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 ٕٕٙٓ-ٕٕٓٔ لألعوام اخلطة االسًتاتيجية لقسم التاريخ
 ثبت احملتوايت

 الصفحة ادلوضوع ت
  ٖ-ٕ  كلمة رئيس قسم التاريخ أوالً 
 ٖ فريق عمل اخلطة االسًتاتيجية للقسم اثنياً 
 ٗ خارطة طريق العمل اثلثاً 
 ٜ -ٗ االطار الفكري وادلنهجي للخطة االسًتاتيجية للقسم رابعاً 
  ٜ لقسمل االسًتاتيجية اخلطة عليها تستند اليت الفلسفة خامساً 
 ٜ االسًتاتيجية اخلطة بياانت مجع آلية سادساً 
 ٓٔ النجاح ومقومات اخلطة اعداد مدة خالل القسم أولوايت سابعاً 
 ٓٔ للقسم االسًتاتيجية اخلطة صلاح مقومات اثمناً 
 ٜٔ -ٔٔ للقسم االسًتاتيجية اخلطة اعداد مراحل اتسعاً 
 ٜٔ الطلبــــــة زلــــــور عاشراً 

 ٕٓ -ٜٔ   اجلــــودة ضـــمان زلــــــور حادي عشر
 ٕٓ العليـــــا الدراســــات زلـــــــور اثين عشر
 ٕٔ -ٕٓ العلمي والنشر البحث زلور اثلث عشر
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 :رئيس القسم : كلمة والً أ
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على سيد ادلرسلُت وخامت النبيُت دمحم األمُت وعلى آلو     
 الطيبُت الطاىرين وصحبو ادلنتجبُت ...

ُوِل اأْلَْلَباِبۗ  َما   َرٌة ألِّ قال تعاىل يف زلكم كتابو العزيز: بسمميحرلا نمحرلا هللا  }َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ِعبـْ
وَن{ وقال َحِديثًا يـُْفتَـَرٰى َولَِٰكن َتْصِديَق الَِّذي بـَُْتَ يََدْيِو َوتـَْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُىًدى َوَرْْحًَة لَِّقْوٍم يـُْؤِمنُ َكاَن 

  .تعاىل أيطاً: }فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن{ صدق هللا العلي العظيم
، فيو احِلكُم والِعرب، فيو التجارب والسَت، منو نعرف الصواب يعد التاريخ أعظم معلِّم للبشرية    

فنتبناه، ونعرف اخلطأ فنحيد عنو، والتاريخ ىو األساس الذي يُبٌت عليو البنيان الشامخ، ىو األصل 
الذي منو تتفرع الفروع، ويكفيك كي تعرف أمهيتو أن تعلم أنو ثلث القرآن، فالقرآن الكرمي يُقسم إىل 

: قسم متعلق ابلتوحيد، وآخر متعلق ابلتشريع، واثلث متعلق ابلَقصص، فهل يُعتقد أن ثالثة أقسام
ثلث القرآن سرد وِحكم بال فائدة؟!، فللتاريخ فوائد مجَّة ال سبيل حلصرىا، إذ كل شيء مرَّ عليو زمن 

ث تشمل كل شيء ىو اتريخ، وكل العلوم ذلا اتريخ، فأبعاد التاريخ الثالثة اليت ىي الزمان وادلكان واحلد
وال خيلو موجود منها،  فال سبيل إىل استشراف ما ىو آت إال من خالل دراسة ما فات وكفى هبا من 
فائدة جليلة، فطاًل عن فائدة الوقوف على التجارب الصحيحة الدارة للمنافع وتبنيها، والنظر يف 

ثُت وادلتخصصُت يف تتبع مسار أخطاء األولُت وتفاديها، يطاف اىل ذلك أن التاريخ يساعد كافة الباح
 زبصصهم وكيفية تطوره وتفرعو.

لقد عقد تدريسيو قسم التاريخ العزم على العمل بكل تفاٍن وإخالص لرفد ادلسَتة العلمية يف          
القسم والكلية، ومواكبة طرق البحث العلمي الرصُت دبا يصب يف مصلحة االرتقاء ابدلستوى العلمي 

وأن يكون لبلدان الشأن ادلميز والدور  االنسانية،لواعدة لتواكب ركب احلطارة للنهوض أبجيالنا ا
وىذا االمر ليس ابلغريب على بلد لو عمق موغل يف  تلك احلطارة،الفاعل يف االشًتاك يف صنع 
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، العدو والصديق، كونو شهد نشوء حطارات عمالقة اين دالتاريخ واحلطارة ويشهد بذلك القاصي وال
 لواضح يف احلطارة العادلية.لو أثرىا ا
أخَتاً ... نسأل هللا الرضا والقبول وأن يكون عملنا ىذا خالصًا لوجهو الكرمي وأن يصب يف خدمة      

 بلدان العزيز وأمتنا ... وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العادلُت. 
 عبداخلالق مخيس علي/ رئيس القسم أ.د.                                                                   

 فريق عمل اخلطة االسًتاتيجية لقسم التاريخ اثنيا:
 داريسب االمر اإحبقسم التاريخ ُشكِّلت لـجنة التصنيف الوطنـي والـخطط االسًتاتيجية يف    

وتتألف من السادة  ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٜٔ يف (ٖٓٛٗٔذو العدد ) الصادر عن الشعبة االدارية/ كليتنا
 تدريسيي القسم كل من:

 ادلوقع يف اللجنة اللقب العلمي اسم التدريسي ت

 رئيساً  أستاذ د. شاكر زلمود إمساعيل  ٔ

 عطواً  أستاذ د. مساىر زلي موسى  ٕ

 عطواً  أستاذ  د. ىزبر حسن شالوخ  ٖ

 عطواً  أستاذ  د. حامد ْحيد عطية  ٗ
 عطواً  أستاذ  د. هبار أْحد جاسم    ٘
 عطواً  أستاذ  د. صدام جاسم دمحم  ٙ

 عطواً  أستاذ  د. ماىر مبدر عبدالكرمي  ٚ

 عطواً  أستاذ مساعد   د. غصون عبد صاحل  ٛ

 عطواً  أستاذ مساعد د. أزىر كرمي ْحيد  ٜ
 عطواً  أستاذ مساعد د. قحطان أْحد فرىود  ٓٔ
 عطواً  مدرس د. فرحة ىادي عطيوي  ٔٔ
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 : خارطة طريق العمل اثلثاً 
  :وتتطمن مراحل التخطيط االسًتاتيجي لقسم التاريخ

 ؟الوضع احلاِل للقسم : اين ضلن االن    
  ؟ألجلو : اين نريد ان نكوناذلدف الذي نعمل 
  ؟االولوايت ربديد معامل الطريق : دباذا نبدأ 
 ؟االجراءات والتنفيذ : كيف ضلقق ذلك 
 ؟ادلتابعة : التقييم والتقومي 

  االطار الفكري وادلنهجي للخطة : رابعاً 
  ادلقدمة:
جلميع منتسبيو من رائسة من سعي قسم التاريخ لتنمية ثقافة التميز واالنطالق خبط شروع  نطالقاً إ    

عرف يسَت عليها لكي يخارطة طريق  ن يبٍت القسمأوادارة قسم وتدريسيُت وموظفُت لذلك توجب 
كيد دراكنا األسَت ...وإيي اذباه  أكون ويف يوكيف جيب ان  ادلناظرة لوقسام من األ ناآل ىوين أ
مثل دلواجهة التهديدات احلالية للمستقبل فقد قام فريق سلوب األن التخطيط للمستقبل ىو األأب
أبعداد ىذه اخلطة انطالقا من ادياهنم احلقيقي ابن النجاح يكمن يف رلال اخلطة االسًتاتيجية عمل ال

فهو  زبطيط بعيد ادلدى أيخذ يف االعتبار ادلتغَتات الداخلية  ،ادلتكامل للتخطيط االسًتاتيجيالفهم 
فطال عن ان  التخطيط  ،واخلارجية وحيدد القطاعات والشرائح السوقية ادلستهدفة وأسلوب ادلنافسة
 أاليت تطر  يةالعلمية واالدار  االسًتاتيجي ىو عملية متجددة يتم ربديثها كل عام لدراسة ادلستجدات

 .القسم على
 القسممن مهام  ابعتبارىا جزءاً  ٕٕٙٓ-ٕٕٔٓنيت ىذه اخلطة للمدة الزمنية من لقد بُ    

قسام العلمية حبسب األ ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓوخطوعها اىل التقييم الوطٍت دلؤسسات التعليم العاِل للعام 
ؤسسات الرمسية العراقية من اىل التقييم ادلؤسسي الذي يطبق على ادللقسم ادلتناظرة ومبادرة خطوع ا

وضع اخلطة بعد عقد عدد من الورش  أوقد بد ،ىل ديوان رللس الوزراء ادلوقرإوالتابع  ٕٛٔٓعام 
الذين يرتبطون دبخرجات عطاء ىياة التدريس فطال عن شلثلُت ألصحاب سوق العمل أاليت ضمت 

ى عينة شلثلة من الطالب وربديد نقاط القوة والطعف ومت توزيع استباانت علقسم التاريخ ، 
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واالداريُت واذلياة التدريسية ومراجعة النتائج وتقييم البياانت والوصول اىل  ربليل ادلعلومات أبسلوب 
مت ربديد الغاايت واالسًتاتيجيات وربليل الفجوة  ورسالتو القسمويف ضوء رؤية  العلمي ، التحليل 

للنهوض ابلواقع العلمي واالداري ضلو االفطل وحسب االىداف  ووضع االسًتاتيجية البديلة
  ادلرسومة.

وىنا البد من االشارة ان ىذا العمل ادلنجز ىو خالصة لتظافر جهود مجيع اعطاء قسم التاريخ 
وحيدوان امل كبَت يف ان تتطافر جهود مجيع العاملُت لًتمجة ىذه اخلطة اىل  وموظفُت، تدريسيُترائسًة و 

على  واألكاددييي ملموس حىت يتمكن القسم من ربقيق الرايدة على ادلستوى العلمي واقع عمل
 ادلتناظرة.مستوى الكلية واالقسام 
 نبذة عن قسم التاريخ

يعد قسم التاريخ من األقسام األوىل يف كلية الًتبية / دايىل، عندما كانت ىذه الكلية ملحقة     
نشأهتا ثالثة أقسام ىي؛ )اللغة العربية، واللغة االنكليزية، ابجلامعة ادلستنصرية، وقد ْحل برعم 

والتاريخ(، وعلى الرغم من تواضع االمكانيات آنذاك استطاع القسم وبعدد قليل من االساتذة 
 .االفاضل أن يوفر ادلستلزمات االكادديية اليت تؤىلو للنجاح واثبات احلطور

لبًا وطالبة، وقد شّكلوا الدورة االوىل اليت زبرجت ( طاٜٗٔبلغ عدد طلبة القسم يف أول نشأتو )   
(، وقد أكمل العديد منهم دراساهتم العليا، واستطاع القسم على مدى ٜٜٜٔ -ٜٜٛٔيف العام )

اترخيو وحىت يومنا ىذا استقطاب عدد من الكفاءات العلمية ادلشهود ذلا ابلرصانة، حىت بلغ عدد 
دريسياً، ومعظمهم من ْحلة األلقاب العلمية دبرتبة )أستاذ( ( تٖٓتدريسيي القسم يف الوقت احلاضر )

 - ٕٓٓٓو )أستاذ مساعد(. فطاًل عن استحداث الدراسات العليا يف القسم يف العام الدراسي  )
( بتخصصي ادلاجستَت التاريخ االسالمي، والتاريخ احلديث، مث استحداث الدكتوراه التاريخ ٕٔٓٓ

( ومت استحداث دراسة الدكتوراه التاريخ احلديث يف ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓاالسالمي يف العام الدراسي )
(، ومازال القسم يرفد ادلؤسسات العلمية والًتبوية خبرجييو من ٕٛٔٓ - ٕٚٔٓالعام الدراسي )

ْحلة شهادات البكالوريوس وادلاجستَت والدكتوراه، فطاًل عن ذلك مت استحداث الدراسة ادلسائية يف 
(، وىو يستقبل الراغبُت يف دراسة العلوم التارخيية حىت ٜٜٜٔ-ٜٜٛٔالقسم يف العام الدراسي )

 .يومنا ىذا
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 احصائيــــة عن القسم :
 

 اعطاء ىيأة التدريس من ْحلة شهادة ادلاجستَت:  (ٔ)
 

 مدرس مساعد مدرس ستاذ مساعدأ أستاذ
/ ٔ / ٖ 

 

 
 اعطاء ىيأة التدريس من ْحلة شهادة الدكتوراه:  (ٕ)

 مدرس استاذ مساعد استاذ
ٔ٘ ٙ ٕ 

 

  ادلوقع الرمسي للقسم : -
https://coehuman.uodiyala.edu.iq/pages?id=382 

 

 للقسم:   االلكًتوين  ربيدال -
                                   @uodiyala.edu.iq4991hs 

  الرؤية والرسالة واألىداف 
 :الرؤية

رؤية قسم التاريخ ىي ربقيق التميز يف الدراسات، والبحوث التارخيية ، وترسيخ الثقافة  إن 
التارخيية األصيلة ، ويسعى القسم إىل تقدمي برانمج تعليمي يعتمد أساليب ومناىج البحث 
العلمي احلديثة يف رلال التاريخ ، ويستخدم طرق تدريس متطورة تستعُت ابلتقنيات احلديثة يف 

والبحث وصواًل إىل زبريج كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية، سواء يف رلال  التدريس
تدريس التاريخ ، أو البحث التارخيي ، أو غَت ذلك من ادلهن اليت تتطلب طبيعتها امتالك 

https://coehuman.uodiyala.edu.iq/pages?id=283
mailto:hs1994@uodiyala.edu.iq
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شاغليها خلفية معلوماتية اترخيية متميزة ، كأعمال السياحة، واآلاثر، والسلك القنصلي 
 . ور احملفوظات، وغَتىاوالدبلوماسي وادلكتبات، ود

من ىنا فإن للقسم رؤية اسًتاتيجية تقوم يف األساس على كيفية ربديد اإشكاالت     
والصعوابت يف أي رلال من رلاالت احلياة االقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية 
وإخطاعها للبحث والدراسة هبدف الوصول إىل فهمها ضمن إطار اترخيي علمي يساعد يف 

كوين رؤية علمية معرفية أتخذ طريقها إىل الواقع العلمي من خالل تلك ادلؤسسة اليت يهمها ت
تقدمي اخلدمة للمجتمع والعمل ألحداث تطور نوعي وكمي يف مجيع مؤسسات اجملتمع اليت 

 .تتحمل مسؤولية النهوض احلطاري ابجملتمع ككل
 :الرسالة

هم يف تلبية احتياجات اجملتمع احمللي، وتطوير إعداد كفاءات متميزة، وأتىيل كوادر وطنية تس
 .ادلهارات البحثية ابستخدام أساليب ادلعرفة احلديثة

 :األىداف
 زبريج كوادر مؤىلة ومتخصصة للعمل يف رلاالت الًتبية والتعليم واإعالم، واآلاثر. 
 أتىيل اخلرجيُت دلرحلة أعلى من الدراسات العليا. 
 ادلراكز البحثية التارخيية دبا حيقق خدمة الوطن  إعداد ابحثُت مؤىلُت للعمل يف

 .واألمة
 أتصيل قيم ادلواطنة وتعزيز اذلوية الوطنية. 
  إعداد ابحثُت متخصصُت إعداد حبوث يف حقول التاريخ ادلختلفة أبساليب عصرية

 خلدمة اجملتمع.
 القيم :  

وال ، ان القيم الذاتية تسهم يف فهم السلوك وتفسَته وابلتاِل يف توجيهو صوب ربقيق اىدافو 
الشخصية و  الذاتية يغرب عن البال ان ىناك عددا من العوامل ادلختلفة تشًتك يف تشكيل القيم

 . عمل( )الدين ،االسرة ،ادلدرسة ،اجلامعة ،ال او ادلؤسسات لألفراد وترسيخها ومن اىم تلك العوامل
ت اليت تعمل على ؤسسامن اىم تلك ادل ادلختلفة،بكلياهتا واقسامها العلمية  اتامعوتعد اجل

 أربعبوصفها البيئة اليت ربتطنهم دلدة  طالهبا،لدى واالجتماعية تشكيل وترسيخ القيم الشخصية 
إذ ال  ادلستقبل،سنوات دراسية اذ تعمل خالذلا على اعدادىم للقيام أبدوار قيادية ابلغة االمهية يف 
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بشخصياهتم لعلوم وادلعارف بل تتجاوز ذلك اىل صقل ىذه العلوم وبلورهتا ابتزويدىم تتوقف عند 
 وتكوينهم.

فهي تؤدي دور احملفزات ،  يف اداء االفراد وادلنظمات السليمة الشخصيةالذاتية و وتؤثر القيم      
ر دبستوى اداء طلبة اجلامعات لذا فأهنا تؤث ، ادلختلفة بيئاهتموالدوافع  لسلوك االفراد واجلماعات يف 

احًتام الوقت اليت تتفرع من و  واالنطباط يم معينة مثل: االصلازفعندما تسود قيف اقسامهم العلمية ، 
واذا كان ادائو االكادديي اىل افطل حاالتو ، فأهنا تدفع الطالب لالرتقاء دبستوى ، القيم النظرية 

االرتقاء هبذا ادلستوى ىو غاية كل ادلنظمات فان القيم الشخصية لدى الطلبة يساعد على فهم 
 سلوكهم وتفسَته وابلتاِل رفع ذلك ادلستوى وتعزيزه.

الطلبة ابدلعارف وادلعلومات ادلختلفة واكساهبم ادلهارات بتزويد  قسم التاريخ امهيةيف  نطلقفمن ىنا ن 
االدارية والسلوكية وادلهنية اليت سبكنهم من اصلاز اعماذلم مستقبال أبعلى قدر شلكن من الكفاءة 

  -والفعالية ومن ىذه القيم ىي :
التارخيية اليت يستنبط منها الدروس والعرب  ابلعلم وادلعرفة ظرية: تعرب عن اىتمام الطالبأ . القيم الن

من اجل استشراف ادلستقبل ، وابلتاِل خلق انسان يهتم بتارخيو واتريخ بلده ، على اعتبار ان التاريخ 
  ىو ىوية الشعوب واالمم .

الىتمام ابلدين كمعُت ب. القيم الدينية ميل الفرد لنيل اجلوانب الروحية وتتجلى ىذه القيمة يف ا
 .يوجو حياة االنسان توجيها صحيحاً  روحي

ت. القيم االجتماعية: اىتمام الفرد ابألخرين وميلو ضلوىم فيحب خدمتهم ويتميز ىؤالء االفراد 
 ابلعطف واحلنان.

 ليكون غنيا.ادلشروعة لوسائل لفرد للحصول على الثروة اباسعي  ث. القيم االقتصادية:
 يتميز بقدرتو على توجيو االفراد. إذون مركزا للقوة ج. القيم السياسية: اىتمام الفرد ابن يك

. القيم اجلمالية: اىتمام الفرد وميلو اىل ما ىو مجيل ويتميز االشخاص الذين تسود عندىم ىذه ح
  القيمة ابلفن واالبتكار واالبداع.

 لتحقيق القيم االتية : يسعى قسم التاريخلذلك 
 االعتزاز ابلًتاث احلطاري والتنوع الثقايف وترسيخ قيم التسامح واالعتدال وادلساواة.  -
 النزاىة والشفافية دبا حيقق العدالة واحلرية االكادديية ادلنطبطة والتعليمات وادلصداقية. -
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وتعزيز الروح الوطنية ووضع ادلصلحة العامة فوق  تعزيز االنتماء الوطٍت لطلبتو والعاملُت فيو -
 ادلصلحة الشخصية .

 . االجيايب بُت مجيع منتسيب القسم االلتزام االخالقي والتسامح واحملبة والتفاعل -
 .لقسم واحلرص على ربقيق التعاون والشراكة بُت مجيع منتسيب االواحد العمل بروح الفريق  -
املُت يف لتدريسيُت والطلبة ومجيع العابلتساوي بُت اتنمية االبداع واالبتكار إباتحة الفرص  -

 .قسم ال
 : لقسملالفلسفة اليت تستند عليها اخلطة االسًتاتيجية خامسا: 
 nectaيتبٌت القسم ادلعايَت األكادديية ومعايَت اجلودة لربانمج تدريب ادلعلم االمريكي  انكتا      

ومعايَت ارباد اجلامعات العربية وفلسفة التعليم العاِل والبحث العلمي العراقية لطمان جودة التعليم 
واالعتماد لتحسُت مستوى اخلدمات التعليمية وذلك لتأىيل خريج القسم ألداء دوره يف ادلنظومة 

 الًتبوية .
 : آلية مجع بياانت اخلطة االسًتاتيجيةسادسا : 

  مثل:االدوات ادلتوافرة ابلقسم جلمع البياانت اعتمدت اخلطة على 
  القسم.ورش العمل واحللقات النقاشية لفريق اعداد اخلطة يف  ●
  شلثلي الطلبة.ادلقابالت الشخصية ألساتذة القسم مع  ●
  ادلوضوعية.ادلالحظات  ●
  وخارجو.رلموعة االستباانت ادلوجهة للمستفيدين من داخل القسم  ●

  تقييم اراء الطالب للمقررات 
  اراء الطلبة يف العملية التعليمية 
  اراء طالب الدراسات العليا يف العملية التعليمية 
 ة التدريس أاراء اعطاء ىي 
  اراء اخلرجيُت يف الربامج اليت مت تدريسها اليهم 
  اراء مستفيدي اخلدمة وسوق العمل 
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 :ولوايت القسم خالل مدة اعداد اخلطة ومقومات النجاح أ:  سابعاً 
 

 : أولويـــــــــات القسم 
ضرورة أتىيل القسم للتطور والتقدم من أجل احلصول على االعتماد األكادديي والعمل على  -

 تطوير جودة العملية التعليمة والبحثية وربسينها . 
سام ادلناظرة وادلراكز البحثية على العمل على عقد االتفاقات الثقافية والعلمية مع االق -

 على مستوى الدراستُت األولية والعليا. معها مشًتكة علمية وإنشاء برامج، ادلستوايت احمللية والعادلية 
التعاون مع ية وربطها بسوق العمل من خالل تفعيل العمل على تسويق خدمات القسم البحث -

 . ة الرصينة لعناية ابلبحوث العلمي، واادلؤسسات ذات العالقة دبخرجات قسم التاريخ 
ابلدورات التدريبية خارج البلد او داخلو ، مع  أعطاء ىيأة التدريسالعمل على اشراك  -

 ربقيق التميز يف األداء البحثي وخدمة اجملتمع. من اجل  ادلؤسسات واجلامعات الرصينة 
 .البٌت التحتية للقسم العمل على ربسُت  -
التوسع ادلستمر يف النشاطات الطالبية وتطوير ادلناىج التعليمية للوصول هبا إىل مراحل  -

 . والعادلية الرصينة االقليمية االقسام ادلناظرةمتقدمة تطاىي يف مستواىا 
 

 : مقومات صلاح اخلطة االسًتاتيجية للقسماثمنا : 
 

االحتياجات والوقوف عليها دلعاجلتها ولطمان إن صلاح أي خطة يتوقف ابلدرجة االساس على ربديد 
 -هتيئة القسم يف ربقيقها ، ولنجاح اخلطة جيب توفَت وربقيق اآليت:

 اّتصاف اخلطة االسًتاتيجية ابلتكامل ، وزلاكاهتا للواقع ، وامكان تطبيقها ، وربديدىا بزمن . -ٔ
وتطبيق برارلها ، وأن أيخذ على وجود كيان إداري يتحمل مسؤولية تفعيل ثقافة ضمان اجلودة ،  -ٕ

 عاتقو دبسؤولية اتمة تطبيق اخلطة االسًتاتيجية ، واصلاحها .
إشاعة القيم اليت زبّص العمل اجلماعي، وتنميتها ، والثقة لدى العاملُت يف القسم  كل حبسب  -ٖ

 ويرىا.  .موقع عملو وزبصصو ، وتوفَت الدعم ادلستمر والالزم لتنفيذ اجراءات ربسُت الكلية وتط
 توفَت الدورات التدريبية ادلستمرة لتنمية مهارات اعطاء ىيأة التدريس والعاملُت يف القسم .  -ٗ
القيام دببادرات هتدف اىل إرضاء مجيع االطراف ذات ادلصلحة مع االلتزام بتأكيد اجلودة وربقيق  -٘

 التميز يف االداء. 
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 : للقسم مراحل اعداد اخلطة االسًتاتيجيةاتسعا : 
 

 تطمن إعداد اخلطة االسًتاتيجية للقسم رلموعة من اإجراءات ادلنهجية وربديد خطوات رئيسة :
 

 أما االجراءات ادلنهجية فتمثلت بـــ :
 تشكيل فريق عمل لوضع اخلطة االسًتاتيجية يف القسم . (ٔ)
 م(. ٕٕٙٓ–ٕٕٔٓأعوام من ) مخسة(ربديد مدة زمنية لتنفيذ اخلطة وىي ) (ٕ)
يف  SWOTالتحليل )الرابعي(  -تشكيل فريق عمل لتحليل البيئة الداخلية  (ٖ)

 القسم.
وورش  واللقاءات، الندوات،االطالع على حصيلة اآلراء اليت اسُتْخلصت من  (ٗ)

 العمل ، وادلقابالت اليت أجريت من لدن سلتلف األطراف .
ليها االطالع عوإاتحة على مجيع منتسيب القسم ، واعمامها  اإعالن عن اخلطة (٘)

وتوعيتهم مجيعا دبفهوم اخلطة االسًتاتيجية ، وأبدوارىم وابداء الرأي يف تفصيالهتا ، 
 فيها . 

تشكيل فريق دلتابعة تنفيذ اخلطة االسًتاتيجية ، وربديد مواقيت للتنفيذ وادلتابعة  (ٙ)
 وفاقًا جلداول معّدة ذلذا الغرض . 

 

 أما اخلطوات الرئيسة فتمثّلت بثالث خطوات بــ :
 دراسة الوضع احلاِل للقسم من خالل ربليل بيئتو .  (ٔ)
 ربديد األىداف االسًتاتيجية .  (ٕ)
 تنفيذ رلموعة من ادلبادرات ، والربامج اليت تقود اىل ربقيق ىذه األىداف .  (ٖ)

 وسيتم تناول ىذه اخلطوات الثالث الرئيسة  ابلتفصيل على وفق اآليت : 
 خالل ربليل بيئتو :اوال: دراسة الوضع احلاِل للقسم من 

ونقاط الطعف والفرص وادلعوقات  طريقة فعالة جدًا دلعرفة نقاط القوة التحليل البيئي للقسم
يساعد على تسليط الطوء عليها ، والفرص اليت ديكن استغالذلا ، وازباذ القسم و  اليت يواجهها

إعداد ربليل البيئة  SWOT، لذا فقد اعتمد القسم التحليل )الرابعي( القرار لكل احلاالت 
 الداخلية واخلارجية للقسم : 
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 SWOTالتحليل )الرابعي( 

 البيئة اخلارجية البيئة الداخلية
 نقاط القوة

Strengths 
 نقاط الطعف

Weaknesses 
 فرص

Opportunities 
 هتديدات

Threats 
 

  أواًل: ربديد عناصر البيئة الداخلية:
زلور التنمية البشرية: ويتطمن اذليكل االداري للقسم بدءًا من رئيس القسم ومقرريو ،  -

 وأعطاء اذليأة التدريسية وموظفي القسم، فطال عن ادلوارد ادلادية للقسم . 
 طلبة القسم ادلستمرون ابلدراسة.  -
 جلنة ضمان اجلودة والقياس والتقومي األكادديي يف القسم .  -
  القسم ومقياس مدى ما حققتو من نتائج. الدراسات العليا يف -

البحث والنشر العلمي للهيئة التدريسية للقسم ، وآلية أتليف الكتب العلمية ، وتقوديها ، 
 ومتابعة نشرىا.

 
 نقاط الطعـف نقاط القــــوة العنصر

 
اهليكللللللللللللللللللللللللللللللللل  

 اإلداري  

ادلكانة االكادديية ادلتميزة اليت حققها  -ٔ
عـــدد مـــن القســـم منـــذ بدايتـــو مـــن خـــالل 

ادلؤسبرات الدوليـة وبـروز قيـادات اكاددييـة 
وعلمية منو على مستوى اجلامعة والكليـة 
 ودبستوى مديري أقسام ومعاوين عميد .

يتطـــــمن اذليكـــــل التنظيمـــــي للقســـــم  -ٕ
تقـدمي خــدمات الــدعم للعمليــة التعليميــة، 
والدراســــات األوليــــة، والدراســــات العليــــا 

د ضــــــعف يف التناســــــب بــــــُت أعــــــدا -ٔ
ذليكل ادلقرر للقسـم بنـاء علـى ادلوظفُت وا

 .االعداد الكبَتة لطلبة القسم
 حاجـــــة الكـــــادر اإداري يف القســـــم -ٕ

إىل مزيد من التدريب إكسـاهبم ادلهـارات 
 الوظيفية واإدارية.

ادلقامــة لتــدريب اذليئــة قلــة الــدورات  -ٖ
 .التدريسية للقسم 
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 والبحث العلمي فيها.
ء ىيــأة تدريســية وجــود كــوادر واعطــا -ٖ

متخصصــــــــــة يف سلتلــــــــــف التخصصــــــــــات 
التارخييـة ادلطلوبــة مـع بعــص التخصصــات 

 الساندة.
وجــود جلنــة ضــمان اجلــودة يف اذليكــل  -ٗ

التنظيمـــي للقســـم إذ تتـــوىل مهـــام التقـــومي 
 الذايت ادلستمر.

وجـــود نشـــرات، ومطـــوايت ولوحـــات  -٘
اعالنيـــة منتشــــرة يف القســـم بــــنّص رســــالة 

بعـــــــص القســـــــم، ورؤيتـــــــو وأىدافـــــــو مـــــــع 
ادلنحــواتت التارخييــة حلقــب اترخييــة سلتلفــة 

. 
مســـــامهة جلـــــان القســـــم الدائمـــــة وال  -ٙ

ــــرارات  ــــة ابزبــــاذ الق ــــة العلمي ســــيما اللجن
 ادلناسبة دلا يطور العملية التعليمية للقسـم

 ويوجد توثيق دبحاضرىا اخلاصة.
مصــــداقية ادلعلومــــات ادلنشــــورة عــــن  -ٚ

الرمســــــــــي يف نظــــــــــام  القســــــــــم يف موقعــــــــــو
(website.) 

وجـــــــــــــود قاعـــــــــــــات للنـــــــــــــدوات،  -ٓٔ
وادلناقشــــات وادلــــؤسبرات مــــزودة أبحــــدث 

 الوسائل.
وجــــــــود قاعــــــــدة بيــــــــاانت وافيــــــــة  -ٔٔ

التدريســــية  وزلدثــــة ابســــتمرار عــــن اذليــــأة

احلاجــــــــــة اىل مزيــــــــــد مــــــــــن الــــــــــدعم  -ٗ
استكمال للمتطلبات الوظيفية ، والسيما 

 البٌت التحتية .
 نقـــــص يف كـــــادر مـــــوظفي اخلـــــدمات -٘

 . ادلنسبُت لقسم التاريخ
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 .للقسم 
ــة للحاســوب -ٕٔ  وجــود سلتــربات علمي

طلبــــــات رلهــــــزة أبحــــــدث الوســــــائل، وادلت
 الالزمة.
ـــــــرض  -ٖٔ ـــــــة لع وجـــــــود وســـــــائل حديث

شــــــو وجلميــــــع احملاضــــــرات علــــــى الــــــداات 
 .القاعات الدراسية

تــــوفر قاعــــات دراســــية مناســــبة وىــــي ٘ٔ
ربــوي مجيــع وســائل التكييــف وادلتطلبــات 

 .اجليدة 
وجــــــود غــــــرف مناســــــبة ومســــــتقلة  -ٙٔ

 .للتدريسيُت 
وجــــــود مكتبــــــة مــــــزودة ابدلصــــــادر  -ٚٔ

ــــــــــة  ــــــــــة وادلراجــــــــــع الالزمــــــــــة للطلب احلديث
 والتدريسيُت.
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 الطلبلة 

 لطلبة ادللتحقـُت للدراسـة يف القسـمتنوع ا -ٔ
وتـــــــوفر الكفـــــــاءات لـــــــديهم يف جوانـــــــب 
الدراســـة والنشـــاطات شلـــا يســـمح بتفعيـــل 
 أو القيام أبي مشروع طاليب أو رلتمعي.

الســتقبال يــتم تشــكيل جلنــة دائمــة ســنواي  -ٕ
ـــــابليتهم  ـــــة اجلـــــدد ومعرفـــــة مـــــدى ق الطلب

 يـدعم القسـم-للدراسة يف قسم التاريخ. 
النشـــاطات الطالبيـــة العلميـــة، والثقافيـــة، 
 والرايضــــــــــية، واالجتماعيــــــــــة والًتبويــــــــــة،

رص علــى زايدة نســبة مشــاركتهم فيهــا وحيـ
. 
ــــــا دبــــــســــــنواًي  القســــــم يشــــــًتك -ٖ ؤسبرا طالبي

تار لبحوث زبرج طلبة ادلرحلة الرابعة ، خيُ 
فيهــــــا البحــــــوث ادلميــــــزة وجيــــــري تكــــــرمي 

 الطلبة الفائزين .
ــة ألعطــاء ىيــأة التــدريس  -ٗ ادلشــاركة الفعال

 يف النشاطات الطالبية.
علـــى تـــوفَت فـــرص الــــتعلم  يعمـــل القســـم -٘

الــــــذايت للطلبـــــــة ومصــــــادره ومســـــــتلزماتو 
ــــــــــــة ،  ــــــــــــة اإلكًتوني ــــــــــــة ، وادلكتب )ادلكتب

 االنًتنت(. 
ـــــاس ر  -ٙ ـــــتم اجـــــراء اســـــتفتاء دوري لقي أي ي

الطلبـــــــة يف ادلقـــــــررات الدراســـــــية ونظـــــــام 
 االمتحاانت.

تطــور اســاليب التــدريس والتقــومي للطلبــة  -ٚ

 اعــداد الطلبــة  ال يتناســب وعــدد اعطــاء -ٔ
دائرة لعدم التزام م قسىيأة التدريس يف ال

ـــــــة االســـــــتيعابية  ـــــــول ادلركـــــــزي ابلطاق القب
   وللقسم للكلية

مجــــود بعــــص ادلقــــررات الدراســــية وعــــدم  -ٕ
ــــــــوجي  ــــــــة التطــــــــور التكنل ربــــــــديثها دلواكب

 والعلمي الذي يشهده العامل .
اب القاعات الدراسية لطلبـة ضعف استيع -ٖ

يف ظــــــل اإعــــــداد  اذلائلــــــة الــــــيت  القســــــم
الكليــة اقســام تفرضــها الــوزارة للقبــول يف 

والــــيت تــــزداد يف كـــــل عــــام وال تلتــــزم دبـــــا 
 ربدده الكلية من طاقة استيعابية . 
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   راحل .يف مجيع ادل
ــــوفر القســــم -ٛ ــــرص الدراســــة ادلســــائية  ي ف

للطلبة إاتحة اجملال إكمال من مل تتهيـأ 
لـو فرصــة إكمــال الدراســة إبسبــام ربصــيلو 

 الدراسي .

 
 
 
 
 
 

الدراسلللللللللللللللللل   
 العليلللل  

 للدراســــات العليــــا يف مقــــرر قســــموجــــود  -ٔ
القســــــــم يكــــــــون مســــــــؤوال عــــــــن طلبــــــــة 

ــــــا ، وحيــــــتف    لفــــــاتدل الدراســــــات العلي
 .تم ربديثها ابستمرار ورقية والكًتونية ي

لدراســات العليــا رلهــزة موجــود قاعــات ل  -ٕ
أبحـــدث االحتياجـــات واألجهـــزة الالزمـــة 

 لسَت زلاضرات التدريسيُت.
دراســـــات العليـــــا الـــــربامج التعليميـــــة يف ال -ٖ

الـــيت يقــــدمها اســـاتذة القســــم متفقـــة مــــع 
 .ىدافووأ ورؤيتو ،رسالتو

ــــرانمج خــــاص بًتصــــُت الر  -ٗ ســــائل وجــــود ب
ـــــــة  ـــــــا يف اجلامعي ـــــــة الدراســـــــات العلي لطلب
مــن خــالل جلنــة متخصصــة دبتابعــة القســم 

نســـب اســـتالذلا فطــــاًل عـــن تقوديهـــا مــــن 

 
كثــرة الكتــب الرمسيــة اخلاصــة ابلدراســات  -ٔ

العليــا شلــا يصـــعب الوقــوف علــى قـــرارات 
 مستقرة وواضحة.

التوسع الكبـَت يف اعـداد طلبـة الدراسـات  -ٕ
 العليا على حساب ادلستوى العلمي .
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ـــــة  ـــــة، واللغويـــــة، والفكري اجلوانـــــب العلمي
 واإحصائية.

علــــــى وجــــــود توصــــــيف  حيــــــرص القســــــم -٘
ررات الدراســـــية للـــــربامج التعليميـــــة وادلقـــــ

 يف الدراسات العليا. اليت يقدمها
قاعـدة  لدى مقرر الدراسات العلياوافر تت -ٙ

ـــأة التدريســـية  بيـــاانت تتعلـــق أبعطـــاء اذلي
 وألقاهبم العلمية ومواقعهم االلكًتونية.

ــــــق بــــــرامج  القســــــمراعــــــي ي -ٚ ضــــــرورة تواف
الدراســات العليــا مــع احتياجــات اجملتمــع 
مــن جهــة والتطــورات االكاددييــة مــن جهــة 

 اثنية. 
 بتحــــــديث برارلــــــو ســــــنوايً  يقــــــوم القســــــم -ٛ

الدراســـية دلـــرحليت ادلاجســـتَت والــــدكتوراه 
   افتتاحها.ادلعلن عن 

ــــا  يشــــجع القســــم -ٜ طلبــــة الدراســــات العلي
علـــى نشـــر أحبـــاثهم ادلســـتلة مـــن الرســـائل 
ـــــــدورات  ـــــــة وغَتىـــــــا ابجملـــــــالت وال العلمي

 العلمية ادلرموقة 
يقوم القسم سـنواي ابإعـالن عـن  -ٓٔ

ادلـــــواد الدراســـــية الداخلـــــة يف االمتحـــــان 
 .  دمُت للدراسات العليا التنافسي للمتق

زيــــع االشــــراف و القســــم بتقــــوم ي -ٔٔ
شــــــرك اعطــــــاء اذليــــــأة ، وي علــــــى طلبتــــــو

التدريســــــية مــــــن الكليــــــات، واجلامعــــــات 
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ــــــة دايىل  االخــــــرى وادلديريــــــة العامــــــة لًتبي
 .دبناقشة رسائل واطاريح طلبتو

علــــــــــى عقــــــــــد  يعمــــــــــل القســــــــــم -ٕٔ
زلاضــرات نوعيــة لطلبــة الدراســات العليــا 
 يف موضوعات مهمة يف حقل زبصصهم.

تطــمُت منــاىج الدراســات العليــا  -ٖٔ
ومقــــرراهتم مــــادة دراســــية بعنــــوان )حلقــــة 
نقاشـــية( لطـــمان اختيـــار عنــــواانت ذات 
قيمــة علميــة وتربويــة، وذلــا ارتبــاط ابلواقــع 
احمللـــي وإثـــراء ىـــذه العنـــواانت وانطـــاجها 

مناقشـــــــــتها والتحـــــــــاور يف  مـــــــــن خـــــــــالل
 مطامينها.

 
 : ربديد االىداف االسًتاتيجيةاثنيا : 

 اذلدف االسًتاتيجي العام:
م( على ربقيق ٕٕٙٓ/ٛ/ٖٔم إىل ٕٕٔٓ/ٜ/ٔيًتكز اذلدف االسًتاتيجي العام للمدة من )   

 / جامعة دايىل مع تفعيلوإعادة ىيكلة وتكامل بناء منظومة قسم التاريخ /كلية الًتبية للعلوم االنسانية
الرايدة يف ار من لتحقيق أعلى درجات الكفاية الداخلية واخلارجية وفًقا دلعايَت عالية ادلستوى، ويف اط

رتقاء بو، مع تعزيز ادلعرفية، والتعليمية والبحثية إىل جانب خدمة اجملتمع واال أدائها دبختلف أدواره
على قيم االصالة  افظةاحملصنيفات احمللية لألقسام ادلتناظرة، ويف اطار يف اطار الت مكانة القسم

 ىذه الغاايت يف رلاالت مخسة رئيسة ىي :  ادلًتسخة يف تراثنا العراقي االصيل ، والسعي إىل ربقيق
 رلال اذليكل اإداري وتطوير قدراتو وإمكاانتو. -ٔ
 رلال شؤون الطلبة يف الدراستُت األولية والعليا. -ٕ
 رلال البحث العلمي وتطوير منظومة التعليم والتعلم. -ٖ
 إرساء نظام جودة األداء وربسينو واالرتقاء بو للحصول على االعتمادية. -ٗ
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 يئة احمللية وخدمة اجملتمع.رلال الب -٘
 

  التفصيلية:األىداف االسًتاتيجية 
  تطوير الربامج، والنظم، واللوائح، وادلناىج الدراسية، والتوسع يف النشاطات واخلدمات

دبا حيقق رؤية القسم، ورسالتو وأىدافو يف رفع  للقسم،الطالبية، وتعزيز الكفاية الداخلية واخلارجية 
وأتىيلهم يف سلتلف ادلستوايت العلمية ،  وادلهنية،مستوايت طلبتو وتنمية قدراهتم العلمية واألكادديية 

 والثقافية واالجتماعية ، لكي يكونوا عناصر اجيابية يف اجملتمع .
 يف القسم وربسينها دبا يرسخ متطلبات  استكمال البنية التحتية ودعم ادلوارد البشرية وادلالية

 رلتمع ادلعرفة . 
  تطوير البحث العلمي واستكمال برامج الدراسات العليا، دبا حيقق اخلطة البحثية واالرتقاء

 ابلعملية البحثية من خالل وحدات البحوث ادلختلفة . 
 عميق مبدأ ادلواطنة، دعم ادلشاركة اجملتمعية مع القطاعات ادلختلفة واجملتمع احمليط من خالل ت

واالندماج، والتواصل، والتفاعل بُت اذليئات وادلؤسسات اجملتمعية ادلعنية دبجال خدمة اجملتمع سبياًل 
الكلية واجلامعة وتوجهاهتا يف ربط ادلؤسسة اجلامعية ابجملتمع و  القسم إىل ربقيق سلتلف غاايت وأىداف

 احمللي من خالل توفَت احتياجات سوق العمل . 
 فادة القصوى من تقنيات االتصاالت وادلعلومات احلديثة اليت تسهم يف تنظيم العمل اإ

 ادلؤسسي، وتطويره وربقيق السرعة ادلبتغاة يف إصلازه .  
  ربديث ادلناىج الدراسية ابستمرار من أجل ترصُت ادلسار العلمي للطلبة وصوال اىل ربقيق

 من اجلوانب األخالقية ، والعلمية ، والثقافية ، وادلعرفية . دلثلى ادلؤملة يف خرجيي القسم ادلواصفات ا
 عاشرا :زلــــــور الطلبــــــة :

يشكل الطالب احملور األساسي لعمل اجلامعات، فتحرص اجلامعات ادلتقدمة على تزويد الطالب    
عو، وتتبع ابدلعارف وتطوير مهارتو ، وقدراتو وشخصيتو ليكون عطًوا فعااًل ومنتًجا خلدمة رلتم

اجلامعات أساليب شىت لتحقيق ذلك ال تقتصر على العمليات التعليمية فقط، ويف ىذا اإطار 
سيحرص القسم على ربقيق ذلك من خالل مزيج متجدد من النشاطات والفعاليات، وذلك كما 

 -اآليت:
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والقي م بعملي   التب دل الطاليب زايدة النش ط   الطالبية والربامج التدريبية، واحمل ضرا  الع مة  [ٔ-]اثنًيا
  ،2023 -2022مع اقس م الت ريخ يف كلي   الرتبية للعلوم االنس نية يف اجل مع   العراقية )الع م الدراسي

 م(:2026 -2025  ،2025 -2024 ،2024 – 2023
) أ ( تفعيل شعبة  األنشطة الطالبية من خالل تفعيل النشاطات الطالبية من مسابقات فنية ، 

وعلمية ومهرجاانت فنية وشعرية وفعاليات سلتلفة وغَتىا، لتمتد طوال أعوام تنفيذ وثقافية، ورايضية، 
 اخلطة ، على أن تتيح فرًصا أكرب للمشاركة الواسعة من جانب الطلبة وفًقا جملاالت اىتمامهم .
لطالب ) ب ( زايدة الربامج التدريبية واحملاضرات العامة والنوعية يف مراحل سلتلفة من ادلدة الدراسية ل

من انحية ادلعارف ادلختلفة ، وادلهارات والقدرات ، مثل تفعيل الذات وبناء الشخصية، مهارات 
االتصال، ومهارات البحث العلمي، وسلوك ادلواطنة، واللغات، واحلاسب اآلِل وغَتىا، وذلك 

ج لتهيئتهم ليستفيد منها اكرب عدد شلكن من طلبة قسم التاريخ، مع إعطاء برامج توجيهية بعد التخرّ 
-ٕٕٕٓلسوق العمل، وىذا يكون طوال مدة اخلطة وبصورة متزايدة حىت هناية العام الدراسي )

 م(.ٖٕٕٓ
-2022، 2022 - 2022إنش ء ق ع   دراسية يف األقس م العلمية )الع م الدراسي   [ٕ-]اثنًيا 

  م( :2023
 

 : زلــــــور ضـــمان اجلــــودة: حادي عشر
يتطمن ىذا احملور العديد من النشاطات والربامج اليت تتم على مدار مدة اخلطة، وفيما             

  -أييت األعمال والربامج وفًقا لألبعاد الزمنية اخلاصة ابخلطة:
 م(:2026-2022نشر ثق فة القي س والتقومي واالعتم د األك دميي )طوال مدة اخلطة   [ٔ-]اثلثًا
نشاط كاًل من أعطاء اذليأة التدريسية ، والطلبة ؛ إذ يتم القياس والتقومي يف عدة يستهدف ىذا ال   

مستوايت، منها تقومي أداء الطلبة ، والتقومي الذايت لألداء، وأعطاء اذليأة التدريسية ، وإسبام ىذا 
 -ادلوضوع ستقوم القسم دبا أييت:

أعطاء ، وتوزيعها على دواتو ، وأمهيتو إعداد كتيبات ومطوايت عن مفاىيم القياس والتقومي ، وأ -
 ىيأة التدريس، مع اإشارة إىل االعتماد األكادديي.

تنظيم زلاضرة نوعية يف كل فصل دراسي يف األقل حيطرىا أعطاء اذليأة التدريسية ابلكلية، وعقد  -
 ورشة عمل سنوية حول نفس ادلوضوع.
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لفعالة يف حطور الدورات التدريبية على ادلشاركة القسم التاريخ  تشجيع اذليأة التدريسية -
 ادلتخصصة واليت تعقدىا الكلية واجلامعة يف إطار برامج اإبداع والتمّيز.

الندوات والورش اخلاصة ابلقياس والتقومي وحطور تشجيع اذليأة التدريسية لقسم التاريخ  -
 اجلامعة وخارجها. اجملال داخلادلؤسبرات ادلتخصصة يف ىذ 

       

يف  ت، واحملاضرات وتدريس طلبة القسماستقطاب ادلتميزين من احملاضرين يف الندوا [ٖ-]اثلثًا
 اختيارىم.الدراسات األولية والعليا على حد سواء وحسن 

 : زلـــــــور الدراســــات العليـــــا اثين عشر :
مة يف الدراس   العلي  يف جلنة علمية مركزية متخصصة مبت بعة الربامج الدراسية املقد تشكيل [ٔ-]رابًعا
 (: مٖٕٕٓ-ٕٕٕٓالعام الدراسي )القسم 

 ) أ ( تشكل ىذه اللجنة من أعطاء اذليأة التدريسية أصحاب الكفاءة واخلربة وادلقدرة العلمية . 
ا ادلاجستَت والدكتوراه( دب)ب ( تقومي مقررات ادلواد الدراسية يف برامج الدراسات العليا دلرحليت ) 

 تلك ادلواد والربامج الدراسية على النهوض بواقع الدراسات العليا من عدمو.يعزز مقدرة 
ادلناظرة داخل اجلامعة وخارجها، القسم مع االقسام )ت ( النظر يف الربامج وادلواد الدراسية ادلتبعة يف 

 الرصينة .فطاًل عن اجلامعات العادلية 
 :زلور البحث والنشر العلمياثلث عشر : 

ود ىذا احملور من احملاور ادلهمة للغاية، دلا يشكلو من أمهية متزايدة، ونظًرا إىل أثره البناء يف جه عدي   
حباث إىل جانب األ، من اخلرجيُت، وخباصة خرجيي الدراسات العليا  التنمية من خالل سلرجات القسم

يف سلتلف التخصصات العلمية ألعطاء اذليأة التدريسية ودلؤلفاهتم العلمية كذلك.  اليت ينتجها القسم
قق ما أييت من برامج لدعم البحث والنشر العلمي خلطة االسًتاتيجية يستهدف القسم أن حيويف إطار ا

 -على مدار اخلطة االسًتاتيجية:
 /طاء اذليأة التدريسية للقسمتشكيل جلنة يف القسم دلتابعة البحوث والكتب ادلؤلفة من قبل اع

 م(:ٖٕٕٓ-ٕٕٕٓ
، فإن أعطاء اذليأة التدريسية يف القسم لغرض متابعة ادلؤلفات والكتب العلمية اليت يصدرىا    

تشكيل ىذه اللجنة سيعزز من دور تلك الكتب وادلؤلفات العلمية خاصة وأن من مهام ىذه اللجنة 
 من شأهنا وشأن الكلية ولَتفع مكانتهما العلمية.تقومي تلك ادلؤلفات والكتب العلمية ليعزز 


