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 مقدمة

إن التخطيط اإلستراتيجي هو أحد األسس العلمية المهمة لبناء المؤسسات من خالل تحريك  

ة والمعنوية فيها وتوظيفها باتجاه تحقيق رؤى وأهداف المؤسسة وفق والماديالموارد البشرية  كافة

 برنامج زمني مبرمج ومحدد. 

والجهات ذات العالقة، وبآليات شراكة  تسبيهامن كافةوهذا يتم من خالل الشراكة الحقيقية مع  

إلدارة بوجود التزام بها خالل الفترة المخططة لها سواًء هذه الخطة واإل ومن ثم إقرار واضحة،

 ها وضعت هذه الخطة أو بإدارات الحقة.أنجزتالتي 

بمشروع الخطة اإلستراتيجية هو طريق جاد نحو تحسين  قسم الفنون التشكيليةإن قيام   

وتحقيق والفنية العمل الداخلية وتعزيز فكرة الشراكة مع الجهات األكاديمية والمراكز المعرفية  بيئة

 العمل للحصول على االعتماد األكاديمي. جودة، وهدف الكلية نحو تطبيق ال

 قسم الفنون التشكيلية :نبذة عن 

ت الفنددون تمتلددك المعرفددة فددي مجدداال يهدددف قسددم الفنددون التشددكيلية إلددى تخددريج كددوادر فنيددة

وقادرة على دخول المجتمع وممارسة المهنة لتقديم أرقى الخدمات وبناء وتطوير المرافدق التشكيلية 

ويسددعى القسددم داإمددا إلددى تحقيددق مسددتوى معرفددة مناسدد  للطلبددة  المجتمددع، مؤسسددات التددي تحتاجهددا

 .تي تحتاج إلى االختصاصات الفنية يجعلهم قادرين على خدمة الوطن بكفاءة عالية في القطاعات ال

 رسالة القسم:

تشدكل م ، إذ 5102سدنة فدي كليدة الفندون الجميلدة بجامعدة ديدالى تأسس قسم الفنون التشدكيلية 

الفندون  يمدن  القسدم شدهادة بالبكدالوريوي  فديو   5102-5102قسم في العام الدراسدي ل مجلس او

والنحددت الخددزف   ومسددتقبال فددي مجددالي الرسددم الفنددون التشددكيلية بخصصددات ت التشددكيلية ، وفددي

 والكرافيك .
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 لقسم الفنون التشكيلية : منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية

نحو ،  ديالى  –كلية الفنون الجميلة في سياق توجه لقسم في اة يأتي وضع الخطة اإلستراتيجي

الجامعدة، وإحددا  الكلية و إرساء قواعد األسلوب العلمي للتخطيط المستقبلي الذي يتالءم وتطلعات 

تغيير شامل يرتقي بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى مستويات عالمية قادرة على مواجهة التحديات 

 وتنفيذاً لهذه التوجهات، فقد تَم اعتماد اآلليات التالية:بلية. الراهنة والمستق

عدد "فريق التخطيط االستراتيجي" يتكون من  من قسم الفنون التشكيليةتشكيل فريق عمل  -

 تتوفر فيهم الخبرة والرغبة في اإلنجاز. الهيئة التدريسية في القسم، اء أعضمن 

الكلية  عميد السيدطة االستراتيجية وإطالع اد الختنظيم لقاءات دورية إلعداد تصور أولي إلعد -

 .هعلى رؤيتهم واالستفادة من توجيهات

والتهديدات  من خالل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص قسمتشخيص الوضع الحالي لل -

 .وتقديم تقرير التقويم الذاتي للقسم   البيئيبالتحليل 

 .قسمالورسالة ورؤية استخالص عوامل النجاح األساسية التي تحدد مالم   -

الرؤية ويمثل أبعاد البيئة  عن هذهبما يضمن التعبير  قسمرؤية ورسالة ال إعادة صياغة -

 المستهدف.الكفيلة والمناسبة لالنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع  واآللياتالمالإمة 

تيجية إلستراوربطها باألهداف ا قسم الفنون التشكيليةاالستراتيجية ل تحديد الغايات واألهداف -

 .في القسم  االستراتيجيمن خالل اجتماعات متكررة للجنة التخطيط  كليةلل

أعضاء بعلى مستوى  القسم والكليةداخل  االستراتيجية واألهدافتعميم الرؤية والرسالة  -

وخارجها بللمستفيدين   في الكلية داريةواإلاالقسام العلمية الهيئة التدريسية في القسم و

 ∙دة من التغذية الراجعة الستفاالخارجيين  ل

 .القسم ومجلس الكليةمجلس االستراتيجية من  واألهدافاعتماد كل من الرؤية والرسالة  -

 هداف.لمناسبة التي ستساهم في تحقيق األستراتيجيات اتحديد اإل -
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 الكلية. القسم ومجلس تحديد السياسات والخطط التنفيذية الخاصة بها واعتمادها فى مجلس -

الخطة االستراتيجية وتحديد مراحلها الزمنية والجهة  إطارالتي سيتم تنفيذها في  لبرامجعداد اإ -

 التنفيذ.عن  المسئولة

 بناء الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية. -

عميد الكلية وعرضها على مجلس الكلية     السيدستراتيجية من قبل اإل اعتماد الخطة -

 إلقرارها.

 :الرؤيا العامة للقسم

 ؤية القسم في تأهيل خريج قسم الفنون التشكيلية ليتعامل مع بيئة االعمال المحلية ل رتمثت

يعول و  ويصب  فنانا تشكيليا محترفا في تخصصات الرسم والنحت والخزف والكرافيك .

و  في تخصصات الفنون التشكيلية  تكون كفؤةفي تخريج كوادر  فنون التشكيلية على قسم ال

 ات الفنون التشكيلية ضمن اختصاص فنية لحاصل بالكوادر الص النقتساهم في تعويض ا

الحكومية ب مديريات بشكل عام في محافظة ديالى على وجه الخصوص سواء في الدواإر 

في  أوالتابعة لدواإر الدولة  التربية ، األنشطة الفنية ، اقسام االعالم والعالقات العامة   

 القطاع الخاص.

  ج الدراسية بشكل مستمر بما يواك  التطورات العلمية الحديثة في ناهالميقوم القسم بتطوير

 .مجاالت الفنون التشكيلية  بمختلف اختصاصاتها

 علمية متطورة من خالل تجهيز أجهزة  بناء ورش ومراسم ومختبرات يسعى القسم إلى

لبحو  او  ب مستقبال العليا األولية وتساهم بدور كبير في مجال الدراسات وتقنيات حديثة 

 .العلمية 

  ومستقبال الدراسات للعام الدراسي المقبل المساإية يسعى القسم إلى فت  باب القبول للدراسات

  .كافة الشروط ووضع المناهج التعليمية العليا بعد تخريج الدفعة األولى من طلبة القسم ،
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 سم للدراسات القبي يسعى القسم جاهدا إلى االرتقاء بالكادر التدريسي من خالل إيفاد منتس

العليا خارج القطر وداخله ، وتهيئة الظروف المناسبة للبحث العلمي من اجل الحصول على 

 الدرجات العلمية المطلوبة.

  يطم  القسم إلى إشراك اكبر عدد ممكن من الكادر التدريسي في االستشارات الفنية من

العملية ولتقديم الخدمة هم برتخالل المكت  االستشاري للفنون في الكلية لالستفادة من خ

 لمؤسسات الدولة المختلفة.

 

 يهدف قسم الفنون التشكيلية ، الى اهداف عدة ابرزها : 

االسهام في تهيئة طاقات إبداعية محترفة ترفد المجتمع المدني باعمال نموذجية تساهم في  -

ة قديترصين معرفة تخصصية ورسم خارطة التشكيل العراقي ، فضال عن المعرفة الن

 الجمالية والتاريخية .و

تقديم الخدمة واالستشارات العلمية والفنية في مجال الفنون التشكيلية وتطويرها وربط ذلك  -

 بتطور حضارة وادي الرافدين وإبراز القيم الحضارية وتحديثها بأسلوب ينسجم مع 

 المعاصرة .

والتحليل لخدمة البلد ير تفكاعداد فنانين متسلحين بالمعرفة العامة بأسلوب علمي وفني في ال -

 ومتطلبات عملية التنمية الوطنية الشاملة .

دعم الجمعيات الفنية داخل العراق وخارجه وتشجيعها ومدها بالخبرات الفنية التي تساعد  -

 على تطورها ونموها .

خلق شخصية متوازنة ومتكاملة للطال  الفنان فكرا وسلوكا وتنمية نشاطه ومواهبه وخلق  -

 االبداع لديه ، باستلهام الترا  والمعاصرة مع العالم المعاصر والتفاعل معه.ر وتكاروح االب

صقل الرغبة والموهبة لدى الطال  وتزويده بالمعرفة العلمية ، وخلق روح االبتكار لديه في  -

 اثناء الدراسة وحتى بعد تخرجه من خالل دورات التعليم المستمر .

ء ، ألغراض الدراسة وأهدافها في تنمية المخيلة بنابي انماء الحياة بشكل علمي وفني إيجا -

 العلمية ودراسة تقنيات المواد الفنية والتشكيلية قديما وحديثا.
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توسيع وتنويع الدراسات العليا واالختصاصات الفنية في ضوء خطط البناء الوطني  -

 ومتطلباتها في تحقيق التطور المتوازن بين تقدم الفنون نظريا وعلميا.

 : فتتمثل في سم الفنون الخاصة ف قهدااما ا -1

تطويرها بافكار التعريف بالقيم الجمالية والفنية لمكونات البيئة والحرف الشعبية والعمل على  -

 ابتكارية وفقا لقدرات المتعلمين .

التنفيذ في الفنون التشكيلية والعمل على ترشيد  بأسالي التعرف على خامات البيئة وعالقتها  -

 قدرات الطالب على التذوق الفني للقيم الجمالية.ية تنماستهالكها ، و

تنمية الناحية العاطفية والوجدانية عن طريق مزاولة العمل الفني الذي يساعد على رفاهية  -

 الحس والتكيف مع البيئة المحيطة .

 تدري  الحواي على االستخدام غير المحدود واالتجاه لالبتكار واالبداع الفني . -

 هو اكتساب الفاإدة من تحقيق قيمة العمل التربوي والعمل على تنميته ل ولعمالعمل من اجل ا -

 اكساب الطالب القدرة على سرعة المالحظة والتمييز واالتقان. -

 اكساب المتعلمين ثقافة متنوعة عن طريق التعريف بالقيم التشكيلية العالمية . -

 اكتشاف الطلبة الموهوبين فنياً ورعايتهم . -

 بيئة المحلية .ال ميلالمشاركة في تج -

 شروط القبول ومعايير اختبار الطلبة المتقدمين للدراسة في القسم : -2

ضمنت شروط القبول في كليات الفنون الجميلة ومن ضمنها كلية الفنون الجميلة بجامعة 

ديالى ضمن دليل شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه ، والصادر من قسم القبول المركزي في 

 . 5155-5150الي والبحث العلمي للسنة العيم وزارة التعل

 :بقسم الفنون التشكيليةخاصة منهجية اعداد الرؤية والرسالة واألهداف ال

عتمد فريق العمل الخاص بوضع الخطة االستراتيجية ومراجعة وتحديث رؤية ورسالة سي

 الكلية على ثال  عناصر رإيسية عند صياغة الرؤية والرسالة وهذه العناصر هى:

 اة تطبيق نظم الجودة.اعمر -أ
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 للكلية.للقسم و البيئي التحليل-ب

 .الكليةمع رؤية ورسالة القسم بالفنون التشكيلية    التوافق بين رؤية ورسالة  -ج

 آليات مراجعة الرؤية والرسالة واألهداف:

 من مع رؤية ورسالة الكلية وكذلك رؤية ورسالة الجامعة، وذلك قسمتقييم سنوى إلنجازات ال -أ

المجتمع  منظماتل استبيانات واجتماعات مع األقسام العلمية المختلفة والطالب والخريجين وخال

 والمستفيد من مخرجاتها. بالكليةالمدنى المحيط 

 .قسمعرفة ما تم تحقيقه من رؤية الشامل للخطة كل خمس سنوات وذلك لم تقييم -ب

 SWOT Analysis قسمالتحليل البيئى لل

 ناتلبيامصادر جمع ا

والطالب والموظفين والجهات مدربي الفنون والمحاضرين الخارجيين أعضاء هيئة التدريس و

 المستفيدة في المجتمع.

 عناصر جمع البيانات

 .ذهنيعصف  –مبرمجة لقاءات غير  –ورش عمل  –اجتماعات رسمية 

 الداخلية:تحليل البيئة 

والتى يمكن استثمارها على النحو  شكيلية الت فنونيتميز بها قسم النقاط القوة التى هناك العديد من 

كما أنه هناك بعض نقاط الضعف التى قد تؤثر على كفاءة وفاعلية  ،القسم والكلية الذى يحقق رسالة 

 .هحقيق رسالتفى ت القسم 

 :Strengthsنقاط القوة 

  وتخصصاتهم الدقيقةوالفنية كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنوع مدارسهم العلمية. 
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 مة التخصص العلمى ألعضاء هيئة التدريس للمقرارات التى يتم تدريسهاإمال. 

 والعمل الجماعي، والعدالة واألمانة والحيادية فى االدارةللقسم  االسلوب القيادي الفاعل ،. 

 وجود إلتزام بالواجبات الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس والتفاعل مع العمادة. 

  االنترنت على شبكةئة التدريس ء هيعضاوألللقسم والكلية وجود موقع. 

 بتنمية مهارات التعلم الذاتى للطالب رإاسة القسم وعمادة الكلية  اهتمام. 

 تنوع عملية تقييم الطالب. 

  بأجهزة حاسوب مرتبطة باالنترنت  مجهزمع مختبر حاسوب  بقدراتها،وجود مكتبة معقولة

ية متاحة للطالب وأعضاء هيئة لعلمت اوبعض المجالعلى الكت  الحديثة المكتبة ، وتحتوى 

  .التدريس والباحثين

  للبحو  العلمية بما ينشط أعضاء هيئة التدريس ويطور من قدراتهم معنوي توافر دعم

 العلمية.

 .توافق البرامج الدراسية واحتياج سوق العمل بصورة مرضية 

 .استخدام تكنولوجيا التعليم فى بعض المقررات الدراسية 

 وبعض أعضاء هيئة التدريس في ندوات ومحاضرات علمية  رإاسة القسم من الة شاركة فعم

 .لخدمة وتثقيف المجتمعداخل الكلية وخارجها أحياناً 

 :Weaknessesالضعف نقاط 

  ورش الفنيةحالة ال ضعفوالمعدات واألجهزة  فيالقصور . 

  لخزفان اورش بافروالمعدات والعدم وجود نظام متكامل لتشغيل وصيانة األجهزة 

 .وأجهزة الورشة الفنية   
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 . عدم وجود دعم مادي للبحو  العلمية المنجزة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية 

  عدم وجود دعم مادي للمشاركة في المؤتمرات العلمية الخارجية وااليفادات الداخلية

 والخارجية .

  ات دراسية مناسبة، قاعمن  وبالتالي القسماحتياجات الكلية  استيعابقصور المبنى الحالي في

 ومكات  ألعضاء هيئة التدريس، وصاالت أنشطة طالبية، ومرافق عامة داعمة. 

  ع الذي خصوصا في المجال األمني والوضوجود بعض اإلشكاالت التي تصاح  العملية

 .تمر فيه المحافظة

  ضعف ألعضاء هيئة التدريس والموظفين من خارج المحافظة بسب المحافظة عدم جاذبية 

 الخدمات قياساً بالمحافظات األخرى.الوضع األمني و

 عدم كفاية عمال الخدمات والصيانة. 

 عدم وجود برامج للدراسات العليا مما يعيق تحقيق رسالة الكلية وأهدافها بالصورة المثلى. 

  لعدد الطالب والمساحة بالنسبةعدم مالإمة قاعات التدريس بالكلية من حيث التجهيزات. 

 سوق العمل وقطاع قسم ى تتي  التعاون البحثى بين الفى المشاريع التركة لمشاغياب ا. 

 عدم مساهمة األطراف المجتمعية المختلفة فى توفير فرص العمل لخريجى المؤسسة. 

  الكلية القسم ب واالتصاالت لربطعدم كفاية وفاعلية نظم المعلومات. 

 لعمل وتحديد كيفية تحسينهاات اجراءعدم وجود نظام واض  لمراجعة اللواإ  والقواعد وا. 
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 جية:تحليل البيئة الخار

ستفادة منها فى لفرص المتاحة التى يمكن اإلاألولي ل البيئيالرأي استطالع أوضحت نتاإج     

ن تتعامل لتهديدات التى يتحتم على الكلية أظهرت مجموعة من اكما أ .قسم تحقيق غايات وأهداف ال

 .ا وغاياتهاهتمعها فى سبيل تحقيق رسال

 : Opportunitiesالفرص المتاحة 

 يعزز من قدرات العاملين ويطورهم الجامعي ممامبدأ الجودة في األداء  اعتماد. 

 مع ارتفاع تكلفة التعليم بها الكليات االهليةمستوى جودة خريج  انخفاض. 

 الدولية التي تحض على تبني مفاهيم الجودة وإشاعتها في المجتمع  االتفاقيات. 

   على التعليم المتميز ولو كان بمقابل مادى جتماعياإلالزيادة فى الطل. 

 الطل  المتزايد على صفات معينة للخريج تساعد رفع كفاء التعليم الجامعي. 

 الطل  المتزايد من الجهات المجتمعية والصناعية لتطوير كفاءة األداء للخريجين. 

 :Threatsالتهديدات المحتملة 

 ب من خريجي الدراسة والمتتالية فى قبول أعداد الطالب الملتحقين بالكلية  ةرالزيادة المستم

وهذا يمثل عبئا في حال عدم توافر أعضاء هيئة اإلعدادية على وفق قبول االنسيابية   

 تدريس مستقرة.

 .ضعف تنامي الخدمات المصاحبة للعملية التعليمية من أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية 

 ما المقدمة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس من صحية واجتماعية إذا  ضعف الخدمات

 بالخدمات المقدمة في مدن كبيرة. قورنت

 التدهور المستمر فى مستوى الطالب القادمين من التعليم الثانوى. 



11 

 

 هيئة التدريس ألعضاء كليات االهليةالدول المجاورة، وكذلك ال جذب الجامعات في. 

  على مستوى البحو  األساسية  العلميتدعيم البحث  لشركات عناوإحجام أصحاب األعمال

 .والتطبيقية

 :على التأكيد عليها في مهامها اليومية ويعمل قسمال اهاالتى تبن اعملياتية القيم

 احترام العمل وتجويده. -0

 التعاون والعمل بروح الفريق. -5

 والمحاسبة. والمسؤوليةااللتزام  -3

 االمانة والمصداقية والشفافية. -4

 تواصل األجيال. -2

 اإلدارة باإلنجاز.  -2

 العمل بروح الفريق.  -7

 . االنتماء -8

 . واالبتكاراإلبداع  -9

والعمل على غرسها في قسم تبار بالخطة االستراتيجية لليراعى أيضاً أخذ القيم اآلتية فى االع

 بالخطة:األطراف المعنية 

  :االحترام  –الجدية  – بااللتزامقيم الطالب. 

  :األمانة  –العمل  احترام- لتزامالابقيم العاملين. 

  :التعاون  – باالحترامقيم المجتمع. 

 الغايات واألهداف االستراتيجية

 :قسم الغايات النهائية لل

ب الفنون كمؤسسة تعليمية فى مجال التعليم التخصصي  قسم ضمن الكليةتطوير دور ال .0

 .وبقدرة تنافسيةالجميلة   
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الفعالة والتعاون مع المؤسسات  وتنمية المشاركة قسمبال العلميرفع كفاءة وفاعلية البحث  .5

 البحثية فى المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي

الوحدات ذات  البيئة، وتفعيلعلى المساهمة فى خدمة المجتمع وتنمية  قسمزيادة قدرة ال .3

 .الطابع الخاص بالكلية

ة السليمة ويسوده العدالة يقواألخال االجتماعية والمبادئتوفير مناخ جامعى ملتزم بالقيم  .4

 .والمساواة والتعاون

 تنمية الموارد البشرية واالرتقاء بتكنولوجيا المعلومات. .2

 :قسم األهداف االستراتيجية لل

 األكاديمي من الهيئات المختصة داخلياً وخارجياً. لالعتماد قسم تهيئة ال .0

 .والبنية التحتيةقسم ة التعليمية والتكنولوجية للتحسين البيئ .5

مية، وتحقيق السمة من انها تتوافق مع المعايير العل والتأكدإعادة هيكلة المناهج والمقررات  .3

 .وتلبية احتياجات المستفيدين قسم المميزة لل

 .قسم بالتطوير وتنمية الكوادر البشرية  .4

 الكلية.لخدمة رؤية ورسالة  قسم تطوير الخطة البحثية لل .2

 والتطبيقية. ةيللتخصصات النظر العلميتوجيه البحث  .2

 المجتمع. والثقافي بقضايا البيئي الوعينشر  .7

 .تخصصات الفنون الجميلة وأخالقيات  آداب مبادئنشر  .8

تحقيق العدالة  بما يضمنإنشاء لجنة لمراجعة األداء وقواعد وإجراءات العمل وتوزيعه  .9

 .قسم ر الوظيفي لجميع العاملين بالوالمساواة واالستقرا
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 البحث العلمي

  لقسم الفنون التشكيلية البحثية  ةخطال

 واحتياجاتوربطها برؤية الكلية  في قسم الفنون التشكيلية البحث العلمي  التطوير الداإم لخطة

 :عن طريق المجتمع

 توجيه أعضاء هيئة التدريس لعمل دراسات بحثية تخدم الكلية والمجتمع المحلي. -

  .روعات البحثيةلمشالباحثين للمشاركة الفعالة في ا الطالبتحفيز  -

  االبحا  التطبيقية. إلى قسم توجيه نقاط البحث بال -

لعرض ماتم انجازه وتنفيذه خالل نهاية العام الدراسي  قسم لل رشة علميةوعقد العمل على  -

بعرض ن باحثيوإعطاء فرص لل وأعضاء هيئة التدريس فيها، قسم للفي الخطة البحثية 

 لس القسم العلمي.مجفي  ذلكويوثق ،المشاكل التي تعوق البحث 

في  ة أو عالميةيعميد الكلية عن االبحا  التي تم نشرها في دوريات محل تقديم تقرير إلى -

، وعمل نشرة بملخصات أعضاء الهيئة التدريسية في القسم نهاية كل عام دراسي من قبل 

 بحا  المنشورة.األ

 (:  Objectivesأهداف الخطة )

 .اشر على خطط التنمية وخدمة المجتمعرفع مستوى البحث العلمى وتطبيقاته ذات العاإد المب .0

 .رفع الكفاءة االكاديمية والبحثية والوظيفية لعضو هيئة التدريس .5

 رفع كفاءة عضو هيئة التدريس للمنافسة العلمية الشريفة بين زمالإه بالكلية. .3

 تلفة داخل الكلية وخارجها.األقسام العلمية المخ والتكامل منالتعاون  .4

 .في المجالت المرموقةتشجيع عضو هيئة التدريس على نشر أبحاثه العلمية  .2

 التطبيقية.توجيه البحث العلمى للتخصصات  .2
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 من الطلبة المتميزين.بالدراسات العليا لخريجى الكلية  لتحاقاإلتشجيع  .7

 (:policies)السياسات 

   العلمية.األبحا فيوالتجديد واإلبداع  بتكاراإل .0

 Impactب عالي وذو تأثيرنشر األبحا  العلمية فى دوريات ومجالت علمية محكمة دولية  .5

Factor   لعضو هيئة التدريس عن مجمل نشاطه العلمى والبحثى من قبل  العلميالتقييم

 .علمية أعلىاللجان العلمية الداإمة للترقية لشغل وظاإف 

 المجتمع منها. وإفادةميع األقسام الداإم بين الخطط البحثية لج االرتباط .3

 (:Indicators) مؤشرات النجاح 

 .التدريس ألعضاء هيئةالعلمية  بحو  مناقشة وتحكيم ال .0

في مجال  للمشاركة في المؤتمرات العلميةسفر بعض أعضاء هيئة التدريس للخارج  .5

 .اختصاصهم

 ى.عالالتأثير الاألجنبية ذات معامل  العربية بحا  بالمجالتاألنشر  .3

المستجدات في جميع األقسام العلمية لمتابعة ل الكليةالقسم و في التى تعقد  السمنارجلسات  .4

 .التخصصات العلمية
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 خدمة المجتمع 

  قسم لل مجتمعيةالخطة ال

إلى إعادة نظر حتى يصب  متمشياً مع  قسم الي لنشاط خدمة المجتمع في اليحتاج الوضع الح       

، والمتطلبات المحلية والعالمية وفق الجامعة اسة القس والعمادة ورإاسةرإلل التطلعات المأمولة

 اإلمكانات المتاحة.

 لالرتقاء بخدمة المجتمع وتنمية البيئة: قسماإلستراتيجية للالخطة  أهداف

خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالكلية وذلك من خالل مشاركة مجتمعية ومشروعات   .0

 المحيطة.بحثية لخدمة المنطقة 

التواصل المستمر مع المؤسسات التعليمية والمهنية في اإلطار الجغرافي للكلية للحكم على  .5

 المخرجات.

إظهار الجوان  العلمية المتطورة لكلية  علىتنظيم مؤتمرات وندوات علمية متميزة تعمل  .3

 مما يساعد علي تحقيق العالمية. الفنون الجميلة

 الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين.القسم و بتكار لطالب تشجيع اإل .4

 لتحقيق التواصل بين أجيال خريجي الكلية. الكليةإنشاء رابطة لخريجي  .2

 وتشمل عدة مهمات كالتالي: :قسم للالخطة التنفيذية 

  قسم حصيلة تعلم الطالب في ال األولى: تحسينالمهمة  

حصيلة تعلم الطالب بحيدث تكدون متوافقدة مدع  تحسين الممارسات الموجهة لتحسين :المهمةوصف 

 .األكاديميمعايير الوطنية لالعتماد الالمعايير المقبولة في المجال األكاديمي والمهني و

 التنفيذ:استراتيجيات 

لتحديد المواصفات المرغوبة في الخريجين من كل تخصدص أو  قسم وضع السياسات الملزمة لل-0 

لبات الممارسة الجيدة للمهنة التي سيعمل فيها بعد التخرج، وإعداد أكاديمي، بما يتوافق ومتط فرع
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ثدم تضدمينها فدي البدرامج والمقدررات الدراسدية، بعدد األخدذ فدي االعتبدار  المواصدفات،قواإم بهذه 

 .وتمريرها عبر اللجان المختصة المشورة األكاديمية والمهنية

وافقدة يمية بإكساب الطالد  المهدارات المتومراجعة درجة وفاء البرامج األكاد وضع سياسة تقويم-5

التي سيعملون فيهدا بعدد التخدرج لتشدمل اسدتطالعات آراء الخدريجين،  مع الممارسة الجيدة للمهنة

بيانات التوظيف، آراء أصدحاب األعمدال، أداء الخدريجين الالحدق، وكدذلك طدرق إعدداد التقدارير 

 الدورية لنتاإج التقويم.

التدي توضد  طريقدة التعامدل مدع الحداالت التدي يتبدين فيهدا قصدور  السياسدات واإلجدراءات وضع-3

مثدل هدذا القصدور وكيفيدة  ىانجاز الطدالب أو تنداقض فدي تقيديم إنجدازاتهم، واألسدباب المؤديدة إلد

 معالجتها.

االسددتمارات الخاصددة بتقيدديم أصددحاب األعمددال لقدددرات ومهددارات خريجددي القسددم الددذين  تصددميم-4

 تطبيق هذا التقييم.  يعملون لديهم وتحديد آلية

الخدريجين التدي اكتسدبوها مدن دراسدتهم بالقسدم أو الكليدة  استمارات خاصة لتقييم مهارات تصميم-2

 وتحديد آلية التطبيق.

وحدة لمتابعة الخريجين من الكلية وتحديدد آليدة التواصدل معهدم، واالسدتفادة مدن آراإهدم فدي  إنشاء-2

 تحسين جودة برامج الكلية.

 عدة الطالب من الناحية التعليميةممارسة مسا انية: تحسينالثالمهمة   

تددوفير أنظمددة فعالددة لمسدداعدة الطددالب فددي الددتعلم مددن خددالل المشددورة األكاديميددة  المهمددة:وصددف 

لألفدراد وتدوفير المسداعدة عندد الحاجدة  ،والمرافق المتعلقة بالدراسة، ومتابعة تقدم الطالب الدراسي

 ً  .األكاديمي ة لالعتمادلمواصفات الهيئة الوطني وفقا

 التنفيذ:استراتيجيات 

ي بما يضمن فاعليته فد قسم مستوى الإعداد وثيقة السياسة الخاصة بنظام اإلرشاد األكاديمي على -0

خدالل فتدرة الددوام،  متابعة وتنسيق الع ء الدراسي لكل طالد ، وتواجدد أعضداء هيئدة التددريس

 للطالب. األكاديمي أوقات مجدولة لتقديم النص  واإلرشاد وتحديد

التقدم الدراسي لكل طال  وتقديم المساعدة ألولئك الذين  ملزمة لمتابعةوإجراءات  إعداد سياسات-5

  العلمية.يواجهون صعوبات ويحتاجون إلى مساعدة، خاصة مساعدهم على فهم وتطبيق المادة 
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سدنة إلدى سدنة،  صدل، ومدنففصدل إلدى  مدن العلمدي  متابعة األقسام لمعدل تقددم الطالد إعداد آلية-3

، وتحليل هذه المعـدالت للتعرف على الطالب الدذين يواجهدون لحين االنتهاء من دراسة برامجـهم

 صعوبات في دراساتهم. 

األمداكن المناسدبة لمراجعدة الطلبدة لدروسدهم بأنفسدهم وتجهيزهدا باالحتياجدات الالزمدة مدن  توفير-4

 المساعدة.شطة واألنستنساخ لحاسبات وأجهزة الطباعة واالا

وضع السياسات الملزمة لتوفير الكت  والمواد التعليمية بكميدات كافيدة قبدل بددء الدراسدة، وإعدادة -2

وباحتواإهدا علدى  بحدداثتها،النظر فيها بما يضمن اتسام الكتد  المسدتخدمة فدي تددريس المقدررات 

 مجالها.أحد  النظريات العلمية والتطبيقات العملية في 

 االرتقاء بجودة التدريس :المهمة الثالثة

تحسين جودة التدريس باستخدام استراتيجيات مالإمة حس  مخرجات الدتعلم، وذلدك  المهمة:وصف 

 .من قبل االعتماد االكاديمي في الوزارةوفقاً لمواصفات ومعايير الجودة المحددة 

 التنفيذ:استراتيجيات 

ة ندواتج الدتعلم التدي التددريس المسدتخدم السياسات واإلجراءات الملزمة بأن تعكدس أسدالي  إعداد-0

، وأن تبددين توصدديفات المقددررات والبددرامج بوضددوح أسددالي  تنميتهددا فددي طالبددهيرغدد  القسددم 

التخصصدية المكتسدبة مدن  والبدرامج والمعرفدةالتدريس التي تستخدم في تدريس هذه المقدررات 

ت التفكيدر اإلبدداعي والقددرة األنشطة التي يقوم بها الطالب، لتطوير مهدارا الطال ، وأنواعقبل 

ارات االجتماعيددة وتحمددل المسددؤولية، وأنددواع السددلوك األخالقددي علددى حددل المشددكالت، والمهدد

 . أجهزة الحاسوبت الحسابية واستخدام ، ومهارات االتصال اللغوي والمهاراالمرغوب

ف المقررات إعداد برامج لتدري  هيئة التدريس على طرق تحديد نواتج التعلم المرغوبة وتوصي-5

تبعاً لهذه النواتج، وطدرق ربدط طدرق التددريس وتقدويم الطدالب بهدذه الندواتج المرغوبدة، وطدرق 

تنسيق التخطيط لتنمية نواتج التعلم في كل المقررات بحيث ينطلق المقرر من المتطل  السابق لده 

 ويمهد للتالي له.  

كل المقررات، بحيث تحتدوي محاورهدا  نظام التقويم الشامل لفعاليـة التدريس في تصميم استمارة-3

مدن حيدث تصدميم محتويدات المقدرر ، على جميع األنشطة والفعاليات التي يقوم بهدا مددري المدادة
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ومدا يقدمده  ،واحتواإه على نواتج التعلم المرغوبة وارتباط طدرق التددريس والتقدويم بندواتج الدتعلم

واجدده فدي أوقدات السداعات المكتبيدة المدري من مساعدة للطالب الذين يحتاجون إلى مسداعدة وت

 لتقديم المساعدة.  

وضددع آليددة مالإمدددة للتحقددق مدددن معددايير إنجددداز الطددالب فيمدددا يتعلددق بمقددداييس الجددودة الداخليدددة -4

تقويم عينة عشواإية من عمل الطالب من قبدل أعضداء ك أن تشمل مقياي عملية بمثللخارجية. وا

مسدتقلة للمعدايير المنجدزة فدي جامعدات مشدابهة  هيئة تدريس من جامعات أخرى، وعمل مقارنات

 . وفي العالم العراقفي 

ومتابعدة لجهود تحسين التدريس واآلليات الالزمة لرصدد  القسمإعداد السياسات التي تضمن دعم -2

لجدان االعتمداد الجهود المبذولة فدي هدذا المجدال وفقداً للمواصدفات والمعدايير التدي حدددتها  وتقويم

 جامعة والوزارة .االكاديمي في ال

برنامج توجيهي وتدريبي يقدم لألساتذة الجدد والمتعاونين جزإياً إلطالعهم على نواتج التعلم  تنفيذ-2

 المقررات المتاحة للطالب. علىالمطلوبة وأسالي  التدريس المستهدفة مع التطبيق 

ل تحسدين وتطدوير نماذج للسجالت تستخدم في متابعة جهود أعضاء هيئة التدريس في مجدا تقديم-7

طددرق التدددريس ونتدداإج تقيدديم هددذه الجهددود والسياسددات المتبعددة فددي التطددوير واتخدداذ اإلجددراءات 

 الترقية.النظامية لجعلها أحد متطلبات 

تصميم وتنفيذ بدرامج تدريبيدة فدي طدرق التددريس مبنيدة علدى نتداإج اسدتفتاء هيئدة التددريس حدول -8

  فيها.واجهون صعوبات احتياجاتهم التدريبية والمجاالت التي ي

يات التدريس وتقويم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة موجهة إلى التطوير المهني في استراتيج-9

 التدريس.، واستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت لالرتقاء بجودة نواتج التعلم

ي التددريس بشدكل وضع القواعد الخاصة بتشجيع اإلبداع واالبتكار وتقددير األداء البدارز فد -01

 رسمي ومعلن وفقاً لمعايير محددة تدعم الجودة والتميز.

 المهمة الرابعة: تحسين وتطوير مؤهالت وخبرات أعضاء هيئة التدريس

ضدرورية لتددريس  خبدرةاللتكوين تحسين وتطوير مؤهالت وخبرات هيئة التدريس  المهمة:وصف 

 داإم بكل المستجدات في تخصصاتهم.المواد التي يكلفون بتدريسها وليكونوا على اطالع 

 التنفيذ:استراتيجيات 
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وضع اآلليات التي تسهل مشاركة كل أعضاء هـيئة التدريس باستمرار في األنشطة العـلمية التدي -0

تضددمن أن يكونددوا علددى عددـلم بددآخر التطددـورات فددي مجددـال تخصصددهم، بحيددث يمكددنهم مسدداعدة 

 بهذه التطورات. طالبهم على أن يكونوا هم اآلخرين على علم 

واسددتقطاب الكفدداءات العلميددة المتميددزة،  ،فددي قسددم الفنددون التشددكيلية رفددع نسددبة هيئددة التدددريس -5

 .والحض على تنمية درجاتهم العلمية

التدريس في البرامج المهنية مهنيين متخصصدين فدي هدذه تضم هيئة وضع اآللية التي تضمن أن  -3

 ليا.المجاالت من ذوي الخبرة والمؤهالت الع

 بناء البرامج األكاديمية الجديدةتطوير و الخامسة:المهمة 

وضع سياسات وأسس وآليات بناء البرامج األكاديمية الجديدة وفقأ للمواصفات  المهمة:وصف 

 في االعتماد االكاديمي .والمعايير المحددة 

 التنفيذ:استراتيجيات 

يدة وتوصيفها بما يتوافق مع متطلبات اإلطار إعداد األسس العلمية لبناء المقررات والبرامج الجد -0

ومعايير الجودة المعمول بهدا عالميداً العتمداد البدرامج االكاديمي العام للمؤهالت الوطنية لالعتماد 

المهنية والمواصفات أو المهارات المطلوبة في المتخدرج مدن هدذه البدرامج وخالفهدا مدن المعدايير 

 والتخصصي العالمية.التي تحددها جمعيات االعتماد المهني 

بتشكيل لجان استشارية داإمة للبرامج المهنية تضم فدي عضدويتها مهنيدين بدارزين فدي  قسم ال قيام-5

الكليددة بإعددداد طالبهددا للعمددل فيهددا تكددون مهمتهددا إبددداء المشددورة فددي جددودة  التددي تقددومتلددك المهددن 

 .محتوى تلك البرامج قبل إقرارها

 اعتماد البرامج األكاديمية وتحسين جودتها : استكمال متطلباتالمهمة السادسة

مواصدفات الوطنيدة لومراجعة البرنامج األكاديميدة بوفقداً ل وأسس تقويموضع قواعد  المهمة:وصف 

جودة جميع المقررات الدراسية وجودة البرنامج ككل بصورة منتظمدة،  يضمن متابعةلالعتماد  بما 

ديل عند الحاجة مع عمل مراجعدات مكثفدة بشدكل دوري، وتحديد آليات التقييم المالإمة وأسالي  التع

 للتقويم واالعتماد.للمعايير والمواصفات المحددة  والقيام بتحسين جودة البرامج وفقا

 استراتيجيات التنفيذ:  
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بحيث  لقسم والفروع العلميةمج من البرامج األكاديمية باإعداد مؤشرات ومعايير الجودة لكل برنا-0

معايير المعمول بها عالمياً من جهات اعتماد البرامج المهنية أو التخصصدية، مدع تكون مستوفية لل

 .نة ضمان الجودة في الكليةل لجوضع آلية تطبيق استخدامها بانتظام في مراجعة البرامج من قب

إعداد قواعد وأسدس المقارندة لمجموعدة مدن مؤشدرات الجدودة المتعلقدة بمعددالت التقددم الدراسدي -5

ككل وباإلشارة إلى معايير خارجية مالإمدة مدع تحديدد  والفروع ة الطلبة عبر األقسامواالستمراري

 آلية االستفادة من نتاإج هذه المقارنات في تحسين البرامج األكاديمية.

األكاديميددة مددن حيددث تحديددد آليددات جمددع المعلومددات عددن  لبرامجدده قسددمقواعددد مراجعددة ال إعددداد-3

هيئة التدريس وأصحاب األعمال ،  البرنامج معومناقشة وضع البرنامج من الطالب والخريجين، 

ومشدداركة خبددراء مددن الصددناعات والمهددن ذات العالقددة، وأعددـضاء هيئددة تدددريس مددن مؤسسددات 

 أخـرى من ذوي الخـبرة في المراجعة. 

سياسة التقييم والمراجعة الدورية للمقررات والبدرامج بشدكل سدنوي والتقيديم الجدذري مدرة  وضع-4

سددنوات، وطددرق نشددر نتدداإج هددذا التقيدديم، وآليددة تعددديل هددذه البددرامج والمقددررات عنددد  خمددسكددل 

الحاجة، وتدوين تفـاصيل هذه التغييرات، واألسباب التي دعت إليهدا فدي سدجالت هدذه المقدررات 

 والبرامج. 

آلية لضمان متابعة المتغيرات والمستجدات فدي المهدن التدي يدتم إعدداد الطدالب للعمدل فيهدا  وضع-2

 هدددذه يدددواءموطدددرق تطبيدددق التعدددديالت والتحدددديث الدددالزم فدددي البدددرامج والكتددد  والمراجدددع بمدددا 

 المستجدات.

االعتمددداد لجددان إعددداد تقددارير المقددررات وتقددارير البددرامج باسدددتخدام النمدداذج المعدددة مددن قبددل -2

 األكاديمي.

ا يتوافدق مدع مدن خدالل توصديفها بمد فدي القسدمتطبيق عمليات تحسين جدودة البدرامج والمقدررات -7

ويضددمن اسددتيفاء  الجامعددة والددوزارةمتطلبددات اإلطددار العددام للمددؤهالت الوطنيددة المعددد مددن قبددل 

 واالعتماد.تقويم ال لجانالمعايير المعمول بها عالماً العتماد البرامج المهنية ووفقا للنماذج المعدة 
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 التطبيق العملي والخبرة الميدانية. السابعة:المهمة 

حسين ممارسات التطبيق العملي وأنشطة الخبرة الميدانيدة للطلبدة واعتبارهدا مكدون ت المهمة:وصف 

 الدراسي.رإيس في البرنامج 

  التنفيذ:استراتيجيات 

إتباعها تجاه تكثيف ممارسدات التطبيدق العملدي فدي عمليدة  قسمالسياسات التي ينبغي على ال وضع-0

فدي مفدردات المقدررات والبدرامج وآليدات تضدمينها  الخدارجي وسدبلالتدريس والتدري  الميداني 

تخطيطهددا وتنسدديقها وتقويمهددا واختيددار أمدداكن تنفيددذها وحفظهددا فددي السددجالت الخاصددة بهددا وفقدداً 

 للمعايير والمواصفات الوطنية لالعتماد لكل من الطالب والمشرفين عليهم.

 .دليل إرشادي لنشاطات الخبرة الميدانية التي يج  تنميتها في كل تخصص وضع-5

عقد اتفاقيات مع المؤسسات المحلية التي تتفق طبيعتهدا مدع تخصصدات الكليدة بحيدث يرجدع إليهدا -3

 في خدمات االستشارة مقابل تمكين الطلبة من التدري  الميداني في مرافقها.

 

 الخارجية التوأمة والشراكة الثامنة:المهمة 

عمل الترتيبات الالزمة لعمل توأمة بعلى مستوى الكلية  قسم الفنون التشكيليةشروع  المهمة:وصف 

مدن قسدم وشراكة مع كليات أو أقسام أخرى معتمدة ومشهورة بجودتها وفقاً للمواصدفات المحدددة 

 ضمان الجودة .

 استراتيجيات التنفيذ: 

إعداد قاإمدة باألقسدام والكليدات التدي يمكدن عمدل توأمدة معهدا وتصدنيفها وترتيبهدا حسد  سدمعتها  -0

 منها.أفضل خمسة  وجودتها واختيار

القيام بمراسدلة الجهدات المسدتهدفة بالتوأمدة والتعدرف علدى رأيهدا وشدروطها فدي التعداون، وبعدد  -5

 ذلك.دراستها واالختيار من بينها يتم أخذ موافقة الجهة المختصة بالجامعة على 

حددد مسددئولية كددل تلتوقيددع االتفاقيدة التددي  للتوءمدةالقيدام بزيددارة ميدانيدة للجهددة التدي تددم اختيارهددا  -3

 . في االعتماد االكاديميطرف فيها وبما يتفق والمواصفات المحددة 
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 لمراجعة وتحديث السياسات قسمخطة ال

 لمراجعة وتحديث السياسات: قسم الهدف العام لخطة ال

 وبرامجه خططه وتأتى الكلية والجامعة، رسالتى تعكس واضحة سياسات قسمال نتهجي

 ،ت واألهداف االستراتيجية للجامعةللكلية وتمشياً مع الغايا االستراتيجية فاواألهد كترجمة للغايات

 بين باالحترام جدير وضع تحقيق الى القري  المدى على طم ي نهافإ قسم عمر ال قصر ورغم

 تحقيق وضع لىإ الطويل األجل فى طم ي كما ،وطنيال المستوى على له المناظرة األقسام العلمية

السياسات  مراجعة وتحديث تلك على العمل قسمال حرصيو .العالمى مستوىلا على له تنافسى

الدراسات  –البحث العلمى  –المحاور الرإيسية بالتعليم والطالب  كافة تغطى بصفة مستمرة حتى

 لى المستوى العالمى.وتنمية المجتمع ، وتحقق غاية الكلية والوصول إ خدمة –بمستقبال  العليا 

 ديث السياسات:حاجراءات مراجعة وت

وتكرر كل عامين بمعرفة لجنة المراجعة  مرة في السنة، قسمالمراجعة والتحديث لسياسات التتم 

وفقاً  فروع القسمبصورة تضمن تمثيل جميع  قسموذلك لمراجعة لواإ  وقواعد ال ،الداخلية

 التالية: لإلجراءات

الى  للوصول وتحليلها إياتااالحص وعمل البيانات لجمع العلمية والوساإل األليات اتباع .0

 توفير يكفل بما المتاحة، واالمكانات والقدرات العلمية، الفروع لكل الراهن الوضع تحليل

 وغاياتها قسم والكليةال رؤية لتحقيق والممكنة المرغوبة التصورات والخيارات من عدد

 وفق الداخلية بيئةلوا الخارجية للبيئة متكاملة دراسة إطار في وذلك االستراتيجية، وأهدافها

 والفرص والضعف القوة لعناصر اعادة تحديد يتم حيث (SWOT)  البيئي التحليل لمنهجية

 .قسمالخاصة بال والتهديدات

 نتاإج اليه من الوصول تم ما على بناءً قسم الحالية لل السياسات تحديد جهات القصور فى يتم .5

 الراهن. الوضع تحليل

كل  الفصل األولالكلية خالل القسم ومجلس دها من مجلس اواعتمقسم يتم تحديث سياسات ال .3

 عامين.

 


