
 

1 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
 جامعة دياىل

 كلية الرتبية للعلوم االنسانية
 قسم اللغة االنكليزية 

 



 
 
 

  

2 
 

 

 الصفحة املوضوعات ت
 4 - 3   رئيس قسم اللغة االنكليزيةكلمة السيد  1
 6 - 5 قسمفريق عمل اخلطة االسرتاتيجية لل 2
 7 خارطة الطريق  3
 17 - 8 ري و املنهجي للخطة االسرتاتيجي.االطار الفك 4
 18 – 17 للقسمالفلسفة اليت تستند عليها اخلطة االسرتاتيجية  5
 19 – 18 ، ومرجعيتهالية مجع البياانت للخطة االسرتاتيجية آ 6
 19 يف اخلطة االسرتاتيجية املصلحةاالطراف اصحاب  7
 20 خالل مدة إعداد اخلطة ومقومات النجاح القسمأولوايت  8
 20 للقسممقومات جناح اخلطة االسرتاتيجية  9

 21 اخلطة االسرتاتيجية مراحل إعداد 10
ليل ــــــ حت من خالل حتليل بيئتها للقسمدراسة الوضع احلايل  11

(SWOT) 
22-38 

 40-38 األهداف االسرتاتيجيةحتديد  12
 48-40 تنفيذ جمموعة من املبادرات والربامج اليت تقود اىل حتقيق األهداف 13

 اتـــــــاحملتوي

 

 



 
 
 

  

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الرحمن الرحيمهللابسم 

ْن أَْمر   َويَْسـَٔلُونََك َعن   وُح م  وح  ۖ قُل  ٱلرُّ ٱلرُّ

ْلم  إ َّلا قَل يلً  َن ٱْلع   (َرب  ى َوَمآ أُوت يتُم م  

بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا 

 سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

بادي ذي بدء, يسرني ان ارحب بكل من يقرأ 

هذه المقدمة المتواضعة عن قسم اللغة 

بكلية التربية للعلوم اإلنسانية اإلنجليزية 

والتابعة لجامعة ديالى. اخواني واخواتي 

القراء, كما تعلموا ان اللغة اإلنجليزية 

اصبحت مطلبا ال يمكن االستغناء عنه في 

جميع فروع المعرفة وسوق العمل, ومن هنا 

تم افتتاح قسم اللغة اإلنجليزية بمحافظة ديالى 

من السيد عميد في ظل توجيهات ومتابعة دقيقة 

 الكلية المحترم.

عام في مع تأسيس قسم اللغة اإلنجليزية 

, حرص القسم على توفير الفرصة (1997)

لطلبته ليتأسسوا  بشكل صحيح في جو اكاديمي 

وعلمي يرقى الى توقعاتهم ويحقق طموحاتهم 

ويؤسس لالستزادة والتفكير النقدي بما يتماشى 

 مع اهداف الكلية والجامعة.

القسم بكوكبة من اعضاء هيئه التدريس يحظى 

والباحثين المتميزين ذو خبرات متنوعه  الذين 

تم انتقائهم بكل دقة وحرص ليكونوا خير 

سفراء لنقل المعرفة الى ابناءنا الطالب 

والطالبات نحو اقتصاد معرفي يواكب 

االهداف االستراتيجية للقسم المنبثقة من خطته 

 االستراتيجية.

 

ناهجه تطوير م الىيسعى قسم اللغة اإلنجليزية 

التعليمية بشكل مستمر ودؤوب لمواكبه التطورات 

واخر المستجدات في كافه جوانبه ومساراته 

وتخضع مقرراته للمراجعة والتشخيص والتدقيق 

العلمي بغيه الوصول الى  تحقيق اعلى معايير 

ً وكماً. ونتطلع ايضاً  الجودة في التخصص نوعا

بأن يكون األفضل على المستوى المحلي 

في  ةيمي والعالمي و تبني  برامج نوعيواإلقل

مجاالت تخدم سوق العمل, وكذلك  برامج 

دراسات عليا وتطوير البحث العلمي ومصادره 

شجيع و تفي القريب العاجل بأذن هللا في ضل ال

الكلية ورئاسة  عمادةي تقدمه ذالدعم السخي ال

  .الجامعة
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القسم  فييمنح القسم شهادة البكلوريوس في تخصص اللغة االنجليزية حيث تتكون الدراسة االولية 

 القسم برنامجين يتضمن حيثمسائية فضال عن برامج الدراسات العليا وصباحية  يندراست من

 وهما: للدراسات العليا

  .تخصص علم اللغة/  انكليزيةماجستير لغة . 1

 . ماجستير لغة انكليزية/ تخصص ادب. 2

كما تجدر االشارة الى ان عدد طلبة القسم المنتظمين في الدراسة االولية الصباحية والمسائية 

( طالبا وطالبة موزعين بين السنة 35( طالبا وطالبة, اما طلبة الدراسات العليا فيبلغ عددهم )1800)

دم, ينبغي وضع خطة استراتيجية مبينة على اسس علمية التحضيرية والسنة البحثية. بناءا على ماتق

واكاديمية للحفاظ على مكتسبات القسم وللنهوض بواقعه االكاديمي بصورة اكبر واكثر تميزا ليتسنى 

للقسم التمكن من اعداد وتهيئة تدريسيين وتدريسيات اعدادا علميا وتربويا مقرونا بزرع القيم 

امية فضال عن حب الوطن واالنتماء اليه  ليكونوا جاهزين لقيادة واالعراف والتقاليد العالية الس

 اجيالنا في المدارس المتوسطة واالعدادية.

 لذلك فقد تم وضع خطة القسم اَّلستراتيجية لخمس سنوات قادمة قائمة على المبادئ اَّلتية:

وتوضيح  لقسماعن  مختصرة ثم مقدمة وضحت نبذة للقسمتشكيل فريق عمل الخطة االستراتيجية     

. بعد ذلك تم ثم توضيح الفلسفة التي تستند عليها الخطة االستراتيجية ومن ورؤيته واهدافهته رسال

في مدة اعداد الخطة ومقومات النجاح  القسمبيان الية جمع البيانات ومراجعتها وتحديد اولويات ت

تحليل ل طبقا من خالل تحليل بيئته للقسم الراهنذكر مراحل اعداد الخطة ودراسة الوضع ب ملحوقة

تقود الى  لكي المراد تنفيذها تحديد االهداف االستراتيجية المبادرات والبرامج(. بعدها تم سوات)

 المرجوة من الخطة االستراتيجية الخمسية.تحقيق االهداف 

لها الن من الجدير بالذكر ان المؤسسات الناجحة هي التي تضطلع بوضع خطط استراتيجية لعم     

التخطيط هو اصل كل نجاح وان قسم اللغ االنجليزية قد حقق مراتب ومراكز مرموقة في التصانيف 

الوطنية لالقسام المتناظرة فضال عن كونه في طليعة االقسام الجاذبة والمتوافقة مع متطلبات سوق 

 العمل الحديث.

 المدرس الدكتور

 أمجد لطيف جبار

 رئيس قسم اللغة االنجليزية
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قسم اللغة االجنليزية بتشكيل جلنة اعداد اخلطة  كخطوة اوىل يف اعداد اخلطة االسرتاتيجية، قام
( 10/2/2021( يف )1689ابالمر االداري املرقم ) 2026 – 2021لألعوام  االسرتاتيجية للقسم

 امساؤهم يف أدانه: الذوات املدرجةوأتلفت اللجنة من 

 بـــاملنص مــــاالس ت
 رئيسا/رئيس القسم م.د أجمد لطيف جبار  1
 عضوا سوزان رحيم رمحن دم.أ. 2
 عضوا  ا.م شوقي خضري امساعيل 3
 عضوامقرر الدراسات العليا/ ا.م امحد عادل نوري 4
 عضوامقرر الدراسة املسائية/ م.م عماد امحد فرهود 5
 

 

 اللجنة الداعمة للخطة االسرتاتيجية        

 

 

 

 بـــاملنص مــــاالس ت
 رئيسا ا.م.د لقاء حبيب عبود 1
 عضوا ا.م.د اطياف حسن ابراهيم 2
 عضوا عقد وزاري ميادة خضري ايس 3

 فريق عمل اخلطة االسرتاتيجية
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وفق االمر على ورؤيتها واهدافها  واعدادها القسملجنة دراسة صياغة رسالة 

 10/2/2021في  1689االداري ذي العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بـــاملنص مــــاالس ت
 رئيسا م.د اجمد لطيف جبار 1
 عضوا ا.م.د سوزان رحيم رمحان 2
 عضوا ا.م شوقي خضري امساعيل 3
 عضوا ا.م امحد عادل نوري 4
 عضوا م.م عماد امحد فرهود 5
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 مراحل التخطيط اَّلستراتيجي خارطة الطريق:

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 متابعة األداء      داء     إدارة األ             تحديد االختيارات            استطالع المستقبل          مسح البيئة

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرؤية والرسالة والقيم 
الموجهة        

تحديد التوجهات اَّلساسية•

رسم اَّلجراءات المطلوبة•

المسار بين الحالي والمرغوب

ت التلئم مع اَّلمكانا•
والقدرات

مراقبة الفجوة•

المعلومات المرجعية

تحليل اَّلوضاع•

ة التحليل الرباعي نقاط القو•
والضعف الفرص التهديدات

مراجعة التقدم

اتخاذ اَّلجراءات التصحيحية•

التغذية الراجعة ومراجعة •
الخطة

األهداف ومؤشرات األداء

المشروعات والمبادرات•

تطبيق الخطط التنفيذية•

 الوضع الحالي

 أين نحن االن؟

 التقييم القبلي

 

 

 الهدف

 أين نريد ان 
 نكون؟

 تحديد االتجاه

 

 

 ا

 

 

 

 

 أين نريد ان نكون

 األولويات

 بماذا نبدأ؟

 معالم الطريق

 

 

 المتابعة

 كيف أصبحنا؟

التقييم 
البعدي 

والتقويم 
 المستمر

 

 الطريقة

كيف نحقق 

 ذلك؟

اَّلجراءات 

 التنفيذية
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 :  املقدمة

شروع لزايدة درجة  خبط واالنطالق التميز ثقافة لتنمية القسم احلثيث سعي من انطالقا      
 هو اين يعرف لكي عليها يسري طريق خارطة القسم ينشئ ان لزاما كان  ومرتبة متيز القسم

 للمستقبل التخطيط ابن االكيد وألدراكنا ... يسري اجتاه اي ويف يكون ان جيب وكيف االن
 ابلكلية متكامل عمل فريق قام فقد للمستقبل احلالية التهديدات ملواجهة االمثل االسلوب هو

 لفريق املتكامل الفهم جمال يف يكمن النجاح ابن احلقيقي امياهنم من انطالقا اخلطة هذه أبعداد
 الداخلية املتغريات االعتبار يف أيخذ املدى بعيد ختطيط  فهو االسرتاتيجي للتخطيط  العمل

يف سوق العمل احمللي والعريب  املستهدفة السوقية والشرائح القطاعات وحيدد واخلارجية
 يتم متجددة عملية هو االسرتاتيجي التخطيط  ان عن فضال ،املنافسة وأسلوب والعاملي
 .والكلية القسم على أتطر  اليت والداخلية اخلارجية املستجدات لدراسة عام كل  حتديثها

 القسم العلمي مهام من اجزء ابعتبارها 2026-2021 لألعوام اخلطة هذه بنيت لقد    
 االقسام سبحب 2016-2015 للعام العايل التعليم ملؤسسات الوطين التقييم اىل وخضوعها

 يطبق الذي والتصنيف الوطين املؤسسي التقييم اىل القسم خضوع ومبادرة املتناظرة العلمية
. املوقر الوزراء جملس ديوان اىل والتابع 2018 عاممن  العراقية الرمسية املؤسسات على

 ضمت اليت الورش من عدد عقدب اخلطة وضع استشرف فريق وضع اخلطة االسرتاتيجية للقسم
 العمل سوق ألصحاب ممثلني عن فضالقسم اليف  هذه اللجنةبتشكيل  التدريس هياة اعضاء

 ومجع واالستجواب ابملسح للمشاركني الذهين العصف واستهداف واخلارج الداخل يف
 تاناستبا توزيع، بعدها مت والضعف القوة نقاطل حتديدايل للقسم من احل الوضع عن البياانت

 البياانت وتقييم النتائج ومراجعة التدريسية ةأواهلي واالداريني الطالب من ممثلة عينة على
 املستقبليةالقسم  رؤية ضوء ويف .الرابعي التحليل أبسلوب املعلومات حتليل  اىل والوصول

 ووضع الفجوة وحتليل واالسرتاتيجيات الغاايت حتديد مت العلمية االكادميية ورسالته
  للقسم. البديلة االسرتاتيجية

 : االطار الفكري و املنهجي للخطة االسرتاتيجية أوالً 
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 عمل ارتباط فريق وختطيط فكارأل خالصة هو املنجز العمل هذا ان االشارة من البد وهنا
 اىل اخلطة هذه لرتمجة العاملني مجيع جهود تتضافر ان يف كبري  امل وحيدوان القسم يف اجلودة

 اوال احمللي املستوى على الرايدة حتقيق من القسم العلمي تمكني حىت ملموس عملي واقع
 .والعاملي اثنيا االقليمي املستوى وعلى

 /لعلوم االنسانيةللية التربية كسم اللغة االنجليزية/ قن عمختصرة  بذةن 
 :جامعة ديالى

الدراسي  عاميف الدايىل  جامعةالرتبية للعلوم اإلنسانية يف يف كلية  قسم اللغة االجنليزيةأسس    
جاء أتسيس القسم تلبية لطلب سوق العمل اذ ازدادت احلاجة خلرجيي . (1995 -1994)

اللغة االنكليزية يف جماالت عديدة منها التعليم االبتدائي والثانوي، والرتمجة بكل اشكاهلا، مث 
واملنظمات االنسانية. وقد اثبت خرجيو القسم كفاءهتم حيث اخنرط الشركات االجنبية 

بعد ذلك، مت استحداث الدراسة االولية  غالبيتهم يف اعمال شىت يف القطاعني العام واخلاص.
األوىل لطلبة  الدفعة القسماستقبل . 1998-1997العام الدراسي  املسائية يف القسم يف

نظام الدراسة . من اجلدير ابلذكر ان 2003-2002ام املاجستري يف الع /الدراسات العليا
 .النظام الدراسي السنوي املعتمد يف القسم هو

 فرص العمل لخريجي قسم اللغة االنجليزية:
خرجيو قسم اللغة االنكليزية لديهم الفرصة للعمل يف املدارس االهلية  :مدرس لغة انكليزية

التواصل، الفهم، والكتابة والتحدث واحلكومية. حيث يقومون بتدريس الطالب طريقة 
 ابللغة االنكليزية.

يستطيع خرجيو قسم اللغة االنكليزية العمل كمرتمجني نصوص خمتلفة من اللغة االم  :مرتجم
للغة اهلدف. ترمجة النصوص تشمل خمتلف االختصاصات مثل االختصاصات القانونية، 

 العلمية، التجارية والتقنية.

و قسم اللغة االنكليزية من الرتمجة الفورية للنصوص اللفظية من يتمكن خرجي :مرتجم فوري
اللغة األم للغة اهلدف والعمل كوسيط توضيحي عندما تكون اللغة عائق للفهم. لذلك 
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يستطيع خرجيو هذا القسم العمل كمرتمجني فوريني يف السلك الدبلوماسي، السياسي 
 ووسائل االعالم بعد مدة قصرية من التدريب.

يستطيع اخلرجيون من العمل كأدابء او كتاب للتعبري عن أفكارهم أبسلوهبم  )كاتب(: أديب
اخلاص من خالل النصوص األدبية. وكما أهنم يستطيعون العمل يف املعاهد املختلفة 
كمشرفني على البحوث او منقحني للبحوث قبل النشر من خالل إبداء مالحظاهتم 

 كالتصحيح أو احلذف والتعديل.

ويقوم خمتصو املوارد البشرية ابلرتويج عن الوظائف عن طريق تصميم  :موارد بشرية اخصائي
االعالانت جلذب أكثر املتقدمني كفاءة للفوز ابلوظيفة الشاغرة. ويقومون ايضا بتصميم 

 الربامج التدريبية لتأهيل وتطوير املوظفني.

ليزية وآداهبا ، يستطيع بعد احلصول على شهادة عليا يف ختصص اللغة االجن :أستاذ جامعي
اخلرجيون العمل كأستاذ جامعي يف اجلامعات واملعاهد لغرض التدريس، نشر البحوث، او 

 استالم مناصب ادارية.
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 :ات وأرقام هامةــــاحصائي 
 

 : التدريس من محلة شهادة املاجستري اعضاء هيأة (1)
 

 مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد أستاذ
0 9 5 5 

 

 
 التدريس من محلة شهادة الدكتوراه:  اعضاء هيأة (2)

 مدرس استاذ مساعد استاذ
6 4 2 
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 : للقسماهليكل التنظيمي 
 

 وسائل االتصال:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 :                  الرمسي للقسمااللكرتوين  الربيد

mail:-E college@cohuan.uodiyala.edu.iqm 

 ( E-Mailالعنوان االلكرتوين للكلي )

Yahoo.com@coehman 

 -رقم مكتب العميد :
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 : سم اللغة االجنليزية: الرؤية، الرسالة، االهدافق 
 

 القسمة ـــــــــــــــرؤي : 
إىل الرايدة يف  الرتبية للعلوم االنسانية/ جامعة دايىليتطلع قسم اللغة اإلنكليزية يف كلية    

جمال التدريس والبحث العلمي يف اللغة اإلنكليزية وآداهبا حمليا وإقليميا وعامليا ويسعى لتقدمي 
تعليم متكامل ذو جودة عالية وبرامج تعليمية متميزة بطرق تدريس ووسائل تعليمية حديثة. 

ة والتفوق كما ويسعى القسم اىل اجتذاب الكفاءات التدريسية املرموقة من ذوي اخلرب 
 األكادميي.

 
 القسمالة ــــــــرس: 

 الرايدة يف تقدمي برامج أكادميية يف حقل اللغة اإلجنليزية متميزة حبثاً وإبداعاً لتنمية اجملتمع.. 1  
ختريج  الكوادر املؤهلة يف جمال اللغة االجنليزية و ترمجة رؤى  وأفكار الدول الغري انطقة . 2

والتواصل بني الشعوب. وال يتم دلك إال بتطبيق معايري اجلودة يف ابلعربية وتسهيل احلوار 
 .إعطاء املعلومة اجليدة لطالب اللغة االجنليزية

النهوض ابملستوى الفكرى والثقاىف والتعليمى للطالب وذلك من خالل تطوير مهاراهتم . 3
زين خلدمة اجملتمع اللغوية والفكرية والبحثية لتلبية متطلبات سوق العمل وتقدمي خرجيني متمي

والنهوض بواقع البلد وإعداد ابحثني قادرين على مواكبة التقدم العلمى من خالل البحث 
 .العلمى وخدمة اجملتمع

 
   
 
 
 
 
 



 
 
 

  

14 
 

 القسمداف ـــــــــهأ : 
 ادة إعداد مالكات علمية من محلة شهادة البكالوريوس يقع على عاتقها قي

 .العملية الرتبوية يف اجملتمع
  متخصصني ابللغة اإلجنليزية وآداهبا مزودين ابملهارات اللغوية واألدبية.ختريج 
  إعداد كوادر علمية متخصصة من محلة شهاديت املاجستري والدكتوراه ترفد هبا

 .ومؤسسات البحث العلمي يف اجملتمعاجلامعات العراقية 
  ات إجراء الدراسات والبحوث االساسية والتطبيقية وإقامة الندوات واملؤمتر

 .علمية اليت تسهم يف تقدم اجملتمعال
 .مواكبة سوق العمل واملستجدات املعرفية 
 كني الطالب من الكتابة الفنية حبثاً وصياغًة وابداعاً.مت 
 .اإلبداع واالبتكار يف جمال اللغة اإلجنليزية 
  الرتكيز على اجلانب التطبيقي عن طريق تدريب الطالب على مهارة االستماع

دادهم على كيفية التعامل مع مثل هذه األجواء اليت تتحدث واحملادثة إلع
 اللغة اإلجنليزية.

 نهجية واملساعدة واملراجع العامةاالسهام الفعال يف أتليف الكتب امل. 
 .إجراء البحوث النظرية والتجريبية واملقارنة يف جمال اللغة اإلنكليزية وآداهبا 
 بة بوية يف اجملتمع ومبا يضمن مواكشورة للمؤسسة الرت تقدمي اخلربات العلمية وامل

 .التطور احلاصل يف جمال ختصصها
 .صقل مهارات التفكري النقدي واإلبداعي لدى الطالب 
  بناء الشراكة مع القطاعني العام واخلاص عن طريق إجراء الدراسات وتقدمي

 االستشارات يف جمال التخصص.
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  القيم: 

وتفسريه وابلتايل يف توجيهه صوب حتقيق اهدافه ان القيم الشخصية تسهم يف فهم السلوك 
وال يغرب عن البال ان هناك عددا من العوامل املختلفة تشرتك يف تشكيل القيم الشخصية 
لألفراد وترسيخها ومن اهم تلك العوامل )الدين ،االسرة ،املدرسة ،اجلامعة ،العمل( وتعد 

ترسيخ القيم الشخصية لدى طالهبا الكليات من اهم تلك املنظمات اليت تعمل على تشكيل و 
بوصفها البيئة اليت حتتضنهم ملدة اربع سنوات دراسية اذ تعمل خالهلا على اعدادهم للقيام 
أبدوار قيادية ابلغة االمهية يف املستقبل حيث ال تتوقف يف تزويدهم العلوم واملعارف بل تتجاوز 

 ذلك اىل صقل هذه العلوم وبلورهتا ابلقيم الشخصية.

وتؤثر القيم الشخصية يف اداء االفراد واملنظمات فهي تؤدي دور احملفزات والدوافع       
لسلوك االفراد واجلماعات يف منظماهتم املختلفة لذا فأهنا تؤثر مبستوى اداء الطالب يف 
الكليات فعندما تسود قيم معينة مثل: االجناز، االنضباط، احرتام الوقت اليت تتفرع من القيم 

 رية فأهنا تدفع الطالب لالرتقاء مبستوى ادائه االكادميي اىل افضل حاالته.النظ

واذا كان االرتقاء هبذا املستوى هو غاية كل املنظمات فان القيم الشخصية لدى الطلبة    
 يساعد على فهم سلوكهم وتفسريه وابلتايل رفع ذلك املستوى وتعزيزه.

لبة ابملعارف واملعلومات املختلفة واكساهبم املهارات فمن هنا تنطلق امهية الكليات بتزويد الط 
االدارية والسلوكية واملهنية اليت متكنهم من اجناز اعماهلم مستقبال أبعلى قدر ممكن من الكفاءة 

  -والفعالية ومن هذه القيم هي :

كم االشياء القيم النظرية: تعرب عن اهتمام الفرد ابلعلم واملعرفة والسعي وراء القوانني اليت حتأ . 
بقصد معرفتها ويتميز االفراد الذين تربز لديهم هذه القيمة بنظرة موضوعية ومعرفية ويكونون 

 عادة من املفكرين البارزين والعلماء .

ب. القيم الدينية ميل الفرد لنيل اجلوانب الروحية وتتجلى هذه القيمة يف االهتمام ابلذكر 
 ابلعبادة والتفكري.
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ية: اهتمام الفرد ابألخرين وميله حنوهم فيحب خدمتهم ويتميز هؤالء ت. القيم االجتماع
 االفراد ابلعطف واحلنان.

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

للقوة والسيطرة والتحكم ابألشياء او  اج. القيم السياسية: اهتمام الفرد ابن يكون مركز 
 يز بقدرته على توجيه االفراد.االشخاص حيث يتم

د. القيم اجلمالية: اهتمام الفرد وميله اىل ما هو مجيل ويتميز االشخاص الذين تسود عندهم 
  هذه القيمة ابلفن واالبتكار واالبداع.

 لتحقيق القيم االتية: قسم اللغة االجنليزية يسعىلذلك 

  .التسامح واالعتدال واملساواةاالعتزاز ابلرتاث احلضاري والتنوع الثقايف وترسيخ قيم  -
 يمات واملصداقية.النزاهة والشفافية مبا حيقق العدالة واحلرية االكادميية املنضبطة والتعل -
تعزيز االنتماء الوطين لطلبتها والعاملني فيها وتعزيز الروح الوطنية ووضع املصلحة  -

 .العامة فوق املصلحة الشخصية 
 بة والتفاعل االجيايب بني مجيع منتسيب الكلية .االلتزام االخالقي والتسامح واحمل -
العمل بروح الفريق واحلرص على حتقيق التعاون والشراكة والتفاعل االجيايب بني مجيع  -

 منتسيب الكلية .
  لطلبة ومجيع العاملني يف الكلية.تنمية االبداع واالبتكار إباتحة الفرص للتدريسيني وا -
 ات األدبية واألدب املقارن يف جمال اللغة االجنليزية.املسامهة يف البحث العلمي والدراس -
املسامهة يف حتقيق التواصل بني الشعوب األخرى عن طريق ختريج عناصر هلا القدرة   -

 على الرتمجة ونقل ثقافات اآلخرين.
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ومعايري اجلودة لربانمج تدريب املعلم االمريكي انكتا  األكادمييةاملعايري  القسمتبىن ي     
NECTA  ومعايري احتاد اجلامعات العربية وفلسفة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية

لضمان جودة التعليم واالعتماد لتحسني مستوى اخلدمات التعليمية وذلك لتأهيل خريج 
كوادر القسم كافة بشقيها العلمي   ية ويتطلب ذلك توجيهة الرتبو ألداء دوره يف املنظوم القسم

ظام حنو حتقيق متطلبات املؤسسة الرتبوية واالخالقية لتحقيق جودة اخلدمة ووضع نواالداري 
 .شاملةالمبا حيقق املعايري يف اجلودة  كافة  جوانبه لتقومي االداء اجلامعي يف

 
 

  :جلمع البياانت مثل يف القسمفرة ااعتمدت اخلطة على االدوات املتو 

  .ورش العمل واحللقات النقاشية لفريق اعداد اخلطة مع خمتلف االطراف ●
وادارة  القسم وجلانه جمللسواالجتماعات الدورية  القسمجلسات العصف الذهين لقيادات  ●

  بة.والطلة التدريس واعضاء هيأ القسم
  .مع ممثلي  الطلبةلرئيس القسم ومقرري القسم املقابالت الشخصية  ●
  .املالحظات املوضوعية ●
  داخل وخارج القسم:املوجهة للمستفيدين من  جمموعة االستباانت ●

 تقييم اراء الطالب للمقررات  ❖
 اراء الطلبة يف العملية التعليمية  ❖
 اراء طالب الدراسات العليا يف العملية التعليمية  ❖
 اراء االداريني يف العملية التعليمية  ❖
 راء اعضاء هياة التدريس ا ❖
 اراء اخلرجيني يف الربامج اليت مت تدريسها اليهم  ❖
 اراء مستفيدي اخلدمة وسوق العمل  ❖

ا: الفلسفة التي تستند عليها اخل
ً
 للقسم طة االسرتاتيجيةثاني

  
 

 
ً
  ومرجعيتها  اخلطة االسرتاتيجيةلية مجع بيانات آا: ثالث
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 اخلرجينيمقابالت مع االداريني يف مديرية تربية دايىل حول كفاءة  ❖
 والدراسات العليا وجلنة العلمية  جلان القسمير تقار  ❖
 والرقابة والتفتيش وهياة النزاهة  اجلامعةتقارير  ❖
 سابقا  القسمالدراسات الذاتية عن  ❖
خارج  ضمن او االقساموموقفه من بني  القسم أبداء الكليةتقارير راي  ❖

   الكلية
 
 

 
   :ةـــراء املستفيدين من اخلدمآ

 

األطراف أصحاب أحد املكوانت األساسية للخطة االسرتاتيجية هو حتديد  إن          
الضامنة  ، وهو من العوامل املهمةواجناحهااخلطة االسرتاتيجية املصلحة املسهمني يف اجناز 

وىل الضماانت اليت وتوقعات تلك االطراف من أتياجات ن مقابلة احإذ ، إلفاعلية اخلطة
واخلطة البحثية  ،ةومتيز اخلدمة التعليمي ،توضح مدى واقعية اخلطة املقرتحة يف أتكيد اجلودة

يف جامعة  للعلوم االنسانيةكلية الرتبية   يقدمها قسم اللغة االجنليزية يفاليت  سهاماتالومدى ا
على النحو صحاب املصلحة أف طراوميكن حتديد األ ،فيهادايىل خلدمة اجملتمع والبيئة الرتبوية 

 :اآليت
 املستفيدون من خارج املؤسسة املستفيدون من داخل املؤسسة

 جامعة دايىل-كلية الرتبية للعلوم االنسانية ةـــــــــــــــــالطلب
الكادر ، القسم مقرري، رائسة القسم

 االداري يف القسم
 كادمييةاملخرجات األ

 ابلقسمسوق العمل الذي له ارتباط  واملوظفونالتدريسية  يأةاهلعضاء أ
 واجلهات احلكومية املختلفة 

 مور وجمتمع احملافظة كافة ولياء األأ والكلياتدارة اجلامعة إ

 
ً
 االسرتاتيجية:ا: االطراف اصحاب املصلحة يف اخلطة رابع
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 :القسمات ـــــــــولويأ ❖
كادميي والعمل جل احلصول على االعتماد األأللتطور والتقدم من  القسمورة أتهيل ر ض -

من عمليات  القسموحتسينها وكل ما خيص جودة العملية التعليمة والبحثية  على تطوير
  ة.مساند

واملؤسسات التعليمية  ،االقسام املناظرةسراع بعقد االتفاقات الثقافية والعلمية مع اإل -
نشاء برامج مشرتكة على مستوى إواالقليمية والعاملية و  ،ت احملليةواملراكز البحثية على املستواي

 ولية والعليا.الدراستني األ
وربطها بسوق  االستشاريةوالرتمجة و  القسم االكادمييةالعمل على تسويق خدمات  -

والعمل  ،تمعبقضااي اجمل والعناية ،والعلمية، والنفسية، ةتفعيل اخلدمات الرتبوي العمل من خالل
ابلبحوث العلمية الرصينة ذات التخصصات املتعددة،  على تفعيل التنمية املستدامة والعناية

 يف هذا اجملال.  للكادر التدريسي يف القسم واالسهامات البحثية
العاملني فيه لرفع و  القسموقيادات  ،التدريس هيأةابلتدريب املستمر ألعضاء  العناية -

 اجلامعي وخدمة اجملتمع. داري اإلداء البحثي و التميز يف األواملقدرة وحتقيق  ،ةالكفاي
 .للقسمالبىن التحتية العمل على حتسني  -
ىل مراحل إللوصول هبا  وتطوير املناهج التعليمية الطالبية اتطاالتوسع املستمر يف النش -

 والعامليةاجلامعات الرصينة االقليمية منها االقسام املناظرة يف متقدمة تضاهي يف مستواها 
 . ، ورصانتها وأتثريها يف جمال ختصصها الوظيفيلضمان جودة املخرجات

 
 
 

 
ً
 خالل مدة اعداد اخلطة ومقومات النجاح القسما: أولويات خامس
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الوقوف عليها على حتديد االحتياجات و  يةي خطة يتوقف ابلدرجة االساسإن جناح أ       
 :يتحتقيق اآلح اخلطة جيب توفري و يف حتقيقها لضمان جنا  القسم ةئيملعاجلتها ولضمان هت

 بزمن. حتديدهاو ها، تطبيق ابلتكامل، وحماكاهتا للواقع، وامكانسرتاتيجية الطة ااّتصاف اخل -1
، تفعيل ثقافة ضمان اجلودةتحمل مسؤولية ت وجلنة خاصة ابخلطة داريإوجود كيان  -2
 .ها واجناح، مبسؤولية اتمة تطبيق اخلطة االسرتاتيجيةن أيخذ على عاتقه أو براجمها، تطبيق و 
والثقة وزايدة الرضا الوظيفي  ،ها، وتفعيلتهاوتنمي ،العمل اجلماعيختّص القيم اليت  إشاعة -3

 نفيذتوفري الدعم املستمر والالزم لت، و كل حبسب موقع عمله وختصصه  القسملدى العاملني يف 
 .وتطويره اداء القسمحتسني  اجراءات

التدريس والعاملني يف  هيأةتوفري الدورات التدريبية املستمرة لتنمية مهارات اعضاء  -4
  .القسم

إرضاء مجيع االطراف ذات املصلحة مع االلتزام بتأكيد اجلودة هتدف اىل القيام مببادرات  -5
 وحتقيق التميز يف االداء. 

  .العمليات احليوية املهمة كيز علىوضع نظام متكامل لتوثيق اجراءات العمل مع الرت  -6
  

 
 

خطوات  جمموعة من اإلجراءات املنهجية وحتديدمن  للقسمإعداد اخلطة االسرتاتيجية  يتكون
 . رئيسة

 أما االجراءات املنهجية فتمثلت بـــ:

 .القسماخلطة االسرتاتيجية يف  لصياغة وبلورة جلنةتشكيل  (1)
 م(. 2026–2021( أعوام من )مخسة حتديد مدة زمنية لتنفيذ اخلطة وهي ) (2)

 
ً
  ا: مقومات جناح اخلطة االسرتاتيجية للكلية: سادس

 

 
ً
  مراحل إعداد اخلطة االسرتاتيجية ا: سابع

 :  
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يف  SWOTالتحليل )الرابعي(  -تشكيل فريق عمل لتحليل البيئة الداخلية  (3)
 .القسم

ملرجعيات اليت تشكل منطلقات لتوجيه مسار اخلطة، وحتديد االطالع على مجيع ا (4)
 متبّنياهتا.

االطالع على حصيلة اآلراء اليت اسُتْخلصت من الندوات، واللقاءات، وورش  (5)
 خمتلف األطراف. معالعمل، واملقابالت اليت أجريت 

اإلعالن عن اخلطة، واعمامها وإاتحة االطالع عليها وابداء الرأي يف تفصيالهتا   (6)
 ي.، واملستفيدين منها من مؤسسات اجملتمع احمللالقسمسبني يف تجلميع املن

 وتوعيتهم مجيعا مبفهوم اخلطة االسرتاتيجية، وأبدوارهم فيها . 
تشكيل فريق ملتابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية، وحتديد مواقيت للتنفيذ واملتابعة  (7)

 وفاقًا جلداول معّدة هلذا الغرض. 
 ، ويف جملس الكلية لغرض املصادقة عليها، وإقرارها.القسم جملسعرض اخلطة يف  (8)

 ثالث متثّلت بــ:الرئيسة ف أما اخلطوات

 حتليل بيئته.من خالل  للقسم الراهندراسة الوضع   (1)
 حتديد األهداف االسرتاتيجية.  (2)
 ، والربامج اليت تقود اىل حتقيق هذه األهداف.بادراتتنفيذ جمموعة من امل  (3)

 على وفق اآليت: ابلتفصيل  هذه اخلطوات الثالث الرئيسة وسيتم تناول 

 
 

مناطق  والتعرف على القسمدراسة وضع جدًا ل طريقة فعالة للقسمالتحليل البيئي       
 الضوء تسليطعلى  يساعدكما   القسم، يواجههاواملخاطر اليت  لفرصاالضعف و  و القوة
أداة فعالة ويعد التحليل البيئي   الفادة منها.الفرص اليت ميكن االقوة فيها، و  مواطن على

 الوضع الراهن للقسم من خالل حتليل بيئته:أوال : دراسة 
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 اعتمد ، لذا فقدواملؤسسةواختاذ القرار لكل احلاالت يف العمل ، فهمال متّكن من دقةجداً 
 : للقسمإلعداد حتليل البيئة الداخلية واخلارجية  SWOTالتحليل )الرابعي( القسم 

 

 SWOTالتحليل )الرابعي( 
 البيئة اخلارجية البيئة الداخلية

 القوةنقاط 
Strengths 

 نقاط الضعف
Weaknesses 

 فرص
Opportunities 

 هتديدات
Threats 

 

  : حتديد عناصر البيئة الداخلية:واًل أ

ومقرري ، رئيس القسمبدءاً من  للقسمتضمن اهليكل االداري حمور التنمية البشرية: وي -
، فضال عن املوارد البشرية  الكادر االداري يف القسم ،اعضاء اللجان يف القسم، القسم

  .للقسمواملادية 
 املستمرون ابلدراسة.  القسمطلبة  -
 كادميي. ضمان اجلودة والقياس والتقومي األ -
 . من نتائج حققتهما ومقياس مدى  القسمالدراسات العليا يف  -
 . نشرهامتابعة و ، وتقوميها، الكتب العلمية لية أتليفآوالنشر العلمي و البحث  -
 

 فـنقاط الضع وةــــنقاط الق العنصر
 
ل كــاهلي

  اإلداري 

املكــانــة االكــادمييــة املتميزة اليت  -1
من  منذ أتســــــــيســــــــهها القســــــــم حقق

خــالل عـــــدد مــن املــؤمتــرات وبــروز 
قيـــــادات اكـــــادمييـــــة وعلميـــــة على 

ـــة و مســــــــــتوى  ـــة منهـــا.الكلي  اجلـــامع

عداد أالتناســـــب بني يف  ضـــــعف -1
 .للقسماملوظفني واهليكل املقرر 

 القسمحاجة الكادر اإلداري يف  -2
ــدريــب إلكســــــــــــاهبم  ــد من الت إىل مزي

 .الالزمة املهارات الوظيفية واإلدارية
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ومعاوين ســـــــام، مديري أقومبســـــــتوى 
 عمداء.

 يتضـــــــــــمن اهليكـــــل التنظيمي -2
ســــــام االســــــاســــــية لالزمة لتقدمي االق

 ،الــدعم للعمليــة التعليميــةخــدمــات 
والدراســـــــــات  األولية،والدراســـــــــات 

 العليا والبحث العلمي فيها.
 وجود كوادر واعضــــــــــــــاء هيــــأة -3

تدريســـــــــية متخصـــــــــصـــــــــة يف خمتلف 
ت الـــعـــلـــمـــيـــــة و املـــعـــرفـــيـــــة اجملـــــاال

 .والتطبيقية
ضــــــــــمـان اجلودة يف  جلنـةوجود  -4

توىل تحيث  للقســـماهليكل التنظيمي 
 مهام التقومي الذايت املستمر.

 واملواد تنوع التخصــــــــــصــــــــــــات -5
 .يف القسمالدراسية 

ومـــطـــوايت  ،وجـــود نشـــــــــــــرات -6
 القســــممنتشــــرة يف ت اعالنية ولوحا
 .هدافهأورؤيته و ، القسمرسالة  بنصّ 

يف  القســــــــــم جملسمســــــــــــامهــة  -7
ــاقشــــــــــــة واختــاذ القرارات املتعلقــة  من

ويــوجـــــد تــوثــيــق  واإلدارة،ابلــتــعــلــيــم 
 مبحاضرها اخلاصة.

قلــة الــدورات املقــامــة لتــدريــب  -3
 القيادات اإلدارية.

كثرة األعباء اإلدارية على بعض  -4
 . القسمالعاملني يف اجلهاز اإلداري يف 

ــــدعم  احلــــاجــــة -5 ــــد من ال اىل مزي
، والســــــــــيمــــا تطلبــــات الوظيفيــــةللم

 .استكمال البىن التحتية 
الكادر التدريســــــــــي يف يف نقص  -6

املواد و  التخصصات يف القسم معظم
 .الدراسية

على  كادر موظفي اخلدمات  قلة -7
 .املالك الدائم
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مصــــــداقية املعلومات املنشــــــورة  -8
واملواقع ها الرمسي عيف موق القسمعن 

الســـــــاندة على منصـــــــات التواصـــــــل 
 االجتماعي.

ـــــلـــــنـــــدوات ’وجـــــود قـــــاع -10  ،ل
مزودة  واملنـــــاقشـــــــــــــــات واملؤمترات

 .أبحدث الوسائل
ـــة  وجود قـــاعـــدة بيـــاانت -11 وافي

الكادر العلمي عن  وحمدثة ابســـتمرار
 االداري. و

الذي  ،للقســــماملوقع اجلغرايف  -12
يــعــتــرب قــريــبـــــا مــن مــركــز احملـــــافــظـــــة 

 واقضيتها.
جمهز  صـــــــــــوت وجود خمترب -13

الوســـــــــــــائـــل، واملتطلبـــات، أبحـــدث 
 .الالزمة

اســــــــــتمراريـة التيـار الكهرابئي  -14
عن طريق الربط مع منظومة الكهرابء 
الوطنيـــة فضــــــــــــل عن خطوط الربط 

الكهرابء يف الكهريب مع مولـــــدات 
 الكلية.

على مســــاحات  القســــمتوافر  -15
 اماية وجانبية وخلفية خضــراء واســعة

مائية  تنيوحدائق مزينة تتخللها انفور 
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وحتيط هبــا مقــاعــد جللوس الطلبــة يف 
 .القسمفناء 
للكادر  ةمســـــــــتقل غرفةوجود  -16

 .القسماإلداري يف 
 وجود مكتبة مزودة ابملصـــــادر -17

زمــــة للطلبــــة واملراجع الال احلــــديثــــة
 والتدريسيني.

تفعيل التواصل االلكرتوين مع  -18
  خمتلف وحدات وشعب الكلية.

وجود الطـــــاقـــــة النظيفـــــة يف  -19
عن من خالل االانرة الليلية  القســــــم

 لواح الطاقة الشمسية.ا طريق

 
 
 

 ة ـالطلب

تنوع الطلبة امللتحقني للدراســـــــة  -1
وتوفر الكفاءات لديهم يف  القسـميف 

مما  النشــــــــــاطاتجوانب الدراســــــــــة و 
و القيام أبي مشـروع أيسـمح بتفعيل 

 جمتمعي. وأطاليب 
 مطوايت تعريفية القســــمصــــدر ي -2

عن طبيعة  كل ســــــنةللطلبة اجلدد يف  
الدراسة يف القسم ومناهجه الدراسية 
والكــادر التــدريســــــــــي واالداري فيــه 
ـــعـــرفـــيـــــة  فضـــــــــــــال عـــن مـــطـــوايت ت

 ابخالقيات الطالب اجلامعي.

ال يتنــاســــــــــــب  اعــداد الطلبــة  -1
قســم التدريس يف  هيأةوعدد اعضــاء 
 عدم التزامبســــــــــبب  اللغة االجنليزية

 ةدائـــرة الـــقـــبـــول املـــركـــزي ابلـــطـــــاقـــــ
 .سنواي للقسماالستيعابية 

املقررات الدراســـــية  بعض مجود -2
ثهـــــا  لتطورملواكبـــــة وعـــــدم حتـــــدي  ا

التكنلوجي والعلمي الذي يشــــــــــهده 
 .العامل

اســـــــتيعاب القاعات  ضـــــــعف -3
يف ظــل  القســــــــــمالــدراســــــــــيــة لطلبــة 

اليت تفرضـــــــــها الوزارة اهلائلة اإلعداد 
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ـــ -3  النشـــــــــــــاطـــات القســــــــــمدعم ي
 ،ثـقـــــافـيـــــةالـو  ،الـطـالبـيـــــة الـعـلـمـيـــــة

 ،واالجتماعية والرتبوية ،رايضــــــــــيةوال
على زايدة نســــبة مشــــاركتهم  وحيرص

راكز معلى  القســـمفيها مع حصـــول 
الطالبيـــة  النشـــــــــــــاطـــاتتقـــدمـــة يف م

جلنة يف من خالل ختصــــيص  املختلفة
 .الطالبية لنشاطاتاب تعىن القسم

 هيأة ألعضـــــاءاملشـــــاركة الفعالة  -4
 الطالبية. يس يف النشاطاتالتدر 

الـــدعم الكـــامـــل  القســــــــــم يوفر -5
 .ا ومادايً واجتماعيً  ،اللطلبة اكادمييً 

توفري فرص  اىل القســــــــــم يطمح -6
ــــذايت التعلم  ــــة ومصــــــــــــــادر ال  هللطلب

املكتبــــة و ، املكتبــــة) ومســــــــــتلزمــــاتــــه
 (. ، االنرتنتاإللكرتونية

يتم اجراء اســـتفتاء دوري لقياس  -7
رأي الطلبـة يف املقررات الـدراســــــــــيـة 

 .ونظام االمتحاانت
التقومي التدريس و تطور اســـاليب  -8

 . القسمللطلبة يف 
يوجد أماكن ترفيهية للطلبة منها  -9

 الكافترياي، ومالعب رايضية.
ابعتباره قسما جاذاب  القسم يوفر -10

فرص الدراســــــة املســــــائية للطلبة إلاتحة 

واليت تزداد يف كل  القســـــمللقبول يف 
من  القســــــــــمدده حيوال تلتزم مبا  عام

حســــــب االمكاانت طاقة اســــــتيعابية 
  املتوافرة فيه.
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لــه فرصـــــــــــــة  تتهيــأاجملــال إلكمــال من مل 
 .الدراسيإكمال الدراسة إبمتام حتصيله 

اتفاقيات تفعيل  القسم يف نية -11
دولية مع اقسام مناظرة يف جامعات 
 عربيــــة وعــــامليــــة ومنظمــــات تربويــــة

عربيــة وعــامليــة لتوفري فرص التبــادل 
 القايف مع طلبتنا.

 

 
 
 
 
 

ن ضـــمــا
ــــودة  اجل

القيــا  و
والتقويم 

 ادميي االك

وجود معايري اكادميية واضــــــــــحة  -1
متابعة  ميكن عن طريقها وضــــــع نظام

 .وتقوميها القسم عمل جلان
وجود عالقــة وطيــدة وفعــالــة بني  -2

 وشــعبة القســمضــمان اجلودة يف  جلنة
مما يســــهم  ،الكليةجلودة يف ضــــمان ا

ـــــً يف تفع ـــــا فني ـــــل دورهـــــا ودعمه  ،اي
ا وبرامج خططهـا بعــة انشــــــــــطتهــاومتــ

 .الكليةهداف أ لضمان توافقها مع
 القسمدارية يف دعم القيادات اإل -3

 .يف القسمضمان اجلودة يف  للجنة
ضــــــــــمــــان  مبهــــام جلنــــةالتعريف  -4

مطوايت ونـــدوات من خالل اجلودة 

 جلانأعضــــــــاء  قلة خربات بعض -1
 بسبب نقص التدريب. ضمان اجلودة

ضــــــــمان  جلنةســــــــتشــــــــارة ا ندرة -2
موضــــــــــوعات  القســــــــــم يف يفاجلودة 

 يقيمهــاواحملــاضــــــــــرات اليت النــدوات 
من أجل تفعيل آلية  ســـــــنواي القســـــــم

تطبيق معايري تبادل اخلربات يف جمال 
اجلــودة وحتســــــــــــني األداء الــوظــيــفــي 
واملؤســـــســـــي، وترســـــيخ ثقافة اجلودة 

 فيما يطرح من أفكار ورؤى 
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 اللجنـــــةعمـــــل طبيعـــــة تثقيفيـــــة عن 
 .اليت تضطلع هبا واملهام

يف ضــــــــــمــــان اجلودة  تقوم جلنــــة -5
يف جمـــال  فـــاعلـــةبـــادرات القســــــــــم مب

لذايتيالتق مبا  وخطة التحســــــــــني يم ا
 يتوافق ومتطلبا اتلتصنيف الوطين.

ها بني زايدة ثقافة اجلودة ونشـــــــــر  -6
 عضـــــــــــــاء هيـــأةأو  ،الطلبـــة من جهـــة

 التدريس من جهة اخرى.
وهي  ضــــــــمان اجلودة جلنةوجود  -7

ــدائميــة يف  ــة ال من اللجــان الســــــــــنوي
، ابســــــــــتمرارا جيري حتديثه القســــــــــم

ضمان  جلنة رئيس عن مشاركة فضاًل 
 .القسماجلودة يف اجتماعات جملس 

ضـــــــمان اجلودة على  جلنةانفتاح  -8
مؤســـســـات اجملتمع احمللي يف احملافظة 
مــن خــالل تشــــــــــــجــيــع اخلـــــدمـــــات 
واملبادرات التطوعية اليت تســـــــــهم يف 
حل مشكالت دوائر احملافظة الرمسية 

 احتياجاهتا. ةوتلبي
  

 
 
 

راســـات العليا دلل مقرريةوجود  -1
 ،كل التعليمات  تقوم بتهيئة القسميف 

والــقــوانــني واالنــظــمـــــة اخلـــــاصـــــــــــــــة 
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الدراسات 
 ا ــــالعلي

 ملفات ولديهاابلدراســـــــــــات العليا، 
يتم حتـــــديثهـــــا  ورقيـــــة والكرتونيـــــة

 ابستمرار.
 وجود غرفــــة خــــاصــــــــــــــة ملقرر -2

الـــدراســــــــــــات العليـــا جمهزة أبحـــدث 
االحــتــيـــــاجـــــات واألجــهــزة الــالزمـــــة 

 .لضمان انسيابية العمل
الربامج التعليمية يف الدراســــــات  -3

متفقة مع  القســـــــم يقدمهاالعليا اليت 
 هدافه.أورؤيته و  ،رسالته

برتصــــــــــني  ةخــاصــــــــــــ اليــةوجود  -4
الرســــــائل اجلامعية لطلبة الدراســــــات 

 متابعةمن خالل  القســــــــــمالعليا يف 
نسب استالهلا فضاًل عن تقوميها من 
اجلــوانـــــب الــعـــلـــمـــيـــــة، والــلـــغـــويـــــة، 

 والفكرية.
على وجود  ماالقســـــــم دو  حيرص -5

توصــيف للربامج التعليمية واملقررات 
يف  القســــــــــمقدمها يالدراســــــــــية اليت 

وان تكون معلنة  الدراســـــــــــات العليا
على املوقع الرمسي للكلية وصــــــــفحة 

 .القسم الرمسية
اليات وضـــع على  القســـم يعمل -6

للتعامل مع طلبات التظلم  واضـــــــحة

كثرة الكتب الرمسية اخلاصـــــــــــة  -1
ابلدراسات العليا مما يصعب الوقوف 

 وواضحة.على قرارات مستقرة 
ــــب  -2 عــــدم وضــــــــــوح بعض الكت

الرمسيـــــة الواردة اىل القســــــــــم واليت 
حتتمل أتويالت متعددة مما يســــــــــبب 

 ارابكا يف اختاذ وتنفيذ القرار.
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تائج  لطلبة الدراســـــــــــات العليا من ن
 عىنيو  ،راقبهـــايو  ويعلنهـــا ،االمتحـــان
ليــــات فعــــالــــة لتوثيق نتــــائج بوجود ا  

 االمتحاانت. 
قاعدة بياانت  القســــــــم توجد يف -7

ية  يأةعضـــــــــــاء اهلتتعلق أب التدريســــــــــ
 .وامييالهتم الرمسيةية لقاهبم العلمأو 
برامج  ابن تكون يهتم القســــــــــم -8

مع  متوافقـــــة الـــــدراســـــــــــــــات العليـــــا
احــتــيـــــاجـــــات اجملــتــمــع مــن جــهـــــة 
 والتطورات االكادميية من جهة اثنية. 

 بتحديث ســـــــــنوايً  القســـــــــم يقوم -9
  ،براجمه الدراســــية ملرحليت املاجســــتري

 مبراجعة دراســــة ســــنوايً  القســــم ويقوم
اســـــــتحداث ختصـــــــصـــــــات دراســـــــية 

حبســـــب ما او تعليق بعضـــــها جديدة 
 .لقاب علميةأفر من ختصصات و اتو ي

طلبة الدراســات  القســم حيث -10
من  حباثهم املســـتلةألعليا على نشـــر ا

الرســــــــــــائــل العلميــة وغريهــا ابجملالت 
املنضــــــــــويــة حتــت  والــدورات العلميــة

  املستوعبات العاملية الرصينة.
عالن  ابإلســـنوايً  القســـم يقوم -11

يف  القبولعن اجراءات التســـــــجيل و 
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من خالل صـــفحته  الدراســـات العليا
 الرمسية.

 على تنوع القســـــــــم يشـــــــــجع -12
االشــــــــراف على طلبته واســــــــتقطاب 

خارج اجلامعة،  و  داخلمن مشـــــــرفني 
التدريســـية من  شـــرك اعضـــاء اهليأةيو 

اجلـــــامــعـــــات االخــرى الــكــلــيـــــات، و 
مة لرتبية دايىل مبناقشـــــــة واملديرية العا

 طلبته.رسائل 
على املتابعة  القســــــــــم حيرص -13

الــدوريــة للتقــارير اخلــاصــــــــــــة ابلربامج 
 العلميةاللجنة املقررات املقدمة من و 

 التدريسية. يأةواعضاء اهل
عقد على  القســـــــــم يشـــــــــجع -14

حماضـــــــرات نوعية لطلبة الدراســـــــات 
العليا يف موضــــــوعات مهمة يف حقل 

وحســب متطلبات اجملتمع  ختصــصــهم
 وسوق العمل.

تضـــــــمني مناهج الدراســـــــات  -15
مادة دراســـــــية بعنوان  االعليا ومقرراهت

)حلقة نقاشــــــــــية( لضــــــــــمان اختيار 
عنواانت ذات قيمــة علميــة وتربويــة، 
وهلا ارتباط ابلواقع احمللي وإثراء هذه 
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العنواانت وانضــــــــــــــاجهــــا من خالل 
 مناقشتها والتحاور يف مضامينها.

 

البحــث 
والنشــر 
  العلمي 

تُعىن  يف القســــــــــم جلنــــةوجود  -1
 اخلطــة العلميــة والبحثيــةبتســــــــــجيــل 

لتدريســـــــيني يف خطة ســـــــنوية وتتابع ل
العام  نسب إجناز البحوث على مدار

الدراسي وفاقا الستمارات معّدة هلذا 
 الغرض.

وجود تدريسيني عدة يف القسم  -2
لـــــديهم نشـــــــــــر علمي رصـــــــــــني يف 

  مستوعبات عاملية.
تســـاهم بعض البحوث املقدمة  -3

من التـــدريســــــــــيني يف معـــاجلـــة بعض 
الرتبويـــــة  ،املشـــــــــــكالت اجملتمعيـــــة

 وغريها.
ختصصية مؤمترات  القسم يقيم -4

ـــــة  ـــــدوات  ،انجحـــــة ومتميزةدوري ون
ثري واضـــــــح من خالل علمية ذات أت

 ،البحوث املقدمة واملعروضـــــــــــة فيها
وما تتضــــــــــمنه من دراســــــــــات علمية 

 متميزة.
 

 
املوارد املالية املخصــــــــصــــــــة  قلة -1

 للبحث العلمي.
عدم وجود آلية تضــــــمن حقوق  -2

امللكية الفكرية للمؤلفني، واملبتكرين 
 .والباحثني

قلـــة الـــدعم املـــادي لتشــــــــــجيع  -3
التــدريســــــــــيني على النشــــــــــر العــاملي 

 الرصني.
عدم وجود خمترب خاص  ابلقسم  -4

 الجناز البحوث العلمية التطبيقية.
عــدم وجود اتصــــــــــــال ســــــــــريع  -5

ابالنرتنت مما يصعب عملية التواصل 
مع ابحثني عامليني وعرب لتشــــــــــكيل 
فرق حبثيـــــة واالعتمـــــاد على اجلهود 

 الذاتية للباحث فقط.
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اعضــــــــاء من مســــــــامهة الكثري  -5
ببحوث  تهممشــاركو التدريســية  اهليأة

ت علمية رصـــــــــينة نشـــــــــرت يف جماال
يف  وكان هلا صــــــــدى ،اقليمية وعاملية

 االوساط العلمية.
لبحوث وجود قـاعـدة بيـاانت ل -6
علمية املقدمة من قبل اعضـــاء هيأة ال

 .القسمالتدريس يف 
موثقة  للقســــــــــماخلطة البحثية  -7

ومن  القســــــــــم جملسومعتمــــدة من 
 جملس الكلية.

 هيأةمالءمة ختصـــــــص عضـــــــو  -8
 التدريس وخرباته مع موضوع الرسالة

 اليت يشرف عليها.
تتم االســـــــــتفادة من البحوث  -9

العلميـــة ونتـــائجهـــا يف تعزيز العمليـــة 
ويشــــــــــــارك طلبــة الكليــة  ،التعليميــة

)الـــدراســـــــــــــات العليـــا( يف احللقـــات 
 النقاشية واملؤمترات العلمية.
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 ا: حتديد عناصر البيئة اخلارجية:نيً اث

 لبيئة اخلارجية:اليل حت 
جية على جمموعة من اخلار  بيئتهيف حتليل  لقسم اللغة االجنليزية االسرتاتيجية اخلطةتعتمد    

العديد من الفرص املتاحة  القسمن امام إذ إاملختلفة،  القسمثري على جوانب العوامل ذات أت
ورؤيته  ،لتهرساالتنافسي وحتقيق  القسماليت ميكن من خالهلا االستفادة يف تدعيم مركز 

 ويبني حيددهان أ القسمحملتملة واليت يتحتم على هناك جمموعة من التهديدات او  ه.هدافأو 
صحاب املصلحة أ) :العوامل اخلارجية ب تتمثل .مبتغاهلوصول اىل ل معها سبيالكيفية التعامل 

املستفيدين، عوامل اجتماعية، عوامل اقتصادية، عوامل سياسية، تطورات التكنولوجيا 
السريعة، مديرية تربية حمافظة دايىل، دائرة البيئة، دائرة الشباب والرايضة وغريها من سوق 

وحدات ومراكز البحث العلمي و  مكاتب ومراكز اخلدمات االستشاريةالعمل اخلاص والعام، 
 (.اجلامعة اقسام يف
 

 التهديدات الفرص
االهتمــــام املتزايــــد بضــــــــــمــــان اجلودة  -1
التحســـــــني املســـــــتمر يف االداء اجلامعي و و 
 نظومة العملية التعليمية.امل
ت على اوالوزار تشــــــــــجيع احلكومـــــة  -2
عداد كوادر بشــــــــــرية متخصــــــــــصـــــــــــة يف إ

 .كافة  القسمالتخصصات 
حرص وزارة التعليم العايل على تطوير  -3

التعليم والبحـــث العلمي حىت تتمكن من 
ختريج طــالــب يليب احتيــاجــات الســــــــــوق 

 احمللية واالقليمية. 

توزيع الوزارة للطلبـــة على الكليـــات  -1
ا على معيـــار جمموع الطـــالـــب فقط بنـــاءً 

واالســــــــــتعداد ومدى  ،الرغبةدون مراعاة 
تنــاســــــــــــب بني احتيــاجــات الــدراســــــــــــة ال

وامكانيات الطالب مما ادى اىل تضــــــــــخم 
دافعية لديهم اليف اعداد الطلبة واخنفاض 

 واالبداع والتميز.  ،لالبتكار
يف مســــتوايت الطلبة القادمني  اجعتر  -2

 .متزايدة بصورةمن مرحلة التعليم الثانوي 
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حقة للدولة يف املتالاخلطط املستمرة و  -4
 .التنمية املستدامة

االنفتاح على العامل العريب والدويل من  -5
خالل الشـــــــــبكة املعلوماتية مع تشـــــــــجيع 

االتصـــــــــــــال ابلعـــامل اخلـــارجي على الوزارة 
تيح تيف الكليــة  وجود شــــــــــبكــة االنرتنــتل

 املعلومات الكافية عنها. نشر وحتديث
تقوم  جلنة للنشاطات يف القسموجود  -6

ــــةمبهــــام إ وعقــــد  ،عــــداد الربامج التعليمي
ــعــمـــــل  ،والــنـــــدوات ،املــؤمتــرات وورش ال

 ية املهارات للعاملنيوتدريب الكوادر لتنم
، القســــــــــميف التـــدريس  واعضـــــــــــــاء هيـــأة

والتنسيق مع الدوائر واملؤسسات اجملتمعية 
  .لفتح آفاق التعاون العلمي معها 

على عـــدد كبري من  القســــــــــمانفتـــاح  -7
مؤســـــســـــات اجملتمع املدين ودوائر احملافظة 
من خالل إقــــامــــة عــــدد من املشــــــــــــــاريع 

واملبـادرات والـدورات التـدريبيـة التعـاونيـة، 
 .اجلتهلتطوير واقعها ومعالتطوعية 

وجود مــديريــة تربيــة دايىل وغريهــا من  -8
الدوائر واملؤســــســــات احلكومية وشــــركات 

 .القطاع اخلاص تتيح فرص عمل للخرجيني
التدريس  تواصـــــل بعض اعضـــــاء هيأة -9

يف مع الدوائر واملؤســــســــات ذات العالقة 

 البعثـــــات واملنحاو انعـــــدام قلـــــة  -3
اخلارجية للحصول على درجيت املاجستري 

 والدكتوراه.
تعيينــــات احلكوميــــة مع زايدة القلــــة  -4

ا على دافعية ثر ســـلبً أمعدالت البطالة مما 
 الطالب حنو التفوق.

عـــــدم التزام الوزارة خبطـــــة القبول  -5
فيما خيّص  القســــــــــم حيددهااملركزية اليت 

ـــدراســــــــــتني أ عـــداد الطلبـــة املقبولني يف ال
ليا مما يؤدي اىل اشــــباع ســــوق االولية والع

وزايدة مستوايت  العمل ابخلرجيني مستقباًل 
  وقلة جودة اخلرجييني. البطالة

ــــة يف يف  النقص -6 ــــدرجــــات الوظيفي ال
ا يف ثر ســـــلبً أمما  للقســـــماهليكل التنظيمي 
 هيكله االداري.

امهال االســـــتفادة من نتائج البحوث  -7
من لدن  العلمية وضــــــــــعف الطلب عليها

 .مؤسسات الدولة
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ملعنية مما ييســـر مشـــاركة االطراف ا القســـم
املختلفـــة يف تصــــــــــميم الربامج التعليميـــة 

وتفعيل التعاون البحثي  فة وتطويرهااملختل
 .معها
لحصــــــــــول على ل مشــــــــــروعوجود  -10

 . للقسمالعتماد االكادميي ا
 متســــــــــاوية وجود فرص تنافســــــــــية - 10

ـــــة ـــــات واملنح اخلـــــارجي فيمـــــا خيص  للبعث
 .يف حالة اطالقهااملنتسبني 

حباث هولة احلصــــــــــول على األســــــــــ - 11
ة يف دورايت حملية ر العلمية ســـــواء املنشـــــو 

 كذلك الكتب يف صورة رقمية. أجنبية و و أ
التقييم الســـنوي للتدريســـيني تفعيل  –12

به  ونوما يقومم جنازاهتإب والكادر االداري
 .مميزة، ومهام يكّلفون هبا من اعمال 

االســـــــتفادة من االمكانيات املتاحة  -13
ومن  ،يف الكليةبشـــــــعبة التعليم املســـــــتمر 

اجلامعي يف  شــــــعبة ضــــــمان اجلودة واالداء
 حديثة للتعليم.  الكلية يف ادخال طرق

 اقســــــــــــامزايدة التبــادل املعريف مع  - 12
واالقســـــــــــام املناظرة يف جامعات اجلامعة 

، يف جماالت البحث العلمي وتبادل اخرى
 .اخلربات العلمية
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 اما جتنبنذا إىل حد ما إوبقراءة اجلداول السابقة يتضح وجود بيئة خارجية مشجعة    
ذ يتطلب وضع إ، ىل خطة اسرتاتيجية وبرامج اثبتة وقوية للمواجهةحاجة إهبا ديدات اليت الته

والتقدم والتوسع  ،جل النموأخطة اسرتاتيجية علمية مدروسة ملواجهة هذه التهديدات من 
 القتناص الفرص املتاحة. 

 

 

  
 اهلدف االسرتاتيجي العام:

م( على 31/8/2026م إىل 1/9/2021سرتاتيجي العام للمدة من )يرتكز اهلدف اال   
 /للعلوم االنسانيةكلية الرتبية قسم اللغة االجنليزية/  حتقيق إعادة هيكلة وتكامل بناء منظومة 

جامعة دايىل مع تفعيلها لتحقيق أعلى درجات الكفاية الداخلية واخلارجية وفًقا ملعايري عالية 
املستوى، ويف اطار الرايدة يف أدائه مبختلف أدواره املعرفية، والتعليمية والبحثية إىل جانب 

لالقسام  اطار التصنيفات احمللية والعاملية يف القسمخدمة اجملتمع واالرتقاء به، مع تعزيز مكانة 
االصالة قيم ، ويف اطار من املوازنة بني احلداثة يف التوجه للتعليم العايل مع احلفاظ على املناظرة

 رئيسة ، والسعي إىل حتقيق هذه الغاايت يف جماالت مخسةي االصيلعراقال ناتراثاملرتسخة يف 
 هي: 

 وتطوير قدراته وإمكاانته. اإلداريالتدريسي و جمال اهليكل  -1
 جمال شؤون الطلبة يف الدراستني األولية والعليا. -2
 جمال البحث العلمي وتطوير منظومة التعليم والتعلم. -3
 إرساء نظام جودة األداء وحتسينه واالرتقاء به للحصول على االعتمادية. -4
 .اجملتمع وخدمة احمللية البيئة جمال -5

 

 

 :للقسم اثنًيا : حتديد األهداف االسرتاتيجية
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  :التفصيلية األهداف االسرتاتيجية 
تطوير الربامج، والنظم، واللوائح، واملناهج الدراسية، والتوسع يف النشاطات  ✓

والقضاء على ظواهر اهلدر  للقسمة الداخلية واخلارجية يواخلدمات الطالبية، وتعزيز الكفا
الوظيفي و  التدريسي ، ورسالته وأهدافه يف تطوير كادرهالقسممبختلف أنواعه مبا حيقق رؤية 

، وأتهيل طلبته يف خمتلف املستوايت العلمية، واملهنية ية قدراهتم العلمية واألكادمييةوتنم
 والثقافية واالجتماعية. 

القسم مبا يزيد من والبنية التحتية ودعم املوارد البشرية واملالية يف وحتسني استكمال  ✓
 طلبات جمتمع املعرفةاملتجددة وفاقًا ملت القسم اجلاذبةمبا يرسخ هوية ، فرص جعله قسما منتجا

 . وسوق العمل
تطوير البحث العلمي واستكمال برامج الدراسات العليا، مبا حيقق اخلطة البحثية  ✓

 املختلفة.  والنشاطات البحوث جلانواالرتقاء ابلعملية البحثية من خالل 
من خالل تعميق  ابلقسم دعم املشاركة اجملتمعية مع القطاعات املختلفة واجملتمع احمليط ✓

مبجال اجملتمعية املعنية  اهليئات واملؤسساتمبدأ املواطنة، واالندماج، والتواصل، والتفاعل بني 
يف  مواجلامعة وتوجهاهت القسم والكليةسبياًل إىل حتقيق خمتلف غاايت وأهداف خدمة اجملتمع 

 ربط املؤسسة اجلامعية ابجملتمع احمللي من خالل توفري احتياجات سوق العمل. 
التقومي املستمر للفاعلية التعليمية، والقدرة املؤسسية وإدارة اجلودة والعمل على االرتقاء  ✓

وفاقا ملا تتبناه اجلامعة  حول العامل لالقسام املناظرةالتصنيف  جماالتيف خمتلف  القسمبتصنيف 
، من خالل ممكنة صورة أبهبى  داخلًيا وخارجًيا القسم ظهور، واحلرص على من تصنيفات

الرصينة يف مستوعبات سكوبس وكالريفيت فضال  ايدة النشر العلمي يف الدورايت العامليةز 
 .عن اجملالت العاملية

اإلفادة القصوى من تقنيات االتصاالت واملعلومات احلديثة اليت تسهم يف تنظيم العمل  ✓
 املؤسسي، وتطويره وحتقيق السرعة املبتغاة يف إجنازه.  
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من أجل ترصني املسار العلمي للطلبة ابستمرار  االولية والعليا حتديث املناهج الدراسية ✓
من اجلوانب األخالقية، والعلمية،  القسمخرجيي  من املأمولةوصوال اىل حتقيق املواصفات املثلى 

  ، والوظيفية.والثقافية، واملعرفية
 
 

 : حمور اهليكل اإلداري والتنظيمي ( أوالً ) 
والفعاليات اليت توجد هلا آليات ، النشاطاتاملبادرات، و يتضمن هذا احملور عدًدا من  ( 1)

مستقرة تقوم على خطوات مقننة خضعت للمراجعة والتطوير من أجل حتقيق املزيد من 
ومتابعة  املبادراتوما يتم من انحية التنفيذ واملتابعة عملًيا هو التوزيع الزمين هلذه ، فعالياهتا

لمستجدات اليت يتطلب مراعاهتا أثناء اخلطة سواء وفاقًا ل ومراجعتها، وتطويرهاتنفيذها، 
تلك لمناذج املتابعة  ابستعمالل عملية املتابعة تمثستو أكانت نواحي إجيابية أو سلبية، 

 -للتوزيع الزمين اآليت: اقًاوف على مدار مدة اخلطة كافة  والفعاليات ، واملبادراتاتطاالنش

 :اجلامعات العراقية عدد من يف  االقسام املناظرةإبرام اتفاقيات للتعاون مع  [1-واًل أ]

 :اآلتيةويتم تنفيذ هذه املبادرة وفًقا للخطوات 

اليت سيتم إبرام االتفاقيات  االقساملتقدمي دراسة حيدد فيها  القسمتشكل جلنة من منتسيب  ) أ (
معها، على أن تكون تلك االتفاقيات شاملة جلوانب العمل األكادميي بكل جوانبه اإلدارية 

 والعلمية.

 القسم وجملس على جملس رئيس القسمتعرض الدراسة اليت ستقدمها اللجنة إىل السيد  ) ب (
اليت سيتم إبرام االتفاق معها، واستحصال مصادقة  االقساميار الكلية ليتم دراستها واخت

 اجمللس والقيام بتنفيذها، وإرساهلا إىل رائسة اجلامعة الستحصال موافقة السيد رئيس اجلامعة. 

 األهداف: حتقيق اىل تقود اليت والربامج املبادرات، من جمموعة اثلثًا :تنفيذ

: 
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املرشحة إلبرام االتفاقيات، ومن مث تشكل جلنة مهمتها القيام بزايرة  ابالقساماالتصال  ) ت (
لتوقيع االتفاقيات  قسمنااملرشحة واليت مت االتصال هبا وأبدت رغبة ابالتفاق مع  االقسام
 معها. 

من علميًّا، ومعرفيًّا، ومهنيًّا  والوظيفي التدريسي القسمحتقق هذه اخلطوة أتهيل كادر  ) ث (
خالل تبادل اخلربات الذي سيتحقق فيما سيقام من ورش عمل، وحماضرات، ومناقشات 

 ومؤمترات. 
 

 . م(4201-3201)العام الدراسي  للرتمجة استحداث املكتب االستشاري   : [2-واًل أ]

خدمات الرتمجة ودورات اللغة االنكليزية مما يؤدي بدوره اىل تعزيز توفري يقوم بذا املكتب ه 
تطوير  فضال عنملعاجلة الكثري من نقاط الضعف والتهديدات  واجلامعة للكليةاملايل اجلانب 

خربات التدريسيني الذين يقدمون االستشارات يف املواقف احملالة عليهم بسبب وقوفهم على 
 .إشكاالت حقيقية انبعة من واقع اجملتمع

ضمن اللجان الدائمية للقسم بدءا من  جلنة إدارة األزمات والكوارث تضمني [3-واًل أ]  
 (:2023-2022) العام الدراسي

على عاتقها وضع  اىل جلان القسم الدائمية لتأخذجلنة إلدارة األزمات والكوارث  اضافة   
حال ، واالستنفار الكامل  القسمتابعة وضع مل إلدارة األزمات ، ووضع آليات  ط الالزمةطاخل

، وتقدمي  ، وتقوم اللجنة بتقدمي اإلرشادات اخلاصة بذلك مرورها أبزمات وكوارث مفاجئة
أو تقدمي صيغ حلول تسبق وقوع  ،اد صيغ للتعامل معها. وحل املشكلة آنًيا املساعدة يف إجي

 األزمة أو الكارثة.
 
 (:2023-2022)العام الدراسي  النظيفةالتوجه حنو الطاقة  مقرتح [4-واًل أ]

ابلتوجه حنو اعتماد الطاقة النظيفة للتخلص التدرجيي من انبعااثت الغازات  القسم يقوم   
السامة وامللوثة الناجتة من احرتاق الوقود عن طريق تقليل استخدام سيارات منتسيب القسم 
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والتعويض عنها ابستخدام الدراجات اهلوائية للتنقل الداخلي اضافة اىل استخدام الواح الطاقة 
 الليلية.الشمسية لالانرة 

م، 2023-2220م، 2022-2021)العام الدراسي  القسم نشاطاتحتديد خطة  [5-واًل أ]
   (:2025 - 2024 – م2023-2024

 :آلتيةويتم تنفيذ هذه املبادرة من وفًقا للخطوات ا

تركز أساًسا على العمل  للقسموالفعاليات املبدئية  النشاطاتإعداد خطة متكاملة عن  ) أ (
 .شعبة التعليم املستمر يف الكليةابلتنسيق مع  يف التدريب والتطوير اإلداري القسمداخل 

 .القسميف جمال التدريب والتطوير خارج نطاق  للنشاطاتإعداد خطة متكاملة  ) ب (

طاق خارج ن بنشاطات القسمإعداد إطار مبدئي لربانمج عمل لإلعالن والتعريف  ) ت (
 ة املزمع عقدها يف األعوام الدراسية للخطة.الكلية من انحية الربامج التدريبي

 القسممنتسيب  وحثّ  القسملمؤمترات والندوات العلمية املختلفة يف ) ث (  إعداد خطة ل
والندوات ، املشاركة يف املؤمتراتفضال عن على املشاركة فيها من تدريسيني و موظفني 

 مشاركني. وأبصفة حماضرين، والتشجيع على حضورها  القسمخارج والدورات، والورش 
يف اجلوانب العلمية، واإلدارية،  القسم، وتطوير أداء كادر الكتساب اخلربات واملعارف

-2021العمل واحملاضرات لألعوام القادمة ) وورشدورات، حتدد ال على أن والتنظيمية .
 الفعلية للقسم.م( حبسب االحتياجات 2026

 

 2220)  ، م(2022-2021)العام الدراسي  اإللكرتونية ( قيبةاحلمشروع )  مقرتح   [6-واًل أ]
 :(2025 - 2024 - م2024– 2023م( ، ) 2023 –

 :  آلتيةوفقا للخطوات ا هاتنفيذاذ من املمكن 

مي، يمن املتخصصني لتقدمي مقرتحات لربامج الكرتونية تدعم النظام التعلل جلنة يك) أ ( تش
 .القسمواإلداري يف 
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دراسات  من تدريسيني، وموظفني، وطلبة القسم منتسيبمجع البياانت اخلاصة جبميع ) ب ( 
يف برامج الكرتونية  لتمثل بياانت تدخل، (CDأقراص مدجمة ) على وحتميلها اولية وعليا

برانمج السرية الذاتية للتدريسيني ابللغتني العربية واإلنكليزية، وبرانمج اللجنة  ،متنوعة من مثل
اإللكرتوين، وبرانمج متابعة غياابت الطلبة الذي يضمن متابعة حضور الطلبة من  االمتحانية 

لدن إدارة القسم والكلية واهاليهم، وبرانمج تسجيل حبوث التدريسيني ومتابعتها الكرتونًيا، 
العمل وبشكل و  متنوعة وفعالة، تدريبية وتنظيمية متحان االلكرتوين، وبرامج أخرىج االوبرانم

 .بشكل مستمردوري على حتديث قاعدة البياانت 

ا :حم
ً
 : ـةور الطلبـــــــــــثاني

لعمل اجلامعات، فتحرص اجلامعات املتقدمة على تزويد  ييشكل الطالب احملور األساس   
الطالب ابملعارف وتطوير مهارته، وقدراته وشخصيته ليكون عضًوا فعااًل ومنتًجا خلدمة جمتمعه، 
وتتبع اجلامعات أساليب شىت لتحقيق ذلك ال تقتصر على العمليات التعليمية فقط، ويف هذا 

والفعاليات،  اتطاخالل مزيج متجدد من النشعلى حتقيق ذلك من  القسمحرص ياإلطار س
 حسب ما مبني يف ادانه:وذلك 

الطالبية والربامج التدريبية، واحملاضرات العامة والقيام  النشاطاتزيادة  [1-ااثنيً ]
يف اجلامعات العراقية )العام  االقسام املناظرةبعمليات التبادل الطالبي مع 

 م(:2025 - 2024 – 2023 – 2022 -2021الدراسي

 الطالبية من مسابقات فنية النشاطات تفعيل األنشطة الطالبية من خالل شعبة ) أ ( تفعيل 
وغريها، لتمتد طوال  ومهرجاانت فنية وشعرية وفعاليات خمتلفة ، ورايضية، وعلمية ، وثقافية

الطلبة وفًقا جملاالت نب أعوام تنفيذ اخلطة، على أن تتيح فرًصا أكرب للمشاركة الواسعة من جا
 .هتمامهما

زايدة الربامج التدريبية واحملاضرات العامة والنوعية يف مراحل خمتلفة من املدة الدراسية  ) ب (
للطالب من انحية املعارف املختلفة، واملهارات والقدرات، مثل تفعيل الذات وبناء الشخصية، 

طنة، واللغات، واحلاسب اآليل مهارات االتصال، ومهارات البحث العلمي، وسلوك املوا
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، مع إعطاء برامج القسموطالبة يف  ا( طالب1800لك ليستفيد منها ما يقرب من )وغريها، وذ
توجيهية بعد التخّرج لتهيئتهم لسوق العمل، وهذا يكون طوال مدة اخلطة وبصورة متزايدة 

 م(.2022-2021حىت هناية العام الدراسي )

يف اجلامعات العراقية، والقيام  االقسام املناظرة معالتوّسع يف عمليات التبادل الطاليب  ) ت (
اتفاقيات التعاون  من خالل عمل، ات العراقية واجملامع العلميةبزايرات علمية إىل ابقي اجلامع

 الكليات األخرى.يف املناظرة  االقساموالتوأمة مع 

ربط اجلوانب النظرية ابجلوانب العملية )ث ( تفعيل اجلانب العلمي التطبيقي للطلبة من خالل 
 .التطبيقية

 القسم.دراسية القاعات ال ادامة وصيانة  [2-ااثنيً ]
 

ا :حم
ً
 : ودةــــمان اجلـــضور ــــــثالث

والربامج اليت تتم على مدار مدة اخلطة،  اتطايتضمن هذا احملور العديد من النش            
 األعمال والربامج وفًقا لألبعاد الزمنية اخلاصة ابخلطة: يتوفيما أي

-2021مدة اخلطة  والنشر ثقافة القيا  والتقويم واالعتماد األكادميي )ط  [1-ااثلثً ]

 م(:2026

 إذ ، التدريسية، والطلبةة أأعضاء اهلي الكادر اإلداري، ومن  يستهدف هذا النشاط كاًل    
عدة مستوايت، منها تقومي أداء الطلبة، والتقومي الذايت لألداء، تقومي  يفيتم القياس والتقومي 

، وإلمتام هذا املوضوع للقسمة التدريسية والتقومي املؤسسي أأعضاء اهليالكادر اإلداري، و أداء 
 :يتمبا أي القسم سيقوم

، يتهوموضوع ،ه، وصدقه، وأدواتالقياس والتقومي إعداد كتيبات ومطوايت عن مفاهيم -
ة التدريس، مع اإلشارة إىل االعتماد أهي أعضاءللكادر اإلداري، و وأمهيته، وتوزيعها وإاتحتها 

 األكادميي.
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يف ة التدريسية أاألقل حيضرها أعضاء اهلي يفحماضرة نوعية يف كل فصل دراسي تنظيم  -
 املوضوع.، وعقد ورشة عمل سنوية حول نفس القسم

يف حضور الدورات الفعالة  على املشاركةوالكوادر االدارية  التدريسية يأةتشجيع اهل -
 يف إطار برامج اإلبداع والتمّيز. والكلية القسم يعقدهاالتدريبية املتخصصة واليت 

نشاطات ولنشر ثقافة القياس والتقومي واالعتماد األكادميي، فإنه سيتم تكرار هذه ال       
 مدة اخلطة االسرتاتيجية.  والة التدريسية، وذلك طأحىت يستفيد منها كل أعضاء اهلي سنوايً 

 

-2023م،2220-2021)العام الدراسي قسم للاالعتماد األكادميي  [2-ااثلثً ]

 (:م2025م،2024

والفعاليات النشاطات ، فإن من مهية حتقيق االعتماد األكادمييأب القسميف إطار إدراك    
 :اخلطة االسرتاتيجية ما أييتوال مدة ط

 .م(2022-2021العام الدراسي )
وذلك لبدء اخلطوات لدولية التصال هبيئات عاملية حمايدة لالعتماد احنو ا القسمه توجّ  -

  تشكيل جلنة هلذا الغرض. و ،للقسمالفعلية لتحقيق االعتماد األكادميي 
 م(2022-2021العام الدراسي )

لالتصال هبيئات عاملية حمايدة لالعتماد األكادميي، وذلك لبدء اخلطوات  توجه القسم -
 م(2023-2022)لعام الدراسي لالقسام لالفعلية لتحقيق االعتماد األكادميي 

من احملاضرين يف الندوات، واحملاضرات  حمليا وعربيا وعامليا استقطاب املتميزين [3-ااثلثً ]
 .هموحسن اختيار  وتدريس طلبة الكلية يف الدراسات األولية والعليا على حد سواء

احتفاالت تفعيل من خالل  والطلبة االوائل وضع آليات لتحفيز أداء املنتسبني [4-ااثلثً ]
يف  املوظفنيفضاًل عن تفعيل مبدأ التنافس بني . وتوزيع اهلدااي على املتميزين منهمالتكرمي، 

 . سرعة اجناز املهام
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ا ( 
ً
 : اـــــات العليــــور الدراســـــــحم ) رابع

تابعة الربامج الدراسية املقدمة يف مبمتخصصة مركزية تشكيل جلنة علمية   [1-رابًعا]
 (:م 2023-2021)العام الدراسي  القسمالدراسات العليا يف 

التدريسية أصحاب الكفاءة واخلربة واملقدرة  يأةتشكل هذه اللجنة من أعضاء اهل) أ (  
 .العلمية

من  القسميف  املاجستري ةمقررات املواد الدراسية يف برامج الدراسات العليا ملرحل )ب ( تقومي
وتقدمي ما يعزز مقدرة تلك املواد والربامج الدراسية على النهوض  خالل دراستها بشكل واف

 .بواقع الدراسات العليا من عدمه

فضاًل واملناظرة داخل اجلامعة وخارجها،  يف القسمالنظر يف الربامج واملواد الدراسية  )ت (
والنهوض هبا يف كليتنا  هاومواد اجلامعات العاملية الرصينة، لتعزيز برامج الدراسات العليا عن

 لتتطور وتتقدم وتنال االعتماد األكادميي العاملي.

ا)  
ً
 حمور البحث والنشر العلمي: (خامس

البناء  إىل أثرههذا احملور من احملاور املهمة للغاية، ملا يشكله من أمهية متزايدة، ونظًرا  د  عيُ    
اصة خرجيي الدراسات العليا إىل خبمن اخلرجيني، و  القسميف جهود التنمية من خالل خمرجات 

ة أيف خمتلف التخصصات العلمية ألعضاء اهلي كادر القسم  يؤلفها وينشرهاجانب األحباث اليت 
أن حتقق  القسمستهدف يجية ويف إطار اخلطة االسرتاتيريسية وملؤلفاهتم العلمية كذلك. التد
 من برامج لدعم البحث والنشر العلمي على مدار اخلطة االسرتاتيجية: يتما أي

التدريسية يف  يأةتشكيل جلنة ملتابعة الكتب واملؤلفات العلمية ألعضاء اهل [1-خامًسا] 
 :قسم هلذا الغرضالالعلمية يف  اللجنةوالتعاون مع  هاوتقومي القسم

، القسمالتدريسية يف  يأةلغرض متابعة املؤلفات والكتب العلمية اليت يصدرها أعضاء اهل   
فإن تشكيل هذه اللجنة سيعزز من دور تلك الكتب واملؤلفات العلمية خاصة وأن من مهام 
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ولريفع مكانتهما  القسمهذه اللجنة تقومي تلك املؤلفات والكتب العلمية ليعزز من شأهنا وشأن 
 ة.العلمي

 يأةألعضاء اهل العاملي تشكيل جلنة ملتابعة البحوث والنشر العلمي [2-خامًسا]
 م(:2022-2021)العام الدراسي  القسمالتدريسية يف 

 القسمة التدريسية يف أألعضاء اهلي يف اجملالت العاملية لغرض متابعة البحوث والنشر العلمي   
ملتابعة البحوث العلمية والنشر العلمي يف اجملالت احمللية  النشاطات جلنة القسمتشكلت يف 

أتخذ على عاتقها تقدمي كل ما من شأنه تعزيز دور  القسمالتدريسية يف  يأةوالعاملية ألعضاء اهل
ابلتعاون  التدريسية وتقدمي الدعم املعنوي له يف اختيار اجمللة اليت يريد أن ينشر فيها يأةعضو اهل

 مع وحدة النشر يف الكلية.

  


