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  :آلمة السيد رئيس الجامعة
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
ا                 ة بيئته ل وحماي ه باب ة جامع ة      ، ان اعداد خطة ستراتيجية عشرية لتنمي ة الريادي ا التجرب لعله

راق    ات الع ستوى جامع ى م لوب    وه، عل ستقبل باس يط للم ق التخط ي طري ى ف ة االول ي اللبن
  .تشارآي مع متخذي القرار في الجامعه من اجل االرتقاء الكامل بجامعتنا 

ه  تراتيجيات  ، وعلي داف وس ن رؤى واه ة م ذه الوثيق ي ه ا ورد ف ذ م ة بتنفي د الجامع تتعه
   .2020 جامعة عالمية بحدود عامىومشاريع غايتها الوصول ال

  
دعوا م وير ن ي تط ذرة متواضعة ف ا ب ىن اهللا ان يجعله ر   بن راق وتزده ي الع الي ف يم الع  التعل

  .وتنمو في ظل عراقنا الجديد 
  
  
  
  
  
  

  نبيل هاشم االعرجي. د.ا
  رئيس الجامعة
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  :عامةمقدمة 
  

ات اي مؤسسة                  ر من اولوي حيث  ، ان وضع خطة ستراتيجية خمسية او عشرية يعتب
وع            ان من خالل هذه الخطة  ت       توضح الرؤى واالهداف وستراتيجيات العمل ونمط ون

ي  طور المشاريع المطلوبة للبنى االرتكازية او لتاهيل العاملين بما ينمي وي        االداء الكل
  . تغيه التخطيط الستراتيجي لهايبوهو ما  ي ويحسن وضعها التنافسللمؤسسة 

  

وار              ه الم ك آاف ه تحري شريةوالمادية   ان التخطيط الستراتيجي للمؤسسة هو عملي د الب
امج زمني        ىوالمعنوية فيها وتوظيفيها باتجاه تحقيق رؤ       واهداف المؤسسة وفق برن

ه                .محدد   سبيها والجهات ذات العالق و هذا يتم من خالل الشراآة الحقيقية مع آافه منت
حة    راآة واض ات ش رة        ، وبالي الل الفت ا خ زام به ة وااللت ذه الخط رار ه م اق ن ث وم

  . بوجود االداره التي بزمنها وضعت هذه الخطة او بادارات الحقةالمخططة لها سواء
  

ة   ل آمؤسسة علمي ة باب ن   ان جامع ك م ا تمل ا وم ن امكاناته تفادة م ى االس ل عل تعم
ة   ارات المتاح ا بالخي ات وربطه داف وتطلع سين   اه اه تح وازن باتج و مت ق نم  لتحقي

اديمي  ستواها االآ سي  و م عها التناف ة    وض الل دراس ن خ ك م وي   وذل ا التنم واقعه
م وضع الخطط        الرؤيا واالهداف والغايات  الستراتيجية     رسموالبيئي وبالتالي     ومن ث

شاريع   رامج والم ذها والب ا لتنفي داف    وبم ستدامة واه ة الم ق التنمي ي تحقي سهم ف ي
   .االلفية للقرن الواحد والعشرين

  

ة  ارت  لذلك ا        ات الجامع ا العلي دا الخطى      ،  ومن خالل قيادته التخطيط      ان تبت في العمل ب
الل  ن خ ستراتيجي م دادال ة اع ره   خط شرية للفت تراتيجية ع  ) 2020-2010( س

شراآ   ا وبال ة بيئته ة وحماي ة الجامع  ةلتنميةالجامع ي رئاس ع دائرت ة  (ة م االداري
  . والتدريبيةوعمداء آلياتها ومدراء مراآزها البحثية) والعلمية 

  

  :جابة على االسئلة االتية  على اال في الخطة ولقد رآزت اليات العمل
  ؟) واقع الحال (اين نحن االن  •
 ؟) الرؤيا واالهداف ( اين نريد ان نذهب  •
 ؟) الخطط والبرامج والمشاريع ( آيف سنصل الى هناك  •
 ؟) التنفيذ والمراقبة ( هل وصلنا فعال  •
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م   فانه يتتطلب المتابعةواجراء تغذية استرجاعية لمعرفة ان م        ،وحتى يتبين لنا ذلك      ا ت
رؤ  ق ال ذه حق ه وتنفي اده   ىتخطيط ى اع اج ال الي نحت ا وبالت د عنه داف او ابتع  وااله

ل    ( النظر واجراء التعديالت على ما خططنا وضمن مراجعه دورية         ى االق ، ) سنوية عل
ه             ومن ثم تحديث الخطة اخذين بنظر االعتبار المستجدات والمتطلبات االضافيه الناجم

  .معاير االداء ومشاآل العمل الجامعي من التغير في طبيعة الحياه و
لذا نرى ان من اهم مستلزمات نجاح هذه الخطة ان يكون هناك تشكيل مؤسسي ثابت          
ى                ة العمل عل يرتبط برئيس الجامعه ويقوم بمتابعة تنفيذ مشاريع الخطة مع امكاني

:  
  .اجراء تعديل في المشاريع المقترحة •
 .اجراء تغير في المشاريع المقترحة •
 . او اضافه مشاريع اخرى الغاء •

ا يحقق رؤ               و اهداف    ىعلى ان يتم هذا بالتنسيق مع الجهات المقترحة للمشاريع وبم
    ولعله من المفيد القول ان هذا التشكيل يمكن ان يكون تحت عنوان  .الخطة

  

   ) .غرفه عمليات التخطيط الستراتيجي في الجامعه( 
  

  :ان هذه الخطة جاءت على شكل تقريرين 
  

ر االولا ام للخط: لتقري ار الع ضمن االط ستراتيجيةت ستوى الجامع ( ة ال ى م  ) ةعل
صيلي للخط ار التف ستراتيجيةواالط تي الجامع( ة ال ستوى رئاس ى م  ةاالداري (ةعل

   ).والتدريبيةةوالكليات والمراآز البحثي ) ةوالعلمي
  ة الستراتيجيةتضمن مشاريع الخط: التقرير الثاني

  

اني  ان الخطوة القاد ل المك ا ستكون اجراء التحلي ذه الخطة بتقريريه از ه د انج ة بع م
  .مخطط اساسي للجامعة  ومواقع المشاريع المختلفة  انشاء اهللاتحديد من ثم للخطة و

ه             ا نحو االفضل ونبتغي ب د لتطوير جامعتن نتمنى ان يكون هذا الجهد فاتحه امل جدي
   ، وما آان هللا ينم و، مرضاة اهللا سبحانه وتعالى 

  

  .ومن اهللا التوفيق 
  فريق العمل
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  الوضع الحالي للجامعة:الفصل االول
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  :الوضع الحالي للجامعة:الفصل االول
  :نبذة تاريخية عن الجامعة: 1.1

وترتبط ضمن تشكيالت وزارة التعليم 25/4/1991 في 119     تأسست جامعة بابل بموجب القرار المرقم 
لسنة ) 40(من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ) 8(بحث العلمي بموجب المادة العالي وال

   -:آليات هي) أربع( وقد ضمت أول تأسيسها 1988
  

 .آلية الفنون الجميلة  .1
 . آلية القانون  .2
 . آلية الهندسة  .3
 . آلية العلوم  .4

  :وهيآلية ) ينعشر(ثم توسعت إلى
 . آلية الطب  .5
 ابن حيان\ آلية التربية .6
 . آلية التربية الرياضية  .7
 .آلية التربية الرياضية .  .8
 . آلية التربية األساسية  .9

 .آلية طب األسنان  .10
 . آلية العلوم للبنات  .11
 .آلية اآلداب  .12
 .آلية الزراعة  .13
 .آلية اإلدارة واالقتصاد  .14
 .آلية الطب البيطري  .15
 .آلية التمريض  .16
  .آلية هندسة المواد  .17
  .ة آلية الدراسات القرآني .18
 .آلية الصيدلة  .19
  تكنلوجيا الحاسباتآلية .20

سانية        (آذلك تتضمن الجامعة مراآز بحثية متعددة      ل للدراسات الحضارية واإلن ة        مرآز باب ز بحوث البيئ  ، مرآ
 10 شقةمع 40 دار و36(يوجد مجمع سكني  ،إضافة لذلك ).مرآز الحاسبة االلكترونية  (ومراآز تدريبية )المحلية
ات ة     ).آرفان ع جامع ل تق ة  ( باب ة العلمي ات المجموع ب آلي ى اغل شتمل عل ذي ي سي وال ع الرئي ي ) الموق ف

ة             )7(قضاء الحلة وتبعد مسافة      ى الطريق حل ة، عل ة الحل م عن مدين انوي            -آل ع الث ع الموق نجف، في حين يق
ة   ة الطبي ات المجموع ل بكلي ي ويتمث ة التعليم شفى الحل رب مست ة ق ة الحل ل مدين م  .داخ د ت ع جدي اك موق وهن

ات   إ شغل بكلي ة الحلة،وسي ل مدين شفى مرجان،داخ اور لمست ع المج و المجم ل وه ة باب ى جامع افته إل ض
سانية  ة اإلن ات        .المجموع ى المزروع وي عل ة تحت ة مفتوح اطق زراعي سي من الموقع الرئي يط ب يح

ة             ع البيئي ض المواق ود بع ى وج افة إل ط الحلة،باإلض ن ش ا م ذ مياهه ي تأخ داول الت جار،وبعض الج واألش
سالم                    (لسياحية القريبة وا يهم ال ل عل راهيم الخلي ام والدة النبي إب ن ابي طالب،ومق ا  ).آمرقد بكر بن علي ب بينم

شفى     ة ومست ث شط الحل الموقع الثال ة،ويحيط ب ر خدمي ات دوائ كنية ومجمع اطق س اني من الموقع الث يط ب يح
  ).راجع الخارطة المرفقة(.مرجان
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  :مؤشرات عن حالة الجامعة: 1.2
  :منتسبي الجامعة وطلبتها: 1.1.2  

  :حالة المنتسبين: 1.2.1.1

 

 إعداد التدريسيين موزعة حسب الشهادة لالعوام الدراسيةيوضح ) 1(جدول  رقم 

  )2009-2008(الى  ) 1992-1991(من 

 المجموع الكلي 

 مج دبلوم عالي ماجستير دآتوراة السنوات

1992-1991 68 85 13 166 

1993-1992 88 124 14 226 

1994-1993 103 152 14 269 

1995-1994 108 198 12 318 

1996-1995 109 201 14 324 

1997-1996 135 201 12 348 

1998-1997 151 163 4 318 

1999-1998 175 155 3 333 

2000-1999 212 162 0 374 
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2001-2000 199 199 0 398 

2002-2001 212 262 0 474 

2003-2002 218 317 0 535 

2004-2003 249 344 0 593 

2005-2004 325 385 0 710 

2006-2005 410 669 0 1079 

2007-2006 505 894 0 1399 

2008-2007 530 957 0 1487 

2009-2008 597 919 0 1516 

     

 
 

 )قسم التخطيط والمتابعة\جامعة بابل:المصدر(
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 اعداد التدريسين حسب اللقب العلمي موزعين على الكلياتيوضح ) 2( جدول  رقم 

 ) العلوم - الهندسة - القانون -الفنون الجميلة ( لكليات 

 علوم  الهندسة القانون الفنون الجميلة

 استاذ السنوات
استاذ 
مدرس مساعد

 مدرس
 استاذ مجمساعد

استاذ 
مدرسمساعد

مدرس 
 استاذ مجمساعد

استاذ 
مدرسمساعد

مدر
س 
مسا
 استاذ مج عد

استاذ 
مساعد

مدر
 س

مدر
س 
مسا
 مج عد

1992-
1991 _ 4 19 26 49   5 15 6 26 _ 2 11 22 35 1 11 23 20 55 

1993-
1992 _ 7 24 32 63 1 5 15 8 29 _ 3 20 25 48 2 14 34 35 85 

1994-
1993 _ 8 25 30 63 1 5 15 8 29 _ 4 18 29 51 1 13 28 31 73 

1995-
1994 _ 8 18 22 48 2 8 11 7 28 1 5 18 28 52 4 15 25 26 70 

1996-
1995 2 6 20 20 48 2 5 11 6 24 2 4 21 23 50 4 14 27 23 68 

1997-
1996 2 8 20 18 48 2 8 11 3 24 2 4 22 26 54 5 18 31 22 76 

1998-
1997 2 12 17 13 44 2 8 7 6 23 2 9 20 18 49 7 15 26 19 67 

1999-
1998 2 17 18 14 51 1 8 10 4 23 2 10 18 17 47 7 16 20 24 67 

2000-
1999 2 20 17 12 51 1 7 8 6 22 2 16 17 21 56 7 18 13 31 69 
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2001-
2000 3 20 16 18 57 1 7 6 7 21 2 13 17 22 54 8 21 12 39 80 

2002-
2001 2 28 9 25 64 1 5 8 13 27 2 19 15 36 72 8 22 14 50 94 

2003-
2002 3 26 11 29 69 3 7 6 24 40 2 24 10 54 90 6 20 17 44 87 

2004-
2003 9 23 10 42 84 2 5 7 23 37 2 26 17 54 99 8 19 12 47 86 

2005-
2004 11 20 21 45 97 2 10 10 20 42 2 26 17 54 99 8 18 21 52 99 

2006-
2005 13 18 25 64 120 2 12 15 26 55 1 35 25 80 1419 26 37 81 153

2007-
2006 15 18 36 67 136 2 13 23 13 51 3 34 31 12619410 31 43 97 181

2008-
2007 18 19 34 75 146 1 15 18 16 50 5 30 50 13922414 29 47 91 181

2009-
2008 21 17 35 71 144 1 15 18 17 51 6 30 52 13722514 30 45 92 181

 ) التربية االساسية - التربية الرياضية - صفي الدين وابن حيان\الطب والتربية( لكليات 

 التربية االساسية التربية الرياضية صفي الدين وابن حيان\التربية الطب

 استاذ السنوات
استاذ 
مدرسمساعد

مدر
س 
مسا
 استاذ مج عد

استاذ 
مدرسمساعد

مدرس 
 استاذ مج اعدمس

استاذ 
مدرسمساعد

مدرس 
 استاذ مجمساعد

استاذ 
مدرسمساعد

مدرس 
 مج مساعد

1992-
1991 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 
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1993-
1992 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1994-
1993 __ 1 2 1 4 1 3 12 21 37 _ 2 5 4 11 _ _ _ _ _ 

1995-
1994 _ 1 7 5 13 2 4 15 27 48 _ 2 5 4 11 1 1 7 37 46 

1996-
1995 _ 1 12 7 20 2 3 14 34 53 _ 1 5 2 8 _ 1 6 42 49 

1997-
1996 __ 3 10 9 22 1 5 17 29 52 _ 4 4 2 10 _ 4 10 43 57 

1998-
1997 _ 7 9 10 26 2 9 20 18 49 _ 6 1 3 10 _ 3 8 33 44 

1999-
1998 _ 10 16 10 36 2 11 24 12 49 1 5 2 5 13 _ 3 18 18 39 

2000-
1999 _ 15 29 14 58 3 16 26 8 53 2 5 2 8 17 _ 5 15 19 39 

2001-
2000 1 18 27 15 61 3 21 18 13 55 2 6 2 16 26 _ 5 16 12 33 

2002-
2001 1 25 26 22 74 2 21 19 21 63 2 6 2 17 27 1 8 16 11 36 

2003-
2002 1 24 27 22 74 4 23 17 28 72 2 6 3 16 27 1 12 11 14 38 

2004-
2003 2 28 26 17 73 7 28 20 35 90 3 6 5 15 29 _ 14 12 15 41 

2005-
2004 4 33 31 25 93 7 34 20 31 92 4 6 9 16 35 _ 14 10 15 39 

2006-
2005 4 36 37 33 1107 41 23 24 95 5 6 16 8 35 _ 18 14 51 83 
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2007-
2006 5 38 58 39 1407 48 41 110 2064 8 21 20 53 _ 21 18 48 87 

2008-
2007 7 38 80 35 1609 47 39 107 2024 11 22 22 59 1 22 12 50 85 

2009-
2008 7 39 80 32 1589 47 39 107 2024 11 21 23 59 1 22 12 50 85 

                     

  
 )  االداب - االدارة واالقتصاد - علوم البنات -طب االسنان ( لكليات 

 االداب االدارة واالقتصاد  علوم البنات طب االسنان

 استاذ السنوات
استاذ 
مدرسمساعد

مدرس 
 استاذ مجمساعد

استاذ 
مدرسمساعد

مدرس 
 استاذ مجمساعد

استاذ 
مدرسمساعد

مدرس 
 استاذ مجمساعد

استاذ 
درسممساعد

مدرس 
 مجمساعد

1992-
1991 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1993-
1992 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1994-
1993 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1995-
1994 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1996-
1995 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1997-
1996 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1998-
1997 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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1999-
1998 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2000-
1999 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2001-
2000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2002-
2001 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2003-
2002 _ 1 2 13 16           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2004-
2003 _ 1 2 14 17 1 2 1 11 15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2005-
2004 _ 1 2 17 20 2 8 5 22 37 _ _ _ _ _ _ 6 3 2 11 

2006-
2005 _ 1 3 27 31 1 12 13 64 90 1 6 6 11 24 _ 6 6 18 30 

2007-
2006 _ 1 9 26 36 2 13 17 107 1393 7 7 10 27 _ 6 7 18 31 

2008-
2007 0 2 7 32 41 2 14 20 69 1052 5 11 10 28 0 8 9 19 36 

2009-
2008 0 2 12 29 43 2 14 21 68 1052 5 12 10 29 0 8 10 20 38 

 ) هندسة المواد - التمريض -طري  الطب البي-الزراعة ( لكليات 

 هندسة المواد التمريض الطب البيطري الزراعة السنوات

 
 استاذ

استاذ 
مدرسمساعد

مدرس 
 استاذ مجمساعد

استاذ 
مدرسمساعد

مدرس 
 استاذ مجمساعد

استاذ 
مدرسمساعد

مدرس 
استاذ مجمساعد

استاذ 
مدرسمساعد

مدر
 مجس 
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م
سا
عد

1992-
1991 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

1993-
1992 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

1994-
1993 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

1995-
1994 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

1996-
1995 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

1997-
1996 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

1998-
1997 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

1999-
1998 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

2000-
1999 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

2001-
2000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

2002-
2001 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

2003-
2002 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 
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2004-
2003 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

2005-
2004 2 8 4 9 23 _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

2006-
2005 2 10 10 50 72 _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

2007-
2006 3 11 9 50 73 0 0 0 9 9 0 1 1 4 6 1 1 6 9 17 

2008-
2007 3 15 13 48 79 0 2 0 14 16 0 2 1 4 7 0 3 6 1423 

2009-
2008 4 15 16 45 80 0 2 0 14 16 0 2 1 4 7 0 2 7 1423 

     ) رئاسة الجامعة -    تكنلوجيا الحاسبات- الصيدلة -الدراسات القرآنية ( لكليات 

     رئاسة الجامعة الصيدلة الدراسات القرانية

مدرساستاذ مساعد استاذ السنوات
مدرس 
استاذ مجمساعد

استاذ 
مدرسمساعد

مدرس 
استاذ مجمساعد

استاذ 
مدرسمساعد

مدرس 
   مجمساعد

1992-
1991 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1  

1993-
1992 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1     

1994-
1993 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1     

1995-
1994 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1     

1996-
1995 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 2 4     
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1997-
1996 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 3 5     

1998-
1997 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 2 3 6     

1999-
1998 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 3 3 8     

2000-
1999 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 5 2 9     

2001-
2000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 2 6 11     

2002-
2001 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 2 12 17     

2003-
2002 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 20 22     

2004-
2003 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 20 22     

2005-
2004 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2   20 23     

2006-
2005 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 2 35 40     

2007-
2006 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 2 40 45     

2008-
2007 0 4 6 10 20 1 0 0 0 1 1 2 11 31 45     

2009-
2008 0 4 6 10 20 1 0 0 0 1 1 3 10 34 48     

  
 )قسم التخطيط والمتابعة\جامعة بابل:المصدر( 
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اجمالي عدد التدريسيين موزع حسب السنوات

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1992-
1991

1993-
1992

1994-
1993

1995-
1994

1996-
1995

1997-
1996

1998-
1997

1999-
1998

2000-
1999

2001-
2000

2002-
2001

2003-
2002

2004-
2003

2005-
2004

2006-
2005

2007-
2006

2008-
2007

2009-
2008

اجمالي عدد التدريسيين  

  
اجمالي عدد الموظفين موزع حسب السنوات
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لالعوام ) فني ، اداري ، خدمي ( إعداد الموظفين حسب المسمى الوظيفي يوضح ) 3(جدول  رقم 

 )2009-2008(الى ) 1992-1991(الدراسية من 

 مج خدمي اداري فني السنوات

1992-1991 190 206 108 504 

1993-1992 341 242 154 737 

1994-1993 411 390 _ 801 

1995-1994 512 416 _ 928 

1996-1995 629 638 _ 1267 

1997-1996 628 552 _ 1180 

1998-1997 650 538 _ 1188 

1999-1998 710 539 _ 1249 

2000-1999 747 583 _ 1330 

2001-2000 699 587 _ 1286 

2002-2001 744 600 _ 1344 

2003-2002 839 590 _ 1429 

2004-2003 893 478 199 1570 
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2005-2004 1061 428 242 1731 

2006-2005 1372 1184 300 2856 

2007-2006 1501 1121 275 2897 

2008 – 20071342 1160 288 2790 

2009 – 20081327 1343 276 2946 

     

 )قسم التخطيط والمتابعة\جامعة بابل:المصدر(
  

  : نسب التغير في أعداد التدريسيين
   نسب التغير في أعداد التدريسيينيوضح) 4(جدول  رقم 

نسبة الزيادة السنوية بأعداد التدريسيين               المجموع الكلي  السنة  التسلسل

1  1991-1992 166    

2  1992-1993 226  36  

3  1993-1994 269  19  

4  1994-1995 318  18  

5  1995-1996 324  2  

6  1996-1997 348  7  

7  1997-1998 318  -9  

8  1998-1999 333  5  

9  1999-2000 374  12  

10  2000-2001 398  6  

11  2001-2002 474  19  

12  2002-2003 535  13  

13  2003-2004 593  11  

14  2004-2005 710  20  

15  2005-2006 1079  52  
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16  2006-2007 1399  30  

17  2007-2008 1489  6  

18  2008-2009 1516  2  

 تدريسي وتطور الى أن بلغ 166 1992-1991بلغ عدد التدريسيين في بداية تأسيس الجامعة في 
ولقد ، تدريسي أي تضاعف بحدود تسعة مرات من سنة األساس 1516 الى 2009-2008في سنة 

متفاوتة حيث ظهرت أعلى  نسبة زيادة سنوية بالتدريسيين " أظهرت الزيادة بالتدريسيين نسبا
 والتي 1998-1997أما اقل نسبة زيادة فكانت في سنة % 52 والتي بلغت 2005/2006لسنة 
وهذا ما يفسر فترة الحصار االقتصادي على البلد ومغادرة الكفاءات العلمية والفنية % 9آانت 

في أعداد التدريسيين ليس في جامعة بابل فقط  بل في " واضحا" للعمل خارج البلد مما سبب نقصا
عراقية في تلك الفترة أما موضوع التذبذب في نسبة الزيادة فهي ترجع الى آافة الجامعات ال

  .القرارات والسياسات اإلدارية الصادرة من الجهات العليا والوزارة وغيرها 
  )خدميين ، إداريين ، فنيين ( نسب التغير في أعداد الموظفين

  الموظفين نسب التغير في أعداد يوضح) 5(جدول  رقم 
  

  نسبة الزيادة السنوية  المجاميع  اتالسنــــو  ت

1  1991-1992  504  -  

2  1992-1993  737  46%  

3  1993-1994  801  2  

4  1994-1995  928  16  

5  1995-1996  1267  37  

6  1996-1997  1180  -7  

7  1997-1998  1188  1  

8  1998-1999  1249  5  

9  1999-2000  1330  6  

10  2000-2001  1286  -3  

11  2001-2002  1344  4  

12  2002-2003  1429  6  

13  2003-2004  1570  10  

14  2004-2005  1731  10  

15  2005-2006  2856  65  

16  2006-2007  2897  2  

17  2007-2008  2790  -4  

18  2008-2009  2946  6  
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ذبا ة تذب ي الجامع ين ف وظفين المعين داد الم ام الدراسي" واضحا" أظهرت أع ان الع د آ -2005وق
ادة        قد شهد اآبر نسبة   2006 سبة الزي ل    65% زيادة بإعداد الموظفين حيث بلغت ن ا آانت اق  بينم

ي    ام الدراس ي الع ي ف ادة ه ادة   1996/1997زي سبة الزي ت ن ث بلغ اثير  ) 7%-( حي ين ت ذا يب وه
الهم واالنخراط في سوق  رك أعم ى ت وظفين ال ع بعض الم ا دف د مم ى البل صادي  عل الحصار االقت

 وذلك لنفس   2000/2001وقد ظهرت نسب أخرى متدنية في سنة        .العمل لسد احتياجاتهم المعيشية     
ام الدراسي                غ      2007/2008السبب أعاله أما النقص في الموظفين الحاصل للع ذي بل م  ) 4-( وال فل

وا            الهم ليكون وا أعم ومي وترآ وداألجر الي انوا ضمن  عق يكن له تفسير سوى أن بعض الموظفين آ
  .  في الشرطة أو الحراسات األمنية

  

 :حالة الطلبة :2.1.21.
 

   يوضح) 6(جدول  رقم 
الى  ) 1992 - 1991(إعداد طلبة الدراسات االولية  المقبولين والمتخرجين لالعوام الدراسية من 

)2008 - 2009(  

 المتخرجين المقبولين السنوات

1992 – 1991 769 164 

1993 - 1992 860 503 

1994 – 1993 1031 507 

1995 - 1994  1871 642 

1996 – 1995 1843 657 

1997 – 1996 1695 927 

1998 – 1997 1678 1263 

1999 - 1998 1570 1475 
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2000 – 1999 1485 1475 

2001 – 2000 1366 1686 

2002 – 2001 1714 1722 

2003 – 2002 1923 1980 

2004 – 2003 3201 1994 

2005 – 2004 2689 1903 

2006 – 2005 3299 1854 

2007 – 2006 3150 2704 

2008 – 2007 3652 2763 

 ــ 2697 2008 – 2009

   

 
 )قسم التخطيط والمتابعة\جامعة بابل:المصدر(
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   يوضح) 7(جدول  رقم 
الى  ) 1992 - 1991(إعداد طلبة الدراسات العليا المقبولين والمتخرجين لالعوام الدراسية من 

)2008 - 2009(  

 متخرجين مقبولين

 دآتوراه ماجستير مجموع دآتوراه ماجستير السنوات
مجمو

 ع

1992 - 1991 0 0 0 0 0 0 

1993 - 1992 0 0 0 0 0 0 

1994 - 1993 21 0 21 0 0 0 

1995 - 1994  0 0 0 0 0 0 

1996 - 1995 0 0 0 0 0 0 

1997 - 1996 0 0 0 0 0 0 

1998 - 1997 117 15 132 27 1 28 

1999 - 1998 0 0 0 0 0 0 

2000 - 1999 0 0 0 0 0 0 

2001 - 2000 128 6 134 100 2 102 

2002 - 2001 116 20 136 122 7 129 

2003 - 2002 211 38 249 122 15 137 
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2004 - 2003 178 38 216 124 13 137 

2005 - 2004 60 15 75 138 12 150 

2006 – 2005 103 25 128 165 34 199 

2007 – 2006 206 0 206 318 65 383 

2008 – 2007 147 32 179 125 45 170 

2009 – 2008 285 98 383 0 0 0 

 )قسم التخطيط والمتابعة\جامعة بابل:المصدر(
 
  
  
  
  
  
  
  
 



 31

اجمالي عدد الطلبة المقبولين والمتخرجين للدراسات العليا موزع حسب السنوات
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  :نسب التغيرفي اعداد  الطلبة
  طلبة الدراسات االوليه •

  
  نسب التغيرفي اعداد  طلبة الدراسات االوليهيوضح) 8(جدول  رقم 

نسبة الزيادة   أعداد الطلبة  السنوات
  السنوية

أعداد الطلبة 
  نالمتخرجي

نسبة الزيادة 
  السنوية

1991/1992  769  _  164  _  

1992/1993  865  12  503  206  

1993/1994  1031  20  507  1  

1994/1995  1871  81  642  27  

1995/1996  1843  -1  657  2  

1996/1997  1695  -8  927  41  

1997/1998  1678  -1  1263  36  

1998/1999  1570  -6  1475  17  

1999/2000  1485  -5  1475  _  

2000/2001  1366  -8  1686  14  

2001/2002  1714  25  1722  2  

2002/2003  1923  12  1980  15  

2003/2004  3201  66  1994  1  

2004/2005  2689  -16  1903  -5  

2005/2006  3299  20  1854  -3  

2006/2007  3150  -5  2704  46  

2007/2008  3652  16  2763  2  
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قبولين للسنوات حيث ظهر أن في العام الدراسي لقد أظهرت األرقام تذبذب بأعداد الطلبة الم
 حيث 2004/2005وآانت أدنى نسبة هي في العام الدراسي % 81 بلغت نسبة الزيادة 1994/1995
وال يمكن ان نعزو هذا التذبذب  اإل لسياسة    القبول المتبعة بالجامعة  حيث تم قبول %  16-بلغت 

اما اآلن فقد . وآذلك فتحت الدراسات المسائية لتلك السنوات أعداد هائلة من الطلبة العرب والمغتربين 
استقرت الدراسة على األعداد المذآورةفي الجدول السابق وحسب أعداد الطلبة المتدفقة من الثانويات 
ونوع األسئلة الوزارية التي تسمح بخروج أو  أنحسار طلبة ذات أعداد آثيرة الى الكليات  وآان 

مني  قد لعب دورًا هامًا في  تقليص أو زيادة أعداد الطلبة المقبولين و توزيعهم اإلرهاب  والوضع األ
وآذلك ، على الكليات آما ان انحسار أعداد الطلبة العرب واألجانب قد لعب دورًا آبيرًا في هذا الشأن

أما ما .الغاء معظم الكليات للدراسات المسائية فيها ادى الى حدوث هذا التذبذب الواضح في األرقام 
 وبلغت في العام 1991/1992 طالبًا العام الدراسي 164يخص أعداد الطلبة الخريجين فقد آانت 

 طالبًا وطالبة وقد شهدت السنوات المذآورة تذبذبًا ايضًا نتيجة 2763 حوالي 2007/2008الدراسي 
 وهي 1992/1993للخريجين في سنة  الظروف المذآورة اعاله حيث بلغت اعلى نسبة الزيادة السنوية

 وآانت 2004/2005وذلك للعام الدراسي % 5-بينما بلغت أدنى نسبة للخريجين هو % 206
المبررات في ذلك عديدة أهمها تقلص عدد  الطلبة العرب واألجانب وآذلك الغاء الدراسات المسائية في 

       . الجامعة وتحجيم القبول ادى الى هذا التذبذب الواضح في اعداد الخريجين
   

 طلبة الدراسات العليا  •
 العليا نسب التغيرفي اعداد  طلبة الدراسات يوضح) 9(جدول  رقم 

  
نسبة الزيادة   المقبولين  السنوات التسلسل

  السنوية
نسبة الزيادة   متخرجين

  السنوية

1  1993-1994  21  -  -  -  

2  1994-1995  0  -  0  -  

3  1995-1996  0  -  0  -  

4  1996-1997  0  -  0  -  

5  1997-1998  132  -  28  -  

6  1998-1999  0  -  0  -  

7  1999-2000  0  -  0  -  

8  2000-2001  143  -  102  -  

9  2001-2002  136  -5  129  26  

10  2002-2003  249  83  137  6  

11  2003-2004  216  -13  137  -  

12  2004-2005  75  -62  150  9  

13  2005-2006  128  71  199  33  

14  2006-2007  206  61  383  92  
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15  2007-2008  179  -13  170  -56  

16  2008-2009  383  114  0  -  

 )قسم التخطيط والمتابعة\جامعة بابل:المصدر(
  

هناك تذبذب واضح في أعداد طلبة الدراسات العليا المقبولين وذلك خاضع للظروف االستثنائية 
ابتدأ القبول في الدراسات العليا في . التي مر بها البلد مما انعكس على المستوى العلمي والدراسي

بالزيادة والنقصان حيث آانت أعلى نسبةزيادة طالب ثم استمر ) 21(بعدد 1994-1993سنة 
وذلك في %) 62-( ثم تناقصت النسبة إلـى  2003-2002في العام الدراسي % ) 83( سنوية هي

  .  مما يعكس التذبذب الواضح في القبول في الدراسات العليا2005-2004العام الدراسي 
  

 التحديات السابقة حيث بلغت أعلى خاضعة لنفس" أما المتخرجين من الدراسات العليا فهي أيضا
للتذبذب حيث آانت في " آما خضعت أيضا% ) 92( بنسبة 2007-2006نسبة للعام الدراسي 

وهذا التذبذب الواضح راجع إلى عوامل عديدة والتي ذآرت  ) 56-  (2008-2007العام الدراسي 
  بالنسبة للطلبة والتدريسيين" سابقا

  
 :اإلطار المؤسسي:1.2.2

 
  : الجهاز التنفيذي واإلداري في الجامعة منيتكون

   مجلس الجامعة-ا
ة        ة الجامع د سياس ه تحدي ة وواجبات ي الجامع ة ف ة وعلمي لطة إداري ى س و أعل          وه

  .وإدارتها 
                                                 

  الوحدات األآاديمية للجامعة-ب 
  
  - :آلية الفنون الجميلة. 1

ي           ام الدراس ي الع ة ف يس الكلي م تأس ة  1981-1980                   ت ى الجامع ع إل  لتتب
ي  ام الدراس ي الع صرية وف ام  1987-1986المستن ي الع ة وف ة الكوف ت بجامع  ارتبط

 التحقت بجامعة بابل وتهدف الكلية الى تاهيل عناصر علمية فنية           1992-1991الدراسي  
  -:لتربوية وتضم األقسام التاليةلرفد مالآات المؤسسات الفنية وا

  .قسم التربية الفنية . 1 
  .قسم الفنون التشكيلية . 2 
  .قسم الفنون المسرحية . 3 
  .قسم الفنون والتربية المنزلية . 4 
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  - :آلية القانون. 2
ام   ضمن جامعة الكوفة وفي ال     1988 -1987                      تم تأسيس الكلية في العام الدراسي        ع

ة             1992-1991الدراسي   ات العلمي ل المالآ  التحقت بجامعة بابل وتهدف الكلية إلى تأهي
  -:القانونية في المحاآم والدوائر والمؤسسات الرسمية وتضم الفروع التالية

  .فرع القانون العام . 1
  .فرع القانون الخاص . 2

  
   -:آلية الهندسة. 3

ام الدراسي                       1988عام                      تم تأسيس الكلية في      ة وفي الع  آانت تابعة إلى جامعة الكوف
ن    1991-1992 ر م ات القط ة احتياج ى تلبي ة إل دف الكلي ل وته ة باب ت بجامع  التحق

  -:وتضم الكلية األقسام التالية المهندسين المتخصصين علميا ومهنيا
   .قسم الهندسة المدنية. 1                     

  . سة الميكانيكية قسم الهند. 2
  .قسم الهندسة الكهربائية . 3
  .قسم  هندسة المواد . 4
  .قسم الهندسة الكهروآيمياوية . 5

  .قسم هندسة البيئة . 6       
  .قسم الهندسة المعمارية . 7       

  
  

   - :آلية العلوم. 4
ام      ي ع ة ف يس الكلي م تأس ة   1988                     ت ى جامع ة إل ت تابع ام    وآان ي الع ة وف  الكوف

 التحقت بجامعة بابل وتهدف الكلية إلى تلبية احتياجات القطر من           1992-1991الدراسي  
ة                     صلة بتخصصاتهم العلمي ة ذات ال ة المشاريع اإلنتاجي ى خدم درة عل ديهم الق خريجين ل

  - :وتضم الكلية األقسام التالية
  .قسم علوم الحاسبات . 1 
  .قسم  علوم الكيمياء . 2 
  .قسم علوم الحياة . 3 
  .قسم علوم الفيزياء . 4 
  .قسم علم األرض التطبيقي . 5 

  
  - : آلية الطب .5

ات       1994-1993                     تم تأسيس الكلية في العام الدراسي         وتهدف الكلية إلى إعداد مالآ
 -:طبية مؤهلة مهنيا وتضم الكلية الفروع التالية

 .فرع الطب الباطني. 1
 . الجراحة فرع. 2
 .فرع النسائية . 3
 .فرع األطفال . 4
 .فرع األمراض . 5
 .فرع التشريح . 6
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 .فرع األدوية . 7
 .فرع الفسلجة . 8
 .فرع الكيمياء . 9

  .فرع االحياء المجهرية . 10
  .فرع طب المجتمع . 11      

  
  -:صفي الدين\آلية التربية. 6

ة   بعد انقسام   2010-2009اسي              تم تأسيس الكلية في العام الدر      ة التربي  التي   آلي
سبين للعمل في           1994-1993تاسست ة من المن ات تربوي ى إعداد مالآ  وتهدف الكلية إل

  - :وتضم الكلية األقسام التالية المدارس المتوسطة واإلعدادية
 .قسم اللغة العربية  .1
 .قسم اللغة اإلنكليزية  .2
 .قسم الجغرافية  .3
 .قسم التاريخ  .4
 .م التربوية والنفسية قسم العلو .5

  
  -:ابن حيان \آلية التربية. 7

ي     ام الدراس ي الع ة ف يس الكلي م تأس سام  2010-2009ت د انق ة بع ة التربي ي آلي  الت
سبين للعمل في           1994-1993تاسست ة من المن ات تربوي ى إعداد مالآ  وتهدف الكلية إل

  - :وتضم الكلية األقسام التالية المدارس المتوسطة واإلعدادية
 .قسم الرياضيات    .1
 .قسم الفيزياء .   2

  
  - :آلية التربية الرياضية. 8

ام الدراسي    ي الع ة ف م تأسيس الكلي داد  1994-1993                        ت ى إع ة إل دف الكلي  وته
ة    طة واإلعدادي دارس المتوس ي الم ل ف سبين للعم ن المن ًا م دنيًا ومهني ة ب ات مؤهل  مالآ

  -:تاليةوتضم الكلية الفروع ال
 فرع األلعاب الفردية. 1
 فرع األلعاب الفرقية. 2
 فرع العلوم النظرية. 3
  

  -:آلية التربية األساسية.  9
ات       1994-1993                     تم تأسيس الكلية في العام الدراسي         وتهدف الكلية إلى إعداد مالآ

ؤهلهم ألدا  ي ت ارات الت رات والمه ارف والخب ون المع ة يملك ة تربوي امهم العلمي ء مه
  -:وتضم الكلية األقسام التالية والتربوية
 .  قسم اللغة العربية -1       
 . قسم اللغة اإلنكليزية -2     
 . قسم العلوم العامة -3     
 . قسم التاريخ -4     
 . قسم الجغرافية -5     
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  . فرع العلوم التربوية والنفسية -6     
  

  -:آلية طب األسنان. 10
ام الدراسي     ي الع ة ف م تأسيس الكلي ريج  2003-2002                      ت ى تخ ة إل دف الكلي  وته

  -:أطباء أسنان ناجحين في مجال تطبيقاتهم المهنية وتضم لكلية الفروع التالية 
 .فرع صناعة األسنان  .1
 .فرع إمراض اللثة  .2
 .  فرع جراحة الفم و الوجه والفكين  .3
 .سنان تشريح األسنان فرع ترميم ومعالجة األ .4
 .فرع تقويم األسنان وطب أسنان األطفال  .5
 .فرع التشخيص الفمي وأمراض الفم واألشعة  .6
 .فرع العلوم األساسية  .7
  . فرع األحياء المجهرية  .8

 
   -:آلية العلوم للبنات. 11

ي      ام الدراس ي الع ة ف يس الكلي م تأس دف الكل2003-2002                               ت ى   وته ة إل ي
ضم           ة وت شاريع العلمي ذ الم ى إدارة وتنفي درة عل ديهم الق ة ل ات علمي ريج مالآ تخ

  -:األقسام التالية
 .قسم علوم الحاسبات  .1
 .قسم علوم الكيمياء  .2
 .قسم علوم الحياة  .3
 .قسم علوم الفيزياء الليزرية  .4

 
  -:آلية اآلداب. .12

ام الدر       ى غرس         2005-2004اسي                           تم تأسيس الكلية في الع ة إل  وتهدف الكلي
ر       ي النظ دي ف ة الحس النق ي وتنمي ث العلم زام البح ة والت ن المعرف ث ع روح البح
ة             سام التالي وم اإلنسانيةوتضم االق احثين في العل والتفكير وتتولى إعداد مختصين وب

:-  
 .قسم اللغة العربية . 1
 .قسم علم اآلثار . 2
 .قسم علم االجتماع . 3

 
  -:لية الزراعةآ. 13

ام الدراسي             ة في الع ى إعداد         2005-2004                          تم تأسيس الكلي ة إل  وتهدف الكلي
  -:آوادر  متخصصة تمارس دورها العلمي والمهني وتضم االقسام التالية 

 .قسم التربة والمياه  .1
 .قسم اإلنتاج الحيواني  .2
 .قسم المحاصيل الحقلية  .3
 .ل قسم البستنة والنخي .4
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  -:آلية اإلدارة واالقتصاد.14
 وتهدف إلى إعداد مالآات 2006-2005                                       تم تأسيس الكلية في العام الدراسي 

مؤهلة للعمل في دوائر الدولة المالية وتلبية احتياجات القطر من هذه الكوادر وتضم 
  -:االقسام التالية 

  .قسم العلوم المالية والنقدية . 1                            
  .قسم االدارة الصناعية  . 2                            

                                 
  - :آلية الطب البيطري.15

 وتهدف إلى إعداد آوادر مؤهلة للعمل في 2007                                    تم تأسيس الكلية في عام 
  -:وتضم الفروع التالية  سسات ذات االختصاصالمؤ

 .فرع األمراض  .1
 .فرع األدوية  .2
 .فرع الطب الباطني  .3
 .فرع األحياء المجهرية  .4
 .فرع التشريح  .5
 .فرع الفسلجة  .6
 .فرع الكيمياء  .7
 .فرع الطفيليات  .8
 .فرع التوليد البيطري  .9

 .فرع الجراحة  .10
 .فرع الصحة العامة  .11
12.  
  

  -:آلية التمريض.16
 وتهدف إلى إعداد آفاءات تمريضية مؤهلة 2007                  تم تأسيس الكلية في العام            

  -:للعمل في المؤسسات الصحية والتعليمية وتضم الفروع التالية 
 .أسس التمريض  .1
 .تمريض البالغين  .2
 .تمريض األطفال  .3
 .تمريض نسائية وتوليد  .4
 .تمريض الصحة النفسية والعقلية  .5
 .مجتمع تمريض صحة ال .6
 .العلوم الطبية األساسية  .7

  
  -:آلية هندسة المواد.17

 وتهدف إلى تلبية احتياجات القطر من المهندسين 2007                   تم تأسيس الكلية عام 
                       -:ذوي أالختصاص وتضم األقسام التالية 

 .قسم هندسة المواد المعدنية . 1
  .المعدنية قسم هندسة المواد ال. 2
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  - :آلية الدراسات القرآنية.18
ام الدراسي الحالي           ى      2009-2008         استحدثت الكلية في الع ة إل  وتهدف الكلي

د                          ي ترف ا والت ة فيه صات القائم ي التخص ة ف ة والبحثي ات العلمي داد المالآ إع
ة              ررات التربي المؤسسات التربوية بكادر تدريسي لديه القدرة الكافية على تدريس مق

  -:اإلسالمية  وتضم األقسام التالية 
  .آن قسم علوم القر. 1                   
  .قسم  لغة القرآن  . 2                   

  
   - :آلية الصيدلة. 19

ام          2009-2008     استحدثت الكلية في العام الدراسي        ة في الع ول الطلب   وسيتم قب
  .   انشاء اهللا 2010-2009الدراسي 

  -:تكنلوجيا الحاسباتآلية . 20
-2010ول الطلبة في العام الدراسي  وسيتم قب2010-2009استحدثت الكلية في العام الدراسي  

   انشاء اهللا2011
   المراآز والمديريات واألقسام التابعة لرئاسة الجامعة-ج
  -:الدوائر واألقسام والمراآز التابعة لرئيس الجامعة . 1
  

  المديرية أو المرآز أو القسم أو الشعبة أو الوحدة  ت

  مجلة الجامعة.1

  مرآز بحوث البيئة المحلية.2

   الحاسبة االلكترونيةمرآز.3

  مرآز بابل للدراسات الحضارية واإلنسانية.4

  مديرية االقسام الداخلية.5

  الترقيات العلمية.6

  قسم الشؤون الهندسية.7

  قسم الرقابة الداخلية.8

  قسم اإلعالم.9

  شعبة السيطرة المخزنية.10

  شعبة الحماية الجامعية.11
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   - :جامعة للشؤون اإلدارية والماليةاألقسام التابعة لمساعد رئيس ال. 2
      

  المديرية أو القسم أو الشعبة أو الوحدة  ت
  قسم التخطيط والمتابعة   1
  قسم الشؤون القانونية واالدارية  2
  قسم الشؤون المالية  3
  قسم الخدمات العامة  4
  شعبة االسكان المرآزي  5
  المعلوماتيةشعبة  6

  
  عة لمساعد رئيس الجامعة للشؤون العلميةاألقسام والمراآز التاب : -3

       
     

  المديرية أو القسم أو الشعبة أو الوحدة  ت
  قسم الشؤون العلمية والعالقات الثقافية  1
  قسم الدراسات العليا  2
   شؤون الطلبة والتسجيل قسم  3
  المكتبة المرآزية  4
  مديرية األنشطة الفنية والرياضية  5
  تمرمرآز التعليم المس  6
  قسم تقويم االداء  7

  المكتبة المرآزية  

  
  
  
  
  
  
  



 41

  



 42

  :حالة بيئة الجامعة : 1.2.3     
 

  -: الجوانب البيئية لجامعة بابل 
  -:وآما يأتي )الدهون، الكاز ، البنزين ،  وتشمل آل من الطاقة الكهربائية :  Energy: الطاقة   - أ

ة  ة الكهربائي غ استهالك الطا  - :الطاق د بل ة   لق ة في الجامع ة الكهربائي سكني  (ق ضمنها استهالك المجمع ال بحدود ) وي
ار خالل سنة ) 23.922( ون دين درها 2008ملي ادة ق سابقة 2007عن سنة % 10 وبزي ادة ال ى من الزي  وهي أعل

  % 6البالغة 
ة بحدود             -:البنزين زين في الجامع ر خالل سنة       ) 58267( لقد بلغ استهالك البن دره    2008لت ادة ق عن  % 33ا  وبزي

  . 76سنة 
درها      2008لتر خالل سنة    ) 279390(لقد بلغ استهالك الكاز في الجامعة بحدود         : الكاز ادة ق عن سنة    % 2.8 وبزي

   .%126 وهي اقل بكثير من الزيادة السابقة البالغة 2007
ر خالل سنة        6639لقد بلغ استهالك الدهون في الجامعة بحدود         : الدهون درها    2008 لت ادة ق عن سنة    % 29  وبزي
   %. 203 وهي اقل بكثير عن الزيادات السابقة البالغة 2007

ة          :  Transportation :النقل -ب املين في الجامع ة وسيارات الع سيارات الخاصة بالجامع ة ال ى حرآ ويشتمل عل
ازا                        اث الغ ة وانبع ى استهالك الطاق ؤثر عل ة ت ذه الحرآ ة وه ة   والسيارات التي تنقل الطلبة من والى الجامع ت المختلف

  .CO2 . SO2. NO2وخاصة غازات 
  Air Quality:  نوعية الهواء -جـ

ة                ا المختلف ة         ،   تتأثر نوعية الهواء بحرآة النقل المتولدة بسبب وجود الجامعة في مواقعه م توضيح دور حرآ د ت وق
دات والم     .النقل في التسبب بانبعاث الغازات     ازات  وهو المول اث الغ ه    ، طاعم  وهناك مصدر أخر النبع ول ان ويمكن الق

  -:المنبعثة في الجامعة آانت من خالل العمليات اآلتية ) CO2( فان غازات الدفيئة  2008خالل  سنة 
   ساعات يوميا 3) = باص(تشغيل السيارات  •
 . ساعات يوميا 6) = حمل(تشغيل السيارات  •
 . ساعات يوميا 6-4= تشغيل المولدات  •
 . ساعات يوميا 4= تشغيل الطباخات في المطاعم  •

  .إضافة إلى تأثير تشغيل باقي أنواع السيارات المشار إليها في الفقرة السابقة وبساعات تشغيل غير محددة 
  
   Hazardous Materials المواد الخطرة -د

ه حسب ماصرح ب    ، توجد آميات من المواد الكيماوية والبايلوجية والمشعة في مختبرات الجامعة       ه وهي بكميات مختبري
ة                      ، مسؤولي المختبرات    ا فهي ذات طبيع ا يتعرض له سان حينم ى اإلن ة وعل وان قسم منها ذات تأثيرات ضارة على البيئ

  .سامة أو حارقة أو متفجرة  
ة خالل سنة    : Solid Wastes المخلفات الصلبة -ه طن  ) 1920( بحدود 8200 بلغت آمية المخلفات الصلبة في الجامع

  ) .ضمنها مخلفات المجمع السكنيب(،طن) 160(يا بحدود يوم وشهر/  طن 8أي بحدود 
ع                    ى موق إن هذه المخلفات تجمع في موقع تجميع خلف البزل قرب البيت الحيواني ضمن موقع الجامعة الرئيسي إضافة إل

  .وال توجد عملية طمر او حرق للمخلفات . أخر خلف قسم الهندسة الكهربائية
درها   8200بند خالل سنة  ) 4664(رق في الجامعة بحدود  بلغ استهالك الو: Paper الورق -_و ادة ق عن  % 50 وبزي

وجهين  % 7 وهي أعلى بكثير من الزيادة السابقة البالغة 2007سنة    Double sidingآما إن هناك أجهزة استنساخ ب
  .4عدد 
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ضراء -ز اطق الخ دائق والمن اطق ال  :الح دائق والمن ساحات الح ن م ة ع ات متكامل د بيان ة    ال توج ن نوعي ضراء وال ع خ
م                   . النباتات المزروعة  ان موجودا اصال حيث ل ذي آ ا وال الموجود منه افي ب ام الك ا وعدم االهتم از بقلته وبشكل عام تمت

  .   تشهد الجامعة اية اضافات ملحوضة خالل العقدين االخيرين
   Water: المياه -ح

  )لمجمع السكنيويضمنها استهالك ا((بلغت آمية المياه المستعملة في الجامعة
شرية وسقي الحدائق وإغراض أخرى ضمن         4800000 بحدود   2008 خالل سنة     لتر آمياه إلغراض االستخدامات الب

ع الرئيسي     / منظومة توزيع المياه الصالحة للشرب ألبنية الجامعة         وفر أي معلومات عن               .الموق م تت ع فل اقي المواق ا ب أم
اه الم ة للمي دة معالجة مرآزي د وح ك وتوج سي ذل ع الرئي ي الموق ة ف ات . تخلف ام خزان ستخدم نظ ع األخرى في ا المواق أم

  .التعفين والمرتبطة بالشبكة الخاصة بالمجاري في المدينة
  Environmental Finance التمويل البيئي -ك

ة   ة لإلغراض البيئي صات المالي ة التخصي ة ( بلغت قيم ة ، تنظيف الجامع وازم زراعي دائق والمت، ل ات صيانة الح ، نزه
درها     ) 92.985(  بحدود 2008في الجامعة خالل سنة  ) تخصيصات لمرآز بحوث البيئة      ادة ق ار وبزي ون دين % 109ملي

  % 69 وأآثر من الزيادة السابقة البالغة 2007عن سنة 
  Environmental Education  التعليم والوعي البيئي -ط

في جامعة بابل ببعض األنشطة التي تخص مجال التعليم والبحث   شارك مرآز بحوث البيئة وآلية العلوم وجهات أخرى 
  والوعي البيئي آالبحوث والدورات والندوات والحلقات الدراسية واالستشارات والمؤتمرات العلمية 
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  :الميزانية والتخصيصات:1.2.4
  الميزانيــــة التشغيـــليــــةآشــــــــف بمصروفــــات لحســـــاب يوضح) 10(جدول  رقم 

 
  
  ت

  
  السنة

  
  المبلغ

   دينار1716919961  2003  1
   دينار14072168667  2004  2
   دينار16527878850  2005  3
   دينار18966166618  2006  4
    دينار31786315662  2007  5
    دينار68442625795  2008  6

 )قسم الشؤون المالية\جامعة بابل:المصدر(
 

 آشــــــــف بمصروفــــات لحســـــاب الخطة االستثمارية واعـــــــادة االعمــــــــــــــار يوضح) 11(قم جدول  ر
 

  
  ت

  
  السنة

  
  المبلغ

    دينار1655801429  2001  1
   دينار4655678717  2002  2
    دينار578597242  2003  3
   دينار2459646766  2004  4
   دينار7155785356  2005  5
  دينار3626170097  2006  6
   دينار1587662765  2007  7
   دينار15516569492  2008  8

  )قسم الشؤون المالية\جامعة بابل:المصدر(
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 مصروفــــات لحســـــاب الخطة االستثمارية واعـــــــادة االعمــــــــــــــارتطورال يوضح) 12(جدول  رقم 

  
  التخصيصات السنوية  السنة

  )مليار دينار( 
  %لنسبة المئوية ا

2003  1,718  -  

2004  14,072  719  

2005  16,528  17  

2006  18,966  15  

2007  31,786  68  

2008  68,443  115  

  
ى  2003مليار دينار سنة   ) 1,718( تظهر األرقام أعاله تضاعف المبالغ الخاصة بالميزانية التشغيلية من   ) 68,443( إل

ضعف وهو ما أنعكس على أداء الجامعة من حيث تطبيق          )30(الميزانية بحوالي    أي تضاعفت    2008مليار دينار في سنة     
  .نظام أدارة الجودة وتطبيق نظام الخدمة الجامعية  والحوافز األخرى 

سنة              ل ل ة باب سنوية لجامع غ المصروف        ) 25( حوالي    2008      ولقد بلغت التخصيصات االستثمارية ال ار وبل ار دين ملي
سنه      الفعلي للمنهاج االس    ك ال سبة صرف بلغت            )15(تثماري لتل اراي بن ار دين ا التخصيصات االستثمارية       % 60ملي ام

ايس            )8( فقد بلغت    2009لسنة   ة م ا لغاي ي منه ار أي    ) 3,500(  حوالي  2009/مليار دينار بلغ المصروف الفعل ملياردين
   %. 45بنسبة صرف تقدر 

  

   :المانحين:1.2.5  
   

  2008المبالغ المستلمة بالعملة األجنبية والمحلية خارج الموازنة لعام آشف ب يوضح) 13(جدول  رقم 
   

  
ت

  
  المبلغ

  
  تاريخ االستالم

  الجهة المانحة

  بغداد/ السفارة البريطانية   2/3/2008   دوالر25000دينار مايعادل 30500000 1
  مكتب رئيس الجمهورية  3/12/2008   دينار100000000 2

  
  
  )م الشؤون الماليةقس\جامعة بابل:المصدر(

  
دود   ت بح د آان انحين فق ا بخصوص الم ا ) 130,500( أم ار منه ون دين ة  ) 30,500( ملي سفارة البريطاني ن ال ة م مقدم

  .مليون دينار مقدمة من مكتب رئيس الجمهورية وهي مبالغ قليلة التفي باالحتياجات الكثيرة الخاصة بالجامعة ) 100(و
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  :حالة األمن في الجامعة: 1.2.6
                                                               

    شعبة امن وحماية الجامعة 
  :المدخل 

ان العمل االمني في مؤسسة علمية وثقافية وحضارية آجامعة بابل تختلف عن باقي المؤسسات االخرى من حيث 
 )االمني ( لعمل الوظيفي اسلوب التعامل ونوع العمل الوظيفي بالرغم من تشابه التسمية في ا

  :الغاية
وضع الية عمل وبيان آافة متطلبات العمل في شعبة امن وحماية الجامعة وبغية وضع آافة االوامر والتعليمات للعاملين 

  وللمراجعين من اجل نظام امني متكامل
  :المسؤليات 

  طلبة/ مؤظفين/ استاذة / حماية االشخاص -1
 حماية المستمسكات -2
 حماية المنشات -3
 لسيرة الذاتية والسلوك العاما -4

  :الوصف الوظيفي
  حرس جامعي -1
 حرس ليلي -2
 حماية شخصية -3

  :الهيكل التنظيمي
  .المكتب -1
 ).الكاميرات ( وحدة السيطرة والمراقبة  -2
 .وحدة االتصاالت -3
 المتابعة -4
 االشراف الموقعي -5

  القوى الساندة
  حماية منشات بابل -1
 .مرآز المنتصر/ شرطة االقضية  -2
 .مفرزة المرور -3
   امن الجامعاتشعبة -4

  المواقع المراد حمايتها
   حله نجف -المدخل / المحيط / المداخل /  الحرم الجامعي-1
   تقاطع نادر–طالبات /  االقسام الداخلية -2
  )ع( شارع االمام علي –طالب /  االقسام الداخلية -3
  قرية  مانع وفزع/ آلية العلوم للبنات -4
  60شارع / اداب / زراعة / االقسام الدراسية -5
   آلية الطب ، آلية طب االسنان ، آلية التمريض ، الصيدلة ، حي االسكان-6
   60شارع /  آلية الفنون الجميلة -7
  .حي مصطفى راغب /  آلية االداب -8
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  موقع مرجان /قسم اللغة االنكليزية /  االدارة واالقتصاد -9
   60 الحي السكني شارع -10
   . حي الجمعية– الحي السكني -11
   ناحية القاسم – آلية الطب البيطري -12
  حي الكرامة /  دار السيد رئيس الجامعة -13

  :االرتباط
تربط شعبة امن وحماية الجامعة  من آافة النواحي بمكتب رئيس الجامعة ومن الناحية الفنية بمديريةحماية  -1

  منشات محافظة بابل
  :القانون 

العامة ويعتبر الحرم الجامعي احد هذه المحرمات حيث يمنع حمل وتداول ينص القانون الخاص بالحماية على الحرمات 
ري داخل الحرم ونظرا يأي نوع من انواع السالح الجارج والقاتل او ادوات العنف ويمنع استخدام الموبايل التصو

  ر  يتم توزيع سالح الحماية على الكليات ويتم استخدامة بامالبلدللضروف االمنية غير المستقرة في 
  :الية العمل 

التعامل في الجامعة مع استاذ وموظف وطالب ومراجع يجب ان يكون بشفافية والتعامل الحسن وامتصاص حاالت 
  الغضب 

  الجامعة فيها آافة الثقافات واالفكار واالعراف والمعتقدات وهذا يتطلب التعامل بالحسنى والعمل الدؤب والدقيق والحازم
  كافة اشكالهحيث يمنع النشاط السياسي ب -
 الجامعة خارج التحزب والتسيس -
 تجنب آل مامن شانه اثارة الفتنه الطائفية  -

  :المعوقات 
  التوسع في افتتاح اقسام وآليات جديدة مع اعمار بنايات جديدة دون تعيين افراد للحماية والحراسات -
 العمل بنظام العمل بالكاميرات في مجمعات الجامعة الخارجية  -
 شف عن المتفجراتتحديث ادوات الك -
 اجهزة سونار للكشف -

  المخاطر التي تتعرض لها الجامعة 
---------------------------------   

تعرضت الجامعة في الفترة الماضية عشرات المرات من العدوان المسلح واالشتباك لوال اليقظة والحذر  -
  .بكر والجهة الغربية والتصدي لهم وبكافة األسلحة واالندفاع الفدائي وخاصة من جهة إمام 

 .الطائفية والتحزب  -
 .الموبايل / الورقي / التهديد عن طريق وسائل عدة منها  -
 .ن والزائرين يالوسائل الال أخالقية  المنقولة عبر الموبايل والتصرف الال مسؤول من قبل الطلبة والموظف -
 .الجامعة بث المنشورات واإلعالن الورقي والالفتات من خالل مسميات خارج مسمى  -
 .تهديد األساتذة  -
 .المظاهرة واالعتصام ألسباب غير موضوعية وبصيغة عبثية دون الحالة الديمقراطية  -
 .دخول الطلبة العشوائي في وقت واحد والتجمع  -
 .التجمع والتكتل في األقسام الداخلية  -
 .السيارات المفخخة  -
 .الحزام الناسف  -
 .األسلحة النارية والجارحة  -
-  
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  ة أمن وحماية الجامعة مستقبل شعب
---------------------------------   

  .الحرس الجامعي ظاهرة حضارية ومطبقة عالميا حيث ال استغناء عن الحرس ال في حالة السلم أو الطوارئ  -
لو نأخذ نموذجا للحرس الجامعي للدول العربية مثال جامعة القاهرة يكون المالك بقيادة لواء مع إلحاق الجامعة  -

 .مرآز شرطة متخصص ب
 -:وألجل تطوير الحرس الجامعي يتطلب  -

  .دورات أآاديمية عسكرية   .1
 .دورات باراسايكولوجي   .2
 .زي موحد  .3
 .زيادة العدد نتيجة التوسع في الكليات واألقسام المدنية  .4
 .أجهزة سونار وفحص  .5

  . إلى مديرية ومن أجل ديمومة العمل والتنسيق الجيد نقترح تطوير الهيكل التنظيمي من شعبة
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 2008مؤشرات عن تنفيذ خطة الجامعة للعام الدراسي   : 1.3
  :ي المخطط والمتحقق الفعل2009/

  

                                                   :المقدمة : 1.3.1       
  

د         قامت شعبة التخطيط في قسم التخطيط والمتابعة بوضع خطوط عامة           لمسيرة الجامعة من الخطط السنوية والخمسية وق
  .ارتأيناتقييم هذه المسيرة التنموية للجامعة واحتساب نسب النمو والتنفيذ لهذه الخطط ولكافة األنشطة الخاصة بالجامعة 

ام الدراسي     ل للع ة باب ة جامع شطة خط رات الخاصة بأن سبنا المؤش د احت ي 2009 /2008وق ق الفعل ط والمتحق   المخط
م             ة والمعلومات التي ت ات والجهات ذات العالق ونسبة االنجاز لهذه النشاطات من خالل االستمارات التي أرسلت إلى الكلي

سنة        . الحصول عليها واستخالص نسبة مئوية لكل نشاط       ة لل وفرة بخطة الجامع ة المعلومات المت  2008وقد تمت مقارن
ة بحي    2009/ ام           حيث اعتبرنا هذه النسب آمؤشرات عام ودة ضمن مجموعة األرق ام المفق ا بعض األرق ؤثر عليه م ت ث ل

شمل                       ، التي احتسبت بموجبها النسب      سية ت ا رئي شطة خمسة منه ى سبعة أن ة إل شطة الخاصة بالجامع وقد تم تقسيم األن
ا   ة له سب المتحقق ت الن ات وآان ة الكلي شؤون الهندس % 41آاف ة وال سام الداخلي ا األق ين وهم شاطين المتبقي م والن ية ت

  % .44دمجهما مع نشاطات الجامعة بحيث أصبحت سبعة أنشطة وارتفعت نسبة تحقيق األهداف لعموم الجامعة إلى 
ا                  د حاولن ة وق شطة الجامع ة أن شمل آاف ا لي ذي أنجز بجامعتن ة وال ر متابع قامت بتنفيذ هذه الدراسة شعبة التخطيط آتقري

ي طموحات الجامع ي تلب ى الت صورة المثل ة مدى إخراجه بال ستقبلية ولمعرف ذ الخطط الم ة مسيرة تنفي ة متابع ة إلمكاني
  .ونسبة التقدم الحاصل في الجامعة من آافة الوجوه 

د     ذا الجه ذ ه ات بتنفي ن إمكاني ا م اح لن ا أت وري لم ب الجب عد طال دآتور س ة ال يط والمتابع سم التخط دير ق سيد م شكر ال ن
ستـار           ـد ال ـاء عب سيدة إب شكر ال ا ن ى        ) باحث علمي   .  م(واخراجه آم ال الخاصة بالدراسة عل ة األعم ذ آاف ا بتنفي لقيامه

  .الحاسبة االلكترونية راجين أن تسهم هذه الدراسة في وضع لبنة صغيرة في البناء الشامخ بابل 
  ومن اهللا التوفيق

  حسن عبود وتوت 
                            شعبة التخطيط                                                                         

   2009/ 2                                   ت

                :عامة  خالصة تنفيذ خطة الجامعة بصورة : 1.3.2
  

  :31/8/2009 ولغاية 1/9/2008المبتدئة في 2009 /2008خالصة تنفيذ خطة جامعة بابل للعام الدراسي  
ين               بلغت نسبة تنفيذ خ    - طة القبول للدراسات األولية والدراسات العليا واالحتياجات من التدريسيين واالحتياجات من الفني

ين           % 46واإلداريين والخدميين      وقد أثرت على هذه النسبة االحتياجات من التدريسيين واالحتياجات من الفنيين واإلداري
  .والخدميين لتكون بهذه النسبة الواطئة 

ذ     - سبة تنفي ذ                       أما ن الي التنفي غ إجم د بل ة فق ا التقديري ة ومساحتها وآلفته ة المطلوب رات واألجهزة المختبري  خطة المختب
  .وهو ما تمثل الواقع الفعلي للمختبرات واألجهزة المختبرية % 30
  
ة وال                        - ات الخدمي ذ القاعات الدراسية والبناي ة والتي تتعلق بنسب تنفي شاءات المطلوب ات   أما بخصوص األبنية واإلن بناي

ذ  سبة التنفي د بلغت ن ا  % 29األخرى فق يتم إدراجه ث س ا حي ية فيه شؤون الهندس شاريع ال دم إدراج م ى ع باإلضافة إل
  .بصورة مستقلة 

  .لنفس الفترة المذآورة % 65 أما األنشطة العلمية المخططة والمتحقق منها فقد بلغت نسبة التنفيذ -
   % .38لمتحقق منها خالل الفترة المذآورة فقد بلغت نسبة التنفيذ  وبخصوص الفروع واألقسام المخطط فتحها وا-
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ل           ل                  % 44وبلغت نسبة تنفيذ الخطة على مستوى جامعة باب شاطات آ ة الن ساب النسب األصلية لكاف ا بإحت ا قمن ًا إنن علم
  )2( على حدة وآما موضح بالجدول رقم 
م   فهي نسب تجميعية من     ) 13( أما النسب الموضحة في جدول رقم        ًا       ) 2( جدول رق ا مؤشرًا عام األصلي والتي أعطتن

  .على مستوى النشاطات وعلى مستوى الجامعة بصورة عامة 
  .%44 على مستوى جامعة بابل هي  2009 /2008نسبة التنفيذ العامة النجاز الخطة السنوية  ان 

  
   )14( جدول رقم 

   وحسب النشاطات2009 / 2008خالصة نتائج تنفيذ خطة جامعة بابل للعام الدراسي 
  

 النسبة المئوية لالنجاز النشاط ت

1 
خطة قبول الدراسات األولية والعليا 

 %46 والتدريسيين والموظفين 

 %30خطة تنفيذ المختبرات واألجهزة المختبرية 2

3 
خطة تنفيذ األبنية واإلنشاءات للكليات عدا 

 %29 مشاريع الشؤون الهندسية

 %65 علمية خطة تنفيذ األنشطة ال 4

5 
خطة تنفيذ فتح الفروع واألقسام في 

 الكليات
من ضمنها الفروع واألقسام38%   

  التي تم فتحها ولم تكن بالخطة

 %67  خطة تنفيذ أنشطة األقسام الداخلية  6

 %59  خطة تنفيذ مشاريع الشؤون الهندسية 7
  

خالصة نتائج تنفيذ خطة جامعة بابل للعام الدراسي ٢٠٠٨-٢٠٠٩ حسب النشاطات
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واألجهزة المختبرية
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خطة تنفيذ فتح الفروعخطة تنفيذ األنشطة العلمية 
واألقسام في الكليات

خطة تنفيذ أنشطة األقسام
الداخلية 

خطة تنفيذ مشاريع الشؤون
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متسلسلة١
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   )15( جدول رقم 
   على مستوى النشاطات2009 /2008 للعام الدراسي خالصة تنفيذ خطة جامعة بابل حسب النشاطات

  الدراسات االولية والعليا والتدريسيين والموظفين 

 المخطط الوحدة النشاط ت
الفعلي 
 النسبة المئوية المتحقق

1 
خطة القبول للدراسات 

 %73 2810 3843 طالب األولية
 %85 306 360 طالب خطة القبول للدراسات العليا 2
 %16 74 477 تدريسي ات من التدريسيناالحتياج 3

4 
االحتياجات من الفنيين 
 %11 132 1207 موظف واالداريين والخدميين

 المختبرات واالجهزة المختبرية المطلوبة
 %34 43 124 مختبر عدد المختبرات المطلوبة 5
 %21 2048 9828 2ممساحة المختبرات المطلوبة  6

7 
الكلفة التقديرية للمختبرات 

 دينار.م المطلوبة
21,806 
 مليار دينار

مليار 2,667 
 %12 دينار

8 
عدد االجهزة والمعدات 

 1364 2953 جهاز المطلوبة
لم تدخل آلية التمريض بهذه 46%*

 النسبة

9 
الكلفة التقديرية لالجهزة 
 %39 5,294 13,533 دينار.م والمعدات المطلوبة

 االبنية واالنشاءات***

ة المطلوبة القاعات الدراسي10
قاعة 

 %17 ** 19 112دراسية 

 البنايات االدارية المطلوبة 11
بنايات أو 
 %43 42 85 غرف

12
البنايات الخدمية والبنايات 

 االخرى المطلوبة 

بنايات أو 
غرفة أو 
 %28 22 80 مسقفات

 االنشطة العلمية المخططه والمتحققة
 %82 1631 1972 نشاط عدد االنشطة العلمية 13
 %96 16088 16717 مشترك عدد المشترآين14
 %16 262 1,688 دينار.م آلف االنشطة العلمية15

 الفروع واالقسام المخطط والمتحقق منها خارج الخطة

16

الفروع واالقسام المخطط 
 2008والمتحقق منها خالل 

/2009 
قسم أو 
 36 فرع 

خارج الخطة 5
+9  38% 

17
 / 2008ة لألقسام الداخلية للعام الدراسي نسبة تنفيذ األهداف المخطط

2009  67% 
 %59 نسبة التنفيذ االهداف للشؤون الهندسية لنفس السنة 18
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 جهاز والمتحقق منها هو 144376لم تدخل آلية التمريض بهذه النسبة الن المطلوب من  االجهزه من قبلهم هو * 
  %2 جهازأي بنسبة تحقق تقدر بـ 247

 الزراعة بهذه النسبة لعدم اآتمال البنايات المطلوبة والتي تتضمن تتضمن قاعات دراسية وادارية لم تدخل آلية** 
  %.80وخدمية وغيرها وبنسبة تنفيذ تقدر ب

 للمشاريع التي حصل عليها نسبة إنجاز أما المشاريع المتوقفة والتي 2009 و2008احتسبت نسبة التنفيذ لسنتي ***
  4ر بها فلم تدخل ضمن هذه النسبة                                                      قيد األعالن والتي لم يباش

  
خطة الدراسات االولية والعليا والتدريسيين والموظفين 
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نسبة تنفيذ المختبرات واالجهزة المختبرية    
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خطة االبنية واالنشاءات  
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البنايات الخدمية والبنايات االخرى المطلوبة البنايات االدارية المطلوبة القاعات الدراسية المطلوبة 
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المخطط
المتحقق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 54

خطة القبول للدراسات األولية والعليا  واالحتياجات من  : 1.3.3
  :والخدميين التدريسيين والفنيين واإلداريين 

  
ام    ة للع ات األولي ول للدراس ة القب ت خط ق   ) 3843 (2008/2009بلغ غ المتحق ين بل ي ح ة ف ب وطالب ب 2810طال  طال

  % .73وطالبة وبنسبة تحقق 
غ المتحقق             ) 360(أما خطة القبول في الدراسات العليا فقد آان المخطط           ة في حين بل ة    ) 306(طالب وطالب طالب وطالب

غ       % ) 85( وبنسبة تحقق    د بل د ب    ) 477(أما االحتياجات من التدريسيين فق ًال      تدريسي وق غ المتحقق فع تدريسي   ) 74(ل
ان          % ) 16(وبنسبة تحقق بلغت       د آ غ     ) 1207(أما االحتياجات من الفنيين واإلداريين والخدميين فق موظف في حين بل

الً  ق فع ت    ) 132( المتحق ق بلغ سبة تحق ف وبن ات      %) 11(موظ ى التعيين صادية عل ة االقت اس األزم سر انعك ذا يف وه
  .نية االعتيادية واالستثمارية وما تبعها من إجراءات  وتحديدها بسبب تقليص الميزا

م    % 46بلغت مجمل خطة القبول في هذا القطاع والمتحقق فعًال لكافة األنشطة المذآورة أعاله               يوضح   ) 3( والجدول رق
 . ذلك حسب الكليات 
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  2009 / 2008لسنوية أستمارة تقييم الخطة ا ) 16( جدول رقم  جامعة بابل
   قسم التخطيط والمتابعة

 شعبة التخطيط
خطة القبول في الدراسات االولية والعليا واالحتياجات من التدريسيين والفنيين واالداريين 

   والخدميين
    خطة القبول للدراسات 

 االولية
      خطة القبول للدراسات 

 يسييناالحتياجات من التدر العليا
االحتياجات من الفنيين 
 واالداريين والخدميين

    الكليات  ت
   في 
الخطة

المتحقق 
 الفعلي 

النسبة 
%المئوية

   في 
الخطة 

 
المتحقق 
الفعلي 

النسبة 
%المئوية

  في 
الخطة 

المتحقق 
 الفعلي

النسبة 
%المئوية

   في 
الخطة 

المتحقق 
 الفعلي

النسبة 
%المئوية

1 
آلية التربية 

 9 3 32 0 _ 2 75 43 57 65 324 500 الفنية

 3 1 33 100 1 1 115 23 20 76 142 188 آلية القانون 2

 1 2 142 9 5 56 105 39 37 65 299 460آلية الهندسة 3
 _ _ _ 0 _ 20 32 32 100 79 326 414 آلية العلوم 4

5 
التربية 
 0 _ 42 0 _ 5 191 46 24 80 100 125 الرياضية

 0 _ 188 2 1 60 96 70 73 85 299 350 آليةالتربية 6

7 
التربية 
 6 3 53 10 3 29 67 8 12 70 280 401 االساسية

 8 4 51 11 9 83 123 38 31 88 79 90 آليةالطب 8
 15 5 34 0 _ 14 _ _ _ 79 46 58 طب االسنان 9

 78 40 51 100 2 _ 116 7 6 70 191 271 علوم البنات10

 5 3 66 20 10 49 _ _ _ 55 147 268 آليةالزراعة11

 0 _ 52 0 _ 28 _ _ _ 100 146 145 آليةاالداب12

13
االدارة 
 1 1 81 %5 1 22 _ _ _ 85 104 122 واالقتصاد
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14
الطب 
 5 7 136 9 6 68 _ _ _ 63 50 80 البيطري

 15 16 104 90 9 10 _ _ _ 73 58 79 التمريض15
 33 30 91 20 3 15 _ _ _ 47 66 140هندسة المواد16

17
الدراسات 
 33 17 51 160 24 15 _ _ _ 100 153 152 القرآنية

 %11 132 1207 %16 74 477 %85 306 360 %73 38432810المجمــــــــــــــــــوع
10 
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خطة القبول للدراسات االولية
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االدارةآليةاالداب   آليةالزراعة   علوم البنات 
واالقتصاد  

الطب
البيطري 

هندسة التمريض  
المواد  
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                 خطة المختبرات واألجهزة  المختبرية والمتحقق : 1.3.4
  الكليات    الفعلي منها لكافة 

   
  

 مختبرًا أي بنسبة إنجاز 43مختبرًا لكافة الكليات أما المتحقق منها )124(بلغ عدد المختبرات المطلوبة في الخطة 
  % .12وبلغت نسبة الكلفة التقديرية % 21آما بلغت نسبة المساحات المتحققة لهذه المختبرات % 34
  

وقد % 46 جهاز أي بنسبة تحقق 1364 والمتحقق منها  جهاز2953أما ما يخص عدد األجهزة المخططة فقد بلغت 
 جهاز أي بنسبة تحقق بلغت 247 جهاز حيث آان المتحقق منها 144376إستثنينا عدد األجهزة لكلية التمريض والبالغة 

حيث بلغت نسبة التحقق للمختبرات واألجهزة % 39وبلغت نسبة الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات المتحققة % 2
  % .30ختبرية بصورة عامة لكافة الكليات الم

يوضح التفاصيل الخاصة بالمختبرات واألجهزة المختبرية المخطط والمتحقق منها للعام الدراسي ) 4(والجدول رقم 
  . حسب الكليات 2009 – 2008
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       )17(                    جدول رقم       

 2009/8/31  المخطط والمتحقق الفعلي فيها لغاية -االجهزة والمعدات خطة المختبرات و

 2مساحة المختبرات م عدد المختبرات

الكلفة التقديرية 
مليون ( للمختبرات    
 )دينار

عدد االجهزة 
 والمعدات

الكلفة التقديرية 
لالجهزة والمعدات 

 )مليون دينار(

 المطلوبة الكلية ت
المتحقق 
 الفعلي

النسبة 
لمئويةا

% 
المخ
 ططة

المتح
قق 

 الفعلي
النسبة 
 %المئوية

المخط
 طة

المتح
قق 
الفعل
 ي

النس
بة 

المئو
%ية

الم
خط
طة

المتحقق 
 الفعلي

الن
سبة 
المئ
وية
% 

الم
خط
طة

الم
تح

قق 
ال
فعل
 ي

النسبة 
%المئوية

1 
التربية 
 42 11 26 34 4415 _ _ 50 _ _ 48 _ _ 4 الفنية

 _ _ 18 _ _30 _ _ 250 _ _ 350 _ _ 2 القانون 2

 _ _ 19 الهندسة 3
345
0 _ _ 188 _ _ 

92
6 650 70 

2,
04
6 

91
0 44 

 _ _ 250 _ _ 5 العلوم 4
4,40

0 _ _ 
10
0 _ _ 

12
0 _ _ 

5 
التربية 
 26 25 98 _ _ 200 _ _ 2 الرياضية

26
5 _ _ 82 _ _ 

 %9 50 582 7 1 14 التربية 6
2,01

5 
1,50

0 74 
14
0 53 38 

2,
01
5 

64
8 32 

7 
التربية 

 72 300 414 100 725 725 98 13 13 الساسيةا
30
0 60 20 

30
0 54 18 

 _ _88 _ _ 90 _ _ 150 _ _ 1 الطب 8
11
2 _ _ 

9 
طب 
 34 68 200 100 450 450 40 2 5 االسنان

11
0 110 

10
0 

42
0 

86
0 204 



 60

10 
علوم 
   _ 628   _ 21 البنات

1,65
0 _ _ 

33
6 415 

12
4 

2,
08
0 

1,
13
8 54 

 80 672 840 80 544 680 80 10 13 الزراعة 11
16
0 

لم يتحقق لحين 
 اآمال البنايات

72
5 

لحين إآمال 
 البنايات

 _ _ 60 _ _ 100 _ _ 3 االداب 12
16
3 _ _ 25 _ _ 

13 
االدارة 
 125 150 120 50 1 2واالقتصاد

85,0
00 _ _ 

15
4 _ _ 85 _ _ 

14 
الطب 
 65 8052 _ _ 81ضمن البنايات االصلية 135 تم فتح مختبرات 3 البيطري

90
0 

52
8 59 

 13 102 800 100 279 280 85 6 7 التمريض 15

1E
+0
5 247 2 

1,
12
4 

50
2 45 

16 
هندسة 
 111 10 9 المواد

180
0 _ _ 

10,8
00 _ _ 429 21 

3,
44
3 

64
3 19 

17 
الدراسات 
 _ _ 12 _ _15 _ _ 10 لم يتم انشاء المختبرلعدم وجود بناية خاصة بالكلية 1 القرآنية

 %34 43 124 المجموع
982
8 2048 21% 

22,0
41 

2,66
7 

12
% 

29
531364 

46
%*
* 

13
,5
33 

52
94 39% 

     % 80 االرقام المتحققة في آلية الزراعة معتمدة على نسبة االنجاز البالغة  *
 %2لم تدخل آلية التمريض بالنسبة الخاصة باالجهزة والمعدات آونها تبلغ  **

*** 
 لم توضح المعلومات الخاصة بالمختبرات لكلية القانون وعلوم البنات والطب البيطري والتربية الرياضية والهندسة والتربية الفنية وآلية العلوم والطب حيث 

 لم يتحقق شيء

 اءإب        14     
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خطة األبنية واإلنشاءات   والمتحقق الفعلي منها                 : 1.3.5
  )عدا مشاريع الشؤون الهندسية( فة الكليات    لكا

  
  

  
  

ة                               ات اإلداري سام األول القاعات الدراسية والبناي ة أق ى ثالث سيمها إل م تق د ت شاءات فق ة واإلن ما يخص الخطة الخاصة باألبني
  .والبنايات الخدمية والبنايات األخرى 

 قاعة وبنسبة تحقق بلغت     19عة دراسية بلغ المتحقق منها       قا 112وقد بلغ العدد المخطط من القاعات الدراسية لكافة الكليات          
ا                         % 17 سبة انجازه ة االستالم بلغت ن ة األساسية في مرحل ة التربي ة بكلي اك بناي ة طب        % 98علمًا إن هن وقاعات في آلي

ة وآ                  وفير القاعات الدراسية المطلوب ات ت دد من الكلي م يتحقق لع د في حين ل ا موضحه   األسنان وعلوم البنات لم تنجز بع م
  ) .5(الجدول رقم 

سبة إنجاز        42 بناية أما المتحقق منها فقد بلغت         97أما ما يخص البنايات اإلدارية المخططه فقد بلغت          ة وبن ًا  % 43 بناي علم
   ) .5( إن آلية طب األسنان وعلوم البنات لم تدخل في هذه النسبة وآما مبين في الجدول رقم 

ة       85نايات األخرى المخططة فقد آانت وفيما يخص البنايات الخدمية والب     ات المتحقق غ عدد البناي ة  24 بناية في حين بل  بناي
ق بلغت   سبة التحق ة    % 28وبلغت ن ون بناي د تك ات األخرى ق ة والبناي ات الخدمي ة والبناي ات اإلداري وم البناي ا إن مفه علم

  .تستخدم لألغراض اإلدارية أو غرفة أو مسقفات أو مخازن وغيرها
  .والجدول التالي يوضح ذلك حسب الكليات % 29بة التحقق الكلية لألبنية واإلنشاءات للعام المذآور وبلغت نس
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    2009 / 2008أستمارة تقييم الخطة السنوية ) 18(جدول رقم  

       2009  / 8  / 31         المخطط والمتحقق الفعلي في مجال االبنية واالنشآت لغاية    
 البنايات الخدمية والبنايات االخرى البنايات االدارية القاعات الدراسية

 الكلية ت
العدد 
المخطط

الكلفة 
التخم
ينية 

مليون 
 دينار

العدد 
المتح
 قق

الكلفة 
المتحققة 
مليون 
 دينار

النسبة 
المئو
 %ية

العد
د 
الم
خط
 ط

الكلفة 
التخمينية 
مليون 
 دينار

العدد 
المتح
 قق

الكلفة 
تحققة الم

مليون 
 دينار 

الن
سبة 
المئ
وية
% 

العدد 
المخطط

الكلفة 
التخمينية 
مليون 
 دينار

العدد 
المتح
 قق

الكلفة 
المتحققة 
مليون 
 دينار 

النسبة 
المئوية

% 

1 
التربية 
 0 4 1001 _ 1   1 0 _ _ 29 4 الفنية

 569 2 _ _ _ 845 3 0 _ _ _ _ القانون 2

هناك بناية 
للعمادة قيد 
 0 االنجاز

 0 _ _ 385 8 _ _ _ 1,860 8 0 _ _ 230 22 الهندسة 3

 22 العلوم 4
132
0 _ _ 0 5 1200 _ _ _ _ _ _ _ 0 

5 
التربية 
 0 _ _ 50 4 _ _ _ 901 5 0 _ _ 360 5الرياضية

 1 التربية 6
3,60

 0ة الستراتيجية للكلية لم يتم تحقيقها للعام المذآور لوجود االزمة االقتصادية والبنايات في موقع مرجان ضمن الخط 0

7 
التربية 
 689 16االساسية

 3250هناك بناية بمساحة 
 1,401 6حاليًا في مرحلة االستالم  1,795 1 2م

تحتوي على آافة االنشاءات 
 %98ونسبة االنجاز 

 0 _ _ 6.5 7 7 _ _ 420 21 _ _ _ 150 2 الطب 8

9 
طب 
 1 االسنان

1,40
0 

لم 
 _ _ تنجز

انج
 _زت

انجز
 9,100 1005 _ ت

لم 
 0 _ تنجز

10 
علوم 
 300 12 البنات

لم 
 تنجز

غير 
 200 2 _ متحقق

لم 
 200 8 0 _ تنجز

لم 
 0 _ تنجز

 81 590 22 738 27 80 105 29 131 36 85 384 17 480 20 الزراعة 11
 حاليةهنالك بناية جديدة مخصصة للعمادة والكلية بحاجة الى بناية جديدة لصغر البناية ال االداب 12

 40 _ 2 80 5 _ _ _ 210 12 _ _ _ 160 8االدارة  13
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واالقتصاد

14 
الطب 
 0 _ _ 528 6 _ _ _ 450 2 _ _ _ 90 3 البيطري

 0 _ _ 3,900 6 _ _ _ 30 1 50 300 2 210 4التمريض 15

16 
هندسة 
 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ المواد

17 
الدراسات 
 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ القرآنية

 112 المجمـــوع
8,88

8 19 684 17%97 7,922 42 105 
43
% 85 23 24 590 28% 

إباء         16        
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األنشطة العلمية المخططة والمتحقق الفعلي منها                  :1.3.6
  

  
  % .82شاط وبنسبة تحقق  ن1631 نشاط وبلغ المتحقق الفعلي 1972بلغ عدد األنشطة المخططة 

غ      د بل شترآين المخطط فق ا عدد الم شترآين     16717أم ي للم غ المتحقق الفعل ي حين بل سبة  16088 مشترك ف  مشترك وبن
  % 96تحقق بلغت 

  
سبة تحقق    262 مليون دينار في حين بلغت المبالغ المتحققة 1,688أما الكلفة التخمينية المخططة فقد بلغت       ار وبن  مليون دين

ة  % 16بلغت  وم الجامع ة لعم شطة العلمي ق لألن سبة التحق د وصلت ن م % 65وق دول رق ة  ) 6(والج شطة العلمي ين األن يب
  .المخططة والمتحققة حسب الكليات 
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   2009 – 2008استمارة تقييم الخطة السنوية ) 19(دول ج
  31/8/2009 المخططة والمتحققة لغاية –االنشطة العلمية 

)مليون دينار ( الكلفة التخمينية  عدد المشترآين نشطةعدد اال

المخطط الكلية ت
المتحقق 
 الفعلي

النسبة 
المخططالمئوية

المتحقق 
 الفعلي

النسبة 
 المئوية

المخطط 
مليون 
 دينار

المتحقق 
مليون 
 دينار

النسبة 
 المالحظات%المئوية

 14 50 145 291 35 35 99التربية الفنية 1
غير 
 0 مبين

ضاح لم يتم اي
الكلفة 
 المتحققة

       70 7 10 59 81 137 51 57 111 القانون 2

 520 100 172 172 81 66 81 الهندسة 3
غير 
 0 مبين

لم يتم ايضاح 
الكلفة 
 المتحققة

       40 4 10 100 50 49 115 30 26 العلوم 4

5 
التربية 
       4 18 475 168 234 139 155 124 80 الرياضية

       59 182 307 100 3272 3272 70 94 135 التربية 6

7 
التربية 
       81 17 21 86 364 424 56 187 333 االساسية

 _ 20 95 46 100 66 65 الطب 8
غير 
 0 مبين

لم يتم ايضاح 
الكلفة 
 المتحققة

 7 1 14 40 8 20 41 5 12 طب االسنان 9

لم تأتي خطة 
االنشطة 

العلمية من 
طب االسنان 

   71 20 28 28 60 218 32 52 162 بناتعلوم ال 10
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 16 64 784 1219 52 96 185 الزراعة 11
غير 
 0 مبين

لم يتم ايضاح 
الكلفة 
 المتحققة

 13 100 26 26 18 6 33 االداب 12
غير 
 0 مبين

لم يتم ايضاح 
الكلفة 
 المتحققة

13 
االدارة 

 184 97 57 59 واالقتصاد 
غير 
 20 _ مبين

غير 
 0 مبين

اح لم يتم ايض
الكلفة 
 المتحققة

14 
الطب 
 12 _ _ 88 68 23 34 البيطري

غير 
 0 مبين

لم يتم ايضاح 
الكلفة 

المتحققة 
وعدد 
 المشترآين

   0.5 0,250 100 33 50 151 50 35 73 التمريض 15
       3 0,500 16 25 50 203 32 20 63هندسة المواد 16

17 
الدراسات 
 9 _ _ 78 126 93 74 القرآنية

غير 
 0 بينم

لم يتم ايضاح 
الكلفة 
 المتحققة

    12 13 103%10800108 10000 169 585 347 *الرئاسة  18
   %16 262 1,688 %167171608896  %82 1631 1972المجمـــــــــــــــــــــــوع

* 
لم يتضمن الرقم عدد المشارآين في الندوات والمؤتمرات واالستشارات والحلقات 

                                                                                              الدراسية   
18 آافة االرقام الخاصة بطب االسنان وضعت تخمينية لعدم إدراجها في الجدول *
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               الفروع واألقسام المخطط  فتحها في الكليات         :1.3.7
       والمتحقق الفعلي منها

  
  

    )20( جدول رقم    
 2009 / 2008األقسام والفروع والمراآز المخطط فتحها والمتحقق منها خالل  
      

 اسم الكلية  ت
الفروع واالقسام 

 المخططه
المتحقق في 

 الخطة 
المتحقق خارج 

 الخطة 

مجموع المتحقق 
داخل وخارج 

 الخطة

 3 _ 3 3 الفنون الجميلة 1

 1 _ 1 1 الهندسة 2

 _ _ _ 3 التربية الرياضية 3

 1 _ 1 5 آلية التربية 4

5 
آلية التربية 
 1 1 _ 2 االساسية

 _ _ _ 2 آلية طب االسنان 6

 _ _ _ 1آلية العلوم للبنات 7

 2 2 _ 4 آلية الزراعة 8

9 
آلية االدارة 
 _ _ _ 3 واالقتصاد

10
لطب آلية ا

 _ _ _ 3 البيطري

 4 2 2 5 آلية التمريض11

12
آلية هندسة 
 _ _ _ 2 المواد

 2 _ 2 2الدراسات القرآنية13

 14 5 9 36 المجموع
           

  %25يكون المتحقق من الخطة هو  
  %38وإذا تمت إضافة المتحقق خارج الخطة الى المجموع فتكون النسبة 
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االقسام والفروع والمراآز المخطط فتحها والمتحقق منها للفترة ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩

0

1

2

3

4

5

6

التربية الهندسة  الفنون الجميلة 
الرياضية 

آلية التربية آلية التربية 
االساسية 

آلية طب 
االسنان 

آلية العلوم 
للبنات

آلية االدارة آلية الزراعة 
واالقتصاد  

آلية الطب 
البيطري 

آلية 
التمريض  

آلية هندسة 
المواد  

الدراسات  
القرآنية 

المخطط 
المتحقق  
ل الف
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  2009 -2008الفروع واألقسام المخطط فتحها للعام 
  
  : الفنون الجميلة -1

   نحت–فرع الفنون التشكيلية  -1
   رسم–فرع الفنون التشكيلية  -2
   خزف–فرع الفنون التشكيلية  -3

  أعالهتم إيجاد الفروع الثالثة 
  
  : آلية الهندسة  -2

  تم افتتاح قسم الهندسة المعمارية -1
 5 إقامة المؤتمر السنوي االول لكلية الهندسة في الشهر 2009 / 2008ية الهندسة المتحقق خارج خطة آل

 /2009.   
  

  :  التربية الرياضية -3
   قسم الصحة والترويح   لم يتم العمل بفتح األقسام أعاله -3 قسم التدريب   -2 قسم التدريس   -1
  
  : آلية التربية  -4

  . قسم علوم الحياة  -1
 .قسم الكيمياء  -2
 . علوم الحاسبات قسم -3
 )وآافة األقسام المذآورة غير متحققة ( قسم المناهج وطرائق التدريس   -4
 .تم تحقيق مرآز إمتحان التوفل  -5
 

  :  التربية األساسية -5
 وتمت الموافقة على فتحه خالل العام 2009/2008لم يتم افتتاحها للعام /  قسم التربية الخاصة – 1                   

2009 / 2010.    
  لم يتم فتحه لعدم توفر التخصيصات /  خطة إنشاء مرآز اإلرشاد التربوي والنفسي -2                   

   /2009 /2008 المتحقق خارج نطاق خطة -3
   .15/4/2009 استحداث وحدة تقويم األداء الجامعي في - أ
  2008/  في تشرين الثاني  تم فتح مجلة آلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية-ب
  
  : طب األسنان -6

  )لم تتم الموافقة على فتحها لعدم توفر الموارد البشرية ( قسم وقاية األسنان  -1
 .لم يتم فتح العيادات االستشارية لالختصاصين  -2
 

  :آلية العلوم للبنات  -7
  لم يتحقق / إقتراح تأسيس مرآز أبحاث الليزر -1
  
  
  

23  
  :آلية الزراعة  -8
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  .ز بحوث البيئة  مرآ -1
 . مرآز بحوث البستنة والنخيل  -2
 .مرآز بحوث الذرة الصفراء  -3
 ) لم يتم تحقيق المراآز المذآورة ( مرآز بحوث التلقيح االصطناعي ونقل األجنة  -4
 .تم تحقيق المكتب االستشاري الزراعي  -5
 . تم تحقيق مجلة الفرات للعلوم الزراعية  -6
 

  :آلية اإلدارة واالقتصاد  -9
  )لم يتحقق ( م نظم المعلومات قس-1
 )لم يتحقق (قسم إدارة البيئة      -2
  )   لم يتحقق ( قسم المحاسبة        -3
  

  :آلية الطب البيطري  -10
  .فرع األحياء المجهرية والطفيليات -1
 .فرع األدوية والسموم -2
  2009/2010م الدراسي فرع اإلمراض وأمراض الدواجن لم يتم إفتتاحها ومن المؤمل ان تفتح للعا-3
 

  تم تحقيق الفروع التالية ضمن الخطة : آلية التمريض  -11
  

  فرع تمريض البالغين -1
 فرع األحياء المجهرية -2
 )غير متحقق ( فرع الطفيليات -3

   لكلية التمريض 2009 /2008المتحقق الفعلي خارج نطاق خطة 
  ) .التشريح  ، الفسلجة، الكيمياء ( قسم العلوم الطبية ويضم فرع -4
تمريض األطفال وفرع تمريض النسائية والتوليد وفرع ( قسم التخصصات التمريضية ويضم فرع -5

  )تمريض صحة المجتمع وفرع تمريض الصحة النفسية والعقلية وفرع إدارة التمريض 
 

  :هندسة المواد  -12
  . قسم هندسة البوليمرات والمواد المرآبة  -1

  لم يتم إستحصال موافقة الوزارة. د البناء قسم هندسة السيراميك وموا
  

  :الدراسات القرآنية  -13
  .تم إفتتاح لغة القرآن  -1
 .تم إفتتاح قسم علوم القرآن  -2

  
  
  
  

  
  
  



 71

  المخطط والمتحقق الفعلي لكل األنشطة لكافة الكليات : 1.3.8
     

  
 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 2009/9/31غاية  المخطط والمتحقق الفعلي منها ل 

    آلية الفنون الجميلة

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة 

 31/8/2009لغاية 
 324 طالب  500 خطة القبول للدراسات االولية  1
 43 طالب  57 خطة القبول للدراسات العليا 2
 ال يوجد تدريسي 2 االحتياجات من التدريسيين 3
 2 موظف  19  االحتياجات من الفنيين-أ  4
 ال يوجد موظف  8  االحتياجات من اإلداريين-ب  
 1 موظف  5  االحتياجات من الخدميين- ج   

 الوحدة العدد خطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 
 اليوجد مختبر 4  عدد المختبرات المطلوبة-أ   
 اليوجد متر مربع 48  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  

  
 الكلفة التقديرية للمختبرات -ج 

 اليوجد مليون دينار50,000,000 المطلوبة 
 15 جهاز 44  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

ونملي 10,726 مليون دينار26,000,000 المطلوبة   

6 
( في مجال االبنية واالنشاءات 

 2المساحة م العدد )المخططة 
( الكلفة 

)مليون دينار
المتحقق 
 الفعلي 

2م 192 4 القاعات الدراسية 1  اليوجد 29000000 

     1 البنايات االدارية  2
قسم الفنون 
 التشكيلية

2م 70 1 البنايات الخدمية  3  اليوجد 4000000 
         البنايات االخرى 4

            

-7
 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 

2009    

-1
 نحت             -فنون تشكيلية  

     متحققة

-2
 رسم             -فنون تشكيلية  

     متحققة
     خزف           متحققة-فنون تشكيلية  3-

      
     2009 /2008لعام خطة االنشطة العلمية المخططة ل8-
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 عدد االنشطة 

عدد 
المشترآين 
 المخطط

الكلفة 
التخمينية 

   )د.م(
  14,000,000 291 99المخطط

المتحقق 
   غير مبين 145 35 الفعلي

   2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 
      قيد االنجاز- بناية للعمادة 1-

إباء   26  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 73

 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    آلية القانون

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة 

 31/8/2009لغاية 
 142 طالب  188 خطة القبول للدراسات االولية  1
 23 طالب  20 خطة القبول للدراسات العليا 2
 1 تدريسي 1 االحتياجات من التدريسيين 3
 _ موظف فني 19  االحتياجات من الفنيين-أ  4
 1موظف إداري 9  االحتياجات من اإلداريين-ب  
 _ موظف خدمة 5  االحتياجات من الخدميين- ج   

 الوحدة العدد خطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 
 _ مختبر 2  عدد المختبرات المطلوبة-أ   
 _ متر مربع 350  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  
 _ مليون دينار 250  الكلفة التقديرية للمختبرات المطلوبة -ج   
 _ جهاز 30  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
قديرية لألجهزة والمعدات  الكلفة الت-هـ

 _ مليون دينار 18,000 المطلوبة 

 2المساحة م العدد )المخططة ( في مجال االبنية واالنشاءات  6
( الكلفة 

 )مليون دينار
المتحقق 
 الفعلي 

 _ _ _ _ القاعات الدراسية 1
 _ _/845 1408 3 البنايات االدارية  2
 _ _/569 948 2 البنايات الخدمية  3
 _ _ _ _ لبنايات االخرىا 4

            
    2009 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 7-

     ال يوجد 
     2009 /2008خطة االنشطة العلمية المخططة للعام 8-

 عدد االنشطة 

عدد 
المشترآين 
 المخطط

الكلفة 
التخمينية 

   )د.م(
المخ
 137 111 طط

 مليون دينار 
10000   

الم
تحق
ق 
الفع
 81 57 لي

 سبع مليون 
ومائة ألف 

   7,100دينار
   2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 
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إباء   27  
 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    آلية الهندسة

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة لغاية 

31/8/2009 
 299 طالب  460 خطة القبول للدراسات االولية  1
 39 طالب  37 خطة القبول للدراسات العليا 2
 5 تدريسي 56 االحتياجات من التدريسيين 3

 57  االحتياجات من الفنيين-أ  4
موظف 
 2 فني

 44  االحتياجات من اإلداريين-ب  
موظف 
 _ إداري

 41  االحتياجات من الخدميين- ج   
موظف 
 _ خدمة

 الوحدة العدد خطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 
 _ مختبر 19  عدد المختبرات المطلوبة-أ   
 _ متر مربع 3450  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  

  
ية للمختبرات  الكلفة التقدير-ج 

 188,000 المطلوبة 
مليون 
 _ دينار

 650 جهاز 926  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

 2,046,000 المطلوبة 
مليون 
 91035500 دينار

6 
( في مجال االبنية واالنشاءات 

 العدد )المخططة 
المساحة 

 2م
مليون ( الكلفة 

 المتحقق الفعلي   )دينار
 _ 230000 3892 22 القاعات الدراسية 1
 _ 1860000 3100 8 البنايات االدارية  2
 _ 385000 642 8 البنايات الخدمية  3
         البنايات االخرى 4

            

-7
 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 

2009    
     ال يوجد 

     2009 /2008العلمية المخططة للعام خطة االنشطة 8-

 عدد االنشطة 

عدد 
المشترآين 
 المخطط

الكلفة 
التخمينية 

   )د.م(
  520,000 172 81المخطط

     172 66المتحقق 
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 الفعلي

   2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 
   2009 / 5/ 18 - 17إقامة المؤتمر السنوي األول لكلية الهندسة 

      
إباء   28  
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 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    آلية العلوم

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة 

 31/8/2009لغاية 
 طالب326 طالب  414 خطة القبول للدراسات االولية  1
 32طالب طالب  100 خطة القبول للدراسات العليا 2
 لم يتحقق تدريسي 20 االحتياجات من التدريسيين 3

 _  االحتياجات من الفنيين-أ  4
موظف 
 _ فني

 _  االحتياجات من اإلداريين-ب  
موظف 
 _ إداري

 _ ميين االحتياجات من الخد- ج   
موظف 
 _ خدمة

 الوحدة العدد خطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 
 لم يتحقق مختبر 5  عدد المختبرات المطلوبة-أ   
 لم يتحقق متر مربع 250  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  

4,400,000 الكلفة التقديرية للمختبرات المطلوبة -ج   
مليار 
 لم يتحقق دينار

 لم يتحقق جهاز 100  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

 120,000 المطلوبة 
مليار 
 لم يتحقق دينار

6 
( في مجال االبنية واالنشاءات 

 العدد )المخططة 
المساحة 

 2م
( الكلفة 

 )مليون دينار
المتحقق 
 الفعلي 

 لم يتحقق _ 1320 22 القاعات الدراسية 1
 لم يتحقق _ 1200 5 البنايات االدارية  2
 لم يتحقق _ _ _ البنايات الخدمية  3
 لم يتحقق _ _ _ البنايات االخرى 4

            

-7
 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 

2009    
     ال يوجد 

     2009 /2008خططة للعام خطة االنشطة العلمية الم8-

 عدد االنشطة 

عدد 
المشترآين 
 المخطط

الكلفة 
التخمينية 

   )د.م(
   10,000 49 26المخطط

   4 50 30المتحقق 
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 الفعلي

   2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 
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 2008/2009تقييم الخطة السنوية استمارة  
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   
      

    آلية التربية الرياضية
      
      

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة 

 31/8/2009لغاية 
 100 طالب  125 خطة القبول للدراسات االولية  1
 46 طالب  24 خطة القبول للدراسات العليا 2
 لم يتحقق تدريسي 5 االحتياجات من التدريسيين 3

 18  االحتياجات من الفنيين-أ  4
موظف 
 لم يتحقق فني

 14  االحتياجات من اإلداريين-ب  
موظف 
 لم يتحقق إداري

 10  االحتياجات من الخدميين- ج   
موظف 
 لم يتحقق خدمة

 الوحدة العدد ت واالجهزة والمعداتخطة المختبرا 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 
 لم يتحقق مختبر 2  عدد المختبرات المطلوبة-أ   

 متر مربع 200  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  
مليون في الميزانية موجودة 20

  اآلن ولم تنفذ لحد

 98,000 الكلفة التقديرية للمختبرات المطلوبة -ج   
مليون 
 مليون5      دينار

 لم يتحقق جهاز 265  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

 82,000 المطلوبة 
مليون 
   دينار

6 
المخططة ( في مجال االبنية واالنشاءات 

 العدد )
المساحة 

 2م
( الكلفة 

 )مليون دينار
المتحقق 
 الفعلي 

 لم يتحقق 360000 600 5 اعات الدراسيةالق 1
 لم يتحقق 901000 150 5 البنايات االدارية  2
 لم يتحقق 50000 84 4 البنايات الخدمية  3
 لم يتحقق 17000 2750 5 البنايات االخرى 4

            

-7
 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 

2009    
    العمل بفتح القسم بعدلم يتم / قسم التدريس  -أ 
    لم يتم العمل بفتح القسم بعد/ قسم التدريب  -ب 
    لم يتم العمل بفتح القسم بعد/ قسم الصحة والترويح  -ج 

      
     2009 /2008خطة االنشطة العلمية المخططة للعام 8-
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 عدد االنشطة 

عدد 
المشترآين 
 المخطط

الكلفة 
التخمينية 

   )د.م(

 139 80ططالمخ

475,000 
مليون 
   دينار

المتحقق 
   _ _ 145 الفعلي

   
   2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 
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 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    التربية آلية 

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة 

 31/8/2009لغاية 
 299 طالب  350 خطة القبول للدراسات االولية  1
 70 طالب  73 خطة القبول للدراسات العليا 2
 1 تدريسي 60 االحتياجات من التدريسيين 3
 لم يتحقق وظف فنيم 40  االحتياجات من الفنيين-أ  4
 لم يتحقق موظف إداري 81  االحتياجات من اإلداريين-ب  
 لم يتحقق موظف خدمة 67  االحتياجات من الخدميين- ج   

 الوحدة العدد خطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 
 1 مختبر 14  عدد المختبرات المطلوبة-أ   
50 متر مربع 582 احة المختبرات المطلوبة مس-ب   2م  
 1500000 مليون دينار2,015,000 الكلفة التقديرية للمختبرات المطلوبة -ج   
 جهاز53 جهاز 140  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

 647710000 مليون دينار2,015,000 المطلوبة 

6 
(  مجال االبنية واالنشاءات في

 2المساحة م العدد )المخططة 
( الكلفة 

 )مليون دينار
المتحقق 
 الفعلي 

6000 1 القاعات الدراسية 1 2م  360000 
 _ _ _ دارية البنايات اال 2
 _ _ _ البنايات الخدمية  3

 _ _ _ البنايات االخرى 4

لم يتم تحقيقها 
- 2008للعام 

2009  
لوجود األزمة 

( االقتصادية 
البنايات في 

موقع مرجان 
ضمن الخطة 
االستراتيجية 

 )للكلية 
            

-7
 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 

2009    
    غير محقق قسم علوم الحياة -أ 
    غير محقق قسم الكيمياء -ب 
    غير محقق قسم علوم الحاسبات -ج 
    محقق فلمرآز إمتحان التو -د 

      
     2009 /2008خطة االنشطة العلمية المخططة للعام 8-
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 عدد االنشطة 

عدد 
المشترآين 
 المخطط

الكلفة التخمينية 
   )د.م(

 3272 135المخطط
307,000 
   مليون دينار

المتحقق 
  181,897,750 3272 94 الفعلي

   
   2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 
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 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    آلية التربية االساسية

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة لغاية 

31/8/2009 
 280 طالب  401 خطة القبول للدراسات االولية  1
 من8 طالب  12 خطة القبول للدراسات العليا 2
 ن3 تدريسي 29 االحتياجات من التدريسيين 3
 _موظف فني 11  االحتياجات من الفنيين-أ  4

 41  االحتياجات من اإلداريين-ب  
موظف 
 3 إداري

 1  االحتياجات من الخدميين- ج   
موظف 

 _ مةخد

 الوحدة العددخطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 

 مختبر 13  عدد المختبرات المطلوبة-أ   
 13المختبرات في البناية الجديدة 

 %98مختبر نسبة االنجاز 
 متر مربع 725 متر مربع 725  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  

  
تقديرية للمختبرات  الكلفة ال-ج 

 300,000مليون دينار 414,000 المطلوبة 
 جهاز60 جهاز 300 عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة -هـ

 54,000,000مليون دينار 300,000 والمعدات المطلوبة 

6 
( في مجال االبنية واالنشاءات 

 العدد )المخططة 
المساحة 

 2م
مليون  ( الكلفة

المتحقق الفعلي  )دينار
 اليوجد  مليون689,000 1164 16 القاعات الدراسية 1
 اليوجد مليون1795,000 2993 1 البنايات االدارية  2
 اليوجد مليون65,000 108 2 البنايات الخدمية  3
 اليوجد مليار2,336,000 2226 4 البنايات االخرى 4

  
يًا في مرحلة االستالم تحتوي على آافة االنشاءات ونسبة االنجاز حال2 م3250هناك بناية بمساحة 

98% 
      

-7
 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 

2009    

 قسم التربية الخاصة -أ 
 ولكن تمت الموافقة خالل 2008/2009لم يتم افتتاحة خالل عام 

 2010 /2009العام الدراسي 
      

 -ب 
مرآز االرشاد التربوي خطة إفتتاح 

 لم يتم فتحه لعدم توفر التخصيصات والنفسي

-8
 2008خطة االنشطة العلمية المخططة للعام 

/2009     
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 عدد االنشطة 

عدد 
المشترآين 
 المخطط

الكلفة 
التخمينية 

   )د.م(
   21,000 424 333المخطط

المتحقق 
   17,159 364 187 الفعلي

   
   2009/ 2008رات أعاله خارج نطاق خطة المتحقق الفعلي للفق

-1 
استحداث وحدة تقويم االداء الجامعي بتاريخ 

2009/4/15    
  2008/11/27تم فتح مجلة آلية التربية االساسية للعلوم التربوية واالنسانية بتاريخ  2-

      
إباء   32  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 84

 2008/2009 استمارة تقييم الخطة السنوية 
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    آلية طب االسنان

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة 

 31/8/2009لغاية 
 46 طالب  58 خطة القبول للدراسات االولية  1
 _ طالب  _ خطة القبول للدراسات العليا 2
 _ تدريسي 14 ات من التدريسييناالحتياج 3

 11  االحتياجات من الفنيين-أ  4
موظف 
 3 فني

 13  االحتياجات من اإلداريين-ب  
موظف 
 _ إداري

 10  االحتياجات من الخدميين- ج   
موظف 
 2 خدمة

 الوحدة العدد خطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 
 2 مختبر 5 دد المختبرات المطلوبة ع-أ   
 450 متر مربع 450  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  

 200 الكلفة التقديرية للمختبرات المطلوبة -ج   
مليون 
 مليون68 دينار

 110 جهاز 110  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

 420 المطلوبة 
ون ملي

 دينار
 مليون تبرع850+ مليون10

 من مجلس المحافظة

6 
المخططة ( في مجال االبنية واالنشاءات 

 العدد )
المساحة 

 2م
( الكلفة 

 )مليون دينار
المتحقق 
 الفعلي 

 لم تنجز 1400 2333 1 القاعات الدراسية 1
       انجزت البنايات االدارية  2
 تنجزلم  1500 2550 2 البنايات الخدمية  3
 لم تنجز 7600 15167 3 البنايات االخرى 4

            

-7
 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 

2009    

 -أ 
وقاية االسنان لم تحصل الموافقة على فتحها لعدم توفر الموارد 

   البشرية
    لم تفتح العيادات اإلستشارية لالختصاصيين -ب 
      
      

      
     2009 /2008خطة االنشطة العلمية المخططة للعام 8-

 عدد االنشطة 
عدد 

المشترآين 
الكلفة 

  التخمينية 
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 )د.م( المخطط

   مليون14 20 12المخطط
المتحقق 
   1 8 *5 الفعلي

   
  اليوجد 2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 

      

* 
لعلمية تم تخمين  المتحقق الفعلي بما يخص االنشطة ا

    لها
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 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 31/9/2009المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    آلية العلوم للبنات

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
خطة المتحقق الفعلي من ال

 31/8/2009لغاية 
 طالبة 191 طالب  271 خطة القبول للدراسات االولية  1
 طالب7 طالب  6 خطة القبول للدراسات العليا 2
 نقل من آليات أخري تدريسي2 تدريسي _ االحتياجات من التدريسيين 3
 موظف28 موظف فني 30  االحتياجات من الفنيين-أ  4
 موظف9موظف إداري 11  االحتياجات من اإلداريين-ب  
 موظف3 موظف خدمة 10  االحتياجات من الخدميين- ج   

 الوحدة العدد خطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 
 لم يتحقق مختبر 21  عدد المختبرات المطلوبة-أ   
 لم يتحقق متر مربع 628  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  
 لم يتحقق مليون دينار 1,650 الكلفة التقديرية للمختبرات المطلوبة -ج   
 جهاز415 جهاز 336  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

 1,138 مليون دينار 2,080 المطلوبة 

6 
المخططة ( في مجال االبنية واالنشاءات 

 2مالمساحة  العدد )
( الكلفة 

 )مليون دينار
المتحقق 
 الفعلي 

 لم يتحقق -/300 362 12 القاعات الدراسية 1
 لم يتحقق -/200 200 2 البنايات االدارية  2
 لم يتحقق - /200 100 8 البنايات الخدمية  3
 _ _ _ _ البنايات االخرى 4

            

-7
 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 

2009    
    لم يتحقق اقتراح تأسيس مرآز أبحاث الليزر -أ 

     2009 /2008خطة االنشطة العلمية المخططة للعام 8-

 عدد االنشطة 

عدد 
المشترآين 
 المخطط

الكلفة 
التخمينية 

   )د.م(
162 218 28,000,000    

    20,000,000 60 52المخطط
1 علياطالب الدراسات ال المتحقق          

         نقل من آليات أخرى تدريسيين2 الفعلي
   2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 

إباء   34  
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 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    آلية الزراعة

 الوحدة لمخططا )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة لغاية 

31/8/2009 
 طالب147المتحقق الفعلي  طالب  268 خطة القبول للدراسات االولية  1
 _ طالب  _ خطة القبول للدراسات العليا 2
 10المتحقق  تدريسي 49 االحتياجات من التدريسيين 3
 2المتحقق  موظف فني 24  االحتياجات من الفنيين-أ  4
 1المتحقق موظف إداري 5  االحتياجات من اإلداريين-ب  
 اليوجد متحقق موظف خدمة 37  االحتياجات من الخدميين- ج   

 الوحدة العدد خطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 

 مختبر 13  عدد المختبرات المطلوبة-أ   
ن مراحل تحت االنجاز المتحقق م

 %80البناء 
   متر مربع 680  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  
   مليون دينار 840 الكلفة التقديرية للمختبرات المطلوبة -ج   

 جهاز 160  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   
لم يتحقق لحين إآمال البناء 

 واالستالم

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

   مليون دينار 725 وبة المطل

6 
المخططة ( في مجال االبنية واالنشاءات 

 2المساحة م العدد )
مليون ( الكلفة 

 )دينار
المتحقق 
 الفعلي 

 %80 480,000,000 800 20 القاعات الدراسية 1
 %80 131,000,000 219 36 البنايات االدارية  2
 %90 287,000,000 478 15 البنايات الخدمية  3
 _ 451,000,000 752 12 لبنايات االخرىا 4

            

-7
 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 

2009    

 -أ 
اقتراح تأسيس مرآز بحوث التربة 

  لم يتحقق   والمياه
  لم يتحقق  اقتراح تأسيس مرآز بحوث البستنة والنخيل -ب 

 -ج 
اقتراح تأسيس مرآز بحوث الذرة 

  لم يتحقق   الصفراء

 -د 
اقتراح تأسيس مرآز بحوث التلقيح االصطناعي ونقل 

  لم يتحقق  األجنة
      

     2009 /2008خطة االنشطة العلمية المخططة للعام 8-

 عدد االنشطة 
عدد 

المشترآين 
الكلفة 

  التخمينية 
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 )د.م( المخطط

  16,000,000 1219 185المخطط

المتحقق 
     784 96 الفعلي

   2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 
     المكتب االستشاري الزراعي1-
     مجلة الفرات للعلوم الزراعية 2-
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 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    آلية االدارة واالقتصاد

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة 

 31/8/2009لغاية 
 104 طالب  122 خطة القبول للدراسات االولية  1
   طالب  _ خطة القبول للدراسات العليا 2
 تدريسي1 تدريسي 22 االحتياجات من التدريسيين 3

 31 ياجات من الفنيين االحت-أ  4
موظف 
 لم يتحقق فني

 45  االحتياجات من اإلداريين-ب  
موظف 
 المتحقق 1 إداري

 5  االحتياجات من الفنيين- ج   
موظف 
 لم يتحقق خدمة

 الوحدة العدد خطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 
 متحقق مختبر1 مختبر 2  عدد المختبرات المطلوبة-أ   
 مربع متر 150 متر مربع 120  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  

 85 الكلفة التقديرية للمختبرات المطلوبة -ج   
مليون 
   دينار

   جهاز 154  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

 85 المطلوبة 
مليون 
   دينار

6 
المخططة ( في مجال االبنية واالنشاءات 

 العدد )
المساحة 

 2م
( الكلفة 

 )مليون دينار
المتحقق 
 الفعلي 

 8 160 320 8 القاعات الدراسية 1
 12 210 400 12 البنايات االدارية  2
 2 80 120 5 البنايات الخدمية  3
 _ _ _ _ البنايات االخرى 4

            

-7
 / 2008 المخطط فتحها في خطة الفروع واالقسام

2009    
  لم يتحقق   قسم نظم المعلومات -أ 
  لم يتحقق   قسم إدارة البيئة -ب 
  لم يتحقق   قسم المحاسبة -ج 

     2009 /2008خطة االنشطة العلمية المخططة للعام 8-

 عدد االنشطة 

عدد 
المشترآين 
 المخطط

الكلفة 
التخمينية 

   )د.م(
   20 184 59المخطط
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المتحقق 
   _ _ 57 الفعلي

   2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 
إباء   36  
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 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    آلية اآلداب

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة 

 31/8/2009لغاية 
 146 طالب  145 خطة القبول للدراسات االولية  1
 _ طالب  _ خطة القبول للدراسات العليا 2
 _ تدريسي 28 االحتياجات من التدريسيين 3

 20  االحتياجات من الفنيين-أ  4
موظف 
 _ فني

 28  من اإلداريين االحتياجات-ب  
موظف 
 _ إداري

 4  االحتياجات من الفنيين- ج   
موظف 
 _ خدمة

 الوحدة العدد خطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 
 _ مختبر 3  عدد المختبرات المطلوبة-أ   
 _ متر مربع 100  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  

 60ة التقديرية للمختبرات المطلوبة  الكلف-ج   
مليون 
 _ دينار

 _ جهاز 163  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

 25 المطلوبة 
مليون 
 _ دينار

6 
المخططة ( في مجال االبنية واالنشاءات 

 العدد )
المساحة 

 2م
( الكلفة 

 )مليون دينار
المتحقق 

 فعلي ال

 القاعات الدراسية 1
هناك بناية جديدة مخصصة للعمادة والكلية بحاجة الى 

 بناية جديدة لصغر البناية الحالية
         البنايات االدارية  2
         البنايات الخدمية  3
         البنايات االخرى 4

            

-7
 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 

2009    
     اليوجد -أ 

     2009 /2008خطة االنشطة العلمية المخططة للعام 8-

 عدد االنشطة 

عدد 
المشترآين 
 المخطط

الكلفة 
التخمينية 

   )د.م(
     13 26 33المخطط
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المتحقق 
     _ 26 6 الفعلي

   2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 
إباء   37  
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 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    آلية الطب البيطري

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة 

 31/8/2009لغاية 
 50 طالب  80 خطة القبول للدراسات االولية  1
 _ طالب  _ خطة القبول للدراسات العليا 2
 6 تدريسي 68 االحتياجات من التدريسيين 3

 53  االحتياجات من الفنيين-أ  4
موظف 
 4 فني

 37  االحتياجات من اإلداريين-ب  
موظف 
 2 إداري

 46  االحتياجات من الفنيين- ج   
موظف 
 1 خدمة

 الوحدة العدد داتخطة المختبرات واالجهزة والمع 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 
   مختبر 3  عدد المختبرات المطلوبة-أ   
  متر مربع 135  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  

  
 الكلفة التقديرية للمختبرات -ج 

 81,000,000 المطلوبة 
مليون 
   دينار

 52 جهاز 80  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

900,000,000 المطلوبة 
مليون 
 528,000,000 دينار

6 
( في مجال االبنية واالنشاءات 

 العدد )المخططة 
المساحة 

 2م
( الكلفة 

)مليون دينار 
المتحقق 
 الفعلي 

 _ 90 150 3 القاعات الدراسية 1
 _ 540 900 2 البنايات االدارية  2
 _ 288 480 2 نايات الخدمية الب 3
 _ 240 400 4 البنايات االخرى 4

            
   2009 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 7-

   لم يتحقق فرع االحياء المجهريةوالطفيليات -أ 
   لم يتحقق فرع االدوية والسموم  -ب 
   لم يتحقق فرع االمراض وأمراض الدواجن -ج 

     2009 /2008خطة االنشطة العلمية المخططة للعام 8-

 عدد االنشطة 
عدد المشترآين 

 المخطط

الكلفة 
التخمينية 

   )د.م(
   مليون12 88 34المخطط
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المتحقق 
   _ _ 23 الفعلي

   2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 
    ت األصليةتم فتح مختبرات جديدة ضمن البنايا  -1
إباء   38  
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 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    آلية التمريض

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة 

 31/8/2009لغاية 
 طالب58 طالب  79 بول للدراسات االولية خطة الق 1
 اليوجد طالب  _ خطة القبول للدراسات العليا 2
 تدريسي9 تدريسي 10 االحتياجات من التدريسيين 3
 فني8 موظف فني 50  االحتياجات من الفنيين-أ  4

 38  االحتياجات من اإلداريين-ب  
موظف 
 إداري6 إداري

 16  االحتياجات من الفنيين- ج   
موظف 
 خدمي2 خدمة

 الوحدة العدد خطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 
 6 مختبر 7  عدد المختبرات المطلوبة-أ   
 279 متر مربع 280  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  
 10222562 مليون دينار 800 الكلفة التقديرية للمختبرات المطلوبة -ج   
 247 جهاز 144376  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

 502 مليار دينار1,124,000 المطلوبة 

6 
( في مجال االبنية واالنشاءات 

2المساحة م العدد )المخططة 
( الكلفة 

 )مليون دينار
المتحقق 
 الفعلي 

 240 400 4 القاعات الدراسية 1
 30 50 1 البنايات االدارية  2
 3,720 620 4 البنايات الخدمية  3

 180 300 2 البنايات االخرى 4

قاعة الكلفة 2
مليون  3

دينار 
وبمساحة 

 لكل 2 م100
  قاعة

            

-7
 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 

2009    
    متحقق فرع تمريض البالغين -أ 
    متحقق فرع األحياء المجهرية -ب 
    لم يتحقق فرع الطفيليات -ج 

     2009 /2008خطة االنشطة العلمية المخططة للعام 8-

 عدد االنشطة 

عدد 
المشترآين 
 المخطط

الكلفة 
التخمينية 

 )د.م(
المتحقق من االنشطة العلمية 

 31/8/2009لغاية 
     100,000 151 73المخطط
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المتحقق 
    0,250,000 50 35 عليالف

   2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 

1- 
، الفسلجة ، الكيمياء (قسم العلوم الطبية ويضم فرع 

    )التشريح 

2- 
، فرع تمريض النسائية والتوليد ، فرع تمريض األطفال ( قسم التخصيصات التمريضية ويضم فرع 

 فرع إدارة التمريض، فرع تمريض الصحة النفسية والعقلية ، فرع تمريض صحة مجتمع 
إباء   39  
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 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    آلية هندسة المواد

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
قق الفعلي من الخطة المتح

 31/8/2009لغاية 
 66 طالب  140 خطة القبول للدراسات االولية  1
 _ _ _ خطة القبول للدراسات العليا 2
 3 تدريسي 15 االحتياجات من التدريسيين 3
 21موظف فني 41  االحتياجات من الفنيين-أ  4

 44  االحتياجات من اإلداريين-ب  
موظف 
 5 إداري

 6 حتياجات من الفنيين اال- ج   
موظف 
 4 خدمة

 الوحدة العدد خطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 
 10 مختبر 9  عدد المختبرات المطلوبة-أ   
 _ متر مربع 1800  مساحة المختبرات المطلوبة-ب  
 _مليار دينار10,800,000 الكلفة التقديرية للمختبرات المطلوبة -ج   
 9 جهاز 42  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

 643,000 مليار 3,443,000 المطلوبة 

6 
( في مجال االبنية واالنشاءات 

 العدد )المخططة 
المساحة 

 2م
( الكلفة 

 )مليون دينار
المتحقق 
 الفعلي 

 _ _ _ _ ةالقاعات الدراسي 1
 _ _ _ _ البنايات االدارية  2
 _ _ _ _ البنايات الخدمية  3
 _ _ _ _ البنايات االخرى 4

            

-7
 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 

2009    

 -أ 
قسم هندسة البوليمرات والمواد 

 المرآبة
لم تتم استحصال موافقة 

   الوزارة

 يراميك ومواد البناءقسم هندسة الس -ب 
لم تتم استحصال موافقة 

   الوزارة
     2009 /2008خطة االنشطة العلمية المخططة للعام 8-

 عدد االنشطة 

عدد 
المشترآين 
 المخطط

الكلفة 
التخمينية 

   )د.م(

 203 63المخطط
 مليون16
     دينار
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المتحقق 
     0,500 50 20 الفعلي

   2009/ 2008اله خارج نطاق خطة المتحقق الفعلي للفقرات أع
 مختبر واحد زيادة على العدد 

إباء   40  
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 2008/2009استمارة تقييم الخطة السنوية  
 2009/9/31المخطط والمتحقق الفعلي منها لغاية   

    آلية الدراسات القرآنية

 الوحدة المخطط )2009 - 2008خطة (الفقرات  ت
المتحقق الفعلي من الخطة 

 31/8/2009لغاية 
 153 طالب  152 خطة القبول للدراسات االولية  1
 _ _ _ خطة القبول للدراسات العليا 2
 تدريسي24 تدريسي 15 االحتياجات من التدريسيين 3

 16  االحتياجات من الفنيين-أ  4
موظف 
 _ فني

 22  االحتياجات من اإلداريين-ب  
 موظف
 موظف14 إداري

 13  االحتياجات من الفنيين- ج   
موظف 
 موظف3 خدمة

 الوحدة العدد خطة المختبرات واالجهزة والمعدات 5
المتحقق الفعلي منها لغاية 

31/8/2009 

 1  عدد المختبرات المطلوبة-أ   

مختبر 
صوت 
لجويد 
   القرآن

        مساحة المختبرات المطلوبة-ب  
   مليون10 1لتقديرية للمختبرات المطلوبة  الكلفة ا-ج   

 15  عدد األجهزة والمعدات المطلوبة-د   
جهاز 
   حاسوب

  
 الكلفة التقديرية لألجهزة والمعدات -هـ

   مليون12 _ المطلوبة 

6 
المخططة ( في مجال االبنية واالنشاءات 

 العدد )
المساحة 

 2م
( الكلفة 

 )مليون دينار
المتحقق 
 الفعلي 

 القاعات الدراسية 1
 البنايات االدارية  2
 البنايات الخدمية  3
 التوجد بناية خاصة للكلية البنايات االخرى 4

-7
 / 2008الفروع واالقسام المخطط فتحها في خطة 

2009    
      -أ 
      -ب 

     2009 /2008خطة االنشطة العلمية المخططة للعام 8-

 عدد االنشطة 

عدد 
مشترآين ال

 المخطط

الكلفة 
التخمينية 

   )د.م(
          المخطط
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المتحقق 
           الفعلي

   2009/ 2008المتحقق الفعلي للفقرات أعاله خارج نطاق خطة 
إباء   41  
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   األقسام الداخلية المخطط والمتحقق الفعلي                :1.3.9
  

                             
در ب            980 طالب تم إسكان      1400 حوالي   2009 /2008بلغ عدد الطلبة المتوقع إسكانهم       سبة تحقق تق % 70 طالب أي بن

  . مليون دينار وثمانية أبنية مؤجرة 331 مليون إلى 280في حين زادت مبالغ اإليجار من 
ي          900آانت  أما عدد الطالبات المتوقع إسكانهن لنفس الفترة فقد          غ المتحقق الفعل ة وبل ات مؤجرة      % 68 طالب وال توجد بناي

  .للطالبات آون البنايات حكومية وبدون إيجار 
ام الدراسي   ة للع ة المطلوب صات المالي ا التخصي والي 2009 / 2008أم ة  390 ح صات المالي ار بلغت التخصي ون دين  ملي

شاط إسكان      % 63ون دينار وبنسبة صرف تقدر بـ    ملي 251المصروفة فعًال لغاية العام الدراسي المذآور        سبة ن د بلغت ن وق
  .توضح ذلك ) 10) (9) (8( والجداول رقم % 67الطلبة للعام المذآور 
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       )21( جدول رقم   
  ومبلغ االيجار السنوي المخطط و الفعلي 2009 - 2008عدد الطلبة المخطط إسكانهم وعدد الطلبة الفعلي الذين تم إسكانهم للعام 

عدد الطلبة المخطط 
 2009- 2008إسكانهم 

عدد الطلبة المتحقق 
 2008إسكانهم فعًال 

-2009 
النسبة 
 %المئوية 

عدد البنايات 
المؤجرة 
 المخطط

عدد البنايات 
المؤجرة 
 الفعلي

مبلغ االيجار 
 -2008المخطط 
  م دينار2009

مبلغ االيجار 
المتحقق 

2008- 
 م 2009
 دينار

النسبة المئوية 
%  

1400 980 70 8 8 280,000 331,000 118%   
         
       )9( جدول رقم   

    ومبلغ االيجار السنوي المخطط و الفعلي2009 - 2008عدد الطالبات المخطط إسكانهن وعدد الطالبات الفعلي الذين تم إسكانهن للعام 
         
         

عدد الطالبات المخطط 
 2009- 2008إسكانهن 

عدد الطالبات 
المتحقق إسكانهن 

 2009- 2008فعًال 
النسبة 
 %المئوية 

عدد البنايات 
 المخطط

عددالبنايات 
 الفعلي

مبلغ االيجار 
السنوي المخطط 

    والفعلي 

900 612 68 3 3 

اليوجد آون 
البنايات حكومية 

    وبدون إيجار 
         
        )10( جدول رقم  
         

     2008/2009التخصيصات المالية المخططة والمصروفة ونسبة الصرف للعام 
         

التخصيصات المالية 
المخططة للعام الدراسي 

  م دينار2009 - 2008

التخصيصات المالية 
المصروفة فعًال للعام 

.  م2009 / 2008
   *دينار     

نسبة الصرف 
%       

390 251 63       
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*
  وبذلك2009/8 لغاية شهر2009 مليون دينار شهريًا وتمت إضافة مصروفات سنة 45  والبالغة 2008تم إحتساب أربعة أشهر من السنة

  مليون دينار 251.000المصروفات 
    44     
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                   سية             مشاريع الشؤون الهند:1.3.10
  

ار               2008بلغ عدد مشاريع سنة      ة األعم   قيد التنفيذ سبعة مشاريع بضمنها إعداد الدراسات لمشاريع الجامعة وتكمله حمل
 مليار دينار وقد بلغ عدد المشاريع الفعلية التي حصل عليها نسب انجاز خمسة مشاريع     33,662حيث بلغت آلفها الكلية     

  % .58ة تنفيذها بلغت نسب
  

ا   80,24 الجديدة فقد بلغت ثالثة عشر مشروعًا آانت مجموع آلفها الكلية     2008أما مشاريع سنة     ان أغلبه  مليار دينار آ
ذها     سبة تنفي ت ن شاريع وآان ة م ذ لثالث سب تنفي د حصلت ن ين وق ر مب سنة % 42غي شاريع ل ستمر 2008أي ان م  الم

  % .50والجديدة آانت نسبة تنفيذها حوالي 
  

سبة     71,286 قيد التنفيذ فقد بلغ عددها عشرة مشاريع آانت مبالغها الكلية     2009أما مشاريع سنة     ار وبلغت ن ار دين  ملي
سنة                           % 76تنفيذها   دة ل اك مشاريع جدي م تكن هن د اإلعالن ول ة أو قي ا متوقف والتي تشمل على سبعة مشاريع والبقية أم
سنتين          عدا مشاريع االستمالك وإعداد التصام   2009 ين ال ة لهت ذ بصورة عام سبة التنفي يم لبعض المشاريع حيث بلغت ن
سنتين                    % 59 لتلك المشاريع     2009 – 2008 ذ لل د التنفي دة والمشاريع قي ك للمشاريع الجدي ة توضح ذل والجداول التالي

 .المذآورتين 
  
  
  

    
  
  

      جامعة بابل
     )22(  جدول رقم   شعبة التخطيط والمتابعة

   المشاريع قيد التنفيذ2008مشاريع سنة  تخطيطشعبة ال

 اسم المقاولة أو المشروع ت
مبلغ 
المقاولة

التاريخ الفعلي 
 للبدء بالتنفيذ

المصروف 
الكلي 

 دينار.م
نسبة االنجاز 

 المالحظات الحالية

1
اعداد دراسات وتصاميم 
   %60 29,1 15/05/2002 750 المشاريع جامعة بابل

   %12,5 439,365 31/12/2005 412 وقع الحاليانشاء مسجد للم2

3
انشاء ابنية لكلية االدارة 

 قيد األعالن      25,000 واالقتصاد

4
المرحلة التكميلية لكلية العلوم 
   %6,293,22575 25/09/2007 2,000العامة لكلية التربية االساسية

5
المرحلة التكميلية لبناية قسم 

   %1,151,75082 17/10/2007 2,000 الجغرافية

 متوقف       3,000 تكملة مشاريع حملة االعمار6
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 انجز %100 447,000 25/09/2007 500 المخزن المرآزي7

إباء   46   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      جامعة بابل
      )23(  جدول رقم  شعبة التخطيط والمتابعة

   )2008التي تبدأ في ( الجديدة  المشاريع2008مشاريع سنة  شعبة التخطيط
        

 اسم المقاولة أو المشروع ت

مساحة 
المشروع 

 2م

مبلغ 
المقاولة 
 الكلي

التاريخ 
الفعلي للبدء 
 بالتنفيذ

المصروف الكلي 
 دينار.م

نسبة 
االنجا
ز 
الحالي
 ة

المالحظا
 ت

1 
إنشاء أبنية آلية الزراعة 

 19,674 دونم 50 4المرحلة /
04/05/200

8 
1,086,507,56

7 41%   

2 
المرحلة التكميلية النشاء 

 دار81/دورسكنية للتدريسيين 

مساحة 
الدار 

الواحدة 
 7,750 2 م250

07/12/200
8 

1,250,760,37
5 16%   

3 

إنشاء المرحلة التكميلية لبناية 
قسم الفنون التشكيلية آلية 

850 الفنون الجميلة 2م  1,500 
23/03/200

8 
13,330,032,0

75 68%   
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4 
انشاء طريق حولي لموقع 

         3,000   مرجان 

5 
انشاء المرحلة التكميلية لكلية 

         6,600   آلية الطب/ العلوم االساسية 

6 
/ انشاء آلية هندسة المواد 

         4,000   مرجان

7 
انشاء ابنية آلية التربية 

         5,500   مرجان/

8 
 انشاء ابنية آلية قسم علوم

         4,500   مرجان/الحاسبات 

9 
/ انشاء أبنية قسم الكيمياء 

         4,500   مرجان
1
0 

اعمال خدمات الموقع الجديد 
         10,000   للجامعة

1
         4,000  مرجان/ انشاء رئاسة الجامعة  1
1
         9,000   انشاء آلية التربية الرياضية 2

1
3 

ستحقة تسديد حسابات الم
للمشاريع المنجزة والمحذوفة 

   جامعة بابل/
100,00

0   56,613,476 56%   
إباء   47    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       جامعة بابل
     )24(  جدول رقم   شعبة التخطيط والمتابعة

    قيد التنفيذ2009مشاريع سنة   شعبة التخطيط
        

ت
اسم المقاولة أو 

 المشروع 

مساحة 
ع المشرو
 2م

مبلغ المقاولة 
 الكلي

التاريخ 
الفعلي للبدء 
 بالتنفيذ

المصروف الكلي 
 دينار.م

نسبة 
االنجاز 
الحالية

المالحظا
 ت
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1 

إعداد دراسات 
وتصاميم لمشاريع 

 750   جامعة بابل
15/05/200

2 5,390 75%   

2 
انشاء مسجد للموقع 

360 الحالي 2م  412 
09/11/200

8 771,469 57%   

3 
ة االدارة انشاء أبني

 _     25,000   واالقتصاد 
قيد 
 االعالن

4 
انشاء أبنية آلية 

 19,674 دونم50 الزراعة
04/05/200

8 
14,321,563,53

6 84%   

5 

المرحلة التكميلية 
النشاء دور 

دار81/ التدريسيين 

250  2م
مساحة الدار 
 7,750  الواحدة

07/12/200
8 937/71179 20%   

6 

المرحلة التكميلية 
ناية قسم الفنون لب

التشكيلية آلية 
850 الفنون الجميلة 2م   2,100 

23/03/200
8 1,829,269 

100
%   

7 

المرحلة التكميلية 
لبناية قسم العلوم 
العامة آلية التربة 

1350 االساسية 2م  2,000 
25/09/200

7 1067/875975 96%   

8 

المرحلة التكميلية 
لبناية قسم 
3000 الجغرافية  2م  4,000 

17/10/200
7 1,712,997 

100
%   

9 
تكملة مشاريعحملة 
     42,810,694   3,000   االعمار جامعة بابل

1
0 

المرحلة التكميلية 
لبناية آلية العلوم 
            االساسية آلية الطب

إباء    48    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      جامعة بابل
     )25(  جدول رقم  شعبة التخطيط والمتابعة
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   المشاريع الجديدة 2009مشاريع سنة  لتخطيطشعبة ا

ت
اسم المقاولة أو 

 المشروع 

مساحة 
المشروع 

 2م

مبلغ 
المقاولة 
 الكلي

التاريخ 
الفعلي للبدء 
 بالتنفيذ

المصروف 
الكلي 

 دينار.م

نسبة 
االنجاز 
المالحظات المالية

1

إستمالك أراضي لمجمع 
إنشاء إسكان 
         3,000   التدريسيين

2
استمالك أراضي لجامعة 

     40,797   5,000   القاسم

3
اعداد دراسات وتصاميم 
         1,000   لمشاريع جامعة القاسم

إباء   49    
  
  

   المشاآل والمعوقات                                   :1.3.11
  

شا                   وحظ ظهور بعض الم ة ل ة لمسيرة الجامع ات           بعد انجاز تقرير المؤشرات العام ع البيان ات من خالل تجمي آل والمعوق
   -:وتحليلها وآانت آما يلي 

ين               -1 ل االحتياجات من                   % 11  أظهر التقرير التفاوت الكبير في نسب تنفيذ األنشطة فكانت تتراوح ب والتي            تمث
  ) 2(يظهره في الجدول رقم والتي تمثل عدد المشترآين في األنشطة العلمية وآما % 96الفنيين واإلداريين والخدميين و

ة  -2 وم الجامع ذ لعم سبة التنفي رت ن دم  % 44  ظه وحظ إن ع ة        ول شطة الجامع ة أن ة لكاف سبة تجميعي ا ن ث إنه حي
سنة                     ة ل ى تقليص الموازن ه إل ة يعزى في معظم صادية         2009تحقيق األهداف الخاصة بالجامع ة االقت أثير األزم سبب ت  ب

  .ه من انحسار تنفيذ بعض المشاريع وانخفاض أسعار النفط وما تبع
سيين والموظفين هي                              -3 ا والتدري ة والدراسات العلي ول في الدراسات األولي ة لخطة القب سبة المئوي ا إن الن   وقد الحظن

ت  % 46 ث آان سيين حي ن التدري ات م رة االحتياج سبة فق ذه الن ى ه رت عل ث أث ن % 16حي ات م رة االحتياج ذلك فق وآ
ة                    % 11الخدميين حيث آانت النسبة     الفنيين واإلداريين و   أثير األزم ا إن ت ذا القطاع آم سبة في ه وط الن مما سبب في هب

  .آان واضحًا هذا النشاط وعلى بقية األنشطة األخرى 
وفير       % 30  في حين آانت نسبة تنفيذ المختبرات واألجهزة المختبرية           -4 وب ت ار في      22,041حيث آان المطل ار دين ملي

شاط بصورة               % 12 مليار دينار حيث ظهرت نسبة التحقق        2,667حين آان المتحقق     ذا الن ذ ه سبة تنفي ى ن رت عل مما أث
  .عامة 

وفير         % 29تنفيذ األبنية واإلنشاءات فقد آانت         وبخصوص خطة     -5 وب ت ان المطل  قاعة دراسية في حين         112حيث آ
سبة قطاع        % 17ها   قاعة دراسية مما اثر على النسبة الكلية لهذا النشاط وجعل          19آان المتحقق    والذي ساهم في هبوط ن

  األبنية واإلنشاءات إلى ما هو علية
ذها            -6 ذي           % 65  وفيما يخص األنشطة العلمية فقد ظهرت نسبة تنفي سابقة وال ى النسب ال ًا إل ة قياس سبة معقول وهي ن

شطة وعد                         ة األساسية والتي تخص عدد األن ة التربي ة وآلي شطة رئاسة الجامع د المشترآين والكلف     رفع هذه النسبة أن
ى ضعف                             دل عل ا ي الرغم من وضوح االستمارات المرسلة مم ات ب التخمينية وقد لوحظ عدم إدراج الكلف لكثير من الكلي

  .المستوى التخطيطي واإلحصائي في آثير من الشعب اإلحصائية والتخطيطية في عدد من الكليات 
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ذها    وفيما يخص الفروع واألقسام المخطط فتحها فقد ظهرت   -7 سبة تنفي شكل       % 38 ن ة حيث أظهر ال سبة متدني وهي ن
صاد والطب البيطري                    ات واإلدارة واالقت نسب التنفيذ المتدنية لبعض الكليات آالتربية الرياضية وطب األسنان وعلوم البن

 التخصيصات  وهندسة المواد أما بقية الكليات فتختلف النسب من آلية إلى أخرى أما األسباب فهي متعددة منها عدم توفر   
  .المالية وآذلك عدم موافقة الوزارة لعدم توفر الموارد البشرية 

دم  % 67 أما األقسام الداخلية فقد ظهرت نسبة التحقق         -8 وهي نسبة معقولة حيث إن سكن الطلبة يعتمد على العدد المتق
   .  االقتصادية منهم للدخول في األقسام الداخلية وقد لوحظ تقليص التخصيصات المطلوبة بسبب األزمة

سبة االنجاز للمشاريع           % 59 وفيما يخص مشاريع الشؤون الهندسية فقد ظهرت نسبة التحقق         -9 ساب ن علمًا انه تم احت
سنة          دة ل ذلك مشاريع سنة        2008قيد التنفيذ والمشاريع الجدي سنة          2009 وآ دة ل م تظهر المشاريع الجدي ذ ول د التنفي  قي

ألزمة االقتصادية آما لم تدخل ضمن هذه النسبة المشاريع قيد اإلعالن والمشاريع        بسبب تقليص الميزانية نتيجة ا     2009
   .المتوقفة والمؤجلة

      االستنتاجات :1.3.12
  

ل  ة باب وم جامع ذ لعم سبة التنفي ا االحتياجات من % 44ظهرت ن ام المدرجة منه ا بعض األرق رت عليه سبة أث ذه الن وه
ك لألسباب    التدريسين والموظفين حيث آانت متدنية      وآذلك مساحة المختبرات والكلفة التقديرية للمختبرات المطلوبة وذل

ذ                        ة من المخطط والمنف الواردة آنفًا من وجود األزمة االقتصادية وآذلك أثرت على النسبة المذآورة بعض النسب المتدني
ه حيث ظهرت          من القاعات الدراسية وذلك للسبب ذاتة آما لم توضح الكلف التخمينية الخاصة باأل             ة المتحقق شطة العلمي ن

ات وإرسالها              % 16بنسبة متدنية جدًا بلغت      وذلك بسبب عدم احتسابها من قبل مسؤولي وحدات شعبة التخطيط في الكلي
  .بصورة دقيقة متذرعين بصعوبة االحتساب 

ة ب                   سبة متدني ات آانت بن ا موضحة    % 38لغت   آما ان االقسام والفروع المخططة والمتحققة المقرر فتحها في الكلي وآم
  .وذلك لنفس األسباب الواردة في فقرة المشاآل والمعوقات ) 2(في جدول رقم 

  .وقد أظهرت األرقام مدى وضوح تأثير األزمة االقتصادية وتقليص الميزانية من أنشطة الجامعة بصورة عامة 
  

   التوصيات:1.3.13
  

شغيلي -1 ة الت ة للميزاني صات المالي ادة التخصي ة زي شروعات إمكاني ذ الم اليم لتنفي ة األق تثمارية وتنمي ة واالس
  .والنشاطات الخاصة بالجامعة وتنفيذها على أفضل وجه

ر     -2 ة غي ال معلوم دم إرس ا وع لة ودقته ات المرس ام بالمعلوم ضرورة االهتم ات ب ي الكلي يط ف ي التخط حث ممثل
 .مكتملة 

 . الكوادر التدريسية والوظيفية على أآمل وجه إمكانية فتح الدراسات المسائية الستغالل الكفاءة المتوفرة من -3
 .زيادة آفاءة العاملين في الجامعة آمًا ونوعًا من خالل الدورات التدريبية و االيفادات داخل وخارج القطر  -4
تالئم                    -5 ا ي نشر الوعي التخطيطي على آافة األصعدة وضرورة إتباع الطرق الحديثة والسليمة في إعداد الخطط بم

ات        مع احتياجات ا  ل دور شعب ووحدات التخطيط في الكلي ة تفعي لجامعة واألعراف والتقاليد المجتمعية وإمكاني
 .للحصول على المعلومات اإلحصائية والتخطيطية الدقيقة 

ة            -6 وض بالعملي ة للنه صورة عام ة ب شطة العلمي ي واألن ث العلم وي للبح ادي والمعن دعم الم ديم ال ة تق إمكاني
  .مية ذات المساس بالواقع النظري والتطبيقي التعليمية واالبتكارات العل

  
  تم بعون اهللا تعالى
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   اإلطار العام للخطة اإلستراتيجية:الفصل الثاني  
لتنمية جامعة بابل وحماية   )2020-2010(  

  بيئتها
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  )2010-2020(اإلطار العام للخطة اإلستراتيجية :الفصل الثاني
  :لتنمية جامعة بابل وحماية بيئتها                         

  : للجامعةSWOT تحليل :2.1
  

  الفرص  نقاط القوة
  

الحداثة والتنوع للبرامج الدراسية في مرحلتي  
  . والدراسات العلياالدراسة االوليةا

 الجودة  لسمعة الخريجين  
  )نسبة آبيرة(تطور وحداثةالمختبرات وتجهيزاتها 
لجامعة عن الخدمات  القرب النسبي لمواقع  ا 

  .وأماآن الترفية والتسوق
 وجود  البرامج الموجهة للطلبة الجدد  

  

  
النسبة العالية للنمو السكاني في  العراق والوطن  

 .العربي
النسبة العالية لإلقبال على التعليم العالي  في  

  .العراق  والدول العربية
  . الحالة الجيدة لألمن و بيئة المجتمع المحلي 
الدعم المالي الحكومي للجامعات وجود   

 ) .الباس به(الرسمية
تشابهه البرامج والمجاالت الدراسية  مع  تلك  

الموجودة في الجامعات األخرى داخل وخارج 
  .العراق

  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

  .أعضاء هيئة التدريستأهيل  برامجضعف  
 %).50(عدم التكامل  للبنية التحتية 
  .العلمي محليًا وإقليميًامحدودية  التميز للبحث  
محدودية االمتداد والتوسع للحرم الجامعي بما   

 .يسمح بأن تكون الجامعة منتجة
ضعف االنشطة الخاصة بجودة البيئة في  الجامعة 
ضعف المساهمة في الجهود المبذولة لحماية  

  البيئة واستدامتها محليا ودوليا
  .محدودية النشاطات الترويجية والتسويقية 
جود  البرامج الموجهة للطلبة العرب عدم و 

 واالجانب 
  .ضعف العالقة  مع القطاعين العام والخاص 
ضعف العالقة  مع مراآز البحوث والمؤسسات  

   .األآاديمية العالمية
  

البدء بإنشاء جامعات خاصة في الدول المجاورة  
  .وفتح فروع لها في العراق 

 ةندرة وجود الجهات  المانحة  المحلية والدولي 
ضعف المستوى العام للوعي البيئي لشرائح  

  المجتمع
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 :الجامعة  رؤية:2.2
  

 من خالل التواصل في المعرفة والتكامل في المنهج والرصانة في الهيكل 2020 نحو جامعة عالمية بحلول عامنتطلع
 تسود التي واألخالقية يةواالجتماع القيم الثقافية من و ضمن إطار ,والتنافس في التنمية والتشارك في حماية البيئة

وأهداف األلفية للقرن الواحد المستدامة  التنمية تحقيق في وبما يسهم ،  بأجياله الحالية و المستقبلية المجتمع
  .والعشرين

 :الجامعة  رسالة:2.3
  

 .الريادة في خدمة المجتمع عبر تميز ثقافي وعلمي وبحثي  •
 . سوق العمل وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا تخريج آوادر علمية مؤهلة تلبي متطلبات وحاجات •
 بما شخصيته وتنمية الرفيعة، ،والقيم المتقدمة العلمي البحث وطرائق الحديثة المعرفة بأصول تزويد الطالب •

 .محليا ودوليًا والمنافسة الجماعي والعمل الذاتي والتعلم والقيادة االبتكار والتحدي على قادرا يجعله
لمعايير  وفقا الدوري للتقويم وإخضاعها المعاصرة االتجاهات ضوء في وتحديثها الدراسية جالمناه تطوير •

 .المحلية مراعاة الظروف مع العالمية الجودة
 الجامعة دور والدولية وتأصيل المحلية المستويات على والبحث العلمي الجامعي التعليم مجال في تحقيق التميز •

 .طبيقيةوالت النظرية المعارف ترقية نحو
 في جهود حماية البيئة واستدامتها محليا ودوليا  المساهمة الفاعلة •
 .بالجامعةتوفير وتعزيز مستلزمات البنية التحتية  •
 .واإلدارية بالجامعة والبحثية العلمية والموارد القدرات وتطوير تنمية •
 .قبليةمست واإلعداد لتخصصات ومراآز الجامعة آليات بها تتميز التي التخصصات تدعيم •
حل  في والمساهمة المختلفة المجتمع لمؤسسات االستشارية لتقديم خدماتها البحثية المراآز والوحدات تدعيم •

 التدريسية هيئتها وأعضاء بين الجامعة تعاقدية أسس وفق المحلية والدولية القضايا في الرؤى وتقديم مشكالته
 .المستفيدة والجهات

 . ح المجتمع المختلفة وتطوير اساليبهالمستمر لشرائ بالتعليم االهتمام •
المحلى  المستويين وعلى العلمي بالمجتمع البحث ومراآز األخرى والجامعات الجامعة بين التعاون تدعيم •

 .والدولي

  : الغايات المستقبلية للجامعة:2.4
 .التها توحيد وتجذ ير الثقافة المؤسسية المنبثقة من رؤية الجامعة ورسفي أن تكون الجامعة رائدة  •
أن تكون الجامعة رائدة  في تهيئة البيئة الجامعية التي تلبي تطلعات طلبة البلد والطلبة  العرب واألجانب وتعزز  •

 .وأخالقيا وسلوآيًاعلميا النشاطات الطالبية وترقى بمستوى تفكير الطلبة 
علمي والتطبيقي لطالب الجامعة  تطوير معايير أدائية لقياس المستوى ال   اعتماد  وقادرة علىأن تكون الجامعة  •

 . من خالل تحقيق معايير االعتماد العالمية للجامعات في جميع البرامج والمجاالت األآاديمية
ان تحصل الجامعة على شهادة االعتماد الدولية لجودة التعليم والسعي للحصول على مرآز مرموق بين  •

 الجامعات العالمية
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 ربط برامج من خاللللخريجين  والمهارات المطلوبة التخصصات على ترآيزأن تكون الجامعة رائدة من حيث ال •
 .لهم التنافسية القدرة من وبما يزيد البكالوريوس والدراسات العليا آمًا ونوعًا بمتطلبات وحاجات سوق العمل

ة           • رامج البحثي ز في الب دة من حيث التمي ة رائ ى  تعمل  التي  أن تكون الجامع ة  عل اون مع  والت المشارآة  تنمي  ع
  . المحلى والدولي المستوى على المجتمع والبحثية ومؤسسات والمراآز التعليمية المؤسسات

 .أن تكون الجامعة رائدة في اآتساب ثقة المجتمع ومؤسساته بمخرجاتها الحالية والمستقبلية •
 .متها محليا ودوليا في الجهود المبذولة لحماية البيئة واستدا  أن تكون الجامعة رائدة في المساهمة الفاعلة •
 من حيث االستثمار األمثل لمواردها وإمكاناتها من خالل مضاعفة األنفاق على مشاريع متطورةأن تكون الجامعة •

البحوث العلمية األساسية والتطبيقية خاصة تلك التي تتواآب مع المستجدات العلمية والتكنولوجية وتساهم في 
ك زيادة اإليرادات وضبط النفقات في جميع المجاالت وتحقيق االعتماد تشجيع اإلبداع واالبتكار والتميز وآذل

 .الكامل على الذات

  : الستراتيجيات المختارة:2.5
 .توحيد وتجذ ير الثقافة المؤسسية المنبثقة من رؤية الجامعة ورسالتها   •
زز النشاطات الطالبية وترقى تهيئة البيئة الجامعية التي تلبي تطلعات طلبة البلد والطلبة  العرب واألجانب وتع  •

 .أخالقيًا وسلوآيًاعلمياوبمستوى تفكير الطلبة 
اعتماد وتطوير معايير أدائية لقياس المستوى العلمي والتطبيقي لطالب الجامعة  من خالل تحقيق معايير  •

 االعتماد العالمية للجامعات في جميع البرامج والمجاالت األآاديمية 
والعمل على اعتماد نظم فعاله للتقويم في آل المجاالت ، اإلنتاجية واألداء  السعي على استمرار تحسين •

  األآاديمية واإلدارية والماليةلتحقيق مضامين الجودة الشاملة
 والدراسات لدراسات االولية ربط برامج امن خاللللخريجين  والمهارات المطلوبة التخصصات على الترآيز •

 لهم التنافسية القدرة من وبما يزيد ت سوق العملالعليا آمًا ونوعًا بمتطلبات وحاجا
تنفيذ البرامج واآلليات الالزمة لتنويع مهارات القوى العاملة الضرورية لمواجهة احتياجات االقتصاد المحلي  •

ليتفاعل مع تطورات االقتصاد العالمي القائم على المعرفة آخذين في االعتبار المحافظة على هويتنا 
  العربيةواإلسالمية

والبحثية  والمراآز التعليمية المؤسسات والتعاون مع المشارآة تنمية على تعمل التي التميز في البرامج البحثية  •
 المحلى والدولي المستوى على المجتمع ومؤسسات

  دعم البحث العلمي والدراسات العليا وتوفير اإلمكانات الالزمة له وتفعيل اإلستراتيجية الخاصة به •
   التعليم المستمر وتبني مفهوم الشراآة مع القطاع الخاص لتطوير هذه البرامج وتقديمهاالتوسع في برامج •
االستثمار األمثل لموارد وإمكانات الجامعة من خالل مضاعفة األنفاق على مشاريع البحوث العلمية األساسية  •

تشجيع اإلبداع واالبتكار والتطبيقية خاصة تلك التي تتواآب مع المستجدات العلمية والتكنولوجية وتساهم في 
  .والتميز وآذلك زيادة اإليرادات وضبط النفقات في جميع المجاالت وتحقيق االعتماد الكامل على الذات

  المساهمة الفاعلة في معالجة قضايا المجتمع الملحة •
  .في الجهود المبذولة لحماية البيئة واستدامتها محليا ودوليا  المساهمة الفاعلة •
رآة مع الجامعات والقطاعات الحكومية واألهلية والخاصة على المستوى المحلي واإلقليمي تفعيل مبدأ الش •

 والعالمي بما يخدم أهداف الخطة
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 : وصف حالة النجاح:2.6

  
  محليا لدى الطلبة للدراسة فيهاأن تصبح جامعة بابل رائدة في آافة برامجها وبما يجعلها تحتل االولوية  

 . وعالميا 
 QAAالعالمية البريطانية معة على شهادة التاهيل بجودة التعليم من منظمة التاهيل حصول الجا 

 Assurance Agency) Quality(  
  . أن يكون خريج الجامعة محل تقدير وثقة المجتمع ومؤثرًا في تنميته بما تتاح له االولوية  من فرص العمل 
 . ل ثقة المجتمع وبما يزيد من حجم الطلب عليها أن تكون مخرجات الجامعة األخرى آالخدمات االستشارية مح 
 ان تزداد مساهمة الجامعة في الجهود المبذولة لحماية البيئة واستدامتها محليا ودوليا 
  . ان تحقق الجامعة  االعتماد الكامل على الذات 
تنمية وصوَال إلى أن تحقق الجامعة الشراآة اإلستراتيجية الرائدة مع مؤسسات وقطاعات المجتمع لالسهام في ال 

  : مجتمع قائم على المعرفة من خالل
  تزايد في الدراسات والبحوث واالستشارات -
  تزايد في الندوات والدورات العلمية في مجال تميزها -
  ورش األعمال  تزايد في -

  

 : مشاريع على مستوى الجامعة:2.7
  
 )2020-0201(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-ا

 تطوير الخبرات والمؤهالت العلمية للتدريسيين .1
  تطوير وسائل النقل الجامعي للطلبة والمنتسبين .2
  إطالق مشروع تحديد استعماالت االرض لمواقع الجامعة .3
  إعادة تأهيل شبكة المجاري ومحطة المعالجة في الجامعة .4

 )2020-2010(الخطة المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن -ب     
 إنشاء دار طباعه نشر .1
  تطوير وسائل اإليضاح وعرض المادة العلمية .2
 إنشاء مجمع ترفيهي طالبي متكامل .3
  )مؤتمرات وفعاليات علميه ( انشاءمجمع ثقافي متعدد اإلغراض  .4
  إطالق مشروع تشجير وتجميل أراضي الجامعةواستغالل ما امكن منها الغراض زراعية انتاجية .5
  ية الطرق داخل الجامعة وتبليطها واآساء الممرات بالحجر والحصىتحسين نوع .6
  إنشاء مشروع فصل وتدوير مخلفات الجامعة .7
  إنشاء مشروع  إنتاج مياه الشرب النقية  لخدمة الجامعة وإلغراض إنتاجية .8

 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة-ج     
  ألعراف الجامعيةتأسيس مشروع ا .1
  تأسيس مرآز للتطوير اإلداري .2
  إنشاء مستشفى جامعي .3
  إنشاء دور إلغراض اإليجار واالستثمار .4
  )استخدام التكنولوجيا النظيفة بيئيا(إطالق مشروع تخضير مختبرات وورش الجامعة .5
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  للخطةاإلستراتيجية اإلطارالتفصيلي:لث الثاالفصل   
)2020-2010(  

   وحماية بيئتهالتنمية جامعة بابل
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لدائرة المساعد الخطة الستراتيجية  :3.1

  االداري
  في رئاسة الجامعة
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  SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
رؤية ورسالة لالقسام االدارية في رئاسة وجود  

    .الجامعة 
توجد استمارات لتقييم الموظفين آافة مع استمارة  

  صة للمتميزين تمال شهرياخا
 العمل الفرقي من  خالل اللجان آلجان وجود 

  المشتريات والجرد ألمخزني وغيرها
توجد لجان تقدم آافة التسهيالت للطلبة من سكن  

  ومكافئة المتميزين وتقديم التسهيالت اإلدارية
البقاء لألفضل واألجدر من خالل التقييم ومؤشرات  

 العمل وتقييم األداء
جيدة  ات الحالية ألعضاء هيئة التدريسالقدر 

  ومدعومة ببرامج الجودة الشاملة
تم من  اإلجراءات الحالية الختيار القيادات العلمية ت

شهادة      ار ال ر االعتب ذ بنظ الل األخ اءة –خ – الكف
   اإلخالص في العمل–سرعة االنجاز 

داد  ة بإع ساعد اإلداري للجامع رة الم وم دائ تق
وظفي  ة الم دورات لكاف صاصاتال ة االخت ن ولكاف

  التدريسية وتوسيع المعارف والمهارات لهم
 إقامة دورات ودعم مرآز بحوث البيئة 
يوجد هيكل إداري متوافق مع رؤية الجامعة  

وغاياتها ويتم تعديله بصورة مستمرة لتوافقه مع 
 اإلستراتيجية

يتم تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الجامعة حاليا  
لمعلومات تستخدم في التطبيقاتآما إن تكنولوجيا ا

اإلدارية والمالية من خالل األنظمة الشبكية آما يتم 
زج الموظفين في دورات تخصصية لرفع المهارات

  اإلدارية والعلمية والحاسوبية
 تتسيب  الموظفين والعاملين آل حسب مؤهالته  

 وخبرته في المكان الذي يؤدي دوره بصورة آفؤة
 الجودة الشاملة في الجامعة يتم حاليا تطبيق إدارة 

ولكافة الكليات ورئاسة الجامعة والجامعة جادة في 
  هذا المجال لتحقيق األهداف المطلوبة     

اإلجراءات الحالية إلدارة بيئة الجامعة والمحافظة  
على نظافتها يتم من خالل قسم الخدمات الخاص 

بالجامعة  ومرآز بحوث البيئة  وبحوث البيئة في 

  
دريس           ة الت تم من اإلجراءات   لتعيين أعضاء هيئ ت

اب وزارة ة وآت خالل   بيان الحاجة حسب الهيكلي
   19/2/2004 في 1750التعليم العالي 

راءات  ات اإلج سب تعليم تم ح ة ت ة العلمي للترقي
مقانون ا  رار رق ا جاء في الق ة وآم ة الجامعي لخدم

دد  ) 23( ة  ي الع ائع العراقي شور بالوق 4074المن
   12/5/2008في 

تم من خالل  ة ت وافز المالي ع الح راءات  لتوزي اإلج
ى نويا عل ة س وافز المالي ع الح ام لتوزي نظ
ساعد اإلداري ابعين للم وظفين الت سيين والم التدري

ة بموجب التعليم  ة الجامع نورئاس صادرة م ات ال
  .وزارة التعليم العالي 

اإلجراءات  الختيارالتدريسي المتميز والباحث  
 المتميزتتم من خالل تعليمات مرآزيه خاصة بذلك

  تم تعيين الخريجين األوائل حسب  تعليمات   
 وزارة التعليم العالي

يتم زيادة إيرادات الورش الهندسية والمختبرات  
ون مع دوائر الدولة وفق والوحدات االنتاجية بالتعا

  تعليمات آلية التعاون  وآذلك مع القطاع الخاص 
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  علومآلية ال
االجراءات عند الحاجة لموظفين جدد  تتم من  

 خالل اإلعالن عنها بموجب استمارة خاصة 
االجراءات  لتقييم قدرات العاملين تتم من خالل   

استمارة تقييم للموظفين والمستخدمين  وشحذ 
.هممهم وإآسابهم خبرات إضافية في مواقع جديدة

توفير للقطاع الخاص لاالآشاك والنوادييتم تأجير  
  االحتياجات  الخدمية للطلبة والموظفين

توجد لجان المزايدات  المختصة بتخمين المبالغ   
لضمان تحقيق إيراد أعلى مع استثمار آافة 

  مرفقات الجامعة الخدمية
زيادة اإليرادات المتحققة في مرآز التعليم المستمر 

 ومرآز بحوث البيئة ومرآز الحاسبة االلكترونية
ييم حاجات الجامعة الفعلية االجراءات لتق 

للموظفين تتم من خالل التعميم على الكليات 
   وقاعدة البياناتوالمراآز بموجب الهيكلية

يتم التعيين على أساس توحيد الرواتب واألجور  
وفق أسس ثابتة والحد الشهادة  والخدمة السابقة

 من التعيين بعقود 
إآمال إجراءات الكفالة الشخصية والعقارية و  
ظيم عقد مع رئيس الجامعة للبعثات والزماالت تن

القانونية تتابع والنفقة الخاصة  وان الدائرة 
الكفالة فقط والبعثة على آلية الموفد والشؤون 

 العلمية هم الذين يتابعون ذلك
المتابعة لسير دراسة الموفد من قبل القسم  

والكلية المعنية بهدف تقليل مدة البعثة والحد 
في حالة . مطالبات المالية الزائدةبالتالي من ال

اإلخالل بااللتزامات فيتم مخاطبة التسجيل العقاري
  لبيع العقار أو االستقطاع من الكفيل مباشرة

 تصرف الساعات اإلضافية حسب التخصيصات 
تم شطب آافة المواد واألجهزة المستهلكة وأنزلت  

  من السجالت
  من آل سنة31/12يتم الجرد سنويا وينتهي في  

ويتم رفعها إلى الرقابة الماليةسنويا ويتم شراء 
األجهزة نتيجة للتوسع بالمتطلبات الرئيسة للجهة 

  المستفيدة 
يتم صنع الزجاجيات المختبرية أو تحويرها داخل  

الجامعة من قبل وحدة تشكيل الزجاج العلمي 
  بكلية العلوم وأعادتها للعمل مرة أخرى

الكليات تتم الصيانة بصورة دورية من قبل  
 مباشرة بالتعاون مع األسواق المحلية
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اإلجراءات لفرض الغرامات على المتجاوزين على  
تم من خالل  فرض الغرامات تبيئة الجامعة ونظافتها 

  على األآشاك والنوادي وفق العقود المبرمة معهم
  يوجد مرآز بيئي استشاري 
االجراءات  النشاء الحدائق والمناطق المفتوحة وادام 

 وجود منهاتتم من خالل الشعبة الزراعيةالم
بالنسبة للزجاج  يمكن االستفادة من آل أو أجزاء  

 بالنسبة للمواد -من وحدة تصنيع الزجاج العلمي
المعدنية والبالستيكية يتم شطبها وتباع ضمن 

  قوانين بيع وايجار أموال الدولة 
هناك خط مياه صافية تصل إلى الجامعة ويتم إصالح  

  الحاصلة بالشبكةالتسربات 
  يتم االن تشكيل شعبة الصحة و السالمة المهنية  

  ذات العالقة بالبيئة
  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

  فقطمن الطلبة العرب واألجانبةيوجد ثالث 
اليوجد استثمار للقطاع الخاص في مجال إسكان  

 الطلبة 
عدم وجود صندوق لالستثمار وآذلك عدم وجود  

  لجنة لالستثمار
قتصادية للمشاريع داخل اليوجد دراسات جدوى ا 

 الجامعة 
يوجد محددمالي و في بعض األحيان يحدد راتب  

  المنتسب ولكن  التوجد درجة وظيفية 
يتم استخدام األجهزة على أساس الكلية وليس  

الجامعة ألنها تعتبر ذمة الكلية أو القسم وصعوبة 
  استخدمها من قبل الباحثين في الكليات ألخرى

 ي للوعي البيئي تواضع المستوى  الحال 
الورق  حاليا حيث تشكل لجان من اليتم االستفادة  

 إلتالف الورق واألضابير  والكتب
محطة معلجة المخلفات السائلة   قديمة حيث يتم  

التجميع إلى المحطة  الرئيسية وتضخ إلى المبزل 
دون معالجة  والجامعة بحاجة إلى محطة معالجة 

  جديدة

 دد الخدمييننقص التخصيصات  المالية وع 
 نقص التخصيصات والدرجات  المخصصة للجامعة 
 لقلة التخصيص اليتم صرف الساعات آاملة 
قلة مياه السقي لعدم وجود مصدر رئيسي للمياه   

  في الجامعة
قلة الخبرة المتاحة باألسواق المحلية ضمن حدود  

  محافظة بابل  
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   دائرة المساعد االداريرؤيا
  

ات المتطورة                     نسعى لتحقيق آل ما من       ا في مصاف الجامع ا يجعله سبيها بم شانه تطوير أداء الجامعة ورفع مستوى منت
صادي والبيئي مع إرساء قواعد           وضمن ضوابط عمل الجامعات وخصوصية مجتمعنا للنهوض بالواقع االجتماعي واالقت

  .      وصول إلى التكامل المنشود تعاون مشترك مع المجتمع المحلي وسوق العمل بما يضمن تبادل األفكار والمشاريع لل

  
  دائرة المساعد االداري رسالة

  
  .متابعة تنفيذ القوانين االدارية والتربوية والعلمية لتحسين وضبط المسيرة المتصاعدة للجامعة - •
  .تجاوز الروتين للوصول للهدف األسمى بأقل آلفة وبأقصى منفعة  •
  .  داء منتسبي الجامعةصياغة التعليمات وشرحها بما يتالءم مع تطور أ •
  .تكييف القوانين واألنظمة بما يتالءم مع مفهوم إدارة الجودة الشاملة واالعتماد المؤسسي   •
  .متابعة وتدقيق مستوى اإلنفاق وتقييمه ليساهم في تطوير منتسبي الجامعة ومرافقها الحيوية •
  . العمل على توسيع االستثمار ودعمه ليخدم الجامعة •
  .اء األنظمة البرمجية الشبكية المتطورة لتنظيم وتسهيل عمل الجامعة وآلياتهامكننة العمل وبن •
  متابعة أداء المنتسبين وضبط األعداد والوظائف والمالك بصورة يومية وتأشير الخلل واقتراح  •
  .األساليب الحديثة لحل المعاضل •
  

 األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
 

ة  - ون الجامع ي إن تك بقية ف رادات            األس ادة اإلي شرية وزي وارد الب ل للم تثمار األمث ث االس ن حي دة م رائ
  .وتقليل اإلنفاق وتحقيق االآتفاء واالعتماد على الذات 

  . اآتساب ثقة المؤسسات الوطنية والدولية من خالل خريجي الجامعة الحاليين والقادمين -
  .ة صرحا بيئيا متناغما مع المتطلبات الدولية جعل الجامع-
  .   القيام بدراسات لمعرفة حاجات سوق العمل وربط المسيرة اإلدارية والعلمية بتلك الحاجات -
ساعد في تطوير  - ليمة وي ة س ة مؤشرات تخطيطي وفر للجامع ا ي ل بم ي وسوق العم ع المحل رات مع المجتم ادل الخب  تب

  .ئر القريبة بما يوفر الفائدة للمجتمع آوادرها وتدريب آوادر الدوا
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  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
 مع آلفها التخمينية

 
 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-ا     

 
  إنشاء المكاتب االدارية -1
 اتها إلمكانية تشجير آافة مرفقات الجامعةتوسيع مهمات الشعبة الزراعية وزيادة تخصيص -2

  .    الخلفية 
  . إنشاء مشروع خط ماء سقي من االروائي لسقي األشجار والمزروعات بالجامعة -3
 

 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة -ب     
 

  وشعبة المعلوماتيةإنشاء بناية لقسم التخطيط والمتابعة  -1
 توسيع بناية قسم الخدمات والشعبة الزراعية -2
 زيادة الطاقة الكهربائية للجامعة لتقوم بمهامها  -3
 امكانية بناء آافتريا خاصه بموظفي رئاسة الجامعه والكليات القريبه منها -4

  
 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة-ج     

  
  م المالية واإلدارية والقانونية ألقسالإنشاء بناية  -1
  طالب مع آافة الملحقات الخاصة بها 300إنشاء آافتريا حديثة مرآزية لطلبة الجامعه سعة  -2
  تحديث المنظومات االداريه وتحويلها الى الكترونيه  -3
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لدائرة المساعد الخطة الستراتيجية  :3.2
  العلمي

  ئاسة الجامعةفي ر
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  SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  

رؤية ورسالة لالقسام العلمية في رئاسة وجود  
 الجامعة 

اإلخالص في العمل ( منظومة القيم الحالية   
موجودة ) والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص

 .بصورة غير قطعية
 . اإلبداع والتميز موجود بتفاوت 
المقيمين منهم موجودة خدمة الطلبة خاصة غير  

 بشكل جيد  
 المعايير لالعتماد العام والخاص متأتية من وجود 

 .قدم الجامعة النسبي
حالة برامج  الدراسات العليا واألولويات الوطنية  

 واإلقليمية والمستجدات العلمية والتكنولوجية
 .متحققة بشكل جيد

حالة الخطط الدراسية ومدى استيعابها لمفاهيم  
والعولمة والسياسة ومهارات االتصال البيئة (

 . متحققة بشكل جيد)الخ...
اإلجراءات لتعيين أعضاء هيئة التدريس مناسبة  

 الى حد آبير 
القدرات ألعضاء هيئة التدريس بدأت تتحسن و  

  تخضع للهيكلية األدارية و الحاجة الفعلية 
اإلجراءات لتوزيع الحوافز المالية على أعضاء  

 جيدة الى حد ما و تحتاج الى الهيئة التدريسية
  دراسة أآثر

اإلجراءات  الختيارالتدريسي المتميز والباحث  
 .المتميز متحققة بشكل آبير

توجد مشارآات جيدة ألساتذة عدة في مشاريع  
 .حماية البيئة المحلية والدولية

اإلنفاق على مشاريع البحث العلمي جيد في ضوء  
 ميزانية الجامعة

ئية جيد في ضوء ميزانية الدعم  للبحوث البي 
 الجامعة

لعالقة الحالية مع   ا يوجد نشاط جيد في مجال 
 الهيئات والمنظمات المحلية والدولية

  االجراءات  لمنح براءات االختراع مناسبة  

  
التي وضعتها الوزارة الختيار القيادات الضوابط  

 .العلمية مناسبة
اإلجراءات  للترقية العلمية تخضع لقانون الخدمة  

 الجامعية و هي مناسبة
 اإلجراءات للتفرغ العلمي جيدة 
العالقات  مع القطاع الصناعي المحلي تتطور  

  تدريجيا و بعيدة مع القطاع الدولي
رسمية العالقة  مع الوزارات والمؤسسات ال 

 المعنية بالتطوير والبحث العلمي جيدة و تتطور 
العالقات مع الجامعات ومراآز البحوث العربية  

واألجنبية في مختلف حقول البحث والتطوير 
  .متعددة و تتطور
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المعرفة الحالية للطلبة برؤية ورسالة الجامعة  
وآلياتها وبرامجها األآاديمية ومرافقها الخدمية 

 جيدة الى حد ما 
المستلزمات الخدماتية الحالية للطلبة من مسكن  

وتسهيل اإلجراءات المتعلقة بأمورهم الشخصية 
 .والرسمية جيدة

االجراءات للتعامل مع الطلبة المتفوقين والمبدعين 
  مناسبة

المهارات المهنية والتقنية الحالية للطلبة لُتسهيل  
  .انخراطهم في سوق العمل بعد التخرج مناسبة

  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

 .      العمل الفرقي ال يحسب دائما للفريق آله 
  الوعي البيئي يتحسن ببطء شديد 
 ألفضل واألجدر نعم و لكن ليس دائماالبقاء ل 
 برامج البكالوريوس عموما ال تدرس سوق العمل 
المناهج ال تأخذ باألعتبار  سوق العمل و استخدام  

الحاسوب ما زال دون مستوى الطموح و يتطور 
  تدريجيا 

التقنيات المستخدمة في التدريس تتطور  و لكنها  
 .ما زالت دون الطموح

عي البيئي ما زال محدودا و المستوى  الحالي للو 
 لكن يتطور ببطء 

 حالة المختبرات العلمية تحتاج الى التحديث 
الدعم الحالي للمشاريع البحثية المتعلقة برسائل     

 طلبة الدراسات العليا ما زالت غير آافية
الدعم الحالي للمراآز العلمية والبحثية ما زال  

  محدود نسبيا
ة وتثقيفهم والنهوض البرامج الحالية لتوعية الطلب 

بمستوى تفكيرهم أخالقيًا وسلوآيًا وتوجيههم نحو 
العمل بروح الفريق واحترام الرأي والرأي األخر 

واالبتعاد عن التعصب السياسي واإلقليمي 
 .والعشائري والديني ما زالت قليلة

المستلزمات الخدماتية الحالية للطلبة عدم وجود  
 من مأآل ومواصالت

وات الحالية لتوعية الطلبة وتثقيفهم البرامج والند 
 .في مجال البيئة  واستدامتها ما زالت قليلة

المشارآة  الحالية للطلبة في التشريعات والقرارات 

جانب و ال يوجد سعي   العرب و األطلبةقلة ال 
  حقيقي حاليا لذلك
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 .المتعلقة بشؤونهم غير فعالة في الوقت الحاضر
  
  
  

  
  ميدائرة المساعد العل رؤيا

 دائرة المساعد العلمي الى تطوير أداء األقسام و الشعب التابعة لها و بما يتناسب و مستوى األداء في الدوائر تتطلع 
المماثلة لها في الجامعات الرصينة في العالم و ذلك من خالل األطالع و األستفادة من أساليب العمل الحديثة و 

لمناسب منها في جامعتنا مع ابتكار أساليب و نظم جديدة و متجددة في المتبعة في هذه الجامعات و محاولة تطبيق ا
العمل األداري و العلمي ،آما نسعى الى التواصل في المعرفة و التفاعل مع الجامعات المختلفة العراقية والعربية و 

و يعزز موقع الجامعة  األجنبية و التنافس معها  و بما يسهم  في استيفاء آل متطلبات حيازة شهادة الجودة الشاملة
  .  بين جامعات العالم

  
األهداف التفصيلية التنموية و دائرة المساعد العلمي رسالة
 والبيئية

 
تعميق التبادل الثقافي و العلمي مع جامعات القطر و الجامعات العربية و األجنبية من خالل عقد اتفاقيات ثنائية   •

 .يات المختلفة األخرى و المشارآة في المؤتمرات و الندوات و الفعال
 .تطوير قاعدة البحث العلمي في الجامعة من خالل المشاريع البحثية المختلفة •
متابعة توفير فرص دراسية  لكوادر الجامعة  من خالل الزماالت و البعثات الدراسية  و البعثات البحثية لطلبة  •

 .الدراسات العليا مع مشرفيهم
مستلزماتها و بأحدث الوسائل و التوسع       توفير    من خالل جامعةتطوير مستوى الدراسات العليا في ال •

 .دراسات عليا في مختلف التخصصات العلمية و األنسانية    النوعي من خالل فتح 
 وفقا الدوري للتقويم وإخضاعها المعاصرة االتجاهات ضوء في وتحديثها الدراسية المناهج السعي لتطوير •

 .المحلية مراعاة الظروف مع العالمية لمعايير الجودة
 من خالل المشارآة في المؤتمرات المحلية   في جهود حماية البيئة واستدامتها محليا ودوليا المساهمة الفاعلة •

و الدولية و ورش العمل في هذا المجال  و اقامة الدورات التدريبية لتبادل اآلراء  في السبل و الوسائل المناسبة و 
 . في هذا المحور زيادة الوعي الثقافي 

تطوير المختبرات و الوحدات البحثية في آليات الجامعة  و المراآز البحثية و بما يرتقي بمستوى الخدمات التي  •
تقدمها لطلبة الدراسات األولية و العليا باألضافة الى تقديم األستشارات و اجراء البحوث لحل  المشاآل التي تعاني 

 .    ئر الدولةمنها القطاعات المختلفة في دوا
المستمر في الجامعة   و بما يخدم تطوير الواقع العلمي و الثقافي في  توفير المستلزمات الحديثة لتطوير التعليم •

 .الجامعة و الدوائر الحكومية و غير الحكومية  في المنطقة و ابتكار أساليب متجددة
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تنظيم الكتب و الدوريات في المكتبة المرآزية تطبيق أحدث أنظمة التصنيف و التزويد و الفهرسة و الترقيم في  •
 .في الجامعة

السعي لألشتراك بأفضل الدوريات العالمية و توفير أحدث الكتب العلمية و الثقافية و عرضها بين يدي الباحثين  •
 .و طلبة الدراسات العليا لمواآبة أحدث التطورات في مجال البحث العلمي

ترتقي بالمستوى العلمي للطلبة الدارسين في الجامعة  وأقامة  النشاطات تهيئة بيئة جامعية مناسبة السعي ل •
 .أخالقياًًعلميا والطالبية وبما يرقى بمستوى تفكير الطلبة 

اعتماد وتطوير معايير أدائية لقياس المستوى العلمي والتطبيقي لطالب الجامعة  من خالل تحقيق معايير  •
 . برامج والمجاالت األآاديميةاالعتماد العالمية للجامعات في جميع ال

 .اعداد دراسات احصائية لتقييم مستوى التعليم و البحث العلمي أضافة الى الجانب األداري •
 برامج البكالوريوس والدراسات العليا آمًا و تحديد للخريجين  والمهارات المطلوبة التخصصات على الترآيز •

ل و ذلك بعمل استبيانات للدوائر الحكومية و غير ونوعًا و بما يتناسب مع متطلبات وحاجات سوق العم
   .الحكومية في المنطقة لتحديد حاجاتها من األيدي العاملة

ول لمشاآل          • اد الحل ساهم في أيج ة التي ت ة التطبيقي رامج البحثي ز في الب دة من حيث التمي ة رائ أن تكون الجامع
    .  المجتمع و  السعي لألرتقاء به

 من حيث االستثمار األمثل لمواردها وإمكاناتها من خالل مضاعفة األنفاق على مشاريع أن تكون الجامعة رائدة •
البحوث العلمية التطبيقية و األستراتيجية خاصة تلك التي تتواآب مع المستجدات العلمية والتكنولوجية أضافة 

  و دوائر المختلفة في المنطقةمات مباشرة للجامعة أو الللمشاريع الخدمية األستثمارية و التي تقدم بمجملها  خد
  .التي تؤدي الى فتح منافذ جديدة  لإليرادات وتحقيق االعتماد الكامل على الذات

  
  

  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
 مع آلفها التخمينية

 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-ا   
 
  .نجاز قاعدة بيانات لحرآة األيفادات في الجامعة  ا-1
  . انجاز قاعدة بيانات لألطاريح و الرسائل في الجامعة-2
  . انجاز قاعدة بيانات لطلبة الدراسات العليا في الجامعة-3
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 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة-  ب       
  .دة بيانات للمشاريع البحثية في الجامعةانجاز قاع -1
 . أنجاز قاعدة بيانات للبحوث المنشورة في مجالت الجامعة-2
  . توفير أحدث وسائل أرشفة الكتب الكترونيا-3
  

  )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة- ج      
  

  لمختلف األختصاصات المتوفرة  في أعداد دليل تعريفي للدراسات العليا -1
  .    الجامعة و باللغتين العربية و األنكليزية

 تأسيس دار للطباعة و النشر و التوزيع مماثلة  لما موجود في بعض  الجامعات العراقية مثل الموصل و بغداد  و -2
  . بمستوى يضاهي الجامعات األجنبية

 تضم غرف األدارة و قاعات مخصصة ألقامة الدورات و مختبر توفير بناية متخصصة لمرآز التعليم المستمر-3
  .حاسبات
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  الستراتيجية لكليات الجامعةط الخط:3.3
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  آلية الفنون الجميلة  :3.3.1
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  SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
   
 توجد رؤية ورسالة للكلية 
ة إر  ك لجن يخهنال ادية لترس دوات إرش يم ن ادية تق ش

ة شفافية والعدال القيم الحالية اإلخالص في العمل وال
  وتكافؤ الفرص   

ال  داعي  أص ب اإلب ى بالجان سة تعن ة مؤس إن الكلي
ن دعين م زين والمب أة  المتمي ى مكاف ل عل وتعم

  التدريسيين والطلبة
ام  ذا النظ ساتي وه ام مؤس ى نظ وم عل ة تق إن الكلي

ستدعي ا شاطاتي الل الن ن خ ق م روح الفري ل ب لعم
 والفعاليات والممارسات األخرى

ة  ويوجد  العمل قدر اإلمكان على توفير حاجات الطلب
  اسكان مرآزي للطلبة

يخ  ى ترس ل عل ة تعم ي الكلي ادية ف ة اإلرش إن اللجن
الوعي البيئي فضال عن بعض المؤسسات المرتبطة

ادية أحي  يم محاضرات إرش ة تق وزارة البيئ لب ا لمث ان
 هذه الموضوعة

اهو  وفير الخدمات خاصة م العمل قدر اإلمكان على ت
ة  ويوجد اسكان ضروري منها يتعلق بحاجات الطلب

  مرآزي للطلبة
أة  ى مكاف ل عل ة تعم ي الكلي ا ف ادات العلي ان القي

  المتميزين لتأآيد أهمية األفضل واألجدر منهم
إن المواد الدراسية معدة أصال في جوانبها  

خصصية طبقا ودرجة التخصص إذ يتم ذلك في الت
  ضوء معايير أصال  

تم تشكيل لجان لتبويب وتوثيق المفردات الدراسية  
الخاصة بمناهج الكلية فضال عن استخدام طلبة 
  الدراسات األولية لنظم التعليم بواسطة الحواسيب

هناك بوادر أولية لتعزيز دور التقنيات في البرامج  
أسيس قاعة المختبرات وتقنيات الدراسية من خالل ت

  التدريس في بعض األقسام العلمية
ان التعيين يتم في ضوء الحاجة إلى التخصيصات  

 .النادرة والهيكلية
هناك توجهات في بلورة عناوين رسائل الماجستير  

واطاريح الدآتوراه في ضوء الحاجات واألوليات 

  
ى في حالة إن الكلية مؤسسة ترتبط بوزارات أخر 

التعيين مثل وزارة التربية ووزارة الثقافة وان برامج
البكالوريوس تتغير طبقا والحاجات خالل انعقاد 

 المؤتمرات العلمية الخاصة بالبرامج 
يتم تكريم الطلبة المبدعين والمتفوقين من خالل  

 )واعدون ( برامج خاصة  
إن التعليمات المشرعة في مجال الترقية الحالية  

ة من حيث سنوات تقديم الترقية وعدد البحوث جيد
  والتقنيات المعدة في هذا المجال

االجراءات الحالية للتفرغ العلمي من حيث توزيع  
  الساعات والمهام جيدة لكنها تبقى حالة نظرية

هناك عدد من الدورات التي تقام في رئاسة جامعة  
بابل فضال عن دورات اخرى يتم اقامتها في آلية 

الجميلة وفي ضوء التوجهات الجديدة الفنون 
للجامعة ومسايرتها لنظم الجودة الحالية خاصة على 

مستوى الجانب المعرفي لنظام الجودة وللتطوير 
  النظم المعلوماتية والمهاراتية في مجال الحاسوب

هناك عدد من الدورات المحدودة في مجال تنمية  
ة المؤهالت والخبرات التي تعنى بالمناصب اإلداري

التي يتم إقامتها في رئاسة جامعة بابل في ظل نظام 
  الجودة الحالي المتبع حاليا

هناك خطة شاملة وبرامج عمل في مجال إدارة  
الجودة الشاملة تشمل الخدمات والنشاطات التي تقوم

  بها الجامعة
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الوطنية والمحلية اجتماعيا وسياسيا وعقائديا مع 
اولة مواآبة المتغيرات العلمية والتكنولوجيا عبر مح

استخدام جهاز الحاسوب لدى طلبة الدراسات العليا 
  في بعض المواد الدراسية

إن طبيعة دراسة البكالوريوس والماجستير  
والدآتوراه آفيلة بإعداد مدرسين يمتلكون قدرات 

  جيدة في مجال التدريس
وث المتم     ار البح دد الختب ايير مح ع مع زةوض ي

  .والمؤلفات المتميزة 
إن اللجنة المشكلة في مجال الديمقراطية وحقوق  

اإلنسان فظال عن األوامر اإلدارية الصادرة في الكلية 
تأخذ في نظر االعتبار تفعيل األنشطة والممارسات 

  في مجال خدمة المجتمع المحلي
إن الشؤون العلمية واإلدارية  في الكلية على انفتاح  

تي تعنى بالبيئة وزيادة الوعي البيئي مع الجهات ال
ويكون هناك انعقاد ندوات إرشادية وتوجيهية آزيادة 

  الوعي البيئي للمحافظة على البيئة ومواردها  
إن آلية الفنون الجميلة تعد خاصية شفافية وجمالية  

وهي ال تنفصل عن البيئة وتنميتها وتطويرها ومن 
ة من أساتذة خالل المساهمات الشخصية لفناني الكلي

وطلبة يتم ضخ نتاجات فنية تعنى بجمالية البيئة 
المحلية والدولية من خالل الملصقات والبوسترات 

  والتوجيهات اإلعالمية عموما
مشاريع البحث العلمي تأخذ بنظر االعتبار الحاجات  

  المحلية والمحيطية والتعليمية
 ان الكتب الواردة إلينا من قبل التعليم العالي والبحث 

العلمي التي تعنى بالمشاريع البحثية واآلفاق 
والجامعات العالمية وما إلى ذلك يتم تعميمها لغرض 

اإلفادة من المواقع االلكترونية  المرفقة  معها من 
  قبل طلبة الدراسات العليا والباحثين عموما

هناك دليل يتضمن األهداف العامة لتأسيس الكلية  
مجتمع  مدخالتها ودورها على مستوى الجامعة و ال

ومخرجاتها فضال عن األهداف العامة والخاصة ويتم 
توعية الطلبة من خالل ممارسة اختصاصاتهم 

وتوعيتهم بطبيعة األهداف العامة والخاصة وبدور 
  الكلية ورسالة الجامعة والبرامج األآاديمية بها  

 تكثيف المعرفة النظرية حول رؤية التوجه نحو 
ج الجامعة من خالل القيام ورسالة الجامعة وبرام

ببحوث ميدانية يمكن ان ترسخ هذه المفاهيم إلى 
 تطبيقات عملية لها تأثيرات مباشرة بالجانب الواقعي

إن هناك عدد من اللجان المنعقدة في الكلية ومنها  
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لجان تختص باألساليب الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
ولجان تعنى بالجانب اإلرشادي وزيادة الوعي 

تماعي فضال عن جهات أخرى من خارج الكلية االج
تقوم بادوار إرشادية وتوجيهية مكملة لهذه اللجان 

وتعنى آل هذه اللجان بالجوانب األخالقية والسلوآية 
وبما ان الكلية تقوم على أنشطة تطبيقية وعملية إذ 

أن المواد العملية والتطبيقية تستدعي القيام بهذا من 
 الواحد او العمل الجماعي خالل العمل بروح الفريق

  آما هو حاصل في طريقة المشروع وغير ذلك   
االتوجه نحو    دوات وخاصة منه رامج والن  تكثيف الب

ما يتم اإلفادة منه في ممارسات وسلوآيات المجتمع
  الغربي التي تعنى بجمال البيئة واستدامتها 

على الرغم من عدم وجود طلبة عرب وأجانب فان  
به لطلبتنا يتم باألسلوب نفسه على مايتم العناية 

  الطلبة اآلخرين
هناك متابعة مستمرة للتعرف على المشاآل التي  

يتعرض لها الطلبة ومن خالل الندوات التي تعقد 
وتوفير المستلزمات الخدمية الحالية خاصة لبعض 

  الطلبة الذين يسكنون في األقسام الداخلية
ات العليا هناك بعض الدراسات الخاصة بطلبة الدراس 

تعنى بالمهارات المهنية والتقنية للطلبة الخريجين 
وفي ضوء ذلك ومن خالل التوجيهات التي يخرجون 
بها يتم عقد دورات لتنمية هذه المهارات خاصة في 

مجال التعلم المستمر للكادر التدريسي في المديريات 
  العامة التابعة الى وزارة التربية

لبة في اتحاد يسهم هناك ممثل وأعضاء يمثلون الط 
بإشراك الطلبة واخذ أرائهم بالتشريعات والقرارات 

  المتعلقة بشؤونهم  
المتابعة الحالية للطلبة بعد التخرج خاصة في مواقع  

عملهم تتم من خالل متابعة مشرفين اختصاص في 
المديرية العامة للتربية في آل محافظة وتم تأشير 

لتي تعنى نقاط القوة والضعف وتحديد الدورات ا
  بزيادة المهارات لدى الخريجين

 زيادة الوعي وتطوير الجانب السلوآي التوجه نحو 
الذي يقوم بمهام وأنشطة إدارة الجودة الشاملة 

لتحويل واألفكار والرؤى إلى واقع عملي ملموس 
والترآيز على آل ما يسهل تقديم أفضل الخدمات 
رات للمتعاملين مع الجامعة خاصة الكلية ويفضل مجا
ذلك مع مبدأ  نظم التعليم عبر تطبيقات المدخالت 
العملية البسيطة والمخرجات في ضوء تطبيقات  

  توصيفات إدارية وعلمية وتقنية محدودة
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هناك مهام عمل يومية في مجال المحافظة المستمرة  
للجامعة صيانة األثاث فيها وإدامة مرفقاتها ، ويوجد 

عات والمحافظعمال زراعين يهتمون بصيانة المزرو
  .عليها

يتم تحديد الحاجة للموظفين في ضوء الدرجات التي  
تشكل حاجات حقيقة في الكلية من حيث عناوينهم 

  .الوظيفية  وحسب الهيكلية
وضع جدولة ذات أفق استراتيجي لتحديدالتوجه نحو  

العناوين الوظيفية النادرة وذات الحاجات التي تسد 
ي مما يسهم في حاجات حقيقة لمدى زمني مستقبل

تطوير النظام المؤسساتي في الكلية في ضوء 
المستجدات الجديدة في نظام إدارة الجودة في ظل 
  التحول العلمي و التقني والثورة العلمية الجديدة   

إن العمل في النظام المؤسساتي يتم توزيعه على  
أساس التخصصات في المهام وتوزيعات العناوين 

لخدمية في الكلية وتتم عادة الوظيفية واإلدارية وا
  مكافأة المتميزين من العاملين

التوعية المستمرة للعاملين من خالل لقاءات معهم  
للحد من المشاآل قدر اإلمكان وشمولهم بندوات 

توعية للتعرف على أدائهم ومهامهم في العمل 
واليات االتصال والتعامل اليومي بينهم وبين 

ت تطويرية في مسؤليهم وزج العاملين في دورا
مجال نظم الحاسبات وطروحات المجتمع المدني 

  واألساليب  الديمقراطية الجديدة  
االيفادات تتم حسب التخصص وااليفادات تتم بعد  

  .استحصال موافقة رسمية
هناك سقف زمني لدراسة الموفد خارج العراق وعند  

أي متغيرات تغاير هذه المدة تتم مخاطبات في ضوء 
عرف على وضع الموفد من الدراسة ذلك لغرض الت

وللتقليل من دورة البعثة والحد بالتالي من المطالبات 
  المالية الزائدة

ال يوجد في الكلية حاليا منتسب  بساعات عمل  
اإلضافية علما ان ساعات العمل اإلضافية احتسابها 

  عن طريق الجامعة  
تم جرد المواد المستهلكة وأرسل موقفا حول الجرد  

  .جامعة بكتاب رسمي وحسب طلبهم إلى ال
  تم جرد المواد العلمية الموجودة في المختبرات 

يتم تصليح الحاسبات في المختبرات وإدامتها من قبل 
القائمين من ذوي االختصاص من الحاسبات وأحيانا 

يتم االستعانة  من خارج الكلية لصيانة األجهزة الدقيقة 
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  نقاط الضعف •
  

  المخاطر
  

  

شكل • لوآيًا ب ة س يم الديمقراطي يخ الق دم ترس ع
ي ي الي و الت لع د العم ا تأآي ن خالله ن م مك

  بمنظومة هذه القيم  
صنيفات • رات وت سات ومؤش ود مج دم وج ع

ومبادئ خاصة بأساليب العمل ألفرقي إذ يكون
  عفويا عادة  

 ضعف الوعي البيئي •
ة من • عدم عمل بعض الوحدات التابعة في الكلي

  خالل مسؤلهم
عدم عقد ندوات ومؤتمرات لبلورة عدد من  •

خذ بالمستجدات العلمية الصيغ الكفيلة باأل
والتكنولوجيا على مستوى المناهج والبرامج 

 الدراسية لدى طلبة الدراسات العليا

عدم برمجة صيغة تأخذ بنظر االعتبار  •
اإلستراتيجيات الكفيلة بالربط بين المناهج 

الدراسية وسوق العمل واستخدم الحاسوب 
وتكنولوجيا المعلومات إذ يتطلب األمر تشكيل 

ضع جملة من الشروط والمواصفات لجان و
  الكفيلة بذلك   

ضعف الرصد المادي لغرض إنشاء مختبرات  •
في مجال تقنيات التدريس بما يضمن هناك 

  مختبر في آل قسم على األقل

زيادة عدد تخصصات معينة من المتعينيين  •
على حساب تخصصات نادرة وتوقف التعيينات 

  حاليا لوجود فائض

طويرية على مستوى النقص في الدورات الت •
الجانب التقني لرفع قدرات التدريسيين في هذا 

  المجال

عدم توفر اإلمكانيات والمناخ الصحيح والعمل  •
لممارسة التدريس حق التفرغ إلى أوقات 

  القراءة والمطالعة والبحث العلمي

الحوافز الحالية الخاصة بأعضاء الهيئة  •
التدريسية سيئة وال تتناسب مع الوضع األخذ 

عدم توفر خطة متكاملة على مستوى وزارة  •
التخطيط بين برامج البكالوريوس وسوق العمل 

  تعيينلغرض ال

ضعف مساهمة جهات خارج المؤسسة األآاديمية  •
خاصة منها ذات العالقة مثل  مؤسسات   المجتمع 

المدني بعملية التوعية واإلرشاد وزيادة الوعي 
  االجتماعي واألخالقي لدى الطلبة

ضعف التشريعات والتوعية الديمقراطية  •
  والتشريعات في مجال حقوق العاملين 

ة ال  • وارد المالي ة الم دعينقل صة للمب مخص
  والمتميزين وال يتناسب مع حجم هذه الفئة  

عدم وجود مطاعم جامعية وعدم وجود نقل خاص  •
 بالطلبة

تأخر بعض الترقيات إلى ما يتجاوز أآثر من سنة  •
 ونصف خاصة على مستوى ترقية األستاذية

لقد تم رفع بعض األسماء وتأليفاتهم وبحوثهم ولم  •
 ح األسبابيتم األخذ بها ولم يتم توضي

إن زيادة الوعي البيئي يحتاج إلى جانب أآثر عمقا  •
يعنى بالبنى التحتية بالبيئة ومواردها مما يتطلب 
زيادة الرصد المالي لغرض إنجاح األساليب التي 

 تعنى برفع المستوى الحالي للوعي البيئي    
ضعف اآلليات المتبعة مع الهيئات والمنظمات  •

البحث العلمي وضعف المحلية والدولية في مجال 
  حرآة االنترنت 

ضعف ربط مشاريع البحث العلمي بالستراتيجيات  •
 الدولية العراقية وآفاقها المستقبلية والبنى التحتية

ضعف الدعم في مجال البحوث التي تعنى بالجانب  •
  البيئي

هناك ضعف آبير في مجال دعم المشاريع البحثية  •
  سب لذلكفي هذا المجال وعدم الرصد المالي المنا

عدم  جدولة المهام والواجبات  إلدامة بيئة  •
الجامعة وفي ضوء التصاميم والتحوالت الجديدة 

  في مجال إدارة البيئة الجامعية



 135

  مهام التدريسيب

عدم وجود إلية لدعم البحوث التي تتعلق  •
ببراءات االختراع خاصة في مجال البحث 

  العلمي في الدراسات الفنية والجمالية
عدم تفعيل البحث العلمي في الميدان القطاعي  •

  .الصناعي والمحلي والدولي
ضعف العالقة الحالية مع الوزارات  •

 والمؤسسات الرسمية المعنية بالتطوير
  والبحث العلمي 

هناك الكثير من اللجان واالجتماعات  •
والمقترحات غير المفعلة أو المدعومة من قبل 

  الوزارات والمؤسسات  الرسمية المعنية
عدم تشكيل اللجان التي تعنى بإبرام العقود مع  •

المراآز هناك دعوات ومقترحات لم تفعل 
  .ميدانيا على ارض الواقع

بمكافئة الطلبة ضعف الجانب المالي الخاص  •
المبدعين والمتفوقين لوجود ضعف في هذا 

  المجال
عدم وجود إلية محددة لمتابعة المهارات الفنية  •

للطلبة لتسهيل انخراطهم في سوق العمل بعد 
التخرج ويفضل إن تكون هناك آليات محددة 

  ومتبعة في ذلك  
ضعف مشارآة الطلبة بشكل عام مساهماتهم  •

لمتعلقة بشؤونهم مما بالتشريعات والقرارات ا
يستدعي زيادة الوعي بالقرارات المتعلقة 

  بواقعهم وبناء شخصيتهم وواقعهم
عدم وجود إلية لدى المؤسسة نفسها التي  •

تخرج منها هؤالء الخريجون إال في فترة 
التطبيق مما يستدعي إمكانية إن يكون هناك 
اتفاق مؤسساتي بين آل من المؤسسة التي 

والجهة التي تم تعينهم تخرج منها الطلبة 
  عليها  

إن بناية الكلية آوحدات وشعب التتوافق مع  •
هيكلية وفعاليات والمهام اإلدارية والفنية 

  والتقنية  للكلية  
هناك محدودية واضحة وعدم تغطية آاملة في  •

مجال الدورات خاصة على مستوى مهارات 



 136

االتصال واللغة االنكليزية والبيئة الجامعية مما 
 برمجة عدد من الدورات التي تمتاز يتطلب

إمكانية سد حاجة الموظفين من المهارات 
والقدرات في ظل عالم معاصر يمتاز بسرعة 

  متغيراته وتنظيماته

قلة عدد الدورات التي تعنى بتطوير المؤهالت  •
مع القدرات في الجوانب العلمية والتقنية 

 والخدمية وليس حصرا على المناصب اإلدارية

مار للقطاع الخاص عدا تأجير ضعف استث •
بعض الكافتريا لهم وعدم وجود ونقل وخدمات 

  .احرى للطلبة

علميا التوجد عقود ذات إيرادات مالية  •
واستشاريا فذلك يرتبط بدوام استمرارية 

  المكتب االستشاري
  
  
  

  رؤية الكلية
ًا  سير طبق ستقبلي لال رامج عمل م ة يب ًا والطروحات المفاهيمي سية طبق ة والنف ة والتربوي ى الجمالي ى تالقح البن هدف ال
ى المؤسسات      النظرية والم  اح عل ا باالنفت عالجات المهارية والتقنية وعدم االشتغال بحدود المعالم الطوبغرافية للكلية وانم

ة ان                        ا امكاني ا يمنحه روع التخصصية بم ى نمو وتطور الف التربوية واالجتماعية والخدمية والثقافية االخرى والتأآيد عل
ة من اجل مستقبل      تكون آليات مستقلة على المدى المستقبلي بما يسهم        صادية واالجتماعي بتحقيق التنمية العلمية واالقت

  .افضل
  

  رسالة الكلية
ات    • ة والمحافظ ة المحافظ ا يغطي حاج ة بم ة والتربوي ادين الجمالي ي المي ة تخصصية ف وادر علمي تخرج آ

  .االخرى 
 .تنمية المهارات والتقنيات الخاصة بالمتخرجين في ضوء برامج جمالية وابداعية •
 .ة حرآة البحث العلمي في الميادين الجمالية والتقنية والثقافية والتربويةتنمي •
العمل على سد حاجة الجامعة من الطاقات الشبابية في الميادين الجمالية التكامل البناءات المعرفية والعلمية                •

 .الجمالية
ة وتالقح                • ر المؤسسات      التفاعل مع المؤسسات ذات البنى المجاورة او المناظرة لتوجهات الكلي رات عب الخب

 .االخرى والمكاتب االستشارية
دوات                       • ر اللجان والن ا عب ل المنحى التخصصي فيه العمل على تعزيز الجانب العلمي للمناهج الدراسية وتفعي

 .والمؤتمرات
 .انفتاح الكلية على المؤسسات االجتماعية واالخرى والعمل على تبادل المعرفة والمهارات والخبرات  •
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 . تنمية الحس الفني والذائقية الجمالي في الوسط االجتماعيالعمل على •
 .اقامة المعارض الفنية الشخصية الجماعية فيها والجمالية والعروض المسرحية •

 األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
 .العمل على تفريد التعليم في مجاالت التعليم الفردي الموجه •
ة التخص          • د النظرة العلمي ة                 العمل على تأآي ادين الجمالي امعيين في المي وادر من الخريجين الج دى الك صية ل

 .والتقنية
ة                  • العمل على تأآيد الجانب العلمي التخصصي في المناهج الدراسية المخصصة لدى االقسام العلمية في الكلي

 .والعمل على تطوير المناهج عبر المؤتمرات العلمية
أليف            تأآيد روح االبداع والتمييز والموضوعية والعل      • مية في برامج اعداد الكوادر التخصصية وفي مجال الت

 .وحرآة البحث العلمي
ة في المحافظة والعمل                  • ة للتربي ة العام ة والمديري ين الجامع متابعة الخريجين من خالل البرامج المشترآة ب

 .على نمو والتطوير خبراتهم النظرية والعلمية من خالل الدورات وبرامج التعليم المستمر
 .آيد على االعداد العلمي والتقني في الجوانب الجمالية والفنية في ميدان الدراسات العلياالتأ •
 .االنفتاح على مراآز البحث العلمي والمؤسسات التربوية والثقافية واالعالمية في المجتمع •

  

  تحديد المشاريع التي تحقق االهداف التنموية والبيئية 
  مع آلفها التخمينية

  
  ) 2020 – 2010( ت االولوية المطلوبة خالل السنة االولى ضمن الخطة  المشاريع ذا-ا

 .تجهيز مختبر حاسبات متكاملة يلبي الحاجات الحقيقية واعداد الطلبة القسام الكلية .1
 .انشاء بناية التقنيات التربوية وطرائق التدريس لالقسام العلمية تغطي حاجة االقسام العلمية آافة .2
 .بكافة مرفقاتها التعليمية واالدارية والفنية آافة بقسم الفنون التشكيليةانشاء بناية متكاملة  .3
تجهيز قسم الفنون المسرحية بالمستلزمات السينمائية التي يحتاجها الطلبة في مشاريعهم آالكاميرات  .4

 .الحديثة
 

 2020 – 2010(  المشاريع ذات االولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة -ب
(  

استوديو تخطيط والوان مع تجهيزاته خاص بالفنون التطبيقية وتجهيز مختبر حاسبات متكامل في آل بناء  .1
 .قسم من االقسام العلمية

 .انشاء مكتبة رقمية تلبي حاجة االقسام العلمية في ضوء الثورة المعلوماتية الحالية .2
قسم الفنون ) قسم التصميم والتزيين ( لية اقامة بنايات لالقسام المزمع اضافتها الى اقسام الكلية العلمية الحا .3

 .السمعية والمرئية ، وقسم الخط والزخرفة الحقًا
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 2020 - 2010(  المشاريع ذات االولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة -ج
(  

 . تجهيز ورشة متكاملة لمادة المشاريع ورشة نجارة و ورشة حدادة خاصة بقسم الفنون التطبيقية .1
 .ز ورشة متكاملة لطباعة االقمشة والطباعة الورقيةتجهي .2
انشاء مسرح نموذجي يستوعب اآبر عدد من المتفرجين مع توفر المواد والتقنيات الالزمة في مجال  .3

 .العروض المسرحية المستقبلية
 .انشاء بناية متكاملة لقسم التربية الفنية نظرًا الن البناية غير مخصصة اصًال .4
 .لة لقسم الفنون التطبيقية الن البناية غير مخصصة لهذا القسم اصًالانشاء بناية متكام .5
 .انشاء مجمع تعليمي يلبي الحاجات التعليمية لدى الطلبة .6
 .انشاء متحف دائم لعرض االعمال الفنية مع قاعة معارض للفنون التشكيلية المختلفة .7
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  يجية لكلية القانونالخطة السترات  :3.3.2
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  SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  

    .موثقة ومعتمدةرؤية ورسالة  الكلية وجود  •
ة        وجود • اإلخالص في العمل( منظومة القيم الحالي

ا)والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص     تم متابعته  وت
 .الجل ترسيخها لدى الموظفين

ا حيث إن المستوى إلى حد م اإلبداع والتميز وجود •
ى تطوير اج ال ه يحت ان موجود إال ان الحالي وان آ

    .وترسيخ لدى العاملين
  . إلى حد ما العمل الفرقيوجود •
إلى حد ما ولكن نحتاج إلى البقاء لألفضل واألجدر  •

تطبيق معايير تقييم األداء في تولي المناصب 
  اإلدارية واختيار األآفأ واألجدر

ق معايير االعتمادية بالتزامن إن الكلية بدأت بتطبي •
 .مع سعي الجامعة إلى تطبيق نظام إدارة الجودة

يتم تقديم االستشارات القانونية للجامعة ولدوائر  •
الدولة ومجلس المحافظة آما تم إقامة العديد من 

الدورات التدريبية للعملين في الجامعة من اجل 
 .تطوير قدراتهم

راط الع • ةاانخ ي دورات تدريبي أهيلهمملين ف  لت
  وزيادة مهاراتهم

دء  • ال    ب ي مج ة ف وات أولي ق   إلدارةخط التطبي
ي شاطات الت دمات والن ي الخ شاملة ف ودة ال الج

 تقدمها الكلية 
 ..يجري تكريم المتميزين في بعض األحيان •
ة • ة وإداري ة وفني ة علمي ق هيكلي ة  وف ل الكلي تعم

ه ة وغايات الة الكلي ق رس ى وف ة عل موثق
 ..المستقبلية

راط العان • أهيلهماخ ة لت ي دورات تدريبي ملين ف
  وزيادة مهاراتهم

دء ب • ال    الب ي مج ة ف وات أولي ق   إلدارةخط التطبي
ي شاطات الت دمات والن ي الخ شاملة ف ودة ال الج

 تقدمها الكلية 

   

  . جيدةاإلجراءات الحالية الختيار القيادات العلمية •
التدريسي المتميز   الحالية  الختياراإلجراءات •

  . جيدةوالباحث المتميز
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 ..يجري تكريم المتميزين في بعض األحيان •
  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

ود • دم وج ينع ر المقيم ة غي ة خاص ة الطلب  خدم
 .منهم

إن مخرجات الكلية ال تستوعب بشكل آامل في  •
 ..سوق العمل الحالي

البيئة ( مفاهيمالمناهج الدراسية ال تعنى بدراسة  •
 ).الخ...ت االتصال والعولمة والسياسة ومهارا

اغلب المناهج ال تلبي احتياجات سوق العمل  وال  •
  يتم االعتماد على التكنلوجيا الحديثة

طرق التدريس ال زالت تعتمد على األساليب  •
  التقليدية في التدريس 

ة     • رات العلمي داتحالة المختب اني من نقص المع  تع
  .الالزمة

 ضعف القدرات  ألعضاء هيئة التدريس  •
عف الب  • يفهمض ة وتثق ة الطلب ة لتوعي رامج الحالي

لوآيًا ًا وس رهم أخالقي ستوى تفكي وض بم والنه
رأي وتوجيههم نحو العمل بروح الفريق واحترام ال
سياسي صب ال ن التع اد ع ر واالبتع رأي األخ وال

ى خططواإلقليمي والعشائري والديني  و      بحاجة إل
امهم ة وتوجه اهتم ع من مستوى الطلب ة ترف فاعل

دًالإلى ال  تعمق في حقول المعرفة التي يدرسونها ب
ر ذات يع غي ى مواض امتهم عل شتت اهتم ن ت م

 .جدوى
ضعف البرامج والندوات الحالية لتوعية الطلبة  •

 وتثقيفهم في مجال البيئة  واستدامتها
 عدم وجود  الخدمات المقدمة للطلبة العرب  •

في المجاالت التسويقية ) الوافدين(واألجانب 
 لعدم وجود طلبة اجانبوالخدمية واإلرشادية 

ل • عدم وجود المستلزمات الخدماتية للطلبة من مأآ
 .ومواصالت

ةضعف  • ة للطلب ة الحالي ة والتقني ارات المهني المه
  .لُتسهيل انخراطهم في سوق العمل بعد التخرج

إجراءات التعيين في اغلب األحيان تكون مرآزية  •
من الوزارة دون مراعاة قدرة حامل الشهادة العليا 

على التدريس فليس بالضرورة أن يكون آل من 
يحمل شهادة الماجستير أو الدآتوراه استاذًا 

 جامعيًا
إجراءات استكمال الترقيات العلمية بطيئة  •

  .وتستغرق مدد زمنية طويلة
قة  مع الهيئات والمنظمات المحلية ضعف العال •

    لعدم استقرار الوضع األمني في العراقوالدولية
ضعف العالقات  مع القطاع الصناعي المحلي  •

 بسبب ضعف والدولي في مجال البحث العلمي
   االتصال مع هذه الجهات

ضعف العالقة  مع الوزارات والمؤسسات الرسمية  •
ب ضعف  بسبالمعنية بالتطوير والبحث العلمي

  االتصال مع هذه الجهات
ضعف العالقات مع الجامعات ومراآز البحوث  •

العربية واألجنبية في مختلف حقول البحث 
   بسبب ضعف االتصال مع هذه الجهاتوالتطوير

ضعف اإلجراءات الحالية إلدارة بيئة الجامعة  •
 وليست بالمستوى الذي والمحافظة على نظافتها

  يليق بالجامعة
لعدم وجود  الحالي للوعي البيئي ضعف المستوى  •

 سياسة لنشر الوعي البيئي في الجامعة
هناك الكثير من العقبات في طريق حصول األستاذ  •

على التفرغ العلمي أهمها عدم توفر الدعم المالي 
  عدم وجود دعم مالي حقيقي للبحث العلمي •
 عدم وجود دعم مالي حقيقي للبحث البيئي •
لبحث العلمي لطلبة عدم وجود دعم مالي حقيقي ل •

  الدراسات العليا
الة • ة ورس ة برؤي ة للطلب ة الحالي عف المعرف ض

ا ة ومرافقه ا األآاديمي ا وبرامجه ة وآلياته الجامع
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رارات • شريعات والق ضعف المشارآة  للطلبة في الت
لقة بهمالن اغلب القرارات المتع   المتعلقة بشؤونهم   

  .تكون مرآزية من الوزارة
ضعف المتابعة  للطلبة بعد التخرج خاصة في  •

 النقطاع الصلة بين الطالب والكلية مواقع عملهم
  بع التخرج

ة • ة وإداري ة وفني ة علمي ق هيكلي ة  وف ل الكلي تعم
ه ة وغايات الة الكلي ق رس ى وف ة عل موثق

 ..المستقبلية
وظف  • ة للم ات الحالي درات واالمكان يضعف الق ين ف

ا ا اإلدارة والجودة وتكنولوجي دة أهمه مجاالت عدي
  .المعلومات ومهارات االتصال واللغة اإلنجليزية

ة  • ة علمي ود خط دم وج املينع درات الع يم ق لتقي
ع وشحذ هممهم وإآسابهم خبرات إضافية في مواق

  .جديدة

ضعف المساهمة الشخصية الحالية  في مشاريع  •
  حماية البيئة المحلية والدولية

  

ة فالخدمي الن وتعري ائل اإلع عف وس سبب ض  ب
 الطلبة بهذه المسائل

  

  
  كليةال رؤية

ول       ة القانوني         2020تتطلع آلية القانون بحل زًا للمعرف انوني                الن تكون مرآ وعي الق شر ال ة من خالل التواصل في ن
ات     يم العالق انون بوصفه أداة لتنظ ادىء الق رام مب ى احت ة عل ع المختلف ات المجتم انون وحث فئ يادة الق رام س واحت
ة     الكوادر القانوني ضاء ب ة والق ر ومؤسسات الدول د دوائ شودة ورف ة المن ق التنمي المجتمع وتحقي ي ب ة للرق المختلف

دأ                 المؤهلة والكفؤ  انون ومب ة الق اء دول سهم في بن ة وضمن إطار من نشر قيم حقوق اإلنسان وصون الحريات وبما ي
  .السيادة

  

  الكلية رسالة
ى         جامعـيتسعى الكلية إلى تقديم تعليم       • ًا عل  قانوني متميز ذي جودة عالية من خالل بيئة محفزة ترتكز أساس

ارف الق    ساب المع ن اآت ب م ين الطال تعلم، لتمك شاط الم ة   ن د األخالقي ة والقواع ارات التطبيقي ة والمه انوني
  .الالزمة لممارسة المهن القانونية المختلفة من قضاء ومحاماة واستشارات وتحكيم، بفاعلية وآفاءة

ام                   • ة للنهـوض بالمه ة ومهني ارات بحثي إعداد خريجين مؤهلين ومدربين يمتلكون قدرات ذهنية قانونية ومه
  .قــافــات األخـــــرىالقانونيـة، ذوي اتصال بالث

  .المساهمة الفعالة في تطوير الثقافة القانونية ونشرها، وتوجيهها لخدمة حاجات المجتمــع •
  .االرتقاء بعضــــو هيئــة التدريس وتشجيـع البحث العلــمي وتطويـره

  .نــــةتدريــــــس العــــــــلوم القانونيـة العريقــة، المعاصـــــــــرة والمـــــقــــار •
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  .البرامــــــــج والمناهج العلميــة إلعداد الطالب القانوني وفقًا لحاجـــــات المهنةتصميم  •
  .التوسع في استخدام وسائل التأهيل العلمــــــــي والنظري والعملي فـي تعليم الطلبـــــــــــــــة •
  .لبةالتــرآيـز علـــى الـبرامج العمــــــــــــليـــة في تأهيل الط •
  . توفير بيئة عمل تحفز أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي واإلنتاج األآاديمي •
  .ونشــره فـــي المجـــالت القانونية المتخصــصـــة،تشجيع حرآة البحث العلـمي والـــــتأليف الجامـــــعي •
  .صـةاالهتمــــام بالمؤتمرات العلمية والنــــــــدوات والحلقات النقاشة المتخص •
ة       • ادئ القانوني ـة         ، توفير قاعدة معلومات للمب ـداد النصوص العربــيــــ شاء وإعــ ى       وإن تم الحصــــــول عل لي

  .األحكام
  .العمل على االرتقاء بالمستوى القانوني للعاملين بالدولة من خالل الدورات التدريبية التي تعقدها الكلية •
  .لف الجهــــات فــي الدولة أو خارجــــــهاإعداد الدراسات واالستشارات القانونية لمخت •
  .اإلسهام في تطوير التشريعات من خالل اشتراك أعضاء هيئة التدريس في اللجان المتخصصة  •
 . العالقـة مـع الجهات القضائية ذات الصلة بمرفق العدالةتوثيق •

  

  األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
  

 .فة القانونيةأن تكون الكلية رائدة في نشر الثقا •
 .تدريس المناهج العلمية الرصينة ووفق أحدث  التشريعات القانونية •
 .ترسيخ مبدأ سيادة القانون في المجتمع  •
تشجيع البرامج البحثية التي تعمل على تنمية المشارآة والتعاون مع المؤسسات القانونية والقضائية   •

 .وعلى المستويين المحلي والدولي
 .بشرية ألساتذة آلية القانون في تطوير الواقع التشريعي في الدولةاستثمار الطاقات ال •
  :من خاللمساعدة الطالب على اإللمام بالحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات القانونية األساسية •

  
  . ترسيخ مفهوم الحقوق، لدى الطالب، على المستويين الوطني والدولي-
  . وتفسيرها وتحليلها وتطبيقها تهيئة الطالب لفهم القواعد القانونية-
  . تمكين الطالب من اآتساب مهارات الصياغة القانونية والمرافعة-
  .  تعميق التزام الطالب بأخالقيات وقيم ممارسة المهن القانونية-
  . تنمية قدرة الطالب على التفكير القانوني الناقد وحل المشكالت-
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 نموية والبيئية تحقق األهداف التتحديد المشاريع التي
 مع آلفها التخمينية

 
 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-ا

 
  ترميم السياج الخارجي للكلية- 1            

  المجموع  السعر  الكمية  التفاصيل ت
قلع وتنظيف السياج الخارجي مع رفع  1

  األنقاض خارج الجامعة
  1200000  10000  2م120

مطعم ) أبا عذرة(تغليف السياج بحجر  2
بالمرمر األخضر مع آل ما يحتاجه 

  العمل

  10500000  70000  2م150

  2530000  55000  46   حالن ألعمدة السياج رترآيب حج 3
إعادة بناء الجزء المهدم من السياج  4

  الخارجي
  13500000  450000  2م30

 بناية العمادة خارجتغليف البناء  5
  ر المطعم بالمرمر بالحج

  5600000  80000  2م70

  
 . توسيع مراب السيارات التابع للكلية-2   

  
 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة-ب

 
 مشاريع البنى التحتية-1

  المجموع  السعر   الكمية  التفاصيل ت
) 100(إنشاء مختبر للحاسبات يتسع لـ  1

  2م)225(حة طالب مسا
  150000000  600000  2م)250(

  108000000  600000  2م180  2م)180(إنشاء مخزن للكلية بسعة  2
رصف ممرات الكلية بالشتايكر  3

  المقرنص
م/دينار60000  2م1200

2  
72000000  

  
   مشاريع تنمية القدرات-2

  المجموع  التفاصيل ت
ع  1 دة أرب دراتهم لم وير ق اتذة لتط ة لألس  دورات تدريبي

  أسابيع        
   مليون دينار30000000
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  )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة-ج
  
  مشاريع البنى التحتية-1

  المجموع  السعر   الكمية  التفاصيل ت
  2000000      )2(إنشاء مجاميع الصحية عدد  1
  324000000  600000  2م540  توسيع بناية العمادة  2
إنشاء قاعة للمؤتمرات والندوات  3

  والمناقشات 
  108000000  600000  2م180

  
  
   مشاريع تنمية القدرات-2

  المجموع  التفاصيل ت
دورات تدريبية لألساتذة لتطوير قدراتهم في اللغة  1

  .         اشهر لكل دورة9اإلنكليزية لمدة 
   مليون دينار100000000
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  الخطة الستراتيجية لكلية الهندسة  :3.3.3
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  SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
 .توجد رؤيه ورسالة للكلية   •
 .غالبية منتسبي الكلية متمسكين بالقيم األخالقيه  •
 .توجد حاالت أبداع وتميز  •
 .يوجد عمل فرقي  •
الدعم توجد خدمه للطلبه تحتاج ألى المزيد من  •

 .المالي 
البقاء لألفضل موجود من خالل أسناد المواقع  •

 األدارية المتقدمه الى األجدر 
باشرت الكلية بالمرحلة األولى من تطبيق معايير  •

) مرحلة المناهج  ( ( ISO )األعتماد الدولي 
.وذلك ضمن الخطه العامه التي أعتمدتها الجامعه 

ه حاليا برامج البكالوريوس التي تعتمدها الكلي •
تطابق ألى حد آبير البرامج المعتمده في عدد من 

الجامعات األوربيه واألميريكيه ولذلك تعتبر برامج 
 .جيده 

تلبي برامج البكالوريوس مواصفات المهندس التي •
 .تحتاجها سوق العمل 

 .القدرات الحالية ألعضاء هيئة التدريس جيده •
  .التعيين يتم عن طريق األعالن •
 .الية للتفرغ العلمي جيده األجراءات الح •
 .يوجد أنفاق على البحث العلمي •
 .األجراءات الحالية لمنح براءات األختراع جيده  •
العربية واألجنبية  العالقات الحالية مع الجامعات •

تتم من خالل مشارآة التدريسين في المؤتمرات 
  .العلمية و البرامج التدريبية لهذه الجامعات 

ة برؤية الكلية و رسالتها المعرفة  الحالية للطلب •
 .ومرافقها الخدميه جيده 

يتم تثقيف الطلبه للنهوض بمستوى تفكيرهم  •
أخالقيا وسلوآيا من خالل الندوات واللقاءات معهم 

 .من قبل عميد الكلية ومعاونيه ورؤساء األقسام 
توفر الكلية الدعم المعنوي والرعاية للطلية  •

 .المتفوقين 
 للكلية مواضيع عملية تتضمن البرامج الدراسية •

تساعدهم على القيام بواجياتهم في حياتهم العملية 

   
)  الدآتوراه (  للدراسات العليا األولويات الوطنيه •

  تحددها حاليا وزارة التخطيط 
تشارك الوزارات والمؤسسات في النشاطات  •

 .العلمية التي تقيمها الكليه 
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  . بعد تخرجهم
 .تعيين الموظفين الجدد عن طريق األعالن  •
 .التعامل الحالي مع المتميزين من الموظفين جيد  •
 .األجراءات الحالية ألدارة بيئة الكليه جيده  •
يتم حاليا أستخدام المختبرات والورش الهندسية  •

الية (حقيق أيرادات للكلية وفق تعليمات لت
 ).التعاون

يقدم المكتب األستشاري في الكلية خدماته  •
األستشاريه للعديد من الدوائر الرسمية وللقطاع 

 .الخاص و يحقق نتيجة لذلك أيرادات جيده 
تم وضع هيكليه أداريه للكليه حسب الحاجة الفعلية  •

 .الكلية للمالك لتجنب التعينات التي ال تحتاجها 
ال توجد أيفادات عشوائية أذ يشترط لألشتراك بأي  •

 .مؤتمر تقديم بحث من قبل الموفد 
تتجنب الكلية تكرار شراء األجهزه اال عند وجود  •

 .حاجة لذلك 
يتم أجراء الصيانه على األجهزة المختبرية بصورة •

 .دورية من قبل الكلية 
 توجد أجراءات ألدامة الحدائق والمناطق الخضراء •
 ،تراعي الكلية نظافة األقسام العلمية والمختبرات  •
 .يتم ترشيد أستهالك المياه والطاقه والورق  •
يتم العمل على زيادة الوعي البيئ من خالل  •

  الندوات و اللقاءات مع المنتسبين والطلبة
 لعدم ISO 14000ال تطبق المواصفة     رقم  •

  .توفر مستلزمات تطبيقها 
  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

عدم وجود تخصيص مالي آافي ومستمر لدعم  
 .المبدعين 

عدم وجود تخصيص مالي آافي ومستمر لدعم  
 .الطلبه 

 الى مختبرات جديده وألى تحديث تحتاج الكليه •
 .المختبرات الموجوده 

  مازالت تقننيات التدريس دون المستوى المطلوب •
عدم وجود برنامج ثابت اليفاد  التدريسيين الجدد  •

من خريجي الجامعات العراقيه الى الجامعات 
 . األوربيه واألمريكيه لغرض المشاهده العلميه 

الوعي البيئي على مستوى المجتمع العراقي آكل  •
ضعيف وهذا ينعكس على الوعي البيئي لمنتسبي 

  الكليه
نفاق الحالي على البحث العلمي يتم عن طريق األ •

الوزاره فقط ويفضل منح الكليه تخصيص مالي 
لكي تقوم باألنفاق على البحث العلمي بما في ذلك 

  .المشاريع البحثيه لطلبة الدراسات العليا
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 للكليه عدم توفر تخصيص مالي آافي ومستمر •
  .لدعم الطلبة  المتفوقين  

معلومات الموظفين في مجال أدارة الجوده  •
 محدوده

توجد حاجه لتعزيز المالك األداري للكليه بحيث  •
 يتوافق مع متطلبات أدارة الجوده الشامله

  

  

 رؤياالكلية
  

دريسي والفني واألداري والخدمـي نعمل على أن ترتقي آلية الهندسة في جامعة بابل تدريجيا بمناهجها ومالآها الت
ومختبراتها وآافة مستلزمات التعليم الجامعي ألى مستوى يضاهي مثيالتها في الدول المتقدمه بحيث تصبح مؤهلة 

ونعمل أيضا على أن تكون هذه الكلية مرآزا ألجـــــــراء البحوث  ) . ISO( للحصول على شهادة األعتماد الدولية 
 قبل أساتذتها وأن تنشر الثقافة العلمية والوعي البيئي في المجتمع من خالل المؤتــــــــمرات العلمية المرموقه من

ونعمل آذلك على أن تقدم الكلية خدماتها األستشارية الهندسية الضرورية لبنــــاء . والندوات والمحاضرات العامة 
  . دولــــة متقدمــــــــة 

  رســـالة الكليــة
  

وقد تأسست آلية الهندسة فــــــي . يمكن أن يبني حضارة دون توفر مهندسين أذ أنهم عماد البناء أن المجتمع ال 
 لرفد المجتمع بمهندسين بأختصاصات هندسية مختلفة حيث تستقبل ــمنذ تأسيســــها 1988جامعة بابل في عام 

  في األقسام العلمية السبعة للــكليـةبصورة رئيسية خريجي الدراسة األعدادية بفرعها العلمي المؤهلين للدراسة 
أقسام الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية و الهندسة الكهربائية وهندسة البيئة والهندسة الكهروآيميــاوية ( 

  ) .وهندسة المواد 
 أيضـــــا وتقدم الكلية. وآذلك تستقبل الكلية عدد من خريجي الدراسة الجامعية األولية لمواصلة دراساتهم العليا 

  خدماتها األستشارية الهندسية للمجتمع عن طريـق المكتــب األستشــاري أو وــفق آلــية الــتعاون بــين الـــكلية
  . ومؤسسات الدولة األخرى 

  
  األهداف التفصيلية التنموية والبيئية

 
عمارية والهندسة تخريج مهندسين سنويا في ستة أختصاصات هندسية هي الهندسة المدنية والهندسة الم •

الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهروآيمياوية وهندسة البيئة وتسعى الكلية ألضافــــة قســـم 
  .هندسة الحاسبات 

األهتمام بالدراسات العليا ورفع المستوى العلمي لخريجيها لرفــــــــــد الجاــمعــات والمؤسسات العــــلمية  •
 .  متميزين بتدريسيين وباحثين

 .السعي لتوفير الفضاءات الكافية والمختبرات الحديثة وفقا للمعايير العلمية المعتمدة عالميا  •
 .تطوير أداء التدريسيين عن طريق زجهم في برامج طرائق التدريس الحديثة  •
  التهوض بالبحث العلمي ألنجاز البحوث المهمة بحيث تضاهي البحوث في جامعات البحوث المتقدمة •



 150

  تحقق األهداف التنموية والبيئيةحديد المشاريع التيت
 مع آلفها التخمينية

 
 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-ا      

 
  مشـــــاريع بنــاء قــــــــدرات  مشــــــــاريع بنــــــــــــــى أرتكازيـــــــــــــــــــــــــه

  الكلفه   أسم  المشروع      
مليون (

  )دينار

  الكلفه  أسم المشروع
مليون (

  )دينار
 

المباشرة بأنشاء بناية قسم الهندسة  .1
 .المعمارية 

 .أعادة تأهيل وصيانة الورش الهندسية  .2
المباشرة بأنشاء بناية قسم الهندسة  .3

 .الكهروآيمياوية 
صيانة وتأهيل بناية قسم الهندسة المدنية  .4

. 
  صحيــةأنشاء مجاميع .5

 
   1500 
   150 
   850 
   110 
   150 
 
 

 

 
تجهيز مختبرات قسم  .1

 .الهندسة المدنية 
تجهيز معدات وأجهزه  .2

 .للورش الهندسيه 
تجهيز مختبرات قسم  .3

 .الهندسة الميكانيكية 
تجهيز مختبرات قسم  .4

 .الهندسة الكهروآيمياويه
المباشرة بتأثيث األقسام  .5

 .العلمية والعماده 
يد األداء تكاليف تجو .6

 .التدريسي
 
 

 
  1200 
   
  500 
 
  300 
 
  500 

  300

   300 

  
 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة -ب    

 
  مشـــــاريع بنــاء قــــــــدرات  مشــــــــاريع بنــــــــــــــى أرتكازيـــــــــــــــــــــــــه

  )مليون(الكلفه  أسم المشروع)مليون(الكلفه   أسم  المشروع      
أآمال أنشاء بناية قسم الهندسة المعمارية  .1

. 
أآمال أنشاء بناية قسم الهندسة  .2

 .الكهروآيمياويه 
أعادة تأهيل بناية قسم الهندسة  .3

 . الميكانيكية وتوسيعها
 .أنشاء بنايه لقسم هندسة البيئة  .4
قسم صيانة وتأهيل أبنية مختبرات  .5

500 
 

850 
 

1150 
 

1700 
100  

تحهيز مختبرات قسم  .1
 .هندسة البيئة

مواصلة تأثيث األفسام  .2
 .العلمية والعمادة 

تكاليف تجويد األداء  .3
  .التدريسي

  500

 300

 500 
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 .الهندسة المدنية 
 .أنشاء مكتبة الكليــة  .6
 ..أنشاء مرآز لألنترنت  .7
أنشاء موقف للسيارات ومساحات خضراء  .8

.  

 
1000 
500 
150 

  
 

 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة-ج    
  

  مشـــــاريع بنــاء قــــــــدرات  مشــــــــاريع بنــــــــــــــى أرتكازيـــــــــــــــــــــــــه
  الكلفه         أسم  المشروع

مليون (
  )دينار

  الكلفه  أسم المشروع
 مليون(

  )دينار
 .أنشاء بناية لقسم هندسة الحاسبات  .1
  .أنشاء ملحق لبناية العماده  .2

  1700
  800

تحهيز مختبر الضغط  .1
العالي لقسم الهندسة 

 .الكهربائية 
أضاقة أجهزه مختبرية  .2

 .حديثة لكافة األقسام 
مواصلة تأثيث األقسام  .3

 .العلمية والعمادة 
تكاليف تجويد األداء  .4

  .التدريسي
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  الخطة الستراتيجية لكلية العلوم  :3.3.4
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  

    .رؤية ورسالة للكليةتوجد  
اإلخالص في العمل ( منظومة القيم الحالية  توجد 

 ).والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص
اع والتميز حسب تقييم اداء الموظف  اإلبدوجود 

وضوابط التميز واألبداع والمساهمة في تكريم 
  المبدعين ومكافأة المخلصين

لجان الجرد ولجان ( العمل الفرقي آمافي وجود 
برءات الذمة، لجنة صرف الرواتب، لجنة الفحص 

  ومجلس الكلية) الخ.. اللجان التحقيقية ، والتسليم
ير المقيمين منهم  خدمة الطلبة خاصة غوجود 

مرآزيًا من خالل األقسام الدخلية التابعة الى رئاسة
  . الجامعة

 من خالل الدورات وجود مستوى من الوعي البيئي 
  والندوات والملصقات

اختيار الموظف الحاصل على اعلى تقييم آأفضل  
موظف او الموظف المتميز وعملية تعيين وتكليف 

قررين تكون واعفاء السادة رؤساء األقسام والم
  حسب الكفاءة والجدارة

اعتماد معيار معدالت النجاح في الدراسات األولية  
والعليا وتقييم المناهج والمقررات واعضاء الهيئة 

  . التدريسية وحال المختبرات والبنايات
  اختيار التخصصات بناءًا على حاجة المجتمع 
المتابعة المستمرة حول األمكانيات المتحققة في  

  الخريجين
  الخطة مستوعبة للمناهج المطلوبة 
المناهج على ضوء سوق العمل ويتم مراجعتها  

  وتتطور باستمرار
  استخدام التقنيات الحديثة في التدريس 
بأجهزة % 75المختبرات جيدة ومجهزة بنسبة  

  حديثة ومتطورة
التعيين يتم حسب حاجة الكلية لألختصاصات وبعد  

 خضوع التدريسي لصالحية التدريس
وى  الحالي للوعي البيئي في تطور نظرًا المست 

 للتطور الحاصل في مجال البيئةونقص في األجهزة

   
يوجد سكن مرآزي يدارمن خالل رئاسة  

  الجامعة
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 في بداية  الطلبة برؤية ورسالة الكليةيتم اطالع 
 وبرامجها األآاديمية ومرافقها العام الدراسي

 الخدمية 
ضمن لجان األرشاد التربوي والندوات  

يتم توعية الطلبة )والمحاضرات
ض بمستوى تفكيرهم أخالقيًا وتثقيفهموالنهو

وسلوآيًا وتوجيههم نحو العمل بروح الفريق 
واحترام الرأي والرأي األخر واالبتعاد عن التعصب

 .السياسي واإلقليمي والعشائري والديني
ضمن لجان األرشاد التربوي والندوات  

يتم توعية الطلبة وتثقيفهم في مجال  والمحاضرات
 البيئة  واستدامتها

ت للتعامل مع الطلبة المتفوقين والمبدعيناالجراءا 
  تقييم األوائل تتم من خالل تقديم آتب شكر وتقدير

مع رؤية  وجود الهياآل التنظيمية المتوافقه 
 .ورسالة الجامعة وغاياتها اإلستراتيجية

ادخال العديد من منتسبي الكلية الى دورات خاصة  
 باألدارة والجودة والمحاسبة والحاسوب والقيادات

األدارية العليا وغيرها من الدورات التي تقيمها 
  الجامعة

يتم اختيار مدراء الشعب والوحدات حسب الكفاءة  
  .والخبرة

القيام بندوات خاصة للتعريف بسياسة الجودة  
الشاملة واقامة دورات مع الجامعة لتخريج مدققي 

جودة واستخدام الحاسوب ألنشاء ارشيف 
لتجرية للتعرف على الكتروني وتحليل نتائج هذه ا

  مواطن النجاح واألخفاق فيها لغرض تجاوزها
ادخال المنتسبين دورة ادارة الجودة وحصولهم  

  )على شهادات فيها
االجراءات لتقييم قدرات العاملين وشحذ هممهم  

تتم من  وإآسابهم خبرات إضافية في مواقع جديدة
خالل ادخالهم  دورات بأختصاصاتها وتكريمهم 

  .والتقدير والمكافآت الماليةبكتب الشكر 
 العمل ضمن الهيكل التنظيمي وحسب حاجة الكلية 
اجراء جرودات سنوية لألجهزة العلمية  

  والمختبرية
  لدى الكلية ورشة لتصليح الزجاج 
  توفر وحدات الصيانة في اقسام الكلية 
اعادة تدوير الزجاج وتصليح التالف ضمن عمل  

  الورشة الزجاجية التابعة للكلية
محاولة ترشيد استهالك الكلية في الطاقة جد تو 



 155

  والماء والورق
االجراءات الحالية لترشيد استهالك المياه والطاقة  

  .تتم  عبر النشرات والملصقات والندواتوالورق 
  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

  
  ضعف في اللغة األنكليزية للخريج 
  نب التطبيقيضعف الجا 
 يوجد نقص في اختصاصات معينة 
المساهمة الشخصية الحالية  في مشاريع حماية  

  البيئة المحلية والدولية ضعيف لقلة التخصيصات
عدم وجود مشارآة  للطلبة في التشريعات  

  .والقرارات المتعلقة بشؤونهم
عدم وجود المتابعة  للطلبة بعد التخرج خاصة في  

  مواقع عملهم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

عدم وجود مطاعم جامعية وآذلك عدم وجود نقل  
  ..خاص بالجامعة او الكلية

 ضعف اإلنفاق على مشاريع البحث العلمي  
 عدم توفر الدعم الحالي للبحوث البيئية 
عدم توفر الدعم للمشاريع البحثية المتعلقة برسائل 

 طلبة الدراسات العليا 
 عدم توفر الدعم  للمراآز العلمية والبحثية  
 العالقات  مع القطاع الصناعي المحلي ضعف 

  والدولي في مجال البحث العلمي 
ضعف العالقة مع الوزارات والمؤسسات الرسمية  

 المعنية بالتطوير والبحث العلمي 
العالقات مع الجامعات ومراآز البحوث العربية  

واألجنبية في مختلف حقول البحث والتطوير قليلة 
 .وغير مفعلة

  قل او مطاعم جامعية وغيرهاعدم وجود خدمات ن 
  قلة التخصيصات المالية 

  

 
 

  ورســــــالة الكلـــــية رؤيا
  

  -:تصبو آلية العلوم الى تحقيق األهداف آالتية
ة               • شأة الحضارة العلمي اريخي في ن د والت خلق الوعي واأليمان لدى الخريج برسالة امتنا الحضارية ودورها الرائ

  .اإلنسانية وتطورها
 .يج المتخصص والملم باألسس النظرية للعلوم األساسية وتطبيقاتها الميدانيةتأهيل الخر •
 .إآساب الخريج الخبرات العلمية التي يتطلبها حقل العمل المستقبلي وإطالعه على أخر المستجدات التقنية •
 .خلق مالآات مؤهلة •
يهم األسس الصحيحة للبحث العلمي والتطوير ليك                   • وفر ف ين تت ة        تأهيل باحثين علمي ى دعم حرآ ادرين عل وا ق ون

 .البحث العلمي والتكنولوجي في القطر
 .تأهيل خريجين قادرين على االستيعاب والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة المتطورة والمساهمة لحل تطويرها •
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ل              • وم لح ي العل ال ف شكل فع ساهمة ب ا للم ات العلي ي الدراس راط ف ادرين لالنخ زين الق ريجين المتمي ل الخ تأهي
 .والتقنية المعقدة لتطوير الميادين العلمية والتقنية األخرى معضالت العلميةال
ال في                          • ا دور فع ة ويكون له سان والبيئ إعداد المالك العلمي الذي يتعامل بشكل رشيد مع العلوم لما فيه خدمة اإلن

  .النشاط العلمي العالمي من خالل مساهمتها في المؤتمرات العلمية العالم
  

  فصيلية التنموية والبيئية األهداف الت
   

 واالحتياجات اتصووضع خطة قصيرة المدى لمعالجة اوضاع التعليم  والبحث العلمي في الكلية معتمدة على النق              •
نية التي تصاحب عمل  الكلية    واصالح األضرار ا

الع ع         • د األط اهج بع ضة للمن وط عري داد خط ي اع صاصه ،ف سب اخت الًِ ح ة آ سام العلمي ف األق اهج  تكلي ى من ل
فاق على تثبيت   تالجامعات والمعاهد في الدول المتقدمة ومن ثم يصار الى لجان تخصصية لألقسام المتشابهة واأل             

ذا    ي ه سام ف ة لألق رك المتابع صرف وت ة الت تاذ حري ى ان يعطى لألس سم عل ل ق ات آ ه حسب متطلب اهج عام من
  .المجال 

ين اساتذة االختصاص الواحد               وضع جدول زمني أليفادات التدريسين للخارج وتنشيط       • اوب ب رغ العلمي بالتن  التف
  .وذلك من اجل االحتكاك بحرآة العلم في البلدان أألخرى

ساب         • االلتفا ت الى الكادر الوسطي من فنيين وتقنيين وارسالهم في دورات عاجلة الى الدول المتقدمة من أجل اآت
 .الخبرة او تطويرها

ة  ب  • دريس الحديث ق الت تخدام طرائ ط   اس ضاح ورب ائل االي ة ووس الم  العلمي ت  وعرض االف ك االنترني ي ذل ا  ف م
  .المجاميع البحثية مع مجاميع بحثية اخرى داخل القطر وخارجه

 
ة                         • دورات تدريبي ام ب ة من خالل القي وادر العلمي اشراك الكلية بالمجتمع  وفي جميع االختصاصات المتاحة من الك

ة  ة وعملي سبي المؤسسات ذات لنظري صانع   منت ل والم ا المعام اني منه ي تع شاآل الت ة الم ذلك معرف ة وآ العالق
 .وإعطاء الحلول العلمية الناجعة لها من خالل االستشارة واجراء البحوث العلمية المشترآة 

ة      • ة حديث ات علمي ورة وتقني ق مواصفات متط ة وف ة آاف سام العلمي شمل األق ة ي ي الكلي زي ف ر مرآ شاء مختب ان
  .اعات الصناعية والزراعية والبيئية في المحافظة وبدعم من مجلس محافظة بابل ومتطورة تخدم القط

ة   • وم المتقدم وطين العل انوتكنولوجي(ت ي     ) الن ة ف ة المتنوع شطة الجامع دم أن ة يخ ي الكلي ادي ف د ري آجه
 .اختصاصاتها العلمية المختلفة
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  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
  آلفها التخمينيةمع

 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة -ا      
 

الكلفة   وصف المشروع  ت
الكلية 
 بالدينار

التخصيص 
  المطلوب 

  المالحظات

مع بنايتها ) صوت وصورة وحرآة(تأسيس قبة فلكية   1
ع بمواصفات حديثة آلخر مل يتم في هذا المجال في موق

داخل مدينة الحلة ونقترح موقع حديقة الجنائن المعلقة 
او في الجانب الصغير قرب النهر بمساحة موقع 

وفق المواصفات ) 2م2500(وحدائق مرفقة تقدر بـ
  :والجدول اآلتي

 اختيار الموقع ومفاتحة 2010/2011عام   - أ
الشرآات حول البناية واألجهزة ووضع 

ر دينار التصاميم وابرام العقود بكلفة مليا
شرآة زايس (ويفضل مفاتحة شرآات غربية 

  ).شرآة آوتو اليابانية(او ) األلمانية
 المباشرة بتنفيذ وتسديد 2010/2011عام   - ب

 .مليار دينار) 3(الدفعة األولى للعقود بكلفة 
 استمرار العمل بالمشروع 2011/2012عام   - ت

 مليار دينار) 3(وتسديد العقود بدفعة 
المشروع واألعمال   انجاز 2012/2013عام   - ث

 .مليار دينار) 3(التكميلية بكلفة 
 افتتاح المشروع وللمشروع أهمية 2014عام   - ج

علمية مفيدة لتعريف المجتمع والطلبة على 
أجرام القبة السماوية وله مردود مادي لتغطية 

الكلفة واألدامة وهو متوفر في آافة المدن 
  .الكبيرة في العالم تقريبًا 

10 
مليار 
  دينار

اجراء الدراسة واختيار   مليار 1
الموقع ووضع التصاميم 

  .ومفاتحة الشرآات 

    
 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة -ب    
 

الكلفة   وصف المشروع  ت
الكلية 
  بالدينار

التخصيص 
  المطلوب 

  المالحظات

ايتها مع بن) صوت وصورة وحرآة(تأسيس قبة فلكية   1
بمواصفات حديثة آلخر مل يتم في هذا المجال في موقع 

داخل مدينة الحلة ونقترح موقع حديقة الجنائن المعلقة او 

 مليار 10
  دينار

اجراء الدراسة واختيار    مليار1
الموقع ووضع التصاميم 

  .ومفاتحة الشرآات 
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في الجانب الصغير قرب النهر بمساحة موقع وحدائق 
وفق المواصفات والجدول ) 2م2500(مرفقة تقدر بـ

  :اآلتي
 اختيار الموقع ومفاتحة 2010/2011عام   - ح

بناية واألجهزة ووضع التصاميم الشرآات حول ال
وابرام العقود بكلفة مليار دينار ويفضل مفاتحة 

شرآة (او ) شرآة زايس األلمانية(شرآات غربية 
  ).آوتو اليابانية

 المباشرة بتنفيذ وتسديد الدفعة 2010/2011عام   - خ
 .مليار دينار) 3(األولى للعقود بكلفة 

 استمرار العمل بالمشروع 2011/2012عام   - د
 مليار دينار) 3(يد العقود بدفعة وتسد

  انجاز المشروع واألعمال 2012/2013عام   - ذ
 .مليار دينار) 3(التكميلية بكلفة 

 افتتاح المشروع وللمشروع أهمية 2014عام   - ر
علمية مفيدة لتعريف المجتمع والطلبة على أجرام 
القبة السماوية وله مردود مادي لتغطية الكلفة 

ة المدن الكبيرة في واألدامة وهو متوفر في آاف
  .العالم تقريبًا 

 قاعات بطابقين سعة 10بناء قاعات دراسية للكلية بعدد   2
 مترًا لكل منها مع آامل مستلزماتها من 12×8القاعة 

لكل طابق ) 2(دد اثاث وأجهزة تعليمية ومرافق صحية ع
  :وفق الجدول األتي 

 وضع التصاميم واختيار 2009/2010عام   - أ
  .الموقع

 2010/2012عام   - ب
 .مليار دينار) 6(المباشرة في التنفيذ بكلفة 

 تأهيل القاعات واألعمال 2012/2013عام   - ت
 .مليار دينار) 2(التكميلية بكلفة 

   افتتاح الموقع2014عام   - ث

اسة ووضع ألجراء الدر   مليار2   مليار10
  التصاميم

تأسيس محطة أنواء جوية متطورة في مدينة الحلة وعلى   3
 في موقع آلية العلوم بجامعة 2م50 × 20مساحة سعتها 

  :بابل وحسب اآلتي 
 اجراء الدراسة واختيار الموقع 2010/2011عام  - أ

  .مليون دينار) 50(وانجاز التصاميم بكلفة 
 التنفيذ الهندسي للموقع 2011/2012عام   - ب

 2,5(وتأهيله واستيراد األجهزة الضرورية بكلفة 
 ).مليار دينار

  .2012افتتاح المحطة نهاية العام   - ت

 مليار 3
  دينار

ألجراء الدراسة ووضع   مليون500
  التصاميم

4923740  انشاء بناية لقسم علم األرض التطبيقي  4
000  
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بناء بيت حيواني وفق المقاييس العالمية المطلوبة   5
 ويجتوي على قاعتين لتربية 2 م150ء بمساحة بنا

الحيوانات ومختبر مجهز باألجهزة والمستلزمات 
المختبرية اضافة الى وحدة فحص الحيوانات المختبرية 

  .وملحق صحيات
  

      

انشاء مظلة خشبية لزراعة النباتات ألغراض بحثية   6
  )2 م10×5(وبمساحة 

  
  
  
  

      

  
  )2020-2010(خالل العشرة سنوات ضمن الخطةالمشاريع ذات األولوية المطلوبة  -ج   

  
الكلفة   وصف المشروع  ت

الكلية 
 بالدينار

التخص
يص 
المطلو

ب لعام 
2010  

  المالحظات

انشاء بناية لقسم الحاسبات حيث ان المكان الحالي ال يفي   1
  بالغرض

9500
0000  

    

 حاسبة لكل 20 مختبرات حاسبات حديثة بواقع 4انشاء   2
  مختبر

4000
0000

0  

    

مع بنايتها ) صوت وصورة وحرآة(تأسيس قبة فلكية   3
بمواصفات حديثة آلخر مل يتم في هذا المجال في موقع 

داخل مدينة الحلة ونقترح موقع حديقة الجنائن المعلقة او 
في الجانب الصغير قرب النهر بمساحة موقع وحدائق 

وفق المواصفات والجدول ) 2م2500(مرفقة تقدر بـ
  :اآلتي

اختيار الموقع ومفاتحة 2010/2011عام  - ز
الشرآات حول البناية واألجهزة ووضع التصاميم 
وابرام العقود بكلفة مليار دينار ويفضل مفاتحة 

شرآة (او ) شرآة زايس األلمانية(شرآات غربية 
  ).آوتو اليابانية

 المباشرة بتنفيذ وتسديد الدفعة 2011/2012عام  - س
 .مليار دينار) 3(األولى للعقود بكلفة 

 استمرار العمل بالمشروع 2012/2013عام  - ش
 مليار دينار) 3(وتسديد العقود بدفعة 

 انجاز المشروع 2013/2014عام   - ص

10 
مليار 
  دينار

اجراء الدراسة واختيار   مليار1
الموقع ووضع التصاميم 

  .ومفاتحة الشرآات 
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 .مليار دينار) 3(واألعمال التكميلية بكلفة 
افتتاح المشروع وللمشروع 2015عام   - ض

أهمية علمية مفيدة لتعريف المجتمع والطلبة على 
لتغطية أجرام القبة السماوية وله مردود مادي 

الكلفة واألدامة وهو متوفر في آافة المدن الكبيرة 
  .في العالم تقريبًا 

 قاعات بطابقين سعة 10بناء قاعات دراسية للكلية بعدد   4
ها من  مترًا لكل منها مع آامل مستلزمات12×8القاعة 

لكل طابق ) 2(اثاث وأجهزة تعليمية ومرافق صحية عدد 
  :وفق الجدول األتي 

 وضع التصاميم واختيار 2011/ 2010عام   - ج
  .الموقع

 2012/2013عام   - ح
  .مليار دينار) 6(المباشرة في التنفيذ بكلفة 

 
 تأهيل القاعات واألعمال 2013/2014عام   - خ

 .مليار دينار) 2(التكميلية بكلفة 
  فتتاح الموقع ا2015عام   - د

10 
  مليار

ألجراء الدراسة ووضع   مليار2
  التصاميم

تأسيس محطة أنواء جوية متطورة في مدينة الحلة وعلى   5
 في موقع آلية العلوم بجامعة 2م50 × 20مساحة سعتها 

  :بابل وحسب اآلتي 
 اجراء الدراسة واختيار الموقع 2010/2011عام   - ث

  .نارمليون دي) 50(وانجاز التصاميم بكلفة 
 التنفيذ الهندسي للموقع وتأهيله 2012/2013عام  - ج

 مليار 2,5(واستيراد األجهزة الضرورية بكلفة 
 ).دينار

  2014افتتاح المحطة نهاية العام   - ح

 مليار 3
  دينار

500 
  مليون

ألجراء الدراسة ووضع 
  التصاميم

4923  انشاء بناية لقسم علم األرض التطبيقي  6
7400

00  

    

فق المقاييس العالمية المطلوبة بناء بيت حيواني و  7
 ويجتوي على قاعتين لتربية 2 م150بمساحة بناء 

الحيوانات ومختبر مجهز باألجهزة والمستلزمات 
المختبرية اضافة الى وحدة فحص الحيوانات المختبرية 

  .وملحق صحيات
  

      

انشاء مظلة خشبية لزراعة النباتات ألغراض بحثية   8
  )2 م10×5(وبمساحة 

      

        )2م25×8(انشاء مسقفات للسيارات   9
        تحويل البزل من مفتوح الى مغلق بأستخدام األنابيب  10
      بناء وتسييج الساحات الوسطية ووضع مظالت جميلة   11
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  .ومصاطب ومحاولة تبليط هذه الساحات بالشتايكر الجيد
بناء محطة تصفية للماء حديثة وذات سعة آبيرة   12

  .ومتطورة
      

        انة التدفئة والتبريد المرآزي لبنايات الكليةصي  13
بناء مختبرات تخصصية لطلبة الدراسات العليا   14

  )الماجستير والدآتوراه(
      

        .بناء متحف للتأريخ الطبيعي حسب المواصفات العالمية  15
انشاء مختبر بحثي متقدم لقسم الكيمياء مع مولدة آبيرة   16

  للمختبر
 مليار 4
 15و

ن مليو
  دينار

    

 مليار 4  شراء اجهزة تحليل آيميائية متقدمة  17
  دينار
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 .الخطة الستراتيجية لكلية الطب  :3.3.5
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  

ية الطب بما يحقق مصلحةتوجد رؤية ورسالة لكل •
  الكلية للفترة القادمة

اإلخالص في العمل(توجد منظومة القيم الحالية  •
  )والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص

  يتوفر في الكلية اإلبداع والتمييز •
ألهداف الكلية" تتميز الكلية بالعمل الفرقي وفقا •

  وخدمة للمجتمع
  توجد خدمة مناسبة لجميع الطلبة •
  . آافي من الوعي البيئييوجد مستوى •
  يوجد بقاء لألفضل واألجدر حسب اإلبداع والتميز •
  توجد معايير لالعتماد العام والخاص •
  برامج الكلية مستقاة من سوق العمل •
  .توجد برامج علمية للدراسات العليا في الكلية •
توجد خطط في الكلية تهدف الى االنفتاح على •

ة بهدفالجامعات األجنبية والمؤسسات التعليمي
تحسين المستوى العلمي والبيئي لطالب ومنتسبي

  .الكلية
تم تحديث  المناهج الدراسية والمقررات الدراسية •

حسب احتياج سوق العمل وهناك توجه من خالل
إقامة دورات في الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

  لجميع موظفي الكلية
التقنيات المستخدمة في التدريس واالمتحانات •

  . التخرج جيدة وفي تطور مستمرومشاريع
اإلجراءات الحالية لتعيين أعضاء هيئة التدريس •

جيدة آونهم من األوائل في الدراسات األولية ومن
  ضمن أعلى الشهادات في حقل االختصاص

يتمتع الكادر التدريسي بمهارات جيدة وذات اطالع •
  عالي بطرائق التدريس

 طريقتقوم آليتنا بتقديم الخدمات للمجتمع عن •
المستشفيات التعليمية والمراآز البحثية إضافة إلى

   

تتميز اإلجراءات الحالية للترقية بالرصانة العلمية •
  ووفق المعايير العالمية

اإلجراءات الحالية الختيار القيادات العلمية جيدة •
 العتمادها على الدرجة العلمية

جيدة مع الوزارات والمؤسساتتوجد عالقات  •
  .الرسمية المعنية بالتطوير والبحث العلمي

توجد عالقة جيدة مع منظمة الصحة العالمية لدعم •
  مؤسساتنا التعليمية ومنها آليتنا

توجد إجراءات لتوحيد الرواتب واألجور وفق أسس •
  .ثابتة
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  .تقديم االستشارات العلمية والبحثية لدوائر الصحة
  توجد مساهمات شخصية في حماية البيئة المحلية •
يوجد دعم مناسب للمشاريع البحثية الخاصة •

  بالدراسات العليا
اإلجراءات المتبعة لمنح براءات االختراع رصينة •

  .وقوية
د معرفة برؤية الكلية ورسالتها وأهدافهاتوج •

  .وبرامجها األآاديمية
توجد برامج تثقيفية للطلبة لالرتقاء بسلوآهم •

وتوجيههم للعمل بروح الفريق الواحد واحترام
الرأي والرأي اآلخر واالبتعاد عن التعصب بكل

  أشكاله
.توجد برامج وندوات لتوعية الطلبة في مجال البيئة •
  هنية وتقنية جيدة لدى الخريجينتوجد مهارات م •
  .توجد مشارآة للطلبة في اتخاذ القرارات في الكلية •
يوجد هيكل تنظيمي للكلية متوافق مع رؤية الكلية •

  .وأهدافها
توجد قدرات مناسبة للموظفين في مجاالت اإلدارة •

.والجودة وتكنولوجيا المعلومات والمهارات األخرى
ية أخرى التيتوجد مؤهالت وخبرات وقدرات إضاف •

تتطلبها المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمناصب
  .اإلدارية

يوجد تطبيق إلدارة الجودة الشاملة في الخدمات •
  .والنشاطات األخرى في الكلية

توجد إجراءات مناسبة إلدارة بيئة الكلية والمحافظة •
  .على نظافتها

  .توجد إجراءات مناسبة عند الحاجة لموظفين جدد •
  .المتميزين منهملموظفين اكافأة يتم دعم وم •
توجد إجراءات جيدة لتقييم قدرات العاملين وشحذ •

  هممهم وإآسابهم خبرات إضافية
 توجد خطة لتحسين بيئة الكلية في الحدائق واألبنية •
التوجد مراآز استشارية لكون الخدمات الصحية •

  "المقدمة للمواطنين مجانا
ة وحسبتوجد هيكلية للكلية علمية وإدارية وفني •

  .الحاجة الفعلية للكلية
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  توجد إجراءات لتقييم شامل للمبعوثين •
تحتسب الساعات اإلضافية حسب التعليمات •

  المرآزية بهذا الخصوص
توجد إجراءات جيدة لجرد األجهزة العلمية في •

  المختبرات
  توجد إجراءات لصيانة األجهزة في الكلية •
  توجد برامج توعية بيئية •
لمقررات الدراسية حولتوجد آليات عمل ضمن ا •

  البيئة
  توجد إجراءات لتوسيع وإدامة الحدائق •
توجد إجراءات لترشيد استهالك المياه والكهرباء •

  والورق
توجد إجراءات الستخدام منتجات ومواد صديقة •

  للبيئة
توجد إجراءات إلدخال العاملين في دورات تاهيلية •

  في مجال البيئة
بليغ البيئي منتوجد إجراءات لتشجيع المبادرة للت •

 عن حاالت التلوث الطارئكليةقبل منتسبي وطلبة ال
  .وتبسيط اإلجراءات الخاصة بذلك

  

  
  نقاط الضعف

  

  
  المخاطر

  
  

  مستوى الوعي البيئي ضعيف •
المتبعة للتعامل مع الطلبة المتفوقين غيراإلجراءات  •

  آافية ويحتاجون إلى دعم أآثر
  .المتابعة ضعيفة للخريجين في سوق العمل •
التوجد إجراءات لغرض الغرامات للمتجاوزين على •

  البيئة في الكلية
التوجد إجراءات واضحة إلنشاء صندوق االستثمار •

  ولجنة االستثمار في الكلية
  ة للكليةالتوجد إيرادات حالي •

  اإلنفاق الحالي على البحث العلمي محدود وضعيف •
  الدعم الحالي لبحوث البيئة محدود وضعيف •
حوافز مالية مجزية ألعضاء الهيئة" التوجد حاليا •

  .عالتدريسية مع ضعف في آلية التوزي
التوجد آلية واضحة الختيار التدريسي أو الباحث •

  المتميز
الدعم الحالي للمراآز العلمية والبحثية ضعيف •

 ومحدود
تحتاج إلى توسيعهاوحالة المختبرات العلمية ضعف  •

  ..ورفدها باألجهزة الحديثة الالزمة لتعليم الطلبة
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التوجد إيرادات للورش والمختبرات والوحدات •
  "اإلنتاجية لكون الخدمات الصحية في بلدنا مجانا

  

العالقات الحالية مع القطاع الصناعي المحلي •
  ل البحث العلمي محدودة وضعيفةوالدولي في مجا

التوجد عالقات مع الجامعات ومراآز البحوث •
العربية واألجنبية في مختلف حقول البحث

 .والتطوير
التوجد إجراءات  لفتح قنوات اتصال مع المؤسسات •

والشرآات داخل وخارج العراق للحصول على
  تبرعات وهبات ثابتة

 اليوجد استثمارات في الكلية •
  "سة بيئية شاملة حالياالتوجد سيا •
(14000)اليوجد تطبيق ألنظمة اإلدارة البيئية ايزو  •
  اليوجد مراجعة بيئية سنوية في الكلية •
  اليوجد برنامج توعية بيئية ناضج •
  اليوجد رابط الكتروني بيئي •

  

  

  الكليةرؤيا
زيز صحة المواطن من لإلسهام في تع" وعلميا"تهدف آلية الطب إلى إعداد مالآات وآوادر طبية مؤهلة مهنيا  

خالل وضع برامج وخطط التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمات الصحية المبنية على حاجة المجتمع والمؤسسات 
  .الصحية وتتطلع الكلية الن تكون من الكليات الناضجة لتطبيقها متطلبات االعتمادية الدولية

   الكليةرسالة
لى تحقيق أفضل الخدمات الصحية للمجتمع وان تكون متميزة عبر نشاطها  تعنى آلية الطب بخلق آوادر صحية قادرة ع

  ".وعالميا" االجتماعي والعلمي والبحثي وذات قدرة على المنافسة محليا
  

  :األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
فيدة أو تسعى الكلية إلى تخرج مالآات طبية مؤهلة وذات مهارات عالية تمكنهم من نيل رضا الجهات المست  

  .سوق العمل وتقدم خدمة صحية راقية للمجتمع
  .لمواآبة حاجة سوق العمل" سنويا% 10إلى زيادة عدد الخريجين بنسبة " وتهدف الكلية أيضا
  :آما تهدف الكلية إلى

  .تكملة بناء بناية العلوم األساسية •
 .إنشاء قاعة العاب رياضية •
 .إنشاء نادي للتدريسيين •
 .إنشاء حدائق ومتنزهات •
 .إنشاء مختبر سمعية وبصرية •
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 .إنشاء مختبر مهارات •
 .إنشاء متحف إمراض •
 .إنشاء متحف تشريح •
 .إنشاء مختبر التشخيص الدقيق األمراض السرطانية •

تحديد المشاريع التي تحقق األهداف التنموية والبيئية مع آلفها 
  :التخمينية

 – 2010(طة      المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخ  ) أ
2020.(  

إنشاء متحف التشريح مع تهيئة آافة مستلزماته من مواد وأجهزة ونماذج بالستيكية بكلفة تخمينية . 1
  .سبعة مائة مليون دينار ) 700000000(قدرها

إنشاء وحدة التقطيع النسيجي لطلبة الدراسات األولية لفرع األمراض مع آافة مستلزماته من مواد وأجهزة . 2
  .خمسة وخمسون مليون دينار) 55000000(كلفة إجمالية قدرها ب

تأهيل الكادر التدريسي من خالل زجه في البعثات والزماالت الدراسية في الجامعات العالمية الرصينة وبنسبة . 3
  .من احتياج الكلية% 20

لرسمية بغية تنمية قدراتهم تطوير الكادر التدريسي من خالل االيفادات إلى المؤسسات والجامعات العالمية ا. 4
  .من احتياج الكلية% 20البحثية والعلمية وبنسبة 

من % 20تدريب الكادر الفني واإلداري من خالل زجهم في دورات تطويرية داخل وخارج العراق وبنسبة . 5
  .احتياج الكلية

من احتياج الكلية وبكلفة % 20تطوير المكتبة العلمية في الكلية من خالل توفير المصادر الحديثة وبنسبة . 6
  .خمسون مليون دينار) 50000000(إجمالية قدرها 

 .مليونان دينار ) 2000000(تأهيل النادي الطالبي بكلفة إجمالية قدره. 7
  

 – 2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل ثالث سنوات ضمن الخطة                ) ب
2020.(  

  %.40لزمالت والبعثات الدراسية وبنسبة زج الخرجين الجدد ببرنامج ا. 1
شراء أجهزة ومواد وحدة التشخيص الدقيق لإلمراض السرطانية مع آافة مستلزماتها األخرى بكلفة . 2

  .مائة وخمسون مليون دينار) 150000000(إجمالية قدرها 
بكلفة إجمالية قدرها  شراء أجهزة ومواد وحدة البحوث النسيجية للدراسات العليا مع آافة مستلزماتها و .3

  .مئة وخمسون مليون دينار) 150000000(
من احتياج % 40تطوير الكادر التدريسي من خالل االيفادات إلى المؤسسات والجامعات الرصينة بنسبة . 4

  .الكلية
من % 40تأهيل الكادر التدريسي من خالل البعثات والزماالت الدراسية إلى الجامعات الرصينة بنسبة . 5

  .اج الكليةاحتي
من احتياج % 40تدريب الكادر الفني واإلداري من خالل دورات تدريبية من داخل وخارج العراق وبنسبة . 6

  .الكلية
من احتياج الكلية وبكلفة % 40تطوير المكتبة العلمية للكلية من خالل توفير المصادر الحديثة وبنسبة . 7

  .سبعون مليون دينار) 70000000(إجمالية قدرها
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ثالثة مائة وتسعون مليون  ) 390740000( إآمال بناء بناية العلوم األساسية بكلفة إجمالية قدرها.8
  .وسبعمائة وأربعون ألف دينار

  .أربعون مليون دينار) 40000000(إنشاء نادي للتدريسيين بكلفة إجمالية قدرها. 9
خمسون ) 25000000(ة قدرها إنشاء مختبر السمعية والبصرية مع آافة مستلزماته بكلفة تخميني. 10

  وعشرون مليون دينار
 .أربعون مليون دينار  ) 40000000(إنشاء مختبر المهارات مع آافة مستلزماته بكلفة تخمينية قدرها . 11
  

  المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشر سنوات ضمن الخطة                  ) جـ
 )      2010 – 2020.(  
  .مليار دينار) 1000000000(ة العاب رياضية بكلفة تخمينية قدرهاإنشاء قاع. 1  
  %.100زج الخريجين الجدد ببرامج البعثات والزمالت الدراسية بنسبة . 2  
  %.100رفد الكلية بأجهزة حديثة حسب تخصصات الكلية بنسبة . 3  
  تأهيل الكادر التدريسي من خالل البعثات والزمالت الدراسية في جامعات . 4  

  %100                رصينة بنسبة 
تطوير الكادر التدريسي من خالل االيفادات للجامعات والمؤسسات الرصينة لتنمية قدراتهم العلمية والبحثية . 5

  .من احتياج الكلية% 100وبنسبة 
من % 100تدريب الكادر اإلداري والفني من خالل زجهم في دورات تطويرية داخل وخارج العراق وبنسبة . 6

  .احتياج الكلية
من احتياج الكلية وبكلفة % 100تطوير المكتبة العلمية من خالل توفير مصادر حديثة وبنسبة . 7

  .مائة مليون دينار ) 100000000(قدرها
ثالثة مائة وخمسة وسبعون ) 3750000000( سرير بكلفة تخمينية قدرها400بناء مستشفى جامعي بسعة . 8

  .مليار دينار
  .ثمانية مليار دينار ) 8000000000( مستشفى مع األجهزة والمستلزمات تأثيث ال. 9
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الخطة الستراتيجية لكلية   :3.3.6
  صفي الدين\التربية
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  
  

وجود رؤية ورسالة وأهداف تفصيلية وتنموية   •
  للكلية 

متابعة متواصل يتمثل بمتابعة الحضوروجود نظام  •
  وااللتزام بساعات العمل اليومي بدقة عالية 

 اإلبداع والتميز متمثل بالبحث العلمي وجود •
المتواصل من خالل البحوث التي يجريها األساتذة 

 .وحرآة التأليف العلمي
وجود عمل فرقي وتعاوني واضح من خالل اللجان  •

مختبرية في التي شكلت لترتيب التجهيزات ال
المختبرات العلمية وعقد الندوات والحلقات 

  النقاشية والمؤتمرات الدورية السنوية 
البقاء لألفضل واألجدر من خالل تطبيق معايير  •

أساسية في  عملية انتخاب مدراء الشعب ورؤساء 
  األقسام وغيرها

طبيعة البرامج الدراسية في الكلية مبنية على •
متالئمة مع  األهدافأساس علمي وتربوي متين و

التي ترمي الكلية على تحقيقها وتحقيق مبدا
  الجودة الشاملة في مخرجاتها والمتمثلة بالطالب

هنالك دراسة شاملة تكفل بها قسم العلوم التربوية •
والنفسية لتحقيق توافق  برامج البكالوريوس

 .وسوق العمل
هنالك اهتمام آبير ابدته لجنة وضع المناهج •

تحقيق تواصل مع اخر التطورات العلميةبالكلية ل
من خالل تحديث المناهج بحيث تواآب اخر

  .المستجدات
لجنة وضع المناهج المنبثقة من نخبة من أساتذة   •

االقسام العلمية واالنسانية ومختصي العلوم 
التربوية والنفسية حريصة على تحديث المناهج 
وتضمينها بمفاهيم تساعد من استيعاب  لمفاهيم 

  .لبيئة والعولمة الى اخره من المفاهيم ا

   

هناك دعم محدود للبحوث البيئية مقتصر على  •
يس في بعض البحوث التطبيقية ألعضاء هيئة تدر

  قسمي الجغرافية والفيزياء 
هناك تعاون بين أقسام الكلية وعدد من الدوائر •

الحكومية في تقديم االستشارات العلمية وتبادل
  الخبرات 

هنالك آلية متبعة الختيار القيادات العلمية باالعتماد •
على الدرجة العلمية والنشاط والمصداقية في 

  العمل 
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في الكلية عدد من المختبرات المجهزة باحدث •
االجهزة والتقنيات لتخدم عدد من المقررات في
مختلف االقسام والكلية حريصة ايضا في الخطة

  المستقبلية النشاء مختبرات اخرى
هنالك الية لتحديد العجز وتعين اعضاء هيئة  •

هيكلية شاملة متبعة لوحدة التدريس وفقا لدراسة 
المعلوماتية في الكلية تتناسب مع احتياجات 

  األقسام 
تدريسي الكلية لديهم قدرات ومهارات جيدة لتسير  •

العملية التعليمية والتربوية والكلية حريصة على 
تطويرها من خالل المتابعة الدورية وزجهم 

  بنشاطات ودورات تدريبية مختلفة 
لعلمية  في الكلية تعمل تقيم هناك شعبة الترقيات ا •

اولي واصولي لمعامالت الترقية قبل رفعها الى 
رئاسة الجامعة وفقا لألصول القانونية المتفق 

  عليها 
الكلية حريصة بين فترة وأخرى على توزيع بعض  •

  المكافآت المالية على بعض األساتذة المتميزين 
الكلية ترفع مطالعة إلى رئاسة الجامعة تشيد بها •

لباحثين المتميزين بعدد البحوث السنويةبا
للحصول على آتاب شكر وتقدير من رئيس

  الجامعة 
العالقة  مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية •

تعتمد على نشاطات شخصية لبعض االساتذة في
التنسيق مع مثل هذه الهيئات والمنظمات عن

 طريق مراسالت شخصية 
اسات العليا حل تتضمن اغلب مشاريع طلبة الدر •

للعديد من المشاآل الحياتية بصورة داعمة 
حتاج الى تنسيق ونللمشاريع البحثية  المفيدة للبلد 

  اآثر  
السياسة العامة للكلية تصب في دعم أي نشاط  •

 وضع تصور للمراآز العلمية علىبحثي يساعد 
 والبحثية 

الطلبة على رؤية برسالة الكلية التي ينتمي إليها  •
 انه مربي تربوي في المستقبل ورفع على أساس

من ذلك دور أساتذتهم ومناهجهم بغرس مثل هذا 
  المفهوم 
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الكلية بأساتذتها ومنهجها  حريصة على رفع  •
المستوى تفكير الطلبة وتهذيب سلوآهم من خالل 
الندوات والمهرجانات الدورية في االقسام  وزج 

  الممارسات الديمقراطية لتشجيع هذا ضمنالطلبة 
  المفهوم 

للكلية برنامج في احتضان الطلبة المتفوقين  •
والمبدعين  وتكريم المتفوقين منهم بهدايا تقديرية 

 من خالل مهرجان على مستوى القسم والكلية
الكلية في مستوى وعي أساتذتها ومناهجها •

المنقحة حريصة على اآساب طالبها مهارات بحيث
هاجتسهل من انخراطه بسوق العمل فبجانب المن

 العلمي الجيد هناك منهاج تربوي إلعداده آمدرس 
في اآلونة االخيرة مارس الطلبة تجربة االتحاد  •

  الطالبي لرفع مستوى الوعي التخاذ القرار   
وجود دراسة هيكلية منظمة واضحة  صادرة من  •

وحدة المعلوماتية في الكلية فيما يخص المالك 
   الكليةتتالءم وتلبي رؤية ورسالة 

 المسئولون في المناصب اإلدارية يتمتعوناغلب •
بخبرة عالية ومؤهالت جيدة وتم أنخابهم على
أساس الكفاءة التي أبدوها خالل عملهم الوظيفي   

الكلية جاهدة على تطبيق مبدأ الجودة الشاملة في  •
آل مفاصلها من وزج مناهج واللتزام بساعات 

 العمل اليومي لكل من موظفيها وتدريسها والسعي
لزج آادرها بدورات أقيمت لتعلم مفهوم إدارة 

  الجودة الشاملة  
 وجود هيكلية أعدت في وحدة المعلوماتية  •

بالتنسيق مع األقسام وشعب ووحدات الكلية 
توضح مدى الحاجة لموظفين جدد تتالءم مع 

 معادلة المالك التي تم العمل على أساسها  
متميزينالتعامل  مع العاملين في الجامعة خاصة ال •

منهم من خالل الثناء المتواصل الذي تبديه عمادة
الكلية بتوجيه آتب الشكر والتقدير والمكافئات

  المالية للمتميزين منهم
هنالك مرآز استشاري في الكلية  لديه برنامج •

م لكسب االيرادات المساهمة في نفقات الكليةظمن
والجامعة من خالل  دورات االعداد التربوي

  للغة االنكليزيةوآفاءة ا
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هنالك نظام محاسبة داخل الكلية لديه آلية منظمة  •
لصرف مثل هذه الساعات وفقا للضوابط  

  األصولية 
هنالك لجنة جرد منبثقة من تدريسيين وموظفين •

في االقسام لمتابعة سير استخدام األجهزة العلمية
  بطريقة تخدم المقررات الدراسية 

 وموظفين فيهنالك لجنة منبثقة من تدريسيين •
  االقسام لمتابعة صيانة وتصليح  األجهزة العلمية 

وجود آليات عمل في الكليات لتضمين مناهجها •
 محدودة ومقتصرة علىفصوال دراسية عن البيئة

  بعض مقررات قسم الجغرافية والفيزياء
  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

اج االقسام الداخلية وفقا آلراء الطلبة الىتحت •
  خدمات واهتمام اآثر

 مستوى الوعي البيئيضعف  •
تحتاج المناهج الدراسية الحالية الى ان تتضمن •

معلومات وتقنيات جوهرية بحيث يستطيع نتاج
هذه العملية وهو الطالب من تكيف هذه المعومات

  مع سوق العمل 
 استخداممازال بعض التدريسين يلجؤون الى •

التقنيات الكالسكية المتمثلة بالقاء المحاضرة
التجريدية والسبورة والطباشير وال يلجئون لبعض

 التقنيات والطرق الحديثة األآثر تاثير بالطالب
مساهمات لتطوير مشاريع المشارآات وضعف ال •

 حماية البيئة المحلية والدولية
المستوى  الحالي للوعي البيئي بحاجة لعدد من •

  ة  يلندوات والحلقات النقاشا
المتابعة الحالية للطلبة بعد التخرج خاصة في  •

 ومواقع عملهم غير موجودة في الوقت الحاضر
  تنتهي عالقة الطالب بالكلية في حال تخرجه

نحتاج لندوات أآثر في المستقبل لتثقيف الطلبة في  •
  مجال البيئة 

المستلزمات الخدماتية الحالية للطلبة من ضعف  •

اإلجراءات الحالية للتفرغ العلمي تحتاج الى •
  تسهيالت ودعم اآثر من قبل الوزارة والجامعة 

االنفاق الحالي على مشاريع البحث العلمي محدودة •
 جدا 

العالقة مع القطاع الصناعي المحلي والدولي تكاد  •
  تكون محدودة جدا 

تين قوي لعقد أي بروتوآول معهناك رو •
 المؤسسات المعنية بالتطوير والبحث العلمي

  
العالقات الحالية مع الجامعات ومراآز ضعف   •

البحوث العربية واألجنبية في مختلف حقول البحث 
 .والتطوير

اإلجراءات الحالية إلدارة بيئة الجامعة ضعف  •
تحتاج الى عمل مكثف ووالمحافظة على نظافتها 

عال اآثر ونشر الوعي في المحافظة على ونشاط ف
النظافة  لخلق بيئة جامعية تتالءم مع مستوى 

 الطموح  
االجراءات الحالية لتشجيع استثمار القطاع ضعف  •

الخاص داخل الحرم الجامعي في مجاالت عديدة 
نحتاج الى و) الخ... إسكان الطلبة، مطاعم،(

ث تشجيع اآثر لالستثمار داخل الحرم الجامعي بحي
تكون هنالك مشاريع استثمارية واضحة للعيان 
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ن ومأآل ومواصالت وتسهيل اإلجراءات مسك
 .المتعلقة بأمورهم الشخصية والرسمية

يحتاج الموظفون الى دورات عديدة لتنمية •
  مهاراتهم المختلفة  

يحتاج العاملون في الكلية إلى زجهم بدورات  •
توعية ودورات تاهيلية لرفع مستوى آفاءتهم 

  بالعمل وزيادة مستوى خبراتهم
لعرب واألجانب في الوقت انحسر تواجد الطلبة ا •

الحاضر لذا ال توجد إيرادات واردة من هذا الجانب 
عدم وجود إيرادات  متأتية من  الورش او  •

  الوحدات الى الكلية 
  

المتابعة  لسير دراسة الموفد من قبل عدم وجود •
القسم والكلية المعنية بهدف تقليل مدة البعثة 

 .ئدةوالحد بالتالي من المطالبات المالية الزا
االجراءات لتحصيل االلتزامات عدم وجود •

والغرامات المترتبة على الموفدين المخالفين 
 .لقرارات وعقود اإليفاد

  االجراءات الحالية الستخدام التقنيات النظيفةضعف •
  .بيئيا في األقسام العلمية والمختبرات 

 االجراءات الحالية لترشيد استهالك المياه ضعف   •
 .والطاقة والورق 

اجراءات إلدارة المخلفات الصلبة عدم وجود  •
  بأساليب حديثة وبطرق متكاملة

 
 االجراءات الحالية الستخدام منتجات وموادضعف •

صديقة للبيئة مثل المنتجات غير السامة المان
 تحتاجوالعاملين في المختبرات وألسباب بيئية

  لتطوير أآثر آونها محدودة جدا 
عاملين في األقسام االجراءات الحالية إلدخال ال •

العلمية والمختبرات دورات تاهيلية في المجال 
اقتصرت على بعض الندوات والحلقات النقاشية 

  في هذا المجال  تحتاج الى دورات توعية اآثر 
 ال يرقى الى ةمازال الوعي البيئي لدى طلبة الجامع •

المبادرة للتبليغ البيئي من قبل منتسبي  مستوى
الت التلوث الطارئة وتبسيط وطلبة الجامعة عن حا

  .اإلجراءات الخاصة بذلك 

 .ومحسوسة
االجراءات الحالية لتفعيل العالقة مع ضعف  •

الشرآات والجامعات التي وقعت معها الجامعة 
اتفاقيات وعقود شراآة وذلك بهدف زيادة إيرادات 

 .الجامعة
 االجراءات الحالية لفتح قنوات اتصال مع ضعف •

اق وخارجه المؤسسات والشرآات داخل العر
للحصول على تبرعات وهبات سنوية ثابتة لدعم 

 .ميزانية وبرامج الجامعة المختلفة
 االجراءات الحالية لتقييم شامل للمبعوثين ضعف •

وتخصصاتهم للحد من االيفادات العشوائية الزائدة 
 .عن حاجة التخصصات والبرامج األآاديمية

قعة االجراءات الحالية لتفعيل االتفاقيات الموضعف •
مع الجامعات العالمية للحصول على منح دراسية 

  .للموفدين
اإلجراءات لفرض الغرامات على عدم وجود •

 المتجاوزين على بيئة الجامعة ونظافتها 
 سياسة بيئية شاملة تتضمن أهداف عدم وجود •

 . بيئية ومؤشرات أداء بيئي
 .بيئية التوعيةال برنامج ضعف •
) ISO 14000(ة  تطبيق أنظمة اإلدارة البيئيعدم  •

 .في الجامعة 
 القيام بالمراجعة البيئية السنوية لحالة البيئة عدم  •

 .في الجامعة
 .بيئي في الجامعةالوعي ال برنامج ضعف •
 . وجود رابط الكتروني بيئي  عدم •
االجراءات الحالية النشاء الحدائقضعف  •

تحتاجو والمناطق المفتوحة وادامة الموجود منها
نشاء حدائق جديدة وإدامة القديمإلى اهتمام أآثر إل

  منهاا  من خالل دعمها بتخصيص مالي اآثر
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  الكليةرؤيا
ة    ة التربي سعى آلي دين\ ت ات في صفي ال ا من الكي ل وهي تحث الخطى لكي تقف في مصاف نظيراته ة باب  في جامع

ا             ى عاتقه اة عل رة الملق ام الكبي ذ المه ة األخرى لتنفي يم       الجامعات العراقية والعربي ادر تدريسي لمراحل التعل في أعداد آ
ا        المختلفة يكون مؤهال تأهيال علميا وعمليا وتربويا عاليا،         وخدمة مسيرة البحث العلمي من خالل البحوث التي ينجزه

  .منتسبوها في مختلف التخصصات لتؤثر بشكل مباشر ومتفاعل في المجتمع 
  

   الكليةرسالة
  

دارس    • ي الم دريس ف ا للت داد طلبته ة     إع سام العلمي تص األق ي تخ صاصات الت شتى االخت ة ب طة والثانوي المتوس
  .واإلنسانية  بها

ال                  • ى تطوير أعم ؤدي إل ا ي سبوها مم ا منت وم به تسهم في أغناء حرآة البحث العلمي من خالل البحوث التي يق
 .أقسامها العلمية وفاعليتها في خدمة المجتمع والنهوض بمستوى العملية التربوية 

ساهم • ة      الم ي ومتابع ى البحث العلم تناد إل ة باالس سفة التربوي ة الفل ه وتنمي وي وإنمائ ر الترب وير الفك ي تط ة ف
 تطوراته على الصعيد العربي والعالمي 

ة        • شارية العلمي رات االست ادل الخب الل تب ن خ رى م ة األخ سات الدول ق ومؤس ة ومراف ين الكلي اون ب دعيم التع ت
 .والتربوية 

ة ال     • ه من دورات               الترآيز على منظوم ا تقدم شاري بم ة من خالل دعم وحدات المكتب االست يم المستمر للكلي تعل
 .وامتحانات تأهيلية تؤهل خريجيها للعمل في مرافق الدولة 

   
  

  األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
 

ة                   • ة والثقافي ا    أن تحدث تطور نوعي وآمي  في المجتمع في مختلف نواحي المعرفة العلمية والتربوي ة منه النظري
 .والتطبيقية 

ى البحوث                          • راق باالستناد إل وي في الع ام الترب ا النظ أن تكون الكلية مساهمة في معالجة المشكالت التي يواجهه
 .والدراسات الميدانية والتجارب وتصميم المشروعات 

ا من المدرسين    أن ترآز على التربية الحديثة وفق قاعدة علمية رصينة وتؤمن بأن األعباء الملقاة على خر           • يجيه
 . في المدارس المتوسطة واإلعدادية آبيرة جدا ألنهم ينهضون بمسؤولية تنشئة األجيال وتربيتها 

ع   • داد لرف ا خالل سنوات اإلع دعم وتحصين طلبته ل ل وي متكام امج علمي وترب داد برن ى إع ة عل ز الكلي أن ترآ
 .تخصصاتهم وبين متطلبات وحاجات سوق العمل قدراتهم التنافسية وإحداث توافق وموازنة بين إمكانياتهم و

ة من                • ة والتربوي درات العلمي ة الق ساعد لتنمي وي ي امج بحثي أو ترب دعم أي برن زة ل أن تكون الكلية رائدة ومتمي
دريبي          امج ت ع برن ة ووض ة والتعليمي ز التربوي ة والمراآ رات البحثي دعم المختب ستقبلية ل ة م ع خط الل وض خ

 . لف المستويات مستقبلي لمنتسبيها بمخت
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  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
  مع آلفها التخمينية

 
 )2020-2010( المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-أ    
 

 -:تدعيم اقسام الكلية بعدد إضافي وضروري من المختبرات العلمية وبالشكل التالي  -1
 
 
 
 
 
  
  
   -:الدورات التاهيلية  -2

  -:ما يلي  واالدارين  يمكن إيجازها بنهنالك مجموعة من الدورات والندوات لبناء قدرات التدريسيي
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة  - ب
  

 -:لمختبرات العلمية وبالشكل التالي تدعيم اقسام الكلية بعدد إضافي وضروري من ا -1
  
  
  
  
  
  
  

أو المختبر اسم المشروع 
  المقترح

  الكلفة التخمينية  المساحة

  50000000  2 م200  مختبر انواء جوية
  50000000  2 م200  مختبر صوت 

  5000000  2م200  مختبر رسم خرائط بالحاسبه

  الكلفة التخمينية  اسم الدورة
 50000 دورة طرائق التدريس 
 50000 دورة التأهيل التربوي 

 50000     االنكليزيةدورة تقوية باللغة 

اسم المشروع أو المختبر 
  المقترح

  الكلفة التخمينية  المساحة

  250000  2م200  محطة أنواء جويه متكامله
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   -: الدورات التاهيلية -2
  

  -:هنالك مجموعة من الدورات والندوات لبناء قدرات التدريسيين واالدارين  يمكن إيجازها بما يلي 
  

  الكلفة التخمينية  سم الدورةا
 100000 دورة محادثة باللغة األنكليزية 

 1000000 دورة في نظام الجودة الشاملة 
 500000 دورة لزيادة وبث الوعي البيئي  

 500000 دورات نخبة مهارات التفكير واالبداع لدى طلبة الجامعة
 500000  تشخيص وتطوير القدرات العقلية 

 500000  هارة األدارة التربوية دورة الآتساب م
  
  )2020-2010( المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة-ج
 
 -:تدعيم اقسام الكلية بعدد إضافي وضروري من المختبرات العلمية وبالشكل التالي  -1
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :استحداث  وحدة ثقافة وترفيه في الكلية والتصور المبدئي لهما آما يلي -2
  

  وحدة ثقافه وترفيه
  )بكلفة تخمينية ربع مليار(

  
  القاعات المطلوبة 

  االحتياجات   المساحة   القاعات  ت
    2م500  ) 2(قاعة عدد   1
  للكافتريا والمطبخ    2م200  )1(قاعة عدد   2
    2م1000  حديقة آبيرة تحيط بالقاعات   3
    2م100  )4(مغاسل وحمامات عدد  4

  
  

اسم المشروع أو المختبر 
  المقترح

  الكلفة التخمينية  المساحة

  10000000  2م25  مختبر صور جويه

  35000000  2م70  مختبر وسائل ايضاح
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   -: الدورات التاهيلية -3
  

  -: واالدارين  يمكن إيجازها بما يلي نهنالك مجموعة من الدورات والندوات لبناء قدرات التدريسيي
  

  الكلفة التخمينية  اسم الدورة
 500000 الحد من مخاطر التلوث   دورة في 

 1000000 ) نخبة التفكير (دورة اعداد المدرب المعتمد لبرامج السكورت 
 500000  دورات التاهيل التربوي 

 500000  سالمة اللغة العربية والنطق بها دورة في 
 500000  وقت لمهارة ادارة ادورة في 
ة الفريق المتعدد حل المشكالت التربوية والنفسية بطريقدورة في 
  االختصاص

500000 

 500000  دورة طرائق التدريس والتدريب الجامعي 
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ابن \الخطة الستراتيجية لكلية التربية  :3.3.7
  حيان
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  
  

 وجود رؤية ورسالة وأهداف تفصيلية وتنموية  •
  للكلية 

وجود نظام متابعة متواصل يتمثل بمتابعة الحضور •
  وااللتزام بساعات العمل اليومي بدقة عالية 

 اإلبداع والتميز متمثل بالبحث العلمي وجود •
المتواصل من خالل البحوث التي يجريها األساتذة 

 .وحرآة التأليف العلمي
وجود عمل فرقي وتعاوني واضح من خالل اللجان  •

لترتيب التجهيزات المختبرية في التي شكلت 
المختبرات العلمية وعقد الندوات والحلقات 

  النقاشية والمؤتمرات الدورية السنوية 
البقاء لألفضل واألجدر من خالل تطبيق معايير  •

أساسية في  عملية انتخاب مدراء الشعب ورؤساء 
  األقسام وغيرها

طبيعة البرامج الدراسية في الكلية مبنية على •
 علمي وتربوي متين ومتالئمة مع  األهدافأساس

التي ترمي الكلية على تحقيقها وتحقيق مبدا
  الجودة الشاملة في مخرجاتها والمتمثلة بالطالب

هنالك دراسة شاملة تكفل بها قسم العلوم التربوية •
والنفسية لتحقيق توافق  برامج البكالوريوس

 .وسوق العمل
ع المناهجهنالك اهتمام آبير ابدته لجنة وض •

بالكلية لتحقيق تواصل مع اخر التطورات العلمية
من خالل تحديث المناهج بحيث تواآب اخر

  .المستجدات
لجنة وضع المناهج المنبثقة من نخبة من أساتذة   •

االقسام العلمية واالنسانية ومختصي العلوم 
التربوية والنفسية حريصة على تحديث المناهج 

 استيعاب  لمفاهيم وتضمينها بمفاهيم تساعد من
  .البيئة والعولمة الى اخره من المفاهيم 

   

هناك دعم محدود للبحوث البيئية مقتصر على  •
قية ألعضاء هيئة تدريس في بعض البحوث التطبي

  قسمي الجغرافية والفيزياء 
هناك تعاون بين أقسام الكلية وعدد من الدوائر •

الحكومية في تقديم االستشارات العلمية وتبادل
  الخبرات 

هنالك آلية متبعة الختيار القيادات العلمية باالعتماد •
على الدرجة العلمية والنشاط والمصداقية في 

  العمل 
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في الكلية عدد من المختبرات المجهزة باحدث •
االجهزة والتقنيات لتخدم عدد من المقررات في
مختلف االقسام والكلية حريصة ايضا في الخطة

  المستقبلية النشاء مختبرات اخرى
هنالك الية لتحديد العجز وتعين اعضاء هيئة  •

لتدريس وفقا لدراسة هيكلية شاملة متبعة لوحدة ا
المعلوماتية في الكلية تتناسب مع احتياجات 

  األقسام 
تدريسي الكلية لديهم قدرات ومهارات جيدة لتسير  •

العملية التعليمية والتربوية والكلية حريصة على 
تطويرها من خالل المتابعة الدورية وزجهم 

  بنشاطات ودورات تدريبية مختلفة 
ناك شعبة الترقيات العلمية  في الكلية تعمل تقيم ه •

اولي واصولي لمعامالت الترقية قبل رفعها الى 
رئاسة الجامعة وفقا لألصول القانونية المتفق 

  عليها 
الكلية حريصة بين فترة وأخرى على توزيع بعض  •

  المكافآت المالية على بعض األساتذة المتميزين 
الجامعة تشيد بهاالكلية ترفع مطالعة إلى رئاسة  •

بالباحثين المتميزين بعدد البحوث السنوية
للحصول على آتاب شكر وتقدير من رئيس

  الجامعة 
العالقة  مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية •

تعتمد على نشاطات شخصية لبعض االساتذة في
التنسيق مع مثل هذه الهيئات والمنظمات عن

 طريق مراسالت شخصية 
لب مشاريع طلبة الدراسات العليا حل تتضمن اغ •

للعديد من المشاآل الحياتية بصورة داعمة 
حتاج الى تنسيق ونللمشاريع البحثية  المفيدة للبلد 

  اآثر  
السياسة العامة للكلية تصب في دعم أي نشاط  •

 وضع تصور للمراآز العلمية علىبحثي يساعد 
 والبحثية 

نتمي إليها الطلبة على رؤية برسالة الكلية التي ي •
على أساس انه مربي تربوي في المستقبل ورفع 
من ذلك دور أساتذتهم ومناهجهم بغرس مثل هذا 

  المفهوم 
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الكلية بأساتذتها ومنهجها  حريصة على رفع  •
المستوى تفكير الطلبة وتهذيب سلوآهم من خالل 
الندوات والمهرجانات الدورية في االقسام  وزج 

مقراطية لتشجيع هذا   الممارسات الديضمنالطلبة 
  المفهوم 

للكلية برنامج في احتضان الطلبة المتفوقين  •
والمبدعين  وتكريم المتفوقين منهم بهدايا تقديرية 

 من خالل مهرجان على مستوى القسم والكلية
الكلية في مستوى وعي أساتذتها ومناهجها •

المنقحة حريصة على اآساب طالبها مهارات بحيث
ق العمل فبجانب المنهاجتسهل من انخراطه بسو

 العلمي الجيد هناك منهاج تربوي إلعداده آمدرس 
في اآلونة االخيرة مارس الطلبة تجربة االتحاد  •

  الطالبي لرفع مستوى الوعي التخاذ القرار   
وجود دراسة هيكلية منظمة واضحة  صادرة من  •

وحدة المعلوماتية في الكلية فيما يخص المالك 
   الكليةرسالة تتالءم وتلبي رؤية و

اغلب المسئولون في المناصب اإلدارية يتمتعون •
بخبرة عالية ومؤهالت جيدة وتم أنخابهم على
أساس الكفاءة التي أبدوها خالل عملهم الوظيفي   

الكلية جاهدة على تطبيق مبدأ الجودة الشاملة في  •
آل مفاصلها من وزج مناهج واللتزام بساعات 

يها وتدريسها والسعي العمل اليومي لكل من موظف
لزج آادرها بدورات أقيمت لتعلم مفهوم إدارة 

  الجودة الشاملة  
 وجود هيكلية أعدت في وحدة المعلوماتية  •

بالتنسيق مع األقسام وشعب ووحدات الكلية 
توضح مدى الحاجة لموظفين جدد تتالءم مع 

 معادلة المالك التي تم العمل على أساسها  
 في الجامعة خاصة المتميزينالتعامل  مع العاملين •

منهم من خالل الثناء المتواصل الذي تبديه عمادة
الكلية بتوجيه آتب الشكر والتقدير والمكافئات

  المالية للمتميزين منهم
هنالك مرآز استشاري في الكلية  لديه برنامج •

م لكسب االيرادات المساهمة في نفقات الكليةظمن
اد التربويوالجامعة من خالل  دورات االعد

  وآفاءة اللغة االنكليزية
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هنالك نظام محاسبة داخل الكلية لديه آلية منظمة  •
لصرف مثل هذه الساعات وفقا للضوابط  

  األصولية 
هنالك لجنة جرد منبثقة من تدريسيين وموظفين •

في االقسام لمتابعة سير استخدام األجهزة العلمية
  بطريقة تخدم المقررات الدراسية 

 منبثقة من تدريسيين وموظفين فيهنالك لجنة •
  االقسام لمتابعة صيانة وتصليح  األجهزة العلمية 

وجود آليات عمل في الكليات لتضمين مناهجها •
 محدودة ومقتصرة علىفصوال دراسية عن البيئة

  بعض مقررات قسم الجغرافية والفيزياء
  

  لضعفنقاط ا
  

  المخاطر
  

تحتاج االقسام الداخلية وفقا آلراء الطلبة الى •
  خدمات واهتمام اآثر

 مستوى الوعي البيئيضعف  •
تحتاج المناهج الدراسية الحالية الى ان تتضمن •

معلومات وتقنيات جوهرية بحيث يستطيع نتاج
هذه العملية وهو الطالب من تكيف هذه المعومات

  مع سوق العمل 
لتدريسين يلجؤون الى استخداممازال بعض ا •

التقنيات الكالسكية المتمثلة بالقاء المحاضرة
التجريدية والسبورة والطباشير وال يلجئون لبعض

 التقنيات والطرق الحديثة األآثر تاثير بالطالب
مساهمات لتطوير مشاريع المشارآات وضعف ال •

 حماية البيئة المحلية والدولية
يئي بحاجة لعدد منالمستوى  الحالي للوعي الب •

  ة  يالندوات والحلقات النقاش
المتابعة الحالية للطلبة بعد التخرج خاصة في  •

 ومواقع عملهم غير موجودة في الوقت الحاضر
  تنتهي عالقة الطالب بالكلية في حال تخرجه

نحتاج لندوات أآثر في المستقبل لتثقيف الطلبة في  •
  مجال البيئة 

حالية للطلبة من المستلزمات الخدماتية الضعف  •

اإلجراءات الحالية للتفرغ العلمي تحتاج الى •
  تسهيالت ودعم اآثر من قبل الوزارة والجامعة 

االنفاق الحالي على مشاريع البحث العلمي محدودة •
 جدا 

العالقة مع القطاع الصناعي المحلي والدولي تكاد  •
  محدودة جدا تكون 

هناك روتين قوي لعقد أي بروتوآول مع •
 المؤسسات المعنية بالتطوير والبحث العلمي

  
العالقات الحالية مع الجامعات ومراآز ضعف   •

البحوث العربية واألجنبية في مختلف حقول البحث 
 .والتطوير

اإلجراءات الحالية إلدارة بيئة الجامعة ضعف  •
لى عمل مكثف تحتاج اووالمحافظة على نظافتها 

ونشاط فعال اآثر ونشر الوعي في المحافظة على 
النظافة  لخلق بيئة جامعية تتالءم مع مستوى 

 الطموح  
االجراءات الحالية لتشجيع استثمار القطاع ضعف  •

الخاص داخل الحرم الجامعي في مجاالت عديدة 
نحتاج الى و) الخ... إسكان الطلبة، مطاعم،(

ل الحرم الجامعي بحيث تشجيع اآثر لالستثمار داخ
تكون هنالك مشاريع استثمارية واضحة للعيان 
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مسكن ومأآل ومواصالت وتسهيل اإلجراءات 
 .المتعلقة بأمورهم الشخصية والرسمية

يحتاج الموظفون الى دورات عديدة لتنمية •
  مهاراتهم المختلفة  

يحتاج العاملون في الكلية إلى زجهم بدورات  •
توعية ودورات تاهيلية لرفع مستوى آفاءتهم 

  بالعمل وزيادة مستوى خبراتهم
نحسر تواجد الطلبة العرب واألجانب في الوقت ا •

الحاضر لذا ال توجد إيرادات واردة من هذا الجانب 
عدم وجود إيرادات  متأتية من  الورش او  •

  الوحدات الى الكلية 
  

المتابعة  لسير دراسة الموفد من قبل عدم وجود •
القسم والكلية المعنية بهدف تقليل مدة البعثة 

 .طالبات المالية الزائدةوالحد بالتالي من الم
االجراءات لتحصيل االلتزامات عدم وجود •

والغرامات المترتبة على الموفدين المخالفين 
 .لقرارات وعقود اإليفاد

  االجراءات الحالية الستخدام التقنيات النظيفةضعف •
  .بيئيا في األقسام العلمية والمختبرات 

ه  االجراءات الحالية لترشيد استهالك المياضعف   •
 .والطاقة والورق 

اجراءات إلدارة المخلفات الصلبة عدم وجود  •
  بأساليب حديثة وبطرق متكاملة

 
 االجراءات الحالية الستخدام منتجات وموادضعف •

صديقة للبيئة مثل المنتجات غير السامة المان
 تحتاجوالعاملين في المختبرات وألسباب بيئية

  لتطوير أآثر آونها محدودة جدا 
ت الحالية إلدخال العاملين في األقسام االجراءا •

العلمية والمختبرات دورات تاهيلية في المجال 
اقتصرت على بعض الندوات والحلقات النقاشية 

  في هذا المجال  تحتاج الى دورات توعية اآثر 
 ال يرقى الى ةمازال الوعي البيئي لدى طلبة الجامع •

المبادرة للتبليغ البيئي من قبل منتسبي  مستوى
وطلبة الجامعة عن حاالت التلوث الطارئة وتبسيط 

  .اإلجراءات الخاصة بذلك 

 .ومحسوسة
االجراءات الحالية لتفعيل العالقة مع ضعف  •

الشرآات والجامعات التي وقعت معها الجامعة 
اتفاقيات وعقود شراآة وذلك بهدف زيادة إيرادات 

 .الجامعة
 االجراءات الحالية لفتح قنوات اتصال مع ضعف •

 والشرآات داخل العراق وخارجه المؤسسات
للحصول على تبرعات وهبات سنوية ثابتة لدعم 

 .ميزانية وبرامج الجامعة المختلفة
 االجراءات الحالية لتقييم شامل للمبعوثين ضعف •

وتخصصاتهم للحد من االيفادات العشوائية الزائدة 
 .عن حاجة التخصصات والبرامج األآاديمية

عيل االتفاقيات الموقعة االجراءات الحالية لتفضعف •
مع الجامعات العالمية للحصول على منح دراسية 

  .للموفدين
اإلجراءات لفرض الغرامات على عدم وجود •

 المتجاوزين على بيئة الجامعة ونظافتها 
 سياسة بيئية شاملة تتضمن أهداف عدم وجود •

 . بيئية ومؤشرات أداء بيئي
 .بيئية التوعيةال برنامج ضعف •
) ISO 14000(نظمة اإلدارة البيئية  تطبيق أعدم  •

 .في الجامعة 
 القيام بالمراجعة البيئية السنوية لحالة البيئة عدم  •

 .في الجامعة
 .بيئي في الجامعةالوعي ال برنامج ضعف •
 . وجود رابط الكتروني بيئي  عدم •
االجراءات الحالية النشاء الحدائقضعف  •

جتحتاو والمناطق المفتوحة وادامة الموجود منها
إلى اهتمام أآثر إلنشاء حدائق جديدة وإدامة القديم

  منهاا  من خالل دعمها بتخصيص مالي اآثر
  



 185

  الكليةرؤيا
 في جامعة بابل وهي تحث الخطى لكي تقف في مصاف نظيراتها من الكيات في الجامعات            ابن حيان \ تسعى آلية التربية     

لملقاة على عاتقها في أعداد آادر تدريسي لمراحل التعليم المختلفة يكون           العراقية والعربية األخرى لتنفيذ المهام الكبيرة ا      
سبوها في                مؤهال تأهيال علميا وعمليا وتربويا عاليا،        ا منت  وخدمة مسيرة البحث العلمي من خالل البحوث التي ينجزه

  .مختلف التخصصات لتؤثر بشكل مباشر ومتفاعل في المجتمع 
  

   الكليةرسالة
  

ا ل  • داد طلبته ة      إع سام العلمي تص األق ي تخ صاصات الت شتى االخت ة ب طة والثانوي دارس المتوس ي الم دريس ف لت
  .واإلنسانية  بها

ال                  • ى تطوير أعم ؤدي إل ا ي سبوها مم ا منت وم به تسهم في أغناء حرآة البحث العلمي من خالل البحوث التي يق
 .التربوية أقسامها العلمية وفاعليتها في خدمة المجتمع والنهوض بمستوى العملية 

ة       • ي ومتابع ى البحث العلم تناد إل ة باالس سفة التربوي ة الفل ه وتنمي وي وإنمائ ر الترب وير الفك ي تط ساهمة ف الم
 تطوراته على الصعيد العربي والعالمي 

ة        • شارية العلمي رات االست ادل الخب الل تب ن خ رى م ة األخ سات الدول ق ومؤس ة ومراف ين الكلي اون ب دعيم التع ت
 .والتربوية 

ه من دورات                   الت • ا تقدم شاري بم ة من خالل دعم وحدات المكتب االست يم المستمر للكلي ة التعل رآيز على منظوم
 .وامتحانات تأهيلية تؤهل خريجيها للعمل في مرافق الدولة 

   
  

  األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
 

ا        أن تحدث تطور نوعي وآمي  في المجتمع في مختلف نواحي المعرفة العلمية وا              • ة منه ة النظري ة والثقافي لتربوي
 .والتطبيقية 

ى البحوث                          • راق باالستناد إل وي في الع ام الترب ا النظ أن تكون الكلية مساهمة في معالجة المشكالت التي يواجهه
 .والدراسات الميدانية والتجارب وتصميم المشروعات 

ا من المدرسين    أن ترآز على التربية الحديثة وفق قاعدة علمية رصينة وتؤمن بأن األع           • باء الملقاة على خريجيه
 . في المدارس المتوسطة واإلعدادية آبيرة جدا ألنهم ينهضون بمسؤولية تنشئة األجيال وتربيتها 

ع   • داد لرف ا خالل سنوات اإلع دعم وتحصين طلبته ل ل وي متكام امج علمي وترب داد برن ى إع ة عل ز الكلي أن ترآ
 .ة بين إمكانياتهم وتخصصاتهم وبين متطلبات وحاجات سوق العمل قدراتهم التنافسية وإحداث توافق وموازن

ة من                • ة والتربوي درات العلمي ة الق ساعد لتنمي وي ي امج بحثي أو ترب دعم أي برن زة ل أن تكون الكلية رائدة ومتمي
دريبي          امج ت ع برن ة ووض ة والتعليمي ز التربوي ة والمراآ رات البحثي دعم المختب ستقبلية ل ة م ع خط الل وض خ

 . بلي لمنتسبيها بمختلف المستويات مستق
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  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
  مع آلفها التخمينية

 
 )2020-2010( المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-أ    
 

 -:الي تدعيم اقسام الكلية بعدد إضافي وضروري من المختبرات العلمية وبالشكل الت-1
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
  : حياء والكيمياء في الكلية والتصور المبدئي لهما آما يلي استحداث قسمي اإل-2

  قسـم األحياء
  )) مليار 5مقترح بكلفة تخمينية ((

  
  طبيعة استخدام الفضاء   ت

  )الغرفة (
  

عدد الفضاءات او الغرف 
  المطلوبة 

  عدد الشاغلين 

  1  1  غرفة رئيس القسم   1
  48  1  مجلس القسم  2
  3  1  السكرتارية  3
  20  1  السمنار  4
  3  4  مرافق صحية  5
  4  2  المكتبة  6
  1  1  المخزن  7

  
  
  
  
  

اسم المشروع أو المختبر 
  المقترح

  الكلفة التخمينية  المساحة

  30000000  2م80  مختبر االغشية الدقيقة
  50000000  2 م200  مختبر انواء جوية

  50000000  2 م200  مختبر صوت 
  10000000  2م48  مختبر حاسبات

  5000000  2م20  مختبر حاسبات متقدم    
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  القاعات المطلوبة 
  السعة االستيعابية   القاعات   ت
   طالب 100  )8(قاعة عدد  1

  
  المختبرات المطلوبة 

  السعة االستيعابية  مساحة المختبر   المختبر   ت
   طالب 30  2 م50  مختبر الحيوان   1
   طالب 30  2 م50  مختبر الالفقريات   2
   طالب 30  2 م50  مختبر النبات   3
   طالب 30  2 م50  مختبر االنسجة واالجنة   4
   طالب 30  2 م50  تشريح النبات مختبر  5
   طالب 30  2 م50  تصنيف النبات مختبر  6
   طالب 30  2 م50 بيئة وتلوث  مختبر  7
   طالب 30  2 م50 فسلجة حيوانية  مختبر  8
   طالب 30  2 م50  اثةالخلية والور مختبر  9

   طالب 30  2 م50  مختبر الحشرات   10
   طالب 30  2 م50  مختبر الطحالب واالرشجونيات   11
   طالب 30  2 م50  مختبر الطفيليات والمناعة   12
   طالب 30  2 م50  مختبر االحياء الدقيقة   13
   طالب 30  2 م50  مختبر التشريح المقارن والحبليات   14
   طالب 30  2 م50  النبات مختبر فسلجة   15
   طالب 30  2 م50  مختبر التقنية الحيوية والهندسة الوراثية   16

  
  
  

  قسـم الكيمياء
  )) مليار 5مقترح بكلفة تخمينية  ((

  
  طبيعة استخدام الفضاء   ت

  )الغرفة (
  

عدد الفضاءات او الغرف 
  المطلوبة 

  عدد الشاغلين 

  1  1  غرفة رئيس القسم   1
  36  1  مجلس القسم  2
  3  1  السكرتارية  3
  20  1  السمنار  4
  3  4  مرافق صحية  5
  4  2  المكتبة  6
  1  1  المخزن  7
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  القاعات المطلوبة 
  السعة االستيعابية   القاعات   ت
   طالب 100  )8(قاعة عدد  1

  
  المختبرات المطلوبة 

  السعة االستيعابية  مساحة المختبر   المختبر   ت
   طالب 30  2 مI 50مختبر الكيمياء التحليلية   1
   طالب 30  2 مI 50مختبر الكيمياء العضوية   2
   طالب 30  2 مII 50مختبر الكيمياء التحليلية    3
   طالب 30  2 مI 50مختبر الكيمياء غير العضوية   4
   طالب 30  2 مII 50مختبر الكيمياء العضوية   5
   طالب 30  2 مI   50مختبر  الكيمياء الفيزياوية    6
   طالب 30  2 م50  الكيمياء التناسقية مختبر   7
   طالب 30  2 م50  مختبر الكيمياء الصناعية  8
   طالب 30  2 مII   50مختبر  الكيمياء الفيزياوية    9

   طالب 30  2 م50  مختبر الكيمياء الحياتية   10
   طالب 30  2 م50  مختبر التشخيص العضوي   11
   طالب 30  2 م50  مختبر التحليل االلي   12

  
  
   -:لدورات التاهيلية ا -3

  -:هنالك مجموعة من الدورات والندوات لبناء قدرات التدريسيين واالدارين  يمكن إيجازها بما يلي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكلفة التخمينية  اسم الدورة
 50000 دورة تطويرية في الحاسبات 
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 )2020-0102(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة-ب
  

 -:تدعيم اقسام الكلية بعدد إضافي وضروري من المختبرات العلمية وبالشكل التالي -1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  استحداث  وحدتين  بحثيتين وهما األنواء الجوية والليزر والبالزما في الكلية والتصور المبدئي لهما آما يلي -2
  وحدة االنواء الجوية

  ) مليار1بكلفة تخمينية (
  

  طبيعة استخدام الفضاء   ت
  )الغرفة (
  

ضاءات او  دد الف ع
  الغرف المطلوبة 

دد  ع
  الشاغلين 

ة   ساحة الغرف م
  واحدة ال

  2م30  1  1  مدير الوحدة   1
  2م30  1  1  السكرتارية  2
  2م30  2  2  االدارية   3
  2م30  3  4  مرافق صحية  3
  حديقة لنصب معدات الرصد الجوي   4

  
   2م1500

  
  القاعات المطلوبة 

  االجهزة  والمعدات   المساحة   القاعات   ت
   منظومات 10  2م200  )2(قاعة عدد   1

  
  
  
  
  
  

اسم المشروع أو المختبر 
  المقترح

  الكلفة التخمينية  المساحة

  مختبر حاسبات
  

  12000000  2م48

  250000  2م200  محطة أنواء جويه متكامله
  30000000  2م70  مختبر نوويه مراحل أوليه
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  زر والبالزماوحدة بحوث اللي
  ) مليار1بكلفة تخمينية (

  
  اعات المطلوبة الق

  االجهزة والمعدات   المساحة   القاعات   ت
  محطةالقدرة الكهربائية والمحوالت   2م400  )1(قاعة  عدد  1
  جهاز ليزر ثاني اوآسيد الكاربون بالطاقات العالية    2م400  )1(قاعة  عدد  2
  مخصصة للباحثين   2م200  )3(قاعة عدد   3
  )معجالت البالزما الحلقية (   )Trondail(ألجهزة   2م600  ) 1(قاعة  عدد  4

  
   -: الدورات التاهيلية -3
  

  -:هنالك مجموعة من الدورات والندوات لبناء قدرات التدريسيين واالدارين  يمكن إيجازها بما يلي 
  

  الكلفة التخمينية  اسم الدورة
 1000000 دورة في نظام الجودة الشاملة 

 500000 دورة لزيادة وبث الوعي البيئي  
 500000  الحاسبات بأنظمة متنوعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طبيعة استخدام الفضاء   ت
  )الغرفة (
  

رف    ضاءات او الغ دد الف ع
  المطلوبة 

ة   عدد الشاغلين  ساحة الغرف م
  الواحدة 

  2م30  1  1  مدير الوحدة  1
  2م30  1  1  السكرتارية  2
  2م30  2  3  االدارية   3
  2م30  3  4  مرافق صحية  3
   2م120  آافتريا   4
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  )2020-2010( المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة-ج
 
 -:تدعيم اقسام الكلية بعدد إضافي وضروري من المختبرات العلمية وبالشكل التالي -1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
استحداث  ثالث وحدات بحثية وهما فضاء وفلك  ومواد متقدم  وثقافة وترفيه في الكلية والتصور المبدئي لهما آما -2

  :يلي
  وحدة بحوث فضاء وفلك

  ) مليار1بكلفة تخمينية (
  

  طبيعة استخدام الفضاء   ت
  )الغرفة (
  

رف    ضاءات او الغ دد الف ع
  المطلوبة 

ة   عدد الشاغلين  ساحة الغرف م
  الواحدة 

  2م30  1  1  الوحدةمدير ا  1
  2م30  1  1  السكرتارية  2
  2م30  2  3  االدارية   3
  2م30  3  4  مرافق صحية  3

  
  القاعات المطلوبة 

  معدات االجهزة وال  المساحة   القاعات   ت
  ألشغال اجهزة الرصد الفضائي   2م1000  ) 1(قاعة عدد   1
  مخصصة للباحثين    2م200  )3(قاعة عدد   2

  
  
  
  
  
  
  
  

اسم المشروع أو المختبر 
  المقترح

  الكلفة التخمينية  المساحة

  13000000  2م48  مختبر حاسبات

  7000000  2م20  مختبر حاسبات متقدم    

  30000000  2م70  مختبر آهرومغناطيسيه
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  وحدة بحوث المواد المتقدم
  )بكلفة تخمينية نصف مليار(

  
  طبيعة استخدام الفضاء   ت

  )الغرفة (
  

رف    ضاءات او الغ دد الف ع
  المطلوبة 

ساحة   عدد الشاغلين  م
ة  الغرف

  احدة الو
  2م30  1  1  الوحدةمدير ا  1
  2م30  1  1  السكرتارية  2
  2م30  2  3  االدارية   3
  2م30  3  4  مرافق صحية  4
  2م120  آافتريا   5

  
  القاعات المطلوبة 

  االجهزة والمعدات   المساحة   القاعات   ت
  العداد المواد االولية   2م200  ) 2(قاعة عدد   1
ص   2م200  )2(قاعة عدد   2 راء الفح تج  ألج ي تن اعالت الت ائي والتف  الكيمي

  الغازات 
  

  وحدة ثقافه وترفيه
  )بكلفة تخمينية ربع مليار(

  القاعات المطلوبة 
  االحتياجات   المساحة   القاعات  ت
    2م500  ) 2(قاعة عدد   1
  للكافتريا والمطبخ    2م200  )1(قاعة عدد   2
    2م1000  حديقة آبيرة تحيط بالقاعات   3
    2م100  )4(ت عددمغاسل وحماما  4

   -: الدورات التاهيلية -3
  -:هنالك مجموعة من الدورات والندوات لبناء قدرات التدريسيين واالدارين  يمكن إيجازها بما يلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكلفة التخمينية  اسم الدورة
 1000000 دورة في البرمجة االحاسوبية  

 1000000 دورة في تصميم البرامج  
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التربية  الخطة الستراتيجية لكلية  :3.3.8
  الرياضية
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  رؤية ورسالة الكلية تفي بالغرضوجود  
هناك برنامج لتقييم األداء السنوي والوقوف على  

  الحاالت المتميزة والحاالت الضعيفة
  اإلبداع والتميز بحصول الكلية على مرتبةوجود 

األستاذ األول والنتائج المتقدمة في المشارآات 
 .والنشاطات الرياضية على مستوى القطر

 العمل الفرقي  من خالل اللجان آافة وجود 
وقرارات مجلس الكلية ومجالس الفروع بشكل 

 جماعي وليس انفرادي
 خدمة الطلبة من خالل األقسام الداخلية وجود 

 .خاصة لغير المقيمين منهم
 ضمن البرامج  من الوعي البيئيوجود مستوى 

  .التطويرية والمهرجانات الرياضية
البقاء لألفضل واألجدر من خالل الوقوف على أداء  

الموظف المتميز وفق االستمارة المعدة لذالك 
 واألخذ بها 

  يوجد تدريسيين ذو آفاءة علمية وخبرة عالية  
هناك مناهج ومقررات دراسية تتفق وحالة التطور  

 .لبية لمتطلبات العصرالحديث وم
حالة برامج البكالوريوس جيدة تتالئم وسوق  

  .العمل العالمي
حالة برامج  الدراسات العليا  جيدة تتالئم وسوق  

  . العمل العالمي
حالة الخطط الدراسية مستوعبة للمفاهيم المطلوبة  

 وتسير وفق منهج تربوي مدروس
حالة المناهج الدراسية تتضمن استخدام الحاسوب  
  .التكنولوجيا الحديثة و
أجهزة العرض ( استخدام التقنيات الحديثة  

واألجهزة الرياضية واألجهزة الطبية والتحليلية 
في مجال التدريس واالمتحانات ) الرياضية

  واالختبارات ومشاريع التخرج 
 جيدة ومجهزة بأحدث  الموجودة المختبرات 

 .األجهزة
يخدم المجتمع المحلي من خالل األنشطة  
المهرجانات الرياضية فضًال عن المؤتمرات و

   
اإلجراءات  الحالية لتعيين أعضاء هيئة  

 التدريس تتم  وفق ضوابط مرآزية 
اإلجراءات الحالية للترقية العلمية تتم وفق  

 ضوابط مرآزية
اإلجراءات الحالية للتفرغ العلمي تتم وفق  

 ضوابط مرآزية
اإلجراءات الحالية الختيار القيادات العلمية تتم  

 وفق ضوابط مرآزية
جراءات الحالية  الختيار التدريسي المتميز اإل 

 والباحث المتميز تتم وفق ضوابط مرآزية
هناك دعم مباشر من قبل الوزارة حسب  

ضوابط مرآزية للمشاريع البحثية المتعلقة 
 برسائل طلبة الدراسات العليا 

هناك دعم محدود وفق ضوابط معينة للمراآز  
 العلمية والبحثية 

ين آافة الوزارات هناك مساهمة فعالة ب 
والمؤسسات الرسمية من خالل إقامة 

المؤتمرات والندوات التخصصية وورش العمل
هناك اتفاقية تعاون وتبادل ثقافي وعلمي مع  

جامعة حلوان المصرية ومشارآة أعضاء 
الهيئة التدريسية في مؤتمرات الجامعات 

 وجامعة –جامعة اليرموك في األردن ( العربية
  )..ي مصرجنوب الوادي ف

تم فتح قسم متخصص لمتابعة المحافظة على  
  بيئة الجامعة من قبل رئاسة الجامعة حصرًا 

استنادا إلى قانون يتم توحيد الرواتب واألجو 
  22رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

يتم التنسيق مع رئاسة الجامعة قسم الشؤون  
العلمية والعالقات الثقافية لتقييم شامل 

ثين وتخصصاتهم  وذلك للحد من للمبعو
االيفادات العشوائية الزائدة عن حاجة 

  .التخصصات والبرامج األآاديمية
يتم التنسيق مع رئاسة الجامعة قسم الشؤون  

العلمية والعالقات الثقافية حول تفعيل 
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 .العلمية والدورات التدريبية
توجد سياسة منهجية تضعها اللجان المشرفة على  

  )بحوث الماجستير والدآتوراه( البحوث العلمية 
العالقة الحالية مع الهيئات والمنظمات المحلية  

والدولية وثيقة من خالل برنامج عالقة الجامعة 
يم االستشارات الرياضية بالمجتمع وتقد

 والمشارآات البطوالت المحلية األخرى
يتم اللقاء الدوري مع الطلبة من قبل العمادة طيلة  

العام الدراسي لتعريف للطلبة برؤية ورسالة الكلية 
 وبرامجها األآاديمية ومرافقها الخدمية

تقوم لجان اإلرشاد التربوي بالتعاون مع رئيس  
اتذة الفرع بذلك ضمن فرع العلوم النظرية وأس

لتوعية الطلبة .الندوات الفصلية والمحاضرات
وتثقيفهم والنهوض بمستوى تفكيرهم أخالقيًا 
وسلوآيًا وتوجيههم نحو العمل بروح الفريق 

واحترام الرأي والرأي األخر واالبتعاد عن التعصب
 .السياسي واإلقليمي والعشائري والديني

 وتكريمهم من هناك فرص لتعيين الطلبة األوائل 
  قبل الوزارة

هناك هيكل تنظيمي خاص وضع وفق معادالت  
علمية مدروسة ومتوافق مع رؤية ورسالة الكلية 

 .وغاياتها اإلستراتيجية
هناك برامج تطويرية جاري أشراك الموظفين فيها  

 شهريًا في مختلف المجاالت األدارية 
يتم االختيار حسب الكفاءة والخبرة في مجال العمل  
تي يتطلبها المهام والمسؤوليات المتعلقة ال

 .بالمناصب اإلدارية
يتم مفاتحة الجامعة بعد تحديد الحاجة للتخصص  

المعين وفق الهيكل التنظيميعند الحاجة لموظفين 
 جدد 

تم وفق ي تقييم حاجات الكلية الفعلية للموظفين ان 
دراسة مستفيضة للهيكل التنظيمي والحاجة الفعلية

العتبار مدى تزايد أعداد الطلبة آخذين بعين ا
المتقدمين للدراسة في الكلية بهدف الحد من 

التعيينات وربطها آمًا ونوعًا بالحاجات الحقيقية 
 .ومتطلبات العمل

اإلنفاق   على المواد المستهلكة لغايات يتم  
التدريس والبحث العلمي واألنشطة اإلدارية 
والطالبية حسب الحاجة الفصلية والسنوية 

   ..ألنفاقل
يتم أجراء الجرد السنوي وتحديد العاطل  

االتفاقيات الموقعة مع الجامعات العالمية 
  .للحصول على منح دراسية للموفدين

زامات والغرامات المترتبة على لتحصيل االلت 
الموفدين المخالفين لقرارات وعقود اإليفاد 

تكون وفق اإلجراءات القانونية التي تحددها 
 .رئاسة الجامعة

االحتساب الحالي للساعات اإلضافية يكون بعد  
طرح النصاب استنادا إلى قانون الخدمة 

 .2008 لسنة 23الجامعية رقم
ز والموظف تم حصر تقييم الموظف المتمي 

المثالي في رئاسة الجامعة حيث وضعت 
  استمارة خاصة لذلك

توجد وحدة زراعية تأخذ على عاتقها أمكانية - 
 أنشاء الحدائق في المناطق المفتوحة
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والمستهلك والجيد في نهاية آل سنة لغاية شهر 
  .شباط من العام الذي يليه

صيانة اآلالت واألجهزة الدقيقة  الموجودةفي  
مختبرات الكلية واعادة االستفادة منها تتم من  قبل 

لجان الفحص والصيانة إلى المعامل والورش 
 . الجامعةالتخصصية في

  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

في مكان واحد ) 2( قليلة جدًا وعددها المختبرات 
 وهذا مخالفة علمية

اءة علمية ضعيفةتدريسيين ذو آفقسم من اليوجد  
 ضعف المستوى  الحالي للوعي البيئي  
ضعف المساهمة الشخصية الحالية  في مشاريع  

  حماية البيئة المحلية والدولية
راع  ال توجد لدينا سياسة خاصة لمنح براءات االخت

  وإنما تحال إلى اللجان الخاصة
نعدام البرامج والندوات  لتوعية الطلبة وتثقيفهم  

   واستدامتهافي مجال البيئة
انعدام المهارات المهنية والتقنية الحالية للطلبة  

  .لُتسهيل انخراطهم في سوق العمل بعد التخرج
انعدام المشارآة  الحالية للطلبة في التشريعات  

  .والقرارات المتعلقة بشؤونهم
انعدام المتابعة الحالية للطلبة بعد التخرج خاصة  

  في مواقع عملهم
إلدارة الجودة على الرغم من اليوجد تطبيق حالي  

  أدخال الموظفين في دورات تخصصية
انعدام اإلجراءات الحالية لفرض الغرامات على  

 المتجاوزين على بيئة الجامعة ونظافتها
عدم وجود سياسة بيئية شاملة تتضمن أهداف  

  . بيئية ومؤشرات أداء بيئي
 .عدم وجود برنامج توعية بيئية  
) ISO 14000( البيئية عدم تطبيق أنظمة اإلدارة 

  .في الكلية 
عدم القيام بالمراجعة البيئية السنوية لحالة البيئة  

 .في الكلية
  .عدم وجود برنامج وعي بيئي في الكلية 
 .عدم وجود رابط الكتروني بيئي   
عدم وجود آليات عمل في الكليات لتضمين  

هناك تعاون محدود من خالل اإليفادات  
مع القطاع الصناعي المحلي .والمؤتمرات العلمية

  والدولي في مجال البحث العلمي 
الية عدم وجود اجراءات لزيادة التخصيصات الم 

 .لألغراض البيئية المختلفة 
 ضعف الدعم الحالي للبحوث البيئية 
عدم وجود اجراءات للقيام بإجراءات الرصد  

والمتابعة الدورية لتشخيص اإلشكاليات البيئية 
  .داخل الجامعة والعمل على معالجتها وتالفيها 

عدم وجود اجراءات لتشجيع المبادرة للتبليغ  
بة الجامعة عن حاالت البيئي من قبل منتسبي وطل

  التلوث الطارئة وتبسيط اإلجراءات الخاصة بذلك
  



 197

 .مناهجها فصوال دراسية عن البيئة
الورق ( وير المواد عدم وجود اجراءات إلعادة تد 
 في اإلطار النظري)البالستيك،المعادن ، الزجاج ،

o  أو العملي. 
 عدم وجود اجراءات الستخدام التقنيات النظيفة  

o  بيئيا في األقسام العلمية والمختبرات.  
هناك متابعة من قبل عمادة الكلية لحالة الترشيد  

  .في أستهالك المياه والطاقة
المخلفات الصلبة عدم وجود اجراءات إلدارة  

  .بأساليب حديثة وبطرق متكاملة 
عدم وجود اجراءات الستخدام منتجات ومواد  

صديقة للبيئة مثل المنتجات غير السامة المان 
 .العاملين في المختبرات وألسباب بيئية 

عدم وجود اجراءات إلدخال العاملين في األقسام  
العلمية والمختبرات دورات تاهيلية في المجال 

يئي لزيادة قدراتهم على التعامل مع األجهزة الب
والمواد المختبرية بطريقة أمينة التسبب األذى لهم 

  .أو للبيئة المحيطة
  

  

 الكلية رؤية
 من خالل التواصل في المعرفة والتكامل في المنهج والرصانة في الهيكل 2020 نحو آلية نموذجية بحلول عامنتطلع

  والرياضيةواألخالقية واالجتماعية القيم الثقافية من و ضمن إطار ,والتنافس في التنمية والتشارك في حماية البيئة
وأهداف األلفية للقرن المستدامة  التنمية تحقيق في وبما يسهم ،  بأجياله الحالية و المستقبلية المجتمع تسود التي

  .الواحد والعشرين
  

 الكلية سالةر
 .الريادة في خدمة المجتمع عبر تميز ثقافي وعلمي وبحثي ورياضي  •
 بما شخصيته وتنمية الرفيعة، ،والقيم المتقدمة العلمي البحث وطرائق الحديثة فةالمعر بأصول تزويد الطالب •

 .محليا ودوليًا والمنافسة الجماعي والعمل الذاتي والتعلم والقيادة االبتكار والتحدي على قادرا يجعله
لمعايير  قاوف الدوري للتقويم وإخضاعها المعاصرة االتجاهات ضوء في وتحديثها الدراسية المناهج تطوير •

 .المحلية مراعاة الظروف مع العالمية الجودة
 الجامعة دور والدولية وتأصيل المحلية المستويات على والبحث العلمي الجامعي التعليم مجال في تحقيق التميز •

 .والتطبيقية النظرية المعارف ترقية نحو
 .ةواإلدارية بالجامع والبحثية العلمية والموارد القدرات وتطوير تنمية •
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آليات التربية الرياضية في القطر ومراآز التدريب الرياضي واإلعداد  بها تتميز التي التخصصات تدعيم •
 .مستقبلية لتخصصات

 والمساهمة المختلفة المجتمع لمؤسسات االستشارية والصحية لتقديم خدماتها البحثية المراآز والوحدات تدعيم •
 .المستفيدة والجهات بين الكلية تعاقدية أسس وفق رياضية والصحيةال القضايا في الرؤى حل المشكالت وتقديم في
 . المستمر لشرائح المجتمع المختلفة وتطوير اساليبه بالتعليم االهتمام •
المحلى  المستويين وعلى العلمي والرياضي بالمجتمع البحث ومراآز األخرى والكليات الكلية بين التعاون تدعيم •

 .والدولي
 وتدريبي مؤهل رياضيًا وعلميًا وتربويًا في جميع المؤسسات إعداد مالك تدريسي  •
  تهيئة مالك تدريب آفوء علميًا وبدنيًا للعمل في األندية والمؤسسات الرياضية  •
 تطوير األساليب العلمية الحديثة في طرائق التدريس وأساليب التدريب واإلفادة من تكنولوجيات الحاسبات  •

 صص التربية الرياضية االلكترونية وتقياناتها في تخ
 تطوير قابليات الطلبة والطالبات العلمية والبدنية والنفسية لرفع المستوى العلمي والرياضي لتعزيز صفات  •

 الصبر والمطاولة واإلصرار على تحقيق اإلنجاز األفضل 
 ة  اإلفادة من التراث الرياضي الوطني والقومي في بناء أسس النهضة الوطنية الرياضية المعاصر •
  إعداد مالآات علمية متخصصة لنيل شهادات الماجستير والدآتوراه في علوم التربية الرياضية  •
 تعزيز صلة الكلية بالمجتمع من خالل النشاطات الرياضية المتنوعة إضافة إلى المهرجانات والبطوالت التي  •

 تقام بالمناسبات المختلفة 
التي تصدرها الكلية فصليًا ) مجلة علوم التربية الرياضية  (  نشر الوعي الرياضي والثقافة البدنية من خالل •

 وهي مجلة علمية متخصصة ومحكمة 
 .تهيئة بيئة مناسبة للتعامل مع آافة العلوم قدر تعلق األمر باختصاص الكلية  •

  

  االهداف التفصيلية التنموية والبيئية
 .نبثقة من الرؤيا الرياضية للكلية ورسالتها توحيد وتجذ ير الثقافة المؤسسية المفي أن تكون الكلية رائدة  •
دريب                    • ات الرياضية في مختلف مجاالت الت دة من المالآ أن تكون الكلية رائدة  في تلبية احتياجات القطر المتزاي

 .والتدريس للمؤسسات التربوية والرياضية آافة
ة          أن تكون الكلية رائدة من حيث اعتماد وتطوير معايير أدائية لقياس المستوى             •  العلمي والتطبيقي لطالب الجامع

 . من خالل تحقيق معايير االعتماد العالمية للجامعات في جميع البرامج والمجاالت األآاديمية
ى  أن تكون الكلية رائدة من حيث الترآيز • ة   التخصصات  عل ارات المطلوب رامج   من خالل  للخريجين   والمه ط ب  رب

 .لهم التنافسية القدرة من وبما يزيد بمتطلبات وحاجات سوق العملالبكالوريوس والدراسات العليا آمًا ونوعًا 
ا               • شهادات العلي ة ال ة وأعدادها المتخصصة من حمل ات العلمي ة المالآ الماجستير  ( ان تكون الكلية رائدة في تهيئ

 )والدآتوراه
 .ستقبليةأن تكون الكلية رائدة في اآتساب ثقة الجامعة والمجتمع ومؤسساته بمخرجاتها الحالية والم •

أن تكون الكلية رائدة من حيث االستثمار األمثل لمواردها وإمكاناتها من خالل مضاعفة األنفاق على مشاريع البحوث 
العلمية األساسية والتطبيقية خاصة تلك التي تتواآب مع المستجدات العلمية والتكنولوجية وتساهم في تشجيع اإلبداع 

  .رادات وضبط النفقات في جميع المجاالت وتحقيق االعتماد الكامل على الذاتواالبتكار والتميز وآذلك زيادة اإلي
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  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
 مع آلفها التخمينية

 
 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-ا

  
  

 -:مشاريع ألبنى التحتية

 لفة التخمينيةالك أسم المشروع ت

 120,000,000 أنشاء مخزن للمواد واألجهزة الرياضية   .1
 70,000,000 أعادة تأهيل ملعب آرة القدم  .2
 30,000,000 أعادة تأهيل غرفة المجانية وقاعة دراسية  .3
 3,000,000,000 أآساء الساحات الخارجية بمادة التارتان  .4
 240,000,000 أنشاء منازع للطلبة والطالبات  .5

  
  
  

  -:مشاريع تنمية القدرات

 الكلفة التخمينية أسم المشروع ت

دورات تدريبية لألساتذة لتطوير قدراتهم   .1
 30.000.000 وإمكانياتهم لمدة شهر واحد 

  
 

 )2020-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة-ب
  

 -:مشاريع ألبنى التحتية

 لكلفة التخمينيةا أسم المشروعت

 7,000,000,000 مسبح أولمبي1
 2,500,000,000 قاعة العاب مغلقة2
 160,000,000 قاعة سكواش3
 1.000,000,000 )أثقال ، مصارعة ، مالآمه( قاعة رياضية متعددة األغراض 4
 500,000,000 قاعة جمناستك ومكتبة وقاعة مبارزة5
  7.000.000.000  يةملعب آرة قدم مواصفات عالم 6
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 -:مشاريع تنمية القدرات
 الكلفة التخمينية أسم المشروع ت

دورات تدريبية تطوير فكرية لألساتذة  لمدة   .1
 75.000.000 ثالثة أشهر 

دورات تدريبية لألساتذة لتطوير قدراتهم في   .2
  100.000.000  اللغة األنكليزية لمدة سنة 

  
  )2020-2010(بة خالل العشرة سنوات ضمن الخطةالمشاريع ذات األولوية المطلو-ج

  
  مشاريع البنى التحتية المستقبلية لكلية التربية الرياضية
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عدد   البناية  ت
  المواصفات  العدد  التفاصيل الطوابق

  55  الغرف اإلدارية  أ
تكون مساحة الغرفة حسب 
استخدامها وحسب الهيكلية 

  اإلدارية لكليتنا

  19  خدميةالغرف ال  ب
وتشمل الصحيات ومخزن 

للمستلزمات الخدمية 
  وغيرها من االستخدامات

  2  العمادة  1

    1  آافتريا  ج

  1  قاعة مناقشات    2  قاعة مدرجة  2
وتستخدم للمؤتمرات 
والندوات ومناقشات 

  الرسائل الدراسات العليا

  30  ةالقاعات الدراسي  أ
وتشمل قاعات للدراسة 

راسات األولية وقاعات للد
  العليا

وتشمل غرف التدريسيين   65  الغرف اإلدارية  ب
   الفروع والتسجيل ورؤساء

  30  الغرف الخدمية  جـ

وتشمل الصحيات 
التدريسيين والطلبة ومخزن 

للمستلزمات الخدمية 
  وغيرها

  ن والطلبةيللتدريسي  2  آافتريا واستراحة  ء

  6  مختبرات علمية  هـ

لعليا للحاسوب للدراسات ا
واألولية و الفسلجة والطب 

الرياضي و البايوميكانيك 
  واالختبار والقياس

  3  فروع الكلية  3

مكتبة ألكترونية ومكتبة   2  مكتبة الكلية  و
  عامة

  6  قاعات األلعاب  أ

وتشمل لعبة الجمناستك 
للذآور واألناث والمالآمة 

والمبارزة والمصارعة 
واألثقال مع مراعاة 

صفات والمساحات الموا
واالرتفاعات العلمية لكل 

  لعبة

للتدريسيين والمشرفين   6  غرف أدارية  ب
  غرفة في آل قاعة

قاعة األلعاب   4
  2  الفردية

وتشمل منازع وحمامات و   14  غرف خدمية  جـ
صحيات للتدريسيين والطلبة 
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ومخزن للمستلزمات 
  وغيرها

  وحسب المواصفات العالمية  1  قاعة سكواش  ء

  3  قاعة األلعاب الفرقية  أ
وتكون حسب المواصفات 

المتفق عليها عالميًا 
  ولمختلف األلعاب الفرقية 

  1  قاعة األلعاب الفردية  ب
وتكون حسب المواصفات 

المتفق عليها عالميًا 
  ولمختلف األلعاب الفردية

اثنان لكل قاعة للتدريسيين   8  الغرف اإلدارية  جـ
  والمسئولين عن القاعة

  24  الغرف الخدمية  ء

وتشمل منازع و صحيات 
وحمامات ومخزن 

للتجهيزات الرياضية 
  والمستلزمات الخدمية

  للذآور واإلناث  2  حمام ساونة  هـ
  للذآور واإلناث   2  قاعة لياقة  و

  1  القاعات المغلقة  5

  واحدة لكل قاعة  4  قاعة دراسة  ز

دم مع ملعب آرة ق  أ
وحسب المواصفات   3  مضمار جري

  األولمبية مع المدرج

  2 ملعب خماسي آرة القدم  ب
مثيل بثيل اصطناعي وحسب 

المواصفات العلمية مع 
  المدرج

  وحسب الواصفات األولمبية  2  مضمار ألعاب قوى  جـ

وحسب المواصفات وتوفير   4  ساحات ألعاب فرقية  ء
  شروط السالمة

وحسب المواصفات وتوفير   2  ألعاب الفرديةساحات   هـ
  شروط السالمة

/ مسبح شتوي مغلق  و
تتوفر فيه جميع المواصفات   2  وصيفي مفتوح

  العالمية

  
  
  
6  

  
  
  
  
  
  

  
  

الساحات 
  الخارجية

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ز

أعادة تأهيل الساحات 
الخارجية الموجودة 
حاليًا وأآسائها بمادة 

وعمل مشبك ) التارتان(
  واقي من الشمس

تتوفر فيه جميع المواصفات   3
  ةالعالمي

للتدريسيين والمسؤولين   8  غرف أدارية  أ
  عن المسبح

  
7  

  
  مسبح

  
2  

تشمل المنازع والحمامات   24  غرف خدمية  ب
والصحيات للتدريسيين 
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والطلبة ومخزن 
  للمستلزمات

 تتوفر فيها آافة المستلزمات  2  قاعة لياقة  جـ
  للذآور واإلناث  2  حمام ساونة  ء

  6  غرف أدارية عدد  أ
للتدريسيين ذوي 

االختصاص والموظفين 
  اإلداريين

  3  عيادات طبية  ب
لألطباء المختصين 

والمراجعات وعيادة طب 
  األسنان

    1  صيدلية  ج
    1  مختبر تحليالت مرضية  د

قاعات عالج طبيعي   ه
لعالج الرجال النساء   4  والرشاقة

  واألطفال 

حمام ساونة مع   و
  خاص بالعالج المائي  6  جاآوزي ومسبح

8  
مرآز الطب 
الج الرياضي والع
  الطبيعي

2  

    1   أستراحة مع آافترية  ي
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 204

  
  
  
  
  
  
  

الخطة الستراتيجية لكلية   :3.3.9
 التربية االساسية
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  

 .رؤية ورسالة للكلية وجود  •
ي العمل اإلخالص ف( منظومة القيم الحالية  وجود •

وهي أساس )والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص
 اداء الكلية ومبدأ معتمد في آافة جوانبها 

 اإلبداع والتميز من خالل إبداع الموظف في وجود •
 .عمله وتطويره والتمييز في األداء   

شكيل اللجان سواءوجود •  العمل الفرقي من خالل ت
ى صعيد ام او عل شكل ع ة ب ى صعيد الكلي آانت عل

  األقسام العلمية  والوحدات اإلدارية 
البقاء لألفضل واألجدرومتمثلة بضوابط اختيار  •

القيادات في الكلية مثل المعاون اإلداري والعلمي 
رؤساء األقسام العلمية ورؤساء الشعب والوحدات 

 اإلدارية 
ات • ة والدراس ات األولي ي الدراس اح ف ايير النج مع

  موجود ومعتمدةالعليا 
 إلعداد معلمين في االختصاصات التي وجود برامج •

اللغة العربية ، الجغرافية ، ( تضمها الكلية وهي 
حيث ) التاريخ ، العلوم العامة ، اللغة االنكليزية 

تقوم الكلية بإعدادهم أآاديميا ذو خبرات علمية 
ومهارات في اختصاصاتهم والتي من شأنها  تلبي 

 .حاجة سوق العمل
ولكن ) قبول مرآزي(آزيارغم ان توزيع الطلبة مر •

يمكن التنسيق مع مديريات التربية لحث المعلمين 
للتقديم للفروع التي تحتاج الى جذب والتكون 
  طاردة والتي تتفق مع احتياجات مديرية التربية

توجد دراسات عليا على صعيد الماجستير وفي  •
اللغة العربية (تخصصات طرائق التدريس لكل من  

ومواآبة )  ، العلوم العامة ، العلوم االجتماعية
  لسوق العمل 

   

 خدمة الطلبة مرآزيا من خالل االقسام وجود •
  الداخلية

التعيين عن طريق الوزارة قد يشكل جانب  •
سلبي في الكلية وذلك من خالل تكديس 

تدريسيين في اختصاص  معين مما يشكل 
ذا االختصاص على حساب فائض في ه

 االختصاصات األخرى

 اإلجراءات الحالية للترقية العلمية مرآزية  •
اإلجراءات الحالية للتفرغ العلمي مالئمة وهي  •

وفقًا لقانون التفرغ الجامعي وما جاء به من 
ضوابط ومحددات لمنح مخصصات التفرغ 

  . الجامعي 
الدعم الحالي للمشاريع البحثية المتعلقة  •

 طلبة الدراسات العليا مرآزيبرسائل 
عالقة مع وزارة التربية من خالل المديرية ال •

العامة لتربية بابل ، آذلك توجد عالقات مع 
بعض دوائر الدولة آدوائر الزراعة والبيطرة 

وبعض المصانع لتعزيز قدرة الطالب على فهم 
واستيعاب المادة الدراسية من خالل الزيارة 

  الميدانية لتلك المؤسسات 
العالقات الحالية مع الجامعات العراقية موجودة •

ومفعلة من خالل الدراسات العليا والمؤتمرات 
  العلمية  والندوات وتبادل الخبرات

المستلزمات الخدماتية الحالية للطلبة من  •
 االقسام  من خالل مرآزيامتوفرةمسكن 
  الداخلية

اإلجراءات الحالية إلدارة بيئة الجامعة  •
نظافتها مرآزية من خالل قسم والمحافظة على 

 الخدمات
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الخطط الدراسية تعد بداية آل عام دراسي وهي  •
تضم المقررات الدراسية موزعة على الفصل 

  الدراسي 
د • سوق العملوق ًا ل دة ومواآب ية مع اهج الدراس المن

افة اهج آاالض ي المن رات ف ض التغي دث بع تح
داء ة العم ة لجن تم من خالل موافق ذا ي والحذف وه

  .اقرارهو
توجد في الكلية ثالث مختبرات لكل من الكيمياء  •

والفيزياء واألحياء وآذلك مختبرين للحاسوب ، 
تضم هذه المختبرات أجهزة ومواد مختبريه تكفي 

  إلى حد ما متطلبات الدراسة  
يتم التعيين عن طريق  أما تعيين مرآزي من قبل  •

أو من خالل حاجة الكلية وإعطاء طلب . الوزارة 
جة للمتقدم للتعيين وهذا يكون وفقًا لحاجة الكليةحا

  وهيكلها اإلداري والفني والعلمي  
القدرات الحالية ألعضاء هيئة التدريس تحقق  •

األهداف وتتطلب المزيد من الدعم خاصة الدورات 
وباألخص  دورات خارج القطر وتوفير وسائل 

 االتصال وغيرها  
لمالية على اإلجراءات الحالية لتوزيع الحوافز ا •

أعضاء الهيئة التدريسية مالئمة إلى حد ما 
وإمكانية إصدار تعليمات جديدة تؤخذ بنظر 

 االعتبارات آافة مؤهالت التدريسي
اإلجراءات الحالية الختيار القيادات العلمية تتمثل  •

بالكفاءة العلمية والتجربة المتراآمة في ميدان 
 .التربية والتعليم  

ختيارالتدريسي المتميز اإلجراءات الحالية  ال •
والباحث المتميز تتمثل بتميزه بالبحوث واالنشطة 
العلمية والمشارآة في المؤتمرات العلمية والندوات

وابداعه في التدريس من خالل نسب النجاح 
 .المتحققة

تنظم الكلية حلقات دراسية ودورات مختلفة  •
بالتعاون مع مؤسسات الدولة خاصة المديرية 

 ة بابلالعامة لتربي
 ضعف على صعيد الوعي البيئي  •
اتخذت الكلية العديد من الخطوات ذات االثر في  •

االجراءات الحالية عند الحاجة لموظفين جدد  •
اجة ووفق حموجودة  مرآزية من قبل الجامعة 

 الكلية
االتفاق مع رئاسة الجامعة بتوحيد نظام  •

واليمكن تعيين العقود .لكليات الرواتب لجميع
  .االبموافقة الوزارة
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حماية البيئة المحلية متمثلة باالعمال الخدمية 
اليومية ، وتهوية القاعات الدراسية والمحافظة 

على بيئتها  وتخصيص مكان لوقوف السيارات ، 
ومنع حرق النفايات بل طمرها في مكان بعيد عن 

ة  ، آذلك االعتناء بالحدائق والمساحات الكلي
  الخضراء في الكلية  

ة • ة لتربي ة العام ة والمديري ين الكلي ة ب د عالق توج
ين ة للمعلم ة دورات التقوي ل بأقام ل ، تتمث باب
ف ي مختل ة وف اتذة الكلي ل اس ن قب يين م والمدرس
شاهدة الب بالم ام الط ذلك قي صاصات ، آ االخت

  . ئية والتطبيق في المدارس االبتدا
ادة • الل زي ن خ و م ع والنم ى التوس ة ال سعى الكلي ت

ة بالتناسب مع ة الدراسات االولي خطة القبول لطلب
  المؤهالت المتوفرة 

البرامج الحالية لتوعية الطلبة موجود و مفعلة  •
ومعتمده من خالل قنوات عديدة منها اإلرشاد 

  التربوي ووجود اللجان المكلفة بذلك 
الية لتوعية الطلبة وتثقيفهم البرامج والندوات الح •

في مجال البيئة  واستدامتها موجودة ومعتمدة من 
 خالل التعامل اليومي مع الطلبة

تقوم الكلية  سنويًا بتكريم الطلبة المتفوقين  •
  والمبدعين ومن خالل حفآل يقام لهذا الغرض 

المهارات المهنية والتقنية للطلبة لُتسهيل  •
تتم من خالل  لتخرجانخراطهم في سوق العمل بعد ا

قيام الطلبة وفي المرحلة الرابعة بالتطبيق في 
المدارس االبتدائية وعلى مدى فصل دراسي آامل 

اسبوع ليكونوا مؤهلين تربويًا وعلميًا عند ) 15( 
التخرج وانخراطهم في سوق العمل ، ويكون تقييم 
التطبيق من قبل مشرف تربوي وعلمي  ومن خالل 

)3(  للمدارس  والتي ال تقل عن الزيارات الميدانية
 .زيارات للطالب الواحد

الهيكل التنظيمي الحالي متوافق مع رؤية ورسالة  •
 .الكلية  وغاياتها اإلستراتيجية

وظيفي • ادر ال ن الك سيبها م ال منت ة بادخ وم الكلي تق
ة شؤون االداري صاصات آال ف االخت ي مختل وف
عبة بات وش ة والحاس ة والطلب ة والعلمي والقانوني
ات ة او الجه ا الجامع ي دورات تقيمه سابات ف الح
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  ذات العالقة بما تقدم اعاله 
الكوادر مؤهلة إلدارة اإلعمال من خالل الدورات  •

 .التدريبية وفي مختلف االختصاصات
التطبيق إلدارة الجودة الشاملة في طور اإلعداد  •

 حديثا
يتم تحديد الحاجة وفق الهيكلية العلمية والفنية  •

وعلى اساس عدد الطلبة والتدريسيين واالدارية 
في الكلية وآذلك الحاجة الفعلية في المختبرات 

  .وفق نسب ومعادالت الهيكلية
يتم احتساب الساعات االضافية فقط لسائقي  •

الباصات والكوستر وذلك لتاخرهم بعد وقت الدوام 
  الرسمي بساعة او ساعتين

تشكيل لجنة لجرد االجهزة العلمية الموجودة في  •
 ختبرات القسم م
تعميم االجهزة العلمية الموجودة الى باقي آليات  •

 .الجامعة لغرض تعميم الفائدة منها
تشكيل لجنة لبيان حالة االجهزة الموجودة من  •

  .حيث صالجيتها للعمل او الحاجة الى صيانتها
اجراء صيانة على االجهزة التي يمكن اصالحها  •

  .داخل الكلية
ة باقي االجهزة في مفاتحة العمادة لغرض صيان •

  .المكاتب المخصصة
تم زرع شتالت ورد مختلفة واشجار زيتون  •

وحمضيات وعنب ورمان وزرع ّثيل في مساحات 
 الكلية وانشاء انبوب ماء الخام لسقي المزروعات

نصب منظومات ماء للشرب وخزن الماء الصالح  •
للشرب في خزانات آبيرة صالحة للشرب في حالة 

  .شحة الماء
الطاقة الكهربائية في الكلية وذلك باطفاء ترشيد  •

االجهزة بمقدار ساعة يوميا وآذلك اطفاء االجهزة 
في حالة استخدام ) اجهزة التبريد(الكهربائية

  .وتشغيل المولدة في الكلية
تقليل استخدام الورق وخاصة المخاطبات  •

  .الروتينية
  عمل ملصقات جدارية تثقيفية بهذا االتجاه •
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ورات يعلنها التعليم المستمر حسب مايتوفر من د •
في الرئاسة وهناك دورات في مجال استخدام 

 الحاسوب داخل الكلية
    

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

  للطلبة مستوى الوعي البيئيضعف •
   مختبرات علمية بمواصفات عالمية حالةضعف •

قلة الخبرات عند البعض  من هيئة التدريس خاصة •
  للتعيينات الجديدة مما يتطلب هذا إقامة الدورات

 ال يوجد في الكليةإجراءات لمنح براءات االختراع •
 الحوافز قليلة جدًا وذلك لقلة موارد الكلية •
الكليةإجراءات دعم للمراآز العلمية ال يوجد في  •

 والبحثية
التوجد مواصالت خاصة بالطلبة ويعتمد على  •

القطاع الخاص بالنقل وليس هناك أية مساعدات 
  مالية لهم

انعدام المشارآة  للطلبة في التشريعات والقرارات  •
 .المتعلقة بشؤونهم

انعدام المتابعة  للطلبة بعد التخرج خاصة في  •
  مواقع عملهم

  مهارات االتصال واللغة االنكليزية تشكل نقطة ان •
 ضعف اال عند اصحاب االختصاص

انعدام اإلجراءات لتقييم شامل للمبعوثين  •
وتخصصاتهم للحد من االيفادات العشوائية الزائدة 

  .عن حاجة التخصصات والبرامج األآاديمية
انعدام اإلجراءات لتفعيل االتفاقيات الموقعة مع  •

ية للحصول على منح دراسية الجامعات العالم
 .للموفدين

انعدام اإلجراءات لسير دراسة الموفد من قبل  •
القسم والكلية المعنية بهدف تقليل مدة البعثة والحد

 .بالتالي من المطالبات المالية الزائدة
انعدام اإلجراءات لتحصيل االلتزامات والغرامات  •

ضعف اإلنفاق الحالي على مشاريع البحث  •
 العلمي 

  ضعف الدعم الحالي للبحوث البيئية •
ع استثمار القطاع انعدام اإلجراءات لتشجي •

الخاص داخل الحرم الجامعي في مجاالت 
 ).الخ... إسكان الطلبة، مطاعم،(عديدة 

انعدام اإلجراءات النشاء صندوق االستثمار و  •
  .لجنة االستثمار في الجامعة

انعدام اإلجراءات لزيادة إيرادات الجامعة  •
المتأتية من أجور المرافق وضمان الخدمات 

 .المختلفة
جراءات لزيادة إيرادات المراآز انعدام اإل •

 االستشارية والعلمية والصحية والبيئية
انعدام اإلجراءات لتفعيل العالقة مع الشرآات  •

والجامعات التي وقعت معها الجامعة اتفاقيات 
وعقود شراآة وذلك بهدف زيادة إيرادات 

  .الجامعة
انعدام اإلجراءات لفتح قنوات اتصال مع  •

ل العراق وخارجه المؤسسات والشرآات داخ
 للحصول على تبرعات وهبات سنوية ثابتة لدع

انعدام اإلجراءات لفرض الغرامات على 
 المتجاوزين على بيئة الجامعة ونظافتها 

  .عدم وجود برنامج وعي بيئي في الجامعة •
لزيادة التخصيصات المالية انعدام اإلجراءات  •

  .لألغراض البيئية المختلفة 
ام بالرصد والمتابعة  للقينعدام اإلجراءاتا •

الدورية لتشخيص اإلشكاليات البيئية داخل 
  الجامعة والعمل على معالجتها وتالفيها
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المترتبة على الموفدين المخالفين لقرارات وعقود 
 اإليفاد

انعدام اإلنفاق  على المواد المستهلكة لغايات  •
التدريس والبحث العلمي واألنشطة اإلدارية 

 .والطالبية
      للكليةعدم وجود رابط الكتروني بيئي •
الورق (إلعادة تدوير المواد انعدام اإلجراءات  •

في اإلطار النظري أو)البالستيك،المعادن ، الزجاج ،
 العملي 

الستخدام التقنيات النظيفة بيئيا ءات انعدام اإلجرا •
  في األقسام العلمية والمختبرات

عدم اعتماد سياسة بيئية شاملة تتضمن أهداف  •
  . بيئية ومؤشرات أداء بيئي

 .عدم وجود برنامج توعية بيئية  •
) ISO 14000(عدم تطبيق أنظمة اإلدارة البيئية  •

 .في الكلية 
 لحالة البيئة عدم  القيام بالمراجعة البيئية السنوية •

  .في الكلية

 لتضمين مناهجها ةعدم  وجود آليات عمل في الكلي •
  .فصوال دراسية عن البيئة

 إلدارة المخلفات الصلبة بأساليب انعدام اإلجراءات •
  .حديثة وبطرق متكاملة 

 الستخدام منتجات ومواد صديقة انعدام اإلجراءات •
ي للبيئة مثل المنتجات غير السامة المان العاملين ف

  .المختبرات وألسباب بيئية 
 لتشجيع المبادرة للتبليغ البيئي انعدام اإلجراءات •

 عن حاالت التلوث الكليةمن قبل منتسبي وطلبة 
  الطارئة وتبسيط اإلجراءات الخاصة بذلك

  
  

  
  
  

  
  
  



 211

   الكليةرؤيا
  

نتطلع لبناء آلية تربوية متطورة قادرة على إعداد وتدريس طالب لتهيئتهم علميا وفكريا واجتماعيا 
مة العراق والمساعدة في تربية جيل جديد ليكونوا معلمين ناجحين متسلحين بالعلم والمعرفة لخد

  .....واع متعلم قادر على الحصول على المعلومة واإلبداع وحب العمل والعلم 

  
  رسالة الكلية 

  
تسعى إلى إعداد مالآات تعليمية مؤهلة تربويا وعلميا لتدريس المواد العلمية المختلفة في 

لعلمي بمجاالته المختلفة المعرفية مراحل الدراسة االبتدائية األساس فضال عن البحث ا
والنظرية والتطبيقية إضافة إلى تخريج آادر تربوي يحمل شهادة البكالوريوس في التربية 
في حقل االختصاص ويبدأ التخصص في المرحلة األولى بحيث يكون مؤهل للقيام بالعملية 

وية على أآمل وجه ووفق التربوية ليعمل معلم جامعي قادر على أداء العملية التعليمية والترب
  .  التقنيات واألساليب الحديثة

  
 األهداف التفصيلية التنموية والبيئية

 
ة                    سعى الكلي ل اختصاصه وت م جامعي في حق     هو تخريج آادر يكون مؤهًال لممارسة العمل آمعل

ى م                 ة    إلى غرس التقاليد والقيم الجامعية لدى الطلبة وان العلم  واألخالق والوطنية من أول ام الكلي ه
  .التي تسعى دائما من اجل إعداد قادة للعملية التربوية في قطرنا المجاهد 

ة        ة والجغرافي ة االنكليزي ة واللغ ة العربي صاصات اللغ ي اخت الوريوس ف هادة البك ة ش نح الكلي وتم
ى الفصول  ائم عل ة ق ام الكلي ة ونظ وم العام اريخ والعل ع سنوات) الكورسات(والت دة أرب نح  لم وتم

ة و               الك ة االنكليزي دريس اللغ لية أيضا شهادة الماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية و طرائق ت
  .طرائق تدريس العلوم العامة والعلوم االجتماعية

  
  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
 مع آلفها التخمينية

 
-2010(ضمن الخطةلمشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ا-ا

2020( 
  : مكون من 2م )750(ملحق خدمي بمساحة إجمالية  -1



 212

  . غرف خدمية 8أ ــ 
  . غرف لمجانية التعليم 2ب ــ  

  .جـ ــ آافتريا لألساتذة 
  .مخزن رئيسي ضمن المواصفات المطلوبة  -2
مكتبة مرآزية تتكون من مخزن آتب مع قاعات مطالعة ومكتبة الكترونية وغرف إدارية  -3

 .متر مربع ) 900(مساحة الطابق الواحد ) طابقين( ة وخدمي
  

-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة-ب
2020( 

  
    ــ  بنايتين مشابه للبنايات الموجودة في الكلية تضم قاعات دراسية وأجنحة إدارية لألقسام العلمية

  
م التربية الخاصة، رياض االطفال، مختبرات صوت للغة العربية    فتح اقسام جديدة في الكلية مثال قس-

واللغة االنكليزية ، مختبرات خرائط جغرافية، وتوسيع مختبرات العلوم العامة بعد انجاز مشروع قسم 
 العلوم العامة

  
-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة-ج

2020( 
 

  . قاعة رياضية مغلقة  -1
 . مالعب رياضية مفتوحة   -2
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الخطة الستراتيجية   :3.3.10
  .لكليةطب االسنان
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  

 لكليه   لوجود رؤيه معتمده •
االخالص في العمل( قيم  للوجود منظومه معتمده  •

 ) القرصو الشفافيه و العداله و تكافؤ 
 وجود االبداع و التميز عن طريق البحوث العلمية •
 العمل الجماعي ووجود العمل الفرقي  •
 وجود خدمه الطلبه خاصة غير المقيمين منهم  •
 عمل بالمبدأ البقاء الفضل و االجدر ن •
 توجد معاير االعتماد  •
  توجد حاجة لخريجي البكالوريوس  •
ياتحالة برامج الدراسات العليا و االولوتطابق  •

الوطنيه و االقليميه و المستجدات العلميه و
 التكنولوجيه 

  توجد خطط دراسية المناهج العلميه  •
المناهج الدراسية حديثة تسخدم الحاسوب و •

  التقنيات الحديثة 
تقنيات التدريس حديثة و االمتحانات مواآبه •

  للتطور العلمي
  المختبرات حديثة و متطوره  •
جيدة و    ة التدريس القدرات الحاليه العضاء هيئ •

  مواآبة للتطور العلمي 
خدم المجتمع من خالل العيادات التعليمية ون •

  التدريب 
كليه والبرؤيه و رساله لى معرفة ع لطلبها •

 برامجها االآاديميه و مرافقها الخدميه
المستلزمات الخدماتيه من مسكن و تسهيل •

االجراءات المتعلقة بامورهم الشخصيه و الرسميه
  ة  ومرضيه جيد

االجراءات الحاليه للتعامل مع الطلبه المتفوقين و •
 عالية المستوىوالمبدعين متوفره 

المهارات المهنيه و التقنيه للطلبه لتسهيل •
انخراطهم في سوق العمل بعد التخرج جيده و

  
االجراءات  لتعيين اعضاء هيئة التدريس مرآزية •

  و بتوجيه من مجلس الكلية 
  و ذات معاير مرآزيةاالجراءات  للترقيه العلميه •

  جيدة 
معتمدة بشكلو  مرآزيةلمياالجراءات للتفرغ الع •

  جيد 
االجراءات لتوزيع الحوافز الماليه على اعضاء •

الهيئة التدريسيه معتمدة على تعليمات صندوق
  التعليم العالي 

االجراءات الختيار القيادات العلميه مرآزية ذات •
  معايير عالية المستوى

االجراءات الختيار التدريسي المتميز و الباحث •
   و ذات معايير جيدةالمتميز مرآزية 
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  تحتاج الى تطوير 
الكليةتوافق مع رؤية و رساله مالهيكل التنظيمي  •

 و غاياتها االستراتجيه
القدرات و االمكانات الحاليه للموظفين في مجاالت •

عديده اهمها االداره و الجوده و تكنولوجيا
المعلومات و مهارات االتصال و اللغة االنجليزيه

  موجودة و لكن بحاجة الى تطوير 
المؤهالت و الخبرات الحاليه و القدرات االضافيه •

قةاالخرى التي تتطلبها المهام و المسؤوليات المتعل
 بالمناصب االداريه موجودة و معتمده

 التطبيق الداره الجوده الشامله البدء ب •
  تعامل مع العاملين جيد خاصة مع المتميزين ال •
تقييم قدرات العاملين و شحذ هممهم و اآسابهميتم  •

  خبرات اضافيه في مواقع جديده  
المتابعة الحالية لسير دراسة الموفد من قبلانعدام  •

ية المعنيه بهدف تقليل مدة البعثة والقسم و الكل
 الحد بالتالي من المطالبات الماليه الزائدة 

 لجرد االجهزة العلميه  االجراءات الحاليه  •
الموجودة في مختبرات الجامعة بهدف عدم شراء 
المتكرر منها و تعميم استخدامها لغايات التدريس و

  جيدهةالبحث العلمي في الكلي
تصنيع قطع الغيار و القوالب واالجراءات الحاليه ل •

الزجاجيات و اعادة تدويرها في الورش الهندسية
 و المختبرات و الوحدات االنتاجيه موجوده

  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

 الوعي البيئي بين الطالب و المنتسبين ضعف  •
ضعف المساهمة الشخصيه الحالية  في •

مشاريع حمايه البيئة المحليه و الدوليه
  بحاجة زيادة دعم المادي و

البرامج و الندوات الحاليه لتوعيه الطلبه و •
 قليله وتثقيفهم في مجال البيئة و استدامتها

  تحتاج الى تنسيق مع جهات بيئية 
اعتماد سياسة بيئية شامله تتضمن اهدافعدم  •

 و مؤشرات اداء بيئي 
  وجود برنامج توعية بيئية عدم •

 فاق الحالي على مشاريع البحث العلمي ن االفضع •
 ضعف الدعم الحالي لبحوث البيئية  •
االجراءات الحالية لتشجيع استثمار القطاع الخاص •

اسكان(داخل الحرم الجامعي في مجاالت عديده 
قليلة جدا و تحتاج الى) الخ ...،مطاعم، الطلبه

  تطوير 
الحاليه النشاء صندوق االستثمار واالجراءات  •

 ةلجنة االستثمار في الجامعة غير موجود
االجراءات الحاليه لتفعيل العالقة معف عض •

الشرآات و الجامعات التي وقعت معها الجامعة
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 تطبيق انظمة االدارة البيئيةعدم •
)ISO14000 (  في الكلية 

 القيام بالمراجعة البيئية السنويه لحالةعدم •
 البيئة في الكلية  

 رابط الكتروني بيئي في الكليةوجود عدم  •
  

اتفاقيات و عقود شراآة و ذلك بهدف زياده
  ايرادات الجامعه 

عةاالجراءات الحالية لتفعيل االتفاقيات الموقانعدام  •
مع الجامعات العالميه للحصول على منح دراسية

 للموفدين 
  

  

  رؤيا الكلية 
  

آلية طب االسنان من الكليات التخصصية تهدف الى اعداد و تخريج اطباء اسنان ذوي خبرة جيدة 
و آفاءة في مجال طب االسنان لتقديم خدمات الى المواطنين في الميدان العملي في القطاعين العام 

  و الخاص 

  رسالة الكلية 
  

المساهمة في خدمة المجتمع من خالل رفع المستوي العلمي للمواطنين من خالل تعليم وتدريب 
  الطلبة ليتخرجوا اطباء اسنان في مستوي عالي من الكفاءة العلمية و النظرية  من خالل 

السعي الى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خالل تخرج اطباء  
  ن آفؤين للعمل في المؤسسات الحكوميه و الخاصة اسنا

 تقديم خدمات طبية تخصصية من خالل العيادات التعليمية و االستشارية في الكلية  
رفع المستوى العلمي للطلبة و التدريسين من خالل تشجيع البحوث العلمية و ارسالهم   

 في بعثات خارج العراق 
( مة الدورات لفئات المجتمع المختلفة المساهمة في خدمة المجتمع من خالل اقا 

 ))و العاملين في المؤسسات العلمية، اطباء االسنان ، المعلمين 
العمل على رفع المستوى الثقافي للمواطنين بواسطة الندوات الندوات العامة  و وسائل  

 االعالم  
  

 األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
  

  صات لفروع طب االسنان فتح الدراسات العليا في آافة التخص •
انشاء مرآز جراحي تخصصي بجراحة الوجه و الفكيين و جراحة الليزر لمعالجة  •

 الحاالت الجراحية المختلفة 
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تحديد المشاريع التي تحقق االهداف التنموية و 
  البيئية مع آلفها التخمينيه 

  
 -2010(المشاريع ذات االولوية المطلوبه خالل السنة االولى ضمن الخطة -ا

2020 (  
  انشاء وحدة متخصصة لزراعة االسنان و الليزر  -1
انشاء بناية خاصة بالكلية و اقسامها العلمية و العيادات التعليمية و المختبرات و بكلف  -2

 )  مليار دينار عراقي 9(تخمينيه تبلغ 
 انشاء حدائق ذات مواصفات جيدة  -3
 بة انشاء نادي للطلبة لحاجة الكلية الى نادي خاص بالطل -4
 انشاء قاعة رياضيه لمزوالة االلعاب الطالبية الرياضية  -5
 انشاء عيادة الليزر لغرض تطوير اداء الكلية  -6
 انشاء عيادة زراعة االسنان بهدف تطوير اداء الكلية  -7
تطوير آادر التدريسي من خالل البعثات و الزماالت الدراسية في جامعة بهدف تنمية  -8

 قدراتهم العلمية 
 من احتياج الكلية % 20 العلمية من خالل توفير مصادر حديثةوبنسبة تطوير المكتبه -9

  
  
  
المشاريع ذات االولية المطلوبه خالل الثالث سنوات ضمن الخطة -ب
)2010-2020(   
  

انشاء و بناء العيادات التعليمية و الفروع العلمية و التي تم عمل التصاميم لكلية طب و  -1
   2009ود تخصيصات لميزانية االسنان ولم تنفذ وذلك بسبب عدم وج

 % 30ترشيح الخريجين الجدد ببرنامج البعثات و الزماالت الدراسية بنسبة  -2
من احتياج الكلية بكلفة % 50رفد الكلية باجهزة حديثة ضمن اختصاص الكلية بنسبة  -3

 مليون دينار عراقي ) 875(تخمينية 
% 30سية في الجامعات بنسبة تاهيل الكادر التدريسي من خالل البعثات و الزماالت الدرا -4

 ) مليون دينار عراقي500(من احتياج الكلية و بكلفة تخمينية 
تطوير الكادر التدريسي من خالل االيفادات بهدف تنمية قدراتهم العلمية  بكلفة تخمينية  -5

 دينار عراقي ........ 
خارج القطر تدريب الكادر الفني و االداري من خالل االيفادات بدورات تطويرية داخل و  -6

 من احتياج الكلية % 50بنسبة 
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المشاريع ذات االولية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة -ج
)2010- 2020 (  
  

  انشاء المستشفى الجامعي و التي يتم فيه تخصيص طابق او طابقين لطب االسنان  -1
 % 50اشتراك الخريجين الجدد ببرامج البعثات و الزماالت الدراسية بنسبة  -2
من احتياج الكلية بكلفة % 100فد الكلية باجهزة حديثة ضمن اختصاص الكلية بنسبة ر -3

 دينار عراقي )  مليار         2(   تخمينية 
تاهيل الكادر التدريسي من خالل ايفادات لجامعات لغرض تنمية قدراتهم العلمية بنسبة  -4

 من احتياج الكلية % 100
% 100ت و الزماالت الدراسية في جامعات بنسبة تطوير الكادر التدريسي من خالل البعثا -5

 من احتياج الكلية بهدف تنمية قدراتهم العلمية
تدريب الكادر الفني و االداري و اشراآهم بدورات تطويرية داخل و خارج القطر و بنسبة  -6

 من احتياج الكلية % 100
 تطوير مكتبة الكلية من خالل توفير مصادر حديثة  -7
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الخطة الستراتيجية لكلية   :3.3.11
  علوم البنات
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  

    لكليةلرؤية ورسالة وجد ت 
اإلخالص في العمل ( منظومة القيم الحالية  وجود 

 ).والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص
                   .    توجد اجراءات تقييم المنتميزين 
.                                لعملاتوجد لجان خاصة ب 
 البقاء لألفضل واألجدر  
 معاير الجودة- -توجد معياير مرآزية رغم تطبيق   

  حالية 
ة وحقوق االنسانئهناك  حصص دراسة تخص البي 
يوجد قسم  لتدريب الحاسوب وآذاللك لبقية االقسام  
ل عرض حديثة  لكافة االقسام وخاصة توجد وسائ 

 قسم الحاسوب 
  . متوسطةمختبرات العلميةحالة ال 
في خدمة المجتمع يوجد مكتب استشاري حديث  

المحلي وتقديم االستشارات والدراسات والدورات 
 التدريبية للقطاعين العام والخاص

والنهوض  البرامج الحالية لتوعية الطلبة وتثقيفهم 
 من خالل تتم خالقيًا وسلوآيًا بمستوى تفكيرهم أ

الدروس التربوية ورؤساء االقسام العلميةفي 
 .الكلية بصورة دورية

 المتعلقةوالقراراتالمشارآة للطلبة في التشريعات  
  .عن طريق ممثل الطلبة عند العمادةتتم بشؤونهم 

المتابعة  للطلبة بعد التخرج خاصة في عدم وجود  
  مواقع عملهم

مع رؤية ورسالة  توافقم الحالي الهيكل التنظيمي 
 . وغاياتها اإلستراتيجيةالكلية

 تتطلبها  والتي واالخالص في العملةالكفاءوجود  
 .المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمناصب اإلدارية

 الجودة ام ادارةظ نفييتم الشروع حاليا  
تتم االجراءات الحالية عند الحاجة لموظفين جدد 

   وحسب الهيكلية االعالن عنها- من خالل
االجراءات الحالية لتشجيع استثمار القطاع الخاص  

   
 مرآزيا تتم اإلجراءات لتعيين أعضاء هيئة التدريس 

  من خالل الوزارة وحسب الهيكلية
مرآزيا من خالل رئاسة اإلجراءات للترقية العلمية  

 الجامعة
 من خالل جهاز  تتماالجراءات لمنح براءات االختراع 

   مرآزي
يوجد سكن مرآزي من خالل الجامعة وتسهيل  

 م الشخصية والرسميةاإلجراءات المتعلقة بأموره
توحيد الرواتب واألجور وفق أسس ثابتة والحد من  

الخدمة قانون  مرآزيا من خالل  يتمالتعيين بعقود
 الجامعية

تقييم شامل للمبعوثين وتخصصاتهم للحد من  
االيفادات العشوائية الزائدة عن حاجة التخصصات 

 مرآزيا من خالل الجامعة  يتموالبرامج األآاديمية
 رةوالوزا

تفعيل االتفاقيات الموقعة مع الجامعات العالمية  
للحصول على منح دراسية للموفدين تتم مرآزيًا في 

  .رئاسة
المتابعة لسير دراسة الموفد من قبل القسم والكلية  

المعنية بهدف تقليل مدة البعثة والحد بالتالي من 
 مرآزيا من خالل رئاسة تتم المطالبات المالية الزائدة

 . والوزارةالجامعة
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إسكان (داخل الحرم الجامعي في مجاالت عديدة 
فقط من خالل تاجير تتم ). الخ... الطلبة، مطاعم،

  الماآنات واالسكان مرآزي للطالبات  
الفعلية للموظفين بهدف الحد الكليةتقييم حاجات  

وعًا بالحاجات من التعيينات وربطها آمًا ون
الحقيقية ومتطلبات العمل حسب الهيكلة  والدرجات 

  وفرة تالم
اإلنفاق  الحالي على المواد المستهلكة لغايات  

التدريس والبحث العلمي واألنشطة اإلدارية 
   .والطالبية

االجراءات الحالية لجرد األجهزة العلمية الموجودة  
في مختبرات الجامعة بهدف عدم شراء المتكرر 

منها وتعميم استخدامها لغايات التدريس والبحث 
  .العلمي في جميع الكليات

االجراءات الحالية لصيانة اآلالت واألجهزة الدقيقة  
الموجودةفي مختبرات الجامعة واعادة االستفادة 

 وجود ورشة صيانةبقسم تتم من خالل .منها
  الحاسبات فقط 

 ةهناك دروس بيئية في قسم علوم الحيا 
  
  
 

       

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

 المستوى  الحالي للوعي البيئي ضعف  
 المساهمة الشخصية الحالية  في مشاريع ضعف 

 حماية البيئة المحلية والدولية
 برامج وندوات  لتوعية الطلبة  وتثقيفهم في ضعف 

 مجال البيئة واستدامتها
  لطلبة ويطالبون بانشاء نادي لالتوجد خدمة  
  المختبرات التي تلبي آافة االحتياجاتقلة عدد  
القدرات واالمكانات الحالية للموظفين في ضعف  

مجاالت عديدة أهمها اإلدارة والجودة وتكنولوجيا 
  .المعلومات ومهارات االتصال واللغة اإلنجليزية

ال تتوفر المتطلبات العلمية لتطبيق ادرارة الجودة  
  وحوسبتها الجودة

ية ورسالة الجامعة المعرفة للطلبة برؤضعف  

  صيصات الموجودة للحوافز  قلة التخ 
إلجراءات الحالية الختيار القيادات العلمية ضعف ا 

  ويجب ان ال يزيد عن اربع سنوات 
  اإلنفاق الحالي على مشاريع البحث العلمي ضعف 
العالقة الحالية مع الهيئات والمنظمات المحلية  

والدولية ضعيفة ويفظل ان تشترك جامعات في 
  تحديد االلية

د للمشاريع البحثية المقبلة للدراسات ال يوجد رصي 
 العليا

 الدعم  للبحوث البيئيةعدم وجود  
العالقات مع القطاع الصناعي المحلي والدولي في  

 بسبب شلل القطاع ةمجال البحث العلمي محدود
  الصناعي وتعقيدات التعامل مع الجهات الخارجية 
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 وآلياتها وبرامجها األآاديمية ومرافقها الخدمية 
 االجراءات للتعامل مع الطلبة المتفوقين والمبدعين 

   مشروع واعدون بصورة محدودة جدا من خالل 
ال توجد الية محددة لتقييم قدرات العاملين وشحذ  

  .هممهم وإآسابهم خبرات إضافية في مواقع جديدة
  
  
  
  
  

العالقة مع الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية  
 وتعاني من ةوير والبحث العلمي محدودبالتط

 اجرات رسمية معقدة
ال توجدعالقات  مع الجامعات ومراآز البحوث  

العربية واألجنبية في مختلف حقول البحث 
  .والتطوير

التوجد مرافق خدمية اخرى آالنقل والمطاعم  
  الجامعية

اإلجراءات إلدارة بيئة الجامعة والمحافظة ضعف  
ة ئبيفي الى مختصين بحاجة الوعلى نظافتها 

 وحمايتها
االجراءات النشاء صندوق االستثمار و عدم وجود  

  .لجنة االستثمار في الجامعة
ال توجد اجراءات  لتفعيل العالقة مع الشرآات  

والجامعات التي وقعت معها الجامعة اتفاقيات 
 .وعقود شراآة وذلك بهدف زيادة إيرادات الجامعة

اتصال مع ال توجد اجراءات لفتح قنوات  
المؤسسات والشرآات داخل العراق وخارجه 

للحصول على تبرعات وهبات سنوية ثابتة لدعم 
 .ميزانية وبرامج الجامعة المختلفة

  

  

  الكليةرؤية
  

تطبيق والممارسة في من خالل الالبد لنا من التعامل واالنفتاح والتفاعل مع مؤسسات المجتمع 
 الكلية  في تفعيل دورو،  التطور االقتصادي واالجتماعي العملية اإلنتاجية والخدمية لكي يحدث

حقول العمل واالرتقاء والمساهمة الثقافية من خالل تخرج عناصر مؤهلة للحياة العملية في 
  مختلف الميادين الطبية والصناعية والتربوية و االجتماعية 

  

  رسالة الكلية
من خالل تعليم وتدريب وي للمواطنين المساهمة في خدمة المجتمع من خالل رفع المستوي العلم

  الطلبة ليتخرجوا في مستوي عالي من الكفاءة العلمية و النظرية  من خالل 
 المقدمة الطبية والصناعية والتربوية و االجتماعيةالسعي الى رفع مستوى الخدمات  

  ج آفؤين للعمل في المؤسسات الحكوميه و الخاصة يللمواطنين من خالل تخر
ى العلمي للطلبة و التدريسين من خالل تشجيع البحوث العلمية و ارسالهم  رفع المستو 

 في بعثات خارج العراق
 اقتراح برامج تدريبيه وتطويريه للكوادر في الكلية  
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( المساهمة في خدمة المجتمع من خالل اقامة الدورات لفئات المجتمع المختلفة  
 من أطار التعليم المستمر ض))و العاملين في المؤسسات العلمية،  المعلمين 

العمل على رفع المستوى الثقافي للمواطنين بواسطة الندوات الندوات العامة  و وسائل  
 االعالم  

  دوائر ألدوله والمؤسسات أالقتصاديـه في البلدمعاقتراح برامج عمل مشترك  
  

 األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
وادر علمية وتدريسية في مختلف إن الهدف األساسي في آليتنا هو تخرج آ •

  .التخصصات ليكونوا أدوات توصيل علمي يرتقي لمستوى اإلبداع
  .تأهيل الطلبة المتخرجين بالمهارات العملية ليخوضوا في ميادين العمل •
إعداد مالآات علمية عليا من المتميزين القادرين لالنخراط في الدراسات العليا  •

  .لعلمية والتقنيةللمساهمة الفاعلة لحل المعضالت ا
" فضال، تسعى الكلية لفتح دراسات عليا في قسم علوم الحياة التي ال تتوفر فيها حاليا •

عن الدراسات الصباحية هناك دراسات مسائية في قسم علوم الحاسبات لفسح المجال 
إمام الطلبة الذين لم تخدمهم الظروف ال آمال دراستهم الجامعية الصباحية ليأخذوا 

  .بناء الوطندورهم في 
تطوير األساليب العلمية الحديثة للتدريسيين من خالل االستفادة من المدخالت الجديدة  •

  .مثل االتصاالت بواسطة االنترنت واستخدامات وتطبيقات الليزر
نشر الوعي الثقافي العلمي بين الطلبة من خالل تشخيصهم على التطبيق في دوائر  •

  .مأخرى إلآمال بحوث التخرج الخاصة به
تطوير المناهج العلمية مع ما يتزامن من تطور في الكليات األخرى بالتفاعل المستمر  •

بين الكليات والمعاهد لنشر الوعي الثقافي واالجتماعي العلمي بالوسائل المختلفة 
آالندوات ومعارض الكتب والمحاضرات من قبل اساتذه محاضرين من داخل وخارج 

  .الجامعة
 دانيااقية من خالل إجراء البحوث وتطبيقها ميتعزيز دور المرأة العر •

إجراء البحوث والتجارب المختبرية والمشاريع العلمية في تطبيقات الليزر لألغراض  
 .الطبية والهندسية والصناعية واليومية بما يخدم الوزارات المعنية وجامعات القطر 

به في معظم تحديث النظام الدراسي السنوي إلى النظام الفصلي آما هو معمول  
 . جامعات العالم ألمتقدمه 

   الكليةتطوير وحدة الصيانة في  
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  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
 مع آلفها التخمينية

-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة  - ا
2020( 

ع مالئم يناسب خصوصية الكلية تكلفة تقديرية التقل  انشاء  بناية خاصة في الكلية وذات موق--  1
  مليار دينار 25عن 

  
  بكلفة مليار دينار /لطالبات ل انشاء نادي خاص -2
  
   انشاء مكتبة للكلية بكلفة مليار دينار -3
   تجهيز المختبرات باجهزة حديثة البايولوجية --4
  
   انشاء بناية لمخازن الكلية بما فيها مخازن الكيمياوية-5
  
  شخص 500 انشاء قاعة آبيرة تستوعب -6 
-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة - ب

2020( 
    فتح قسم الرياضيات مع الكادر التدريسي -1
  االحصاء والمعلوماتية  فتح قسم -2
    انشاء مراب للسيارات -3
  صية الكلية   انشاء ساحة رياضية وقاعة مغلقة للرياضة لخصو-4
    توفير نقل الطالبات داخل الجامعة الى الكلية -5
   مصلى انشاء -6
  ورشة زجاجية انشاء  -7
-2010( المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشر سنوات ضمن الخطة-ج

2020( 
  طالبات الكلية ل بناء قسم داخلي خاصة -1
  تزويد الكلية بباصات نقل الطالبات -2
  دائق والتنزهات وتوفير المستلزمات الخصوصية  تجهيز الح-3
    الماسح والنفاذي بناء قسم خاص للمجهر االلكترون-4
    انشاء حديقة نباتية الجراء التجارب المختبرية -5
  انشاء متحف تاريخ طبيعي ومعشب -6
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الخطة الستراتيجية لكلية  :3.3.12
  االداب
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
 .كليةللرؤية  وجود  
اإلخالص في العمل ( منظومة القيم وجود 

باالستناد إلى ) والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص
  تعليمات تنظم هذه القيم داخل الكلية

 العمل الفرقي يكون عن طريق اللجان وجود 
  وحسب التعليمات 

 وضع الشخص من خاللالبقاء لألفضل واألجدر 
  ب في المكان المناسب وحسب التعليماتالمناس

  وجود مختبر حاسوب وشبكة انترنت 
  وجود حوافز معنوية فقط 
كليه من خالل الالمعرفة للطلبة برؤية ورسالة  

 الكادر التدريسي إلى حد ما
من خالل تم ت البرامج لتوعية الطلبة وتثقيفهم  

  المناهج الدراسية أوال
  اصة للطلبةتوجد أقسام داخلية وبعض الكافتريا خ 
احتضان الطلبة المتفوقين وتشجيعهم لالستمرار  

  بالتفوق واإلبداع
في  الكلية معانتخاب اتحاد عن الطلبة للتنسيق  

  .القرارات المتعلقة بشؤونهم
وحيد الرواتب  يتم تحسب الضوابط والهيكلية 

 واألجور وفق أسس ثابتة والحد من التعيين بعقود 
ية الموجودة في اإلجراءات لجرد األجهزة العلم 

   مختبرات تم عن طريق اللجان التي يتم تشكيلها
غلق تم ي لترشيد استهالك المياه والطاقة والورق 

  النضح أن وجد واإلنارة وترشيد استهالك الورق
 تتم من الكليةلتشخيص اإلشكاليات البيئية داخل  

خالل االجراءت الرسمية ومخاطبة الجامعة إن 
  وجدت بعض الحاالت 

  

 خدمة الطلبة مرآزيه من خالل رئاسة دوجو  
  الجامعة واألقسام الداخلية 

 المعايير لالعتماد العام والخاص مرآزية وجود 
وتقترح الكلية إدخال بعض المعاير التي تخدم 

  الطالب 
 برامج البكالوريوس مقرره مرآزيا من الوزارة 
اإلجراءات  الحالية لتعيين أعضاء هيئة التدريس  

 يتم مرآزيا 
جراءات للترقية العلمية تتم مرآزيا وحسب اإل 

  التعليمات
 اإلجراءات للتفرغ العلمي تتم مرآزيا وحسب  

  التعليمات
اإلجراءات الختيار القيادات العلمية تتم مرآزيا من  

  خالل رئاسة الجامعة
العالقة  مع الوزارات والمؤسسات الرسمية  

المعنية بالتطوير والبحث العلمي تتم مرآزيا من 
  ل رئاسة الجامعةخال

اإلجراءات عند الحاجة لموظفين جدد تتم مرآزيا  
  وحسب الهيكلية

إلجراءات لتحصيل االلتزامات والغرامات المترتبة ا 
على الموفدين المخالفين لقرارات وعقود اإليفاد 

تتم مرآزيا وحسب التعليمات الواردة من الوزارة 
  ورئاسة الجامعة

  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

هناك إلزام بقبول الطالب ذي المعدل الضعيف حيث    على نطاق فرديو اإلبداع والتميز ةيمحدود 
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  عدم توفر وسائط النقل والمطاعم الجامعية  
التقنيات المستخدمة في التدريس واالمتحانات  

ومشاريع التخرج قديمة وبعيدة عن الوسائل 
يتم استخدام التقنية الحديثة و  التعليمية الحديثة 

  محدودة  بصوره 
 .اتفي المختبرعدم  وجود آوادر آافيه متخصصة 
ال تمتلك الكلية صالحية تعيين أعضاء هيئة  

  التدريس
إن هيئة التدريس بحاجه إلى تنمية قدراتهم العلمية  

  من خالل الدورات وااليفادات
  عدم وجود حوافز مالية 
المستوى  الحالي للوعي البيئي ضعيف ويحتاج  

  إلى تنشيط
 المساهمة الشخصية في مشاريع حماية انعدام 

  الدوليةالبيئة المحلية و
ال توجد آليات محددة في خدمة المجتمع المحلي  

وتقديم االستشارات والدراسات والدورات التدريبية 
 للقطاعين العام والخاص

  للطلبة المهارات المهنية والتقنيةضعف  
يوجد هيكل تنظيمي إال أنه ال يتوافق مع األهداف  

 التفصيلية التنموية والبيئية
  ت والقدراتالحاجة إلى تطوير المهارا 
المؤهالت والخبرات الحالية ضعيفة وتعتمد على  

  األساليب القديمة
عدم توفر اإلمكانيات  األساسية لغرض تطبيق  

  إدارة الجودة
عدم وجود بيئة صحية في الكلية آونها تقع في حي 

  سكني شعبي غير صحي 
وجود حاجة إلى التدريسيين والموظفين المختصين  

  وآذلك إلى عمال خدمة
اإلجراءات لفرض الغرامات على  وجودعدم 

 المتجاوزين على بيئة الجامعة ونظافتها 
إلنشاء الكلية صغيرة وليس فيها مساحات واسعة  

 الحدائق والمناطق المفتوحة وإدامة الموجود منها
 مع قلة التخصيصات

  

  يقبل مرآزيا
 ةعدم وجود سوق عمل فعلي 
اإلنفاق على مشاريع البحث العلمي ضعيف وبحاجة 

  إلى دعم مادي ومعنوي
العالقات مع الهيئات والمنظمات المحلية عدم وجود 

  والدولية 
العالقات مع القطاع الصناعي المحلي عدم وجود 

  والدولي في مجال البحث العلمي 
العالقات مع الجامعات ومراآز البحوث عدم وجود 

ي مختلف حقول البحث العربية واألجنبية ف
 .والتطوير

البرامج والندوات الحالية لتوعية الطلبة انعدام  
وتثقيفهم في مجال البيئة  واستدامتها وتقترح 

  الكلية أن تقوم الجامعة بذلك مرآزيا
اإلجراءات لتشجيع استثمار القطاع عدم وجود 

الخاص داخل الحرم الجامعي في مجاالت عديدة 
 ).الخ.. .إسكان الطلبة، مطاعم،(
اإلجراءات إلنشاء صندوق االستثمار و عدم وجود 

  .لجنة االستثمار في الجامعة
اإلجراءات لتفعيل العالقة مع الشرآات عدم وجود 

والجامعات التي وقعت معها الجامعة اتفاقيات 
 .وعقود شراآة وذلك بهدف زيادة إيرادات الجامعة

اإلجراءات  لفتح قنوات اتصال مع عدم وجود 
ت والشرآات داخل العراق وخارجه المؤسسا

للحصول على تبرعات وهبات سنوية ثابتة لدعم 
 .ميزانية وبرامج الجامعة المختلفة

نقص التخصيصات يؤدي إلى عدم احتساب آافة  
 .المستحقات للساعات اإلضافية

اإلنفاق  على المواد المستهلكة لغايات التدريس  
ة قليل والبحث العلمي واألنشطة اإلدارية والطالبي

  جدا
  قلة التخصيصات المالية 
الكلية تقع في منطقة سيئة ملوثه وتحتاج   الكلية  

  إلى بناية جديدة للطلبة في مكان أخر
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  رؤيا الكلية
  

 وذلك من 2020/تتطلع آلية اآلداب نحو تحقيق مكانة علمية رصينة بين جامعات البالد بحلول عام 
اهج العلمية وتوافر المالك التدريسي المختص والبناية خالل التواصل المعرفي والتكامل في المن

  .المتكاملة  

  
  األهداف التفصيلية التنموية والبيئيةرسالة الكلية و

  
أبنية ، مكتبات ، مختبرات ، قاعات دراسية، قاعة مسرح وعرض ( استكمال البنى التحتية  

ع ، مرآز صحي ، ناد سينمائي ، قاعة مؤتمرات ، قاعة رياضية ، متاحف لآلثار واالجتما
  .....)ومطعم 

قسم الترجمة ، قسم اللغة االنكليزية ، قسم اللغة : استكمال فتح األقسام العلمية التالية  
الفرنسية ، قسم اإلعالم ، قسم الفلسفة ، قسم التاريخ ، قسم المكتبات ، قسم اللغات 

لعلمية لألساتذة والكادر ، وتحدد الدرجات ا) الفارسية ، والترآية ، والعبرية ( الشرقية 
 .الوظيفي حسب تعليمات وزارة التعليم العالي والخاصة بفتح األقسام الجديدة 

توسيع األقسام الحالية وذلك بإضافة فروع جديدة فيها مثل إضافة قسم األنثروبولوجيا  
 .والخدمة االجتماعية في قسم االجتماع وفتح فرع لغات قديمة في قسم اآلثار 

ويشمل البحث في تاريخ منطقة الشرق األوسط : فتح مرآز للدراسات الشرقية العمل على  
 .وآدابها والمشكالت السياسية واالجتماعية التي تمر بها 

العمل على تطوير األداء في عملية التعليم والتعلم وذلك من خالل استثمار تقنية الحاسوب  
بالبحث الميداني حيثما آانت وعرض المعلومات في تقديم المحاضرات النظرية وربط ذلك 

هناك حاجة وذلك لتصب هذه المحاضرات في تحسين المخرجات الدراسية األولية في 
 .الكلية لتتألم مع متطلبات العمل 

العمل على إصدار مجالت متخصصة في حقول األدب واللسانيات والعلوم االجتماعية  
مكننا أن تتحول آلية اآلداب إلى واآلثار والفلسفة  ، وعند تحقيق النقاط أعاله سيكون م

 . آلية رصينة إقليمية تقبل طالبا من شتى دول العالم 
تهيئة الكوادر العلمية والفنية والوظيفية والخدمية بما يتناسب مع الحاجات المنوه عنها  

 .في أعاله 
 تدعيم التعاون مع المؤسسات الثقافية والكليات المناظرة  من أجل إنجاز مشاريع معرفية 

 .مشترآة 
) ماجستير ، دآتوراه ( العمل على تهيئة الظروف العلمية والبشرية لبدء الدراسات العليا  

  .في آل األقسام وال سيما األقسام القائمة حاليا وبحسب اإلمكانيات المتيسرة 
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  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
 مع آلفها التخمينية

 
-2010(ولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطةالمشاريع ذات األ-ا

2020( 
الكلية بحاجة إلى بنايه مخصصه لها تستوعب أقسامها العلمية وشعبها االداريه ومرافقها :  ـ البناية 1

  .الترفهيه 
  :  ـ احتياجات الكلية من التدريسيين والموظفين 2

  : من التدريسيين : أوال 
     االختصاص                              العددالشهادة                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1            دآتوراه                    األدب الجاهلي                           

  1                        النثر الحديث                               دآتوراه      
   1         دآتوراه اوماجستير     أدب مقارن                                 

  1         )      عصور قبل التاريخ (أثار  قديمه=        =    =          
  1          )               نون قديمه ف=        =    =          =      =   ( 

  1           )      فنون إسالميه (إسالميه =        =    =          =     
  1       الخط الهيروغليفي / اللغة المصرية القديمة =        =    =  

  1            دآتوراه                   علم االجتماع االقتصادي               
  1              العائلي                                                  =      =   =

  1               الحضري                 =                            =      =   
  1             الصناعي                   =                            =      =   

  1                 العام                                        =      =   =          
  1               التخطيط االجتماعي                 =                            
  1                انثروبولوجيا اجتماعيه            =                           

  :من الموظفين : ثانيا 
  الشهادة                           االختصاص                    العدد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  6بكالوريوس                         أثار                              

  5                       حاسبات                         =             
  3علم االجتماع                    =                                   
  1إحصاء                           =                                   

  نقص الحاد في األقسام الحالية  ـ التعاقد مع حملة شهادة الدآتوراه من المتقاعدين لغرض سد ال3
 ـ تبادل الخبرات واالساتذه مع الجامعات العربية واالجنبيه من خالل أيفاد اساتذه الكلية لالطالع على 4

  .المناهج والتقنيات الحديثة في مختلف العلوم 
  . ـ تنظيم سفرات علميه إلى المواقع االثريه داخل العراق وخارجه 5
  .م علمي من أقسام الكلية  ـ مكتبه خاصة لكل قس6
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   ـ توفير فرص دراسية للطلبة األوائل للحصول على شهادة الماجستير والدآتوراه خارج العراق7
 ـ توفير فرص دراسية للتدريسيين في آليتنا الحاصلين على شهادة الماجستير للحصول على شهادة 8

  .الدآتوراه 
  . ـ فتح دراسات عليا في قسم اللغة العربية 9

  . ـ فتح وحدة بحوث اجتماعيه 10
  . ـ وحدة التنقيب 11
  . ـ تحتاج الكلية لالجهزه العلمية التالية 12
وهو جهاز مسح آثاري يعطي االرتفاعات واإلحداثيات وطول وعرض المواقع االثريه :  G B Sجهاز * 

  .ويساعد في رسم الخرائط الكنتوريه 
  . حديث وهو جهاز مسح اثاري :  TOTAL STATIONجهاز * 
  .جهاز حماية اآلثار من الرطوبة والحرارة في المخازن والمتاحف * 
  .أفران خاصة لمعاملة االرقام الطينية والفخاريات والمعادن واألحجار * 
  .مختبر التصوير وتحميض الصور الخاصة بالمواقع االثاريه *
  
-0102(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة-ب

2020( 
  :  ـ احتياجات الكلية من التدريسيين والموظفين 1

  : من التدريسيين : أوال 
  

  الشهادة                          االختصاص                                     العدد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2دآتوراه                       النحو العربي                                        
  1أدب عصر صدر اإلسالم والدولة االمويه          =                           
  1                  األدب العباسي                        =                            
  1الداللة ألقرانيه                                         =                             
  1البالغة                                                  =                             

  1             )        خط ومسكوآات( دآتوراه آو ماجستير     أثار أسالميه 
  1)                             صيانة وترميم أثار=         =       =         = ( 

  1دآتوراه                      علم النفس االجتماعي                                
  1     علم االجتماع الريفي                            =                              
  1علم االجتماع السياسي                               =                             
  1النظريات االجتماعية                                  =                              
  1      انثروبولوجيا ثقافيه                              =                              
  1الطبقات االجتماعية                                    =                              
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  :من الموظفين : ثانيا 
  

  الشهادة                              االختصاص                                        العدد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7بكالوريوس                          علم االجتماع                                       
  2       علم الحاسبات                               =                                     
  1إحصاء                                               =                                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ، فرع الخدمة االجتماعية ، فرع فرع االجتماع:  ـ انشطار قسم علم االجتماع الى ثالث فروع 2

  .االنثروبولوجيا 
  . ـ فتح متحف اتنولوجي متخصص بدراسة التاريخ الحضاري للمجتمع العراقي 3
   ـ مكتبة اآلثار 4
   ـ متحف اآلثار 5
   ـ مشروع المكتبة االلكترونية 6
  . ـ أنشاء مختبر للصوت يعالج المستويات الصوتية للناطقين بالعربية 7
  .وع أنشاء مجلة آلية االداب  ـ مشر8

  
-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة-ج

2020( 
   ـ احتياجات الكلية من التدريسيين1
  

  الشهادة                               االختصاص                                العدد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1الدآتوراه                   المكتبة العربية وتحقيق النصوص                   
  1)    عماره وفنون الرومان واليونان( دآتوراه أو ماجستير     أثار قديمه 

  1)                   مساحه ورسم هندسي (م عالي  هندسه ماجستير أو دبلو
  . ـ فتح دراسات عليا في قسم علم االجتماع للحصول على شهادة الماجستير 2
  . ـ استكمال فتح األقسام العلمية المشار إليها أنفا ضمن األهداف التفصيلية 3
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الخطة الستراتيجية لكلية   :3.3.13
  الزراعة
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  

توجد رؤية ورسالة لكلية الزراعة بما يخدم  •
 مصلحة الكلية للفترة القادمة 

وجود معايير تنسجم مع معايير الجامعة و الوزارة  •
 .و ما يمليه التعليم الجامعي 

يوجد اإلبداع والتميز و يحث صعودًا بتوفير  •
 .االمكانات

 . متطلبات العمل العمل الفرقي حسبوجود •
   خدمة الطلبة في ضوء االمكانات المتاحةوجود •
  البقاء لألفضل واألجدر موجود و لكن غير مفعل •
المعايير لالعتماد العام والخاص موجودة في ضوء  •

 .االمكانات المحدودة المتاحة
برامج   في   الجامعياعتماد منهجية االستاذ •

  الدراسات العليا 
 .ات العلمية جيدةاإلجراءات الختيار القياد •
اإلجراءات  الختيارالتدريسي المتميز والباحث  •

 . وفق اسس تتمالمتميز
تقديم االستشارات والدراسات والدورات التدريبية  •

 للقطاعين العام والخاص في خدمة المجتمع فعًال
العالقة مع الهيئات والمنظمات المحلية فقط وجود  •
 طلبة الدعم للمشاريع البحثية المتعلقة برسائل •

 الدراسات العليا جامعيًا و وزاريًا
 مؤسسيا  تتم  االجراءات لمنح براءات االختراع •
  العالقات   مع القطاع الصناعي المحلي وجود •
تكرار اللقاءات لتوعية الطلبة وتثقيفهم والنهوض  •

بمستوى تفكيرهم أخالقيًا وسلوآيًا وتوجيههم نحو 
 األخر العمل بروح الفريق واحترام الرأي والرأي
واالبتعاد عن التعصب السياسي واإلقليمي 

 .والعشائري والديني

   

 للترقية العلمية جيدةاإلجراءات  •
 لسير دراسة مرآزية من قبل الوزارة المتابعة  •

الموفد من قبل القسم والكلية المعنية بهدف 
تقليل مدة البعثة والحد بالتالي من المطالبات 

 .المالية الزائدة
 لتحصيل مرآزية من قبل الوزارة المتابعة  •

االلتزامات والغرامات المترتبة على الموفدين 
  ن لقرارات وعقود اإليفادالمخالفي
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الندوات والندوات الحالية لتوعية ( تكرار اللقاءات  •
 الطلبة وتثقيفهم في مجال البيئة  واستدامتها

م في رعايته يتم الطلبة المتفوقين والمبدعين  •
 الكلية

توجد مشارآة فعلية للطلبة في التشريعات  •
 .متعلقة بشؤونهموالقرارات ال

 الكلية مع رؤية ورسالة  متوافقةالهياآل التنظيمية  •
 .و لكنها غير مكتملة

المؤهالت والخبرات والقدرات اإلضافية توفر •
األخرى التي تتطلبها المهام والمسؤوليات المتعلقة 

 .بالمناصب اإلدارية
 إدارة الجودة الشاملة في بداية التطبيق •
تقييم قدرات يتم ات من خالل المواقع و االستمار •

العاملين وشحذ هممهم وإآسابهم خبرات إضافية 
  .في مواقع جديدة

االجراءات لتوحيد الرواتب واألجور وفق أسس  •
 ثابتة والحد من التعيين بعقود 

 . االضافيةالساعاتاحتساب يتم رغم تدني االجور  •
اإلنفاق  ضمن الميزانية على المواد المستهلكة  •

حث العلمي واألنشطة اإلدارية لغايات التدريس والب
  .والطالبية

اجراءات جرد األجهزة العلمية الموجودة ضمن تتم  •
 الكلية 

لتصنيع قطع الغيار والقوالب عدم االمكانية  المادية •
 والزجاجيات 

 لتضمين مناهجها ةوجود آليات عمل في الكلي •
 .تحت الدراسةفصوال دراسية عن البيئة

 والمناطق اجراءات  النشاء الحدائقوجود •
 المفتوحة وادامة الموجود منها

 .ترشيداستهالك المياه والطاقة والورق يتم  •
إدخال العاملين في األقسام العلمية والمختبرات  يتم •

دورات تاهيلية في المجال البيئي لزيادة قدراتهم 
على التعامل مع األجهزة والمواد المختبرية 

.المحيطةبطريقة أمينة التسبب األذى لهم أو للبيئة 
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 تجنب المواد المشعة و المستنفذة لطبقة االوزون  •
او استعمال مواد صديقة للبيئة  في األقسام العلمية 

 .والمختبرات 
استخدام منتجات ومواد صديقة للبيئة مثل يتم  •

المنتجات غير السامة المان العاملين في 
 .المختبرات وألسباب بيئية لكونها معممة مرآزيًا

  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

  

عدم وجود تنسيق برامج البكالوريوس مع  •
 .احتياجات سوق العمل

وجوده على الورق فقط و عدم ملخطط الدراسية ا •
توفر االمكانات لتحقيقها لكونها تحتاج المكانات 

 .مادية
وجوده على الورق فقط و عدم مالمناهج الدراسية  •

 انات لتحقيقها توفر االمك
ضعف التقنيات  المستخدمة في التدريس  •

 .واالمتحانات ومشاريع التخرج
 .المختبرات العلمية  نقص •
 تعيين أعضاء هيئة التدريس في االفتقار لالختيار  •
 وعي البيئي المستوى  ضعف  •
المساهمة الشخصية الحالية  في مشاريع ضعف  •

ات ضمن االمكانوحماية البيئة المحلية والدولية 
  المتاحة

توزيع الحوافز المالية على أعضاء الهيئة عدم  •
 التدريسية 

لطلبة برؤية تعريف ا  في ضعف الجانب االرشادي •
 ةكليالورسالة 

المستلزمات الخدماتية الحالية للطلبة من مسكن  •
مأآل  معدومة للوليست بمستوى الطموح ، 

 مواصالت الو
المتابعة للطلبة بعد التخرج خاصة في مواقع  •

 ية واضحةئعدم وجود تشريعات بي •
لتفرغ العلمي  مكلف وغير مفعل بسبب ا •

  الوزارة و الجامعة
اإلنفاق على مشاريع البحث العلمي غير آافي  •

 بالمرة 
 الدعم للبحوث البيئية غير موجود •
دعم للمراآز العلمية والبحثية ضعيف و غير ال •

 رثمؤ
 عدم توفر االليات و التخصيصات  •

العالقات مع الجامعات ومراآز البحوث اليجاد
العربية واألجنبية في مختلف حقول البحث 

  والتطوير
اإلجراءات إلدارة بيئة الجامعة محدودية •

 والمحافظة على نظافتها
تضعف نية تعقيدات االجراءات المالية و القانو •

 استثمار القطاع الخاص داخل الحرم من 
إسكان الطلبة، (الجامعي في مجاالت عديدة 

 ).الخ... مطاعم،
االجراءات  صندوق االستثمار و لجنة  تلكا  •

 .االستثمار في الجامعة
اإلجراءات إلعداد خطة تفصيلية عدم وجود •

لتشغيل وتوظيف أموال صندوق االستثمار 
 .وتنمية موارده

جراءات إلعداد دراسات جدوى االضعف  •
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  )متابعة الخريجين( عملهم غير مفعلة 
 .للموظفيننقص في الخبرات  •
اإلجراءات لفرض الغرامات على المتجاوزين على  •

   غير موجودة بالمرة ونظافتهاكليةبيئة ال
 اعتماد سياسة بيئية شاملة تتضمن أهداف عدم  •

  . كليةبيئية ومؤشرات أداء بيئي في ال
 يةكل وجود برنامج توعية بيئية في العدم •
) ISO 14000( تطبيق أنظمة اإلدارة البيئية عدم •

  .كليةفي ال
 القيام بالمراجعة البيئية السنوية لحالة البيئة عدم •

 .كليةفي ال
  .كلية وجود رابط الكتروني بيئي في العدم •
الورق (  وجوداجراءات  إلعادة تدوير المواد عدم •

في اإلطار النظري )البالستيك،المعادن ، الزجاج ،
  .كليةعملي في الأو ال

 إلدارة المخلفات الصلبة عدم توفر االمكانات   •
 .بأساليب حديثة وبطرق متكاملة 

  

 اقتصادية للمشاريع داخل الجامعة 
االجراءات لزيادة إيرادات الجامعة ضعف  •

المتأتية من أجور المرافق وضمان الخدمات 
 .المختلفة

االتفاقات بدون مردود مادي بل دعم فقط مع  •
الشرآات والجامعات التي وقعت معها الجامعة 

 زيادة اتفاقيات وعقود شراآة وذلك بهدف
 .إيرادات الجامعة

االجراءات محدودة وزاريًا لفتح قنوات اتصال  •
مع المؤسسات والشرآات داخل العراق 

وخارجه للحصول على تبرعات وهبات سنوية 
 .ثابتة لدعم ميزانية وبرامج الجامعة المختلفة

االجراءات الحالية لتقييم حاجات الجامعة  •
ات الفعلية للموظفين بهدف الحد من التعيين
وربطها آمًا ونوعًا بالحاجات الحقيقية 

  وزاريا تتم ومتطلبات العمل
تقييم شامل للمبعوثين ب الوزارة تستاثر  •

وتخصصاتهم للحد من االيفادات العشوائية 
الزائدة عن حاجة التخصصات والبرامج 

 .األآاديمية
االجراءات لتفعيل االتفاقيات الموقعة مع  •

منح دراسية الجامعات العالمية للحصول على 
  .  لمحدودية التخصيصات ضعيفةللموفدين

 وجوداجراءات لزيادة التخصيصات المالية عدم •
 .لألغراض البيئية المختلفة 

 االجراءات للقيام بإجراءات الرصد ضعف •
والمتابعة الدورية لتشخيص اإلشكاليات البيئية 
  داخل الجامعة والعمل على معالجتها وتالفيها
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   الكليةرؤيا
ه                 تطلع  ت ادر علمي متخصص في مختلف التخصصات الزراعي ستطيع    .  الكليه الى تهيئة آ ذي ت وال

اء                من خالل هذه الكوادر تحسين واقع الثروه الحيوانيه في العراق بهدف الوصول الى تحقيق االآتف
ه و                      شؤون الترب ا يتعلق ب اه  الذاتي في البلد اضافه الى القيام بالمهام التي تتوآل للخريجين فيم المي

ه                  ه في مجاالت ادارة الترب ذ مشاريع البحوث المتعلق والمساهمه في التخطيط و االشراف على تنفي
من حيث األستصالح وتحديد نوعيات المياه واستخداماتها والقيام بالدراسات الخاصة بتحديد طبيعة            

ستانية بم      ة والب يل الحقلي ة المحاص د نوعي ة لتحدي تخداماتها المختلف سام األراضي واس ساهمة اق
  المحاصيل الحقلية والبستنة والنخيل 

  

  رسالة الكلية
  
 الزراعة صناعة قائمة بذاتها بعد ان آانت نمطا اواحدى سبل العيش البسيطة آان لهذا اصبحت  

ونظرا الهمية المنتجات . التطور االثر الكبير في تطور االنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني 
ر الغذاء لالنسان فقد ازداد االهتمام بتطويرها وتنميتها ، آونها  العامل األهم في الزراعية في توفي

والهمية هذا القطاع . زيادة معدالت النمو االقتصادي واالجتماعي لقطاعات واسعة  من الناس 
توجب اعداد آوادر متخصصة تستطيع تنظيم اعمالها من خالل ادارة الحقول والمزارع واقامة 

 . ويةمشاريع تنم
ان لكلية الزراعة رسالة أخرى هي نشر الوعي الزراعي ومعالجة المشاآل الزراعية عن طريق 

البحوث الهادفة للنهوض بالواقع الزراعي في البالد وتعزيز العالقات مع الموسسات العلمية 
يره والبحثية واإلنتاجية من اجل تطوير المهنة الزراعية آذلك الحفاظ على موروثنا العلمي وتطو

  بما يتالءم  وحاجة ابناء بلدنا لبناء عراقنا الحبيب ليواآب التطور العلمي في العالم
 

  األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
  

تهدف الكلية من خالل اقسامها العلمية ومراآزها البحثية الى تحقيق االتي من خالل خطتها العلمية 
  :   والتي يمكن ايجازها بالنقاط االتية 

 دراسات عليا لمنح  شهادة الماجستير و شهادة الدآتوراه بمختلف التخصصات فتح •
 .الزراعيه

 وضع خطه بحثيه سنويه تنفذ من خاللها مجموعه من البحوث العلميه التي تساهم في  •
تطوير واقع االنتاج الزراعي ومعالجة المشاآل و المعوقات التي تعيق تقدم العمليه 

 .الزراعيه في البلد
 مبدأ الجامعه في خدمة المجتمع وذلك من خالل اقامة الدورات و الندوات العلميه  تطبيق •

التخصصيه لمنتسبي الدوائر الزراعيه في القطر والعاملين في االنتاج الزراعي الخاص 
و القيام بالزيارات الميدانيه للحقول الزراعيه من قبل منتسبي الكليه لالطالع بشكل 

 .علميه الحديثه في ادارة العمليه الزراعيه في تلك الحقولمباشر على تطبيق االسس ال
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 المشارآه الفعاله لمنتسبي الكليه في المؤتمرات العلميه والندوات والدورات التي تعقد  •
داخل القطر وخارجه بهدف رفع الكفاءه العلميه للتدريسيين ومواآبة التطور العلمي 

 .النباتيالحاصل في المجال الزراعي بقسميه الحيواني و 
 تقديم المشوره العلميه للعاملين في العمليه الزراعيه وتقديم الحلول العلميه لجميع  •

المعوقات والمشاآل التي تعترض تقدم وتطوير العمليه الزراعيه من خالل المكتب 
 االستشاري الزراعي

ضيه  زيادة عدد االقسام العلميه في الكليه وبما يتالئم و احتياجات المنطقه وبما يقت •
 التطور العلمي المستقبلي

اآمال المختبرات العلمية القسام  الكلية وتجهيزها باالجهزة الحديثة والمتطورة بما يلبي  •
حاجة البحث العلمي لالرتقاء باالداء العلمي للباحثين والطلبة  من خالل اجراء البحوث 

تخصص ملم والتجارب المختبرية والمشاريع العلمية وهذا يؤدي الى تخرج  آادر م
بالمعرفة االساسية للعلوم الزراعية وتطبيقاتها العملية بما يصب في خدمة التنمية 

  الزراعية في القطر

انشاء الحقول الحيوانية المختلفة من حيث المباني وتوفير الحيوانات المطلوبة وانشاء  •
ية البيوت الزجاجية  وانشاء معمل هندسي لتصليح وصيانة االالت الزراعية في الكل

  وتوسيعه ليقدم خدماته الى الفالحين والمزارعين 

 تطوير  مكتبة الكلية  وتعزيزها بالمكتبة االلكترونية واالنترنيت •

 بناء منشات  ترفيهية ورياضية  في الكلية •

تفعيل العمل بالزمالت والبعثات وزيادة عددها لدراسة الماجستير والدآتوراه والمشارآة  •
 سين خارج القطربالدورات التدريبية للتدري

 اصدار مجلة العلوم الزراعية لجلمعة بابل •

 .التوامة مع الجامعات العلمية بما يخدم المسيرة العلمية •
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  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
 مع آلفها التخمينية

 
-1020(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-ا

2020( 
 
  .البدئ بتنمية قدرات الكادر التدريسي الموجود في الكلية من خالل الدورات و االيفادات البحثية ) 1
  )  مليار دينار عراقي6(فتح قسم وقاية نبات في الكلية وبكلفة تخمينية تبلغ -2
  )مليار دينار عراقي3(اتمام مستلزمات الحقول الزراعية في الموقع الجديد وبكلفة ) 3
 فتح الدراسات العليا ) 4
 

-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة-ب
2020( 

 
  مليون دينار عراقي 500محطة أنواء جوية  وبكلفة تخمينية  )1
  مليون دينار عراقي 600محطة أبحاث زراعية وبكلفة تخمينية  )2
 . مليون دينار عراقي 500لفة تخمينية إنشاء مرآز متخصص للتقانات الحيوية الزراعية وبك )3
 . مليون دينار عراقي 500مرآز متخصص للتلقيح االصطناعي و نقل االجنة  وبكلفة تخمينية  )4
  مليار دينار عراقي 10استكمال فتح اقسام الكلية المطلوبة وبكلفة تخمينية  )5
 . االستمرار بتقوية القدرات من خالل الدورات و االيفادات  )6
  

-2010( ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطةالمشاريع-ج
2020(  

 مليار دينار 10بكلفة تخمينية )( بطاطا، تربة ، .نخيل ، الذرة الصفراء( المراآز المطلوبة  )1
 ) عراقي

بكلفة تخمينية () المرادية ( حقول انتاجية و معمل البان و معمل بتموس في الموقع المستملك  )2
  )  مليار دينار10

   .اتمام وضع الخارطة البيئية لمحافظة بابل  )3
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الخطة الستراتيجية لكلية   :3.3.14
 االدارة واالقتصاد
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  

    للكليةالرؤيا والرسالة متوفرة •
يم   • ة الق شفافية(منظوم ل وال ي العم الص ف اإلخ

 .موجودة في الكلية) فؤ الفرصوالعدالة وتكا
 .اإلبداع والتميز موجود في الكلية •
 العمل الفرقي موجود في الكلية •
 .الوعي البيئي متوفر في الكلية •
  .األفضل واألجدر محور العمل في الكلية •
  .وجود المعايير لالعتماد العام والخاص  •
  .توافق بين البرامج وسوق العمل في الكليةوجود  •
ةت • ي الكلي وفر  ف طت ستوعب الخط ي ت اهيم الت  المف

صال  ( ارات االت سياسة ومه ة وال ة والعولم ...البيئ
  ) .الخ

ا • وب وتكنولوجي تخدام الحاس ضمن اس اهج ت المن
  المعلومات وسوق العمل

  .حالة المختبرات العلمية جيدة  •
سب • دريس ح ة الت ضاء هيئ ار أع ضل اختي يف

  .االختصاص واالحتياج المطلوب
  .تلكون قدرات جيدة أعضاء هيئة التدريس يم •
شارات • الل االست ن خ ي م ع المحل دم المجتم يخ

  والدورات 
ة ورسالة              • ة رؤي ة تطرح في بداية آل عام  للطلب الكلي

  .ومرافقها الخدمية 
ة • ة الطلب النشاط التربوي المتميز للكلية يتضمن توعي

ًا رهم أخالقي ستوى تفكي وض بم يفهم والنه وتثق
ح الفريق واحتراموسلوآيًا وتوجيههم نحو العمل برو    

سياسي الرأي والرأي اآلخر واالبتعاد عن التعصب ال
  .واإلقليمي والعشائري والديني 

   
  
اإلجراءات للتفرغ العلمي جيدة وحسب قانون  •

23  
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  .لدينا مشروع قسم إدارة البيئة •
سكن • ن م ة م ة للطلب ة الحالي ستلزمات الخدماتي الم

  متوفرة بشكل جيد 
ع سوق • سجم م ة تن ة للطلب ة والتقني ارات المهني المه

  .العمل
  د وفق األصولالهيكل التنظيمي مع •
دد   • وظفين ج ة لم د الحاج راءات عن تم اإلج سبت ح

  .المالك المصدق 
تقييم قدرات العاملين يتم من خالل استمارة معدة  •

وشحذ هممهم وإآسابهم خبرات إضافية في مواقع 
  .جديدة 

  .اهتم المالك بالتعيينات الجديدة •
ديتم • ة والح  توحيد الرواتب واألجور وفق أسس ثابت

  .عقود من التعيين ب
 . االحتساب  للساعات اإلضافية يتم •
تثمارية • ز االس رادات المراآ ادة إي راءات  لزي اإلج

 .والعلمية ال تزال في طور اإلنشاء
تم  • لي شاريع داخ صادية للم دوى اقت ة ج داد دراس إع

   .الكلية
تم  • راتي ي مختب ودة ف ة الموج زة العلمي رد األجه ج

  الكلية 
  .ن البيئة مناهج فصوًال دراسية عالتضمين تم  •
اهيم ي • رح مف وادتم  ط دوير الم ادة ت إع

تيك( ار) الورق،الزجاج،المعادن،البالس ي اإلط ف
   النظري

اإلجراءات لترشيد استهالك المياه والطاقة والورق  •
  موجودة بشكل يحتاج الى اهتمام أآثر

  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

  ال توجد حوافز للتدريسيين •

  ضعف االهتمام في البيئة •
.ال توجد معايير واضحة الختيار القيادات العلمية  •
  صعوبة تحديد معنى التميز •
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شريعات • ي الت ة ف ة للطلب شارآة فعال د م ال توج
  .والقرارات المتعلقة بشؤونهم 

المتابعة  للطلبة بعد التخرج خاصة في مواقع ضعف  •
  عملهم

وير • ى تط اج ال وظفين تحت ات للم درات واإلمكان الق
  وتأهيل 

درا • ة والق رات الحالي ؤهالت والخب افيةالم ت اإلض
ة سؤوليات المتعلق ام والم ا المه ي تتطلبه األخرى الت
ذا ددة في ه بالمناصب اإلدارية تحتاج الى دورات متع

  .المجال
نيالتطبيق إلدارة الجودة الشاملة      • ر م ى الكثي اج ال حت

  ثقافة الجودة لتقديم األفضل
ود • دم وج ىع ات عل رض الغرام راءات  لف  إج

  نظافتها  والكليةالمتجاوزين على بيئة 
ديقة • واد ص ات وم تخدام منتج راءات الس د إج ال توج

املين في ان الع سامة ألم ر ال للبيئة مثل المنتجات غي
  .المختبرات وألسباب بيئية 

ة • سام العلمي ال توجد إجراءات إلدخال العاملين في األق
ادة والمختبرات دورات تأهيلية في المجال البيئي لزي

ةقدراتهم على التعامل مع األجه      واد المختبري زة والم
 .بطريقة أمينة ال تسبب األذى لهم أو للبيئة المحيطة 

  

سجم • ي ال ين شاريع البحث العلم ى م اق ا عل اإلنف
 .مع ما يقدمه الباحث

  طول إجراءات الترقية العلمية •
يئات والمنظمات المحلية مع اله العالقة ضعيفة •

  .والدولية 
عف  • يض صناعي المحل اع ال ع القط ات م العالق

ي      ث العلم ال البح ي مج دولي ف روف الن وال ظ
  .البلد األمنية ال تسمح بذلك

العالقة  مع الوزارات والمؤسسات ضعف  •
  .الرسمية المعنية بالتطوير والبحث العلمي 

 العالقات مع الجامعات ومراآز البحوث ضعف •
عربية واألجنبية في مختلف حقول البحث ال

  والتطوير

 .نفتقد الى ضوابط التميز •
شجيع استثمار القطاععدم وجود     • اإلجراءات  لت

(الخاص داخل الحرم الجامعي في مجاالت عديدة        
  ) الخ..إسكان الطلبة،مطاعم،

عف  • تثمارض ندوق االس شاء ص راءات إلن اإلج
  .ولجنة االستثمار في الجامعة 

ود  • دم وج صيلية ع ة تف داد خط راءات إلع اإلج
تثمار ندوق االس وال ص ف أم شغيل وتوظي لت

  .وتنمية موارده 
ود  • دم وج ةع رادات الجامع ادة إي راءات لزي  اإلج

دمات مان الخ ق وض ور المراف ن أج ة م المتأتي
  .المختلفة 

 اإلجراءات  لفتح قنوات اتصال مع عدم وجود •
المؤسسات والشرآات داخل العراق وخارجه 

 على تبرعات وهبات سنوية ثابتة لدعم للحصول
  ميزانية وبرامج الجامعة المختلفة

ال توجد في الوقت الحاضر إجراءات  لتقييم  •
شامل للمبعوثين وتخصصاتهم للحد من االيفادات 

العشوائية الزائدة عن حاجة التخصصات 
  والبرامج األآاديمية

ة شاملة تتضمن أهدافعدم   • اعتماد سياسة بيئي
  .رات أداء بيئي بيئية ومؤش
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  . برنامج توعية بيئية عدم وجود •
ة      عدم   • ISO 14000(تطبيق أنظمة اإلدارة البيئي

  .في الجامعة ) 
ة في • ة البيئ القيام بالمراجعة البيئية السنوية لحال

  .الجامعة موجودة بشكل على الورق
  . برنامج وعي بيئي في الجامعة عدم وجود •
  رابط الكتروني بيئيعدم وجود •
ةودعدم وج  • ات النظيف  اإلجراءات الستخدام التقني

  .بيئيًا في األقسام العلمية والمختبرات 
  

  
ة • اليب حديث صلبة بأس ات ال د إدارة المخلف ال توج

  .وبطرق متكاملة 
ة • صات المالي ادة التخصي راءات لزي د إج ال توج

  .لألغراض البيئية المختلفة 
  الثقافة البيئية غير موجودة •
  

     

   رؤية الكلية
آليات اإلدارة واالقتصاد على المستوى الحكومي والخاص حتى عام  مع والتنافس تواصللا

الرصانة في الهيكل واألخذ بالتطورات التي شهدتها الجامعات والمعرفة  تكامل  من خالل 2020
العالمية بخصوص مناهج العلوم اإلدارية واالقتصادية وإعداد آوادر متخصصة من ذوي المعارف 

المتقدمة وخاصة في المجاالت اإلدارية والمالية والنقدية والمصرفية والبيئية والمهارات 
أهداف األلفية للقرن باتجاه والمعلوماتية لرفد دوائر الدولة لتعزيز المسيرة العلمية والتنموية 

  . الواحد والعشرين
  

  رسالة الكلية 
 .الريادة في خدمة المجتمع عبر تميز ثقافي وعلمي وبحثي  •
وادر علمية تتمتع بمستويات قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا وتلبي متطلبات تخرج آ •

 .سوق العمل 
تزويد الطالب بأصول المعرفة الحديثة وطرائق البحث العلمي المتقدمة والقيم الرفيعة  •

 .وتنمية شخصيته مما يجعله قادرًا على االبتكار والتحدي 
 .ء االتجاهات المعاصرة تطوير المناهج الدراسية وتحديثها في ضو •
 تعزيز الصلة مع المجتمع من خالل فتح دورات تخصصية في مختلف المجاالت ذات الصلة  •
 .تأهيل الخريج المتخصص والملم باألسس النظرية والتطبيقية للعلوم اإلدارية واالقتصادية  •
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ليكونوا تأهيل الباحثين العلميين ، توفر فيهم األسس الصحيحة للبحث العلمي والتطوير  •
 .قادرين على تطوير حرآة البحث العلمي في القطر 

تأهيل الخريجين المتميزين القادرين لالنخراط في الدراسات العليا للمساهمة بشكل فعال  •
 .للعلوم اإلدارية واالقتصادية في القطر 

تدعيم التعاون بين الكلية والكليات األخرى ومراآز البحث العلمية والمجتمع وعلى  •
 .يين المحلي والدولي المستو

 األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
أن تكون الكلية رائدة في تهيئة البيئة الجامعية التي تلبي تطلعات طلبة البلد والطلبة  •

العرب واألجانب وتعزيز النشاطات الطالبية وترقى بمستوى تفكير الطلبة علميًا 
 .وأخالقيًا وسلوآيًا 

 حيث اعتماد وتطوير معايير أدائية لقياس المستوى العلمي أن تكون الكلية رائدة من •
 .والتطبيقي لطالب الجامعة من خالل معايير االعتماد العالمية للجامعات 

تهيئة مالآات في اإلدارة واالقتصاد للعمل في القطاع العام والخاص بمهارات تمكنهم  •
 .من ممارسة العمل في المنظمات الصناعية والخدمية 

الكلية رائدة في البرامج البحثية والمشارآة مع المؤسسات العلمية والبحثية أن تكون  •
 .عل المستوى المحلي والدولي 

فتح مراآز للبحوث اإلدارية لغرض تناول المشاآل التي تواجه القطر حاليًا ومستقبًال  •
والسعي الجاد الى مشاريع بحثية عربية ودولية تساهم في تذليل العقبات التي تواجه 

 .لبحث العلمي الى حد آبير ا

  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
 مع آلفها التخمينية

  
-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-ا

2020( 
  .انشاء بناية الكلية -1
 تاهيل تدريسي و موظفي الكلية -2

-2010(لثالث سنوات ضمن الخطةالمشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل ا-ب
2020( 

  تزويد الكلية باألجهزة والمعدات  -1
 االستمرار بتاهيل تدريسي و موظفي الكلية -2

-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة-ج
2020( 

  تزويد الكلية باألجهزة والمعدات -1
  االستمرار بتاهيل تدريسي و موظفي الكلية-2
 ح مراآز للبحوث اإلداريةفت -3
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الخطة الستراتيجية   :3.3.15
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  

  توجد رؤية ورسالة واضحة للكلية 
اإلخالص في العمل (توجد منظومة القيم   

 ) والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص
  . من  اإلبداع والتميزهنالك حاالت فردية 
يوجد عمل فرقي متمثل بفرق حمالت اللقاحات  

  والعالجات
 .أقسام داخلية إلسكان الطلبة وجود 
 البقاء لألفضل واألجدر إلى حد ما  
  . المعايير لالعتماد العام والخاصوجود 
المناهج الدراسية يتخللها الحاسوب  

وتكنولوجيا المعلومات لكن لم يكن لسوق 
  ي المنهجالعمل دور ف

  توجد وسائل حديثة في التعليم مثل الداتا شو 
  حالة المختبرات العلمية جيدة 
عن طريق تتم خدمة المجتمع المحلي جيدة   

تقديم االستشارات وإقامة الندوات والدورات 
  العلمية

يتم عقد ندوات بشكل مستمر  لتوعية الطلبة  
وتثقيفهم والنهوض بمستوى تفكيرهم أخالقيًا 

وتوجيههم نحو العمل بروح الفريق وسلوآيًا 
واحترام الرأي والرأي األخر واالبتعاد عن 

التعصب السياسي واإلقليمي والعشائري 
 .والديني

محاولة تطوير المهارات المطلوبةللطلبة توجد  
 .لتلبية متطلبات سوق  العمل

وجود مؤهالت وخبرات جيدة التي تتطلبها  
ب المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمناص

 .اإلدارية
الكلية تعمل على تطبيق إدارة الجودة الشاملة  

  وهي في بداية هذا العمل
 يقيم الموظفين باستمرار ويكافأ ويشكر المتميز 
هنالك خطة  موضوعة  حسب حاجة الكلية  

   
عضاء هيئة التدريس بإجراءات يتم تعيين أ 

  مرآزية  من قبل الوزارة
  إجراءات الترقية العلمية مرآزية جيدة 
االجراءات لتوحيد الرواتب واألجور مرآزية  

  وموحدة وفق أسس ثابتة
يتم تقييم حاجات الجامعة الفعلية للموظفين  

وفق الهيكلية العلمية واإلدارية بهدف الحد من 
وعًا بالحاجات التعيينات وربطها آمًا ون
  الحقيقية ومتطلبات العمل
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لتقييم شامل للمبعوثين وتخصصاتهم للحد من 
االيفادات العشوائية الزائدة عن حاجة 

  .ديميةالتخصصات والبرامج األآا
االحتساب للساعات اإلضافية حسب التعليمات  

  وجداول الدروس
األجهزة العلمية الموجودة في مختبرات الكلية  

  مجرودة ومسجلة وداخلة مخزنيًا
اآلالت واألجهزة الدقيقة  الموجودةفي  

مختبرات الكلية تصان باستمرار ويصلح 
  العاطل

  ةيلكهنالك اهتمام بحدائق ال 
  
  
  
   

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

  ضعف مستوى الوعي البيئي 
  .لم يكن سوق العمل  يستوعب الخريج 
 التوجد خطط دراسية متكاملة تستوعب مفاهيم 

البيئة والعولمة والسياسة ومهارات االتصال (
 ).الخ...

القدرات ألعضاء هيئة التدريس ليس  
  ببالمستوى المطلو

التوجد حوافز في آليتنا لعدم وجود موارد  
  .مالية

ضعف المساهمة الشخصية  في مشاريع حماية 
  البيئة المحلية والدولية

التوجد معرفة واضحة للطلبة برؤية ورسالة  
 الكلية وبرامجها األآاديمية ومرافقها الخدمية 

البرامج والندوات لتوعية الطلبة وتثقيفهم في  
  متها محدودة جدًامجال البيئة  واستدا

محدوديةاالجراءات للتعامل مع الطلبة  
  المتفوقين والمبدعين  وتقتصر على التشجيع

اليوجد دور للطلبة في التشريعات والقرارات  
المتعلقة بشؤونهم ولهم دور محدود في بعض 

 .األمور البسيطة من خالل ممثلهم
التوجد متابعة للطلبة بعد التخرج خاصة في  

اإلجراءات للتفرغ العلمي ليس بالمستوى  
 المطلوب

اإلجراءات الختيار القيادات العلمية ليس  
  بالمستوى المطلوب

ات محددة الختيار التدريسي التوجد إجراء 
  المتميز والباحث المتميز

اإلنفاق على مشاريع البحث العلمي مرآزي  
  ودون المستوى المطلوب

 عدم وجود الدعم  للبحوث البيئية 
ضعف العالقة مع الهيئات والمنظمات المحلية  

  والدولية 
 ضعف الدعم للمراآز العلمية والبحثية  
عي المحلي ضعف العالقات  مع القطاع الصنا 

  والدولي في مجال البحث العلمي 
ضعف العالقة  مع الوزارات والمؤسسات  

 الرسمية المعنية بالتطوير والبحث العلمي 
التوجد عالقة مع الجامعات ومراآز البحوث  

العربية واألجنبية في مختلف حقول البحث 
  .والتطوير

التوجد إجراءات مهمة إلدارة بيئة الجامعة  
نظافتها وتقتصر على أمور والمحافظة على 
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  مواقع عملهم 
الهياآل التنظيمية الحالية التتوافق مع رؤية  

 .ورسالة الكليةوغاياتها اإلستراتيجية
محدوديةالقدرات واإلمكانات للموظفين في  

مجاالت عديدة أهمها اإلدارة والجودة 
وتكنولوجيا المعلومات ومهارات االتصال 

  واللغة اإلنجليزية
 لتضمين ةعدم وجود آليات عمل في الكلي 

 . دراسية عن البيئةمناهجها فصوال
محدودية االجراءات الستخدام منتجات ومواد  

صديقة للبيئة مثل المنتجات غير السامة المان 
  .العاملين في المختبرات وألسباب بيئية 

( عدم وجود االجراءات إلعادة تدوير المواد  
في اإلطار)البالستيك،المعادن ، الزجاج ،الورق 
 .أو العملي  النظري

جراءات الستخدام التقنيات النظيفةعدم وجود اال 
  .بيئيا في األقسام العلمية والمختبرات 

ضعف االجراءات لترشيد استهالك المياه  
  .والطاقة والورق 

عدم وجود االجراءات إلدارة المخلفات الصلبة  
  .بأساليب حديثة وبطرق متكاملة 

عدم وجود االجراءات إلدخال العاملين في  
تبرات دورات تاهيلية في األقسام العلمية والمخ

المجال البيئي لزيادة قدراتهم على التعامل مع 
األجهزة والمواد المختبرية بطريقة أمينة 

  .التسبب األذى لهم أو للبيئة المحيطة
  

 بسيطة
التوجد إجراءات لتشجيع استثمار القطاع  

الخاص داخل الحرم الجامعي في مجاالت 
 ).الخ... إسكان الطلبة، مطاعم،(عديدة 

التوجد إجراءات النشاء صندوق االستثمار و  
  .لجنة االستثمار في الجامعة

التوجد إجراءات إلعداد خطة تفصيلية لتشغيل  
وال صندوق االستثمار وتنمية وتوظيف أم

  .موارده
التوجد إجراءات لتفعيل العالقة مع الشرآات  

والجامعات التي وقعت معها الجامعة اتفاقيات 
وعقود شراآة وذلك بهدف زيادة إيرادات 

  .الجامعة
التوجد إجراءات لفتح قنوات اتصال مع  

المؤسسات والشرآات داخل العراق وخارجه 
ات سنوية ثابتة للحصول على تبرعات وهب

  .لدعم ميزانية وبرامج الجامعة المختلفة
  

التوجد إجراءات لتفعيل االتفاقيات الموقعة مع  
الجامعات العالمية للحصول على منح دراسية 

  .للموفدين
التوجد إجراءات لتحصيل االلتزامات  

والغرامات المترتبة على الموفدين المخالفين 
  لقرارات وعقود اإليفاد

ءات لزيادة التخصيصات المالية ضعف االجرا 
 .لألغراض البيئية المختلفة 

ال توجد إجراءات محددة لفرض الغرامات على  
 المتجاوزين على بيئة الجامعة ونظافتها 

عدم  اعتماد سياسة بيئية شاملة تتضمن  
  . أهداف بيئية ومؤشرات أداء بيئي

 .ضعف التوعية البيئية  
 ISO(عدم تطبيق أنظمة اإلدارة البيئية  

  .في الجامعة ) 14000
محدوديةالقيام بالمراجعة البيئية السنوية لحالة  

 .البيئة في الجامعة
  .عدم وجود برنامج وعي بيئي في الجامعة 
 .عدم وجود رابط الكتروني بيئي   
   



 250

  الكلية رؤية
     

 يضاهي نظائرها في الكليات جامعة بابل ذات مستوى – نأمل بان تكون آلية الطب البيطري 
 وذلك من خالل الرصانة العلمية والمستوى المرموق الذي ستصل إلية 2020العلمية بحلول 

  .إن شاء اهللا من خالل التواصل المعرفي والتكامل المنهجي
  

 الكلية رسالة
 
إعداد أطباء بيطريين من حملة شهادة البكالوريوس والشهادات العليا في تخصصات الطب  •

 .البيطري 
الثروة الحيوانية من األمراض المختلفة وإتباع الطرق العلمية في المساهمة في حماية  •

 .التشخيص والسيطرة 
 السيطرة على األمراض المشترآة بين اإلنسان والحيوان •
 تطوير اإلنتاج الحيواني وإآثار الحيوانات بإتباع الوسائل العلمية الحديثة •
 بقًا لمعايير الجودة الشاملةتطوير المناهج الدراسية وتحديثها وفقًا للتطور العالمي وط •
 تنمية وتطوير القدرات العلمية والبحثية واإلدارية بالكلية •
توطيد أواصر العالقة بين الكلية والمجتمع عن طريق تقديم االستشارات والخبرات العلمية  •

 للمربين والمنتجين
 .ًاتثبيت أواصر التعاون بين الطلبة والكليات المناظرة مع مستوى البلد أو عالمي •

  

 األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
  

 ن تكون الكلية رائدة في نشر الثقافة المؤسسية المعتمدة على رؤية الكلية ورسالتهاأ 
تهيئة بيئة جامعية تحقق تطلعات الطلبة ونجذب الدارسين فيها من الطلبة العراقيين  

 والعرب واألجانب
الجامعي وفق المعايير العالمية المعتمدة من أن تكون الكلية مطبقة لمعايير جودة التعليم  

 قبل الدول المتقدمة
أن تحقق الكلية آافة المهارات المطلوبة التي يجب أن يكتسبها الطبيب البيطري والتي تلبي  

 حاجات سوق العمل
أن تكون الكلية رائدة من حيث اعتماد تطوير معايير أدائية لقياس المستوى العلمي  

لية من خالل تحقيق معايير االعتماد العالمية للكليات في جميع البرامج والتطبيقي لطالب الك
 والمجاالت االآاديميية

أن تكون الكلية رائدة في مجال االستثمار واستغالل المشاريع اإلنتاجية مما ينعكس مع  
 الموارد المالية للكلية
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ة التي من شأنها أن تكون الكلية رائدة في مجال البحث العلمي وانجاز البحوث التطبيقي 
  .تنمية الثروة الحيوانية مما ينعكس على اقتصاد البلد 

أن تصبح الكلية رائدة في إعداد أطباء بيطريين من حملة شهادة البكالوريوس والشهادات  
  العليا في تخصصات الطب البيطري

لمية أن تساهم الكلية في حماية الثروة الحيوانية من األمراض المختلفة وإتباع الطرق الع 
 في التشخيص والسيطرة

 أن تكون قادرة في مكافحة األمراض المشترآة بين اإلنسان والحيوان 
 أن تلعب دور في حماية البيئة والحياة البرية 
 .أن تطور اإلنتاج الحيواني وإآثار الحيوانات بالطرق العلمية الحديثة 

  
  

  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
 ا التخمينيةمع آلفه

 
-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-ا

2020( 
   مليار دينار2 تكملة القاعات الدراسية                                  -1
   مليون دينار500 تكملة المختبرات الدراسية                               -2
  مليار دينار2راضي التابعة للكلية             تكملة االستمالآات لأل-3

 
-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة-ب

2020( 
   مليار دينار3 إنشاء مكتبة مرآزية                                  -1
   مليار دينار2 مخزن مرآزي                                          -2
   مليار دينار2 مختبر مرآزي لتشخيص األمراض                 -3
   مليار دينار8 أقسام داخلية للطلبة                                   -4
  مليار دينار2 بناء حقول للحيوانات الكبيرة والدواجن           -5
 
-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة-ج

2020( 
   مليار دينار4 إنشاء مستشفى بيطري متخصص                             -1
   مليار دينار2 إنشاء مزرعة لتربية األسماك                                  -2
   مليار دينار2 إنشاء مفقس لألفراخ                                             -3
   مليار دينار3دواجن                                              إنشاء مجزرة لل-4
   مليار دينار3 إنشاء مرآز متخصص للسيطرة على األمراض االنتقالية   -5



 252

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الخطة الستراتيجية   :3.3.16
 لكليةالتمريض 
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
    .للكليةتوجد رؤية واضحة  
 العدالة وتكافؤ الفرص متوفرة 
  اإلخالص في العمل والشفافية غير واضحة* 
 يوجد روح العمل الجماعي  
 جميع الخدمات متوفرة للطلبة  
  البقاء لألحسن 
 .توجد معايير االعتماد وموثقة رسميًا 
  .سوق العمل وةمتوافق برامج البكالوريوس  
توجد خطط دراسية تستوعب جميع المفاهيم  
البيئة والعولمة والسياسة ومهارات (علمية ال

 ).الخ...االتصال 
المناهج الدراسية حديثة جدًا وتستخدم الحاسوب  

  وتكنلوجية المعلومات
التقنيات المستخدمة في التدريس حديثة  

 واالمتحانات تواآب التطور العالمي 
  .المختبرات العلمية حديثة ومتطورة 
ة ومواآبة جيدالقدرات ألعضاء هيئة التدريس  

  للتطور
 جيدة تخدم االساليب في خدمة المجتمع المحلي 

المجتمع وتقدم االسشارات والتدريب للقطاعين 
  العام والخاص

 رؤيا ورسالة معروفة للطلبة و واضحة  
مستوى عالي للتثقيف والتوجيه لتوعية يوجد  

الطلبة وتثقيفهم والنهوض بمستوى تفكيرهم 
نحو العمل بروح أخالقيًا وسلوآيًا وتوجيههم 

 عن الفريق واحترام الرأي والرأي األخر واالبتعاد
 .التعصب السياسي واإلقليمي والعشائري والديني

المستلزمات الخدماتية للطلبة موجودة ولكن تحتاج  
 .الى تطوير واضح

االجراءات للتعامل مع الطلبة المتفوقين والمبدعين  
 جيدة 

عالية المستوى المهارات المهنية والتقنية  للطلبة  
ومتوفرة لُتسهيل انخراطهم في سوق العمل بعد 

ة مرآزياإلجراءات  لتعيين أعضاء هيئة التدريس  
 وبتوصية من الكلية

معتمدة وذات معايير اإلجراءات للترقية العلمية  
 جيدة

 مرآزية ذات اإلجراءات الختيار القيادات العلمية 
  .معايير عالية المستوى

اإلجراءات الختيارالتدريسي المتميز والباحث  
   مرآزية وذات معايير وجودة عاليةالمتميز

  والدوليةالعالقة جيدة جدًا مع المنظمات المحلية 
مع الجامعات ومراآز عالقة جيدة ومتطورةال 

البحوث العربية واألجنبية في مختلف حقول البحث 
  .والتطوير

يوجد سلم رواتب مرآزي وال توجد تعينات على  
 مالك العقود في آليتنا 

 هنالك اجراءات رسمية بقبول الطلبة بالبعثات 
توجد تعليمات واضحة بالحصول على منح دراسية  

 فدين للمو
االجراءات لتحصيل االلتزامات والغرامات المترتبة  

على الموفدين المخالفين لقرارات وعقود اإليفاد 
  .قسم القانوني في رئاسة الجامعةالمن صالحية 
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  .التخرج
الكلية مع رؤية ورسالة  توافقمل التنظيمي ك الهي 

 .وغاياتها اإلستراتيجية
المؤهالت والخبرات الحالية والقدرات اإلضافية  

األخرى التي تتطلبها المهام والمسؤوليات المتعلقة 
  ةبالمناصب اإلدارية موجودة ومعتمد

  رياظنالتطبيق إلدارة الجودة الشاملة موجود  
  تعامل خاصة مع المتميزينللاالجراءات جيدة  
توجد هيكلية علمية وفنية وادارية يعتمد عليها  

 تقييم الحاجات الفعلية للتعينات 
احتساب الساعات االضافية بحسب النصاب  

 .واستنادًا للقب العلمي
هزة يتم جرد سنوي وجرد تدقيقي بجميع االج 

العلمية في مختبراتنا ولم يتم الشراء اال في حالة 
  .حاجة بذلك 

 توجد فصول دراسية عن البيئة بمادة تمريض  
 صحة المجتمع

  التأآيد على ترشيد استهالك المياة والطاقة  
  الكهربائية والورق

  توجد اجراءات وقائية لسالمة العاملين 
  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

 مستوى الوعي البيئي رديء جدًا 
المساهمة الشخصية الحالية  في عدم وجود  

  لبيئة المحلية والدوليةمشاريع حماية ا
  التوجد حوافز مالية 
البرامج والندوات الحالية لتوعية الطلبة وتثقيفهم  

في مجال البيئة  واستدامتها قليلة وتكاد تكون 
 معدومة 

المشارآة  الحالية للطلبة في التشريعات والقرارات  
  .المتعلقة بشؤونهم رديئة وتكاد تكون معدومة

بة بعد التخرج خاصة في للطلةالمتابعة غير موجود 
  مواقع عملهم

القدرات واالمكانات غير متاحة للموظفين في  
مجاالت عديدة أهمها اإلدارة والجودة وتكنولوجيا 
  .المعلومات ومهارات االتصال واللغة اإلنجليزية

(  وجود االجراءات ا إلعادة تدوير المواد عدم   

  التفرغ العلمي غير واضح المعالم ومعقد 
 اإلنفاق قليل جدًا على مشايع البحث العلمي 
 لبحوث البيئيةلاليوجد دعم   
لعلمية للمراآز اال يوجد دعم واضح ومستقل  

 والبحثية 
 مع القطاع الصناعي العالقة ضعيفة المستوى 

  المحلي والدولي في مجال البحث العلمي 
مع الوزارات والمؤسسات لعالقة بطيئة التطورا 

 الرسمية المعنية بالتطوير والبحث العلمي
اإلجراءات الحالية إلدارة بيئة الجامعة والمحافظة  

  على نظافتها غير موجودة
الجراءات لتشجيع استثمار القطاع  اعدم وجود 

الخاص داخل الحرم الجامعي في مجاالت عديدة 
 ).الخ... إسكان الطلبة، مطاعم،(
 االجراءات النشاء صندوق االستثمار و عدم وجود 
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في اإلطار )البالستيك،المعادن ، الزجاج ،الورق 
 .النظريأو العملي 

 وجود االجراءات الستخدام التقنيات النظيفة عدم 
  بيئيا في األقسام العلمية والمختبرات

 وجود االجراءات إلدارة المخلفات الصلبة عدم 
  بأساليب حديثة وبطرق متكاملة

 وجود االجراءات إلدخال العاملين في األقسام عدم   
جال العلمية والمختبرات دورات تاهيلية في الم

البيئي لزيادة قدراتهم على التعامل مع األجهزة 
والمواد المختبرية بطريقة أمينة التسبب األذى لهم 

  .أو للبيئة المحيطة
  

  .لجنة االستثمار في الجامعة
 االجراءات لزيادة إيرادات المراآز عدم وجود 

 االستشارية والعلمية والصحية والبيئية
 االجراءات لتفعيل العالقة مع الشرآات  وجودعدم 

والجامعات التي وقعت معها الجامعة اتفاقيات 
 .وعقود شراآة وذلك بهدف زيادة إيرادات الجامعة

 االجراءات لفتح قنوات اتصال مع عدم وجود 
المؤسسات والشرآات داخل العراق وخارجه 

للحصول على تبرعات وهبات سنوية ثابتة لدعم 
 .رامج الجامعة المختلفةميزانية وب

ال توجد اجراءات لفرض الغرامات على  
 المتجاوزين على بيئة الجامعة ونظافتها 

اعتماد سياسة بيئية شاملة تتضمن أهداف عدم  
  . بيئية ومؤشرات أداء بيئي

 . وجود برنامج توعية بيئية عدم   
) ISO 14000( تطبيق أنظمة اإلدارة البيئية عدم  

  .في الجامعة 
القيام بالمراجعة البيئية السنوية لحالة البيئة عدم  

  في الجامعة
  . وجود برنامج وعي بيئي في الجامعةعدم   
 . وجود رابط الكتروني بيئي  عدم   
 وجود االجراءات النشاء الحدائق والمناطق عدم   

 في الجامعةالمفتوحة وادامة الموجود منها 
  وجود االجراءات للقيام بإجراءات الرصدعدم   

والمتابعة الدورية لتشخيص اإلشكاليات البيئية 
  .داخل الجامعة والعمل على معالجتها وتالفيها 

 وجود االجراءات لتشجيع المبادرة للتبليغ عدم   
البيئي من قبل منتسبي وطلبة الجامعة عن حاالت 
 .التلوث الطارئة وتبسيط اإلجراءات الخاصة بذلك 
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  الكليةرؤيا
 من اجل تلبية أهداف  وإغراض الرؤيا المستقبلية 2007ريض في جامعة بابل عام أسست آلية التم

  -:التي تتطلع آليتنا للقيام باالنجازات اآلتية

  . تعزيز نوعية الحياة في المنطقة  
توفير الفرص لألفراد من اجل الحصول على تعليمهم العالي بطريقة عالية من  

  . االآتفاء والفاعلية 
 العقلية لألفراد ونوعية الرغبة المستمرة لتقوية قابلياتهم لمعرفة توسيع المهارات 

المسببات ومسؤوليتهم في اتخاذ القرارات ذات العالقة لألمور التي يواجهونها في 
  . بيئة العناية الصحية ذات التغيير المتسارع 

تهيئة الخريجين لشهادات ذات آفاءة متوقعة تمكنهم من الحصول على شهادات  
  . في التمريضأعلى 

 . عرض البرامج التعليمية لتلبية حاجات األفراد في المنطقة  

  رسالة الكلية

هو الخبرة المعنوية للحياة الطولية والتي يمكن أن تكون دليل  رسالة الكلية بخصوص التعليم
إن العملية التعليمية تساعد على إتاحة الفرص للطلبة من اجل اآتساب . لمعرفة الذات 
  . الخبرات المعارف و

  رسالة الكلية بخصوص الطلبة-ا

  . للطلبة احتياجات تعليمية فردية وسياق تعليمي خاص لهم  
يجب أن يقدم التعليم للطلبة التنوع األآاديمي والتطور اإلبداعي من خالل الفرص  

  . التعليمية للطلبة 
م تعليم الطلبة في بيئة متفاعلة ومدعومة يسهل من اآتساب التعليم والمفاهي 

والنظريات الخاصة فضال عن آونه ضروريا للمبتدئين من المتدربين وان التعليم 
التمريضي يلبي الغرض التعليمي للطلبة الآتساب وتعلم تقديم العناية من خالل 

  . المنظور التطبيقي للممرض 
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  رسالة الكلية بخصوص العلوم والمعارف-ب

البسيطة إلى المفاهيم األآثر اآتساب العلوم يتم من خالل التدرج من المفاهيم  
  . تعقيدا 

  . التعليم التمريضي يحدث في مختلف المجاالت  
يتحقق التعليم التمريضي بالتعاون مع المرضى والعوائل وأعضاء فريق العناية  

  . الصحية 
إن زيادة الوعي بخصوص حاجات متطلبات المجتمع يكون من خالل تبني  

 . تنوعة التمريض الدوار ووظائف ومسؤوليات م

  

  رسالة الكلية بخصوص الخريجين-ج

يستطيع الممرضين بعد حصولهم على الشهادة من تقديم العناية التمريضية باستخدام خطوات 
والتي تكون ) التقويم والتشخيص التمريضي والتخطيط والتقويم النهائي ( العلمية التمريضية 

الل المعايير الموضوعة من قبل المنظمات متالئمة مع القانون ومنظمة للعمل في هذا المجال من خ
  . المهنية للتمريض ومجلس التمريض األعلى في العراق 

  رسالة الكلية بخصوص الممرضين-د

يجب أن يرآز الممرضين على تقديم السالمة والشفقة فضال عن تقديم العناية  
  . التمريضية الشاملة 

  . ويل األمد يشارك الممرضون في تطوير المهنة من خالل التعليم ط 
يتعاون الممرضون مع األعضاء اآلخرين في فريق العناية الصحية من اجل تلبية  

  . حاجات العناية الصحية للمرضى والفرد والعائلة والمجتمع 

 األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
  :الهدف العام 

الخدمات الوقائية لتقديم " علميا"  تهدف الكلية إلى إعداد مالآات تمريضية مؤهلة تأهيال
   .والعالجية و التأهيلية للفرد والعائلة والمجتمع

  
  :األهداف الخاصة 

إعداد المالآات التمريضية المتمكنة من تقديم الرعاية التمريضية لكافة أفراد المجتمع على  
  .اختالف أعمارهم وبيئاتهم  في المجال الوقائي والعالجي ألسريري و ألتأهيلي

 .بة والخريجين على أتباع الخطوات العلمية في تقديم الرعاية التمريضية تنمية قدرات الطل 
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تمكين الطلبة والخريجين من فهم النظريات والمبادئ والعلوم التمريضية والصحية  
 .وتطبيقها  عند رعايتهم  للمريض آفرد للمجتمع 

 مختلف إعداد مالآات تمريضية لها القدرة على العمل بالتعاون مع الفريق الصحي في 
 .المؤسسات الصحية 

إعداد مالآات تمريضية لها القدرة على تخطيط وتنفيذ النظم الصحية على المستويين  
الوطني والعالمي وتقيم الرعاية الصحية والتمريضية لألفراد والمجتمع واالشتراك بهمة 

 .وفعالية في آل ما يؤدي إلى تنمية قدراتها المهنية لممارسة التمريض 
ات الخريجين على الربط الموضوعي بين ما تعلموه من علوم التمريضية وبين تنمية قدر 

 .المشاآل الصحية في القطر 
إعداد مالآات تمريضية قادرة على القيام بالبحوث العلمية التي تساعد على تحسين  

 .وتطوير مهنة التمريض في المستقبل 
 .األزمات والحاالت الخطرة إعداد مالآات تمريضية قادرة على قيادة الفريق الصحي في  
إعداد مالآات تمريضية قادرة على تدريب المالآات التخصصية بما يتلق بجميع اإلجراءات  

 .الوقائية والعالجية والتأهلية للممرضين بالمستويات األدنى 
إعداد مالآات تمريضية قادرة على التكليف والعمل تحت أيه ظروف داخل        الوطن و  

 .خارجة 
  
  
  

  تحقق األهداف التنموية والبيئيةديد المشاريع التيتح
 مع آلفها التخمينية

-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة  - أ
2020(  

 
  الكلفة التخمينية  اسم المشروع

مليون دينار 20000000  إآمال متطلبات افتتاح جميع المختبرات العلمية للطلبة-1
  عراقي

مليون دينار 30000000   متطلبات مجانية التعليمإآمال-2
  عراقي

 مليون دينار 50000000  إآمال متطلبات نواقص البنى التحتية ذات العالقة بالطلبة-3
  عراقي

تهيئة الكوادر التمريضية التخصصية لحملة الشهادات العليا لإليفاء للمتطلبات -4
  تمريضالدراسية على مستوى درجة البكالوريوس علوم في ال

/  
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المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن  - ب
  )2020-2010(الخطة

 
  الكلفة التخمينية  اسم المشروع

مليون دينار 50000000  افتتاح برنامج التعليم الموازي أو المسائي في الكلية-1
  عراقي

مليون دينار 10000000   استحداث وحدة البحوث التمريضية -2
  عراقي

لمساهمة الفعالة في تطوير و إعداد المناهج التمريضية باعتماد نظام الجودة ا-3
  الشاملة

 مليون دينار 30000000
  عراقي

 المساهمة في تأسيس المجلس األعلى في التمريض في العراق على أن تكون -4
  آليتنا هي المرآز الرئيسي في هذا المجلس

  

/  

ول على شهادة الماجستير في  استحداث برنامج الدراسات العليا للحص-5
  التخصصات التمريضية المختلفة 

  

مليون دينار 50000000
  عراقي

ات                -6 ات الخاصة في آلي  تأسيس مكتبة الكترونية متطورة ترتبط شبكيًا مع المكتب
  .التمريض على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي

مليون دينار 100000000
  عراقي

ة وأساتذة آليات التمريض العراقية خارج القطر ولفترة  تفعيل قرار تدريب طلب-7
خالل العطلة "  يوما60 يومًا خالل العطلة الصيفية للسنة الدراسية األولى و 20

  الصيفية للسنة الدراسية الثانية

مليون دينار 100000000
  عراقي

  
-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة-ج

2020(  
  

  الكلفة التخمينية  اسم المشروع
 استحداث دراسات العليا في الكلية للحصول على شهادة الدآتوراه في -1    

  التخصصات التمريضية المختلفة
مليون دينار 20000000

  عراقي
 العمل على استقطاب الكوادر التمريضية العربية واألجنبية لتدريب الكوادر -2

 .  المستجدات العلمية والعملية في مجال التخصص التمريضية العراقية على احدث
مليون دينار 50000000

  عراقي
 العمل على فتح مراآز التثقيف الصحي لغرض رفع الوعي الصحي  للفرد -3

 استحداث مراآز للتمريض المنزلي للمسنين لغرض تقديم -4والعائلة والمجتمع 
  رعاية تمريضية منزلية مقابل ثمن

ينار  مليون د30000000
  عراقي

 استحداث مراآز للتمريض المنزلي للمسنين لغرض تقديم رعاية تمريضية -4
  منزلية مقابل ثمن

 مليون دينار 30000000
  عراقي

 المساهمة الفعلية لمنتسبي الكلية وأساتذتها وطالبها من القيام باألدوار التي -5
 حالة االنتقاء ستناط بهم بعد إنشاء المستشفى التعليمي الجامعي لغرض تحقيق

الذاتي والحصول على تدريب فعال يضمن سالمة تقديم العناية التمريضية 

مليون دينار 50000000
  عراقي
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  . المتقدمة 
  
   استحداث المراآز التدريبية المذآورة في المجاالت اآلتية-6
  

  أخرى  األجهزة والمعدات  البنى التخمينية  اسم المشروع
الت  مرآز تمريض وتدريب الحا-أ

  الحرجة
مليار 5000000000
  دينار عراقي

مليون 200000000
  دينار عراقي

مليون 50000000
  دينار عراقي

 مرآز تمريض وتدريب العناية -ب
  المرآزة

مليار 5000000000
 دينار عراقي

مليون 500000000
  دينار عراقي

مليون 50000000
  دينار عراقي

ة   -ج دريب العناي ريض وت ز تم  مرآ

  ةالقلبية والقسطر

مليار 5000000000
 دينار عراقي

مليون 200000000
  دينار عراقي

مليون 100000000
  دينار عراقي

مليار 5000000000   مرآز تمريض وتدريب السكري-ء
 دينار عراقي

مليون 300000000
  دينار عراقي

مليون 100000000
  دينار عراقي

 مرآز تمريض وتدريب الديلزه -هـ
  وغسل الكلية

مليار 5000000000
 نار عراقيدي

مليون 500000000
  دينار عراقي

مليون 100000000
  دينار عراقي
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الخطة الستراتيجية   :3.3.17
 لكليةهندسة المواد
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  

لكلية بما يخدم مصلحة لتوجود رؤية و رسالة  •
  القادمةالكلية للفترة

هناك منظومة مترابطة تجمع اإلخالص في العمل و  •
  تكافؤ الفرص

  يتوفر في منتسبي الكلية  اإلبداع والتميز •
يوجد في الكلية من يتميز بجهد يختلف به عن باقي •

  المنتسبين
  هناك خدمة للطلبة آافة •
  هناك مستوى آافي للوعي البيئي •
يز  حسب اإلبداع والتميوجد بقاء لألفضل أو األجدر •
 هناك معاير لالعتماد العام والخاص •
هناك خطط داخل الكلية تهدف إلى االنفتاح على  •

الجامعات األجنبية و المؤسسات التعليمية بهدف 
تحسين المستوى العلمي و البيئي لطالب و 

  منتسبي الكلية
في الفترة األخيرة تم تحديث مناهج آلية هندسة  •

الذي يشهده المواد في ضوء التطور العلمي الكبير 
آما أن هناك توجه آبير. العالم و لتالئم سوق العمل

لزيادة أعداد المستفيدين من خدمة الحاسوب و 
  شبكة المعلومات

إن التقنيات المستخدمة في التدريس واالمتحانات  •
ومشاريع التخرج ال باس بها إال أنه توجد نية 

  لتحسينها
 قامت الكلية في الفترة األخيرة باعادة تاهيل •

المختبرات العلمية و جهزت باجهزة علمية تصل 
 دينار عراقي ضمن 649,000,000قيمتها الى  

  .خطة تنمية االقاليم التابعة لمحافظة بابل
اإلجراءات  الحالية لتعيين أعضاء هيئة التدريس  •

 جيدة
يتمتع الكادر التدريسي في الكلية بقدرات جيدة  •

  تمكنهم من أداء مهامهم بصورة جيدة

   
يوجد تعاون جيد مع الوزارات والمؤسسات  •

  الرسمية المعنية بالتطوير والبحث العلمي
توجد عالقات مع الجامعات ومراآز البحوث  •

البريد االلكتروني العربية واألجنبية عن طريق 
     .وهي بطور التطوير
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 من درجة 3 الكلية معامالت ترقية عدد أنجزت •
مدرس الى درجة استاذ مساعد حسب اإلجراءات 
المعمول بها حاليًا و روجت معاملتان للترقية من 

  .درجة مدرس مساعد الى درجة مدرس
على أساس يتم اختيار القيادات العلمية داخل الكلية •

  القدرة و التميز
لدى الكلية توجد معايير الكفاءة العلمية و اإلبداع   •

و التي على أساسها يتم اختيار الباحث أو 
  التدريسي الجيد

يوجد لدى الكلية مكتب استشاري يقدم خدماته  •
آما يوجد مبدأ . لدوائر الدولة و القطاعات الخاصة

آلية التعاون  المتبع لدى الكلية حيث تقوم الكلية 
بالعديد من الفحوصات العلمية للقطاعات المذآورة 

  أعاله
د نشاط داخل الكلية في تثقيف منتسبيها يوج •

  .بالوعي البيئي
توجد مساهمات في نشاطات بيئية محلية و بطور  •

  .التطوير
تم رفع مشروع دراسة الى جهاز التقييس و  •

  لمنح براءات االختراعالسيطرة النوعية 
حيث رفعت . الكلية تدعم أي مرآز علمي و بحثي •

دراسة الستحداث مرآز علمي في مجال 
  . للوزارة و بانتظار الردتكنولوجيانوالن

يوجد تعاون جيد بين الكلية و القطاع الصناعي  •
  .  المحلي في مجال البحث العلمي

توجد هناك لقاءات مستمرة مع طالب الكلية تهدف  •
  لتعريف الطلبة بكل أهداف الكلية و مرافقها   

توجد هناك ندوات نقاشية و مباشرة لتذليل  •
و اقامت روح التسامح بين الصعوبات و المشاآل 

  افراد الطلبة    
الندوات مستمرة خالل السنة الدراسية لتوعية  •

  الطلبة وتثقيفهم في مجال البيئة  واستدامتها
المستلزمات الخدماتية للطلبة جيدة و تسعى الكلية  •

  لالفضل
 أسماء طلبة متفوقين الى مشروع واعدون وتقدم •

  تم تكريمهم
يئة الطلبة بما يعزز احد أهداف الكلية هو ته •

  مكانتهم في سوق العمل
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مشارآة الطلبة عن طريق انتخاب الطلبة لمن  تتم •
  .يمثلهم في مجلس الكلية

  يوجد آادر قادر على تلبية روئ الكلية •
القدرات ملبية لمتطلبات الكلية في الوقت لحالي و  •

تسعى الكلية لتطوير آادرها عن طرق إشراك اآبر 
  .ج القطرقدر منهم في دورات خار

تطوير الخبرات في مجال اللغة االنكليزية و  •
  المعلوماتية

 أآدت ISOمنذ الخطوة األولى لتطبيق برنامج ألـ  •
أدارت الكلية المتعاقبة على ضرورة تطبيق هذا 

  .البرنامج و محاسبة المقصرين
تم في الوقت الحاضر إحضار عدد من الخريجين  •

و ترشيح أسماء ) اجر يومي(ضمن موضوع 
يدة على ضوء الدرجات الوظيفية المرسلة من جد

  .  الوزارة
 .يتم دعم و مكافأة المتميزين و محاسبة المقصرين •
اعتماد مبدأ الحوافز و المكافآت و توجيه خطابات  •

  الشكر و التقدير لشحذ همم المنتسبين
يوجد مكتب استشاري في الكلية ممكن من خالله  •

  عةزيادة إيرادات الكلية و بالتالي الجام
تم االتصال بجامعة اريغون األمريكية بشان تحديث  •

  المفردات و هي بصدد التطوير
لدى الكلية و على أساسها ) هيكلية(توجد دراسة  •

  .يتم رفع طلبات الحاجة للموظفين
هناك معرفة و دراية من قبل مسؤولي األقسام  •

العلمية داخل الكلية بالتخصصات المطلوبة و تم 
ماجستير (دراسات العليا رفع جدول فيما يخص ال

  للوزارة) دآتوراه+ 
ال يوجد لدى الكلية مخالفين لقرارات وعقود  •

  .اإليفاد
عات اإلضافية و حسب الضوابط ايتم حساب الس •

  .النافذة
اإلنفاق جيد على المواد المستهلكة لغايات التدريس  •

  .والبحث العلمي واألنشطة اإلدارية والطالبية
 لموجودات المختبرات تم اجراء عدد من الكشوفات •

االتصال " العلمية داخل الكلية و آذلك يجري حاليا
  بالكليات لمعرفة ما موجود عندهم لتجنب التكرار

هناك مساعي حثيثة داخل الكلية بجعل آافة اآلالت  •
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واألجهزة الدقيقة  الموجودة في مختبرات الكلية 
 صالحة لالستعمال

 توعية تسعى الكلية بصورة جادة القامة برنامج  •
  بيئية

 في وعي بيئييوجد برنامج جيد داخل الكلية لخلق  •
 الجامعة و هو بصدد التطوير

  في شان توجد توجيهات و عقوبات للمخالفين •
  .ترشيد استهالك المياه والطاقة والورق 

هناك عدة مطالبات من مسؤولين و موظفي الكلية  •
لعدة حاالت تلوث منها انبعاثات معامل الطابوق 

  .امعةحول الج
  
  
  
  
  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

كتروني ال يوجد رابط الكتروني عدا البريد االل •
 المرتبط مع الوزارة و الكليات و الجامعات األخرى

ضعف وجود آليات عمل في الكليات لتضمين  •
  .مناهجها فصوال دراسية عن البيئة

ضعف وجود اجراءات الستخدام التقنيات النظيفة  •
  بيئيا في األقسام العلمية والمختبرات

ضعف وجود اجراءات الستخدام منتجات ومواد  •
ل المنتجات غير السامة المان صديقة للبيئة مث

  العاملين في المختبرات وألسباب بيئية
ضعف وجود اجراءات إلدخال العاملين في األقسام  •

العلمية والمختبرات دورات تاهيلية في المجال 
البيئي لزيادة قدراتهم على التعامل مع األجهزة 

والمواد المختبرية بطريقة أمينة ال تسبب األذى 
  .لمحيطةلهم أو للبيئة ا

الورق ( عدم وجود اجراءات إلعادة تدوير المواد  •
في اإلطار النظري أو )البالستيك،المعادن، الزجاج ،

  .العملي
  

إن الدرجات الوظيفية قليلة حيث أن الكلية في طور  •
  البناء و تحتاج إلى آادر

   الدعم للبحوث البيئيةضعف •
توجد عالقات محدودة مع الهيئات والمنظمات  •

  لدوليةالمحلية وا
ضعف االجراءات  لتشجيع استثمار القطاع الخاص  •

إسكان (داخل الحرم الجامعي في مجاالت عديدة 
  ).الخ... الطلبة، مطاعم،

ضعف االجراءات  النشاء صندوق االستثمار و  •
  .لجنة االستثمار في الجامعة

ضعف االجراءات  إلعداد دراسات جدوى اقتصادية  •
  معةواثأر بيئية للمشاريع داخل الجا

ضعف االجراءات  لزيادة إيرادات المراآز  •
  االستشارية والعلمية والصحية والبيئية

ضعف االجراءات  لفتح قنوات اتصال مع  •
المؤسسات والشرآات داخل العراق وخارجه 

للحصول على تبرعات وهبات سنوية ثابتة لدعم 
  .ميزانية وبرامج الجامعة المختلفة

ت الموقعة مع ضعف اإلجراءات  لتفعيل االتفاقيا •
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الجامعات العالمية للحصول على منح دراسية 
  .للموفدين

عدم وجود اجراءات لتصنيع قطع الغيار والقوالب  •
والزجاجيات واعادة تدويرها في الورش الهندسية 

  والمختبرات والوحدات اإلنتاجية
عدم وجود اجراءات لفرض الغرامات على  •

  المتجاوزين على بيئة الجامعة ونظافتها
 اعتماد سياسة بيئية شاملة تتضمن أهداف عدم •

  .بيئية ومؤشرات أداء بيئي
) ISO 14000(عدم تطبيق أنظمة اإلدارة البيئية  •

  في الجامعة
عدم القيام بالمراجعة البيئية السنوية لحالة البيئة  •

 في الجامعة
ضعف  اجراءات إلنشاء الحدائق والمناطق  •

   في الجامعةمنهاالمفتوحة وادامة الموجود 
عدم وجود اجراءات إلدارة المخلفات الصلبة  •

  بأساليب حديثة وبطرق متكاملة 
ضعف وجود اجراءات لزيادة التخصيصات المالية  •

  .لألغراض البيئية المختلفة 
ضعف وجود اجراءات للقيام بإجراءات الرصد  •

والمتابعة الدورية لتشخيص اإلشكاليات البيئية 
  الفيهاداخل الجامعة والعمل على معالجتها وت

  
  
  
  

  

   الكليةرؤيا
آلية هندسة المواد آلية ريادية تخصصية تهدف إلى خلق جيل هندسي يعنى بثقافات المواد 

تتخصص الكلية في هندسة . الهندسية التقليدية و غير التقليدية و تحاآي حافات العلوم في العالم
هندسة ( متقدمة المعادن و السيراميك و البوليمر و تعمل على إستحداث أقسام هندسية

  ).النانوتكنولوجي و المواد الذآية و المواد المرآبة المتقدمة
  

   الكليةرسالة
تعنى آلية هندسة المواد بكل ما يتعلق بالمواد الهندسية تصميمًا و تصنيعًا و إبتكارًا و إختيارًا من 

خصص يتالئم و أجل النهوض بمستوى الصناعة في البلد، و تقدم خدماتها لسوق العمل آون إن الت
  .حاجة السوق و المنظمات الصناعية 
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  :األهداف التفصيلية التنموية و البيئية
تهدف الكلية إلى تهيئة مهندسين مؤهلين بمهارات تمكنهم من ممارسة العمل في مجاالت هندسة  

المواد المعدنية و الالمعدنية وتشمل تصميم وتنفيذ المسبوآات والملحومات وشتى عمليات 
يع واختيار المواد الهندسية وتحضيرها لقطاعات الصناعة والتعامل الحراري والميكانيكي التصن

وتشكيل المعادن إضافة الختبارها وفحصها وتحسين خواصها آما تختص الكلية في دراسة المواد 
ل السيراميكية واللدائن والمواد المرآبة تصميمًا وتصنيعيًا وانتاجًا وآافة ما يتفرع عنها من تعام

  .حراري وميكانيكي
آما تهدف . سنويًا لمواآبة حاجة سوق العمل% 20وتهدف الكلية إلى زيادة عدد الخريجين بنسبة 

  :الكلية إلى إنشاء آلية هندسية متخصصة بمختبراتها و تتضمن
  .إنشاء بناية خاصة بالعمادة و أقسامها اإلدارية و العلمية 
  .إنشاء قاعات دراسية للطلبة 
  .سية و توسيع المختبرات العلميةبناء ورش هند 
  .إنشاء حدائق و متنزهات 
  .إنشاء نادي للتدريسيين و الطلبة 
  .إنشاء قاعة رياضية 

  

تحديد المشاريع التي تحقق األهداف التنموية و 
  :البيئية مع آلفها التخمينية

  
 -2010( المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة -أ

2020:(  
  
 مليار دينار 6(إنشاء بناية خاصة بالعمادة و أقسامها اإلدارية و العلمية وبكلفة تخمينية تبلغ . 1

  ).عراقي
من إحتياج الكلية و بكلفة % 20رفد الكلية بأجهزة حديثة ضمن إختصاص الكلية بنسبة . 2

 ). مليون دينار عراقي350(تخمينية تبلغ 
  ). مليون دينار عراقي200(متخصصة و بكلفة تخمينية إنشاء بناية ورشة هندسية ميكانيكية . 3
% 20شراء معدات تشغيل ميكانيكية خاصة بالورش الهندسية لتلبية متطلبات الكلية و بنسبة . 4

  ). مليون دينار عراقي200(من إحتياج الكلية و بكلفة تخمينية 
  .تفعيل عمل المكتب اإلستشاري من خالل آلية التعاون. 5
% 20در التدريسي من خالل البعثات و الزماالت الدراسية في جامعات رصينة بنسبة تأهيل الكا. 6

  .من إحتياج الكلية 
تطوير الكادر التدريسي من خالل إيفادات لجامعات و مؤسسات رصينة بهدف تنمية قدراتهم . 7

  .من إحتياج الكلية% 20العلمية و بنسبة 
% 20رات تطويرية داخل و خارج العراق و بنسبة تدريب الكادر الفني و اإلداري و زجهم بدو. 8

  .من إحتياج الكلية



 268

من إحتياج الكلية و % 20تطوير المكتبة العلمية للكلية من خالل توفير مصادر حديثة و بنسبة . 9
  ). مليون دينار عراقي60(بكلفة تخمينية 

  
  
 المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل ثالث سنوات ضمن الخطة -ب
)2010- 2020:(  
  
  %.30زج الخريجين الجدد ببرامج البعثات و الزماالت الدراسية بنسبة . 1
من إحتياج الكلية و بكلفة % 50رفد الكلية بأجهزة حديثة ضمن إختصاص الكلية بنسبة . 2

  ). مليون دينار عراقي875(تخمينية 
% 50لكلية و بنسبة شراء معدات تشغيل ميكانيكية خاصة بالورش الهندسية لتلبية متطلبات ا. 3

  ). مليون دينار عراقي500(من إحتياج الكلية و بكلفة تخمينية 
% 50تأهيل الكادر التدريسي من خالل البعثات و الزماالت الدراسية في جامعات رصينة بنسبة . 4

  .من إحتياج الكلية
قدراتهم تطوير الكادر التدريسي من خالل إيفادات لجامعات و مؤسسات رصينة بهدف تنمية . 5

  .من إحتياج الكلية% 50العلمية و بنسبة 
% 50تدريب الكادر الفني و اإلداري و زجهم بدورات تطويرية داخل و خارج العراق و بنسبة . 6

  .من إحتياج الكلية
من إحتياج الكلية و % 50تطوير المكتبة العلمية للكلية من خالل توفير مصادر حديثة و بنسبة . 7

  ). مليون دينار عراقي150(بكلفة تخمينية 
  .إستحداث مرآز للنانوتكنولوجي. 8
  
 المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشر سنوات ضمن الخطة -ج
)2010- 2020:(  
  
  %.100زج الخريجين الجدد ببرامج البعثات و الزماالت الدراسية بنسبة . 1
 إحتياج الكلية و بكلفة من% 100رفد الكلية بأجهزة حديثة ضمن إختصاص الكلية بنسبة . 2

  ). مليون دينار عراقي750 مليار و 1(تخمينية 
% 100شراء معدات تشغيل ميكانيكية خاصة بالورش الهندسية لتلبية متطلبات الكلية و بنسبة . 3

  ). مليار دينار عراقي1(من إحتياج الكلية و بكلفة تخمينية 
الت الدراسية في جامعات رصينة بنسبة تأهيل الكادر التدريسي من خالل البعثات و الزما. 4

  .من إحتياج الكلية% 100
تطوير الكادر التدريسي من خالل إيفادات لجامعات و مؤسسات رصينة بهدف تنمية قدراتهم . 5

  .من إحتياج الكلية% 100العلمية و بنسبة 
% 100نسبة تدريب الكادر الفني و اإلداري و زجهم بدورات تطويرية داخل و خارج العراق و ب. 6

  .من إحتياج الكلية
من إحتياج الكلية % 100تطوير المكتبة العلمية للكلية من خالل توفير مصادر حديثة و بنسبة . 7

  ). مليون دينار عراقي300(و بكلفة تخمينية 
  .استحداث مراآز متخصصة للمواد المتقدمة. 8
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الخطة الستراتيجية   :3.3.18
   القرانيةلكليةالدراسات
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  

 لكلية لتوجود رؤية و رسالة  •
هناك معايير معتمدة في العمل والتعامل في الكلية  •

  تستند إلى الشفافية والعدالة
  تشكيل لجان عاملة في الكلية •
 بما  وجود المعايير لالعتماد العام و الخاص •

ناجح ، تسهم في صنع الباحث الجيد والمدرس ال
والمربي الذي يبني المجتمع ،وهناك معايير 

  النجاح
الخطط الدراسية ترآز على المقرر الدراسي  •

وتحاآي الجانب المعرفي لدى الطلبة أآثر من 
  الجوانب األخرى

  قدرات التدريسيين جيدة •
الطلبة على اطالع إلى حد آبير برؤية الكلية  •

ية ورسالتها وبرامجها األآاديمية ومرافقها الخدم
  .،ونحاول إشراآهم في جميع األنشطة

برامج التوعية والتثقيف قد تختلف من آلية إلى  •
 أخرى ولكنها تبقى على درجة عالية من األهمية 

االجراءات للتعامل مع الطلبة المتفوقين  •
االهتمام بهم و رعاييتهمتتم من خالل والمبدعين 

 رعاية علمية خاصة 
بالغرض و تؤدي الهياآل التنظيمية الحالية تفي  •

  .رؤية الكلية و رسالتها في الوقت الحاضر
القدرات واالمكانات الحالية للموظفين جيدة بشكل •

عام إذ تؤدي المهمات المنوطة بها بكل مهنية و 
  أمانة

ي • شاملة ف ودة ال الي إلدارة الج ق  الح التطبي
سير ة ي دمها الكلي ي تق شاطات الت دمات والن الخ

  بشكل جيد، 

   

التعيين مرآزي من الوزارة والجامعة ضمن ضوابط  •
  معتمدة

تعيين أعضاء الهيئة التدريسية يكون عن طريق  •
  الوزارة 

  

   لرئاسة الجامعة  ةاإلجراءات للترقية العلمية تابع •
علمي يتم العمل بها بموجب اإلجراءات  للتفرغ ال •

  قانون الخدمة الجامعية
هناك ضوابط ومعايير أساسية يتم بموجبها إجراء  •

  نصب الشاغرممفاضلة و اختيار االصلح إلشغال ال
 ضوابط عامة معتمدة في التعليم العالي الختيار توجد •

  التدريسي المتميز و الباحث المتميز
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 خاصة المتميزين لكليةعاملين في االتعامل مع ال •
تشجيعهم واألخذ بأيديهم . يتم من خالل  منهم

منحهم مكافآت و لتطويرهم و تحسين أدائهم
  دعمهم في الجانب االجتماعيومالية و معنوية

من  تتم من  اإلجراءات لتقييم قدرات العاملين •
 متابعة أعمالهم و قدراتهم إدخالهم في خالل 

الت عديدة أهمها اإلدارة دورات تقوية في مجا
  .والحاسوب

  .ال يوجد في الكلية استثمار للقطاع الخاص •
ال يوجد صندوق استثمار في الكلية في الوقت  •

  .الحاضر
 الفعلية الكلية اإلجراءات  لتقييم حاجات ا •

 التوزيع الصحيح و تتم من خالل  للموظفين
العادل للموظفين على األقسام العلمية و 

فراغ في بعض األقسام من  سد الواإلدارية
الفائض في أقسام أخرى بهدف الحد من 

التعيينات وربطها آمًا ونوعًا بالحاجات الحقيقية 
  .ومتطلبات العمل

الرواتب واألجور موثقة بقانون الخدمة  •
  .الجامعية

بعد أداء التدريسي أو الموظف لساعاته  •
التدريسية أو دوامه تحسب له ساعت إضافية 

  .ب التعليماتبأجور معلومة حس
االجراءات لجرد األجهزة العلمية الموجودة في  •

 . ممتازةالكليةمختبرات 
  
  
  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

  خلي خاص بطلبة الكليةال يوجد قسم دا •
   مستوى الوعي البيئيضعف •
 استخدام الحاسوب فيالمناهج الدراسية ضعف  •

  وتكنلوجيا المعلومات
  التقنيات المستخدمة في التدريسضعف •

قلة الدعم المادي مما يؤثر سلبًا في نتاج األساتذة  •
  العلمي

انعدام الحوافز المالية يقلل من إبداع الهيئة  •
   ومقدار الحوافز محدود حاليًاالتدريسية و عطائها ،
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 التخصصات التي تحتاجها الكلية و عدم وجود •
الفقه ،و الحديث : هي غير موجودة ، مثل 

، و النبوي ، و الحاسبات ، و اللغة اإلنجليزية
غيرها،و الكلية بحاجة لتدريب أساتذتها و تطوير 

  مهاراتهم
ال يوجد دعم مالي أو اعتباري متميز للمبدعين  •

  .حاليًا
الكلية حديثة اإلنشاء الن  خدمة المجتمع ضعف •

و ال يوجد حاليًا . فهذا الجانب ما زال ضعيفًا
  مكتب استشاري 

 المساهمة الشخصية في مشاريع حماية ضعف •
  .حلية والدوليةالبيئة الم

برامج وندوات لتوعية الطلبة عدم وجود  •
  وتثقيفهم في مجال البيئة  واستدامتها

المستلزمات الخدماتية للطلبة من عدم وجود  •
مسكن ومأآل ومواصالت وتسهيل اإلجراءات 

  .المتعلقة بأمورهم الشخصية والرسمية
قلة الوعي عند الطلبة لتقدير ما هو افضل او  •

لمستقبلية لديهم تقلل من ضبابية الرؤية ا
  مقدرتهم على طرح االفضل

اإلجراءات إلدارة بيئة الكلية ضعيفة آون الكلية  •
  ال تملك بناية خاصة ، وال مختصين في البيئة

  

  ال يوجد إنفاق على مشاريع البحث العلمي •
 ال يوجد دعم للبحوث البيئية •
العالقة مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية ما  •

   اإلنشاءةزالت ضعيفة ألن الكلية حديث
ال توجد اتفاقيات أو عقود شراآة مع شرآات أو  •

  .آليات أخرى

  
  رؤية الكلية

  
الكلية اعتماد المنهج المعرفي األآاديمي الرصين في ربط المجتمع بالثقافة القرآنية تتبنى 

واعتماد القرآن الكريم دستورا إلـهيا ينظم حياة المجتمع ويسمو به إلى  الرقي الفكري والحضاري 
و صنع ، وتسعى إلى نشر القيم الثقافية  واالجتماعية واألخالقية بين األجيال الحالية والمستقبلية 

الوعي الالزم لتحقيق األهداف والغايات التي تضمنها القرآن الكريم وحرص على تحقيقها نبي 
  ) .عليهم السالم ( اإلسالم العظيم وأهل بيته الطاهرون 
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  :األهداف التفصيلية التنموية و البيئيةو رسالة الكلية
  

 ، يعي بشكل جيد ما يحيط تهدف الكلية إلى إخراج منتج ذي آفاءة علمية وتربوية عالية •
بالقرآن الكريم من علوم ومعارف وقيم ، ويتمثلها في سلوآه اليومي ويستطيع  إيصالها 

  .إلى اآلخرين بكفاءة ومهارة وأمانة
 .الحفاظ على قدسية القرآن الكريم ومكانته والدفاع عنه بأسلوب أآاديمي علمي رصين •
 .ا ينظم حياة الفرد والمجتمعالدعوة إلى اتخاذ القرآن الكريم دستورا إلهي •
 .تأصيل دور القرآن الكريم في هداية المجتمع وتحقيق السعادة والرقي والتطور ألبنائه •
نشر الوعي بعلوم القران الكريم واتباع تعاليمه واعتماد نهجه القويم واالقتداء بسنة النبي  •

 )معليهم السال(وأهل بيته الطاهرين ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(محمد 
ربط الطلبة باإلرث العلمي والحضاري الذي جاء به اإلسالم وأقام صرحـــه القرآن الكريم ،  •

 .واالستفادة من ذلك في الحفاظ عليه ومواصلة استمراره في الحاضر والمستقبل 
تخريج آوادر علمية تؤمن باهللا تعالى وتعمل بتعاليم اإلسالم الحنيف وتكرس جهدها في  •

 . ونشر علومه وقيمه في المجتمع خدمة القرآن الكريم
تزويد الطلبة بأساليب البحث العلمي الصحيحة وأصول المعرفة الحديثة في ميادين البحث  •

 .القرآني 
تلبية حاجات سوق العمل بتزويده بمنتج آفوء وقادر على تحقيق األهداف التربوية  •

 .والعلمية المنشودة 
بحث القرآني آافة وتنمية حب المعرفة تشجيع التفوق العلمي واإلبداع في مجاالت ال •

واالستزادة من العلوم واإلطالع على المناهج الحديثة في التعلم والتعليم والمعرفة 
 .واالستفادة منها في خدمة الحقيقة العلمية الرصينة 

تأآيد أهمية استحضار علوم القرآن الكريم وتعاليمه التي يزود بها الطلبة في سلوآهم  •
ن تحقيق غاية القرآن الكريم في هداية الناس وجعلهم أسوياء في السلوك اليومي مما يضم

  ويجعل الطالب قدوة لغيره من أبناء مجتمعه ، والتعامل مع اآلخرين 
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تحديد المشاريع التي تحقق األهداف التنموية و 
  البيئية مع آلفها التخمينية

  
-2010(نة األولى ضمن الخطة  المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الس- ا

2020.(  
  

إنشاء بنايات آبيرة للكلية تستوعب أقسامها الحالية و األقسام التي سيتم فتحها في المستقبل ، -1  
  .مع المرافق العلمية و الخدمية و الترفيهية

  
-2010( المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة -ب

2020.(  
  : يتم فتح قسمين جديدين ؛ هما 2013-2012راسي في العام الد

  
  .  التفسير و اآلداب اإلسالمية-1 
  . اإلعجاز القرآني و البالغة القرآنية-2 

  . آما تفتح دراسات عليا في العام نفسه لقسم لغة القرآن و قسم علوم القرآن-
  
  
-0102( المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة -ج

2020.(  
  :إضافة إلى مشاريع السنوات الثالث األولى ستقام مشاريع أخرى في تلك المدة؛هي

  : يتم فتح قسمين جديدين آخرين ؛هما 2017-2016في العام الدراسي 
  

  .  الفقه و أصوله-1 
  .  أصول الدين و الفكر اإلسالمي-2 
داب اإلسالمية،واإلعجاز القرآني  آما تفتح دراسات عليا في العام نفسه لقسمي التفسير و اآل-

  .والبالغة القرآنية
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 275

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الخطة الستراتيجية   :3.3.19
 لكليةالصيدلة
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  

    .توجد رؤية واضحة للكلية 
 العدالة وتكافؤ الفرص متوفرة 
  ضحةاإلخالص في العمل والشفافية غير وا* 
 يوجد روح العمل الجماعي  
 جميع الخدمات متوفرة للطلبة  
  البقاء لألحسن 
 .توجد معايير االعتماد وموثقة رسميًا 
  .سوق العملمتوافقة و برامج البكالوريوس  
توجد خطط دراسية تستوعب جميع المفاهيم  

البيئة والعولمة والسياسة ومهارات (العلمية 
 ).الخ...االتصال 

ية حديثة جدًا وتستخدم الحاسوب المناهج الدراس 
  وتكنلوجية المعلومات

التقنيات المستخدمة في التدريس حديثة  
 واالمتحانات تواآب التطور العالمي 

  .المختبرات العلمية حديثة ومتطورة 
جيدة ومواآبة القدرات ألعضاء هيئة التدريس  

  للتطور
 جيدة تخدم االساليب في خدمة المجتمع المحلي 

م االسشارات والتدريب للقطاعين المجتمع وتقد
  العام والخاص

 رؤيا ورسالة معروفة للطلبة و واضحة  
مستوى عالي للتثقيف والتوجيه لتوعية يوجد  

الطلبة وتثقيفهم والنهوض بمستوى تفكيرهم 
أخالقيًا وسلوآيًا وتوجيههم نحو العمل بروح 

الفريق واحترام الرأي والرأي األخر واالبتعاد عن 
 .سياسي واإلقليمي والعشائري والدينيالتعصب ال

المستلزمات الخدماتية للطلبة موجودة ولكن تحتاج  
 .الى تطوير واضح

االجراءات للتعامل مع الطلبة المتفوقين والمبدعين  
 جيدة 

المهارات المهنية والتقنية  للطلبة عالية المستوى  

مرآزية اإلجراءات  لتعيين أعضاء هيئة التدريس  
 وبتوصية من الكلية

معتمدة وذات معايير اإلجراءات للترقية العلمية  
 جيدة

 مرآزية ذات اإلجراءات الختيار القيادات العلمية 
  .معايير عالية المستوى

اإلجراءات الختيارالتدريسي المتميز والباحث  
   مرآزية وذات معايير وجودة عاليةالمتميز

 العالقة جيدة جدًا مع المنظمات المحلية والدولية 
مع الجامعات ومراآز عالقة جيدة ومتطورةال 

بية في مختلف حقول البحث البحوث العربية واألجن
  .والتطوير

  
  

يوجد سلم رواتب مرآزي وال توجد تعينات على  
 مالك العقود في آليتنا 

  
 هنالك اجراءات رسمية بقبول الطلبة بالبعثات 
توجد تعليمات واضحة بالحصول على منح دراسية  

 للموفدين 
االجراءات لتحصيل االلتزامات والغرامات المترتبة  

لمخالفين لقرارات وعقود اإليفاد على الموفدين ا
  .قسم القانوني في رئاسة الجامعةالمن صالحية 
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ومتوفرة لُتسهيل انخراطهم في سوق العمل بعد 
  .التخرج

   
الكلية مع رؤية ورسالة  توافقمل التنظيمي كالهي 

 .وغاياتها اإلستراتيجية
المؤهالت والخبرات الحالية والقدرات اإلضافية  

األخرى التي تتطلبها المهام والمسؤوليات المتعلقة 
  بالمناصب اإلدارية موجودة ومعتمدة

  نظرياالتطبيق إلدارة الجودة الشاملة موجود  
  صة مع المتميزينتعامل خاللاالجراءات جيدة  
توجد هيكلية علمية وفنية وادارية يعتمد عليها  

 تقييم الحاجات الفعلية للتعينات 
احتساب الساعات االضافية بحسب النصاب  

 .واستنادًا للقب العلمي
يتم جرد سنوي وجرد تدقيقي بجميع االجهزة  

العلمية في مختبراتنا ولم يتم الشراء اال في حالة 
  .حاجة بذلك 

فصول دراسية عن البيئة بمادة تمريض  توجد  
 صحة المجتمع

  التأآيد على ترشيد استهالك المياة والطاقة  
  الكهربائية والورق

  توجد اجراءات وقائية لسالمة العاملين 
  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

 مستوى الوعي البيئي رديء جدًا 
 غير جيدوعي البيئي المستوى   
المساهمة الشخصية الحالية  في عدم وجود  

  مشاريع حماية البيئة المحلية والدولية
  يةالتوجد حوافز مال 
البرامج والندوات الحالية لتوعية الطلبة وتثقيفهم  

في مجال البيئة  واستدامتها قليلة وتكاد تكون 
 معدومة 

المشارآة  الحالية للطلبة في التشريعات والقرارات  
  .المتعلقة بشؤونهم رديئة وتكاد تكون معدومة

 للطلبة بعد التخرج خاصة فيةالمتابعة غير موجود 
  مواقع عملهم

ات واالمكانات غير متاحة للموظفين في القدر 

  التفرغ العلمي غير واضح المعالم ومعقد 
 اإلنفاق قليل جدًا على مشايع البحث العلمي 
 لبحوث البيئيةلاليوجد دعم   
للمراآز العلمية ال يوجد دعم واضح ومستقل  

 والبحثية 
مع القطاع الصناعي  العالقة ضعيفة المستوى 

  المحلي والدولي في مجال البحث العلمي 
مع الوزارات والمؤسسات لعالقة بطيئة التطورا 

 الرسمية المعنية بالتطوير والبحث العلمي
اإلجراءات الحالية إلدارة بيئة الجامعة والمحافظة  

  على نظافتها غير موجودة
 االجراءات الحالية لتشجيع استثمار عدم وجود 

الخاص داخل الحرم الجامعي في مجاالت القطاع 
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مجاالت عديدة أهمها اإلدارة والجودة وتكنولوجيا 
  .المعلومات ومهارات االتصال واللغة اإلنجليزية

(  وجود االجراءات ا إلعادة تدوير المواد عدم   
في اإلطار )البالستيك،المعادن ، الزجاج ،الورق 

 .النظريأو العملي 
ستخدام التقنيات النظيفة  وجود االجراءات العدم 

  بيئيا في األقسام العلمية والمختبرات
 وجود االجراءات إلدارة المخلفات الصلبة عدم 

  بأساليب حديثة وبطرق متكاملة
 وجود االجراءات إلدخال العاملين في األقسام عدم   

العلمية والمختبرات دورات تاهيلية في المجال 
ع األجهزة البيئي لزيادة قدراتهم على التعامل م

والمواد المختبرية بطريقة أمينة التسبب األذى لهم 
  .أو للبيئة المحيطة

  

 ).الخ... إسكان الطلبة، مطاعم،(عديدة 
 االجراءات الحاليةالنشاء صندوق عدم وجود 

  .االستثمار و لجنة االستثمار في الجامعة
 االجراءات لزيادة إيرادات المراآز عدم وجود 

 االستشارية والعلمية والصحية والبيئية
لعالقة مع الشرآات  االجراءات لتفعيل اعدم وجود 

والجامعات التي وقعت معها الجامعة اتفاقيات 
 .وعقود شراآة وذلك بهدف زيادة إيرادات الجامعة

 االجراءات لفتح قنوات اتصال مع عدم وجود 
المؤسسات والشرآات داخل العراق وخارجه 

للحصول على تبرعات وهبات سنوية ثابتة لدعم 
 .ميزانية وبرامج الجامعة المختلفة

 توجد اجراءات حاليًا لفرض الغرامات على ال 
 المتجاوزين على بيئة الجامعة ونظافتها 

اعتماد سياسة بيئية شاملة تتضمن أهداف عدم  
  . بيئية ومؤشرات أداء بيئي

 . وجود برنامج توعية بيئية عدم   
) ISO 14000( تطبيق أنظمة اإلدارة البيئية عدم  

  .في الجامعة 
البيئية السنوية لحالة البيئة القيام بالمراجعة عدم  

  في الجامعة
  . وجود برنامج وعي بيئي في الجامعةعدم   
 . وجود رابط الكتروني بيئي  عدم   
 وجود االجراءات النشاء الحدائق والمناطق عدم   

المفتوحة وادامة الموجود منها موجودة لكن 
 الميزانية غير آافية

رصد  وجود االجراءات للقيام بإجراءات العدم   
والمتابعة الدورية لتشخيص اإلشكاليات البيئية 

  .داخل الجامعة والعمل على معالجتها وتالفيها 
 وجود االجراءات لتشجيع المبادرة للتبليغ عدم   

البيئي من قبل منتسبي وطلبة الجامعة عن حاالت 
 .التلوث الطارئة وتبسيط اإلجراءات الخاصة بذلك 
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 الكليةرؤيا
  

لصيدلة آلية محورية في القاطع الطبي والصحي من الجامعة وهي آلية تخصصية تعتبر آلية ا
بشكل آبير وتعمل على تخريج آوادر من الصيادلة بدرجة احترافية عالية مزودين بالعلوم 

الصيدالنية والطبية التقليدية  وأخالقيات الهنة السامية مضاف إليها ما يستجد من حافات العلوم 
هم ممارسة عملهم بشكل آفء في خدمة مجتمعهم في مجاالت صرف األدوية الطبية بما يسمح ل

وتصنيعها ومتابعة صرفها وفعاليتها السريرية وأثارها الجابية والسمية ويؤهلهم للدراسات العليا 
آما وتعمل الكلية على استحداث أقسام العقاقير الطبية النباتية والسموم السريرية . المستقبلية

 .ة النانو والحرآية الدوائيةوالعدلية وتقني
  

 الكليةرسالة
  

تعنى آلية الصيدلة بكل ما يتعلق بمهنة الصيدلة من ابتكار تصميم وتصنيع وإنتاج األدوية 
) اإلنسان وبيئته(والمستلزمات الطبية األخرى وتحليلها وتقييسها وتأثيرها على األنظمة الحيوية 

الطبية والصحية وآذلك متابعة سوق العمل وشرعية صرفها ألسريري داخل وخارج المؤسسات 
من خالل تقديم أيدي عاملة آفوءة قادرة على تشغيل معامل تصنيع األدوية والمستحضرات 

 . الصيدالنية والطبية
  

 األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
  

الهم في تهدف الكلية إلى تخريج آوادر صيدالنية بدرجة احترافية عالية قادرين على القيام بأعم
جميع مجاالت المهنة من صرف األدوية والمستحضرات الصيدالنية والطبية وتصنيعها وابتكار 

الصناعي منها واآتشاف األدوية من مصادرها األخرى النباتية والحيوانية وآذلك تقييس األدوية 
  .ودراسة توافرها الحيوي واثأر األدوية السامة والمخدرة

وتعمل على زيادة القبول خالل السنوات الثالثة القادمة إلى ) طالبا 30(سوف تبدأ الكلية بقبول 
  :وتعمل الكلية على تكامل استقالليتها من خالل).  طالبا100(

استالم بنايتها من آلية الزراعة وتهيئتها بما يناسب حاجاتها المختبرية والتدريسية  •
 .والبحثية

 .لصيدالنيإنشاء قاعات دراسية مزودة بأحدث تقنيات التعليم ا •
إنشاء المختبرات األساسية وهي مختبر الكيمياء العامة والال عضوية ومختبر الكيمياء  •

العضوية والصيدالنية ومختبر الكيمياء التحليلية والفيزياوية ومختبر الصيدلة العام 
ومختبر الحاسبات والرياضيات واإلحصاء الحيوي ومختبر األحياء واألحياء المجهرية 

 .جة والفيزياء الطبية ومختبر األدوية والسمومومختبر الفسل
 .إنشاء مختبر الصيدلة الصناعية والتقييس النوعي والكمي ومختبر الصيدلة السريرية •
 .إنشاء المعشب الطبي ومختبر العقاقير الطبية •
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 .إنشاء بيت للحيوانات المختبرية •
 .إنشاء قاعات لألنشطة الالصفية مثل الرياضة والرسم  •
 .  استراحة للطلبة والتدريسسينإنشاء قاعات •

 
 تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي 
  مع آلفها التخمينية

 
-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-ا

2020( 
  
 ).رمليون دينا)67(بكلفة تخمينية مقدارها (تهيئة مختبرات الكيمياء العضوية وأال عضوية -1
 ).مليون دينار)80(بكلفة تخمينية مقدارها (تهيئة مختبرات الصيدلة العامة -2
  ).مليون دينار)22(بكلفة تخمينية مقدارها (انجاز المكتبة االلكترونية -3
  
المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن -ب

  )2020-2010(الخطة
  
بكلفة تخمينية مقدارها (تحاليل الصيدالنية المتقدمة  تهيئة مختبرات الصيدلة الصناعية وال-1
  ).مليون دينار)72(
مليون )32(بكلفة تخمينية مقدارها (تهيئة المعشب الدوائي والزراعة النسيجية وملحقاتهما -2

 ).دينار
  ).مليون دينار)6(بكلفة تخمينية مقدارها (تهيئة مستلزمات بيت الحيوانات -3
  ).مليون دينار)68(بكلفة تخمينية مقدارها (لصيدالنية المتقدمة تهيئة مختبر الكيمياء ا-4
  تهيئة مختبر األدوية والسموم ومختبر األحياء المجهرية  الصيدالني-5
  ).مليون دينار)46(بكلفة تخمينية مقدارها (

 
المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن -ج

  )2020-2010(الخطة
  
  ).مليون دينار)82(بكلفة تخمينية مقدارها (ناعات الدوائية لتدريب الطلبة انجاز معمل للص-1
  ).مليون دينار)100(بكلفة تخمينية مقدارها (انجاز مرآز مراقبة الحرآية الدوائية -2
  انجاز مرآز لفحص المستحضرات الصيدالنية والتوافر الحيوي-3
بكلفة تخمينية مقدارها ) عالمات السموممرآز است( انجاز مرآز الصيدلة العدلية وفحص السموم -4
  .مليون دينار)16(
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الخطة الستراتيجية   :3.3.20
 تكنلوجيا الحاسباتلكلية
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  

    .رؤية ورسالة للكليةتوجد  
اإلخالص في العمل ( منظومة القيم الحالية  توجد 

 ).لعدالة وتكافؤ الفرصوالشفافية وا
 اإلبداع والتميز حسب تقييم اداء الموظف وجود 

وضوابط التميز واألبداع والمساهمة في تكريم 
  المبدعين ومكافأة المخلصين

لجان الجرد ولجان ( العمل الفرقي آمافي وجود 
برءات الذمة، لجنة صرف الرواتب، لجنة الفحص 

  س الكليةومجل) الخ.. اللجان التحقيقية ، والتسليم
 خدمة الطلبة خاصة غير المقيمين منهم وجود 

مرآزيًا من خالل األقسام الدخلية التابعة الى رئاسة 
  .الجامعة 

 من خالل الدورات وجود مستوى من الوعي البيئي 
  والندوات والملصقات

اختيار الموظف الحاصل على اعلى تقييم آأفضل  
موظف او الموظف المتميز وعملية تعيين وتكليف 

واعفاء السادة رؤساء األقسام والمقررين تكون 
  حسب الكفاءة والجدارة

اعتماد معيار معدالت النجاح في الدراسات األولية  
والعليا وتقييم المناهج والمقررات واعضاء الهيئة 

  . التدريسية وحال المختبرات والبنايات
  اختيار التخصصات بناءًا على حاجة المجتمع 
 األمكانيات المتحققة في المتابعة المستمرة حول 

  الخريجين
  الخطة مستوعبة للمناهج المطلوبة 
المناهج على ضوء سوق العمل ويتم مراجعتها  

  وتتطور باستمرار
  استخدام التقنيات الحديثة في التدريس 
بأجهزة % 75المختبرات جيدة ومجهزة بنسبة  

  حديثة ومتطورة
التعيين يتم حسب حاجة الكلية لألختصاصات وبعد  

 ع التدريسي لصالحية التدريسخضو

   
يوجد سكن مرآزي يدارمن خالل رئاسة  

  الجامعة
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المستوى  الحالي للوعي البيئي في تطور نظرًا  
 للتطور الحاصل في مجال البيئةونقص في األجهزة

 في بداية  الطلبة برؤية ورسالة الكليةيتم اطالع 
 وبرامجها األآاديمية ومرافقها العام الدراسي

 الخدمية 
ضمن لجان األرشاد التربوي والندوات  

يتم توعية الطلبة وتثقيفهموالنهوض)والمحاضرات
بمستوى تفكيرهم أخالقيًا وسلوآيًا وتوجيههم نحو 

العمل بروح الفريق واحترام الرأي والرأي األخر 
واالبتعاد عن التعصب السياسي واإلقليمي 

 .والعشائري والديني
ضمن لجان األرشاد التربوي والندوات  

مجال  يتم توعية الطلبة وتثقيفهم في والمحاضرات
 البيئة  واستدامتها

االجراءات للتعامل مع الطلبة المتفوقين والمبدعين  
  تقييم األوائل تتم من خالل تقديم آتب شكر وتقدير

وجود الهياآل التنظيمية المتوافقه مع رؤية  
 .ورسالة الجامعة وغاياتها اإلستراتيجية

ادخال العديد من منتسبي الكلية الى دورات خاصة  
ودة والمحاسبة والحاسوب والقيادات باألدارة والج

األدارية العليا وغيرها من الدورات التي تقيمها 
  الجامعة

يتم اختيار مدراء الشعب والوحدات حسب الكفاءة  
  .والخبرة

القيام بندوات خاصة للتعريف بسياسة الجودة  
الشاملة واقامة دورات مع الجامعة لتخريج مدققي 

رشيف جودة واستخدام الحاسوب ألنشاء ا
الكتروني وتحليل نتائج هذه التجرية للتعرف على 

  مواطن النجاح واألخفاق فيها لغرض تجاوزها
ادخال المنتسبين دورة ادارة الجودة وحصولهم  

  )على شهادات فيها
االجراءات لتقييم قدرات العاملين وشحذ هممهم  

وإآسابهم خبرات إضافية في مواقع جديدة تتم من 
بأختصاصاتها وتكريمهم خالل ادخالهم  دورات 

  .بكتب الشكر والتقدير والمكافآت المالية
 العمل ضمن الهيكل التنظيمي وحسب حاجة الكلية 
اجراء جرودات سنوية لألجهزة العلمية والمختبرية 
  لدى الكلية ورشة لتصليح الزجاج 
  توفر وحدات الصيانة في اقسام الكلية 
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اعادة تدوير الزجاج وتصليح التالف ضمن عمل  
  لورشة الزجاجية التابعة للكليةا
توجد محاولة ترشيد استهالك الكلية في الطاقة  

  والماء والورق
االجراءات الحالية لترشيد استهالك المياه والطاقة  

  .تتم  عبر النشرات والملصقات والندواتوالورق 
  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

  
  اللغة األنكليزية للخريجضعف في  
  ضعف الجانب التطبيقي 
 يوجد نقص في اختصاصات معينة 
المساهمة الشخصية الحالية  في مشاريع حماية  

  البيئة المحلية والدولية ضعيف لقلة التخصيصات
عدم وجود مشارآة  للطلبة في التشريعات  

  .والقرارات المتعلقة بشؤونهم
رج خاصة في عدم وجود المتابعة  للطلبة بعد التخ 

  مواقع عملهم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

عدم وجود مطاعم جامعية وآذلك عدم وجود نقل  
  ..خاص بالجامعة او الكلية

 ضعف اإلنفاق على مشاريع البحث العلمي  
 عدم توفر الدعم الحالي للبحوث البيئية 
عدم توفر الدعم للمشاريع البحثية المتعلقة برسائل  

 طلبة الدراسات العليا 
 م  للمراآز العلمية والبحثية عدم توفر الدع 
ضعف العالقات  مع القطاع الصناعي المحلي  

  والدولي في مجال البحث العلمي 
ضعف العالقة مع الوزارات والمؤسسات الرسمية  

 المعنية بالتطوير والبحث العلمي 
العالقات مع الجامعات ومراآز البحوث العربية  

يلة واألجنبية في مختلف حقول البحث والتطوير قل
 .وغير مفعلة

  عدم وجود خدمات نقل او مطاعم جامعية وغيرها 
  قلة التخصيصات المالية 

  

  
 الكليةرؤيا

  
 من 2015آلية نموذجية تتوفر فيها جميع االقسام العلمية في التخصصات الدقيقة عام نتطلع نحو 

  . الرصينةخالل التواصل في المعرفة والتكامل في المنهج والرصانة العلمية اسوة بالجامعات
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 الكليةرسالة
تخريج آوادر علمية مؤهلة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل وقادرة على المنافسة  •

 .محليا ودوليا
 .خدمة المجتمع عبر تميز علمي وبحثي •
تزويد الطالب باصول المعرفة الحديثة وطرائق البحث العلمي المتقدمة والقيم الرفيعة  •

لى االبتكار والتحدي والقياده والتعلم الذاتي والعمل وتنمية شخصيته بما يجعله قادرا ع
 .الجماعي والمنافسة محليا ودوليا

  
 األهداف التفصيلية التنموية والبيئية

  
تطوير المناهج الدراسية وتحديثها في ضوء االتجاهات المعاصرة واخضاعها للتقويم  •

 .الدوري وفقا لمعايير الجودة العالمية مع مراعات الظروف المحلية
تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات المحلية  •

 . نحو ترقية المعارف النظرية والتطبيقيةالكلية والدولية وتاصيل دور
 .للكليةتوفير وتعزيز مستلزمات البنية التحتية  •
على تدعيم التعاون بين الكلية والكليات االخرى ومراآز البحث العلمي بالمجتمع و •

 المستويين المحلي والدولي
  

 تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي 
  مع آلفها التخمينية

 
-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-ا

2020( 
  
 .مؤثثةومجهزة باالجهزة الحديثةتهيئة مختبرات -1
 .قاعات دراسية مناسبةومؤثثةتهيئة -2
   غرف الئقة للتدريسينتهيئة -3
  

  .دينار عراقي اربعمائة مليون)400(الكلفة التخمينية
  
المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن -ب

  )2020-2010(الخطة
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  اصفات تلبي متطلبات التطور الحاصل في حقل تكنلوجيا الحاسباتو بم تهيئة مختبرات-1
 )ب ودورياتآت(توفير المصادر الحديثة-2
  

  .مائة وخمسون مليون دينار عراقي)150 (الكلفة التخمينية
  
المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن -ج

  )2020-2010(الخطة
  
توفير بناية متكاملة للكلية ضمن المواصفات القياسية مع تجهيزها بكافة المستلزمات الخدمية -1

  والتقنية  
  

  .مليار دينار عراقي الكلفة التخمينية
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   الستراتيجية للمراآز البحثيةط الخط:3.4
 والتدريبية في الجامعة
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مرآز بابل ل الستراتيجية ةالخط :3.4.1
 للدراسات الحضارية واإلنسانية
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
    .رؤية للمرآز  وجود 
تتمثل االساليب في خدمة المجتمع المحلي  
بحث علمي ومحاضرات وندوات وندوات ب

وزيارات واستضافات المستوى  الحالي للوعي 
 البيئي

يقوم المرآز بفعاليات الشاعة ثقافة المحافظة  
  على جمالية المدينة 

المرآز يقوم بالتوثيق التاريخي واعداد البحوث 
ة   ر      المتعلقة بمدين ل وحضارتها وت ةا باب ث الحل

  فقط
االجراءات لتقييم حاجات المرآز الفعلية  

للموظفين حسب هيكلية المرآز والتخصيصات 
 والدرجات المتوفرة

القدرات ألعضاء هيئة التدريس تقاس وفق  
  التدريس والبحث العلمي

هناك ساعات بحثية تحتسب لألساتذة وحسب  
 قانون الخدمة الجامعية 

جهزة الكهربائية يتم صيانتها الحاسبات واأل 
  مرآزيًا من خالل رئاسة الجامعة

  

نفس الضوابط بتعيين أعضاء هيئة التدريس يتم   
 المتبعة في رئاسة الجامعة 

اإلجراءات  للترقية العلمية وفق الضوابط الخاصة  
 بتدريسي الكليات األخرى 

اإلجراءات  للتفرغ العلمي وفق الضوابط الخاصة  
 ات األخرىبتدريسي الكلي

اإلجراءات  لتوزيع الحوافز المالية على أعضاء  
الهيئة التدريسية وفق الضوابط الخاصة بتدريسي 

  الكليات األخرى
اإلجراءات  الختيار القيادات العلمية وفق الضوابط 

  .الخاصة بتدريسي الكليات األخرى
اإلجراءات  الختيارالتدريسي المتميز والباحث  

لخاصة بتدريسي الكليات المتميز وفق الضوابط ا
  األخرى

هناك اتصاالت مع بعض المراآز البحثية  
  والجامعات العراقية في المجال البحثي فقط 

المرآز خاضع لنظام خدمة موظفي الدولة وحسب  
  الهيكلية

االجراءات  لتقييم شامل للمبعوثين مرآزية من  
  خالل الدائرة القانونية في رئاسة الجامعة

  

  نقاط الضعف
  

  خاطرالم
  

  للمرآزليس هناك أية ايرادات  
  
  

 اإلنفاق على مشاريع البحث العلمي عدم وجود  
العالقة مع الهيئات والمنظمات المحلية عدم وجود  

  والدولية 
 الدعم للمراآز العلمية والبحثية عدم وجود  
العالقات  مع القطاع الصناعي المحلي عدم وجود  

  والدولي في مجال البحث العلمي 
العالقة  مع الوزارات والمؤسسات ود عدم وج 

 الرسمية المعنية بالتطوير والبحث العلمي 
العالقات مع الجامعات ومراآز البحوث عدم وجود  
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العربية واألجنبية في مختلف حقول البحث 
 والتطوير

 شبكة المياه الخاصة بالجامعة هي ضعيفة أصال 
  وغلق األجهزة الغير ضرورية بالنسبة للطاقة

  
  
  

  المرآز رؤية
  

 م من خالل التواصل الفكري         2020      نتطلع نحو مرآز بحثي يصل نحو العالمية بحلول عام          

ة            ة المستديمة وتحقيق أهداف الجامع سهم في تحقيق التنمي ا ي والمعرفة والتكامل العلمي ، بم

اً  ز مع سود المجتم        . والمرآ ي ت ة الت ة واألخالقي ة واالجتماعي يم الثقافي ن الق ار م من إط ع ض

  . وبأجياله الحالية والمستقبلية 

 المرآز رسالة
  .الريادة في خدمة المجتمع عبر تميز ثقافي وعلمي وبحثي  •
ز                       • ة ، ويكون المرآ ة وطرائق البحث العلمي المتقدم ة الحديث تزويد الطالب بأصول المعرف

ا يرصن   داعمًا للطالب في المعرفة الفكرية من خالل تقديم االستشارات والوثائق العلمية بم            
 .البحث العلمي 

 .تحقيق التميز في مجال التعليم العالي والبحث العلمي  •
 .تنمية وتطوير القدرات والموارد البحثية والعلمية للجامعة  •
 .تدعيم التعاون بين المراآز البحثية في الجامعات العراقية والعربية والعالمية األخرى  •
ؤتمرات    إنماء التواصل بين المرآز والمجتمع من خالل       • ة والمحاضرات والم الندوات الفكري

 .العلمية واستقطاب الباحثين لمفكرين من خارج الجامعة 
 .نشر التراث الفكري والحضاري لمدينة بابل التاريخية ومدينة الحلة  •

  

  األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
ة          • ة المؤسسية والبحثي د و تجذير الثقاف دًا في توحي ة    ان يكون المرآز رائ ة من رؤي المنبثق

  .المرآز ورسالته 
ان يكون المرآز رائدًا في تهيئة البيئة العلمية التي تلبي تطلعات الباحثين من داخل الجامعة                •

 .وخارجها وتعزيز النشاطات الفكرية والبحثية بما يرقى بالمستوى العلمي 
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ة المشارآة      ان يكون المرآز رائدًا من حيث التميز في البرامج البحثية التي تعمل ع             • ى تنمي ل
ي     ستوى المحل ى الم ع عل ة ومؤسسات المجتم ز البحثي ع المؤسسات والمراآ اون م والتع

 .والدولي 
ي      • وح العلم ق الطم ا يحق ساته بم ع ومؤس ة المجتم ساب ثق ي اآت دًا ف ز رائ ون المرآ ان يك

 .والفكري للمرآز 
 .إنشاء متحف حلي يضم تراث المدينة الحضاري والتاريخي للحفاظ عليه  •

  

  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
 مع آلفها التخمينية

 
-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-ا

2020( 
 

  مشروع موسوعة الحلة الحضارية  -1
 طبع الكتب الخاصة بمدينة بابل والحلة على نفقة المرآز  -2

 
  

-2010(لمطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطةالمشاريع ذات األولوية ا-ب
2020( 

 
  انشاء بناية حديثة تضم متحف خاص بالمرآز عن حضارة بابل وتراث مدينة الحلة  -1
 انشاء ملحق بالمكتبة للكتب والوثائق  -2

 
  

-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة- ج
2020(  

  
  تضم متحف خاص بالمرآز عن حضارة بابل وتراث مدينة الحلة انشاء بناية حديثة تكملة  -3
 انشاء ملحق بالمكتبة للكتب والوثائق تكملة  -4
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مرآز بحوث ل الستراتيجية ةالخط :3.4.2
 البيئة المحلية
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  

    توجد رؤية ورسالة للمرآز •
اإلخالص في العمل (الحالية  توجد منظومة القيم  •

 ).والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص
  هنالك فرق عمل بحثية النجاز البحوث  •
  وجود مستوى جيد جدا من الوعي البيئي •
  مبدأ البقاء لألفضل واألجدر علىاالعتماد  •
  األنفاق المالي قليل  •
 وتقديم جيدةاألساليب في خدمة المجتمع المحلي  •

ات والدورات التدريبية االستشارات والدراس
 للقطاعين العام والخاص

  .مساهمة مقبولة في تطوير البيئة المحليةتوجد  •
لهيكل التنظيمي مع رؤية ورسالة لهناك توافق جيد  •

 . اإلستراتيجيةه وغاياتالمرآز 
قدرات الموظفين في مجال اإلدارة وتكنولوجيا  •

  المعلومات جيدة
ة األخرى المؤهالت والخبرات  والقدرات اإلضافي •

التي تتطلبها المهام والمسؤوليات المتعلقة 
  بالمناصب اإلدارية جيدة

حاليا توجد إجراءات جيدة عند الحاجة لموظفين  •
تتضمن الحاجة الفعلية لتخصص الموظف ( جدد 

  )ودرجة تخرجه وتسلسله 
اإلجراءات الحالية لزيادة إيرادات المراآز جيدة من  •

رات التي يقيمها خالل االستشارات العلمية والدو
  المرآز وتقارير األثر البيئي

هنالك توعية من خالل إقامة الدورات لمؤسسات  •
  الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

) ISO 14000المرآز يعتمد أنظمة اإلدارة البيئية  •
  
  

   
نفس الضوابط بتعيين أعضاء هيئة التدريس يتم  

 المتبعة في رئاسة الجامعة 
ة العلمية وفق الضوابط الخاصة اإلجراءات  للترقي 

 بتدريسي الكليات األخرى 
اإلجراءات  للتفرغ العلمي وفق الضوابط الخاصة  

 بتدريسي الكليات األخرى
اإلجراءات  لتوزيع الحوافز المالية على أعضاء  

الهيئة التدريسية وفق الضوابط الخاصة بتدريسي 
  الكليات األخرى

ية وفق الضوابطاإلجراءات  الختيار القيادات العلم 
  .الخاصة بتدريسي الكليات األخرى

اإلجراءات  الختيارالتدريسي المتميز والباحث  
المتميز وفق الضوابط الخاصة بتدريسي الكليات 

  األخرى
مع الهيئات والمنظمات المحلية  جيدة العالقة  

  .والدولية 
لدينا عالقات جيدة مع مديريات البيئة في  

   البيئةالمحافظات التابعة لوزارة
اإلجراءات مقبولة حاليا إلدارة بيئة الجامعة  

 والمحافظة على نظافتها مع اإلمكانيات المتوفرة
توجد إجراءات جيدة لمتابعة وتشخيص اإلشكاليات  

  البيئية داخل الجامعة
  
  
  
  
  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
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ودة  ة الج ن ناحي عيفة م وظفين ض درات الم ق
  زيةومهارات االتصال واللغة االنكلي

بيئيا   اإلجراءات الستخدام التقنيات النظيفة ضعف 
  في األقسام العلمية والمختبرات

التوجد لدينا أي اجراءات الستخدام مواد صديقة  
   للبيئة

  

الدعم ضعيف من ناحية األجهزة والمواد  
   المختبرية

  ضعف الدعم للمراآز العلمية والبحثية 
 عدم وجود معايير واضحة لتقييم المتميزين 
 دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع دم وجود ع 

  داخل الجامعة قبل تنفيذها 
آلية واضحة للحد من االيفادات عدم وجود  

العشوائية الزائدة حاجة التخصصات والبرامج 
  األآاديمية

ميزانية مالية للمواد المستهلكة عدم وجود  
  .لغرض البحث العلمي 

زة التوجد إجراءات دقيقة لصيانة اآلالت واألجه 
   الدقيقة

اإلجراءات لفرض الغرامات على المتجاوزين  
على بيئة الجامعة ونظافتها التحد من المتجاوزين 

على بيئة الجامعة  وهي من صالحية الجهات 
 البيئية المرتبطة بوزارة البيئة

اإلجراءات إلنشاء الحدائق والمناطق ضعف  
المفتوحة وإدامة الموجود منها بسبب شحه مياه 

 جود نسبة عالية من الملوحة في التربةالسقي وو
الورق ( التوجدإجراءات  إلعادة تدوير المواد  
في اإلطار النظري)البالستيك،المعادن ، الزجاج ،
 .أو العملي   
التوجد إجراءات حقيقية إلدارة المخلفات الصلبة  

 .بأساليب حديثة وبطرق متكاملة 
 التوجد تخصيصات مالية جيدة لإلغراض البيئية 

   المختلفة
. عدم توفر دورات تاهيلية للعامين داخل الجامعة  

بغداد ( إما الدورات التي تقام في  جامعات أخرى 
يتم العزوف عن االشتراك فيها ) أو تكنولوجيا 

 .بسبب الجانب األمني  
 اإلجراءات  لتشجيع المبادرة للتبليغ ضعف  

البيئي من قبل منتسبي وطلبة الجامعة عن حاالت 
  لوث الطارئة وتبسيط اإلجراءات الخاصة بذلكالت
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  :المرآز رؤيا
  

ة                    ذ هيكلي شارية من خالل تنفي يتطلع مرآز بحوث البيئة إلى انجاز مهامه البحثية والتدريبية واالست
تح الدراسات                  المرآز المقرة بأقسامه البحثية والتدريبية ومن ثم االنتقال إلى المهام التدريسية في ف

دب ( العليا   الي والماجستير     ال ز يطمح في المساعدة          ) لوم الع ان المرآ الي ف ة ، وبالت في مجال البيئ
شارية   ة واالست ة والتدريبي ه البحثي ة من خالل خطط ة والوطني ة المحلي ود البيئي ه الجه ى توجي عل

  .للمساهمة الفاعلة في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
  

  رسالة المرآز
  

  :ة مرآز بحوث البيئة المحلية في ثالث محاور رئيسية تتمحور رسال
  .القيام بالبحوث والدراسات البيئية : المحور االول 
  .القيام بالمهام التدريبية البيئية : المحور الثاني 
  .القيام باالستشارات البيئية العلمية : المحور الثالث 

   .المحلية والدولية وان هذه المحاور تنجز بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات 
   

  األهداف التفصيلية التنموية والبيئية
  

  -:يهدف مرآز بحوث البيئة المحلية الى مايأتي 
 .رفع مستوى الوعي البيئي لشرائح المجتمع المختلفة  •
 .رفع مستوى الوعي البيئي للعاملين في مؤسسات الدولة  •
 .الخطط البحثية السنوية المساهمة الفاعلة في حرآة البحث العلمي البيئي من خالل  •
المساهمة في تطوير أساليب البحث العلمي البيئي من خالل عقد المؤتمرات العلمية البيئية  •

 .السنوية
المساهمة الفاعلة في تدريب المالآات العاملة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص  •

 .ومنظمات المجتمع المدني 
دراسات األثر البيئي ، تصاميم منظومات  ( المساهمة الفاعلة في تقديم المشورة البيئية •

 ) .بيئية ، فحوصات بيئية مختلفة 
المساهمة في تنسيق الجهود البيئية والوطنية مع المنظمات المحلية والدولية لتحقيق  •

 .أهداف حماية البيئة والتنمية المستدامة 
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  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
 خمينيةمع آلفها الت

 
-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطة-ا

2020( 
  
 . انشاء بناية مستقلة للمرآز-1

 

-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطة-ب
2020( 

  االتيةتزويد المرآز باألجهزة والمعدات بموجب القائمة  -1
  

(  المطلوبة شراءها حسب األهمية مع الكلفة التقديرية بالدينار العراقي األجهزة والمستلزمات
  )ترفق قائمة بذلك مع استمارة التقويم رجاء

  الكلفة التقديرية  الغاية منه  المنشأ  األجهزة والمستلزمات
ATOMIC OBSORBATION 

 
SPECTROPHOTOMETER

   مليون  دينار20  إلجراء البحوث  ألماني

NOISE MEASUREMENT 
INSTRUMENT 

   مليون دينار7  إلجراء البحوث  ألماني

ZNIFER مليون دينار10  إلجراء البحوث  ألماني   
RADIATION  INTENSITYمليون دينار5  إلجراء البحوث  ألماني   

ELECTRICAL 
CONDUCTIVITY 

 مليون دينار 3  إلجراء البحوث  إنكليزي
  عراقي

REFREGERATER ون دينار ملي1  إلجراء البحوث يابان  
WATER TESTING 

ANLYSIS 
COMETA ماليين دينار3  إلجراء البحوث   

FURNACES مليون دينار2  إلجراء البحوث  ألماني   
COOLING INCUBATER مليون دينار8  إلجراء البحوث  ألماني   
HOOD , U.V. SYSTEM ماليين دينار3  إلجراء البحوث  ألماني   

 
-2010(ة خالل العشرة سنوات ضمن الخطةالمشاريع ذات األولوية المطلوب-ج

2020( 
  )ماجستير ودآتوراه( فتح دراسات عليا -1 
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مرآز الحاسبة ل الستراتيجية ةالخط :3.4.3
  االلكترونية
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   SWOTتحليل 
  

  نقاط القوة

  
  الفرص

  
  

  .لمرآزلرؤية ورسالة  توجد 
الص في العمل اإلخ( منظومة القيم الحالية  توجد 

 ).والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص
اإلبداع والتميز يحتاج الى امكانيات ودعم معنوي 

  ومادي
 . خدمة الطلبةوجود 
   االختيار حسب القدم 
  االنترنيت  خدمةوجود 

  
  

   
  عضاء هيئة التدريسألتعينات محدوده جداال 
  اإلجراءات للترقية العلمية جيده 
  جيدهاإلجراءات للتفرغ العلمي  

  
  
  

  نقاط الضعف
  

  المخاطر
  

  
  .التقنيات المستخدمة في التدريسضعف  
   حالة المختبرات العلميةضعف 
نقل  تحتاج االساليب في خدمة المجتمع المحلي  

  الى ارض الواقع
المساهمة الشخصية الحالية  في محدودية  

  مشاريع حماية البيئة المحلية والدولية
  

  هيئة التدريسيةعضاء الأل الحوافز المالية ضعف 
العالقة الحالية  مع الوزارات والمؤسسات  ضعف 

 الرسمية المعنية بالتطوير والبحث العلمي 
 اإلنفاق على مشاريع البحث العلمي محدودية  

  

  

  :المرآز رؤيا
  

ز  ع مرآ بةيتطل ة   الحاس ذ هيكلي الل تنفي ن خ شارية م ة واالست ة والتدريبي ه البحثي از مهام ى انج  إل
ة من خالل     المرآز ، وبال   تالي فان المرآز يطمح في المساعدة على توجيه الجهود االمحلية والوطني

ي       ة ف ساهمة الفاعل شارية للم ة واالست ة والتدريبي ه البحثي وبي ويتطخطط ل الحاس ة  ر العم  خدم
  .هداف التنمية المستدامة أل
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  األهداف التفصيلية التنموية والبيئية ورسالة المرآز
  -: الى مايأتي الحاسبةيهدف مرآز 

 . لشرائح المجتمع المختلفة لحاسوبيرفع مستوى الوعي ا •
 . للعاملين في مؤسسات الدولة لحاسوبيرفع مستوى الوعي ا •
 من خالل الخطط البحثية في مجال الحاسباتالمساهمة الفاعلة في حرآة البحث العلمي  •

 .السنوية 
خالل عقد المؤتمرات العلمية  من لحاسوبياالمساهمة في تطوير أساليب البحث العلمي  •

 .الحاسباتتقنيةفي مجال  السنوية
 في مجال الحاسبات  للجامعة ومنتسبيها  تقديم افضل الخدمات •
 في مجال الحاسبات لشرائح المجتمع المختلفة تقديم افضل الخدمات •
 

  تحقق األهداف التنموية والبيئيةتحديد المشاريع التي
 مع آلفها التخمينية

 
-2010( ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى ضمن الخطةالمشاريع-ا

2020( 
       تدريب الفنيين واإلداريين في دورات دولية في اختصاصات الحاسبات للحصول على شهادات -1

 تؤهلهم للعمل ضمن معايير قياسية      
 ختبرات حاسبات واجهزة متطورة م تجهيز ب-2
  

-2010(لوبة خالل الثالث سنوات ضمن الخطةالمشاريع ذات األولوية المط-ب
2020( 

  بناء بناية مستقلة لمرآز الحاسبة  -1
 ادارة مالية مستقلة  -2
 تطوير بنى تحتية لدعم بقية الكليات لتكنلوجيا المعلومات  -3
  

-2010(المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات ضمن الخطة- ج
2020( 

  مرآز بيانات موحد للجامعة  -1
 الجامعة بشبكة ضوئية ربط  -2
 ISPالحصول على مجهز خدمة انترنيت رئيسي  -3
 تسويق االنظمة المنتجة دوليا من خالل عقد االتفاقيات مع جامعات ودوائر وشرآات  -4
 ,IBMفتح فروع عالمية لشرآات الحاسبات المعتمدة وعقد اتفاقيات معها مثل شرآة   -5

Microsoft    
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 :الخاتمة
  

د انجزت بجهود                ان وثيقة الخطة السترات    ا ق ة بيئته ة و حماي ة الجامع يجية لتنمي
اء بمستوى               ة  واالرتق مكثفة لفريق العمل آخطوة اساسية في عملية بناء الجامع

  .خدماتها ووضعها التنافسي 
ة والمساعد              رئيس الجامع لقد شارك في اعداد هذه الوثيقة جهات عديدة تمثلت ب

ات          داء الكلي ة        االداري والمساعد العلمي وعم ة والتدريبي ز البحثي دراء المراآ وم
رون   ة واخ ي الجامع ا      ، ف ا حي ا نموذج ا جعله يط مم ة التخط ي عملي شرآاء ف آ

ة ال الجامع ع ح يم واق ي تقي شارآي ف ن نحن االن(للتخطيط الت م رسم ) اي ومن ث
ا  ذهب( تطلعاته ن ن ى اي ة الوصول ) ال ان آيفي شاريع (وبي ستراتيجيات والم ) ال

د   ة بع م المتابع ن ث ذوم لنا(التنفي ل وص ث)ه ابقاحي رنا س م ،  اش ن اه ى ان  م ال
رئيس                رتبط ب مستلزمات نجاح هذه الخطة ان يكون هناك تشكيل مؤسسي ثابت ي
ديل       ى اجراء تع الجامعة يقوم بمتابعه  تنفيذ مشاريع الخطة مع امكانية العمل عل

ذا بالتنس                  تم ه ى ان ي يق مع   او تغيير او الغاء او اضافه للمشاريع المقترحة وعل
  .الجهات المقترحة لهذه المشاريع وبما يحقق رؤى واهداف الخطة

  

ل         اط الضعف           (SWOTلقد تم االعتماد على اسلوب تحلي وه ونق اط الق ل نق تحلي
وفير             ) والفرص والتهديدات    ستراتيجي لت ه التخطيط ال آونه جزء مهما في عملي

ة   ال الجامع ع ح يم واق ل وتقي ي تحلي ساعد ف رات ت ات ومؤش ا متطلب وآلياته
  .ومراآزها البحثية والتدريبية

ل ال   ذا التحلي تخدام ه ة اس ى ان عملي اره ال ن االش د م ض  توالب ن بع و م خل
كاليات  ام      لاالش د االحك ي  تحدي صعوبات ف ض ال ود بع اط   (وج وه ونق اط الق نق

دات  ك ) الضعف والفرص والتهدي ة التخطيط وذل ات شرآاء عملي الختالف ثقاف
ز  ، الكليات  ، الرئاسة  (  كونات منظومة الجامعة    والتخصصات المتعدده لم   المراآ

ه  ، مما يتطلب تدريبا  اآثر على استخدام هذا االسلوب      ) البحثية والتدريبيه    آما ان
ل         ذا التحلي ا        سيتم اضافه اساليب آمية سانده له ة      وحسب الحاجة له اء عملي  اثن

  .تنفيذ مشاريع الخطة وتحديثها في الفترات القادمة انشاء اهللا
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