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 . 2016-2015استقبل القسم  لبة المرحلة االولى للعام الدراسا  ين الثالثة والرابعة لنفس العام.الموصل بواقع مرحلت
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 المالحظات
 الضعف االجراء المسؤولية

مووووو ووووووووووو  

 المحور
 ت

 الزمن النجاح مؤشرات

 2019      اعطاء صوووووولحجات لمج

 .القسم

 و ووووت اتووووتراطجججة لتطو ر 

 ً  .القسم إدار اً وبحثجا

  مارة التقججم طسووووووتجل اتووووووت

 .محاور تت ة التنفجذواعداد 

  الصوولحجات الممنوحة لمج   القسووم

  .محدودة

  ال  مكن و وووووت اتوووووتراطجججة لتطو ر

القسم إدار اً وبحثجاً كون القسم مرطبط 

جة والتج ة  جاتوووووووة الك  كاد مجاً بسوووووو أ

 .والوزارة

  عدم الو وووووووو يي طوصووووووجف العمل

 .األداري

  حدث ط كؤ يي عم جة طقججم التدر سي 

بسووووبت اتووووتمارات أو الموظف وذلك 

التقججم التي طحتوي ع ى محووواور 

صووووعبة التنفجذ يي الولح الحالي الذي 

طمر بووم مع م األلسووووووووام يي الك جووات 

 .والجامعات العرالجة

 

 طن جم القسم
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وثووا و وطقووار ر االجتموواعووات 

واالتووووووتبجووواووووات والنووودوات 

والووو وووقووواءات موووت مووو وووتووو وووف 

االطراف المعنجة داخل وخارج 

صووووووجاةة ر  ة  إلعادةالك جة 

ورتووالة القسووم لتكون محدثة 

 .ومعتمدة ومع نة

وحدة الضوووووومان  د رم 2019

والوووجوووودة الوووتوووعووو وووجوووم 

 .ور اتة القسم

 مراجعة ر  ة القسم والرتالة 

   ن ر بووو  وووداف ل تم اعوووادة ا  

ً كووول  البرووووامل التع جمي دور وووا

تنتجن لتطو ر ا مت التطورات 

حجث  لالعماماكن  الحاصوو ة يي

موالت   تم ز وووارة عجنوووات من

العمل من لبل بعض التدر سجن 

لملح وووة التطورات واعوووداد 

التوصوووجات اللزمة ل قسوووم لجتم 

اعادة الن ر باأل داف التع جمجة 

ل برووووامل األكووواد مي واجراء 

التغججرات اللزمووة لووذلووك طبعوواً 

ل تطورات الحاصوو ة والمؤةوورة 

بل  عدة من ل لدراتوووووووة الم يي ا

لجنووة ز ووارة موالت العموول مت 

ب تبوووار عووودم االخوووذ  ن ر االع

 ال روج عن ر  ة القسم.

لة ط الى اعادة  القسووووووم واال دافحتاج رتوووووووا

م ط تر رتوووالة القسوووم السوووعي صوووجاةة حجث ل

 .ل تمجز المؤتسي

 2 األ داف التع جمجة



 

 

 

 

 الملح ات
 الضعف االجراء المسؤولجة

مووووو ووووووووووو  

 المحور
 ت

 الزمن النجاو مؤةرات

  عوووودد من ال رججن طعججن

لدولة والقطوا  يي دوا ر  ا

 .ال اص

 لجنوووة القسوووووووم يي طوجووود 

 طقوم المنتجي ل توووودر ووووت

 طوووودر ووووت عم جووووة بتن جم

 الصووجفجة العط ة يي الط بة

 خوووولل لووووبوووول موووون وذلووووك

 الوزارة من طرد اتتمارات

 التدر ت موالت إلى وطرتل

 وطسوووووووت م توووووووري بكتوووا 

 التدر ت جتة ردود ال جنة

 الطوووالوووت طقججم طبجن والتي

 .التدر ت يترة خلل

2019 

  وحوووودة ةووووووووووؤون

 الط بة

  ووحوووودة الوووموووولوووت

 االلكترووي

 ر اتة القسم 

 التع جمجووووة البرامل ع ى التعرف 

بجووووة لتوووودر  تي وا ل ع ن ا  عنتووووا ط

 والعووووالمجووووة العربجووووة الجووووامعووووات

 .منتا للتتفادة الطل  وطوججم

 ل ترو ل آلجووووة إ جوووواد محوووواولووووة 

 الطل  التووتقطا  القسووم لبروامل

 .األجاوت حتى أو العر 

  بروامل التدر ت المنتجي طحسوووجن

من خلل ز ادة ز ارات المشووريجن 

وطشووووووود د ع ى مولت التدر ت من 

 .لبل المشريجن والقسم والك جة

 لبول  كون أن  حصووووووووول األحجوووان بعض يي 

 بسوووووبت أما باختجاره لج  القسوووووم يي الطالت

 .القبول اتتمارة يي خط  أو المعدل

 ةوووووووؤون طرعى وحدة أو ةوووووووعبة وجود عدم 

 .معتم وطتواصل ال ر ججن

 مولت  من ل قسم الكرطووي رابط وجود عدم 

 معتم التواصوووووووووول  مكن ل  ر ججن الك جووووة

 يي الراجعووة التغووذ ووة أراء من واالتوووووووتفووادة

 .والتع م التع جم عم جة طحسجن

 من بالرةم المنتجي التدر ت بروامل  وووووعف 

 التوودر وت موالت جود وة عودم بسوووووووبووت أ مجتووم

 الم تصوووووة ال جان لبل من المتابعة و وووووعف

   تار عادة الطالت أن حجث الموالت  ذه وبعد

 .تكنم محل من القر ت المولت
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  ن جم طجووووت وط طر أعووووادة 

المفردات المط وبوووة لكووول 

موووووادة موووووت االلسوووووووووووام 

 .المناظرة

  النوودوات والقوواءات ل جنووة

الع مجووووة مت االلسووووووووووام 

ك جووووات  ل لمنوووواظرة يي ا ا

 األخرى.

  و ووووام ططوبوجوو  لجووووا  وحووووا

 .المقررات

   ط بجوووة متط بوووات توووووووو

العمل التي طتغجر وطتطور 

دا مووواً من خلل المنوووا ل 

 الدراتجة.

2019 

  مجووووة ع  ل جنووووة ا ل  ا

 ل قسم

  والجووووان الع مجووووة

 لأللسام المناظرة

 القطاعجة ال جنة 

  لدى الجودة  وومان مفا جم ةووجو 

 وزارة يي األكوووواد مجووووة القجووووادات

 أدى مما والجامعات العالي التع جم

 أجوول من القنوواعووات حصوووووووول إلى

 ع ى ل حصوووووووول الحثجث السوووووووعي

 .األكاد مي االعتماد

 عووالمجووة جووامعووات مت التنسوووووووجو 

 االعتماد ع ى حاصووووووو ة رصوووووووجنة

 أجوووول من لبرامجتووووا األكوووواد مي

 ل وصوووول والجتد الولح اختصوووار

 ططو ر يي متقووودموووة مرح وووة إلى

 .المنا ل

 التي العمل توووووووو  متط بات ط بجة 

ً  وطتطور طتغجر  خلل من دا مووووا

 .الدراتجة المنا ل

 

 خلل المنا ل لتحد ث م زمة خطة وجود عدم 

 (.تنوات أربت كل طكون ك ن) محسوبة يترات

  بت عدم طويجر وت العم ي بسووووووو  وووووووعف الجا

 .المتط بات الم تبر ة

 

ال طووة الوودراتوووووووجووة 

 والمنا ل
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 المالحظات
 الضعف االجراء المسؤولية

مووووووو ووووووووووووو  

 المحور
 ت

 الزمن النجاح مؤشرات

  المشووووووواركووة الفعووالووة يي

  .المؤطمرات

  المشووووووواركة يي الدورات

والح قوووات الووودراتووووووجوووة 

 .والندوات الع مجة

 يي التدر سوووجون  سوووا م 

 البحوث من بعدد القسوووووم

 طقل ال وبنسووووووبة الع مجة

 لكووول واحووود بحوووث عن

ً  طدر سووي  وشوور  تم توونو ا

 .مجلت يي مع متا

2019  

 التدر بجة البرامل دعم ز ادة 

 لبل من التدر سووووووجة ل كوادر

 أكبر إطل  لغرض الوزارة

 التدر سووووووججن من ممكن عدد

 الحووود ثوووة األتووووووووالجوووت ع ى

 التع جم أو موووة يي المتبعوووة

 .العالم يي العالي

 القسوووووم بجن االطفالجات طفعجل 

 العالم يي المناظرة واأللسووام

 .التدر سججن خبرات لز ادة

 ع ى الحصوووووول يرص ز ادة 

 لغرض الوودكتوراه ةووووووتووادة

 األولجة الدراتوووة برامل دعم

 بووروووواموول يووتوو  وإمووكووواوووجوووة

 .القسم يي الع جا ل دراتات

 

 ع ى الحاصووو جن التدر سوووججن عدد ل ة 

 .مساعد أتتاذ أو أتتاذ لقت

 المؤتووووسووووات مت االحتكاك يرص ل ة 

عالمجة األكاد مجة باً   ؤثر مما ال  توووووو 

 األتووووووالجت ع ى االطل  إمكاوجة ع ى

 .والتع م التع جم عم جتي يي الحد ثة

 الت صوووووجصوووووات وجود عدم وبسوووووبت 

 يي المشوووووواركة وسووووووبة طنعدم المالجة

 .والعالمجة اإلل جمجة المؤطمرات

  ل دراتووات بروامل وجود عدم أن كما 

 يي ما حد إلى  سوووبت القسوووم يي الع جا

 البحوث مسووووووتوى و ووووووعف عدد ل ة

 .المقدمة

 

 

 

 التدر سجة التج ة
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 الوودراتووووووجووة القوواعووات عوودد •

ً  المتويرة ً   عتبر حووالجووا  كووايجووا

 .المحا رات جدول لتغطجة

  وووادة زتووووووعي القسووووووم الى 

وط ثجث القاعات الدراتووووووجة 

 القاعات.

  لامح ر اتوووووة القسوووووم ببناء

 ة. ايجا اتم تبر

   توووعي الك جة الى طويجر بنا ة

 .جد دة

 

2019 
 ال جان الم تصة 

 

 المالجة الت صووووووجصووووووات ز ادة 

 موو ووتووبوورات لووبوونووواء الوولزموووة

 كووايجووة بمسوووووووواحووات وموذججووة

 والمعووودات بووواألجتزة ومجتزة

 .الحد ثة الم تبر ة

 المالجة الت صووووووجصووووووات ز ادة 

 الوودراتووووووجووة القوواعووات لتوو ثجووث

 الحوود ثووة بووالتقنجووات وطجتجز ووا

 .الضرور ة

 يجما طالت لكل المتاحة المساحة إن •

 .كايجة ةجر طعتبر بالم تبرات  تع و

 المتاحة والمعدات األجتزة عدد ل ة •

 .الم تبرات لبعض

 الدراتجة القاعات ط ثجث مستوى إن 

ً   عتبر  .متوا عا
 الووووومووووو وووووتوووووبووووورات

 الدراتجة والقاعات
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 المالحظات
 الضعف االجراء المسؤولية

مووووووو ووووووووووووو  

 المحور
 ت

 الزمن النجاح مؤشرات

  طويجر كتت منتججة

ة ل ط بة وز ادة مراجع

 الط بة ل مكتبة.

المكتبة بالكتت طجتجر   ال جان الم تصة 2019

 .المط وبة

  االةتراك بالمكتبة

 .االلكترووجة

 ل ة اعداد الكتت المنتججة الحد ثة. 

 المكتبة المركز ة ول ة  صغر مساحة

 .عدد المصادر

 عف المكتبة االلكترووجة . 

 

 

 

 المكتبة
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2019 
 ال جان الم تصة 

 

 المالجة الموارد ط مجن توووووتولة 

جاجات لتغطجة طوير ا عند  احت

 .أخرى ومواد أجتزة من القسم

 المشووووووترك التعاون آلجة طفعجل 

 يي طسووواعد مالجة موارد لتويجر

  النفقات بعض طغطجة

 بعض يي المالجة الت صجصات  ةل 

 الع مي البحث ومنتا المتمة الجواوت

 الم تبر ة األجتزة ةراء وط صجصات

 .العصر ططورات مواكبة لغرض الحد ثة
 8 الجاوت المالــي


