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 ةإعداد خطة التحسين لقسم اللغات العراقية القديم

 الخطة االستراتيجيةانجاز 

                    سعى قسم اللغات العراقية القديمة في اعداد المكونات االساسية لبناء خطته االستراتيجية التي تناولت النظر في 

تطوير اهداف المؤسسة التعليمية ورؤيتها وخطط العمل ومقاييس االداء والسيما بعد جائحة كورونا التي كانت 

 سببا في النظر في كثير من االجراءات واعادة صياغة اهداف جديدة تتناسب ورؤية القسم ورسالته ومن ذلك

               ماد على التعليم المدمج مع المحافظة على النظام بعد زوال تطوير برامج التعليم باتجاه التقنيات الحديثة واالعت- 1         

 الجائحة

 من خالل تطبيق االدارة االلكترونية وانشاء وحدة توثيق الكترونية خاصة بالقسم ياإلدارحوكمة العمل -2

لى طلبتها وعلى توفير بيئة دراسية وتعليمية امنة وصحية ومستقرة تشجع على التعلم واالبداع والتميز ع-3

 التدريس اعضاء هيئة

 وخطة الكلية االستراتيجية SWOTاالهداف االستراتيجية وسياسات القسم في ضوء التحليل البيئي 

 اهداف القسم

أهدداف اسدتراتيجية مرتبطدة بواقدع القسدم والكليدة والجامعدة وحالتهدا الراهندة تبنى قسم اللغات العراقية القديمة        

تكون ذات مقاييس كمية يمكن بها قياس مدى انجاز وتحقيق المستهدف منها في ضوء رؤية ورسالة القسم     وأن 

 وخطة الجامعة االستراتيجية، حيث يسعى القسم لتحقيق األهداف اآلتية: SWOTوالكلية وتحليل 

  1-  ً  ٠اعداد جيل من طلبة قسم اللغات العراقية القديمة اكفاء علمياً وعمليا

 ادة الترابط بين طلبة القسم والواقع الملموسزي  -2 

 مع حاجة سوق العمل. يتالءمتخريج طلبة متخصصين وفق كفاءة علمية عالية بما  -3 

المعرفيدددة  والمسدددتحدثاتتطدددوير المنددداهج الدراسدددية علدددى مسدددتوى الدراسدددات األوليدددة والعليدددا وفقدددا للمسدددتجدات -4

 والمنهجية المعاصرة 

 

 الوضع الحالي واألهداف االستراتيجية.تحليل الفجوة بين 

 

الدراسة الذاتية للقسم في ضوء مدا تقددم تدم تحديدد الفجدوة  والى SWOTاستندت دراسة الفجوة إلى نتائج تحليل   

الوضع الراهن للقسم العلمي وبين ما تسعى الكلية لتحقيقه من أهدداف مسدتقبلية لددعم وترسديا رسدالة الكليدة  نما بي

هددذا وقددد اسددفرت الدراسددة عددن طددرس طرائددق وسياسددات لتحقيددق  الجامعيددة.ومدددى التطددابق مددع الخطددة االسددتراتيجية 

ت لتحقيددق األهددداف االسددتراتيجية للقسددم التددوازن المسددتهدف فددي ضددوء المصددادر المتاحددة للتمويددل وترتيددب األولويددا

 والكلية
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 ارتباط الخطة االستراتيجية للقسم مع خطة الكلية

 

هناك ارتباط وثيق بين الخطة االستراتيجية للقسم وبين خطدة االسدتراتيجية للكليدة، فضدالً عدن االرتبداط بدين رؤيدة 

الدذي تدم  SWOTيتجلدى هدذا االرتبداط فدي تحليدل ورسالة وأهداف القسم ورؤية ورسالة وأهداف الكليدة والجامعدة و

اجراؤه في ضوء المتغيرات المقابلة في التحليدل الربداعي الخداا بالقسدم العلمدي، وباإلجمدال يمكدن القدول إن الخطدة 

 االستراتيجية للقسم تنبثق من الخطة االستراتيجية للكلية متمثلة في عدد من الجوانب هي:

 

طريق تصديق محاضر اللجان العلمية من قبدل مجلدس الكليدة التدي بددورها ترفقده : وذلك عن الجانب التعليمي -1

 إلى مجلس الجامعة.

وذلك عن طريق رفع مستويات البحث العلمي كماً ونوعاً الذي يؤدي إلى التحسن الكبيدر  :العلميجانب البحث  -2

 ٠في المستوى العلمي للطالب في مجال البحثي 

 ٠طريق المشاركة في الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية عنمجال تطوير خبرات التدريسيين  -3

   وتنمية البيئة عن طريدق التعداون والسديما فدي مجدال التعداون مدع المؤسسدات الطبيدة في مجال خدمة المجتمع  -4

 والتوعية لإلرشادللوقاية من االمراض والمؤسسات االجتماعية 

 

 والتمويل المتاسترتيب االولويات في ضوء االهمية النسبية 

 تطوير القاعات الدراسية -1

 تحديث المناهج الدراسية-2

 زيادة الدورات العلمية والحلقات النقاشية -3

 

 سياسات واجراءات تنفيذ المخطط االستراتيجي للتأهيل العتماد القسم

 انطالقا من رؤية القسم ورسالته تنفيذ سياسات واالجراءات االتية

 ات العلمية الحديثةاالعتماد على االدبي-1

 ادخال الوسائل التعليمية المتطورة مثل المنصات االلكترونية-2

 

 الصعوبات التي تواجه تطبيق الخطة االستراتيجية للقسم

 ضعف اإلمكانيات المادية وقلة الدعم المالي للقسم -1

 اإلجراءات اإلدارية المعقدة -2

 

 المقترحات لمواجهة الصعوبات

 ٠للقسمزيادة التمويل الذاتي  -1

 ٠زيادة صالحيات األقسام العلمية -2

 التأكيد على وجوب الدعم المالي للقسم من الجامعة والكلية -3
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 الخطة التنفيذية 

إعداد برنامج لتطوير الكوادر التدريسية عبر دعم وزيادة الددورات التطويريدة والتوأمدة مدع الجامعدات العالميدة  -1

 ٠والعربية الرائدة 

إعداد برنامج لتطوير المناهج الدراسية عبر إعداد مناهج جديدة واالعتماد على التطور العلمي بمدا يتوافدق مدع  -2

 التطور العلمي الحاصل في علم اآلشوريات عالمياً. 

إعددداد برنددامج لتطددوير النشددر والبحددث العلمددي عبددر المشدداركة فددي دورات تدريبيددة حددول كيفيددة النشددر فددي  -3

 س واالعتماد على األفكار العلمية الجديدة. االمستوعبات العالمية مثال كالرفيت وسكوب

 إعداد برنامج لقياس األداء والوصول إلى االعتماد األكاديمي.  -4

 

 ابعة استمرارية الخطة االستراتيجية آليات ضمان طرق التقويم ومت

تتوقدف اسدتمرارية ومتابعددة الخطدة فدي المسددتقبل علدى تواصدلها المسددتمر مدع احتياجدات سددوق العمدل والمشدداركة 

المجتمعيددة منطلقددة مددن احتياجددات المجتمددع فددي اددل التوجهددات المحليددة والدوليددة المعاصددرة لتلبددي متطلبددات التقدددم 

بجاندب العمليدة والتعليميدة نحدو  –حقيق التنميدة المجتمعيدة المسدتدامة والتزاماتهدا العلمي وتبقى كشريك فاعل في ت

 بمسدؤولياتها المجتمعيدةالبحث العلمي المتواصل بحثاً عن حلول لمشاكل علمية ونقلها وتطويرها إلى جاندب قيامهدا 

 ٠بناء  تنوير ونقدالمتعددة من 

 2٠22-2٠21الدراسي خطة التحسين لقسم اللغات العراقية القديمة للعام 

 : مقياس التخطيط االستراتيجياألول المعيار

 رؤية ورسالة وأهداف القسم : مقياسالثانيالمعيار 

 : مقياس القيادة الحوكمة وإدارة البرنامج األكاديميالمعيار الثالث

 مقياس الموارد المادية والبشرية :الرابعالمعيار 

 أعضاء هيئة التدريس الخامس:المعيار 

 شؤون الطلبة السادس:لمعيار ا

 مقياس البرامج األكاديمية وطرائق التدريس :السابعلمعيار ا

 البحث العلمي :الثامنالمعيار 

 مقياس خدمة المجتمع :التاسعالمعيار 

 األجهزة والمختبرات :المعيار العاشر
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 مقياس االخالقيات الجامعية :المعيار الحادي عشر

 الجودة والتطويرإدارة  :المعيار الثاني عشر

 المناهج الدراسية :المعيار الثالث عشر

 

  مقياس التخطيط االستراتيجي األول:المعيار 

 السعي نحو الحصول على اعتماد برامجي لقسم اللغات العراقية القديمة -1

 التحول في نظام التدريس من النظام السنوي إلى النظام الفصلي للمراحل االربعة -2

 االستراتيجية للكلية بما فيها الخطة االستراتيجية األقسام العلميةالبدء بوضع الخطط  -3

 

 مقياس رؤية ورسالة وأهداف القسم الثاني:المعيار 

 إقامة ندوة حول الرؤية والرسالة واألهداف المحدثة بناًء على نتائج استبيان المجتمع الجامعي -1

        مناقشددة اإلطددار المؤسسددي العددام للرؤيددة والرسددالة واألهددداف للبرنددامج األكدداديمي العلمددي بالتشدداور مددع ذوي  -2

 العالقة

 الدورية لتقييم وتعديل ومواكبة التغيرات لإلجراءاتمراجعة القسم  -3

 مع مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي يتالءمتحديث الرؤية والرسالة واألهداف بما  -4

 الرؤية والرسالة واألهداف من أعلى سلطة في المؤسسةاعتماد  -5

6-  

 مقياس القيادة الحوكمة وإدارة البرنامج األكاديمي الثالث:المعيار 

 وضع توصيف إداري وعلمي للعاملين في القسم -1

 متابعة انشطة التدريسيين من قبل اللجان المشكلة في القسم -2

 توثيق كافة الفعاليات في القسم عبر لجان متخصصة -3

 

 الموارد المادية والبشرية الرابع: مقياسالمعيار 

 التعاقد مع دوائر الدولة لغرض إقامة المختبرات العلمية وصيانتها -1

 تعيين كوادر فنية ذات عالقة بالتطوير التكنلوجي في القسم -2

 

 المعيار الخامس: أعضاء هيئة التدريس

 متابعة وتوثيق كافة أعمال القسم إلكترونيا -1

 داري والعلمي للمنتسبين في أماكن تواجدهموضع التوصيف اإل -2

 

 المعيار السادس: شؤون الطلبة

 توفير االنترنت للطلبة، واستخدم التقنيات الحديثة في عرض المحاضرات -1
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 وضع آلية لقبول الطلبة حسب الرغبة داخل الكلية -2

 متابعة الطلبة أكاديميا وعلميا ً وتنوع اساليب التقييم والتقويم -3

 

 السابع: مقياس البرامج األكاديمية وطرائق التدريسالمعيار 

 عمل استطالعات واستبيانات ألخذ أراء الخريجين -1

 مستقبالعمل استبيان لتحديد أداء الخريجين  -2

 ايجاد برنامج لتأهيل أعضاء الهيئة التدريسية في المجالين النظري والعلمي -3

 البحث العلمي  الثامن:المعيار 

 ساالعلمية في المجالت والمستودعات العالمية مثل كالرفيت وسكوبنشر البحوث  -1

 تشجع ودعم البحث العلمي المشترك مع األساتذة الخارجيين في المؤسسات والمراكز العلمية العربية والعالمية  -2

 تخصيص الدعم المادي والميزانية الكافية إلجراء البحوث العلمية وعدم ترك األمر على عائق التدريسي  -3

 توفير مكتبة تضم مصادر ومراجع علمية حديثة متخصصة في الدراسات المسمارية  -4

 التأكيد بضرورة تقديم البحوث التطبيقية والنظرية التي تخدم تنمية المجتمع -5

 

 تاسع: مقياس خدمة المجتمعالمعيار ال

 وضع استراتيجية لتحديد طبيعة الخدمات التي يمكن أن تقدم لخدمة المجتمع-1

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في الندوات التي تناقش قضايا هامة في المجتمع -2

 عمل قاعدة بيانات لالحتفاا بسجالت خدمة المجتمع -3

 يرة وتبادل الزيارات معها لغرض تبادل الخبرات التنسيق مع المؤسسات النظ -4

 والمختبرات العاشر: األجهزةالمعيار 

 نشر التعليم االلكتروني عبر استخدام منصات التعليم االلكترونية المعتمدة  -1

 شو( في كافة القاعات الدراسية -تفعيل استخدام اجهزة العرض )داتا -2

 MCQإجراء االمتحانات االلكترونية وفق صيغة  -3

 جراء االختبارات التقويمية لتقييم مستوى الطلبة والتدريسين في القسم -4
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 المعيار الحادي عشر: مقياس االخالقيات الجامعية

 إجراء مراجعة وتقويم واختبارات مستمرة للمناهج الدراسية قبل إجراء االمتحان النهائي   -1

 بة وااللتزام في إلقاء المحاضرات الحضورية وااللكترونية التي تؤكد على االلتزام الخلقيالمواا -2

 إجراء دراسة ومراجعة حول نظام االمتحانات في الكلية  -3

 قياس مستوى الخريجين عند التحاقهم بالعمل والوايفة من خالل إعداد مقاييس أو استبيانات  -4

 المعيار الثاني عشر: إدارة الجودة والتطوير 

 االهتمام بالبنى التحتية من حيث الكوادر التدريسية والبناية وتأمين المختبرات -1

2-  ً  تشجيع التدريسيين للمشاركة في المؤتمرات الدولية والدعم ماديا

 متطلبات سوق العملعدم مراجعة الرؤية والرسالة واألهداف للقسم وتحديثها بشكل دوري تبعا ل  -3

 عدم وضع خطة لمتابعة مخرجات القسم -4

 النقص الحاد في الكادر اإلداري وعمال الخدمات في القسم -5

 نقص في األجهزة المكتبية والحواسيب المستخدمة في القسم قديمة ومستهلكة -6

وضدع المقبلدة مدن خدالل  ساسي لألقسام العلمية في وضدع خطدة واسدتراتيجية الجامعدة لألعدواماالدور ضعف ال -7

 العامة للتخطيط   الرؤية

 عدم توافر التوصيف الوايفي ألعضاء هيئة التدريس مكتوبة او منشور على موقع الكلية والجامعة  -8

 قبول الطلبة في األقسام العلمية ليس على اساس الرغبة -9

 نقص في توفير بعض الكتب المنهجية والمصادر المساعدة -1٠

 د آلية فعالة للحد ومعالجة تدني مستوى تحصيل الدراسي والعلمي للطلبةعدم وجو  -11

تعدد قرارات الوزارة بتطبيق اللوائح واألنظمة تؤدي احيانا إلى اربداك العمليدة التعليميدة. منهدا إضدافة عشدر   -12

 راراتدرجات )كيرف( وعدم احتساب هذه السنة أو تلك سنة رسوب وعودة المرقنة قيودهم وغيرها من الق

عدم وجود مؤشرات الجودة لقياس نواتج التعلم للمقررات والخريجين وعددم مراجعدة البرندامج التعليمدي مدع  -13

 الجهة المستفيدة

 تكليف بعض التدريسيين بمهام ادارية قد انعكس ذلك بعدم امتالكهم الوقت الكافي في إنجاز البحوث العلمية -14

 األكاديمية التي تعالج مشاكل مجتمعيةعدم وجود البحوث التطبيقية   -15

 ضعف التنسيق والشراكة البحثية بين أعضاء هيئة التدريس واألستاذة من خالل الكلية والجامعة -16
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 قلة النتاج العلمي من البحوث لبعض اعضاء هيئة التدريس -17

 ضعف التخصيصات المالية للبحث العلمي -18

ضعف الدعم الحكومي للبحث العلمي وضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة للمشاركة البحثيدة لحدل المشداكل  -19 

 وإيجاد الحلول في عمل مؤسسات الدولة المختلفة

ضعف التواصل المباشر بين قسم اللغات العراقية القديمة والمؤسسات األخرى في المدينة والسديما المفتشدية  -2٠

 التراث في نينوىالعامة لآلثار و

اتباع اساليب الحفظ واسترجاع المعلومات في الغالب في تقييم المستوى العلمي للطلبة مدن دون اختبدار قددرة  -21

 الطلبة على التحليل واالستنتاج واالبداع واالبتكار

 عدم مناقشة استمارة تقييم الطلبة ألداء أعضاء الهيئة التدريسية -22

 وى الرضا الوايفي ألعضاء الهيئة التدريسيةعدم إجراء تقويم لمست -23

 عدم وجود تقويم دوري للمناهج الدراسية داخل القسم -24

 عدم الحصول على شهادة الجودة -25

 عدم وجود إجراءات تصحيحية في ضوء مراجعة النتائج -26

 

 المعيار الثالث عشر: المناهج الدراسية

 من النظام السنوي إلى النظام الفصلي للمراحل الدراسية األربع  التحول التدريجي في تطبيق النظام الدراسي -1

إعداد مفردات المناهج الدراسية الخاصة بالنظام الفصدلي متضدمنة عددد السداعات والوحددات لكدل مدادة دراسدية -2

 للمراحل األربع 

 نية محددةمع متطلبات سوق العمل وتكون خالل مدد زم يتالءموضع خطة ملزمة لتحديث المناهج بما  -3
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 SWOTناقشة انجاز خطة التحسين وفق نقاط الضعف للتحليل الرباعي م                  

 المعيار األول: مقياس التخطيط االستراتيجي 

 

فترة  المسؤولية خطة التحسين نقاط الضعف ت

 التنفيذ

 

عدم حصول  1

القسم على االعتماد 

 البرامجي

 

السعي للحصول على -1

االعتماد البرامجي لقسم اللغات 

 العراقية القديمة

تشكيل لجنة لدراسة  -2

 معايير اعتماد برامجية تخصصية

 

لجنة معايير 

اعتماد برامجية 

+رئيس القسم 

+مسؤول شعبة 

 ضمان الجودة

سنة 

 واحدة

 

عدم وجود  2

آليات تنفيذ خطط 

 استراتيجية للقسم

 

البدء بوضع الخطط  -1

ة بما فيها االستراتيجية للكلي

الخطة االستراتيجية األقسام 

العلمية وآليات تنفيذه وفق مدة 

 زمنية

تحديد العناصر  - 2

واالحتياجات الالزمة لالزمة 

 ألعداد الخطة االستراتيجية

صياغة الخطة  -3

االستراتيجية بشكل متكامل 

 وعرضها على مجلس الكلية

 

 

عميد الكلية 

+رئيس القسم 

+مسؤول شعبة 

الجودة ضمان 

+مسؤول شعبة 

 اإلعالم

 

سنة 

 واحدة

 

عدم وجود دور  3

اساسي لألقسام العلمية 

في وضع خطة 

واستراتيجية الجامعة 

لألعوام المقبلة من 

متابعة ولعب دور في وضع 

الجامعة  خطة واستراتيجية

لألعوام المقبلة من خالل وضع 

 الرؤية العامة للتخطيط

 

 مجلس الكلية

 

سنة 

 واحدة
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 المعيار الثاني: مقياس رؤية ورسالة وأهداف القسم

 فترة التنفيذ المسؤولية خطة التحسين نقاط الضعف ت

 

عدم تحديث  1

رؤية ورسالة 

وأهداف القسم بشكل 

 دوري أو سنوي

 

مناقشة اإلطار المؤسسي العام  -1

للرؤية والرسالة واألهداف للبرنامج 

والعلمي بالتشاور مع ذوي األكاديمي 

 العالقة

تحديث الرؤية والرسالة  -2

مع مجتمع الجامعة  يتالءمواألهداف بما 

 والمجتمع الخارجي

عمل ندوة عن الرؤية  -3

والرسالة واألهداف المحدثة بناًء على 

 نتائج استبيان المجتمع الجامعي

مجلس 

الكلية +رئيس 

القسم +مسؤول 

شعبة ضمان 

 الجودة

 

اشهر 6  

عدم وضع  2

خطة لمتابعة 

 مخرجات القسم

 

الدورية  لإلجراءاتمراجعة القسم 

 لتقييم وتعديل ومواكبة التغيرات

مجلس 

 القسم

 

 سنتان

عدم متابعة  3

كفاءة عمل الخريجين 

من قسم اللغات 

 العراقية

 

التواصل مع الدوائر ذات -1

العالقة لمعرفة كفاءة خريجي قسم اللغات 

 العراقية القديمة

مخاطبة مفتشية اثار وتراث  -2

نينوى لمعرفة رأي الجهة المستفيدة 

وماهي المتطلبات الضرورية ومواصفات 

 خريجي القسم

 

مجلس 

القسم+ رئيس 

 القسم

 

 سنتان

 

 

 

 

خالل وضع الرؤية 

 العامة للتخطيط
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 المعيار الثالث: مقياس القيادة الحوكمة وإدارة البرنامج األكاديمي

نقاط  ت

 الضعف

فترة  المسؤولية خطة التحسين

 التنفيذ

 

النقص  1

الحاد في الكادر 

اإلداري وعمال 

 الخدمات في القسم

وضع توصيف إداري وعلمي  -1

 للعاملين في القسم

تحديد مدى الحاجة  -2

 للتخصصات اإلدارية

مفاتحة عمادة الكلية للنقل من  -3

 االقسام األخرى أو التعيين

عميد الكلية 

+المعاون اإلداري 

 +رئيس القسم

 

سنة 

 واحدة

نقص في  2

األجهزة المكتبية 

والحواسيب 

الموجودة  في 

القسم قديمة 

 ومستهلكة

توفير األجهزة المكتبية -1

 والحواسيب

إعداد قائمة بأسماء األجهزة  -2

 المطلوبة حسب أولويات القسم

 

مجلس الكلية 

 +المعاون اإلداري

 

6 

 اشهر

عدم  3

مناقشة نتائج 

الرضا الوايفي مع 

 العاملين

نتائج الرضا الوايفي مع مناقشة 

 العاملين

 

رئيس القسم 

+مسؤول ضمان 

 الجودة

 

سنة 

 واحدة

منح  4

اإلجازات الدراسية 

للموافين خارج 

حاجة القسم 

 الفعلية

التقليل من فتح اإلجازات -1

 الدراسية للموافين واإلداريين

 

مجلس 

الكلية+ رئيس 

 القسم
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 المادية والبشريةالمعيار الرابع: مقياس الموارد 

 فترة التنفيذ المسؤولية خطة التحسين نقاط الضعف ت

 

عدم وجود  1

الكادر الفني األساسي 

والضروري لصيانة 

وديمومة األجهزة 

والمعدات اإللكترونية 

 والكهربائية

التعاقد مع دوائر الدولة لدعم -1

 عملية الصيانة والسالمة لتلك األجهزة

تعيين مواف فني يكون -2

 مسؤوال عن اصالس االجهزة وصيانتها

 

 

المعاون 

 االداري

 سنتان

عدم وجود  2

 موارد مالية للقسم

وضع خطة لتنمية الموارد -1

الذاتية للقسم وتوثيقها واعالنها على 

 جميع األطراف ذات العالقة

رئيس القسم 

 + المعاون االداري

سنوات3  

 

 المعيار الخامس: أعضاء هيئة التدريس

الضعفنقاط  ت فترة  المسؤولية خطة التحسين 

 التنفيذ

ضعف آليات  1

التوثيق والحفظ 

لدى البعض من 

األساتذة نتيجة لعدم 

مواكبة التطور 

 التكنلوجي

متابعة وتوثيق وارشفة كافة -1

 ً  أعمال القسم ورقياً والكترونيا

حفظ وارشفة أعمال القسم  -2

 إلكترونيا

 

سنة  اساتذة القسم

 احدة

 ضعف اللغة 2

االنكليزية لدى 

الكثير من األساتذة 

حال لدى البعض 

منهم عدم مواكبة 

التطور والتواصل 

 مع العالم الخارجي

فتح قنوات االتصال وتشجيع -1

 األساتذة على ذلك

عقد اتفاقيات توءمة مع  -2

 جامعات ومؤسسات علمية

تشجيع االساتذة في انجاز -3

البحوث المشتركة مع االساتذة 

 الخارجيين

 

ادة الكليةعم  

 

 سنتان
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ضعف  3

االستفادة من نتائج 

تقييم األداء ألعضاء 

 هيئة التدريس

االستفادة من نتائج التقييم -1

واتخاذ اإلجراءات التصحيحية للمحافظة 

 على الرضا الوايفي

إعداد خطط تدريبية لتنمية  -2

 قدراتهم العلمية

سنة  رئيس القسم

 احدة

 

 الطلبة السادس: شؤونالمعيار 

المسؤولي خطة التحسين نقاط الضعف ت

 ة

فترة 

 التنفيذ

 

قلة إعداد  1

الطلبة المقبولين في 

 القسم

 

وضع خطة معتمدة والعمل على  -1

 تفعيلها لجذب الطلبة

استحداث دراسات مسائية في  -2

 القسم

ستحداث فرع علمي لجلب وجذب  -3

 الطلبة الراغبين

التسويق والترويج للقسم من  -4

اإللكتروني للكلية والقسمخالل الموقع   

مخاطبة وزارة التعليم العالي  -5

ووزارة التخطيط بضرورة التوصيف اإلداري 

لكليات اآلثار وجعلها من الكليات الساندة، 

مما يفسح المجال للخريجين بالتعيين في 

 الوزارات األخرى

عميد 

الكلية +المعاون 

العلمي + رئيس 

 القسم

 

 سنتان

عدم وجود  2

الطلبة  خطة لجذب

األجانب والعرب ) 

 الوافدين(

وضع خطة لجذب الطلبة الوافدين-1  

تفعيل الموقع االلكتروني للقسم -2

 والكلية وتحديثه على نحو دوري

 

رئيس 

 القسم

سنة 

 واحدة

عدم وجود  3

صندوق تكافل طالبي 

 وصندوق دعم طالبي

 

وضع نظام التكافل ودعم الطلبة -1

 في القسم

الطالب تشمل وضع خطة لدعم  -2

النواحي المادية واالجتماعية والثقافية 

للطلبة مع االخذ بنظر الحسبان اروف 

 واحتياجات الطلبة

وضع نظام للتعامل مع مشاكل  -3

 وشكاوى الطلبة

رئيس 

القسم + 

المقررية + 

لجنة النشاطات 

 الطالبية.

 

 سنتان
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عمل لجان لتلقي شكاوى الطلبة  -4

وعرضها إليجاد الحلول وإنشاء صندوق 

لتلقي شكاوى ومقترحات الطلبة ويتم 

ضعه في مكان بارز في اإلعالن عنه وو

 القسم

 

 

 المعيار السابع: مقاييس البرامج األكاديمية وطرائق التدريس

نقاط  ت

 الضعف

فترة  المسؤولية خطة التحسين

 التنفيذ

 

عدم وجود  1

تقييم لكفاءة 

 الخريجين

 

عمل استبيان لتحديد أداء -1

 الخريجين مستقبال.

الشروع بعمل استبيان لتحديد  -2

 أداء الخريجين مستقبال

 

شؤون 

 الخريجين

 

 سنتان

 

 

 المعيار الثامن: البحث العلمي

نقاط  ت

 الضعف

فترة  المسؤولية خطة التحسين

 التنفيذ

 

تكليف عدد  1

من التدريسيين 

بمهام إدارية بعيدة 

عن عملهم 

واختصاصاتهم 

الدقيقة والذي 

انعكس بعدم 

امتالكهم الوقت 

الكافي إلجراء 

 البحوث العلمية

تقليص تكليف من هم بدرجة -1

استاذ واستاذ مساعد من األعمال 

 اإلدارية ليتفرغوا للعمل البحثي

البدء بتقليص تكليف من هم  -2

بدرجة استاذ واستاذ مساعد من 

 األعمال اإلدارية ليتفرغوا للعمل البحثي

 مجلس القسم

 

 

 سنتان

ضعف  2

التنسيق والشراكة 

تشجيع ودعم العمل البحثي -1

المشترك مع النظراء في الجامعات 

 مجلس الكلية

 

 سنتان
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البحثية بين أعضاء 

هيئة التدريس 

واألستاذة من 

خارج الكلية 

 والجامعة

 

 

 والمؤسسات العلمية العربية والعالمية

نشر عدد من البحوث  -2

 المشتركة

عدم وجود  3

لضعف نظام داخلي 

المكافآت والجوائز 

المادية للبحوث 

 المتميزة

 

وضع نظام داخلي للمكافآت  -1

 والجوائز للبحوث المتميزة

توفير ميزانية للبحث العلمي  -2

 في القسم

وضع خطة لتمويل البحث  -3

 العلمي

مكافأة البحوث المتميزة  -4

 ً  والمنشورة دوليا

 

 

 مجلس الكلية

 

 سنتان

قلة البحوث  4

في  المنشورة

المستوعبات 

العالمية مثل 

ساكالرفيت وسكوب  

حث وتشجيع التدريسيين -1

بضرورة النشر العلمي في مستوعبات 

س وكالرفيتاسكوب  

نشر وتعميم المواقع  -2

اإللكترونية وأسماء المجالت العالمية 

المعتمدة والتي تعني بالدراسات 

 اإلنسانية

 سنتان التدريسيين

عدم وجود  5

التطبيقية البحوث 

التي تعالج مشاكل 

 مجتمعية

التأكيد على البحوث 1٠

التطبيقية أو النظرية التي تقدم خدمة 

 لتنمية المجتمع

تشجيع أساتذة القسم على  -2

 نشر البحوث التطبيقية

رئيس القسم 

 +مجلس القسم

 

ثالث 

 سنوات
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 المعيار التاسع: مقياس خدمة المجتمع

نقاط  ت

 الضعف

التحسينخطة  فترة  المسؤولية 

 التنفيذ

 

قلة التفاعل  1

والتواصل المباشر 

بين قسم اللغات 

العراقية القديمة 

والمؤسسات 

المختلفة في 

 المحافظة

وضع استراتيجية لتحديد  -1

طبيعة الخدمات التي يمكن أن يقدمها 

 القسم في خدمة المجتمع

شجيع أعضاء هيئة التدريس  -2

الندوات التي تناقش على المشاركة في 

 قضايا المجتمع

 مجلس القسم

 

 سنتان

عدم تقديم  2

تقرير عن 

اسهامات أعضاء 

هيئة التدريس 

بشأن المبادرات 

 لخدمة المجتمع

عمل قاعدة بيانات لالحتفاا -1

 بسجالت خدمة المجتمع

 

رئيس القسم 

 + المقرر

 

سنة 

 واحدة

 

 

 

 المعيار العاشر: األجهزة والمختبرات

الضعفنقاط  ت فترة  المسؤولية خطة التحسين 

 التنفيذ

 

عدم امتالك القسم  1

المختبرات العلمية 

التخصصية ) مختبر 

الحاسوب ومختبر صيانة 

الرقم الطينية( ومختبر 

التصوير عالي الدقة 

وثالثي األبعاد للرقم 

 الطينية

وضع خطة لتجهيز  -1

 القسم باألجهزة والموارد الالزمة

تهيئه القاعات  -2

 المناسبة إلقامة المختبرات

 

مجلس الكلية 

+ مجلس القسم + 

 لجنة المشتريات

 

ثالث 

 سنوات
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 المعيار الحادي عشر: مقياس التقويم

نقاط  ت

 الضعف

فترة  المسؤولية خطة التحسين

 التنفيذ

 

عدم وجود  1

تقويم دوري 

للمناهج الدراسية 

 داخل القسم

وضع خطة للتقويم الدوري -1

الدراسية داخل القسمللمناهج   

 

سنة  مجلس القسم

 واحدة

عدم إجراء  2

تقييم لمستوى 

الرضا الوايفي 

ألعضاء هيئة 

 التدريس

وضع جداول لتقويم مستوى -1

 الرضا الوايفي ألعضاء هيئة التدريس

تقييم مستوى الرضا الوايفي  -2

 ألعضاء هيئة التدريس

سنة  مجلس القسم

 واحدة

عدم تقييم  3

أسباب رسوب 

 الطلبة

تقييم أسباب رسوب الطلبة-1 سنة  مجلس القسم 

 واحدة

عدم وجود  4

مراجعة دورية 

حول نتائج 

االمتحانات في 

تطوير استراتيجية 

 التعليم والتعلم

تفعيل نتائج مراجعة -1

 االمتحانات مع أعضاء هيئة التدريس

إقامة ندوة نصف سنوية  -2

 لمناقشة المشاكل العامة لالمتحانات

 

رئيس القسم 

+ اللجنة االمتحانية 

+ أعضاء هيئة 

 التدريس

سنة 

 واحدة
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 المعيار الثاني عشر: مقياس االخالقيات الجامعية

 

نقاط  ت

 الضعف

فترة  المسؤولية خطة التحسين

 التنفيذ

 

عدم  1

استقصاء مستوى 

كفاءة الخريجين 

في المؤسسات 

 التي يعملون بها

الخريجين البدء بقياس مستوى -1

عند التحاقهم بالعمل من خالل إعداد 

 مقاييس االستبيانات

 

مجلس 

 القسم

 سنتان

 

 المعيار الثالث عشر: إدارة الجودة والتطوير

 

 

 ت

نقاط 

 الضعف

فترة  المسؤولية خطة التحسين

 التنفيذ

 

عدم وجود  1

مقياس لمردود 

 خطط التحسين

وضع خطة التحسين -1  

من استبيان مردود التحسين  -2

 خالل األقسام العلمية والطلبة

 

مجلس 

القسم  +مجلس 

 الكلية

سنة 

 واحدة

عدم وجود  2

متابعة لتوثيق 

المستندات 

المتعلقة بالخطط 

 والتقييم في القسم

وضع خطة للتوثيق المؤسسي-1  

تشكيل لجنة للتوثيق -2  

 

رئيس 

القسم + المقرر + 

لجنة ضمان 

 الجودة

 

سنة 

 واحدة
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 الرابع عشر: المناهج الدراسيةالمعيار 

 

 ت

نقاط 

 الضعف

فترة  المسؤولية خطة التحسين

 التنفيذ

 

اعتماد نظام  1

التدريس في القسم 

للمراحل الثانية  

والثالثة والرابعة 

 على النظام السنوي

البدء بتطبيق النظام الفصلي -1

 في التدريس للمراحل االربعة

إعداد المفردات والمناهج  -2

الخاصة بالنظام الفصلي الدراسية 

متضمنة عدد الساعات والوحدات لكل 

 مادة دراسية للمراحل االربعة

رئيس 

القسم + اللجنة 

 العلمية

سنة 

 واحدة

عددددم وجدددود  2

خطددددددددددة ملزمددددددددددة 

لتحدددددديث المنددددداهج 

 الدراسية

البدء بوضع خطة ملزمة على -1

أعضدددداء هيئددددة التدددددريس فددددي تحددددديث 

٪ 2٠ -٪ 1٠المندداهج الدراسددية بنسددبة 

 سنويا

إعددداد المفددردات والمواضدديع  -2

 المحدثة والمضافة إلى مناهج التدريس

رئدددددددددددددديس 

القسدددددم + اللجندددددة 

 العلمية

 سنتان

 

 


