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 / كمية التربية لمعموم االنسانية والنفسية التربوية العموم قسماالستراتيجية لالخطة 

(2222) 

 نقطة االنطالق:

ذي بدء، عمينا جميعا ان نعي أىمية ان نقوم بتحديد مسارنا المستقبمي  ئباد       

بوضوح واال فأننا سننجرف اليو. لذا عمينا جميعا ان نساىم في وضع االسس لعممية 

تخطيط اكاديمية شاممة وان نبدأ بالتخطيط لمناقشة المفاىيم الرئيسة وأن نعرف ونعمن 

حين تصيغ رؤية طموحة لممستقبل  فعالة اىدافنا بشكل مباشر ألن المؤسسات تكون

 وتكون مصحوبة بخطة شاممة.

 لمحة تاريخية:

نشأة استحدث قسم العموم التربوية والنفسية 7998-7997في العام الدراسي  -

في محافظة و  في كمية التربية لمعموم االنسانية قسم مستقل وشامل في الكمية 

بالتغيير والتطوير عند انشاء برامجو  يقومعمى الدوام  كان القسمديالى. 

 االكاديمية والبحثية لتمبية الحاجات المستمرة لطمبتو ومجتمعو.

الدراسات العميا واالولية الصباحية ( طالبا وطالبة دراستيم في 7011يتابع ) -

 كاناالنسانية، وطوال تاريخو،  تخصصاتفي ال ةاكاديمي برامجا والمسائية

عمى صمة وثيقة ومتبادلة وواسعة االنتشار لنفسية العموم التربوية واقسم 



 

 

بمحافظة ديالى خصوصا وبقية محافظات العراق عموما كونو موردا لمفكر 

 ومركزا لمثقافة ومحركا لالقتصاد.

العادة ىيكمة نفسو من خالل خطة عمل جديدة ومبتكرة  يستعد القسماليوم  -

 لمستوى التعميمي والبحثي. لمواكبة التطورات العالمية والدولية الحاصمة عمى ا

 :القسمرؤية 

نظام تعميمي وبحثي شامل لعموم افراد  ىوالعموم التربوية والنفسية قسم       

المجتمع. يعمل وينشط بو اعضاء ىيئة تدريس متميزون عمى المستوى المحمي 

والدولي، يقدمون تدريسا وابحاثا مبتكرة خاصة فيما يتعمق بحل المشكالت وتطبيق 

 وليخدم طمبة ذوي اىتمامت واىداف متنوعة، وى القسماكتشافاتيم. ولقد صمم نظام 

 اساسي لتوفير الفرص.مكان 

قصارى جيده لتييئة بيئة تعميمية عمى  يبذل القسمومن اجل دعم ىذه الرؤية       

 وعمماء ومستحدثات وتجديدات وخدمات مجتمعية متميزة، وى ويقدممستوى عال، 

 مكان تزدىر فيو حرية تبادل االفكار واالراء.

 :العموم التربوية والنفسية لقسم القيم االساسية 

مبادئ استرشادية تربط بين تاريخ الجامعة العريق والمستقبل قسمنا  وضع       

حيث تتسارع عممية التطور والتغيير. وباالضافة الى التغيرات السريعة، سيكون ىناك 



 

 

وخيارات القطاع الربحي والتعمم المحتمفة عمى استقطاب الطمبة  االقسامتنافس بين 

 -العموم التربوية والنفسية قسم بما فييا  -االلكتروني. وتتوقع مؤسسات التعميم العالي

تغيرات رئيسة وجوىرية في النواحي االكاديمية، وتزايدا في تنوع الطمبة الممتحقين بو، 

عم القضايا والحاجات المتزايدة لمحصول عمى تمويل مصدره المفكرون والباحثون لد

االجتماعية، وتمبة لنداءات ارتفعت اصواتيامطالبة بقيام الجامعة بدور المحرك 

 القسماالقتصادي في بيئة تعتمد عمى المعرفة. وتؤكد ىذه المبادئ عمى التزام 

 المستمر بخدمة عالم سريع التغير، وخدمة مجتمع محافظة ديالى المحمي.

 :التربوية والنفسية العموم قسم األسس والمبادئ الرئيسة ل

وتتضمن خمق المعارف  :(Scholarship)األسس العممية المعرفية  .7

وتطبيقيا مع التأكيد عمى التساؤل العممي والبحث والتجريب واالستقصاء 

 واالنتاج االبتكاري.

وىي القدرة عمى تطبيق المعمومات والميارات : (Citizenship)المواطنة  .2

)المواطنين( وعمى  رعمى اشراك الجميو  القسمؤكد يفي حياة مدنية مسؤولة. و 

 اليدف االخالقي.

في الحفاظ  القسمان مسؤولية  :(Stewardship)االضطالع بمهامه  .0

ظ عمى التساؤل الفكري. واالستمرار عمى دوره الفريد في المجتمع وىو الحفا

ىم من يحافظ عمى ويطور المعرفة، وىم من يغرس  القسمحيث ان منتسبي 



 

 

تقدير المسؤوليات المصاحبة لمتعميم. وانطالقا من المفيوم المالي،  في الطمبة

أن تقوم بايجاد الموارد المالية المتنوعة لمتأكد من توفر  القسمفمطموب من 

 الميزانية الالزمة لمقيام بميماتو.

لتحفيز القادة لحثيم عمى اتخاذ  القسمسعى ي :(Leadership)القيادة  .4

. وتقاس القيادة بمدى القسمبيا بدون تحفيز من خطوات لم يكونوا ليقوموا 

تأثير فرد أو مجموعة من االفراد في االفكار واالفعال واالمكانيات لدى 

 االخرين لما فيو خير المجتمع ككل )تحسين مجتمعي(.

ونعني بو العمل التعاوني لمعالجة قضايا : (Partnership)الشراكة  .5

 يقومستطيع ان يال القسموخارجو. اذ ان  القسمومشكالت معقدة داخل حدود 

)بمعزل عن المجتمع(، لذلك البد ان نسعى لحميا  بحل المشكالت لوحده

بالتفاعل مع االخرين فالبمشاركة نستطيع ان نفيم ونقدر ماحققناه معا ومالم 

عمى أىمية التنوع فالتغيير البناء يتأتى  قسمنا يؤكدنكن لنحققو بمفردنا. كما 

 ع أفراد وجماعات ليا كيانات واولويات مختمفة.عندما يجتم

وىي ميمة جدا لتعزيز (: Cultural Competenceالكفاءة الثقافية ) .6

قدرة الطمبة عمى تقدير الخمفيات الثقافية المختمفة عن ثقافتيم مما يدفعيم 

لألستقصاء عنيا وفيميا. اذ تؤدي الكفاءة الثقافية الى تعزيز التسامح والتفيم 



 

 

الثقافات المتنوعة، المحمية منيا والعالمية، وتقدم الفرصة لمتفاعل  واحترام

 والتواصل واالنغماس فييا.

 العموم التربوية والنفسيةلقسم االهداف الرئيسة في الخطة االستراتيجة 

(2222) 

 إعداد طمبة ليكونوا متميزين في مجاالت تخصصهم :الهدف األول

 قياديين ومنتجين في مجتمعاتهم 

 المبادرات:

نماذج التطوير و إغالق البرامج  ىالمطروحة وجدو  المساقاتمراجعة كفاءة  .1

 مطموبة في سوق العمل:ال غير

 االنشطة:

 عن طرح  والتوقفنماذج التطوير  ىات المطروحة وجدو قمراجعة كفاءة المسا

  .برامج غير مطموبة في سوق العمل

 تتميز بأنيا و المستقبمية  تتوافق مع المتطمبات طرح برامج أكاديمية فريدة

عناصر البحث عمى  متعددة التخصصات و ذات حمول ابتكارية وتحتوي

 المعاصرة.



 

 

  لجامعة ديالى.موائمة البرامج األكاديمية الحالية مع التطمعات المستقبمية 

 تحسين فاعمية التعميم والتعمم - التعميم والتعمم .2

  عمى زيادة نطاق التطوير العمل  -التطوير الميني ألعضاء ىيئة التدريس

الميني ألعضاء ىيئة التدريس في استخدام أساليب التدريس المبتكرة لدعم 

االحتياجات التعميمية لمقرن الواحد والعشرين وفي استخدام التكنولوجيا الحديثة 

 .لدعم االبتكار في التعميم والتعمم

  أساليب التدريس  تطوير عمميات تقييم فاعمية التعميم وتحفيز -فاعمية التعميم

 المبتكرة.

   تشجيع مشاركة الطمبة في األنشطة البحثية التعميمية  -التجربة البحثية

 والتطبيقية.

 :التحول لممساقات المدمجة .3

  .تصميم وتطوير محتوى المساقات 

 اعتماد الكتب الرقمية وتحميالت البيانات الضخمة المرتبطة. 

الطمبة المتفوقين والعمل عمى زيادة جهود استقطاب  -استقطاب الطمبة  .4

 استبقائهم:

  زيادة جيود تسويق برامج الدراسات العميا -التسويق. 



 

 

  تسييل وتسريع عمميات قبول الطمبة المتقدمين البرامج  -عمميات القبول

 .الدراسات العميا

  السعي لمحصول عمى المنح الدراسية لمطمبة في -المنح الدراسية 

 ولة.التخصصات االستراتيجية لمد

  توسعة نطاق خدمات الدعم المتوفرة الطمبة  -خدمات طمبة الدراسات العميا

 ۔الدراسات العميا داخل وخارج الحرم الجامعي

توفير تجربة جامعية تتركز عمى تنمية القدرات الطالبية  -التجربة الطالبية  .5

 :ودعم نجاحاتهم

  ى.جاىزية طمبة السنة األول ىرفع مستو  -جاىزية الطمبة  

  تحسين أنشطة االرشاد الطالبي ورفع كفاءتيا. -االرشاد 

  ربط األنشطة المصاحبة لممساقات الدراسية واألنشطة  -األنشطة الطالبية

الطالبية الالصفية مع مخرجات التعمم لمبرامج األكاديمية ومخرجات التعمم 

 .المؤسسي

  عمى  جامعة في الحصولالاالستفادة من شركاء  -فرص التدريب والتوظيف

 المزيد من فرص التدريب والتوظيف لمطمبة.

 

 



 

 

تطوير قدرات البحث العممي واالبتكار في المجاالت ذات االهمية  الهدف الثاني:

 الوطنية والدولية

 المبادرات:

تطوير االبتكار البحثي في المجاالت ذات األولوية  -مجاالت البحث العممي  .1

 الوطنية:

  االنشطة:

  تشجيع أنشطة األبحاث المتميزة المتعددة  -األبحاث العصرية

 .االختصاصات

  ۔إقامة شراكات بحثية نشطة محميا ودوليا -الشراكات البحثية 

 البحث  سساتمؤسسات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤ  استقطاب

 .والتطوير

  مختمف االنشطة البحثية والتطويرية.تشجيع مشاركة الباحثين في 

العموم التربوية لقسم تعزيز اإلنتاجية البحثية  -جودة البحث العممي  .2

 وتحسين جودة األبحاث والباحثين:والنفسية 

  المجموعات البحثية  قادةتعيين واستبقاء  -جودة أعضاء ىيئة التدريس

  ا.الدولية وأعضاء ىيئة التدريس النشطين بحثي



 

 

  نسبة أعداد الطمبة ألعضاء تحسين  -أعداد كافية من أعضاء ىيئة التدريس

 ىيئة التدريس واألعباء التدريسية وفقا لممعايير الدولية.

  تطوير المراكز البحثية في الجامعة والعمل عمى زيادة  -مراكز البحث

 كفاءتيا.

  تحديد وتطوير المزيد من برامج الدراسات العميا لدعم  -برامج الدراسات العميا

 .في المجاالت ذات األولوية الوطنية يجيود البحث العمم

  تعزيز برنامج المعيدين لدعم وتطوير القدرات التدريسية  -برنامج المعيدين

 والبحثية.

 :الترويج لبيئة داعمة لألبحاث العممية -دعم األبحاث العممية  .3

  نشاء مختبر  -البنية التحتية البحثية تطوير المرافق البحثية في الجامعة وا 

 لمتصنيع.

 اوخارجي ازيادة تمويل األبحاث العممية داخمي -ويل األبحاث العممية تم 

 لدولة العراق.لألبحاث ذات الصمة باالحتياجات الوطنية 

  شاريعيم مط بتشجيع طمبة الدراسات العميا لر  -أبحاث طمبة الدراسات العميا

ث الجامعة ومراكز البح فيالبحثية وأطروحاتيم مع المشاريع البحثية الممولة 

 مي.العم



 

 

   دارة  -الخدمات اإلدارية توفير بيئة بحثية تكمن تقديم الخدمات اإلدارية وا 

 .المشتريات واألمور المالية بشكل فعال

ولبرامجه االكاديمية وتعزيز  لمقسم: توسيع نطاق االعتماد الدولي الهدف الثالث

 سمعته دوليا

 المبادرات:

الدولي لمجامعة ولبرامجها توسيع نطاق االعتماد  -االعتماد الدولي  .1

 األكاديمية:

 االنشطة:

 لمقسم يالدول ياالعتماد المؤسس عمىمان الحصول ض - سياالعتماد المؤس 

 .والحفاظ عميو

 توسيع نطاق االعتماد األكاديمي لمبرامج  عمىالعمل  - ياالعتماد األكاديم

 .القسم يطرحيا التي

 التطوير بالمحافظة عمى االعتماد األكاديمي لمبرامج  - تجديد االعتماد

 .المستمر ليا

تعزيز جودة البرامج األكاديمية من خالل عمميات  -البرامج األكاديمية  .2

 :التطوير والتقييم المستمر



 

 

  التحسين المستمر لعمميات تطوير ومراجعة  -مراجعة البرامج وتطويرىا

 البرامج األكاديمية.

  تحسين جودة تقييم مخرجات التعمم لمطمبة -تقييم المخرجات. 

  الحرص عمى أن تكون البرامج األكاديمية متوافقة  -احتياجات سوق العمل

 العراقي.مع احتياجات سوق العمل 

براز إنجازاته دوليا القسمتعزيز سمعة  -المجتمع الدولي  .3  :وا 

  تعزيز سمعتودف بي لمقسمتطوير استراتيجية تسويق متكاممة  -التسويق 

 ا.دولي

  نجازاتيم  -الخبرات تسويق خبرات أعضاء الييئة التدريسية والباحثين وا 

 .العممية

 اء الييئة ض: العمل عمى استقطاب والحفاظ عمي أعبقاءاالستقطاب واالست

 التدريسية ذوي السمعة العالمية.

  

 زيادة التفاعل مع مؤسسات التعميم العالية الدولية: -الشراكات الدولية  .4

 توسيع الشبكة العالقات الخارجية مع الجامعات  -الخارجية  العالقات

 .العريقة

  بناء عالقات معيارية نشطة مع الجامعات الدولية. -المقارنات المعيارية 



 

 

 تنفيذ الدراسات المستقبمية  -استشراف المستقبل  / ميةبالدراسات المستق

التحسين المتعمقة بمجال التعميم العالي من أجل دعم عمميات التخطيط و 

 ر.المستم

  يشارك فييا  التيتحسين عممية اختيار المؤتمرات  -المؤتمرات الدولية

التي يستضيفيا أعضاء ىيئة التدريس وزيادة عدد المؤتمرات الدولية المرموقة 

 .القسم

 في انتاج ونقل المعارف والمهارات لخدمة المجتمع القسم: تعزيز دور الهدف الرابع

 المبادرات:

 :العموم التربوية والنفسية لقسم تفعيل دور الشراكة المجتمعية  .1

 النشاطات:

  والميارات لخدمة المجتمع فنقل المعار  فيتطوير شراكات محمية تساىم . 

 ع خطط ضاحتياجات المجتمع من الخدمات وو  تطوير آلية لفيم وتحديد

 .  لتمبيتيا

  عيةالمجتم وخدماتو القسمتطوير قاعدة بيانات مركزية لتوثيق جميع شراكات. 

نشر ثقافة العمل التطوعي بما فيو تعزيز اليوية الوطنية والمسؤولية  .2

 : االجتماعية بين أفراد المجتمع الجامعي



 

 

  األعمال التطوعية فيإعداد منيجية موحدة لتشجيع وتحفيز المشاركة . 

  األعمال التطوعية فيإطالق برامج لتشجيع المشاركة . 

  مع الجيات المحمية لزيادة فرق المشاركة في مجاالت العمل تطوير شراكات

 .المختمفة في الدولة يالتطوع

 :وزيادة مشاركتهم في أنشطة الجامعة القسمتوطيد العالقات مع خريجي  .3

  القسمتحسين التواصل والتفاعل مع خريجي. 

  منذ تأسيسو القسمتطوير قاعدة بيانات لخريجي. 

  القسممل لتوفير فرص عمل لخريجي االتصال الفعال مع جيات الع. 

 القسمدراسات استقصائية عن خريجي  ذتنفي. 

لخدمة احتياجات المجتمع من الدورات التدريبية  القسمإبراز دور  .4

 :واالستشارات المهنية

 تقييم احتياجات المجتمع من الدورات التدريبية واالستشارات المينية. 

   تقديم دورات تدريبية بما فييا البرامج المينية والشيادات التخصصية غاليا

 .المجاالت التي تتناسب مع متطمبات سوق العمل

  القسمطرحيا ي التيتسويق البرامج التدريبية. 

 



 

 

: ضمان تقديم كافة الخدمات االدارية وفق معايير الجودة والكفاءة الهدف الخامس

 والشفافية

 المبادرات:

 :إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية .1

 االنشطة:

 إعداد الميزانية ومتابعة تنفيذىا. 

 .إدارة الرواتب 

 إدارة المدفوعات واالستحقاقات. 

  .إجراء التدقيق الداخمي 

 :إدارة المشتريات وفق أفضل الممارسات العالمية .2

 إدارة المشتريات. 

 إدارة العقود ومتابعتيا. 

 :الموارد البشريةتطبيق أفضل ممارسات  .3

 تخطيط الموارد البشرية واالستقطاب والتعيين. 

 وتطوير الموظفين بتدري. 

 إدارة خدمات الموارد البشرية األخرة ) تقييم األداء، التعويضات والفوائد ،

 (.الخ ،شؤون الموظفين



 

 

 :ضمان تطبيق معايير الجودة والتميز المؤسسي .4

 .إدارة الجودة 

 إدارة عالقات المتعاممين. 

  بجوائز يوم العمماإلعداد لممشاركة. 

 تعزيز عمميات ضمان الجودة اإلدارية: -ضمان الجودة اإلدارية   .5

  المجاالت  في ديالىمان الجودة لجامعة تطبيق إطار    -مان الجودة ضإطار

 .اإلدارية

   العموم قسم كافة خدمات  عمى برامج الحوكمة االلكترونيةتطبيق معايير

 التربوية والنفسية

  وزيادة جوائز التميز االكاديمي والبحثي والمؤسسي.تطوير  -جوائز التميز 

 :ضمان تحقيق االتصال الداخمي والخارجي .6

 .تخطيط وتنسيق االتصاالت الداخمية والخارجية 

 يإدارة النشاط اإلعالم. 

 :تطبيق أفضل الممارسات العالمية في القيادة .7

  السادة رئيس الجامعة والمساعدينمكاتب. 

 .مكاتب السادة العمداء ومعاونييم 



 

 

متابعة تطوير نظام الحوكمة في جامعة ديالى تماشيا مع  -نظام الحوكمة   .8

 أفضل الممارسات الدولية:

  مواصمة تطوير حوكمة مجمس الجامعة تماشيا مع أفضل  -مجمس الجامعة

السيد رئيس الممارسات الدولية، بما فييا تقييم فاعمية المجمس وتقييم أداء 

 الجامعة.

  إعداد آلية لمراجعة وتحديث كافة السياسات  -السياسات واإلجراءات

 الجامعة. فيواإلجراءات 

  لضمان دقة ديالىإنشاء نظام حوكمة بيانات لجامعة  -حوكمة البيانات 

 ومصداقية البيانات التي يتم مشاركتيا مع المعنيين في الجامعة وخارجيا.

  يادة فاعمية المجالس االستشارية لمكمياتز  -المجالس االستشارية لمكميات 

 وضمان اسياميا االيجابي في تقدم الكميات.

 .تطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة 

 :وضع وتطوير الخطة االستراتيجية وقياس األداء .9

 وضع وتطوير الخطة التشغيمية واإلستراتيجية. 

  تحديد مؤشرات األداء الرئيسية وقياس األداء. 

 :المعمومات اتتوفير أحدث خدمات تقني  .12

 .تطوير النظم والتطبيقات اإللكترونية 



 

 

  لممستخدمين )خط مساعدة( الفنيتوفير الدعم. 

  إدارة الشبكات وأمن المعمومات. 

ضمان تطبيق متطمبات الحكومة الذكية عمى  -الحكومة الذكية   .11

 :العموم التربوية والنفسية قسم جميع خدمات 

  تطبيق خطة متكاممة لتحويل خدمات  - يالذك / ياإللكترونخطط التحول

 ذكية. / خدمات الكترونية الى القسم

   فيمان تطبيق معايير الجودة ض -الذكية  / ة اإللكترونيةدمعايير الجو 

 .المواقع اإللكترونية والتطبيقات الذكية

 :توفير خدمات مشتركة لكافة الوحدات التنظيمية بكفاءة عالية  .12

 .الصيانة 

 اإليجار. 

 .المواصالت 

  الخ.، اليواتف واالنترنت، الصادر والوارد -ى المصروفات المتكررة األخر 

  الخ.رطاسية ومتفرقات، قأدوات مكتب،  -ى الخدمات المشتركة األخر 

 الهدف السادس: ترسيخ ثقافة االبتكار في بيئة العمل المؤسسي

 المبادرات:

 إنشاء بيئة محفزة لالبتكار: .1



 

 

 االنشطة:

 مختبرات االبتكار والعمل /األعمال ومراكز حاضناتإنشاء  -تكار باأل مرافق

 استدامتيا. عمى

  القسم فيإطالق برنامج إدارة األفكار االبتكارية  -األفكار االبتكارية. 

 إقامة شراكات استراتيجية لالبتكار - الشراكات. 

 :تحفيز ومكافأة االبتكارات والمبتكرين .2

  واألبحاث متعددة رتشجيع التعميم والتعمم الريادي والمبتك -االبتكارمبادرات ،

 .تحفيزىا جميعا عمىالتخصصات، والمبادرات اإلدارية والعمل 

 تشجيع التفاعل بين الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس والمجتمع  -تعزيز االبتكار

 .من أجل تعزيز ثقافة االبتكار

  التعميم  في القسمشر ابتكارات مجتمع تنظيم فعاليات لن - االبتكارفعاليات

 .واألبحاث، وخدمة المجتمع، والتعمم

  جائزة )إنشاء نظام مكافآت متكامل لالبتكار في الجامعة  -تحفيز المبتكرين

االبتكار، ومنح براءة االختراع،  رئيس الجامعة فياالبتكار الدولية، وجائزة 

 (.ونظام مكافآت ابتكارات الطمبة

 

 



 

 

 :القسمعزيز عقمية االبتكار ضمن مجتمع ت  .3

 ثقافة  لتعزيزتنفيذ برامج تدريبية في مجال االبتكار  - يالتطوير المين

 .القسمفي  التشاركياالبتكار 

  وعممياتيا وسياساتيا لدعم  القسممراجعة خدمات  -خدمات ناعمة لالبتكار

 ي.االبتكار واالستجابة لمتغيرات العمل المؤسس

 الجامعة. فيإنشاء اإلطار العام لحوكمة االبتكار  -االبتكار  حوكمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( رئيس قسم العموم التربوية والنفسية  أ.م.د محمد ابراهيم حسين اعداد ) -

 


