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للعلوم الصرفة كلية التربية   علوم الحياةلقسم  خطة تحسين االداء

 2019/ 1/9ولغاية  2018/  1/9ابن الهيثم من 

 : مـقدمــــــة 

الصادرة من جامعة بغداد في بناء ورسم الخطط للكليات واللقسام وبما  في ضوء التوجهات 

يتماشى مع التوجهات االستراتيجية للجامعة والتي ال تتقاطع مع الرؤية والرسالة واالهداف لها  

ل وضع  ح قسام في ضوء المعايير المثبته عالميا واقليميا، والالوان تكون الخطط الموضوعة ل

 علوم الحياةعوام السابقة فقد قام قسم االخطة تحسين ادارة القسم العلمي ولتكون مختلفة عن 

ئمة للقسم، حيث تم  التخصصية م وختيار معايير اكاديمي البتشكيل لجنة من المتخصصين 

في  2019-2018داء للعام االمريكية وتم وضع خطة تحسين اال( NCATE) اختيار معايير

 اللحيث قامت اللجنة بوضع المعايير والمحاور للخطة ومن خ الهير المذكورة أعضوء المعاي
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ومافيه من نقاط ( SWAT)من التغذية المرتدة لتقريرالتقييم الذاتي للقسم وتحليل سوات  االستفادة

قوة وضعف واجراءات التحسين. نتمنى ان تكون قد حققت المتطلبات المطلوبة وانها تنال 

عليها. وبدورنا كرئاسة قسم نثمن  لالطالععرضها على اللجنة العلمية بالقسم  الرضا بعد ان تم

  الدور الذي قام به جميع العاملين بالقسم رئاسة وتدريسيين ولجان للخروج بهذا العمل ... ومن

 التوفيق  هللا
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 لمحور االول: التخطيط االستراتيجي ا
المتابعة والتنفيذ  مؤشرات إجراءات التحسين  االهداف  المعيار   فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ  

ي  
ج

ستراتي
ال
ط ا

طي
خ

الت
 

الرؤيا   

 والرسالة

 واالهداف 

 

تحديد مدى ارتباط البرامج  
االكاديمية المقدمة مع رؤية  
ورسالة واهداف المؤسسة 
وحاجات الطلبة والمجتمع 
 .وتنميتها لشخصية الطالب

 

 البرامج المقدمة التحديد الواضح الهداف . 1

تحديد اعضاء اللجان وحسب االجراءات  2 .

  . المناسبة للتحسين

-3 
. 

 
  ئاسة القسمر  

 اللجنة العلمية +

لجنة وصف   + 

 البرنامج االكاديمي
لجنة االرشاد  +

 التربوي 

2019-2018 

بيق  ـــــــتط

 فيذ  ــــــوتن

راءات  ـــاالج

   االستراتيجية

وسائل قياس ومراجعة . 1

مراجعة  . 2 .العملية التعليمية

دقة اختياراالساتذة واعادة 
توزيعهم بما يتناسب  

 3 .ومهاراتهم مع الطلبة
قياس المستوى العلمي .

للطلبة وتحديد نقاط الضعف 
التحديث . 4 .الموجودة

المستمر للمقررات والمواد  

 .التعليمية المقدمة بالقسم
 

 

لتوجيه الطلبة وتطوير  تشكيل لجان ارشادية  -1.

  مهاراتهم واتجاهاتهم
 .مناقشة المشاكل ومتابعة ايجاد الحلول لها.2-
 العمل على تفعيل حب المهنة وتعزيز قيمتها . -3

  

 

 

 رئاسة القسم 

 + اللجنة العلمية

+ لجنة وصف البرنامج   

 االكاديمي 

2019-2018 
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 المحور الثاني: الهيكل التنظيمي والموارد 

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ  مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين  االهداف  المعيار 

ال
هيكل التنظيمي والموارد 

 

وير  ـــــــــــــتط
ل  ـــــــوتحلي
ية ــــالهيكل

 التنظيمية    
 

زيادة عرض الشاشات للقاعات 
 الدراسية لتطوير العملية التعليمية 

لتاهيل وصيانة  وضع خطة . 2 .

القاعات الدراسية واالحتياجات 
  .المطلوبة لها

- 

العمل على شراء شاشات عرض  . 1

  إضافية للقاعات الدراسية لل طلبة
تاهيل القاعات الدراسية للطلبة  .-2

وتزويد االحتياجات لها كوضع  
الستائر والسبورات الجديدة ووضع  

 ة  المراوح السقفية واالنارة المطلوب
صيانة وتاهيل القاعات الدراسية  . 3 .

 كالصبغ والتطوير االلزم لها 

 
 
 

مجلس   + رئاسة القسم

لجنة   + القسم

لجنة   + المشتريات 

اللجنة   + الصيانة

 االجتماعية 
 
 
 

2019-
2018 

الموارد والبنى  
 ةالتحتي

تحد يد االحتياجات اإلدارية لعمل  .1

 االخرى  مقررية القسم واللجان
العمل باإلدارة  التوجه نحو -2 .

  .االلكترونية بالقسم

التوجه نحو تفعيل المشاركات  -5

 االجتماعية من قبل اإلدارة في القسم 
 

انشاء غرفة جديدة لمقررية  -1

 للدراسات العليا واالولية 
العمل على نصب كامرات مراقبة  .-2

داخل القسم والقاعات الدراسية  
 لمساعدة اإلدارة ومقررية القسم 

تشكيل لجنة خاصة لتوثيق اعمال     -3

القسم العلمية.تشكيل لجنة النشاء  
 قاعدة

 
مجلس   + رئاسة القسم

لجنة   + القسم

لجنة   + المشتريات 

اللجنة   + الصيانة

 االجتماعية 
 

2019-
2018 
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 لمحور الثالث :اعضاء هيئة التدريس ا

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين االهداف  المعيار 
س

اعضاء هيئة التدري
 

ية  ـــــــــنمــــــــــت
درات  ــــــقـــــــــ لا

هارات   ـــــــوالم
 نيــللتدريسي

 

حث التدريسيين على  -1

المشاركة في الدورات 
التطويرية وورش العمل 

المقامة في الكلية والكليات 
  . خرىاال

الحث على التعاون  . -2

البحثي مع المؤسسات 
 . االخرى

مشاركة التدريسيين في . 1

 ورش العمل والندوات 

متابعة توجيه بحوث . 2 . 

التدريسيين نحو الجهات 
 المستفيدة في مختلف المؤسسات

فتح افاق التعاون العلمي . 3 .

المشترك مع الوزارات 
 .والمؤسسات العلمية

ئيس القسم +  ر
اللجنة العلمية 
 + التدريسيين 

 

 

2019-2018 
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ييم أداء  قت 
  اعضاء هيئة

 التدريس

 

والوقوف على  تفعيل لجان تقييم االداء  
امكانية تطوير عمل التدريسيين من حيث  

مشاركتهم في لجان علمية و تطويرية  
 للقسم . 

امكانية قيام التدريسيين بنشر بحوثهم في  
 المستوعبات العالمية  

نشر التدريسيين اغلب البحوث   
في مستوعبات عالمية وعمل  

بحوث تطبيقية تفيد السوق 
 المحلية 

رئيس القسم ولجنة      
  قييم االداء واللجنة العلمية ت
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 شؤون الطلبة  لمحور الرابع:ا

 

 

 

 

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين االهداف  ر المعيا
شؤون الطلبة
   

  اتـالسياس

بول ــــــــــالقو 

 بة ـــطلـــلـــــــل

قبول طالب في المرحلة االولى وتوزيعهم  
على القاعات بشكل متساوي وربط الدراسة  

الحضورية بالدراسة االلكترونية وانشاء  
 صفوف الكترونية  

 

استمرار تتدريب الطلبة والتدريسيين على متابعة  
حضور الطلبة في داخل الكلية ومتابعة المحاضرات  

 االلكترونية اليصال المادة العلمية 

مقررية   + ة القسمرئاس

 + اللجنة العلمية + القسم
لجنة وصف المقرر  

 الدراسي 
2019-2018 

الدعم 
والخدمات         

 الطالبية 

مراجعة  . 2 .قياس ومراجعة وسائل العملية التعليمية. 1

دقة اختياراالساتذة واعادة توزيعهم بما يتناسب  
للطلبة  قياس المستوى العلمي . 3 .ومهاراتهم مع الطلبة

التحديث المستمر  . 4 .وتحديد نقاط الضعف الموجودة

 .للمقررات والمواد التعليمية المقدمة بالقسم

اقامة ورش عمل في مجال الرياضيات تسهم برفع   
تشكيل لجان علمية  . 2 .المستوى العلمي للطلبة

متخصصة من األساتذة حملة األلقاب العلمية اللشراف  
 3 .العلمي للطلبة على ً مدرس فصعودا المستوى

تحديد نقاط الضعف لدى الطلبة ذوي المستوى  .

المتدني لغرض وضع الحلول للنهوض بمستواهم  
 العلمي

 

مقررية   + رئاسة القسم

 + اللجنة العلمية + القسم
لجنة وصف المقرر  

 2018-2019 الدراسي 
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 المحور الخامس : المناهج والمقررات الدراسية

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين االهداف  المعيار 

المناهج والمقررات الدراسية 
 

قييم البرامج  ت
 ت والمناهج والمقررا 

تطوير المناهج الدراسية بشكل دوري ورفع  
محاضرات التدريسيين النظري الى موقع  

الكلية  الكلية لالستفادة منها من قبل طلبة 
 والكليات االخرى 

تشكيل لجان خاصة بمتابعة عمل  
الهيئة التدريسية وجمع  

المحاضرات ورفعها الى موقع 
الكلية اضافة الى رفعها في 

 الصفوف االلكترونية  

رئاسة القسم + مقررية القسم +  
اللجنة العلمية + لجنة وصف  

 المقرر الدراسي 

2018-2019 

تحويل المناهج  
والمقررات من  

الورقي الى  
 االلكتروني  

العمل علة تدريب التدريسسن والطلبة على   
التوافق رفع التدريسسين محاضراتهم بصيغة  

pdf   ومحاضرات شرح فيديوية وتدريب
  على  همحول كيفية حصول الطلبة

   المحاضرات ومتابعتها الكترونيا

عمل صفوف الكترونية للمواد العملية 
لنظرية ومساعدة الطلبة على الدخول  وا

 للصفوف االلكترونية  
عمل ورش عمل للتدريسيين والطلبة على 

كيفية استخدام والتواصل الكترونيا من خالل  
 المنصات االلكترونية 

 + مقررية القسم + رئاسة القسم
لجنة وصف   + اللجنة العلمية 

 المقرر الدراسي 

2018-2019 

فاعلية التدريب  
 العملي للطلبة  

العمل على تدريب طلبة القسم على القاء 
المحاضرات اما الطلبة بمساعدة اساتذة 

 التربية العملية. 
تدريب الطلبة على التدريس من خالل فترة 

تمكن الطلبة على عمل بحوث طالبية 
 مشتركة 

امكانية الطلبة من التدريس لطلبة المراحل  
 المتوسطة واالعدادية 

+    مقررية القسم + رئاسة القسم

 اساتذة مادة التربية العملية 

2018-2019 
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وخدمة المجتمع  البحث العلمي ر السادس:محوال  

 التطبيق المدرسي واالشراف المباشر

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ المتابعة والتنفيذ مؤشرات  إجراءات التحسين االهداف  المعيار 

ا
لبحث العلمي وخدم
 

المجتمع
حث  ــــــالب   

 مي  ـــــالعل
 

حث التدريسيين على عمل بحوث تطبيقية وعلمية  
ذات طابع عملي لغرض االستفادة منها انتاجيا  

ونشر بحوثهم في مستوعبات عالمية لرفع مستوى  
 البحوث 

قيام التدرسيين بنشر البحوث وتثبيت البحوث  
المنشورة في اللجنة العلمية في قسم علوم  

 الحياة لرفعها الى الجامعة 

 اللجنة العلمية رئاسة القسم و 
 
 
 

2019-2018 

ة  ـــــــــــخدم
 ع  ــــالمجتم

 
 

حث التدريسيين على عمل البحوث التطبيقية و  
اماكانية الحصول على براءة اختراء تفيد السوق  

 المحلية

سعي التدريسيين على امكانية رفد السوق 
المحلية بالبحوث العلمية وبراءات االختراع  

 التطبيقية  

 رئاسة القسم و اللجنة العلمية 
 
 

2019-2018 
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 تم بعون هللا تعالى                                          
 مصادقة السيد العميد                                                                                                        رئيس القسم  توقيع    

                                                                                                                                                                 ن احمد حسن ا. د حس                                                                                                                /     /        




