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 شكر وتقدٌر 

جبر  كاظماتقدم بخالص الشكر والتقدٌر الى ادارة الجامعة وعلى راسها االستاذ الدكتور 

رئٌس الجامعة وكالًة على تسخٌر كل االمكانٌات الالزمة للنهوض بواقع الكلٌة  الجبوري

والجامعة بشكل عام وحرصها الدائم على ان تكون كلٌة الفنون الجمٌلة هً قاطرة الجودة 

 .حو خدمة متمٌزة للمجتمع وتنمٌته المستدامةومصدر االشعاع ن

 

بالكلٌة واالدارٌٌن والطلبة على  الى جمٌع اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والشكر موصول

  .مجهودهم المتواصل للنهوض بالكلٌة واعداد ملف االعتماد

 وهللا ولً التوفٌق 
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 نبذة عن الكلٌة

ككنيان للميم متمنيس نسيتخدم  دمية جامعة القادسينة  -الفنون الجمنلـــــة كلنة تأسست        

حنث كيان صيدور ايرار ان يا   ،والعراق بصفة لامة مجتمع محافظة الدنواننة بصفة  اصة

المعطييوم  4/5/6164( فييم 6666 /5ق/) بموجييا ارميير الييوسارل  ل العييددهيي ا الكلنيية 

/ ئييرا الدراسييات والت طيينط والمتابعييةكتيياا وسارا التعليينع العييالم والحييث العلمييم / دا لليي 

كلنة صيرحا للمنيا  وتمثل ال 61/9/6164فم  (5665/ )ت عالدراسات والت طنط  ل العدد 

وفننا  نخيدم الي  دراسية الفنيون المتنولية للي  وفيق افايل الطرائيق العلمنية الحدنثية بقصيد 

التغننيير فييم المجتمييع ميين  يي ل ا ييالة  رحييداثالييداد اجنييال تربونيية تت يي  ميين الفيين وسيينلة 

وتعمنييق صييلة الجامعيية بييالمجتمع  ،الجمييال لبيير الفيين وتوظنفييء فييم بنييا  ال  صيينة ا نسيياننة

 ات الماييامنن العلمنيية سيياطة المعييارت الت ييكنلنة والفنييون المسييرحنة وا ن ييطة الثقافنيية بو

   والحاارنة

ولليي  وفييق هيي ا التوصيينم تتصييدر كلنيية الفنييون الجمنليية الييدور الرنييادل فييم تفعنييل الثقافيية 

مييد جسييور التواصييل والقنييوات الثقافنيية مييع  ييرائ   باتجييااوالفنييون اييمن الوسييط الجييامعم 

المجتمع فم مؤسساتء الفننة والثقافنية والمدننية وتليه مخمية جمنلية وجلنلية الي  جانيا الخيدم 

ا سم  المتمثل فم ت رنج اجنال للمنة وتربونة تنتج الفن وتت  ا س حا  فال   فيم مواجخية 

 .اوى الظ ع والت لم
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 كلٌة للالممٌزة سمات ال

  .ـ الكلنة ا ول  والوحندا التم ت دع مجتمع ه ا المنطقة6

 .ـ الدراسة فنخا باللغة العربنة6

 .() اص القبول فم الكلنة مبا رـ نظاع 5

 .ـ تطبنق نظاع ا ر اد التربول وا كادنمم4

 .سنوات (4)ـ مدا الدراسة فم الكلنة 5

   .مستقب    او مقررات  ـ النظاع الدراسم سنول وسنتحول ال  فصلم6

 (  ـ نوع الدراسة )تطبنقم، نظرل7

   

 وسائل االتصال بالكلٌة 

 كلنة الفنون الجمنلة  –جامعة القادسنة  –القادسنة  –العراق  :العنوان البرندل -

  www qu edu iq/fa :المواع ا لكترونم -

 qu.edu.iq fa@ :العنوان ا لكترونم -

  Tel 9647809372027             :تلنفون -

 p.o.b 1897            :ص ا -
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 الهٌكل التنظٌمً للكلٌة 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 العـمند 

 عبة امان الجودا 

 وا دا  الجامعم 

 ـ وحدا امان الجودا

 ـ وحدا ا دا  الجامعم 

 العلمية   االقسام

 
 

 الوحدا القانوننة

 عبة الموارد 

 الب رنة 

 وحدا المكتبة 

 وحدا الحسابات

الوحدا الخندسنة 

 والصنانة 

الوحدا السرالنة 

 وال دمات 

 وحدا الم اسن

 والمجاننة

 عبة ا ن طة 

 الط بنة 

 وحدا المتابعة 

  عبة التسجنل و ؤون الطلبة

 ـ وحدا تدانق الوثائق

 ـ وحدا  ؤون الطلبة

 وحدا الدراسات العلنا 

 وحدا الت طنط والمتابعة

 وحدا ا حصا 

وحدا الحاسوا 

 وا نترننت 

وحدا البحث 

 والتطونر 

وحدا البعثات 

 والع اات الثقافنة

وحدا التدرنا والتعلنع 

 المستمر

  اسع التربنة الفننة 

  اسع الفنون المسرحنة 

 وحدا القلع السرل

  عبة ا ل ع

 وحدا االدا البنانات

وحدا الراابة 

 والتدانق الدا لم

 مكتا العمند

 المجلة العلمنة

 امانة المجلس  

 لجنة الترانات 

وحدا الدفاع 

 المدنم 
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 0202لسنة  القٌادة االكادٌمٌة للكلٌة

 االسم الوظٌفة ت

 

 كاظع نونر كاظع السبندل .أ.د لمند الكلنة  0

 

   . حلنع هاتم جاسعع.د معاون العمند لل ؤون ا دارنة  0

 

 اسعد جواد نوسم ا. ع.د. معاون العمند لل ؤون العلمنة  3

 

 أ.ع.د. لؤل رحنع داوود رئنس اسع التربنة الفننة  4

 

 ال سالمنور سعند جبار  .ع.دأ. رئنس اسع الفنون المسرحنة  5

 

 . 
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 البرامج التعلٌمٌة التً تقدمها الكلٌة

كالورنوس فم تمن  الكلنة بنا   لل  توصنة مجلس الكلنة وموافقة مجلس الجامعة درجة الب

  :احد الت صصات ا تنة

 ـ بكالورنوس التربنة الفننة 6

 ـ ا تصاص ا راجـ بكالورنوس الفنون المسرحنة6

 التربٌة الفنٌة قسم برنامج 

  :الرؤٌة

نتطلع اسع التربنة الفننة  ن نكون رائدا  متمنسا  فم مجال التعلنع والبحث العلمم و دمة 

  .المجتمع بما نتوافق مع رؤنة الجامعة والكلنة وبما نتناسا مع احتناجات سوق العمل

  :الرسالة

نسع  القسع ال  توفنر بنئة للمنة ومخننة بجودا لالنة فم ت صصء و له من   ل 

استقطاا الل  الكفا ات فم مجا ت التعلنع والتدرنا وا ست ارا والبحث العلمم بال كل 

ال ل نؤدل ال  تأهنل  رنجنن لل  مستوى لال من الت صص والمخننة والتمنس بالمعرفة 

 مكنخع من الحصول لل  فرصخع بسوق العمل بجدارا واستحقاق والمخارات ا ساسنة التم ت

  :االهداف

 ـ تسوند الطلبة بالفخع ال سع للتربنة الفننة من النواحم النظرنة والتطبنقنة 6

 دراستخع العلنا  إلكمالـ الداد الطلبة 6

من ـ تأهنل وتطونر  رنجم القسع وتسلنحخع بالمخارات والمعارم ا ساسنة التم تمكنخع 5

 مساولة حناتخع المخننة والتربونة بألل  مستونات ا حترافنة 

  .ـ تبنم مبدأ الجودا فم تعسنس المعرفة ا ساسنة للطلبة بمجال الفن4

ـ النخوت بالحركة الفننة العلمنة والبحث العلمم ال  ارا  مستوى لكل الراغبنن من  ول 5

  .الكفا ا امن متطلبات  طط التنمنة

ت الوسارات العراانة والقطالات ا  رى بم كات فننة وتدرنسنة لم تلم ـ تلبنة حاجا6

 ا تصاصات الفنون الجمنلة 

ـ الداد المت صصنن فم مجال الفنون بوجء لاع بحنث تنسجع مدا الدراسة و روطخا 7

 ،الماجستنر ،البكالورنوس :ومحتواها مع حاجات المجتمع ومن   خادات متنولة هم

 .الدكتوراا
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اثرا  الدراسات العلنا والبحوث العلمنة والفننة وامتدادها تبعا  للتطورات الفننة والعلمنة ـ 6

  .والتكنولوجنة

ـ المساهمة فم  لق بنئة لامة للثقافة الفننة بما ننسجع مع القنع ا جتمالنة وال لقنة وبما 9

 .امن اطار المجتمع المتماسهنصون القنع ا صلنة 

  . ست ارات العلمنة والفننة المبا را لدوائر الدولة والمجتمعـ تقدنع ال دمات وا61

 برنامج قسم الفنون المسرحٌة 

  :الرؤٌة

ان نكون ال نار المفال فم تعلنع الفن وفم مقدمة ااساع للوع الفن المسرحم فم المنطقة 

التدرنس والبحث العلمم  :مع ا لتساع بالتمنس فم ا ركان الث ثة الرئنسنة للتعلنع الجامعم

  .و دمة المجتمع وبما نتوافق مع رؤنة الجامعة والكلنة

  :الرسالة

تعلنع الفن المسرحم للطلبة وال ل نمكنخع من  تقدنع نولنة متمنسا  ات جودا لالنة فم

المنافسة بنجاح فم سوق العمل واكمال دراستخع العلنا وتوفنر البنئة الم ئمة المحفسا للبحث 

  .م فم مجال الفن المسرحمالعلم

  :االهداف

ـ الداد  رنجنن  ول كفا ا لالنة اادرنن لل  منافسة طلبة الجامعات ا  رى واادرنن 6

 ت العلنا ود ول سوق العمل بسخولة.لل  مواصلة الدراسا

  .ـ مواكبة التطورات العالمنة وا النمنة والمحلنة فم مجا ت الفن المسرحم6

  .لل  التفكنر وا بداع لطلبة القسعـ سنادا القدرا 5

  .ـ تنمنة مخارات الطلبة التطبنقنة المرتبطة بسوق العمل4

ـ الداد المت صصنن فم مجال الفنون المسرحنة بوجء لاع بحنث تنسجع مدا الدراسة 5

 :و روطخا ومحتواها مع حاجات المجتمع المحلم وا النمم ومن   خادات متنولة هم

 .الدكتوراا ،جستنرالما ،البكالورنوس

ـ دلع منظمات المجتمع المدنم والجمعنات والنقابات وا تحادات العلمنة والفننة وت جنعخا 6

 .وتوفنر سبل تطونرها وتنمنتخا

امان سبل التوجنء للطلبة وا  تنار ا فال لن اطاتخع وت صصاتخع العلمنة والفننة ـ 7

 . لداد والتدرناوالمخننة وتسوندهع بال برات الارورنة ولناصر ا
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ـ اثرا  الدراسات العلنا فم الفنون المسرحنة والبحوث العلمنة والفننة وا لمال المسرحنة 6

 .وامتدادها تبعا  للتطورات المسرحنة والعلمنة والتكنولوجنة

  .ـ الم اركة الفعالة فم المخرجانات المحلنة وا النمنة والدولنة التجرنبنة وا كادنمنة9

المناخ المناسا من ا مور الفننة وا دبنة والعلمنة والمادنة التم تكفل ممارسة ـ توفنر 61

  .ن اط الاا  الخنئات التدرنسنة
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 الموارد البشرٌة بالكلٌة 

  :اعضاء هٌئة التدرٌس

الجودا الحقنقنة  تتحققوبخع  ،الاا  هنئة التدرنس لصا واساس العملنة التعلنمنةد نع

وتتمنس كلنة الفنون الجمنلة بتطبنق سناسة الباا الفتوح بنن الاا  هنئة  ،للتعلنع الجامعم

التدرنس والطلبة وتطبنق نظاع ا ر اد ا كادنمم والتربول للطالا وا ن طة الط بنة فم 

  .جمنع سنوات الدراسة

 ع العلمنة فم الكلنةاجمالم الاا  هنئة التدرنس لل  م ه ا اسا (6)جدول 

 الدرجة           
 التخصص

استا   استا 
 مسالد

مدرس  مدرس
 مسالد

 المجموع

 65 1 5 7 6 التربنة الفننة

 66 5 5 4 6 الفنون المسرحنة

 64 5 6 66 6 المجموع الكلم 

 

 ( اجمالم الاا  هنئة التدرنس المتعاادنن فم ا اساع العلمنة فم الكلنة6جدول )

 الدرجة           
 التخصص

 المجموع ماجستنر دكتوراا

 5 5 6 التربنة الفننة

 6 1 6 الفنون المسرحنة

 6 5 5 المجموع الكلم 

 

 اجمالم الاا  هنئة التدرنس المحاارنن فم ا اساع العلمنة فم الكلنة (5)جدول 

 الدرجة           
 التخصص

 المجموع ماجستنر دكتوراا

 4 5 6 التربنة الفننة

 6 1 6 الفنون المسرحنة

 5 5 6 المجموع الكلم 
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 توسنع الاا  هنئة التدرنس بحسا ال خادات (4)جدول 

 ال خـــادا                    
 القســــــع

 المجموع الماجستنر الدكتوراا

 66 5 9 التربنة الفننة 

 6 5 5 الفنون المسرحنة 

 61 6 64 المجموع 

 

 تقٌٌم اعضاء هٌئة التدرٌس 

تطبق الكلنة المعاننر المواولنة لتقننع ادا  هنئة التدرنس لل  وفق تعلنمات وسارا التعلنع 

 ـ :العالم والبحث العلمم وه ا المعاننر هم

نتع تقننع التدرنسنن من   ل البحوث وا صدارات  :ـ فم مجال الن اط التدرنسم6

والمؤلفات العلمنة وك له من   ل استبنان تقننع الطلبة للمقرر الدراسم التم نتع توسنعخا 

  .لل  الطلبة ونطلع التدرنسم لل  نتائج التقننع فم نخانة كل سنة دراسنة

  .نةـ متابعة مدى التساع الاا  هنئة التدرنس بالجداول الدراس6

 ،السنمنارات ،المؤتمرات)التعلنمنة ا  رى  بارن طةمدى التساع الاا  هنئة التدرنس  ـ5

  (ورش العمل ،الندوات

تطونر )التكمنلنة للعملنة التعلنمنة  بارلمالتابعة مدى التساع الاا  هنئة التدرنس ـ م4

  (تدرنا الطلبة ،المناهج

نر بالكلنة لن طرنق القناع بتطونر مفردات ـ المساهمة فم ان طة امان الجودا والتطو5

 .المناهج الدراسنة لل  احدث المستجدات العلمنة

هنئة  رلاا حنث نتع ااامة لقا ات ثقافنة واجتمالنة  :ـ الع اة مع السم   والرؤسا 6

  .التدرنس والحث لل  البحوث الم تركة بنن ا لاا 

 

 

 

 

 

 



 15الصفحة   / كلية الفنون الجميلة / جامعة القادسية 0202الخطة االستراتيجية كانون االول 
 

 فً الكلٌة  االدارٌٌن والفنٌٌن الموظفٌن

 الداد الموظفنن لل  الم ه الدائع للكلنة حسا ال خادا (5)جدول 

 بدون  خادا ابتدائنة متوسطة الدادنة دبلوع بكالورنوس ال خادا

 6 5 4 6 5 67 العدد

 

 الداد ا جرا  النومننن فم الكلنة حسا ال خادا (6)جدول 

 بدون  خادا ابتدائنة متوسطة الدادنة دبلوع بكالورنوس ال خادا

 6 - 1 6 1 6 العدد
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 الجزء الثانً

 ةـــــة للكلٌــــة االستراتٌجٌـــــالخط
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 استراتٌجٌة الكلٌة :اوالً 

 رؤٌـــــــة الكلٌـــــة

متمنسا فم ا دا  متجاوبة مع احتناجات  ،ال  العالمنةتسعـــ  كلنة الفنون الجمنلة           

ومركسا   ،اادرا لل  استقطاا افال الطلبة ومصدرا  لل رنجنن المتمنسنن ،المجتمع

  .ل  عاع العلمم والبحثم فم المجتمع لتحتل مكانا  رائدا  امن افال الكلنات

 رسالـــــة الكلٌـــــة

ال ة الجما الفم مجال الفنون الجمنلة وان تكون الكلنة مركسا  للمنا  متمنسا            
ع ومخاراتخع ا بدالنة  دمـة ـة  كت ام مواهبخـول الطلبـوتنمنة ا  واق وتربنة لق

  .للصالـ  العــاع

 داف الكلٌــــة اه

 :ـما تـــــق ــــــ  تحقنــة إلون الجمنلتخــدم كلنـة الفنــ

 .ونــة والفنـبالعلـع والثقاف ةــــة مسلحـــال تربونـــــداد اجنــــالـ 6
  .ة م تصة ترفـد المؤسسات التعلنمنـة والتربونـةنة كوادر فنتخنئـ 6
 .ـرحـة والمسـون الت كنلنـــــن الفنــم منادنــــ    أن البحــوث العلمنـــة فالـ 5
 .ة وا ن طة الفننـة المتعــدداة الجامعة بالمجتمع لبر الفنون الم تلفق صلتوثنـ 4
     ت المجتمـع المدنــم والدوائـــر الحكومنـة لـن طرنق اع مؤسسـا نفتاح لل  جمنـ 5

 .حناا المجتمـعم ــــة فـء مــــن اهمنـا لرح لموع الت كنلنة وفنون المسمعارت الرس
ـ النخوت بالحركة الفننة العلمنة والبحث العلمم ال  ارا  مستوى لكل الراغبنن من  ول 6

  .ن متطلبات  طط التنمنةالكفا ا ام

ـ تلبنة حاجات الوسارات العراانة والقطالات ا  رى بم كات فننة وتدرنسنة لم تلم 7

 ا تصاصات الفنون الجمنلة 

ـ الداد المت صصنن فم مجال الفنون بوجء لاع بحنث تنسجع مدا الدراسة و روطخا 6

 ،الماجستنر ،لورنوسالبكا :ومحتواها مع حاجات المجتمع ومن   خادات متنولة هم

 .الدكتوراا

ـ اثرا  الدراسات العلنا والبحوث العلمنة والفننة وامتدادها تبعا  للتطورات الفننة والعلمنة 9

  .والتكنولوجنة

ـ المساهمة فم  لق بنئة لامة للثقافة الفننة بما ننسجع مع القنع ا جتمالنة وال لقنة وبما 61

 .المجتمع المتماسهنصون القنع ا صلنة امن اطار 

  .ـ تقدنع ال دمات وا ست ارات العلمنة والفننة المبا را لدوائر الدولة والمجتمع66



 18الصفحة   / كلية الفنون الجميلة / جامعة القادسية 0202الخطة االستراتيجية كانون االول 
 

 

 االطار المفاهٌمً والقٌمً للكلٌة  :ثانٌاً 
 ـ االطار المفاهٌم0ً 

نقصد با طار المفاهنمم للكلنة مجمولة المبادئ وا فكار التم ت كل نسنجا  متكام   
انط اا  من رؤنة الجامعة  ،الدراسنة وتنفن ها فم مستوناتخا الم تلفةلبنا  البرامج 

وتحقنقا  لرسالتخا ونمثل ه ا ا طار المظلة التم تغطم لملنة الداد المخنننن الموهوبنن 
  .و له من  التحااخع بالكلنة وحت  تسونقخع ال  سوق العمل (ناادنن للفن ،فناننن)من 
 
 ـ االطار القٌمً 0

مجتمع كلنة الفنون الجمنلة ملتسمون بألل  المعاننر ا   انة والقنع العلنا  ان الاا 
ان القنع التالنة  ،المتعارم للنخا تجاا رسالة الكلنة والجامعة ل دمة المجتمع وتنمنتء
 ـ :تعطم للعاملنن فم الكلنة القنع ا   انة للتعامل المستخدم والتم هم

 أـ النزاهة 
 ا   انات والمثل العلنا تدلع الكلنة معاننر 

 ب ـ الحرٌة الفكرٌة 
تسند الكلنة حقوق الاا  هنئة التدرنس والطلبة والعاملنن فنخا فم التعبنر لن ارائخع 
  .بحرنة تامة و له فم اطار تنمنة ون ر المعرفة والمعلومات والحفاظ لل  حق الملكنة

 ت ـ العمل الجماعً 
 نتع ا  بالعمل الجمالم المتكامل بنن م تلم اطرام ان تمنس الكلنة فم ادا  رسالتخا  

  .القائمنن بالكلنة
 ث ـ التزام الطالب 

تسع  الكلنة ال  تقدنع  رنجنن لل  مستوى لال من الجودا وملتسمون بالقنع المؤسسنة 
  .للكلنة

 ج ـ المساواة 
والطلبة  تسع  الكلنة لامان لدع التمننس فنما بنن الاا  هنئة التدرنس والموظفنن

مؤمنء ان تحقنق المساواا نامن تقدنع افال ال دمات الممكنة  ،والعاملنن جمنعا  
  .للجمنع

 ح ـ التواصل 
تقوع الكلنة بت جنع ودلع التفالل مع المجتمع المحنط بحنث نتع ن ر ومناا ة نتائج 
دراسات الكلنة فم مجال ت صصاتخا الرئنسنة ادر ا مكان و له بخدم تطونر 

  .مة التعلنمنةالمنظو
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 الغاٌات االستراتٌجٌة :ثالثاً 
سعنا  لتحقنق رؤنة الكلنة ورسالتخا تع تحدند الغانات وتحدند مجمولة من ا هدام 

 ـ :ا ستراتنجنة لكل غانة ولل  النحو التالم
  :الغاٌات

 .ـ التمنس بنن التعلنع والتعلع6
 .ـ ا هتماع بالبحث العلمم الموجء6
 .المجتمع وتنمنة البنئة ـ  دمة5
  .ـ دلع ل اات ال راكة الفاللة4
 .ـ تأهنل الكلنة للحصول لل  ا لتماد5
  

 اوالً // التمٌز بٌن التعلٌم والتعلم 
 ـ :ان ا هدام ا ستراتنجنة لتحقنق ه ا الغانة هم

ال سمة ـ التماد انواع التعلع الم تلفة وتنونع طرق التدرنس مع توفنر ا مكاننات 6
  .لامان جودا تطبنقخا

 .ـ تطونر نظع القبول بالكلنة والبرامج لامان تحسنن مد  ت العملنة التعلنمنة6
 .ـ الادا بنا  البرامج التعلنمنة طبقا  للمعاننر ال سمة  لتمادها5
الجوانا التطبنقنة والمنداننة للعملنة التعلنمنة من   ل برامج التدرنا العملم ـ اثرا  4
  .لطلبة فم الكلنةل
ـ تحسنن  دمات مكتبة الكلنة والحاسوا والقالات الدراسنة لتوفنر بنئة تعلنمنة 5

اادرا لل  م ئمة والظروم المناسبة والمتطلبات ا دارنة والتعلنمنة ووتكنولوجنا 
  .توسنع دوائر التعلنع ا لكترونم ورفع كفا ا العملنة التعلنمنة

 امل ل دا  التعلنمم للطلبة والاا  هنئة التدرنس ـ واع منظومة للتطونر ال6
 .والموظفنن للوصول ال  المستونات المعنارنة القناسنة المعتمدا لخ ا ا دا 

  .ـ توفنر احتناجات الطلبة  ول ا حتناجات ال اصة7
الاا  هنئة التدرنس مخارات وتنمنة لتطونر  واع ال طط والبرامج التدرنبنةـ 6

 .وادراتخع 
  .ا هتماع با ن طة الط بنة لبنا    صنة ال رنج وادراتءـ 9
 .ـ تطونر برامج دراسنة فم ت صصات غنر تقلندنة ترتبط بالبنئة المحلنة61
ـ تحدند احتناجات المؤسسة التعلنمنة من الاا  الخنئة التدرنسنة وت صصاتخع 66

  .مستندا ال  رؤنتخا واهدافخا
لطلبة ا اساع الدا لنة مع وجود مجمولة من القوالد ـ توفنر السكن ا من والمرن  66

 التم تحكع السلوه فم دا ل سكن الطلبة وتكون معلومة لدى الطلبة المست دمنن للسكن. 
  .ـ توفنر برامج  اصة بأر اد ا كادنمم للطلبة 65

  .ـ السعم لتوفنر بنانة مستقلة للكلنة تتامن كافة مرافقخا64 
 

 ثانٌاً // االهتمام بالبحث العلمً الموجه 
 ـ :ا هدام ا ستراتنجنة لتحقنق ه ا الغانة هم
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ـ تسخنل لملنة التواصل بنن الكلنة والكلنات المناظرا لل  المستوى المحلم وا النمم 6
 .والعالمم

ـ سنادا الوحدات ال دمنة  ات الطابع ال اص وتطونر برامجخا الموجخء للمجتمع 6
  .م والمحلمالجامع

رنا  ات الع اة والتم تسم  للطلبة بالتدـ ربط الكلنة بمؤسسات العمل وا نتاج 5
  .بعد الت رج الفعلم وتوفر لخع فرصا  للعمل

ـ اتاحة الفرصة للباحثنن من الاا  هنئة التدرنس لرصد الم ك ت وتطبنق البحوث 4
  .دامة فم المجتمعلربط التعلنع والبحث العلمم لدفع لملنة التنمنة المست

ـ واع  طة موثقة ووااحة ومعلنء للبحث العلمم تتناسا مع طبنعة المؤسسة 5
  .ورسالتخا

  .ـ تلبم  طة البحث العلمم متطلبات سوق العمل واحتناجات المجتمع6
ـ توفنر مستلسمات البحث العلمم كافة بما فم  له م تبرات وورش لملنة واجخسا 7

اا  هنئة التدرنس وطلبة الدراسات ا ولنة  نجاس ومعدات ومواد ومج ت  ل
 بحوثخع.

 ـ توفنر الكتا وا صدارات الحدنثة للمكتبة 6
  .ـ تجخنس المكتبة ا لكتروننة الحدنثة وربطخا ب بكات معلومات9
  .ـ الم اركة بأ خر التصننفات العالمنة ال اصة بالبحث العلمم61
 
 

 ثالثاً // خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 
 ـ :ا هدام ا ستراتنجنة لتحقنق ه ا الغانة هم

  .ـ التركنس لل  البحوث التطبنقنة التم تساهع فم حل م اكل القطاع ال اص والعاع6
 .ـ ان ا  منظومة متكاملة للبحث العلمم ت مل برامج الدراسات وم رولات بحثنة6
 لمم للبحوث فم الدورنات العلمنة المحلنة وا النمنة والعالمنة.ـ ت جنع ودلع الن ر الع5
  .ـ تطونر مكتبة الكلنة وربطخا بقوالد البنانات المت صصة4
 

 رابعاً // دعم عالقات الشراكة الفاعلة 
 ـ :ا هدام ا ستراتنجنة لتحقنق ه ا الغانة هم

لجامعة والجامعات ـ طرح برامج دراسنة م تركة تمن   خادات ت رج معتمدا من ا6
 نن وتسم  لخع بأستكمال دراساتخع العلنا ترفع من المستوى العلمم لل رنجالعالمنة 

ـ تبنم الفاللنة الط بنة التم توفر التفالل المستمر بنن طلبة الكلنة واارانخع لل  6
  .المستونات المحلنة وا النمنة والعالمنة

ة لل  ال راكة بنن الباحثنن فم ـ دلع البحوث والم رولات الم تركة القائم5
نن الجامعات الت صصات الم تلفة وبم اركة جخات تنفن نة مجتمعنة وبتمونل م تره ب

  .والجخات المستفندا
ـ تفعنل دور ا تفاانات بنن الكلنة والجامعات ا جنبنة فم مجال التعلنع والبحث العلمم 4

  .والتدرنا
ن   ل اتفااات للتبادل الط بم والاا  هنئة ـ تطونر الع اة العلمنة والثقافنة م5

التدرنس والموظفنن لل  المستوى المحلم وا النمم والعالمم واستقطاا ال برات فم 
  .مجال التعلنع والتدرنا
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 خامساً // تأهٌل الكلٌة للحصول على االعتمادٌة 

 ـ :ا هدام ا ستراتنجنة لتحقنق ه ا الغانة هم
الاا  هنئة التدرنس والطلبة وا دارننن بالكلنة بمتطلبات ـ سنادا ولم وم اركة 6

 .الحصول لل  ا لتماد
ـ دلع مخارات الم تركنن فم الداد ملم التأهنل لأللتماد  ستكمال محورل الفاللنة 6

  .التعلنمنة والقدرا المؤسسنة
  .ـ تطونر البرامج التعلنمنة وتحدنثخا واستكمال توصنفخا وتقرنرها5
 
 
 

 للغاٌات واالهداف (SWOT)التحلٌل الرباعً  :رابعاً 
 

 فً العلٌم والتعلم الغاٌة االولى / التمٌز 
 

 تحلٌل البٌئة الداخلٌة :اوالً 
  

 نقاط القوة 
ـ انتظاع العملنة التعلنمنة حسا الجداول الدراسنة و له بسبا رصد الغناا والحاور 6

النخائم با اافة ال  التقونع المستمر وارسال ا ن ارات والحرمان من د ول ا متحان 
  .للطلبة لن طرنق لدد ا متحانات الدورنة   ل الفصل الدراسم

ـ وجود نظاع معتمد لتقننع ادا  هنئة التدرنس ومستوى تدرنس المواد الدراسنة 6
 .وبأ راه الطلبة فم  له مما نسالد فم تطونر ا دا  التدرنسم

رامج الدراسنة التم تطرحخا الكلنة وتنفن ها وفقا  لنظاع ـ تبنم المعاننر المعتمدا للب5
  .السالات المعتمدا

ـ اناع الكلنة بتنظنع لقا ات وندوات وورش لمل ومسرحنات ومعارت فم مجال 4
  .ت صصاتخا مما نتن  للطلبة فرصة تبادل ال برات العملنة والبحثنة وا كادنمنة العلمنة

   فالل مع ا سات ا منسور وفاللة الكلنة مما نجعل لملنات التفم نسبنا  ـ الة لدد الطلبة 5
ـ ات ا  سناسة الباا المفتوح مع الطلبة مما نتن  للطلبة التواصل المستمر والسخل مع 6

  .نننالتدرنس
 

 نقاط الضعف 
ـ وجود لجس فم الداد هنئة التدرنس المعنننن للعمل فم الكلنة وا لتماد بصورا ملحوظة 6

  .ننالدا لنع ن انال ارجن كانوااارنن سوا  لل  المح
 حلم ال ارجم للكلنة مـ لدع وجود نظاع تقونع للكلنة من ابل المجتمع ال6
ـ لدع واوح تأثنر جخود الجانا ا ل مم فم الكلنة للترونج للكلنة فم اجت اا الداد 5

  .كافنة من الطلبة

 نية وعدم توفير جميع مستمزماتهمعدم وجود المكان المالئم العضاء المجان االمتحاـ 4

   .الارورنة
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 .مركزية المجنة القطاعية في وضع المناهج الدراسية وتطويرها ـــ5

  .حجع الكلنة الصغنر بسبا و له لألاساع ا ستنعابنة الطااةـ اعم 6
 .فنخا نتدربون التم والدوائر الطلبة ابل من الصنفم بالتدرنا ا هتماعاعم ـ 7
 . والنوادل وا ك اهالمرافق الترفنخنة ومرافق ا ستراحة للطلبة  لدع وجودـ 6
  .او غرم  اصة بخع  التدرنسنننمكان مناسا  ستراحة وجود  لدعـ 9

 
 ة تحلٌل البٌئة الخارجٌ :ثانٌاً 

 
 الفرص المتاحة 

ـ سنادا ا هتماع المحلم وا النمم والعالمم بأهمنة امان جودا التعلنع والتحسنن 6
 .المستمر فم منظومة التعلنع

  .الكميات المناظرة الية االمتحان التنافسي معاعتماد ـ 6

 .الرصننة العالمنة للجامعات الدراسنة والمقررات البرامج لل  وا ط عـ التواصل 5
وال دمنة  اإلدارنة المرافقو الدراسنة والقالات م تبراتال بنا  ستكمالر  طةـ تنفن  4

  .للكلنة
 

 التهدٌدات والمخاطر 
 .ـ ابول طلبة لنس لدنخع رغبة فم ا  تصاصات السائدا فم الكلنة6
ـ تدهور مستونات بعت الطلبة لعدع رغبتخع فم ا تصاصات الكلنة بوجء لاع واللغة 6

  .العربنة وا نكلنسنة بوجء  اص
مما ـ لدع احتاان ال رنجنن من ابل هنئات رسمنة او غنر رسمنة فم سوق العمل 5

  .ننعكس لل  رغبة الطلبة للدراسة فم ا تصاصات الكلنة
 مماالمتأ ر فم ابول الطلبة فم الكلنة  الجامعم التقدنع بموالند ال اصة لتوانتاتـ ا4

 .التعلنمنة العملنة سنر فم إرباكا نسبا
ـ المناخ السناسم وا منم المرتبه فم البلد نؤثر لل  توجنخات ونفسنات الكادر 5

  .م والموظفنن والطلبةالتدرنس
 

 البحث العلمً الموجه  :الغاٌة الثانٌة
 

 داخلٌةتحلٌل البٌئة ال :اوالً 
 

 نقاط القوة 
 ـ واع  طة بحثنة لكل لاع دراسم ومتابعة تنفن  ه ا ال طة 6
 العلنا والدراسات المحلنة والم اكل والتدرنسم التدرنس محور لل  الكلنة تركسـ 6

 من هاوتعد العلمم بالبحث ا هتماع فم والورش والندوات والمؤتمرات البحوث وتعاند
 .ارساسنة العلمم البحث محاور

تد ل امن  روط الترانة العلمنة مما ندفع  له الخنئة والفننة ـ تقدنع البحوث العلمنة 5
  .التدرنسنة ال  تقدنع البحوث ال سمة ل له
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وغنر الرسمنة مما نتن  الحصول لل  ـ الن ر فم الموااع ا لكتروننة الرسمنة 4
 .نةالمعلومات ال سمة والتنافس

ـ امكاننة فننة وثقافنة للتدرنسننن تسخع فم ن ر الولم والدافعنة لند الطلبة والتفالل 5
  .مع المادا العلمنة المعطاا

 
 نقاط الضعف 

 .ـ اعم ا ن طة البحثنة فم الكلنة لعدع وجود برامج الدراسات العلنا6
 .صغر حجع مكتبة الكلنةـ 6
ـ الة محتونات مكتبة الكلنة من الكتا واوالد البنانات المت صصة ولدع وجود تطونر 5

  .مستمر لخا ولدع ا  تراه فم االدا بنانات الكتروننة مع الجامعات ا  رى
  .ـ لدع وجود مصادر كافنة لدلع وتمونل البحث العلمم4
 لغرت لخع المخمة ال دمات توافر لدعو للتدرنسننن كافنة غرم وجودـ لدع 5

  .البحث العلمم لل  ت جنعخع
 .العلمم للبحث الم ئمة المالنة الت صنصات وجود لدعـ 6
 الم تبرنة ا جخسا ل را  المالنة والت صنصات للم تبرات التحتنة البننة اعمـ 7

 .للبحوث تجارا اجرا  فم دور لخا والتم
 .السوق متطلبات تعكس العلمم للبحث وااحة  طة وجود لدع ـ6
 لدع بسباوا ن طة الدا لنة وال ارجنة  المؤتمرات فم بالبحوث الم اركة اعم ـ9

 .المالم الدلع وجود
 وااتصار الجمالم البحثم العمل اسلوا ت جع بحثنة وحدات او فرق وجود لدعـ 61

 ا ولنة الدراسات طلبة بحوث لل  فقط الجمالم العمل
 .للتدرنسننن ا حنان بعت فم انعدامخا او المدلومة التدرنا فرص الةـ 66
تطور  سالد لل  ان فات فرص ـ لدع وجود مجلة اكادنمنة محكمة فم الكلنة 66

  .البحث العلمم
  .ـ اصور دلع منساننة ا ن طة الفننة السنونة65
 

 تحلٌل البٌئة الخارجٌة :ثانٌاً 
 

  الفرص المتاحة 
والندوات العلمنة  المؤتمرات فم للم اركة ال سمة المالنة الت صنصات سنادا ـ6

 رجرا  ال سمة الت صنصات لن فا  العالمنةالمحلنة وا النمنة ووا ن طة الفننة 
 .المناظرا الت صصات فم ولالمنة لربنة جامعات ال  سنارات

 مجال فم ال برات وتبادل وا جنبنة العربنة الجامعات مع التوأمة اتفاانات تفعنلـ 6
 .العلمم البحث

 .ت صنصاتخا وسنادا الوسارات مع البحثنة العقود فرص تفعنل ـ5
 

 التهدٌدات والمخاطر 
ـ لدع الم اركة المادنة لمنظمات المجتمع المدنم للكلنة فم مجال البحث العلمم 6

 وا ن طة الفننة والثقافنة 
 .ـ اصور منساننة البحث العلمم السنونة6
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 ـ لدع وجود برامج دراسات للنا فم الكلنة 5
وا ن طة الفننة  العلمنة والندوات المؤتمرات فم الم اركة لن التدرنسننن لسوم ـ4

 .المالم الدلع انعداع بسباوالثقافنة 
 والجامعات الباحثنن مع اعنفا   التواصل نجعل احنانا   وانعدامخا التدرنبنة الفرص الة ـ5

 .العالمنة العلمنة البحوث ومراكس
 
 

 خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  :الغاٌة الثالثة
 

  داخلٌةتحلٌل البٌئة ال :اوالً 
 

 نقاط القوة 
 .ـ الم اركة فم ااامة المعارت الت كنلنة والمسرحنات فم سوق العمل6
   .الم اركة فم المخرجانات الفننة والورش المت صصة المحلنة وا النمنة والدولنةـ 6
 

 نقاط الضعف 
ـ لدع وجود الوحدات  ات الطابع ال اص فم م تلم المجا ت والتم تقدع دلما  6

 .مبا را  
  .ـ لدع وجود  طة فم الكلنة ل دمة المجتمع وتنمنة البنئة6
 .ـ لدع تسونق  دمات الكلنة ل دمة المجتمع لم تلم الجخات ال ارجنة5
  .ـ لدع وجود ا هتماع الكافم ل رنجم الكلنة4
 

 خارجٌةتحلٌل البٌئة ال :ثانٌاً 
 

  الفرص المتاحة
 .ـ توجء المجتمع ال  الت صصات الموجودا فم الكلنة6
 

 التهدٌدات والمخاطر 
 .ود دلانة كافنة لتولنة المجتمع   تصاصات الكلنةـ لدع وج6
 من  دمات الكلنة  اعم ا ستفادا من القطاع العاع او ال اصـ 6
 

 دعم عالقات الشراكة الفاعلة  :رابعاً 
 

 تحلٌل البٌئة الداخلٌة  :اوالً 
 

 نقاط القوة 
اهتماع الجامعة بعقد اتفااات لل راكة مع لدا جامعات محلنة ودولنة و له بخدم اثرا  
الجانا ا كادنمم والتطبنقم فم الجامعة ال  جانا اتاحة الفرصة  سات ا الجامعة 

ا الجامعات ا جنبنة وتبادل السنارات والحصول لل  وطلبتخا با حتكاه بأسات ا ه 
  . خادات م تركة
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 نقاط الضعف 

ـ لدع تفعنل التعاادات مع جامعات اجنبنة واعم استفادا ا سات ا والطلبة وال رنجنن 6
  .من ه ا ا تفاانات

  .المنفردا والم تركةا  تصاصنة ـ اصور الدلع المادل للبحوث والم رولات 6
 
 

 تحلٌل البٌئة الخارجٌة  :ثانٌاً 
 

 الفرص المتاحة 
 ـ ا هتماع بتفعنل دور ا تفاانات بنن الجامعات المحلنة والدولنة لغرت تفعنل ال راكة 6
  .ـ امكاننة ا ستفادا من الخنئات والمنظمات الدولنة المعننة بالت صصات فم الكلنة6
  .ـ تفعنل دور سوق العمل5
 

 التهدٌدات والمخاطر 
تتبن  تدرنا الطلبة وال رنجنن  كسابخع المخارات ـ الة منظمات المجتمع المدنم التم 6

  .وال برات العلمنة
ـ لدع وجود مصدر للتمونل  رسال الطلبة للدراسة والتدرنا فم الجامعات ا جنبنة 6

 . ات ال راكة مع الجامعة
  .ا تفااات وال راكةـ لدع مساهمة الجامعات ا جنبنة ب كل فعال فم تفعنل دور 5
 

 تأهٌل الكلٌة للحصول على االعتماد  :الغاٌة الخامسة
 

 تحلٌل البٌئة الداخلٌة  :اوالً 
 

 نقاط القوة 
  .ت للحصول لل  ا لتمادالعلنا فم الجامعة بتأهنل الكلناـ اهتماع ا دارا 6
  .ـ وجود اسع لامان الجودا وتقننع ا دا  بجمنع الجوانا6
  .لامان الجودا وتقننع ا دا  فم الكلنة ـ وجود  عبة5
  .ـ ااامة ورش لمل للقائمنن لل  تحقنق متطلبات الجودا ب كل مستمر4

 نقاط الضعف 
  .المنساننة المرصودا  ستكمال متطلبات الجودااعم ـ 6
  .ـ امكاننات وحجع المكتبة محدودا6
 .البن  التحتنة المطلوبة ـ الاعم فم5
  

 تحلٌل البٌئة الخارجٌة  :ثانٌاً 
 الفرص المتاحة 

 .ـ سنادا ا هتماع بارورا الحصول لل  ا لتماد لامان جودا التعلنع6
ـ الاغوط المستمرا من جانا وسارا التعلنع العالم والبحث العلمم بارورا 6

  .الحصول لل  ا لتماد
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  .ـ ت كنل لجان  اصة بامان الجودا وتقونع ا دا 5
 مخاطر التهدٌدات وال

   .لحصول لل  ا لتمادلدع توفر متطلبات ومعاننر الجودا ال سمة لـ 6
 

 

 تحلٌل الفجوة وتحدٌد االحتٌاجات :خامساً 
 

تنجنة ثع ابمقارنة الواع الراهن بالكلنة طبقا  لنتائج التحلنل البنئم مع ا هدام ا ستر
 ـ :وتحدند ا حتناجات طبقا  ل تم تحلنل الفجوا

 
 فً التعلٌم والتعلمالتمٌز ـ 0
  

 ت
 

 ال نارات ا ستراتنجنةتحلنل الفجوا /  ا حتناج

 التماد انواع التعلنع الم تلفة  - ق التدرنس ائتنونع طر 6
 توفنر ا مكاننات ال سمة لجودا التطبنق  -

تطونر نظع القبول بالكلنة والبرامج  6
 التعلنمنة 

واع  طة لتطونر انظمة القبول بالكلنة  -
   تنار نولنة جندا من الطلبة 

الادا بنا  البرامج التعلنمنة وفقا  لمعاننر  5
 الجودا 

واع  طة لتطونر المحتوى العلمم للبرامج  -
مع التماد وا تنار مواد تعلنمنة تتفق مع 

 .المقررات التعلنمنة

اثرا  الجوانا التطبنقنة والمنداننة للعملنة  4
 التعلنمنة 

واع برامج تدرنا لمل   ل فترا العطلة  -
 الصنفنة لجمنع الطلبة 

لمل سنارات منداننة للمؤسسات ال سمة فم  -
 دراسة بعت المواد الدراسنة 

تحسنن  دمات مكتبة الكلنة ومعامل  5
الحاسوا والقالات الدراسنة لرفع كفا ا 

 العملنة التعلنمنة 

سنادا حجع المكتبة وتسوندها بالمراجع  -
 والمج ت والدورنات للمنة 

است داع تكنلوجنا اادرا لل  توسنع دوائر  -
  .التعلنع ا لكترونم

تطونر منظومة للتقونع ال امل  دا   6
 للطلبة والاا  هنئة التدرنس التعلنمم 

ق لتقننع الطلبة   ل الفصل ائتعدد الطر -
 الدراسم الواحد 

الداد استبنانات لتقننع الاا  هنئة التدرنس  -
  .لكل فصل دراسم

الداد استبنانات لتقننع  رنجم الكلنة من ابل  -
  .سوق العمل

من  ول  بأحتناجات الطلبةالوفا   7
 ا حتناجات ال اصة 

 تسخنل د ولخع للقالات الدراسنة  -
استكمال التجخنسات ال اصة بأحتناجات الطلبة  -

من  ول ا حتناجات ال اصة وسنادا ا هتماع 
  .بخع دراسنا  
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تطونر وتنمنة ادرات الاا  هنئة  6
 التدرنس وا دارننن

تحدند احتناجات الاا  هنئة التدرنس  -
وا دارننن من مركس تنمنة معتمد وم تص 

 ب له 
 لقد مجمولة من ورش العمل  -

تدلنع الن اط الط بم الخادم لبنا    صنة  - ا هتماع با ن طة الط بنة  9
 الطلبة وتنمنة ادراتخع 

تطونر الدور التربول ال ل تقوع بء الكلنة فم  -
 متابعة الطلبة وحل م اكلخع 

تطونر برامج دراسنة فم ت صصات غنر  61
 تقلندنة وامكاننة الدراسة لل  بعد 

 واع  طة لدراسة نولنة ه ا الت صصات  -
  .دراسة امكاننة الدراسة لل  بعد -

 .واع  طة متكاملة لتوفنر بنانة مستقلة - توفنر بنانة مستقلة للكلنة  66

 
 ـ االهتمام بالبحث العلمً الموجه 0
  

 ت
 

 ال نارات ا ستراتنجنةتحلنل الفجوا /  ا حتناج

التواصل بنن الكلنة والكلنات المناظرا  6
 لل  المستوى المحلم وا النمم والدولم 

ااامة ل اات بحثنة وللمنة مع الكلنات  -
المناظرا و اصة فم مجال الدراسات العلنا 

 بم تلم الجامعات العربنة وا جنبنة 

سنادا الوحدات ال دمنة  ات الطابع  6
ال اص وتطونر برامجخا ل دمة المجتمع 

  الجامعم والمحلم 

 ان ا  مركس للبحث العلمم والتدرنا بالكلنة  -
تحدند نولنة البرامج وال دمات الموجخة  -

للمجتمع تعلنما  وتدرنبا  وتسونقا  ل فراد 
  والمؤسسات والمنظمات المدننة 

ات العمل وا نتاج ربط الكلنة بمؤسس 5
والتم تسم  للطلبة بالتدرنا العملم 

 وتوفر لخع فرصا  للعمل 

سوق العمل فم  بمؤسساتدلوا المسؤولنن  -
 مجالس ا كادنمنة وحاور الفعالناتم تلم ال
  ةالم تلف

اتاحة الفرصة للباحثنن من الاا  هنئة  4
التدرنس لربط البحث العلمم بالم ك ت 
الحقنقنة فم المؤسسات الم تلفة لدفع 

  لملنة التنمنة المستدامة فم المجتمع 

التعرم لل  م اكل القطاع العاع والقطاع  -
  ال اص 

ا  تراه فم الدورنات والمج ت المحكمة  -
 محلنا  ودولنا  

   .مادنا  وللمنا   دلع الباحثنن -

 
 ـ خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 3

 ت
 

 ال نارات ا ستراتنجنةتحلنل الفجوا /  ا حتناج

التركنس لل  البحوث التطبنقنة التم تساهع  6
 فم حل م اكل القطاع العاع وال اص 

رصد الم اكل التم تواجء المؤسسات المعننة  -
  .با  تصاص وااتراح حلول لخا

ت المؤسسات  ل الع اة ولرج ا اصحاا  -
امكاننات الجامعة لواع الحلول للم اكل التم 
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  تواجخخع 

ان ا  منظومة متكاملة للبحث العلمم  6
ت مل برامج الدراسات العلنا وم رولات 

 بحثنة 

 تحدند برامج الدراسات العلنا المطلوبة للمجتمع  -
تعننن الاا  هنئة تدرنس بمستوى ممنس  -

  بالبحث العلمم والتدرنا بجانا التدرنا 

ت جنع ودلع الن ر العلمم للبحوث فم  5
  الدورنات العلمنة المحلنة والعالمنة 

ت جنع الباحثنن لحاور المؤتمرات العلمنة  -
 ون ر بحوثخع 

مكافأا اصحاا البحوث المتمنسا المن ورا فم  -
  .مةمج ت دولنة محك

تطونر المكتبة بالكلنة وربطخا بقوالد  4
  بنانات المت صصة 

  دلع المكتبة بالكتا والمراجع العلمنة وا جخسا  -
ا  تراه بالدورنات والمج ت المحكمة محلنا   -

 .ودولنا  

ت جنع المخرجانات وا ن طة الفننة  5
 التطبنقنة

دلع ااامة ا ن طة الفننة والم اركة منخا دا ل  -
 .و ارج العراق

مكافأا اصحاا ا ن طة الفننة المتمنسا دا ل  -
  .و ارج العراق

 
 ـ دعم عالقات الشراكة الفاعلة 4
  

 ت
 

 ال نارات ا ستراتنجنةتحلنل الفجوا /  ا حتناج

طرح برامج دراسنة م تركة تمن   6
 خادات ت رج معتمدا من الجامعات 

 محلنة ولالمنة متمنسا 

 تحدند البرامج الدراسنة الم تركة  -
تسم  ه ا ال راكة لطلبة الكلنة بأستكمال  -

دراستخع العلنا فم الجامعات المناظرا سوا  
  .ال ارج اعبالدا ل 

تبنم الفاللنات الط بنة التم توفر التفالل  6
المستمر بنن طلبة الكلنة واارانخع لل  

  .المستونات المحلنة والعربنة والدولنة

 ت جنع ا ن طة الط بنة التم تدلع ه ا التفالل  -
تقدنع الدلع المادل والتربول  نجاح ه ا  -

 ا ن طة 
تبنم كافة الفعالنات الط بنة التم تتن  ه ا  -

  .التفالل

دلع البحوث والم رولات الم تركة  5
القائمة لل  ال راكة بنن الباحثنن وجخات 
مجتمعنة وبتمونل م تره بنن الجامعات 

  .الجخات المستفنداو

 تحدند البحوث والتمونل ال سع لخا  -
تحدند التمونل الم تره بنن الجخات المستفندا  -

 .والكلنة
ا تراه الن بة الفاللة والنا طة فم المجتمع فم  -

  .مجالس الكلنة

تفعنل دور ا تفاانات بنن الكلنة  4
والجامعات ا جنبنة فم مجال التعلنع 

 والبحث العلمم والتدرنا 

ت جنع الطلبة لل  السفر والتدرنا فم الدول  -
 .ا جنبنة التم لخا اتفاانات مع الكلنة والجامعة

توفنر الدلع المالم والمعنول  نجاح ه ا  -
 .ا تفاانات

واع اتفاانات للتبادل الط بم والاا  هنئة  -والثقافنة والفننة تطونر الع اات العلمنة  5
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من   ل اتفاانات للتبادل الط بم 
  .والاا  هنئة التدرنس

 .التدرنس
استقطاا ال برات فم التقونع والتدرنا والبحث  -

  .العلمم

 
 

 تأهٌل الكلٌة للحصول على االعتماد ـ 0
  

 ت
 

 ال نارات ا ستراتنجنة تحلنل الفجوا /  ا حتناج

سنادا ولم وم اركة الاا  هنئة  6
التدرنس والطلبة وا دارننن بالكلنة 

 بمتطلبات الحصول لل  ا لتماد 

لمل ورش لمل م تلفة للتولنة بمنظومة  -
 .الجودا

رؤنة ورسالة  رلدادلمل ندوات وورش لمل  -
 الكلنة واهدافخا ا ستراتنجنة 

ن ر ثقافة الجودا من   ل تفعنل دور ا ل ع  -
 والقائمنن لل  الجودا  

دلع مخارات الم تركنن فم الداد ملم  6
التأهنل ل لتماد  ستكمال فحوى الفاللنة 

 .التعلنمنة والقدرا المؤسسنة

توسنع لناصر محورل الفاللنة التعلنمنة  -
والقدرا المؤسسنة لل  جمنع الاا  هنئة 

  .التدرنس

تطونر البرامج التعلنمنة وتحدنثخا  5
 واستكمال توصنفخا وتقرنرها 

 تحدند البرامج ا كثر طلبا  من الطلبة  -
الداد توصنم برنامجم التربنة الفننة والفنون  -

 المسرحنة 
 الداد تقرنر البرامج المعتمدا  -

تحدند الم رجات التعلنمنة المستخدفة لكل  4
متامنا  مادا دراسنة والداد ملم 

  .توصنم وتقرنر المقرر

مناا ة الم رجات التعلنمنة المستخدفة لكل  -
 .مقرر

 .الداد ملم لكل مقرر فم كل فصل دراسم -
  .الداد توصنم وتقرنر المقررات -
 .رأل الطالا ر  لمل استبنانات  -
  .الداد ملم ا لتماد -
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