طّؼر وّب ،ٛؽٕٟاٌ اٌّغزٜٛ ػٍٝ ) اٌمذ٠ّخ اٌزؤع١ظ( إٌّبظشح اٌفْٕٛ اٌغ١ّٕبئ١خ ٚاٌزٍفض١ٔٛ٠خ 

 .اٌؼبٌّٟ اٌّغزٜٛ ػٍٝ ٌٗ رٕبفغٟ رؾم١ك ٚػغ اٌٝ اٌط٠ًٛ األعً

 وبفخ رغطٝ اٌغ١بعبد ثظفخ ِغزّشح ؽزٝ ِشاعؼخ ٚرؾذ٠ش رٍه ػٍٝ بٌؼًّاٌى١ٍخ ث ؾشصرٚ 

(، ٚرؾمك غب٠خ اٌى١ٍخ )ِغزمجال(اٌذساعبد اٌؼ١ٍب  – اٌؼٍّٟاٌجؾش  –اٌّؾبٚس اٌشئ١غ١خ )اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة 

 ، ٚوّب ٠ؤرٟ:اٌؼبٌّٟٚاٌٛطٛي اٌٝ اٌّغزٜٛ 

 أوال: انزعهيى وانطالة :

 انزعهيى :  -1

 ممترحات 
 السٌاساتلتحدٌث 

 المخرجات الٌات تنفٌذ االنشطة
 الفترة الزمنٌة

 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ

مراجعة نتائج تفعٌل  
وأعضاء مع االمتحانات  
التدرٌس هٌئة  

المائمٌن تمارٌر  
نتائج لمراجعة التدرٌس على  

مع االمتحانات  
الدراسً المحتوى . 

● 
سنوٌة نصف عمد ندوة  
 العامةالمشاكل  لمنالشة

 لالمتحانات

 طبما تحسٌن خطط وجود
 للتمارٌر الذاتٌة لأللسام العلمٌة

ن
0-

0
2
0
1

 

ن 
سا
نٌ

0
2
0
0

 



                                         2026 -2021 –ديالى جامعة  -كلية الفنون الجميلة -يةقسم الفنون السينمائية والتلفزيون–الخطة الاستراتيجية  

                                                                       

   

 

 36 

مع للتعامل سٌاسات وضع  
 التعلٌم مشكالت

مشكالت حصر  
 التعلٌم

● 
لوضع عمل عمد ورشة  
وتوثٌمها السٌاسات  

المسم مجلس فً  

● 
توعٌه ندوات عمد  

 عنها

مع للتعامل سٌاسات  
 التعلٌم مشكالت

-1-ن
0
2
0
1

 

ر 
ٌا
أ

0
2
0
3

 

 انطالة :  -2

ممترحات لتحدٌث 
 السٌاسات

 المخرجات الٌات تنفٌذ االنشطة
 الفترة الزمنٌة

 نهاٌة التنفٌذ بداٌة التنفٌذ

الطلبة لجذب خطة وضع  
العرب واألجانب  الوافدٌن  

المطلوب  العدد لتحدٌد خطة وضع
الوافدٌن. الطلبة لجذب  

+++++++ 
 المولع خالل من للكلٌة التسوٌك

 االلكترونً
+++++++ 

 الدراسٌة والماعات المختبرات تهٌئة

معتمدة خطة  
اكبر طالب البال  
 اكبر للكلٌة تروٌج

ت
0-

0
2
0
1

 

ز 
مو
ت

0
2
0
3

 

ودعم لتكافل نظام وضع  
 الكلٌة فً الطلبة

 الطالبً للدعم متكاملة خطة وضع
 المادٌة واالجتماعٌة النواحً تشمل

 االعتبار فً األخذ مع للطالب والثمافٌة
 ظروف

الطالب واحتٌاجات  

● 
 مشاكل مع للتعامل نظام وضع

الطالب وشكاوي  

● 
 الطالب شكاوي لتلمً لجنة عمل

و لها حلول إلٌجاد وعرضها  
 شكاوي لتلمً صندوق إنشاء

عنه اإلعالن ٌتم الطالب وممترحات  
بالكلٌة بارز مكان فً ووضعه  

● 
 بمشاركة اإلدارة لبل من التشجٌع

الطالبٌة بالمإتمرات الطالب  
 الترحٌب خالل من العلمٌة واللجان

العمبات جمٌع وتذلٌل بانعمادها  
 الطالب تواجه أن الممكن من التً

رضاء نسبة ارتفاع  
الممدم الطالبً بالدعم الطالب  

 لهم

● 
فً الطالب مشاركة زٌادة  
  توالمإتمرا العلمٌة اللجان

 .الطالبٌة

ن
0-

0
2
0
1

 

ر 
ذا
ا

0
2
0
3

 

على الطالب دلٌل توزٌع  
الطالب جمٌع  

و الكافً بالعدد الطالب دلٌل طباعة  
األولى المرحلة طالب على توزٌعه  

طالب جمٌع حصول  
دلٌل على األولى المرحلة  

 الطالب

ز
مو
ت

0
2
0
1

 

ب 
ا

0
2
0
3
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 ثبَيب: انجحث انعهًي : 

 

 ممترحات 
 لتحدٌث السٌاسات

 المخرجات الٌات تنفٌذ االنشطة
 الفترة الزمنٌة

بداٌة 
 التنفٌذ

نهاٌة 
 التنفٌذ

 األبحاث لتسوٌك آلٌة توفٌر
 فً
الخدمٌة المإسسات  

العمل لطاعات مع التواصل  
لمعرفة المختلفة والتوظٌف  

العمود وابرام البحثٌة االحتٌاجات  

● 
 واإلعالن عنها األبحاث نتائج لتسوٌك نظام وضع
 فً ٌساهم التطبٌمً الذي الجانب ذات األبحاث خاصة

المجتمع خدمة  

● 
والتمدم  كتابة على الكوادر وتدرٌب تشجٌع

دولٌا أو محلٌا الممولة بالمشروعات  

بحثٌة اتفالٌات وجود  
علمٌة مإسسات مع  

بالمجتمع وخدمٌة  

● 
فً الكلٌة العلمً البحث دعم  

● 
للبحث مٌزانٌة توفٌر  

 الكلٌة فً العلمً

ن
1-

0
2
0
1

 

ن
1-

0
2
0
3

 

لمشارٌع  للتمدم الباحثٌن حث
الدولٌة المنح و التموٌل  

التمدم للمشروعات علً التدرٌس هٌئة أعضاء تشجٌع  

● 
 لكتابة المشارٌع التدرٌبٌة والدورات للندوات الترشٌح

 واألبحاث

● 
المشارٌع فً للمشاركة الطالب تشجٌع  

 البحثٌة

ل  الممولة المشارٌع عدد زٌادة
لو
أٌ

0
2
0
1

 

ط 
با
ش

0
2
0
3

 

داخلً نظام وضع  
للبحوث  والجوائز للمكافآت

 المتمٌزة

العلمً البحث لتموٌل خطة وضع  

● 
دولٌا والمنشورة المتمٌزة البحوث مكافؤة  

هٌئة اعضاء ومكافئة تحفٌز  
 التدرٌس

ت
0- 0
2
0
1

 

ر 
ذا
ا

0
2
0
0

 

 من نتائج لالستفادة آلٌة إٌجاد
 فً تطوٌر العلمً البحث

 .الدراسٌة الممررات

 مساهمة نتائج أو تطبٌك سٌتم التً الباحثٌن تكرٌم
 المجتمع الدراسٌة وخدمة الممررات تطوٌر فً أبحاثهم

تفٌد تطبٌمٌة أبحاث وجود  
التعلٌمٌة العملٌة  

ن
1- 0
2
0
1

 

ن
1- 0
2
0
0
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 اجزاءاد يزاجعخ ورحذيث انسيبسبد:

ِشح فٟ اٌغٕخ، ٚرىشس وً ػب١ِٓ ثّؼشفخ ٌغٕخ اٌّشاعؼخ  مغُاٌّشاعؼخ ٚاٌزؾذ٠ش ٌغ١بعبد اٌرزُ 

ٚفمبً ٌإلعشاءاد  اٌزخظظبدثظٛسح رؼّٓ رّض١ً ع١ّغ  مغُٚرٌه ٌّشاعؼخ ٌٛائؼ ٚلٛاػذ اٌاٌذاخ١ٍخ، 

 اٌزب١ٌخ:

 اٌٝ رؾ١ًٍ ٌٍٛطٛي ٚرؾ١ٍٍٙب االؽظبئ١بد ٚػًّ اٌج١بٔبد ٌغّغ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛعبئً األ١ٌبد ارجبع .1

اٌزظٛساد  ِٓ ػذد رٛف١ش ٠ىفً ثّب اٌّزبؽخ، ٚاالِىبٔبد ٚاٌمذساد ،ٌٍمغُ  اٌشا٘ٓ اٌٛػغ

 فٟ ٚرٌه االعزشار١غ١خ، ٚأ٘ذافٙب ٚغب٠برٙب اٌى١ٍخ سإ٠خ ٌزؾم١ك ٚاٌّّىٕخ اٌّشغٛثخ ٚاٌخ١بساد

 (SWOT) اٌج١ئٟ  اٌزؾ١ًٍ ٌّٕٙغ١خ ٚفك اٌذاخ١ٍخ ٚاٌج١ئخ اٌخبسع١خ ٌٍج١ئخ ِزىبٍِخ دساعخ اؽبس

 .مغُ اٌخبطخ ثبٌ ٚاٌزٙذ٠ذاد ٚاٌفشص ٚاٌؼؼف اٌمٛح ٌؼٕبطش اػبدح رؾذ٠ذ ٠زُ ؽ١ش

 ٔزبئظ ا١ٌٗ ِٓ اٌٛطٛي رُ ِب ػٍٝ ثٕبءً ى١ٍخ اٌؾب١ٌخ ٌٍ اٌغ١بعبد فٟرؾذ٠ذ عٙبد اٌمظٛس  ٠زُ .2

 اٌشا٘ٓ. اٌٛػغ رؾ١ًٍ

  اٌى١ٍخ خالي اٌفظً األٚي وً ػب١ِٓ.ِغٍظ ٚاػزّبد٘ب ِٓ  ى١ٍخ٠زُ رؾذ٠ش ع١بعبد اٌ .3
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