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 وسارج انتؼهيى انؼايل وانثحج انؼهًي
 جايؼح دياىل

 كهيح انرتتيح نهؼهىو االَساَيح 
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 الصفحة الموضوعات ت
 4 - 3  كلمة السيد عميد كلية التربية للعلوم االنسانية  ٔ
 ٙ - ٘ . فريق عمل الخطة االستراتيجية للكلية  ٕ
 ٚ خارطة الطريق  ٖ
 ٚٔ - ٛ ري و المنهجي للخطة االستراتيجي.االطار الفك ٗ
 ٛٔ – ٚٔ ة االستراتيجية للكليةالفلسفة التي تستند عليها الخط ٘
 ٜٔ – ٛٔ ، ومرجعيتهالية جمع البيانات للخطة االستراتيجية آ ٙ
 ٜٔ في الخطة االستراتيجية االطراف اصحاب المصلحة ٚ
 ٕٓ أولويات الكلية خالل مدة إعداد الخطة ومقومات النجاح ٛ
 ٕٓ مقومات نجاح الخطة االستراتيجية للكلية ٜ

 ٕٔ الخطة االستراتيجية مراحل إعداد ٓٔ
حليل ــــــ ت دراسة الوضع الحالي للكلية من خالل تحليل بيئتها ٔٔ

(SWOT) 
ٕٕ-ٖٛ 

 ٓٗ-ٖٛ تحديد األىداف االستراتيجية ٕٔ
 ٛٗ-ٓٗ تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التي تقود الى تحقيق األىداف ٖٔ

 اخـــــــاحملتىي
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 بسم هلل الرحمن الرحٌم

َها )  ٌُّ ا أَ ٌَ  ۚ ًِّ ِب ٌَُصلُّوَن َعلَى النَّ َ َوَمََلِئَكَتُه  إِنَّ َّللاَّ

ِه َوَسلُِّموا َتْسلًٌِما ٌْ  ( الَِّذٌَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَ

 اما بعد ....  

فكلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة مؤسسة تربوٌة 

ن ملها رؤٌة واهداف ورسالة تمٌزها 

 – 99ٗٔات االخرى اسست سنة المؤسس

 وتضم االقسام االتٌة  99٘ٔ

 قسم اللغة العربٌة . – ٔ

 قسم اللغة االنكلٌزٌة . – ٕ

 قسم الجغرافٌة . -ٖ

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة . – ٗ

 قسم التارٌخ  – ٘

 وحدة االبحاث المكانٌة . – ٙ

احداهما صباحٌة واالخرى  نفٌها دراستا

مج الدراسات العلٌا اذ مسائٌة فضَل عن برا

 -للدراسات العلٌا : ابرنامج سبعة عشرتضم 

 .اامجن( برٔ) دبلوم عالً  – ٔ

 ( برامج .9ماجستٌر ) – ٕ

 ( برامج .7الدكتوراه ) – ٖ

فالدبلوم العالً ٌضم برنامجا واحدا هو العملٌات 

( برامج على 9النفسٌة , اما الماجستٌر فٌضم )

 -النحو االتً :

 ماجستٌر لغة عربٌة / لغة . – ٔ

 ماجستٌر لغة عربٌة / ادب . – ٕ

 انكلٌزٌة / لغة .ماجستٌر لغة  – ٖ

 ماجستٌر لغة انكلٌزٌة / ادب . – ٗ

 اسَلمً .تارٌخ ماجستٌر تارٌخ /  – ٘

 حدٌث .تارٌخ ماجستٌر تارٌخ /  – ٙ

ماجستٌر علوم تربوٌة ونفسٌة / علم نفس  – 7

 تربوي .

ماجستٌر علوم تربوٌة ونفسٌة / ارشاد نفسً  – 8

 وتوجٌه تربوي .

 ماجستٌر جغرافٌة / جغرافٌة – 9
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 -( برامج على النحو االتً :7تضم )فاما الدكتوراه 

 دكتوراه لغة عربٌة / لغة . – ٔ

 دكتوراه لغة عربٌة / ادب . – ٕ

 دكتوراه تارٌخ / تارٌخ اسَلمً . – ٖ

 دكتوراه تارٌخ / تارٌخ حدٌث . – ٗ

 دكتوراه جغرافٌة / جغرافٌة طبٌعٌة وبشرٌة . – ٘

 دكتوراه علوم تربوٌة ونفسٌة / ارشاد نفسً وتوجٌه تربوي . – ٙ

 دكتوراه علوم تربوٌة ونفسٌة / علم النفس التربوي . – 7

فبلغ  الدراسات العلٌا طلبة اما ,طالبا وطالبة  (9ٓٗ٘لٌة )وبلغ عدد طلبتها فً الدراسة االو   

ربعة اعداد فً السنة وهً مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة . أ( , وتصدر مجلة رصٌنة ٗٗٙ) عددهم

اذ هً معنٌة بأعداد تدرٌسٌٌن وتدرٌسٌات اعدادا علمٌا وتربوٌا مقرونا بزرع القٌم واالعراف 

َل عن حب الوطن واالنتماء الٌه  لٌكونوا جاهزٌن لقٌادة اجٌالنا فً والتقالٌد العالٌة السامٌة فض

المدارس المتوسطة واالعدادٌة لذا فأن اعدادهم ٌتطلب توظٌف امكانٌات الكلٌة كافة لضمان 

ن نضع نٌة ومستقبلٌة كفٌلة بذلك وها نحن االّ عداد خطط اّ أرصانتهم وتحسٌن جودتهم وهذا ٌتطلب 

 -تراتٌجٌة لخمس سنوات قادمة تضمنت االتً :بٌن اٌدٌكم خطتنا االس

تشكٌل فرٌق عمل الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة ثم مقدمة وضحت نبذة عن الكلٌة وتوضٌح رسالة     

الكلٌة ورؤٌتها واهدافها ثم توضٌح الفلسفة التً تستند علٌها الخطة االستراتٌجٌة ثم بٌان الٌة جمع 

الكلٌة فً مدة اعداد الخطة ومقومات النجاح ثم ذكر مراحل البٌانات ومراجعتها وتحدٌد اولوٌات 

اعداد الخطة ودراسة الوضع الحالً للكلٌة من خَلل تحلٌل بٌئتها تحلٌل سوات وتحدٌد االهداف 

 االستراتٌجٌة وتنفٌذ مجموعة من المبادرات والبرامج التً تقود الى تحقٌق االهداف .

ً تضع الخطط االستراتٌجٌة الن التخطٌط هو اصل كل والحق ان المؤسسات الناجحة هً الت     

نجاح وان مؤسستنا هً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة قد حصدت عدة  نجاحات منها حصولها على 

المركز االول على كلٌات التربٌة فً الجامعات العراقٌة فً التصنٌف الوطنً لجودة الجامعات 

واخر ق شعبها ووحداتها على مثٌَلتها فً كلٌات الجامعة العراقٌة ولسنتٌن متتالٌتٌن فضَل عن تفو

 .دعوانا أن الحمد َّللا رب العالمٌن  

 االستاذ الدكتور                                                                  

 نصٌف جاسم محمد الخفاجً                                                            

 عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة                                                         
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 ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕٙفي  ٕٔٓٔ شكلت كلية التربية للعلوم االنسانية حسب امرىا االداري ذي العدد
 -وتألفت اللجنة من االتي : ٕٕٙٓ – ٕٕٔٓة من ة اعداد الخطة االستراتيجية للمدلجن

 ةـــادلُص ىــــاالس خ
 عميد الكلية رئيسا اسم محمد أ.د. نصيف ج ٔ
 عضوا أ.د. محمد يوسف حاجم  ٕ
 عضوا أ.د. منى خليفة عبجل  ٖ
 عضوا أ.د. شذى مثنى علوان  ٗ
 عضوا أ.م.د. محمد ابراىيم حسين ٘
 عضوا أ.م.د. سهام عبد حسين ٙ
 عضوا م.د. محمد عبد الرسول سلمان  ٚ
 

 اللجنة الداعمة للخطة االستراتيجية        

 ةـــادلُص ىــــاالس خ
 رئيسا أ.د. علي متعب جاسم   ٔ
 عضوا أ.د. عبد الخالق خميس علي  ٕ
 عضوا أ.م.د. غزوان عدنان محمد  ٖ
 عضوا أ.م.د. ربى عبد الرضا عبد الرزاق  ٗ
 عضوا أ.م.د. حسام يوسف صالح ٘
 عضوا أ.م.د. وسام متعب مخمد ٙ

 فزيق ػًم اخلطح االسرتاتيجيح
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وفق االمر على ورؤٌتها واهدافها  واعدادها لجنة دراسة صٌاغة رسالة الكلٌة

 ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٕفً  89ٕ9االداري ذي العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضوا أ.م.شوقي خضير اسماعيل ٚ
 عضوا لطيف جبار.د. امجد م ٛ

 ةـــادلُص ىــــاالس خ
 رئيسا أ.د. نصيف جاسم محمد   ٔ
 عضوا أ.د. محمد يوسف حاجم  ٕ
 عضوا أ.م.د. محمد ابراىيم حسين ٖ
 عضوا ياد سليمان محمد م.د. ا ٗ
 عضوا م.د. محمد عبد الرسول سمان  ٘
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 مراحل التخطيط االستراتيجي خارطة الطريق:

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 األداء متابعة      داء     إدارة األ             تحدٌد االختٌارات            استطالع المستقبل          مسح البٌئة

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرؤية والرسالة والقيم 
 الموجهة        

 تحديد التوجهات االساسية•

 رسم االجراءات المطلوبة•

 المسار بين الحالي والمرغوب     

التالئم مع االمكانات •
 والقدرات

 مراقبة الفجوة•

 المعلومات المرجعية

 تحليل االوضاع•

التحليل الرباعي نقاط القوة •
 والضعف الفرص التهديدات

 مراجعة التقدم

 اتخاذ االجراءات التصحيحية•

التغذية الراجعة ومراجعة •
 الخطة

                      األهداف ومؤشرات األداء

 المشروعات والمبادرات•

 تطبيق الخطط التنفيذية•

 الوضع الحالي

 أٌن نحن االن؟

 التقييم القبلي

 

 الهدف

أٌن نرٌد ان  
 نكون؟

 تحديد االتجاه

 

 األولويات

 بماذا نبدأ؟

 معالم الطريق

 

 المتابعة

 كٌف أصبحنا؟

التقييم 
البعدي 

والتقويم 
 المستمر

 الطريقة

كٌف نحقق 

 ذلك؟

االجراءات 

 التنفيذية
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 :  المقدمة

  اقسامها لجميع شروق بخط واالنطالق التميز ثقافة لتنمية الكلية سعي من انطالقا      
 طريق خارطة الكلية تبني ان لزاما كان،  الكلية في لها الساندة االدارية والجهات العلمية

 نسير نحن  اتجاه اي وفي تكون ان يجب وكيف االن ىي اين تعرف لكي عليها تسير
 التهديدات لمواجهة االمثل االسلوب ىو للمستقبل التخطيط بان االكيد وألدراكنا...

 من انطالقا الخطة ىذه بأعداد بالكلية متكامل عمل فريق قام فقد للمستقبل الحالية
 للتخطيط  العمل لفريق المتكامل الفهم مجال في يكمن النجاح بان الحقيقي ايمانهم

 والخارجية الداخلية المتغيرات االعتبار في يأخذ المدى بعيد تخطيط  فهو ستراتيجياال
  ان عن فضال، المنافسة وأسلوب المستهدفة السوقية والشرائح القطاعات ويحدد

 المستجدات لدراسة عام كل تحديثها يتم متجددة عملية ىو االستراتيجي التخطيط
 . والجامعة يةالكل على تطر التي والداخلية الخارجية

 مهام من اجزء باعتبارىا ٕٕٙٓ-ٕٕٔٓ من الزمنية للمدة الخطة ىذه بنيت لقد    
 ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ للعام العالي التعليم لمؤسسات الوطني التقييم الى وخضوعها الكلية

 يطبق الذي المؤسسي التقييم الى الكلية خضوع ومبادرة المتناظرة العلمية االقسام حسبب
  الموقر الوزراء مجلس ديوان الى والتابع ٕٛٔٓ عاممن  العراقية رسميةال المؤسسات على
بتشكيل   التدريس ىياة اعضاء ضمت التي الورش من عدد عقد بعد الخطة وضع بدا وقد

 والخارج الداخل في العمل سوق ألصحاب ممثلين عن فضاللجان في كل قسم 
 الوضع عن البيانات وجمع واالستجواب بالمسح للمشاركين الذىني العصف واستهداف

 من ممثلة عينة على تنااستبا توزيع تم و والضعف القوة نقاط وتحديد للكلية الراىن
 تحليل  الى والوصول البيانات وتقييم النتائج ومراجعة التدريسية والهياة واالداريين الطالب

  الرباعي التحليل بأسلوب المعلومات

 : االطار انفكزي و ادلُهجي نهخطح االسرتاتيجيح أوالً 
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 ووضع الفجوة وتحليل واالستراتيجيات الغايات ديدتح تمورسالتها  الكلية  رؤية ضوء وفي
  للكلية البديلة االستراتيجية

 في الجودة عمل فريق افكار للبنة خالصة ىو المنجز العمل ىذا ان االشارة من البد وىنا
 الى الخطة ىذه لترجمة العاملين جميع جهود تتضافر ان في كبير امل ويحدونا الكلية
 اوال المحلي المستوى على الريادة تحقيق من الكلية كنتتم حتى ملموس عملي واقع

 . ثانيا االقليمي المستوى وعلى

 : جامعة ديالى – لمعموم االنسانيةنبذة عن كمية التربية  
( وكانت ٜٜ٘ٔ -ٜٜٗٔأسست كلية التربية للعلوم اإلنسانية في محافظة ديالى عام)   

اآلتية )اللغة العربية ، اللغة ضمن تشكيلة الجامعة المستنصرية ، وضمت األقسام 
( تم استحداث قسم ٜٜٚٔ-ٜٜٙٔ)  االنكليزية ،التاريخ (،و في العام الدراسي

التربية الرياضية الذي كان نواة لكلية التربية الرياضية التي أسست في   الجغرافية وقسم
استحدث قسم ٜٜٛٔ-ٜٜٚٔ،وفي العام الدراسي  ٜٜٛٔ-ٜٜٚٔالعام الدراسي 

 ٕٓٓٓ-ٜٜٜٔوفي العام الدراسي  بوية والنفسية وقسم علوم الحياةالعلوم التر 
 ٖٕٓٓ-ٕٕٓٓالتي أسست عام   استحدث قسم القانون الذي كان نواة لكلية القانون

، وفي ٖٕٓٓ-ٕٕٓٓ  قسم الكيمياء في العام الدراسيالحاسبات و   ثم استحدث قسم
والتربية اإلسالمية، وقد تم استحداث قسم علوم القرآن  ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓالعام الدراسي 

في قسم اللغة العربية  ٜٜٚٔ- ٜٜٙٔاستحدثت الدراسة المسائية في العام الدراسي 
استحدثت في قسمي اللغة االنكليزية و الجغرافية ،  ٜٜٛٔ-ٜٜٚٔوفي العام الدراسي 

كما استحداث الدراسة المسائية في قسم التاريخ وقسم علوم الحياة في العام الدراسي 
بعدىا تم استحدثت الدراسة المسائية في قسم الحاسبات في العام ٜٜٜٔ-ٜٜٛٔ
-ٕٛٓٓوقسم العلوم التربوية والنفسية في العام الدراسي  ٕٗٓٓ-ٖٕٓٓالدراسي
صدر امر من مجلس جامعة ديالى بشطر  ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓالدراسي  . وفي العامٜٕٓٓ

اما األقسام اإلنسانية فكانت في   الكلية الى كليتين األقسام العلمية في كلية التربية)الرازي(
كلية التربية)االصمعي(. استقبلت الكلية الوجبة األولى لطلبة الدراسات العليا الماجستير 



 
 
 

  

ٔٓ 
 

العربية والتاريخ والجغرافية وفي العام   اللغة  في أقسام ٕٔٓٓ-ٕٓٓٓفي العام الدراسي
والنفسية .في حين  في قسمي اللغة االنكليزية والعلوم التربوية ٖٕٓٓ-ٕٕٓٓالدراسي 

في قسمي ٕٔٔٓ  -ٕٓٔٓفي العام الدراسي  استقبلت الوجبة األولى من طلبة الدكتوراه
استحدث دراسة الدكتوراه في قسم ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓاللغة العربية والجغرافية، وفي عام 

العلوم التربوية والنفسية، وفي العام نفسو تم توحيد تسمية كليات التربية في الجامعات 
ة فأصبحت تسمية كليتنا )كلية التربية للعلوم االنسانية(.تصدر الكلية مجلة دورية العراقي

،اما نظام الدراسة فتعتمد ٜٜٚٔمحكمة ىي) مجلة ديالى للبحوث اإلنسانية ( منذ عام 
 . الكلية النظام الدراسي السنوي في جميع األقسام
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                                                                     مجلة الكلية المتخصصة 
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 : حـــــح ػٍ انكهيــــاحصائي 
 

 : التدريس من حملة شهادة الماجستير اعضاء ىيأة (ٔ)
 

 مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد أستاذ
٘ٓ ٘ٚ ٗٚ ٔٓ 

 

 
 التدريس من حملة شهادة الدكتوراه:  اعضاء ىيأة (ٕ)

 مدرس تاذ مساعداس استاذ
٘ٓ ٕٗ ٔ٘ 
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 : اذليكم انتُظيًي نهكهيح
 

 وسائم االتصال تادلؤسسح :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 الموقع االلكتروني للكلية :                  

college@cohuan.uodiyala.edu.iqmmail:-E  

 ( E-Mailالعنوان االلكتروني للكلي )

Yahoo.com@coehman 

 -رقم مكتب العميد :

ٔٓٔ 

 (:E-Mailالبريد االلكتروني لشعبة ضمان الجودة )

 dr.mohmmed654@gmail.com 

 ٖٙٗٛ٘ٚٓٔٚٚٓقال: الهاتف الن
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 : هذافهاأ، و ورسانتها ، نهؼهىو االَساَيحكهيح انرتتيح  رؤيح 
 

 ةـــــــــة الكليـــــــــــــــرؤي : 
خالل برامج مؤسساتها العلمية  من الواضح بأن رقي المجتمعات وتطورىا يتم من   

ويتحقق ذلك من خالل رسم سياسة تلك المجتمعات في مختلف المجاالت ، والرؤيا 
التي تسعى كلية التربية للعلوم االنسانية الوصول اليها بان تضع من خالل برامجها دليل 

يم عمل لمؤسسات المجتمع كافو وتكون مرجعاً تعود اليو تلك المؤسسات وتسعى الى تقد
الخبرات العلمية لطلبتها بما يؤىلهم لتولي الواجبات الموكلة اليو وبالتقنيات المستخدمة 

يالتها في في الجامعات العالمية العريقة وبما يجعل مؤسسات المجتمع بموقع يوازي مث
 بلدان العالم المتطورة.

 
 ةـــــــــــالة الكليــــــــرس : 

معرفيا  امتميز  امؤسسة حكومية وبحثية ومجمعية توفر خريجكلية التربية للعلوم االنسانية    
ومهاريا ومهنيا في مجال التدريس  في مؤسسات  وزارة التربية  لتلبية احتياجات سوق 
العمل محليا واتاحة فرص التعلم المستمر من خالل فتح قنوات لبرامج متقدمة عليا 

العلمية في مجال التخصص ومواكبة كل ماىو جديد  فيكون الخريج حامال  للمعرفة 
في مجال التعليم  ويكون كافة التقنايات الحديثة  ا بحسب االقسام الموجودة ،ومزودب

قادرا على المنافسة في سوق العمل المحلي واالقليمي فضال عن احتضان المتميزين من 
المتخرجين في االختصاص العام بإكمالهم الدراسات العليا ) الماجستير والدكتوراه 

لقيام باالبحاث العلمية التي تسهم في رقي المجتمع وحل المشكالت ، فضال عن (وا
تأىيل المتخرجين في الدراسات العليا لرفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطاقات 

 . المتقدمة علميا لسد الحاجة  المطلوبة في التدريس المسائي والصباحي في وزارتنا
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 ةـــــــــداف الكليـــــــــىأ : 
 ادة إعداد مالكات علمية من حملة شهادة البكالوريوس يقع على عاتقها قي

 .العملية التربوية في المجتمع
 خدام التقنيات التربوية الحديثة إعداد المتخصصين في است. 
  إعداد كوادر علمية متخصصة من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه

 .ات البحث العلمي في المجتمعومؤسسترفد بها الجامعات العراقية 
  إجراء الدراسات والبحوث االساسية والتطبيقية وإقامة الندوات

 .علمية التي تسهم في تقدم المجتمعوالمؤتمرات ال
  غرس روح النزعة العلمية لدى الطلبة في معالجة الصعوبات التي تواجههم

 .مهارات التي تساعدىم على تحقيقهاوتزويدىم بال
 ع واالستثمار االمثل لطاقات الطلبة وتعويد بتكار واالبدا تنمية  روح اال

 .على النتاج العلمي البناء الطالب
 ة  روح العمل الجماعي ترسيخ االيمان بالمثل العليا والقيم الروحية وتنمي

 .قراطيموالدي
 وعي الثقافي والتربوي في المجتمعنشر ال. 
 ة والمراجع العامةنهجية والمساعداالسهام الفعال في تأليف الكتب الم. 
 ات العالقة في المحافظةالمشاركة الفعالة في تطوير الدوائر الخدمية ذ. 
 شورة للمؤسسة التربوية في المجتمع وبما تقديم الخبرات العلمية والم

 .بة التطور الحاصل في مجال تخصصهايضمن مواك
  تطوير المناىج العلمية للمؤسسات التربوية في المجتمع وبما يوازي

 .مناىج في البلدان المتطورةال
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  : القيم- 

ان القيم الشخصية تسهم في فهم السلوك وتفسيره وبالتالي في توجيهو صوب تحقيق 
اىدافو وال يغرب عن البال ان ىناك عددا من العوامل المختلفة تشترك في تشكيل القيم 

سة ،الجامعة الشخصية لألفراد وترسيخها ومن اىم تلك العوامل )الدين ،االسرة ،المدر 
،العمل( وتعد الكليات من اىم تلك المنظمات التي تعمل على تشكيل وترسيخ القيم 
الشخصية لدى طالبها بوصفها البيئة التي تحتضنهم لمدة اربع سنوات دراسية اذ تعمل 
خاللها على اعدادىم للقيام بأدوار قيادية بالغة االىمية في المستقبل حيث ال تتوقف في 

 لوم والمعارف بل تتجاوز ذلك الى صقل ىذه العلوم وبلورتها بالقيم الشخصية.تزويدىم الع

وتؤثر القيم الشخصية في اداء االفراد والمنظمات فهي تؤدي دور المحفزات      
والدوافع  لسلوك االفراد والجماعات في منظماتهم المختلفة لذا فأنها تؤثر بمستوى اداء 

عينة مثل: االنجاز، االنضباط، احترام الوقت التي الطالب في الكليات فعندما تسود قيم م
تتفرع من القيم النظرية فأنها تدفع الطالب لالرتقاء بمستوى ادائو االكاديمي الى افضل 

 حاالتو.

واذا كان االرتقاء بهذا المستوى ىو غاية كل المنظمات فان القيم الشخصية لدى    
 ي رفع ذلك المستوى وتعزيزه.الطلبة يساعد على فهم سلوكهم وتفسيره وبالتال

فمن ىنا تنطلق اىمية الكليات بتزويد الطلبة بالمعارف والمعلومات المختلفة واكسابهم  
المهارات االدارية والسلوكية والمهنية التي تمكنهم من انجاز اعمالهم مستقبال بأعلى قدر 

  -ممكن من الكفاءة والفعالية ومن ىذه القيم ىي :

: تعبر عن اىتمام الفرد بالعلم والمعرفة والسعي وراء القوانين التي تحكم القيم النظريةأ . 
االشياء بقصد معرفتها ويتميز االفراد الذين تبرز لديهم ىذه القيمة بنظرة موضوعية ومعرفية 

 ويكونون عادة من المفكرين البارزين والعلماء .
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ىذه القيمة في االىتمام بالذكر ب. القيم الدينية ميل الفرد لنيل الجوانب الروحية وتتجلى 
 بالعبادة والتفكير.

ت. القيم االجتماعية: اىتمام الفرد باألخرين وميلو نحوىم فيحب خدمتهم ويتميز ىؤالء 
 االفراد بالعطف والحنان.

 ث. القيم االقتصادية: سعي لفرد للحصول على الثروة بكل الوسائل ليكون غنيا.

للقوة والسيطرة والتحكم باألشياء او  ابان يكون مركز  ج. القيم السياسية: اىتمام الفرد
 االشخاص حيث يتميز بقدرتو على توجيو االفراد.

د. القيم الجمالية: اىتمام الفرد وميلو الى ما ىو جميل ويتميز االشخاص الذين تسود 
  عندىم ىذه القيمة بالفن واالبتكار واالبداع.

 -ة لتحقيق القيم االتية :لذلك تسعى كلية التربية للعلوم االنساني

االعتزاز بالتراث الحضاري والتنوع الثقافي وترسيخ قيم التسامح واالعتدال  -
  .والمساواة

يمات النزاىة والشفافية بما يحقق العدالة والحرية االكاديمية المنضبطة والتعل -
 والمصداقية.

ية ووضع المصلحة تعزيز االنتماء الوطني لطلبتها والعاملين فيها وتعزيز الروح الوطن -
 .العامة فوق المصلحة الشخصية 

 االلتزام االخالقي والتسامح والمحبة والتفاعل االيجابي بين جميع منتسبي الكلية . -
العمل بروح الفريق والحرص على تحقيق التعاون والشراكة والتفاعل االيجابي بين  -

 جميع منتسبي الكلية .
لطلبة وجميع العاملين في لتدريسيين واتنمية االبداع واالبتكار بإتاحة الفرص ل -

  .الكلية
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ومعايير الجودة لبرنامج تدريب المعلم االمريكي   األكاديميةتتبنى الكلية المعايير      
ومعايير اتحاد الجامعات العربية وفلسفة التعليم العالي والبحث العلمي  nectaناكتا 

ستوى الخدمات التعليمية وذلك لتأىيل العراقية لضمان جودة التعليم واالعتماد لتحسين م
االقسام العلمية  ة التربوية ويتطلب ذلك توجيوخريج الكلية ألداء دوره في المنظوم

نحو تحقيق متطلبات المؤسسة التربوية واالخالقية لتحقيق جودة الخدمة  كافة  واالدارية
شاملة الفي الجودة  بما يحقق المعايير كافة  جوانبو ظام لتقويم االداء الجامعي فيووضع ن

. 

 
 

 فرة بالكلية لجمع البيانات مثل ااعتمدت الخطة على االدوات المتو 

 ورش العمل والحلقات النقاشية لفريق اعداد الخطة مع مختلف االطراف  ●
االقسام وادارة جلسات العصف الذىني لقيادات الكلية واالجتماعات الدورية لرؤساء  ●

 والطالب  ة التدريسالكلية واعضاء ىيأ
 المقابالت الشخصية لقيادات الكلية مع ممثلي  الطلبة  ●
 المالحظات الموضوعية  ●
 الموجهة للمستفيدين من الداخل والخارج  مجموعة االستبانات ●

  تقييم اراء الطالب للمقررات 
  اراء الطلبة في العملية التعليمية 
  اراء طالب الدراسات العليا في العملية التعليمية 
  اء االداريين في العملية التعليمية ار 
 راء اعضاء ىياة التدريس ا 
  اراء الخريجين في البرامج التي تم تدريسها اليهم 

ا: انفهسفح انتي تستُذ ػهيها اخل
ً
 نهكهيح طح االسرتاتيجيححاَي

 

 
ً
  ويزجؼيتها  اخلطح االسرتاتيجيحنيح مجغ تياَاخ آا: حانخ
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  اراء مستفيدي الخدمة وسوق العمل 
  الخريجينمقابالت مع االداريين في مديرية تربية ديالى حول كفاءة 
 لعليا تقارير االقسام المختلفة في لجانها العلمية والدراسات ا 
  تقارير الوزارة والرقابة والتفتيش وىياة النزاىة 
  الدراسات الذاتية عن الكلية سابقا 
  الكلية وموقفها  من بين الكليات ضمن او بأداءتقارير راي الجامعة 

  خارج الجامعة 
 
 

 
    . ةـــراء المستفيدين من الخدمآ

 

األطراف أصحاب جية ىو تحديد أحد المكونات األساسية للخطة االستراتي إن          
 ، وىو من العوامل المهمةوانجاحهاالخطة االستراتيجية المصلحة المسهمين في انجاز 

ولى تياجات وتوقعات تلك االطراف من أن مقابلة احإذ ، إالضامنة لفاعلية الخطة
وتميز الخدمة  ،الضمانات التي توضح مدى واقعية الخطة المقترحة في تأكيد الجودة

في  للعلوم االنسانيةالتي تقدمها كلية التربية  سهاماتالوالخطة البحثية ومدى ا ،ةليميالتع
صحاب أف طراويمكن تحديد األ ،جامعة ديالى لخدمة المجتمع والبيئة التربوية فيها

 :على النحو اآلتي المصلحة 
 المستفيدون من خارج المؤسسة المستفيدون من داخل المؤسسة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ةـــــــــــــــــالطلب
 والتشكيالت الخاصة بها.

رؤساء االقسام، و ، عمادة الكلية
 اإلداريةومسؤولو الشعب والوحدات 

 كاديميةالمخرجات األ

سوق العمل الذي لو ارتباط بالكلية  والموظفونالتدريسية  هيأةعضاء الأ

 
ً
 ا: االطزاف اصحاب ادلصهحح يف اخلطح االسرتاتيجيح:راتؼ
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 والجهات الحكومية المختلفة 
 مور ومجتمع المحافظة كافة ولياء األأ والكلياتدارة الجامعة إ
 
 

 

 ة:ـــــــــــــــات الكليـــــــــولويأ 
كاديمي جل الحصول على االعتماد األأورة تأىيل الكلية للتطور والتقدم من ر ض -

الكلية من وتحسينها وكل ما يخص جودة العملية التعليمة والبحثية  والعمل على تطوير
  ة.عمليات مساند

والمؤسسات التعليمية  ،سراع بعقد االتفاقات الثقافية والعلمية مع الكلياتاإل -
نشاء برامج مشتركة على إواالقليمية والعالمية و  ،والمراكز البحثية على المستويات المحلية

 ولية والعليا.مستوى الدراستين األ
 لوربطها بسوق العمل من خال العمل على تسويق خدمات الكلية االستشارية -

والعمل على تفعيل  ،تمعبقضايا المج والعناية ،والعلمية، والنفسية، ةتفعيل الخدمات التربوي
بالبحوث العلمية الرصينة ذات التخصصات المتعددة،  التنمية المستدامة والعناية

 واسهامات وحدات الكلية البحثية في ىذا المجال. 
العاملين فيها يادات الكلية و وق ،التدريس ىيأةبالتدريب المستمر ألعضاء  العناية -

الجامعي وخدمة داري اإلداء البحثي و والمقدرة وتحقيق التميز في األ ،ةلرفع الكفاي
 المجتمع. 

 البنى التحتية للكلية.العمل على تحسين  -
لى إللوصول بها  وتطوير المناىج التعليمية الطالبية اتطاالتوسع المستمر في النش -

لضمان  ىا الجامعات الرصينة االقليمية منها والعالميةمراحل متقدمة تضاىي في مستوا
 . ، ورصانتها وتأثيرىا في مجال تخصصها الوظيفيجودة المخرجات

 
ً
 احا: أونىياخ انكهيح خالل يذج اػذاد اخلطح ويقىياخ انُجخايس
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الوقوف على تحديد االحتياجات و  يةي خطة يتوقف بالدرجة االساسإن نجاح أ       
فير ح الخطة يجب تو الكلية في تحقيقها لضمان نجا  ةئهيعليها لمعالجتها ولضمان ت

 -:تيتحقيق اآلو 

،  هاتطبيق ، ومحاكاتها للواقع ، وامكان بالتكاملستراتيجية الخطة ااّتصاف ال -ٔ
 . بزمن تحديدىاو 

برامجها ، تطبيق ، و تفعيل ثقافة ضمان الجودة داري يتحمل مسؤولية إوجود كيان  -ٕ
 .ها وانجاح،  ن يأخذ على عاتقو بمسؤولية تامة تطبيق الخطة االستراتيجيةأو 

وزيادة الرضا الوظيفي  ، ها، وتفعيلتها وتنمي ،العمل الجماعيتخّص القيم التي  إشاعة -ٖ
توفير الدعم المستمر ، و  لدى العاملين في الكلية كل بحسب موقع عملو وتخصصووالثقة 

 .تحسين الكلية وتطويرىا.   اجراءات نفيذوالالزم لت
التدريس والعاملين في  ىيأةهارات اعضاء توفير الدورات التدريبية المستمرة لتنمية م -ٗ

  .الكلية
إرضاء جميع االطراف ذات المصلحة مع االلتزام بتأكيد تهدف الى القيام بمبادرات  -٘

 الجودة وتحقيق التميز في االداء. 
  . ركيز على العمليات الحيوية المهمةوضع نظام متكامل لتوثيق اجراءات العمل مع الت -ٙ
  

 
 

 مجموعة من اإلجراءات المنهجية وتحديدالخطة االستراتيجية للكلية تضمن إعداد 
 . خطوات رئيسة 

 

 
ً
  ا: يقىياخ جناح اخلطح االسرتاتيجيح نهكهيح: سادس

 
ً
  يزاحم إػذاد اخلطح االسرتاتيجيح ا: ساتؼ
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 أما االجراءات المنهجية فتمثلت بـــ :

 تشكيل فريق عمل لوضع الخطة االستراتيجية في الكلية. (ٔ)
 م(. ٕٕٙٓ–ٕٕٔٓ( أعوام من )خمسة تحديد مدة زمنية لتنفيذ الخطة وىي ) (ٕ)
في  SWOTالتحليل )الرباعي(  -ة الداخلية تشكيل فريق عمل لتحليل البيئ (ٖ)

 الكلية .
لمرجعيات التي تشكل منطلقات لتوجيو مسار الخطة ، االطالع على جميع ا (ٗ)

 وتحديد متبّنياتها .
االطالع على حصيلة اآلراء التي اسُتْخلصت من الندوات ، واللقاءات ، وورش  (٘)

 العمل ، والمقابالت التي أجريت من لدن مختلف األطراف .
اإلعالن عن الخطة ، واعمامها وإتاحة االطالع عليها وابداء الرأي في  (ٙ)

تفصيالتها  لجميع المنسبين في الكلية ، والمستفيدين منها من مؤسسات 
وتوعيتهم جميعا بمفهوم الخطة االستراتيجية ، وبأدوارىم  المجتمع المحلي .

 فيها . 
حديد مواقيت للتنفيذ تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية ، وت (ٚ)

 والمتابعة وفاقًا لجداول معّدة لهذا الغرض . 
عرض الخطة في مجالس األقسام ، وفي مجلس الكلية لغرض المصادقة عليها  (ٛ)

 ، وإقرارىا .

 ثالث تمثّلت بــ :أما الخطوات الرئيسة ف

 تحليل بيئتها .دراسة الوضع الحالي للكلية من خالل   (ٔ)
 ية .تحديد األىداف االستراتيج  (ٕ)
 ، والبرامج التي تقود الى تحقيق ىذه األىداف . مبادراتتنفيذ مجموعة من ال  (ٖ)

 على وفق اآلتي : بالتفصيل  ىذه الخطوات الثالث الرئيسة وسيتم تناول 
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 تعرف مناطق القوةدراسة وضع الكلية و جدًا ل طريقة فعالة التحليل البيئي للكلية      
 الضوء وتسليطعلى  يساعدو الكلية  لتي تواجههاوالمخاطر ا لفرصامناطق الضعف و 

ويعد التحليل البيئي  . الفرص التي يمكن استغاللها، و  القوة فيهامناطق  على الكاشف
واتخاذ القرار لكل الحاالت في العمل ، فهم ال تمّكن من دقةأداة فعالة جدًا 

تحليل  إلعداد SWOTالتحليل )الرباعي( الكلية ت اعتمد ، لذا فقدوالمؤسسة 
 البيئة الداخلية والخارجية للكلية: 

 

 SWOTالتحليل )الرباعي( 
 البيئة الخارجية البيئة الداخلية

 نقاط القوة
Strengths 

 نقاط الضعف
Weaknesses 

 فرص
Opportunities 

 تهديدات
Threats 

 

  : تحديد عناصر البيئة الداخلية:واًل أ

اري للكلية بدءًا من عميد الكلية، تضمن الهيكل االدمحور التنمية البشرية: وي -
التدريسية وموظفي  هيأةعضاء الوأالشعب والوحدات،  يريمد ،قسامومعاونيو، ورؤساء األ

  ، فضال عن الموارد البشرية والمادية للكلية . االكلية جميعً 
 طلبة الكلية المستمرون بالدراسة.  -
 كاديمي. ضمان الجودة والقياس والتقويم األ -
 . من نتائج حققتوما عليا في الكلية ومقياس مدى الدراسات ال -
 . نشرىامتابعة و ، وتقويمها ،  الكتب العلمية لية تأليفآوالنشر العلمي و البحث  -
 

 أوال : دراسة الوضع الحالي للكلية من خالل تحليل بيئتها :
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 فـَقاط انضؼ ىجــــَقاط انق ؼُصزان
 

م كــاذلي
  اإلداري 

ـــــة المتميـــــزة  -ٔ المكانـــــة االكاديمي
التـــي حققتهـــا الكليـــة منـــذ تأسيســـها 

ات مـــــن خـــــالل عـــــدد مـــــن المـــــؤتمر 
وبروز قيادات اكاديمية وعلمية على 

وبمســــتوى  مســــتوى الجامعــــة منهــــا.
 .سام ، وعمداء كليات مديري أق

 يتضــــــــمن الهيكــــــــل التنظيمــــــــي -ٕ
ســــام االساســــية لالزمــــة لتقــــديم االق

 ،الـــدعم للعمليـــة التعليميـــةخـــدمات 
ــــــة،والدراســــــات  والدراســــــات  األولي

 العليا والبحث العلمي فيها.
 وجـــــود كـــــوادر واعضـــــاء ىيـــــأة -ٖ

تدريســـــية متخصصـــــة فـــــي مختلـــــف 
ت العلميــــــــة و المعرفيـــــــــة المجــــــــاال
 .والتطبيقية

ضـمان الجـودة فـي شعبة وجود  -ٗ
الهيكـــــل التنظيمـــــي للكليـــــة حيـــــث 
 يتولى مهام التقويم الذاتي المستمر.

تنوع التخصصات الدراسية مـن  -٘
لخمـــــــس قســـــــام الكليـــــــة اأخـــــــالل 

 الموجود فيها.
ــــــــات  ،وجــــــــود نشــــــــرات -ٙ ومطوي

فـي الكليــة  منتشـرةت اعالنيـة ولوحـا

عـداد أالتناسـب بـين فـي  ضعف -ٔ
 الموظفين والهيكل المقرر للكلية.

حاجــــــــة الكــــــــادر اإلداري فــــــــي  -ٕ
ــــــدريب  ــــــد مــــــن الت ــــــى مزي ــــــة إل الكلي
إلكســـــــــابهم المهـــــــــارات الوظيفيـــــــــة 

 .واإلدارية
قلـــة الـــدورات المقامـــة لتـــدريب  -ٖ

 القيادات اإلدارية.
كثــــــرة األعبــــــاء اإلداريــــــة علــــــى  -ٗ

اإلداري بعــا العــاملين فــي الجهــاز 
 في الكلية. 

الـــى مزيـــد مـــن الـــدعم  الحاجـــة -٘
، والســــــــيما  تطلبـــــــات الوظيفيـــــــةللم

 .استكمال البنى التحتية 
الكـادر التدريسـي فـي في نقص  -ٙ

 .المواد الدراسية األقسام و بعا 
نقـــــــــص فـــــــــي كـــــــــادر مـــــــــوظفي  -ٚ

 .على المالك الدائم  الخدمات
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ورؤيتهـــــــــا الكليـــــــــة، رســـــــــالة  بـــــــــنصّ 
 .ىدافهاأو 

قســام فــي مســاىمة مجــالس األ -ٚ
مناقشـــة واتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة 

ـــــــالتعليم  ـــــــق  واإلدارة،ب ويوجـــــــد توثي
 بمحاضرىا الخاصة.

مصــداقية المعلومــات المنشــورة  -ٛ
فــي موقهــا الرســمي فــي  عــن الكليــة

 .(websiteنظام )
ـــــــدوات -ٓٔ  ،وجـــــــود قاعـــــــات للن

مــــــزودة  ات والمــــــؤتمراتوالمناقشــــــ
 .بأحدث الوسائل

وافيــــة  وجــــود قاعــــدة بيانــــات -ٔٔ
 عــــــــن الهيــــــــأة ومحدثــــــــة باســــــــتمرار

 االدارية.
قــع تي ذالموقــع الجغرافــي الــ -ٕٔ

 على طريق بغداد القديم ،فيو الكلية
مركــــــــز  مـــــــنلـــــــيس بالبعيــــــــد وىـــــــو 

 .  المحافظة
وجود مختبرات علميـة بحثيـة  -ٖٔ

الوســــــــــــــائل، مجهــــــــــــــزة بأحــــــــــــــدث 
 .الالزمةات، والمتطلب

ـــــد كهربـــــائي   -ٗٔ ـــــر يوجـــــد موّل كبي
ــائي إلــى جميــع  يوصــل التيــار الكهرب
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مرافق الكلية في حال انقطـاع التيـار 
 الكهربائي.

تــوافر الكليــة علــى مســاحات  -٘ٔ
خضـــــــراء واســـــــعة وحـــــــدائق مزينـــــــة 
ــافورات مائيــة وتحــيط بهــا  تتخللهــا ن
مقاعـــــد لجلـــــوس الطلبـــــة فـــــي فنـــــاء 

 الكلية.
للكـــادر  وجـــود مبنـــى مســـتقل -ٙٔ

 اإلداري في الكلية.
 وجود مكتبة مزودة بالمصادر -ٚٔ

والمراجــــع الالزمــــة للطلبــــة  الحديثــــة
 والتدريسيين.

ربــــــــــط الكليــــــــــة باألقســــــــــام،  -ٛٔ
من خالل  اإلدارية وشعبها ووحداتها 

 . االتصال االلكتروني
وجـــــود الطاقـــــة النظيفـــــة فـــــي  -ٜٔ

الكليــــة مــــن خـــــالل االنــــارة الليليـــــة 
 الطاقة الشمسية.المربوطة بالواح 
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 ح ـانطهث

تنوع الطلبة الملتحقين للدراسـة  -ٔ
تــوفر الكفــاءات لــديهم فــي الكليــة و 

مما  النشاطاتفي جوانب الدراسة و 
و القيام بأي مشـروع أيسمح بتفعيل 

 و مجتمعي.أطالبي 
 ارشـــــاديً إتصـــــدر الكليـــــة دلـــــيال  -ٕ

، ويـــتم كـــل ســـنةللطلبـــة الجـــدد فـــي  
تحديثـــــو بصـــــفة دوريـــــة وىـــــو متـــــاح 

 لجميع الطلبة.
ــــــــــة  -ٖ ــــــــــدعم الكلي  النشــــــــــاطاتت

 ،ثقافيـــــــــــةالو  ،الطالبيـــــــــــة العلميـــــــــــة
 ،واالجتماعيــــة والتربويــــة ،رياضــــيةوال

وتحرص على زيادة نسـبة مشـاركتهم 
ــــــة علــــــى  ــــــع حصــــــول الكلي فيهــــــا م

ــــة فــــي   النشــــاطاتالمراكــــز المتقدم
مــــــــن خــــــــالل  الطالبيــــــــة المختلفــــــــة

 النشــاطاتخاصــة ب شــعبة تخصــيص 
 .الطالبية

تقيم الكلية سنويًا مؤتمرا طالبيا  -ٗ
لبحوث تخرج طلبة المرحلـة الرابعـة 

ــــــار فيهــــــا البحــــــوث ــــــزة  ، ُيخت الممي
 ويجري تكريم الطلبة الفائزين .

 ىيــأة ألعضــاءالمشــاركة الفعالــة  -٘
 الطالبية. يس في النشاطاتالتدر 

ال يتناســـــــب  اعـــــــداد الطلبـــــــة  -ٔ
ــــأةوعــــدد اعضــــاء  ــــدريس فــــي  ىي الت

بســــبب ضــــعف فــــي  قســــامبعــــا األ
دائرة القبول المركزي وعدم التزامهم 

 .االستيعابية للكلية  ةبالطاق
المقــــــــــررات  بعــــــــــا جمــــــــــود -ٕ

لمواكبـــــة الدراســـــية وعـــــدم تحـــــديثها 
التكنلــــوجي والعلمــــي الــــذي  التطــــور

 . يشهده العالم
تيعاب القاعـــــات اســـــ ضـــــعف -ٖ

ـــــي ظـــــل  ـــــة ف ـــــة الكلي الدراســـــية لطلب
التي تفرضها الوزارة الهائلة  اإلعداد 

ــزداد فــي   للقبــول فــي الكليــة والتــي ت
وال تلتزم بما تحدده الكليـة  كل عام

 من طاقة استيعابية . 
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ـــــل  -ٙ ـــــة الـــــدعم الكام تـــــوفر الكلي
 ا.ا وماديً واجتماعيً  ،اللطلبة اكاديميً 

تعمــل الكليــة علــى تــوفير فــرص  -ٚ
ــــــتعلم  ــــــذاتي ال ــــــة ومصــــــادر ال  هللطلب

المكتبــــــة و ،  المكتبــــــة) ومســـــتلزماتو
 (. ، االنترنت يةاإللكترون

يتم اجراء استفتاء دوري لقيـاس  -ٛ
رأي الطلبــة فــي المقــررات الدراســية 

 .ونظام االمتحانات
التقويم التدريس و تطور اساليب  -ٜ

 قسام. للطلبة في جميع األ
يوجــد أمــاكن ترفيهيــة للطلبــة  -ٓٔ

ــــــــا ، ومالعــــــــب  منهــــــــا الكافتيري
 رياضية.

تــــــوفر الكليــــــة فــــــرص الدراســــــة  -ٔٔ
المجـــــــــال المســــــــائية للطلبــــــــة إلتاحــــــــة 

لــو فرصــة إكمــال  تتهيــأإلكمــال مــن لــم 
 .الدراسي الدراسة بإتمام تحصيلو 

تــــوفر الكليــــة مــــنح مخصصــــات  -ٕٔ
الف دينار للطلبة علـى  ٓ٘شهرية تبلغ 
 .قناة النخبة 

القيام بالتبادل  لكليةا في نية -ٖٔ
ـــــنح  ـــــن خـــــالل تـــــوفير م ـــــافي م الثق

الوافــدين  للطلبــة العــرب واالجانــب
قـدرات مع ما تتمتـع بـو الكليـة مـن 
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  وامتيازات
 

 
 
 
 
 

ٌ ضـــــًا
ــــىدج  اجل

ــاص و انقي
وانتقىيى 

 ادميي االك

وجــود معــايير اكاديميــة واضـــحة  -ٔ
متابعـة  ع نظـاميمكن عن طريقها وض

 . وتقويمها قسام الكليةأ
وجــود عالقــة وطيــدة وفعالــة بــين  -ٕ

ــــة  شــــعبة ضــــمان الجــــودة فــــي الكلي
 ،لجــودة فــي الجامعــةوقســم ضــمان ا

يل دورىـا ودعمهـا مما يسهم في تفع
ا وبـــــــرامج بعـــــــة انشـــــــطتهاومت ،افنًيـــــــ

ىـداف أ خططها لضـمان توافقهـا مـع
 الجامعة.

داريــــــة فــــــي دعــــــم القيــــــادات اإل -ٖ
بة ضـــمان الجـــودة فـــي ليـــة لشـــعالك

 .الكلية
التعريــف بشــعبة ضــمان الجــودة  -ٗ

عـــــــدم عنايـــــــة بعـــــــا االقســـــــام  -ٔ
مـــع شـــعبة رتبـــاط االباختيـــار أعضـــاء 

ذ يـــــــتم اختيـــــــار إ ،ضـــــــمان الجـــــــودة
 .اعضاء غير فاعلين

شـــــــعبة ستشـــــــارة ا ضـــــــعف فـــــــي -ٕ
ت موضــــــوعافــــــي ضــــــمان الجــــــودة 

والمحاضــرات التــي تقيمهــا النــدوات 
مـن أجـل  األقسام العلمية في الكليـة

ـــــادل الخبـــــرات فـــــي  تفعيـــــل آليـــــة تب
تطبيـــــــــق معـــــــــايير الجـــــــــودة مجـــــــــال 

وتحسين األداء الوظيفي والمؤسسي 
، وترســيخ ثقافــة الجــودة فيمــا يطــرح 

 من أفكار ورؤى 
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طبيعة بمطويات وندوات تثقيفية عن 
ـــــــا عمـــــــل الشـــــــعبة ـــــــو مـــــــن  وم تقدم

 خدمات.
لشــعبة ضــمان الجــودة مبــادرات  -٘

فـــــــي مجـــــــال  فاعلـــــــةومشـــــــروعات 
، مـــن خـــالل إعـــداد  التقـــويم الـــذاتي

دليل ألخالقيات المهنة للتدريسـيين 
 والموظفين .

ىا بـين دة ونشـر زيادة ثقافـة الجـو  -ٙ
 عضـــــاء ىيـــــأةأو  ،الطلبـــــة مـــــن جهـــــة

 واإلداريـينوعمادة الكلية  ،التدريس
 فيها من جهة اخرى.

 وجـــود مجلــــس ضـــمان الجــــودة -ٚ
 عن فضاًل ، يجري تحديثو باستمرار 

ضـــــــمان مســـــــؤولة شـــــــعبة مشـــــــاركة 
الجــــــودة فــــــي اجتماعــــــات مجلــــــس 

 الكلية.
ـــــاح شـــــعبة ضـــــمان الجـــــودة  -ٛ انفت

علـــى مؤسســـات المجتمـــع المحلـــي 
ـــي  المحافظـــة مـــن خـــالل تشـــجيع ف

ــــــة  ــــــادرات التطوعي الخــــــدمات والمب
التـــــي تســـــهم فـــــي حـــــل مشـــــكالت 
ـــــي  ـــــر المحافظـــــة الرســـــمية وتلب دوائ

 احتياجاتها.
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انذراساخ 
 ا ــــانؼهي

راســات العليــا دلل شــعبةوجــود  -ٔ
ــــــــوافر فيهــــــــا كــــــــل فــــــــي ا ــــــــة تت لكلي

ـــــــوانين واالنظمـــــــة  ،التعليمـــــــات والق
الخاصــــة بالدراســــات العليــــا، وفيهــــا 

ــــــــة ملفــــــــات ــــــــة والكتروني ــــــــتم  ورقي ي
 تحديثها باستمرار خاصة بالطلبة.

إنشـــاء قـــاطع خـــاص بقاعـــات  -ٕ
ــــا مجهــــزة بأحــــدث  الدراســــات العلي
االحتياجات واألجهزة الالزمـة لسـير 

 محاضرات التدريسيين.
يمية في الدراسـات البرامج التعل -ٖ

العليا التـي تقـدمها الكليـة متفقـة مـع 
 ىدافها.أورؤيتها و  ،رسالتها

وجــــود برنــــامج خــــاص بترصــــين  -ٗ
الرســائل الجامعيــة لطلبــة الدراســات 
العليـــا فـــي الكليـــة مـــن خـــالل لجنـــة 
متخصصـــة بمتابعـــة نســـب اســـتاللها 
فضــــاًل عــــن تقويمهــــا مــــن الجوانــــب 
العلميـــــــــــة، واللغويـــــــــــة، والفكريـــــــــــة 

 ية.واإلحصائ
تحــــــرص الكليــــــة علــــــى وجــــــود  -٘

ـــــــــــــة  ـــــــــــــرامج التعليمي توصـــــــــــــيف للب
والمقــــررات الدراســــية التــــي تقــــدمها 

 
كثــرة الكتــب الرســمية الخاصــة  -ٔ

ـــــــا ممـــــــا يصـــــــعب  بالدراســـــــات العلي
ـــــــرارات مســـــــتقرة  ـــــــى ق ـــــــوف عل الوق

 وواضحة.
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 الكلية في الدراسات العليا.
ــــــى -ٙ ــــــة بوضــــــع قواعــــــد  تعن الكلي

ـــة  ـــتظلم لطلب ـــات ال للتعامـــل مـــع طلب
الدراســــــــــات العليــــــــــا مــــــــــن نتــــــــــائج 

 وتعنــى ،وتعلنهــا وتراقبهــا ،االمتحــان
ليــــات فعالــــة لتوثيــــق نتــــائج بوجــــود ا  

 حانات. االمت
ــــــت -ٚ ــــــدى الكليــــــة قاعــــــدة ت وافر ل

ــــــــات تتعلــــــــق ب  هيــــــــأةعضــــــــاء الأبيان
ــــــــــــابهم العلمأالتدريســــــــــــية و  ــــــــــــة لق ي

 قعهم االلكترونية.وموا
ـــــة ضـــــرورة توافـــــق  -ٛ تراعـــــي الكلي

ـــــــــرامج الدراســـــــــات العليـــــــــا مـــــــــع  ب
احتياجـــــــات المجتمـــــــع مـــــــن جهـــــــة 
ـــــن جهـــــة  والتطـــــورات االكاديميـــــة م

 ثانية. 
ا بتحـــــديث تقـــــوم الكليـــــة ســـــنويً  -ٜ

ــــــــــــي برامجهــــــــــــا الدر  اســــــــــــية لمرحلت
الـــدكتوراه المعلـــن عـــن الماجســـتير و 

ــــــة ســــــنويً   ،افتتاحهــــــا ــــــوم الكلي ا وتق
بمراجعــــــــــــة دراســــــــــــة اســــــــــــتحداث 

بحســب تخصصــات دراســية جديــدة 
ـــو يمـــا  لقـــاب أفر مـــن تخصصـــات و ات

 .  علمية
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تشــــــــــــجع الكليــــــــــــة طلبــــــــــــة  -ٓٔ
بحـاثهم ألعليا علـى نشـر الدراسات ا

من الرسائل العلمية وغيرىـا  المستلة
ـــــــــدور  ـــــــــالمجالت وال ـــــــــةب  ات العلمي

 المرموقة 
عالن ا بــاإلتقــوم الكليــة ســنويً  -ٔٔ

فـي  القبـولعن اجراءات التسـجيل و 
 الدراسات العليا. 

تقوم الكلية بتنويـع االشـراف  -ٕٔ
مـن على طلبتها واستقطاب مشرفين 

خارجهـــــــا ومـــــــن خـــــــارج الجامعـــــــة،  
التدريسـية مـن  وتشرك اعضاء الهيـأة

الجامعــــــــات االخــــــــرى الكليــــــــات، و 
تربيــــــــة ديــــــــالى مــــــــة لوالمديريــــــــة العا

 طاريح طلبتها.بمناقشة رسائل وأ
تحرص الكليـة علـى المتابعـة  -ٖٔ

الدوريــــة للتقــــارير الخاصــــة بــــالبرامج 
قســــام المقــــررات المقدمــــة مــــن األو 

 التدريسية. هيأةالعلمية واعضاء ال
عقــــــد تحــــــّث الكليــــــة علــــــى  -ٗٔ

محاضــرات نوعيــة لطلبــة الدراســات 
العليا في موضوعات مهمة في حقل 

 تخصصهم.
تضـــــمين منـــــاىج الدراســـــات  -٘ٔ
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العليا ومقرراتهم مادة دراسية بعنـوان 
ــــــة نقاشــــــية( لضــــــمان اختيــــــار  )حلق
عنوانــات ذات قيمــة علميــة وتربويــة، 
ولهــا ارتبــاط بــالواقع المحلــي وإثــراء 
ىذه العنوانات وانضاجها مـن خـالل 

 مناقشتها والتحاور في مضامينها.
 

ــج  انثح
وانُشــز 
  انؼهًي 

وجــود شــعبة للبحــث والتطــوير  -ٔ
ــة تُعنــى بتســجيل عنوانــات  فــي الكلي
بحــوث التدريســيين فــي خطــة ســنوية 
وتتـــابع نســـب إنجـــاز البحـــوث علـــى 
ــــــــــام الدراســــــــــي وفاقــــــــــا  ــــــــــدار الع م

 الستمارات معّدة لهذا الغرض .
 يةانســــان وجــــود مجلــــة علميــــة -ٕ

( ديـالىمتخصصة في الكلية )مجلـة 
معامـل اكثـر مـن وقد تحصـلت علـى 

 كما   اسنويً  ثير عال  تأ
علميـــة تســـهل وجـــود مختبـــرات  -ٖ

إجــــراءات إنجــــاز البحــــوث العلميــــة 
  التطبيقية للتدريسيين .

تســــــــــاىم بعـــــــــــا البحـــــــــــوث  -ٗ
المقدمة من التدريسـيين فـي معالجـة 

و أ ،بعــــا المشــــكالت المجتمعيــــة
 غيرىا.ة و يو الصحأ ،البيئة

 
اليـة المخصصـة المـوارد الم قلة -ٔ

 للبحث العلمي.
عــدم وجــود آليــة تضــمن حقــوق  -ٕ

ـــــــــــة للمـــــــــــؤلفين ،  ـــــــــــة الفكري الملكي
 .والباحثين والمبتكرين 
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مــؤتمرات علميـــة  تقــيم الكليــة -٘
ونـــــدوات علميـــــة  ،ناجحـــــة ومتميـــــزة

ــــــــ ثير واضــــــــح مــــــــن خــــــــالل أذات ت
 ،البحــوث المقدمــة والمعروضــة فيهــا

ــــة  ومــــا تتضــــمنو مــــن دراســــات علمي
 متميزة.

 
اعضــــاء مــــن مســــاىمة الكثيــــر  -ٙ

ببحوث  تهممشاركو التدريسية  الهيأة
ت علميــة رصــينة نشــرت فــي مجــاال

 لهـــا صـــدىوكـــان  ،اقليميـــة وعالميـــة
 في االوساط العلمية.

وجود قاعـدة بيانـات للبحـوث  -ٚ
علميــــة المقدمــــة مــــن قبــــل اعضــــاء ال

 ،التــــدريس فــــي مجلــــة الكليــــةىيــــأة 
المجـــــالت و  ،والمجـــــالت المحليـــــة

، ومنشـــورة علـــى االقليميـــة والعالميـــة
 .الموقع اإللكتروني للكلية

ـــــة  -ٛ الخطـــــة البحثيـــــة فـــــي الكلي
قسـام موثقة ومعتمدة من مجـالس األ

 مجلس الكلية.ومن 
ـــأةمالءمـــة تخصـــص عضـــو  -ٜ  ىي

ـــــــع موضـــــــوع  ـــــــو م ـــــــدريس وخبرات الت
التـــــي يشـــــرف  واألطروحـــــة الرســـــالة
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 عليها.
تــتم االســتفادة مــن البحــوث  -ٓٔ

ــة  ــز العملي العلميــة ونتائجهــا فــي تعزي
ويشـــــارك طلبـــــة الكليـــــة  ،التعليميـــــة

ــــي الحلقــــات  ــــا( ف )الدراســــات العلي
 النقاشية والمؤتمرات العلمية.

 

 ا: تحديد عناصر البيئة الخارجية:انيً ث

 تحليل البيئة الخارجية: 
جية على االستراتيجية في تحليل بيئتها الخار  للعلوم االنسانية تعتمد خطة كلية التربية    

ن امام الكلية العديد إذ إثير على جوانب الكلية المختلفة، ن العوامل ذات تأمجموعة م
من الفرص المتاحة التي يمكن من خاللها االستفادة في تدعيم مركز الكلية التنافسي 

لمحتملة والتي يتحتم ىناك مجموعة من التهديدات او  ، ىدافهاأورؤيتها و  ،لتهاوتحقيق رسا
ن أعلى  مبتغاىالوصول الى ل معها سبيالد كيفية التعامل ن تحددىا وتحدعلى الكلية أ

صحاب المصلحة المستفيدين، عوامل اجتماعية، عوامل أ) :العوامل الخارجية تتمثل 
، دائرة اقتصادية، عوامل سياسية، تطورات التكنولوجيا السريعة، مديرية تربية محافظة ديالى

ضة وغيرىا من سوق العمل الخاص والعام، ، دائرة البيئة، دائرة الشباب والرياصحة ديالى
وحدات ومراكز البحث العلمي في كليات و  مكاتب ومراكز الخدمات االستشارية

 (.الجامعة
 

 التهديدات الفرص
االىتمــــــام المتزايــــــد بضــــــمان الجــــــودة  -ٔ
التحســـين المســـتمر فـــي االداء الجــامعي و و 
 منظومة العملية التعليمية.ال

توزيـــع الـــوزارة للطلبـــة علـــى الكليـــات  -ٔ
ـــاءً  ا علـــى معيـــار مجمـــوع الطالـــب فقـــط بن

واالســــتعداد ومــــدى  ،دون مراعــــاة الرغبــــة
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ت علــــــى اوالــــــوزار تشــــــجيع الحكومــــــة  -ٕ
ـــــــي إ عـــــــداد كـــــــوادر بشـــــــرية متخصصـــــــة ف

 .واإلنسانية كافةالتخصصات العلمية 
حرص وزارة التعليم العالي علـى تطـوير  -ٖ

التعلــيم والبحــث العلمــي حتــى تــتمكن مــن 
تخــــريج طالــــب يلبــــي احتياجــــات الســــوق 

 المحلية واالقليمية. 
حقــة للدولــة المتالالخطــط المســتمرة و  -ٗ

 .في التنمية المستدامة
لم العربـــي والـــدولي االنفتـــاح علـــى العـــا -٘

مـن خـالل الشـبكة المعلوماتيـة مـع تشـجيع 
ــــوزارة علــــى  ــــالم الخــــارجي ال االتصــــال بالع

ـــيح تفـــي الكليـــة  وجـــود شـــبكة االنترنـــتل ت
 المعلومات الكافية عنها. نشر وتحديث

وجود شعبة للتعليم والتطـوير المسـتمر  -ٙ
عــــداد البــــرامج فــــي الكليــــة تقــــوم بمهــــام إ

ـــدوات ،وعقـــد المـــؤتمرات ،التعليميـــة  ،والن
ــــــدريب الكــــــوادر لتنم ــــــة وورش العمــــــل وت ي

التــدريس  واعضـاء ىيــأة نالمهـارات للعــاملي
، والتنســـــــيق مـــــــع الـــــــدوائر  الكليـــــــةفـــــــي 

ـــــــاق  ـــــــتح آف ـــــــة لف والمؤسســـــــات المجتمعي
  .التعاون العلمي معها 

ــــر مــــن  -ٚ ــــى عــــدد كبي ــــة عل ــــاح الكلي انفت
مؤسســــــــات المجتمــــــــع المــــــــدني ودوائــــــــر 

تناســـــــــب بـــــــــين احتياجـــــــــات الدراســـــــــة ال
لطالــب ممــا ادى الــى تضــخم وامكانيــات ا

ـــــة الفـــــي اعـــــداد الطلبـــــة وانخفـــــاض  دافعي
 واالبداع والتميز.  ،لديهم لالبتكار

في مسـتويات الطلبـة القـادمين  اجعتر  -ٕ
مــــــن مرحلــــــة التعلـــــــيم الثــــــانوي وبشـــــــكل 

 مستمر.
قلــــــــة البعثــــــــات والمــــــــنح الخارجيــــــــة  -ٖ

للحصــــــــول علــــــــى درجتــــــــي الماجســـــــــتير 
 والدكتوراه.

يــــادة تعيينـــات الحكوميـــة مـــع ز القلـــة  -ٗ
ا علـى دافعيـة ثر سـلبً أمعدالت البطالة مما 
 الطالب نحو التفوق.

عـــــدم التـــــزام الـــــوزارة بخطـــــة القبـــــول  -٘
المركزيـة التـي تحـددىا الكليـة فيمـا يخـّص 

عــــداد الطلبــــة المقبــــولين فــــي الدراســــتين أ
االولية والعليا ممـا يـؤدي الـى اشـباع سـوق 

وزيـــــــــادة  العمـــــــــل بـــــــــالخريجين مســـــــــتقباًل 
 مستويات البطالة 

الـــدرجات الوظيفيـــة فـــي فـــي  الـــنقص -ٙ
ا فـي ثـر سـلبً أالهيكل التنظيمي للكلية مما 

 ىيكلها االداري.
اىمال االستفادة مـن نتـائج البحـوث -ٕٔ

ـــدن  العلميـــة وضـــعف الطلـــب عليهـــا مـــن ل
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ـــــة عـــــدد مـــــن  ـــــن خـــــالل إقام المحافظـــــة م
المشــاريع التعاونيــة ، والمبــادرات التطوعيــة 

 . لتطوير واقعها ومعالجتو
ــالى وغيرىــا مــن  -ٛ ــة دي ــة تربي وجــود مديري

الـــدوائر والمؤسســـات الحكوميـــة وشـــركات 
القطــــــــاع الخــــــــاص تتــــــــيح فــــــــرص عمــــــــل 

 .للخريجين
التدريس مـع  تواصل بعا اعضاء ىيأة -ٜ

الــدوائر والمؤسســات ذات العالقــة بالكليــة 
لمعنيــــــة ة االطــــــراف اممــــــا ييســــــر مشــــــارك

المختلفــــة فــــي تصــــميم البــــرامج التعليميــــة 
وتفعيـل التعـاون البحثـي  المختلفة وتطويرىا

 .معها
 توجــود مشــروعات لتأىيــل معــامال -ٓٔ
العتمـاد االكــاديمي لحصـول علـى اثير لأالتـ

 للكلية. 
 متســـــــاوية وجـــــــود فـــــــرص تنافســـــــية - ٓٔ

فيمــــا يخــــص  للبعثــــات والمــــنح الخارجيــــة
 .المنتسبين 

بحـــــاث لحصـــــول علـــــى األهولة اســـــ - ٔٔ
ة فـي دوريـات محليـة ر العلمية سواء المنشو 

 كذلك الكتب في صورة رقمية. أجنبية و و أ
ــــــام بالمراجعــــــة  - ٕٔ اعــــــداد كــــــوادر للقي

الداخليــة وذلــك مــن خــالل الــدورات التــي 

 .مؤسسات الدولة
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قيمهــا قســـم ضـــمان الجــودة فـــي الجامعـــة ي
 .شعبة ضمان الجودة في الكليةو 

ربـــــــــط الحـــــــــوافز الماليـــــــــة تفعيـــــــــل  – ٖٔ
بــو مــن  ونزات التدريســيين ومــا يقومــنجــاإب

مميــــــــزة ، وانجــــــــازات ، ومهــــــــام  اعمــــــــال 
 .يكّلفون بها 

االســـــتفادة مـــــن االمكانيـــــات المتاحـــــة  ٗٔ
ــةبشــعبة التعلــيم المســتمر  ومــن  ،فــي الكلي

الجــامعي فــي  شــعبة ضــمان الجــودة واالداء
 حديثة للتعليم.  الكلية في ادخال طرق

زيـــادة التبـــادل المعرفـــي مـــع كليـــات  - ٘ٔ
، فــي خــرىمعــة وكليــات الجامعــات األالجا

مجــاالت البحــث العلمــي وتبــادل الخبــرات 
العلميــــة مــــع كليــــات الجامعــــة والجامعــــات 

 .المرموقة
   

 

 اما تجنبنذا إلى حد ما إوبقراءة الجداول السابقة يتضح وجود بيئة خارجية مشجعة    
ذ يتطلب إ، لى خطة استراتيجية وبرامج ثابتة وقوية للمواجهةحاجة إبها ديدات التي الته

والتقدم  ،جل النموأوضع خطة استراتيجية علمية مدروسة لمواجهة ىذه التهديدات من 
 والتوسع القتناص الفرص المتاحة. 
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 الهدف االستراتيجي العام:

م( على ٕٕٙٓ/ٛ/ٖٔم إلى ٕٕٔٓ/ٜ/ٔ)ستراتيجي العام للمدة من يتركز الهدف اال   
/ جامعة ديالى مع للعلوم االنسانيةتحقيق إعادة ىيكلة وتكامل بناء منظومة كلية التربية 

تفعيلها لتحقيق أعلى درجات الكفاية الداخلية والخارجية وفًقا لمعايير عالية المستوى، 
ليمية والبحثية إلى جانب وفي اطار من الريادة في أدائها بمختلف أدوارىا المعرفية، والتع

خدمة المجتمع واالرتقاء بو، مع تعزيز مكانة الكلية في اطار التصنيفات المحلية والعالمية 
للكليات، وفي اطار من الموازنة بين الحداثة في التوجو للتعليم العالي مع الحفاظ على 

ذه الغايات في ، والسعي إلى تحقيق ىي االصيل عراقال ناتراثالمترسخة في االصالة قيم 
 ىي :  رئيسة مجاالت خمسة

 مجال الهيكل اإلداري وتطوير قدراتو وإمكاناتو. -ٔ
 مجال شؤون الطلبة في الدراستين األولية والعليا. -ٕ
 مجال البحث العلمي وتطوير منظومة التعليم والتعلم. -ٖ
 إرساء نظام جودة األداء وتحسينو واالرتقاء بو للحصول على االعتمادية. -ٗ
 .المجتمع وخدمة المحلية ةالبيئ مجال -٘
   

  :التفصيلية األىداف االستراتيجية 
  تطوير البرامج، والنظم، واللوائح، والمناىج الدراسية، والتوسع في النشاطات

ة الداخلية والخارجية للكلية والقضاء على ظواىر الهدر يوالخدمات الطالبية، وتعزيز الكفا
سالتها وأىدافها في تطوير كادرىا الوظيفي وتنمية بمختلف أنواعو بما يحقق رؤية الكلية، ور 

،  ، وتأىيل طلبتها في مختلف المستويات العلميةوالمهنية  قدراتهم العلمية واألكاديمية
 .  والثقافية واالجتماعية

 استكمال القدرة المؤسسية، والبنية التحتية ودعم الموارد البشرية والمالية في الكلية 
 .  وية الكلية المتجددة وفاقًا لمتطلبات مجتمع المعرفةبما يرسخ ى، وتحسينها 

 ثانًيا : تحديد األىداف االستراتيجية  :
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  تطوير البحث العلمي واستكمال برامج الدراسات العليا، بما يحقق الخطة البحثية
 .  واالرتقاء بالعملية البحثية من خالل وحدات البحوث المختلفة

  دعم المشاركة المجتمعية مع القطاعات المختلفة والمجتمع المحيط من خالل
المجتمعية  الهيئات والمؤسساتعميق مبدأ المواطنة، واالندماج، والتواصل، والتفاعل بين ت

سبياًل إلى تحقيق مختلف غايات وأىداف الكلية والجامعة بمجال خدمة المجتمع المعنية 
وتوجهاتها في ربط المؤسسة الجامعية بالمجتمع المحلي من خالل توفير احتياجات سوق 

 .  العمل
 لمستمر للفاعلية التعليمية، والقدرة المؤسسية وإدارة الجودة والعمل على التقويم ا

وفاقا لما  التصنيف للكليات حول العالم مجاالتاالرتقاء بتصنيف الكلية في مختلف 
 صورة بأبهى   الكلية داخلًيا وخارجًيا ظهور، والحرص على تتبناه الجامعة من تصنيفات 

 . علمي في الدوريات العالمية، من خالل زيادة النشر الممكنة 
  اإلفادة القصوى من تقنيات االتصاالت والمعلومات الحديثة التي تسهم في تنظيم

 .   العمل المؤسسي، وتطويره وتحقيق السرعة المبتغاة في إنجازه
  من أجل ترصين المسار العلمي للطلبة وصوال باستمرار تحديث المناىج الدراسية

ثلى المؤملة في خريجي الكلية من الجوانب األخالقية ، الى تحقيق المواصفات الم
 والعلمية ، والثقافية ، والمعرفية .  

 
 

 : حمىر اذليكم اإلداري وانتُظيًي ( أوالً ) 
والفعاليات التي توجد لها ،  النشاطاتالمبادرات ، و يتضمن ىذا المحور عدًدا من  ( ٔ)

اجعة والتطوير من أجل تحقيق المزيد آليات مستقرة تقوم على خطوات مقننة خضعت للمر 
 المبادراتوما يتم من ناحية التنفيذ والمتابعة عملًيا ىو التوزيع الزمني لهذه ،  من فعالياتها 

لمستجدات التي يتطلب مراعاتها أثناء وفاقًا ل ومراجعتها ، وتطويرىاومتابعة تنفيذىا، 
نماذج  باستعمالعملية المتابعة  لتمثستو ،  الخطة سواء أكانت نواحي إيجابية أو سلبية

 : األىداف تحقيق الى ودتق التي والبرامج ، المبادرات من مجموعة ثالثًا :تنفيذ
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للتوزيع  اقًاوف على مدار مدة الخطة كافة  والفعاليات ات، والمبادراتطاتلك النشلالمتابعة 
 -الزمني اآلتي:

 انتاتؼح نهكهيح  (9002 - 8008االحباث ادلكاَيح )استحذاث وحذج تم  [ٔ -واًل أ]

بموجب كتاب  ٕٛٓٓطلع وحدة بحثية متداخلة في التخصصات العلمية استحدثت في م
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة البحث والتطور قسم التنسيق والعالقات المرقم 

وعند شطر الكلية الى كليتين علمية واخرى  ٕٚٓٓ/  ٛ/  ٙٔفي  ٕٛٙٗب ت / 
واعيد تابعيتها لكلية  ٜٕٓٓانسانية الحقت الوحدة بكلية التربية للعلوم الصرفة في عام 

 ٕٔٔٓ/ ٚ/ ٖٔ( في ٖٕٔٔٔربية للعلوم االنسانية بموجب االمر الجامعي المرقم )الت
فقد ظهر ما يعرف بالتقنيات المكانية التي يضم التحليل المكاني الذي يعتمد على 
االحصاء المكاني وتكوين نظم قواعد البيانات المكانية مثل نظم المعلومات الجغرافية 

 وغيرىا . والجيوماتيكا واالستشعار عن بعد

نهخذياخ انؼهًيح وانرتتىيح وانُفسيح )انؼاو  ىحذج االرشاديح استحذاث ان [ٕ -واًل أ] 
  . و(8007-8006)انذراسي 

كتقديم المعلومات   تقوم بواجباتها االرشادية والتوجيهية وتقديم الخدمات النفسية .
ز تحصيلهم العلمي فيما والمهام االرشادية المتطورة للطلبة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتعزي

يضمن تحقيق اعلى مستوى من لتقدم والتمييز واالبداع وتحقيق الصحة النفسية وتذليل 
الطالب خالل دراستهم الجامعية وتقديم الخدمات  لصعوبات المختلفة التي قد يواجهاا

 االرشادية المتنوعة التي تفي احتياجاتهم وتسهيل االستمرار التفوق في الدراسة .

ػذد يٍ يف  نهؼهىو االَساَيحإتزاو اتفاقياخ نهتؼاوٌ يغ كهياخ انرتتيح  [ٖ -اًل و أ] 
 :اجلايؼاخ انؼزاقيح 

 -:اآلتيةويتم تنفيذ ىذه المبادرة وفًقا للخطوات 



 
 
 

  

ٖٗ 
 

تشكل لجنة من منتسبي الكلية لتقديم دراسة يحدد فيها الكليات التي سيتم إبرام  ) أ (
التفاقيات شاملة لجوانب العمل األكاديمي بكل االتفاقيات معها، على أن تكون تلك ا

 جوانبو اإلدارية والعلمية.

تعرض الدراسة التي ستقدمها اللجنة إلى السيد عميد الكلية على مجلس الكلية  ) ب (
ليتم دراستها واختيار الكليات التي سيتم إبرام االتفاق معها، واستحصال مصادقة 

لى رئاسة الجامعة الستحصال موافقة السيد رئيس المجلس والقيام بتنفيذىا، وإرسالها إ
 الجامعة. 

االتصال بالكليات المرشحة إلبرام االتفاقيات، ومن ثم تشكل لجنة مهمتها القيام  ) ت (
بزيارة الكليات المرشحة والتي تم االتصال بها وأبدت رغبة باالتفاق مع الكلية لتوقيع 

 االتفاقيات معها. 

، ومعرفيًّا ، ومهنيًّا  علميًّا والوظيفي تأىيل كادر الكلية التدريسيتحقق ىذه الخطوة  ) ث (
من خالل تبادل الخبرات الذي سيتحقق فيما سيقام من ورش عمل، ومحاضرات، 

 ومناقشات ومؤتمرات. 
 

-3800)انؼاو انذراسي  نهرتمجح استحذاث ادلكتة االستشاري مت   : [ٗ -واًل أ]

 . و(8004

لمعالجة الكثير من نقاط  والجامعة للكليةالمالي ير الجانب توفيقوم بذا المكتب ى 
تطوير خبرات التدريسيين الذين يقدمون االستشارات في  فضال عنالضعف والتهديدات 

 . المواقف المحالة عليهم بسبب وقوفهم على إشكاالت حقيقية نابعة من واقع المجتمع

 و(:8080-0808انؼاو انذراسي تشكيم جلُح إدارج األسياخ وانكىارث ) [٘ -واًل أ]  
 ط الالزمةخطاخذت على عاتقها وضع ال تشكل لجنة إلدارة األزمات والكوارث تم    

حال مرورىا ، واالستنفار الكامل متابعة وضع الكلية ل إلدارة األزمات ، ووضع آليات 
، وتقديم  ، وتقوم اللجنة بتقديم اإلرشادات الخاصة بذلك بأزمات وكوارث مفاجئة
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أو تقديم صيغ حلول تسبق  ،لمساعدة في إيجاد صيغ للتعامل معها. وحل المشكلة آنًيا ا
 وقوع األزمة أو الكارثة.

 
 و(:8080-8080إَشاء يفزسج طثيح حاتتح يف انكهيح )انؼاو انذراسي  مقترح [ٙ -واًل أ]

والمستوصف الصحي داخل  تقوم الكلية وبالتعاون مع مديرية صحة محافظة ديالى    
بإنشاء مفرزة طبية ثابتة في الكلية تقوم بتقديم الخدمات الطبية والصحية لطلبة لجامعة ا

منتسبي الكلية من تدريسيين ، وموظفين ، الكلية وبشكل دائمي؛ لتسهيل مهمة معالجة 
  . بسبب بعد المركز الصحي التابع للجامعة عن الكلية بالسرعة الممكنة وطلبة

انتؼهيى ادلستًز يف انكهيح )انؼاو انتطىيز وشؼثح  اخَشاطحتذيذ خطح  [ٚ -واًل أ]
   (:8085 - 8084 – و8084-8083و، 8083-8088و، 8088-8080انذراسي 

 -:آلتيةويتم تنفيذ ىذه المبادرة من وفًقا للخطوات ا

والفعاليات المبدئية للشعبة تركز أساًسا على  النشاطاتإعداد خطة متكاملة عن  ) أ (
بالتنسيق مع وحدة التخطيط  عة في التدريب والتطوير اإلداريالعمل داخل الجام

 .االستراتيجي 

إعداد خطة متكاملة لعمل الشعبة في مجال التدريب والتطوير خارج نطاق  ) ب (
 الجامعة.

إعداد إطار مبدئي لبرنامج عمل لإلعالن والتعريف بشعبة التعليم المستمر خارج  ) ت (
 ج التدريبية المزمع عقدىا في األعوام الدراسية للخطة.طاق الكلية من ناحية البرامن

منتسبي  وحثّ  لمؤتمرات والندوات العلمية المختلفة في الكلية) ث (  إعداد خطة ل
، المشاركة في المؤتمرات فضال عن على المشاركة فيها من تدريسيين و موظفين الكلية 

بصفة محاضرين ، حضورىا  خارج الكلية والتشجيع علىوالدورات ، والورش والندوات 
، وتطوير أداء كادر الكلية في الجوانب العلمية  الكتساب الخبرات والمعارفومشاركين .



 
 
 

  

ٗ٘ 
 

العمل والمحاضرات لألعوام القادمة  وورشعلى أن دورات، ، واإلدارية ، والتنظيمية .
م( ستحدد بحسب االحتياجات التي ستثبت من قبل األقسام العلمية، ٕٕٙٓ-ٕٕٔٓ)

 وفق استبانات خاصة وضعت لذلك.على  و،  ب والوحدات اإلداريةوالشع
 

    ،  و(8088-8080)انؼاو انذراسي  قيثح اإلنكرتوَيح (احليشزوع )  مقترح   [ٛ -واًل أ]
 :(8085 - 8084 - و8084– 8083و( ، ) 8083 – 8088) 

 :  آلتيةوفقا للخطوات ا ىاتنفيذاذ من الممكن 

ن في الحاسبات لتقديم مقترحات لبرامج الكترونية من المتخصصيل لجنة يك) أ ( تش
 مي ، واإلداري في الكلية .يتدعم النظام التعل

من تدريسيين ، وموظفين ، وطلبة الكلية  منتسبيجمع البيانات الخاصة بجميع ) ب ( 
متنوعة في برامج الكترونية  لتمثل بيانات تدخل،  (CDأقراص مدمجة ) على وتحميلها
ج السيرة الذاتية للتدريسيين باللغتين العربية واإلنكليزية ، وبرنامج اللجنة برنام ،من مثل 

اإللكتروني ، وبرنامج متابعة غيابات الطلبة الذي يضمن متابعة حضور الطلبة  االمتحانية 
من لدن إدارة القسم والكلية واىاليهم ، وبرنامج تسجيل بحوث التدريسيين ومتابعتها 

العمل وبشكل و  متحان االلكتروني ، وبرامج أخرى متنوعة وفعالة ،االالكترونًيا ، وبرنامج 
 .بشكل مستمر دوري على تحديث قاعدة البيانات 

ا :حم
ً
 : ـحىر انطهثـــــــــــحاَي

لعمل الجامعات، فتحرص الجامعات المتقدمة على  ييشكل الطالب المحور األساس   
تو وشخصيتو ليكون عضًوا فعااًل ومنتًجا ، وقدرا تزويد الطالب بالمعارف وتطوير مهارتو

لخدمة مجتمعو، وتتبع الجامعات أساليب شتى لتحقيق ذلك ال تقتصر على العمليات 
التعليمية فقط، وفي ىذا اإلطار ستحرص الكلية على تحقيق ذلك من خالل مزيج متجدد 

 -اآلتي:والفعاليات، وذلك كما  اتطامن النش
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طالتيح وانربايج انتذريثيح، واحملاضزاخ انؼايح وانقياو ان انُشاطاخسيادج  [ٔ-اثانيً ]
يف اجلايؼاخ انؼزاقيح  نهؼهىو االَساَيحتؼًهياخ انتثادل انطالتي يغ كهياخ انرتتيح 

 و(:8085 - 8084 – 8083 – 8088 -8080)انؼاو انذراسي

 ات فنيةالطالبية من مسابق النشاطات تفعيل األنشطة الطالبية من خالل شعبة ) أ ( تفعيل 
وغيرىا، لتمتد  ومهرجانات فنية وشعرية وفعاليات مختلفة ، ورياضية، وعلمية ، وثقافية

نب الطلبة ، على أن تتيح فرًصا أكبر للمشاركة الواسعة من جا طوال أعوام تنفيذ الخطة
 .ىتمامهم وفًقا لمجاالت ا

حل مختلفة من المدة زيادة البرامج التدريبية والمحاضرات العامة والنوعية في مرا ) ب (
، مثل تفعيل الذات  ، والمهارات والقدرات الدراسية للطالب من ناحية المعارف المختلفة

وبناء الشخصية، مهارات االتصال، ومهارات البحث العلمي، وسلوك المواطنة، واللغات، 
سبعة االلف ( ٕٖٓٚلك ليستفيد منها ما يقرب من )والحاسب اآللي وغيرىا، وذ

وطالبة في الكلية، مع إعطاء برامج توجيهية بعد التخّرج لتهيئتهم لسوق  اطالب ( وعشرون
-ٕٕٔٓالعمل، وىذا يكون طوال مدة الخطة وبصورة متزايدة حتى نهاية العام الدراسي )

 م(.ٕٕٕٓ

في  للعوم االنسانيةكليات التربية   معالتوّسع في عمليات التبادل الطالبي  ) ت (
، ات العراقية والمجامع العلميةقيام بزيارات علمية إلى باقي الجامعالجامعات العراقية، وال

 اتفاقيات التعاون والتوأمة مع الكليات المناظرة والكليات األخرى. من خالل عمل

ربط الجوانب النظرية بالجوانب )ث ( تفعيل الجانب العلمي التطبيقي للطلبة من خالل 
 .العملية التطبيقية 

، 8088 - و8080اػاخ دراسيح يف األقساو انؼهًيح )انؼاو انذراسي إَشاء ق  [ٕ-اثانيً ]
  : و(8088-8083
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ا :حم
ً
 : ىدجــــًاٌ اجلـــضىر ــــــحانخ

والبرامج التي تتم على مدار مدة  اتطايتضمن ىذا المحور العديد من النش            
  -صة بالخطة:األعمال والبرامج وفًقا لألبعاد الزمنية الخا أتيالخطة، وفيما ي

-8080يذج اخلطح  ىالَشز حقافح انقياص وانتقىيى واالػتًاد األكادميي )ط  [ٔ-اثالثً ]

 و(:8086

 ؛ ، والطلبة ة التدريسيةأأعضاء الهي الكادر اإلداري ، ومن  يستهدف ىذا النشاط كاًل    
الذاتي ، والتقويم  عدة مستويات، منها تقويم أداء الطلبة فييتم القياس والتقويم  إذ

ة التدريسية والتقويم المؤسسي لمختلف أأعضاء الهيالكادر اإلداري ، و لألداء، تقويم أداء 
 -ي:أت، وإلتمام ىذا الموضوع ستقوم الكلية بما ي األقسام

،  و، وصدق و، وأدوات القياس والتقويم إعداد كتيبات ومطويات عن مفاىيم -
ة التدريس، مع أىي أعضاءدر اإلداري ، و للكا، وتوزيعها وإتاحتها  وأىميتو،  يتووموضوع

 اإلشارة إلى االعتماد األكاديمي.

ة أاألقل يحضرىا أعضاء الهي فيمحاضرة نوعية في كل فصل دراسي تنظيم  -
 التدريسية بالكلية، وعقد ورشة عمل سنوية حول نفس الموضوع.

ور في حضالفعالة  على المشاركةوالكوادر االدارية  التدريسية هيأةتشجيع ال -
الدورات التدريبية المتخصصة والتي تعقدىا الكلية والجامعة في إطار برامج اإلبداع 

 والتمّيز.

ضور المؤتمرات اقامة الندوات والورش الخاصة بالقياس والتقويم وح على  العمل -
 داخل الجامعة وخارجها. ىذ المجال المتخصصة في 
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نشاطات كاديمي، فإنو سيتم تكرار ىذه الولنشر ثقافة القياس والتقويم واالعتماد األ       
مدة الخطة  والة التدريسية، وذلك طأسنويًا حتى يستفيد منها كل أعضاء الهي

 االستراتيجية. 
 

-8083و،8880-8080)انؼاو انذراسي  نهكهيح وأقسايهااالػتًاد األكادميي  [ٕ-اثالثً ]

 (:و8085و،8084

  أقسامها وبرامجهاللكلية و ماد األكاديمي أىمية تحقيق االعتفي إطار إدراك الكلية ب   
 -:وال مدة الخطة االستراتيجية ما يأتيوالفعاليات طالنشاطات ، فإن من كآفة

 .م(ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓالعام الدراسي )
وذلك لبدء لدولية التصال بهيئات عالمية محايدة لالعتماد انحو او الكلية توجّ  -

  . تشكيل لجنة لهذا الغرض و لكلية ،لالخطوات الفعلية لتحقيق االعتماد األكاديمي 
 م(ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓالعام الدراسي )

توجيو األقسام العلمية في الكلية لالتصال بهيئات عالمية محايدة لالعتماد األكاديمي،  -
 وذلك لبدء الخطوات الفعلية لتحقيق االعتماد األكاديمي لألقسام العلمية.

 م(ٖٕٕٓ-ٕٕٕٓ)العام الدراسي 
م العلمية التي فيها دراسات عليا على االتصال بالهيئات العالمية المحايدة توجيو األقسا   

 للحصول على اعتماد برامجها في الدراسات العليا.
استقطاب المتميزين من المحاضرين في الندوات، والمحاضرات وتدريس طلبة  [ٖ-اثالثً ]

 .ىم وحسن اختيار  الكلية في الدراسات األولية والعليا على حد سواء

،  احتفاالت التكريمتفعيل وضع آليات لتحفيز أداء المنتسبين من خالل  [ٗ-اثالثً ]
وتخصيص نسب من الحوافز المالية أعلى من وتوزيع الهدايا على المتميزين منهم ، 

حسب قانون صندوق التعليم العالي، فضاًل عن تفعيل مبدأ ب %(ٓ٘أقرانهم بنسبة )
 . عة انجاز المهامب والوحدات في سر التنافس بين الشع
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ا ( 
ً
 : اـــــاخ انؼهيــــىر انذراســـــــحم ) راتؼ

تاتؼح انربايج انذراسيح ادلقذيح مبيتخصصح يزكشيح تشكيم جلُح ػهًيح   [ٔ-رابًعا]
 (:و 8083-8080يف انذراساخ انؼهيا يف انكهيح )انؼاو انذراسي 

ب الكفاءة والخبرة والمقدرة التدريسية أصحا هيأةتشكل ىذه اللجنة من أعضاء ال) أ (  
 .العلمية 

الدبلوم العالي و مقررات المواد الدراسية في برامج الدراسات العليا لمرحلتي ) )ب ( تقويم
وتقديم ما  من خالل دراستها بشكل واف الماجستير والدكتوراه( في األقسام ذات العالقة

 .قع الدراسات العليا من عدمويعزز مقدرة تلك المواد والبرامج الدراسية على النهوض بوا

النظر في البرامج والمواد الدراسية المتبعة في الكليات األقسام العلمية والمناظرة  )ت (
الجامعات العالمية الرصينة، لتعزيز برامج الدراسات  فضاًل عنداخل الجامعة وخارجها، 

 د األكاديمي العالمي.في كليتنا والنهوض بها لتتطور وتتقدم وتنال االعتما ىاومواد العليا

ا)  
ً
 -حمىر انثحج وانُشز انؼهًي: (خايس

إلى ىذا المحور من المحاور المهمة للغاية، لما يشكلو من أىمية متزايدة، ونظًرا  د  عيُ    
خاصة خريجي بالبناء في جهود التنمية من خالل مخرجات الكلية من الخريجين، و  أثره

تي تنتجها الكلية في مختلف التخصصات العلمية الدراسات العليا إلى جانب األبحاث ال
جية وفي إطار الخطة االستراتيريسية ولمؤلفاتهم العلمية كذلك. ة التدأألعضاء الهي

من برامج لدعم البحث والنشر العلمي على مدار  أتيتستهدف الكلية أن تحقق ما ي
 -الخطة االستراتيجية:

انتذريسيح  يةجنفاخ انؼهًيح ألػضاء اذلتشكيم جلُح دلتاتؼح انكتة وادلؤ [ٔ-خامًسا] 
)انؼاو وانتؼاوٌ يغ انهجاٌ انؼهًيح يف كم قسى ذلذا انغزض  هاوتقىمي يف انكهيح
 و(:8088-8080انذراسي 
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التدريسية في  هيأةلغرض متابعة المؤلفات والكتب العلمية التي يصدرىا أعضاء ال   
لكتب والمؤلفات العلمية خاصة وأن الكلية، فإن تشكيل ىذه اللجنة سيعزز من دور تلك ا

من مهام ىذه اللجنة تقويم تلك المؤلفات والكتب العلمية ليعزز من شأنها وشأن الكلية 
 وليرفع مكانتهما العلمية.

 يةجألػضاء اذل انؼادلي تشكيم جلُح دلتاتؼح انثحىث وانُشز انؼهًي [ٕ-خامًسا]
 :و(8088-8080انتذريسيح يف انكهيح )انؼاو انذراسي 

ة التدريسية أألعضاء الهي في المجالت العالمية لغرض متابعة البحوث والنشر العلمي   
في الكلية تشكلت في الكلية لجنة لمتابعة البحوث العلمية والنشر العلمي في المجالت 

التدريسية في الكلية تأخذ على عاتقها تقديم كل ما من  هيأةالمحلية والعالمية ألعضاء ال
التدريسية وتقديم الدعم المعنوي لو في اختيار المجلة التي  هيأةور عضو الشأنو تعزيز د

 يريد أن ينشر فيها.

  


