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 وكتابة الخطة االستراتيجية أعدادلجنة 

في  (502-10-)أبموجب أمرها اإلداري ذي العدد شكلت كلية القانون والعلوم السياسية 

وتألفت من  2026 -2021لجنة إعداد الخطة االستراتيجية للكلية للمدة  2020 /23/11

 السادة التدريسيين املدرجة أسماءهم في الجدول أدناه

 

  
 الصفة االسم ت

 رئيسا أ.د خليفة إبراهيم عودة 1

 عضوا أ.د عبد الرزاق طالل جاسم 2

 عضوا أ.م.د طالل حامد خليل 3

 عضوا أ.م.د عماد مؤيد جاسم 4

 عضوا م.د حيدر نجيب أحمد 5

 عضوا م.د. حيدر عبد الرزاق حميد 6

 عضوا م.د محمد كاظم هاشم 7
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 املقدمة

للضرورة التي يحتمها التخطيط االستراتيجي للمؤسسات التعليمة على مستوى الجامعة 

والكلية والقسم العلمي ، وألنه يؤشر مواطن القوة والضعف في مسار العملية التعليمية 

لتكون ذات مرونة واستجابة لكافة الظروف ، والن تخطيط العمل يعد احد مرتكزات 

االجتماعية  –في ظل الظروف ي تضعها املؤسسة التعليمية نجاحه وصوال الى االهداف الت

، االزمات  وتراكم بها وغير املستقرة املحيطة املتغيرة  -والسياسية واالقتصادية والثقافية 

والن استشراف املستقبل بخطة استراتيجية علمية ذات بنية تتالءم مع طبيعة االمكانات 

البيئتين الداخلية والخارجية للمؤسسة املتوافرة والسعي لتعظيمها بما يتناسب و 

التعليمية ، ولكون قسم العلوم السياسية احد االقسام العلمية ضمن كلية القانون 

، اصبح ملا تقدم من الضروريات بان توضع خطة استراتيجية يحاول والعلوم السياسية 

 القسم من خاللها بناء عمله وصوال  لتحقيق رسالته ورؤيته واهدافه .

الخطة االستراتيجية لقسم العلوم السياسية ستأخذ نصب محاورها زيادة فاعلية ان 

القسم ليس على جانب العملية التعليمية فحسب ، بل وفاعليته ضمن هيئات الدولة 

ومؤسسات املجتمع املدني واملنظمات العاملة بما يجعل دوره رياديا ، اذ ان القيمة 

عمله التعليمي واعداد الكوادر من ذوي الثقافة الحقيقية ألي قسم علمي ال تنحصر وفق 

السياسية التي تسهم في التوعية والتنشئة السياسية للمجتمع في عراقنا الفدرالي 

 االتحادي الديمقراطي ، بل تتعدى ذلك ليكون حضور القسم فاعال في املجتمع .

ر الذي تتبناه ملا تقدم وللدور الذي اضطلع به قسم العلوم السياسية وانسجاما مع الدو 

كلية القانون والعلوم السياسية وجامعة ديالى ، وتوافقا مع خطط كل منهما في تم وضع 
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، لتكون اللبنة او النواة  2026-2021الخطة االستراتيجية لقسم العلوم السياسية للمدة 

في عملية تطوير القسم وتأكيد دوره الذي ينبع من خدمة املجتمع للتوافق القوي بين ما 

عى له القسم واهداف املجتمع التي من بينها تعزيز الثقافة السياسية والوعي يس

ليسهم بصورة ما في حل االزمات التي يعاني منها أي نظام سياس ي ومنها ، ازمة الديمقراطي 

 املشاركة ، أزمة الهوية ، أزمة االندماج وغيرها .

 ومن هللا العون والتوفيق
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 نبذة عن قسم العلوم السياسية 

ال يخفىىع علىىى بىىال أحىىد مىىا للمعرفىىة السياسىىية ومىىا يىىرتبط بهىىا مىىن نظريىىات وتحلىىيالت ورؤى  

استشىىىرافية مىىىن أهميىىىة بالغىىىىة فىىىي عىىىالم اليىىىىوم ملىىىا تشىىىهده مجتمعاتنىىىىا مىىىن تغيىىىرات مسىىىىتمرة 

وحىىراد دائىىم سىىواء علىىى صىىعيد الىىداخل، والتىىي تتمثىىل بىىالتحوالت االقتصىىادية واالجتماعيىىة 

ما بينها أو على صعيد الخارج والتي تتجسد بمىا يحىيط بالدولىة وتفاعل القوى السياسية في

مىىىن تطىىىورات اقليميىىىة ودوليىىىة تمىىىس صىىىميم مصىىىالحها وأهىىىدافها، وهنىىىا ت ىىىرز ضىىىرورة وجىىىود 

تخصى  علمىي يأخىذ علىىى عاتقىه رصىد ومتالعىىة وتحليىل هىذه التغيىىرات لعقىل منفىتح وذهىىن 

اع القىرار والىرأي نحىو جىادة مبتكر لتشخي  االسباب وطرح املعالجات والحلول إلرشاد صن

 عىىىن العشىىىوائية والضىىىبابية فىىىي االختيىىىار، وهىىىذه  ىىىي الغايىىىة مىىىن إنشىىىاء هىىىذا 
ل
الصىىىواب لعيىىىدا

 لرجىىال الدولىىة وصىىناع قرارا هىىا فىىي بحىى هم 
ل
 عمليىىا

ل
 وظهيىىرا

ل
التخصىى  بىىأن يكىىون سىىندأ معرفيىىا

 .الدؤوب عن السياسات املثلى التي تحقق االستقرار والتنمية والسالم الداخلي

للحاجة العلمية لهذا القسم في جامعة  2009تم استحداث قسم العلوم السياسية في عام 

ديالى ، ليتغير اسم الكلية الى كلية القانون والعلوم السياسية وفقا للعرف االكاديمي الذي 

درج منذ تأسيس اقسام العلوم السياسية في بلدنا العزيز لتلتحق بقسم القانون في كليات 

س األفكار والنظريات السياسية فضال يدر ليبدأ مشروعه العلمي في تلعراقية ، الجامعات ا

عن أنظمة الحكم والسياسة العامة واإلدارة املحلية والسياسة الخارجية والعالقات 

إلى كلية القانون والعلوم السياسية في عام الدولية ومبادئها. ليتغير أسم الكلية 

 القانون وقسم العلوم السياسية.: قسم هما تضم قسمينالتي و  2010
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 قسم العلوم السياسية واهداف أوال رؤية ورسالة

 رؤية القسم  -1

زويد وتعميق املعرفة والوعي السياس ي بقضايا الشأن السياس ي املحلي واإلقليمي والدولي ت

من خالل اعتماد املناهج العلمية الرصينة التي تمكن الطلبة من الوصول إلى هذا الوعي ، 

فضال عن خدمة املجتمع ومؤسساته الحكومية واملدنية بتعميق ثقافة الديمقراطية 

 . وحقوق اإلنسان والحريات العامة

 

 رسالة القسم  -2

إعداد الكوادر املتخصصة باملعرفة السياسية وبما يعزز الثقافة السياسية والقدرة  

القدرة على إدارة التحليلية على تحديد وتعريف املواقف وعلى الصعد كافة فضال عن 

 . شؤون الدولة ،وربط الدراسة النظرية باملعطيات واألحداث السياسية الواقعية
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 اهداف القسم  -3

دعم قدرات الطلبة في املعرفة السياسية واإلحاطة العلمية بالنظم السياسية  .1

 . وبيان عناصر التغيير واالستمرار في تلك النظم محليا وإقليميا ودوليا

باليات النظام الديمقراطي فيما يتعلق بالنظم االنتخابية   الطالبزيادة معرفة  .2

 . ومستويات التمثيل وممارسة الحق في االنتخاب بوعي وعقالنية

دعم قدرة الطلبة في دراسة وتحليل األفكار السياسية وانعكاسها على الواقع  .3

 . صراوالتطورات السياسية التي حصلت في النظرية السياسية قديما وحديثا ومعا

زيادة معرفة الطالب بالنتاج الفكري العربي واإلسالمي في الظاهرة السياسية ،  .4

 والدروس املستنبطة منها في إدارة الشأن السياس ي في الوقت الراهن

رفع إمكانية الطلبة في فهم وتحليل األحداث السياسية على الساحة الدولية  .5

 . سيةواليات ومبادئ إدارة العالقات الدولية والدبلوما

تطوير إمكانيات الطلبة في كتابة البحوث السياسية من خالل رفع القدرة العلمية  .6

على استخدام املصادر العلمية واالستفادة منها في بناء قدرة تحليلية واستشرافية 

 .  ملستقبل

إعداد الكوادر القادرة على العمل بمؤسسات الدولة ومنظمات املجتمع املدني  .7

 . واإلعالم

الدورات واملحاضرات وانجاز البحوث  إقامةرفد املجتمع بخ رة أساتذة القسم في  .8

 . وتقديم املشورة السياسية بما يعزز الوعي السياس ي في املجتمع

 -القيم:  -4

قسم العلوم السياسية يعد من االقسام العلمية املعنية بالدور الفكري انطالقا من إن 

العقل وتعلو فيه قدرة االبتكار واإلبداع في  يزدهر في رحابه والحضاري والعلمي في املجتمع 

الدراسات والبحوث في املعارف اإلنسانية السياسية، لذا فضال عن قيامه بإعداد الحياة، 

سعى إلى تحقيق القسم وانسجاما مع االيمان بدوره الكبير والعميق في املجتمع فأنه يفان 

  -مجموعة من القيم واهمها: 

في تعزيز منظومة القيم املجتمعية األصيلة كالوسطية واالعتدال املساهمة  -1

 والتسامح وقبول اآلخر والتعايش السلمي.
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تعزيز قيم املواطنة وثقافة حب الوطن واالنتماء اليه وضرورة القيام بالواجبات  -2

التي يمليها الوالء للوطن ومعرفة الحقوق ، اذ انها املرتكزات االساسية ألي مشروع 

 حقيقية ذات كيانية حقوقية .مواطنة 

اشاعة روح التعاون والتكافل وبما يعزز ويسند الوصول ألهداف القسم .فضال  -3

عن اشاعة املساواة وتحقيق العدل النجاز الرسالة التي تعهد القسم بالوصول 

 اليها .

االلتزام بالجودة العلمية والشفافية في التعامل لينعكس ذلك على مخرجات  -4

 تسهم في تعزيز هذه القيمة مجتمعيا . القسم من كوادر 

العمل على اشاعة بيئة علمية سليمة لعيدة عن كل ما يؤثر على استقرار املجتمع  -5

ووحدته ، فاالستقرار والوحدة قيمة اساسية لبناء الدولة العصرية القانونية التي 

 ينعم ابنائها بالفرص املتكافئة دون تحيز او  هميش .

بتعاد عن املحسوبية وملنسوبيه التي تؤدي الى اختالل البناء النزاهة في العمل واال  -6

 الفكري واالجتماعي . وااللتزام بالحرية االكاديمية وبما يعزز كل القيم اعاله .
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 للتخطيط: اإلعدادمرحلة 

 -تمثلت هذه املرحلة بمجموعة من املراحل املنسقة واملترابطة وعلى النحو اآلتي: 

 

 

 -استعراض مختصر لتلك املراحل وكاالتي: وفيما يلي 

مرحلة التحضير: أعدت اللجنة املشكلة ألعداد الخطة االستراتيجية جميع  -1

البيانات املطلوبة وحللت خطتها االستراتيجية لألعوام السابقة كما أطلعت على 

فضال عن الخطة االستراتيجية للمدة الخطة االستراتيجية التي أعد ها الجامعة 

وعقدت عدة لقاءات واجتماعات لكلية القانون والعلوم السياسية . املحددة

لتقسيم العمل وتحديد املهام ومناقشة املقترحات إلنضاجها وإخراجها بالشكل 

 املطلوب وضمان جود ها.

مرحلة التحليل: ركزت هذه املرحلة على تحليل البيئة الداخلية والخارجية املحيطة  -2

شمل التحليل لعد التعلم ومستوى النمو السكاني وقد والقسم بالكلية والجامعة 

مراحل 
اعداد 
الخطة

مرحلة 
رالتحضي

مرحلة 
التحليل

مرحلة 
الصياغة

مرحلة 
المراجعة
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الحاصل في العراق عموما ومحافظة ديالى خصوصا وأثر ذلك في الوضع الكلي 

 للكلية.

مرحلة صياغة االستراتيجية: والتي تضمن الدقة واملوضوعية والترابط بين مختلف  -3

ة أو البنى مكونات الخطة االستراتيجية على وفق اإلمكانيات املتاحة سواء املالي

 التحتية وتضمينها في رؤية ورسالة وأهداف الكلية للسنوات الخمس املقبلة.

مرحلة املراجعة: وتضمنت هذه املرحلة مراجعة الخطة من قبل جميع أعضاء  -4

اللجنة واألساتذة وعدد من املختصين فضال عن إرسال املسودة األولية لرئاسة 

 ا. الجامعة لبيان رأيهم فيها واملصادقة عليه

 

 :Analysis SWOT تحليل الوضع الراهن: لثاثا

ترتبط نشأة املجتمع بوجود السلطة والقانون اللذان ينظمان العالقة بين أفراده بما     

النظام في املجتمع ويزيل أوجه التعارض بين املصالح املختلفة ومن هنا فإنه  يكفل تحقيق

يتصور وجود مجتمع دون سلطة ودون قانون إذ أن مثل هذا املجتمع يتعرض لعوامل  ال

تمكن املتأهل في هذه  سياسيةا ال يتصور وجود مجتمع بدون معرفة االنهيار والزوال. كم

 املعرفة من تحديد أوجه الحقوق ونسبها إلى أصحابها.

على  رائه سية إلى اخذ مكانة متميزة بين نظالعلوم السياقسم وانطالقا من ذلك،   

املستوى املحلي والعربي واإلقليمي والعمل على كسب ثقة املجتمع واملستفيدين من 

التعليم السياس ي عن طريق توفير بيئة مميزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة 

املجتمع. إذ تعتمد الكلية في  هيئة برامج تعليمية متميزة وفعالة ملن يلتحق بالكلية، تلبي 
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فيما يرتبط بنشر العلوم القانونية والسياسية واملساهمة الفعالة في توفير  حاجات املجتمع

 متطلبات التنمية االجتماعية وحفظ كرامة اإلنسان وحماية حقوقه.

التعامل مع القضايا الرئيسة التي تواجهها  قسمتستهدف الخطة االستراتيجية لل   

على عاتقها التعامل مع الطلبة   يأخذ القسمواملتعلقة بالجانبين العلمي واإلداري. إذ 

املستجدين واملستمرين بالدراسة، وتوفير بيئة جامعية لهم، ورفع كفاءة املستوى العلمي 

على حد سواء. فضال عن دعم عجلة  القسملهم ولجميع السيدات والسادة تدريسيي 

إلداري، البحث العلمي إلى اإلمام وإذالل جميع الصعوبات التي تعتريه. أما من الجانب ا

فمن اهم القضايا هو زيادة مع رفع كفاءة جميع املوظفين مع توفير اإلمكانيات البشرية 

واملادية لدعم املسيرة التعليمية في الكلية. ولهذه املعطيات وغيرها، وتأكيدا للدور 

االستراتيجي الذي يقع على عاتق الكلية في ظل الجهود املبذولة لدعم التعليم الجامعي في 

نا العزيزة؛ حرصت كلية القانون العلوم السياسية على تحديث خطتها جامعت

 االستراتيجية.

ولتحقيق ذلك، بالجودة التي تحرص كلية القانون والعلوم السياسية عليها، فقد مر    

، شملت جمع املعلومات  مشروع أعداد الخطة االستراتيجية للكلية لعدة مراحل. ابتداءل

الستماع إلى آراء عمادة الكلية املوقرة، وأعضاء هيئة من وحدات وشعب الكلية، وا

التدريس واإلداريين والطلبة. كما تم تحليل أبرز بيانات البيئة الخارجية من خالل جمع 

وتحليل البيانات واملعلومات الكمية والنوعية. مما نتج عنه تحديد أبرز الفرص 

 والتحديات املحيطة بالكلية.

 

 



                                                     قسم العلوم السياسيةاستراتيجية  
                   2021- 2026 

13 
 

 

 للخطة االستراتيجية  العامة االهداف 

يعد الطالب واملنهج والتدريس ي اركان العملية التعليمية ، وعليه فان الخطة 

 -االستراتيجية تضع هذه االركان بأهداف عامة تطمح لتحقيقها وكالتالي :

: وهو املرتكز والركن االساس للعملية التعليمية وهدفها رفع امكاناته الطالب  -1

 الطموح لعملية االعداد والتكوين املعرفي .العلمية ليرقى الى مستوى 

 أوال : رفع مستوى الطلبة من النواحي املعرفية والعملية واملهارية والبحثية 

 

 

 

 

 رفع املهارة املعرفية للطالب  -أ
 تمكينه من االحاطة بالبحث العلمي ومناهجه . -ب
 تنمية مهارت الطالب بالتحليل واالستنتاج . -ت
 تنمية القدرات في حقل التخص  وصوال لتمكينه  -ث

  لتنمية املهارات خالل مراحل دراسته الجامعية في القسم وضع برنامج 

 سنوات اربعمدة تنفيذ ال رنامج : 

 تكرار ال رنامج : سنويا 

 : الهيئة التدريسية في القسمالجهة املسؤولة عن التنفيذ 

 

 

 

 

رفع مستوى الطلبة من الناحية 
 املعرفية 

رفع املستوى بالبحث العلمي 
 ومعرفته ملناهج البحث 

بالتحليل تنمية مهارات الطلبة 

 واالستنتاج

تنمية القدرات لدى الطلبة 

وتطويرها في كل مرحلة دراسية 

 اعداده وصوال لتعزيز 
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الجهة  الخطوات لتنفيذ ال رنامج

املسؤولة عن 

 التنفيذ

الجدول الزمني 

 للتنفيذ

 املالحظات

تشكيل لجنة البتكار طرق 

 تعزيز املهارة املعرفية 

لشكل دوري كل عام  اربع سنوات مجلس القسم

 دراس ي

اعداد استبيان ملعرفة مدى 

استفادة الطالب من 

 املناهج الدراسية

اللجنة املشكلة 

 لهذا الغرض

عام لشكل دوري كل  اربع سنوات

 دراس ي

تقويم طرائق التدريس 

املتبعة من قبل االساتذة في 

 ضوء املعايير املوضوعة

اللجنة املشكلة 

 لهذا الغرض

لشكل دوري من كل عام  اربع سنوات

 دراس ي

اعداد تقارير سنوية لتقويم 

 طرائق التدريس

نهاية كل عام  رئيس القسم

 دراس ي

نهاية كل عام دراس ي في 

الشهر السادس من كل 

 عام

عرض النتائج ومناقشتها في 

 مجلس القسم

من  30/8-1/7 مجلس القسم

 كل عام

لشكل دوري كل عام 

 دراس ي

عرض النتائج ومناقشتها في 

 مجلس الكلية

 1/10- 15/9 مجلس الكلية

من كل عام 

 دراس ي

لشكل دوري وكل عام 

 دراس ي

  

 بيان رضا الطلبة عن طرائق التدريس املتبعةثانيا : 

 ال رنامج : خمس سنوات مدة تنفيذ

 عدد مرات ال رنامج : يكرر سنويا 

 الجهة املسؤولة عن التنفيذ  : اللجنة العلمية في القسم 

ليه التالي في دعم الطلبة وما ينبغي العمل ع ومن اهم ما يمكن االستفادة منه

:- 

 .قسمدة القدرة التنافسية لطلبة الزيا -1

رفع قدرات مراجعة ال رامج الدراسية املعتمدة والسعي لتطويرها بما يساهم في   -2

 ويمكنهم من املنافسة في سوق العمل.الطلبة 

 تعزيز التواصل مع خريجي الكلية وإعانتهم في حل مشاكلهم. -3
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بحوث التخرج في ووضع املكافئات للبحوث الفائزة بما لاملؤتمرات السنوية  إقامة  -4

 حث العلمي والتنافس فيه.يعزز وينشط الب

ضع ال رامج والخطط التي تنمي مواهب الطلبة الرياضية والفنية والثقافية من  -5

 الجامعة. و سابقات سواء على مستوى الكلية أخالل امل

 االهتمام بتأهيل املنشآت الرياضية واألماكن الترفيهية في الكلية. -6

 النفس ي والتربوي لرعاية الطلبة وحل مشاكلهم. اإلرشادتنشيط دور  -7

االرتقاء بمستوى التعليم اإللكتروني عن طريق استخدام ارصن ال رامج التعليمية   -8

 لتلبية متطلبات سوق العمل. ناعة محتوى تعليمي يمتاز بالجودةوبما يساهم في ص

وهو الركن االساس في تزويد الطالب باملعرفة العلمية ورفع  :التدريس ي  -2

 مهارته بالبحث والتحليل واالستنتاج

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 اوال : تعزيز الكادر التدريس في القسم .

رفع مهارة التدريس ي ملواكبة 
 التطورات في حقل االختصاص

تعزيز القدرة البحثية لعضو الهيئة 

 التدريسية

 التأثير تعزيز النشر في املجالت ذات معامل 

 العاملية

الدورات املعرفية في فن البحث والنشر 

 االلكترونيواالستخدام 

االطالع على التطورات في حقل التخص  

 واملعرفة العلمية
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تعزيز كوادر القسم التدريسية واالفادة من حملة الشهادات العليا في العلوم  -1

 السياسية

التدريس ي على املجتمع وبما يعزز دوره فيه من خالل االشتراد بالبحوث انفتاح  -2

 التطبيقية لجهات مستفيدة .

 تمكين التدريس من االطالع على املصادر العلمية املحلية والعربية والعاملية. -3

تعزيز املعرفة اللغوية ) االنكليزي ( وبما يخدم التدريس ي لالطالع على املصادر  -4

 العاملية .

معرفة التدريس ي بطرائق التدريس الحديثة واالبتعاد عن الطرق التقليدية تعزيز  -5

 وخاصة املهارة االلكترونية .

اسهام التدريس ي في الخطط العلمية السنوية للقسم والكلية من خالل البحوث  -6

 العلمية .

 لتطوير  والدولية املحلية األبحاث مشاريع في التدريس هيئة أعضاء مشاركة تفعيل -7

  والقدرات الخ رات

 واإلقليمية املحلية املؤتمرات في لالشتراد التدريسية الهيئة أعضاء تشجيع  -8

 .لذلك واملعنوية املادية الحوافز  ووضع والدولية

 التخص  حقلي في الرصينة العلمية املصادر  وصول  يعزز  بما الكلية مكتبة تطوير   -9

 املستجدات أحدث على لالطالع التدريسية الهيئة أعضاء قدرات يعزز  وبما

 .العلمية

 املعنوية الحوافز  ووضع التطوعية باألعمال التدريسية الهيئة أعضاء إسهام تعزيز   -10

 .الدور  لهذا
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 بمكانتهم تليق والتي التدريسية الهيئة أعضاء يحتاجها التي التحتية البنى تطوير   -11

 .العلمية

 

 -خالل التالي : من.املجتمع في الكلية دور  يعزز  بما العلمي البحث ودعم تطوير  -12

 .للجامعة البحثية بالخطة وربطها الكلية أقسام في العلمي البحث خطط تحديث -أ

 املشاكل ومعالجة العلمي والتطور  يتناسب بما السنوي  البحثية الخطط أعداد -ب

 .املجتمع تعتري  التي

 4-5. الرصين العلمي البحث بمعايير  االلتزام طريق عن العلمية البحوث كفاءة رفع  -ج

 .فيها الرصانة وتعزيز  للكلية العلمية املجلة دعم

 في العاملي للتطور  وفقا البحثية املعرفة زيادة في تسهم التي والدورات الندوات عقد -د

 .التخص  مجاالت

 مع التخص  حقل في املشتركة البحوث لكتابة التدريسية الهيئة أعضاء تشجيع  -هى

 .واإلقليمية والعربية العراقية الجامعات في أقرانهم

 .املهمة البحثية الرؤى تعزيز  في تسهم التي العلمية والندوات املؤتمرات بإقامة االهتمام  -و

 مجال في الكلية تخصصات مع تتقارب التي واملؤسسات الهيئات مع الشراكة عقد -ز

 .واملؤتمرات والورش والندوات البحوث

 مدة ال رنامج : خمس سنواتثانيا 

 الجهة املسؤولة عن التنفيذ : شعبة التعليم املستمر في الكلية والشعبة العلمية 

 تكرار ال رنامج : سنويا 
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اعداد استمارة للتقدم الذي يحرزه التدريس ي  :  ثالثا : طرق تقييم ال رنامج

 من قبل اللجنة العلمية ومجلس القسم ورفع تقرير في نهاية كل عام ملجلس الكلية 

 ط الضعف وكيفية تعزيز نقاط القوة في امكانات التدريس ي .ملعرفة نقا

 

 

 

  

 

 

 

 : املنهج الدراس ي -3

 وهو املادة العلمية التي يتلقاها الطالب اثناء مدة دراسته في القسم وألربع مراحل : 

 

 

 

 

 

العمل على النشر في 

 املجالت العاملية

السعي لعقد اتفاقات 

تعاون وتدريب مع 

املؤسسات املحلية 

 واالقليمية

تنمية القدرات واالمكانات العلمية واملهنية 

والتربوية للوصول الى حالة من التنافس على 

 املستوى املحلي واالقليمي والعاملي 

التدريسيين من زيادة عدد 

حملة شهادة الدكتوراه 

 وااللقاب العلمية

تطوير القدرات االلكترونية 

 ملواكبة التعليم املعاصر

 تطوير وتحديث املناهج العلمية 

االستفادة من لجنة العمداء في 

 التطوير السنوي للمناهج

االطالع املستمر على املناهج على 

الصعيد االقليمي والعاملي في حقل 

 التخص 

االشتراد في املؤتمرات العلمية 

املعدة لتطوير املناهج واالسهام 

 في عملية التحديث 
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لتعزيز  2026-2021لألعوام تسعى الخطة االستراتيجية لقسم العلوم السياسية 

دور القسم في تطوير وتحديث املناهج الدراسية املعتمدة في مراحل الدراسة االربع 

 -في علم السياسة نظريا وعمليا من خالل :وبما ينسجم مع التطورات املتسارعة 

االستفادة من عضوية القسم في لجنة عمداء كليات ورؤساء اقسام العلوم  -1

 السياسية .

تقييم املناهج التدريسية سنويا من قبل االستاذ املخت  باملنهج تدريسا ،  -2

لتوضيح نقاط القوة والضعف والعمل على كتابة تقرير في نهاية العام الدراس ي 

 املنهج ، وتثبيت املالحظات عليه .ب

عقد مقارنة بين املناهج العلمية التي تدرس في كليات واقسام العلوم  -3

 السياسية اقليميا ودوليا والسعي للتوافق معها .

 

 

 ملية التعليمية العامة التي تعزز اركان العاالهداف  -4

 اوال _ البيئة الجامعية 

 

 

 

 

 

 

 هيئة بيئة جامعية مالئمة تحفز من 

 قدرات الطالب والتدريس ي 

العمل على تطوير البنى التحتية 

 للكلية والقسم
جامعية تنسجم مع وثقافة خلق بيئة 

 القيم التي وضعها القسم 

السعي لتحويل الكلية والقسم 

 عنصر جذب للطالب والتدريس ي
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العمل للحصول على االعتمادية وتعزيز درجة التقييم  في  –ثانيا 

 التصنيفات الوطنية واملحلية والعاملي 

التحديث املستمر ملوقع القسم االلكتروني وترجمة محتواه ورفده بالبيانات  -1

 الخاصة بالكلية والقسم ومخرجا هما التعليمية .

سكوباس زيادة عدد البحوث املنشورة في مجالت تقع ضمن مستوعبات  -2

 وكالريفيت .

 املحافظة على بيئة تعليمية مستدامة . -3

 التوئمة مع الكليات على الصعد املحلية واالقليمية . -4

 العمل على توفير البيئة العلمية اآلمنة الستقطاب الطلبة االجانب . -5

 -وضع آليات لرفع مكانة القسم على املستوى املحلي واالقليمي من خالل : -6

 ستاذ الزائر .االفادة من برنامج اال  -أ

 االشتراد في املؤتمرات املحلية واالقليمية والدولية . -ب

 االشتراد في هيئات تحرير املجالت املحلية واالقليمية  -ت

 االسهام بالبحث العلمي في املجالت العاملية . -ث

 مدة ال رنامج : خمس سنوات

 الجهة املشرفة على التنفيذ : مجلس القسم واللجنة العلمية .

 امج : سنويا تكرار ال رن

 تقييم ال رنامج : سنويا من خالل تقرير يرفع الى مجلس الكلية 

 اعتماد القسم العلمي املنتج –ثالثا 
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السعي لالنفتاح على هيئات الدولة في املحافظة وتقديم االستشارة العلمية في  -1

 حقل التخص  .

 دعم البحوث التطبيقية وتسويقها . -2

والقطاع الخاص والبحث عن سبل مشتركة لتعزيز االنفتاح على هيئات الدولة  -3

 التعاون .

السعي الستحداث الدراسة املسائية في القسم واالستفادة من املردود املادي  -4

 لتعظيم امكانيات القسم والكلية 

السعي الستحداث الدراسات العليا واالستفادة من الدارسين ضمن النفقة  -5

 الخاصة .

 مدة ال رنامج : خمس سنوات 

 هة املشرفة على التنفيذ : مجلس القسم الج

 تكرار ال رنامج : سنويا 

 تقييم ال رنامج : سنويا 

 :رالعا : السعي لتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل 

 اشراد ارباب العمل في تقييم مخرجات القسم التعليمية . -1

 سوق العمل .التحسين املستمر ل رامج التعليم والتعلم لتحقيق االنسجام مع  -2

 مدة ال رنامج :خمس سنوات

 تكرار ال رنامج سنويا 

 الجهة املسؤولة عن التنفيذ : مجلس القسم 
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 خامسا :التفاعل واالنفتاح على املجتمع 

 تنويع الخدمات العلمية املقدمة للمجتمع  -1

 مدة ال رنامج : خمس سنوات

 تكرار ال رنامج : سنويا 

الجهة املسؤولة عن تنفيذ ال رنامج : اللجنة العلمية بالتعاون مع شعبة التعليم 

 املستمر في الكلية 

 

 

 

 

 

 املالحظات الجدول الزمني الجهة املنفذة خطوات ال رنامج

 لشكل دوري كل عام دراس ي خمس سنوات مجلس القسم تحديد الجهات املستفيدة

يحدث لشكل دوري كل عام  خمس سنوات اللجنة العلمية ال رنامجاعداد دراسة بالجهات املستفيدة ونوع 

 دراس ي

عرض ال رنامج وتوقيتات التعاون ونوعها ) 

 محاضرة ورش عمل ، ندوات (

بداية كل عام دراس ي  مجلس الكلية

 ولخمس سنوات

يحدث لشكل دوري كل عام 

 دراس ي

يحدث لشكل دوري كل عام  خمس سنوات رئيس القسم اعداد ملف لنشاط القسم مع املجتمع

 دراس ي 

اللجنة العلمية وشعبة  التنفيذ

 التعليم املستمر

يحدث لشكل دوري كل عام  خمس سنوات

 دراس ي 
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لعوامل والفرص املتاحة واملعيقة لتحقيق اهداف قسم العلوم ا

 السياسية وطرق معالجتها 

 العلوم السياسية:لقسم تحليل البيئة الخارجية  -1

في ضوء تحليل عوامل البيئة الخارجية واملتمثلة بالفرص والتحديات في محيط كلية     

 تتضح. لشكل عام وقسم العلوم السياسية لشكل خاص  القانون والعلوم السياسية

مما يصب  والقسم تفادة منها في تدعيم مركز الكليةيمكن االسوالتي الفرص املتاحة أمامها 

العلمية. فضال عن ذلك،  ورسالته وأهدافه هاتيجية وفقا لرؤيتفي تحقيق أهدافها االستر 

اتخاذ كافة والقسم فأن هنالك مجموعة من التهديدات املتمثلة والتي تتطلب من الكلية 

اإلجراءات للتعامل معها بهدف التغلب عليها وضمان تحقق رسالتها املوضوعة والسامية، 

 - وكاالتي:

 أوال: الفرص املتاحة:

( يتحتم عليها أن 2021-2026السياسية لألعوام ) قسم العلومإن التعامل مع خطة    

 تكون تلك الخطة بمثابة منهاج عمل متواصل لخطط خمسية أخرى أكثر ثب
ل
 وتقدما

ل
اتا

 االستراتيجية. قسملتحقيق أهداف ال

مجموعة من ، يمكن أن نسلط الضوء على الكلية والقسم العلمي وبحكم طبيعة ومكانة    

الفرص الخارجية لها، لنقلها نقلة نوعية من إطارها ومركزها املحلي إلى اطر ومراكز 

 إقليمية ودولية أكثر تقدما وبالشكل االتي:

 إقامةاالستفادة من القطاع الخاص ومؤسسات الدولة لدعم الكلية عن طريق  -1

عن االستفادة  املؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والبحوث املشتركة. فضال 
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من الجانب العملي التي يمتلكه هذا القطاع في تدعيم الجوانب النظرية والعلمية 

 للكلية وتحقيق خططها التطويرية.

املشترد وغيرها وعلى مختلف املجاالت السياسية  واإلشراف التوأمةتفعيل برامج  -2

 والدولية. واإلقليميةوعلى املستويات املحلية 

، مما يدفع أكفاءة والكلية املوقرتين الستقطاب تدريسيين استثمار تصنيف الجامع -3

 .واإلقليميةفي الجامعات العراقية والعربية  ئهملنافسة نظيرا القسمقدرة 

 وبما يعزز تنفيذ الخطط املوضوعة.قسم ال إلمكانات األمثلالتوظيف  -4

 الخطط العلمية لالستفادة من الفرص املتاحة 

 ثانيا: التهديدات املحتملة:

 العلوم السياسية في املجتمع. بأهميةغياب الثقافة  -1

سعي الطلبة لتعديل ترشيحهم او القبول في الدراسات املسائية بدال من دراسة  -2

 .العلوم السياسية 

 ة التدريسية الخارجية ومن مختلف الدرجات العلمية.أعضاء الهيئقلة استقطاب  -3

 املالية.بطء عملية التحديث لل رامج لسبب ضعف املوارد  -4

 العلوم السياسية، مما ولد عزوفا للتحصيل العلميقسم ندرة التوظيف ملخرجات  -5

 ضعف املشاريع البحثية التي تدعم التكامل بين التخصصات العلمية.  - 6

 ووصفها القسمجدول يمثل تحليل الفرص املتاحة أمام 

 الوصف الفرص 
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للتعاون مع القطاع الخاص توجد  الكثير من الفرص  التعاون مع املؤسسات

ومؤسسات الدولة في مجال املؤتمرات والبحث العلمي املشترد 

 يمكن استثماره في دعم خطط وبرامج الكلية

التعاون مع الكليات 

 املتناظرة

وهو ما يمثل فرصة للتوأمة والبحث املشترد مما يؤدي إلى 

 تبادل الخ رات وزيادة خ رات الكادر التدريس ي.

لبحث يمكن استثمار جودة املخرجات التعليمية وجودة ا يمجودة التعل

 وزيادة قدر ها التنافسية العلمي في تطوير أداء القسم

توجد لدى الكلية مكتبة وبنى تحتية جيدة يمكن استثمارها في  بيئة البحث العلمي

 خلق بيئة بحث علمي مناسبة

توسيع خطط  إذ يمكن استثمار ظاهرة النمو السكاني في النمو السكاني

 القبول وزيادة املدخالت املادية للكلية

 

 

 

 

 

 جدول يمثل التهديدات التي تواجهها الكلية ووصفها

 الوصف الفرص 
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رفع معايير املشاركات 

 الخارجية

إذ يمثل رفع معايير ومتطلبات املشاركات الخارجية عائقا أمام 

مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في املناسبات العلمية 

 الدولية

ودوره في العراق التوجه بأهمية العلوم السياسية  يمثل عدم ضعف الثقافة 

املعاصر ونظامه الديمقراطي الذي يتطلب وعيا سياسيا 

 القسمعاليا، يمثل عائقا أمام التوسع في خطط 

يمثل عدم االستقرار السياس ي واالجتماعي واالقتصادي  الوضع العام في البلد

تحديات كبيرة ومهمة في استقرار التعليم وفي تنفيذ الخطط 

 املوضوعة 

يعيق عدم توفر دعم مالي خطط البحث العلمي والتوسع في  قلة الدعم املالي

البحث العلمي وحضور الفعاليات العلمية الداخلية 

 والخارجية
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 االستراتيجية الداخلية العواملتقييم  -2

حسن  يعتمد نجاح عملية صياغة االستراتيجية في املؤسسة التعليمية على

استخدام إمكانيات املنظمة الداخلية. وهو ما يفرض على املنظمة ضرورة  هيئة كل 

إمكانيا ها مع التعرف على أوجه القوة وأوجه الضعف لعالجها مع عدم ترد أي ش يء 

 .للصدفة

العوامل االستراتيجية الداخلية:  ي ببساطة كل إمكانيات املنظمة الداخلية والتي 

تتضمن املجاالت الوظيفية املختلفة )العمليات، البحوث والتطوير، التسويق، التمويل، 

 . Weaknessأو أوجه الضعف  Strengths إدارة األفراد( ويتم النظر إليها إما كأوجه قوة

العوامل الداخلية التي يفترض تفعيل جود ها بهدف تحقيق وسنتطرق هنا إلى أهم 

 املؤسسة التعليمية لرسالتها وأهدافها. 

 :الهيكل التنظيمي -اوال 

ر والعالقات بين األفراد ئيعرف الهيكل التنظيمي بأنه تنظيم رسمي للمراكز والدوا

التنظيمي البد واألقسام نحو تحقيق أهداف ومهام املؤسسة. وعند التطرق إلى الهيكل 

 -من األخذ بنظر االعتبار األمور اآلتية: 

الهدف الرئيس ي للمؤسسة، أي ينبغي تصميم الهيكل التنظيمي بما يتالءم  -أ

 وتحقيق األهداف.

تحديد الصالحيات وتحقيقها ملختلف التشكيالت داخل املؤسسة والعمل على  -ب

 املنظمة.تعزيز التعاون والتكامل بين هذه التشكيالت وأفرادها داخل 

 تحليل الوظائف وتوصيفها، وحل التداخل واالزدواجية. -ت

 ضرورة دراسة املركزية والالمركزية املطلوبة. -ث
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ضرورة دراسة كافة عناصر االتصال والعالقات بين التشكيالت داخل  -ج

 .املؤسسة

 ثقافة املؤسسة -ثانيا 

وقيم العاملين و ي الفلسفة التي تسترشد بها املؤسسة والتي تعكس رسالتها وأهدافها 

 -فيها، وعند تحديد ثقافة املؤسسة البد من األخذ باالعتبارات اآلتية: 

 ما ي أولويات املؤسسة "الكلية" في تحقيق أهدافها -أ

 أن تواكب معتقدات ومتبنيات املؤسسة التطورات التكنلوجية. -ب

 أن تتميز ثقافة املؤسسة بامليزة التنافسية. -ت

ا وفلسفتها في قرارا هم وفي قدرا هم على يجب أن يعكس قادة املؤسسة ثقافته -ث

 اكتشاف الفرص وتجنب املخاطر.

 شيوع أواصر الثقة والتعاون بين أفراد املؤسسة. -ج

 

 العوامل التسويقية: -1

 

يشير مفهوم التسويق إلى معاني عدة وإن كان املعنى العام ينصرف إلى قدرة وكفاءة 

 عن 
ُ
املؤسسة الصناعية في إيصال منتجها إلى الزبائن وتركيزها على املستهلكين فضال

الحصة السوقية ومدى نموها في ضوء املنافسة وما له عالقة باستراتيجية التسعير 

 والقيمة املقدمة.

املفهوم بات من املمكن استخدامه في املؤسسات التعليمية باعتبار أن إال أن هذا 

مخرجات املؤسسة )الخريجين( هم يمثلون منتجات تتمتع بجودة معينة حسب قدرات 
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وقابليات املؤسسة نفسها وهذه املنتجات موجهة نحو سوق وان ثمة مستفيدين )أصحاب 

املنتجات. بالتالي ما ينطبق على املصلحة( يكونون بأمس الحاجة لتوظيف )شراء( هذه 

 املؤسسة الصناعية بات ينطبق على املؤسسة التعليمية. 

 ما يرتبط نجاح التسويق وكفاءته بدرجة عالية لسمعة املنتج أو الخدمة 
ل
وغالبا

والصورة الذهنية لدى املستهلكين والوالء للماركة أو أسم املؤسسة. مثال على ذلك أن 

ت األولى على مستوى العالم يعد أحد مؤشرات الجودة الذي التصنيف السنوي للجامعا

يعكس سمعة املؤسسة الجامعية ونجاحها وبالتالي يعد عنصر جذب ألصحاب املصلحة 

 الذين يقيمون جودة املنتج على أساس موقع الجامعة ضمن هذا الترتيب. 

عتمد على وبهدف تطوير القدرة التسويقية للمؤسسة التعليمية والتي  ي بالضرورة ت

 في الخطوات التالية 
ل
فاعلية وكفاءة وإبداع العمليات الترويجية، ال بد من املض ي قدما

 باعتبارها برنامج عمل: 

رفع موقع ودرجة الجامعة والكلية ضمن التصنيف الوطني للجامعات العراقية  -أ

من خالل تعزيز معايير جودة التعليم على اعتبار أن هذا التصنيف يسهم في 

 ورة ذهنية عن سمعة الكلية ونجاحها. ترسيخ ص

التواصل الفاعل مع املجتمع املحلي من خالل النشاطات العلمية )ندوات  -ب

 عن مخاطبة هذه 
ل
ومؤتمرات( التي تناقش حاجات املجتمع ومشكالته فضال

النشاطات للمشاكل التي تواجه الدوائر الحكومية أو القطاع الخاص واقتراح 

تحقيق قدر عال من التنسيق على املستوى العملي  الحلول الناجحة لها بهدف

النظري. إن ما يهم املؤسسات في الوقت  –وعدم االقتصار على الجانب البحثي 

الحاضر هو البحث عن الحلول للمشاكل التي تواجهها وعندما تكون هذه الحلول 
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مقدمة من املؤسسة التعليمية فإن هذا سينعكس إيجابا على سمعتها وقدر ها 

 سويقية. الت

والقسم التركيز على الجانب اإلعالمي ع ر التطوير والتحديث املستمر ملوقع الكلية  -ت

وصفحتها على مواقع التواصل االجتماعي واعتبار هذه القنوات  يناإللكتروني

كأدوات حيوية للتواصل اإلعالمي مع املجتمع املحلي لتعريفه لشكل مستمر 

 باإلنجازات والنتاجات التي تسعى الكلية للحفاظ عليها. 

في النشاطات االجتماعية من قبيل  لقسم العلوم السياسيةاملشاركة الفاعلة  -ث

ت الت رع أو تقديم الدعم واملساعدة للفئات املحتاجة، وليس تنظيم حمال 

بالضرورة أن تكون هذه الحمالت من حيث املشاركين فيها مقتصرة على أعضاء 

ومنتسبي املؤسسة التعليمية بل من املمكن أن تطلق الكلية نفسها حملة لجذب 

 مشاركين ومساهمين من خارج املؤسسة.

ومدافعة لحقوق الفئات االجتماعية املختلفة التي دعم وتبني حمالت مناصرة  -ج

 تعجز أو ال تكون قادرة على الدفاع عن حقوقها بالشكل املطلوب.

 لعوامل اإلنتاجية: ا -2

تتعلق العوامل اإلنتاجية في املؤسسة التعليمية بحسن اإلدارة للموارد املالية التي 

 عن آليات وطرق زيادة وتعظيم هذه املوارد 
ل
املالية. وكما هو معلوم أن تحوزها فضال

املؤسسة التعليمية  ي مؤسسة حكومية بمعنى أن القبول فيها هو عام ال يترتب عليه دفع 

أجور مالية باستثناء حالة التعليم الحكومي الخاص والدراسة املسائية التي تكون مقابل 

 أقساط دراسية سنوية. 
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لدراسة املسائية باعتباره املصدر إن تعظيم املوارد اإلنتاجية سيتركز أكثر على فرع ا

للموارد املالية التي يمكن أن تجنيها الكلية. الش يء الذي يمكن مالحظته أن مستويات 

القبول في الدراسة الصباحية تزداد في كل عام عن العام الذي سبقه وهذا يتيح للكلية 

اد الدراسة إمكانية زيادة مستويات القبول في الدراسة املسائية بما يتماثل مع أعد

الصباحية إال أن هذه امليزة مرتبطة إلى حد كبير بالبنى التحتية التي يمكن لها استيعاب 

 هذه األعداد املتزايدة. 

إن الخطة االستراتيجية فيما يتعلق بالسعي لتحقيق أهداف اإلدارة املالية واإلنتاجية 

 يفترض أن تتبنى التالي: 

ويبدو أن هذا الهدف ممكن تحقيقه في ظل  مدى إمكانية زيادة املوارد املالية: -أ

االتجاه العام القائم على الزيادة املستمرة في القبول في الدراسة الصباحية بحيث 

 يمكن إسقاط هذا التوجه على الدراسة املسائية.

إدارة مكونات املوارد املالية: وهذا يعتمد على إعداد خطة واضحة وتفصيلية  -ب

ي املواضع التي لها األولوية في تلقي األموال. ومن آلليات اإلنفاق والصرف وما  

الضروري أن يتم تخصي  جزء ال بأس به من هذه األموال لغرض تطوير وتوسيع 

البنى التحتية باعتبار أن االتجاه املستقبلي ألعداد القبول تنحو نحو الزيادة 

هذه البنى وبالتالي يكون للبنى التحتية األولوية في هذا اإلنفاق سيما أن توفر 

 في الدراسة املسائية. 
ل
 في زيادة أعداد الطلبة املقبولين أصال

ل
 سيسهم إيجابا

مدى املقدرة على تخفيض التكاليف: مع توفر األموال ووجود اتفاق عام حول  -ت

مواضع اإلنفاق ومستوياته إال أن الضرورة تدعو أيضا إلى التفكير في تخفيض 
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مر عن البدائل واختيار البديل األقل تكلفة تكاليف اإلنفاق من خالل البحث املست

 مع احتفاظه بذات الجودة. 

يمكن زيادة كفاءة اإلدارة املالية من خالل مراعاة تفصيلية للفقرات التالية التي  -ث

 يفترض أن تكون من مسؤولية الشعبة املالية في املؤسسة التعليمية: 

 

 فاعلية وكفاءة النظام املحاسبي الخاص بالتكاليف.  -                  

 نظم املوازنات وتخطيط الربح املستخدمة.  -

 مدى وجود نظم للتخطيط املالي.  -                  

 نظم التحليل املالي املستخدمة ودرجة االستفادة من نتائجه.  -                   

 املستوى العلمي واملنهي للقائمين على إدارة املوارد املالية.  -                  

 

 إدارة املوارد البشرية:  -3

على نوعية  -إلى حد كبير-يعتمد نجاح املؤسسة التعليمية، وغيرها من املؤسسات 

املوارد البشرية العاملة فيها، على اعتبار أن العنصر البشري هو األهم في إدارة أي 

 عملية تنظيمية أو 
ل
 كبيرا

ل
إنتاجية أو تعليمية. على هذا األساس تولي املؤسسات اهتماما

بتطوير قابليات منتسبيها ورفع كفاء هم بهدف التكيف مع متغيرات سوق العمل 

 ومواكبة التغيير دون التخلف عنه.

إن نوعية املوارد البشرية على مستوى املؤسسة التعليمية  ي على صنفين: األول 

ملسؤولين عن اإلدارة املباشرة للعملية التعليمية بحكم مؤهال هم التدريسيين وهو ا
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وخ را هم العلمية وتواصلهم مع الطلبة والثاني هم املوظفين وهم يؤدون أدوار ساندة 

 للعملية التعليمية.

إن تحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسة التعليمية على مستوى إدارة املوارد 

هتمام واملخاطبة لكال النوعين أعاله وعدم إهمال أي البشرية يفترض أن يتوجه باال 

 منهما، وال بد من السعي لتحقيق التالي: 

ضرورة االستمرار بالتدريب والتطوير وتفعيل شعبة التعليم املستمر باعتبارها  -أ

املنوط بها تطوير كفاءات التدريسيين واملوظفين ومن الضروري التركيز في خطة 

التعليم املستمر على إضافة مهارات واكتساب خ رات جديدة وعدم التكرار في طرح 

 مواضيع مستهلكة. 

الروح املعنوية للعاملين من خالل تواصل اإلدارة العليا  العمل على زيادة وتعزيز  -ب

معهم لشكل مباشر وعدم االعتماد على حلقات وسيطة بهدف االطالع على 

 بهدف إشعارهم باهتمام اإلدارة 
ُ
مشاكلهم ومعوقات العمل لشكل أوضح وأيضا

لى العليا بمشاكلهم وإنها تقدر الجهود التي يبذلونها وفي هذا انعكاس إيجابي ع

 إدائهم للعمل. 

االستخدام الفعال للحوافز لتعظيم تفعيل نظام املكافأة والتقدير أو ما يعرف ب -ت

من خالل اعتماد آلية )تدريس ي الشهر وموظف الشهر( مثلما هو معمول به  األداء

 تكريم التدريس ي 
ل
في الكثير من املؤسسات العاملية. وفكرة هذه اآللية أنه يتم شهريا

ظف األفضل باالعتماد على مجموعة مؤشرات تمثل حصيلة أنجازه األفضل أو املو 

ملدة شهر وتكون الغاية من هذه اآللية هو لتقدير جهود العاملين املتميزين ولتحفيز 

 اآلخرين على تقديم أداء أفضل في العمل. 
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  -ث
ل
اعتماد التوزيع األفضل للموظفين في إداء املهام الوظيفية: من الضروري جدا

ارات والخ رات التي يملكها املوظف وآخذها بنظر االعتبار عند تكليفه مراعاة امله

بأي مهمة أو وظيفة. على اعتبار أن التوافق بين الخ رة واملهام التي يؤديها سيكون 

 لها انعكاس إيجابي على مخرجات العمل. 

لشكل عام أن تعزيز عملية إدارة املوارد البشرية تكون من خالل التركيز املستمر  -ج

  -على أهداف محددة وواضحة تتمثل في التالي: 

التدريب والتطوير بهدف زيادة مهارات العاملين وإضافة مهارات  .أ

 جديدة. 

 تحفيز وتعميق الوالء لدى العاملين والحفاظ على الروح املعنوية. .ب

زيع األمثل الذي يراعي املهارة والخ رة مع نوعية العمل اعتماد التو  .ت

 الذي يقوم به. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     قسم العلوم السياسيةاستراتيجية  
                   2021- 2026 

35 
 

 

 SWOTتحليل مصفوفة 

في االختيار  األهم ي    SWOTملصفوفة الرئيسة املكونة  األربعةتحليل املتغيرات  إن     

 -  ي : األربعة( للكلية وهذه املتغيرات  األهدافاالستراتيجي ضمن مسار ) الرؤية ، الرسالة ، 

    تقويم البيئة           

 الداخلية           

 تقويم البيئة

 الخارجية

 

 نقاط القوة

 

 نقاط الضعف

(1) الفرص   

               تعمال نقاط القوة واستثمار الفرصاس

 هجومية( )استراتيجياتاملتاحة              

 

(2) 

                             الضعف  معالجة نقاط     

  ستثمار الفرص املتاحة او 

 عالجية(استراتيجيات )      -1

(3) التهديدات  

 عمال نقاط القوة وتقليلاست        -2

 التهديدات ) استراتيجيات دفاعية (         -3

(4)  

 الضعف وتقليلنقاط تقليل 

استراتيجيات التهديدات )

 (انكماشية

 

 أو تظهر استراتيجيات متعددة يتوجب القيام باختيار  أعاله األربعةفي ضوء تحليل العناصر     

 - يلي:وهذه النتائج تتلخ  بما  أهدافها إزاءبناء استراتيجية تتطابق مع موقف املنظمة 
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فرص متاحة  أمامهااملنظمة تتوافر  أن إلى أعاله( 1تشير النقطة ) هجومية:استراتيجيات  -1

امتالكها نقاط قوة كبيرة وهذا يدفعها الختيار استراتيجية هجومية الغرض منها  إلى باإلضافة

 القوة.زيادة استغالل هذه الفرص وتعظيم قو ها الداخلية نتيجة تفاعل الفرص ونقاط 

فرص مناسبة لكنها  أمامهااملنظمة تتوافر  أن إلى أعاله( 2تشير النقطة ) عالجية:استراتيجيات  -2

 اإلدارةمن نقاط ضعف قد تمنعها من استغالل هذه الفرص املتاحة وعليه يجب على  تعاني

 أم اإلدارية األنشطةاالستراتيجية ملعالجة وتصحيح ما تعانيه الكلية من نقاط ضعف داخلية في 

 املالية. أماملوارد البشرية  أمالتسويقية 

تفاعل نقاط القوة والتهديدات فان املنظومة  إلى أعاله( 3تشير النقطة ) دفاعية:استراتيجيات  -3

 أخطار تعزز وتستثمر نقاط القوة التي تمتلكها وبنفس الوقت تتوجه للدفاع ضد  أنتستطيع 

التهديدات املحيطة بها من خالل اختيار استراتيجيات تساهم في تعظيم نقاط القوة وتحجيم 

طيع تصحيح ومعالجة نقاط الضعف الكلية تست أنوبهذا الخصوص نلحظ  الخارجية.التهديدات 

عندما تتعلق بالعوامل  أصعبالن سيطر ها على العوامل الداخلية ممكنة ولكن تصبح املشكلة 

 الخارجية.

اتباع استراتيجيات انكماشية لسبب ما تعانيه من  إلىتتجه الكلية  انكماشية:استراتيجيات  -4

استراتيجيات تتضمن  إلىتشير  هأعال ( 4فالنقطة ) داخلية، هديدات خارجية ومن نقاط ضعف 

 أقسامهيكلة  إعادةالتقليل من التهديدات الخارجية ومعالجة نقاط الضعف الداخلية مثال 

 خارجي( إجراءوالتوأمة مع كليات خارجية ) داخلي( )إجراءمعينة 
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 املحفزات املقترحة في صياغة الخطة االستراتيجية

 املحفزات الداخلية 

مراكز بحث علمي في تخص  القانون والعلوم السياسية لرفد مؤسسات الدولة والقطاع  إنشاء -1

 البحوث.الخاص واملختلط لالستفادة من نتائج 

 العلمي.تخصي  نصف ساعات النصاب لكل تدريس ي واستغاللها في البحث  -2

ها من خالل دعم املجلة في الكلية واالرتقاء بها لتكون ضمن املجالت الرصينة مثل سكوباس وغير  -3

 العلمية.تشجيع الباحثين لنشر بحوثهم العلمية فيها واعتمادها في الترقيات 

 املحفزات الخارجية 

عالقات بحثية متبادلة وورش عمل مشتركة مع كليات  إقامةتطوير كادر البحث العلمي من خالل  -1

 أجنبيةات مؤتمرات علمية بمشاركة جامع إقامة إلى باإلضافةالجامعات العاملية الرصينة 

.متقدمة 
ل
 علميا

كونها لغة البحوث العلمية  اإلنكليزيةاللغة  إتقانتطوير وتنمية مهارات الكادر التدريس ي في  -2

 .البلدتراكهم بدورات التقوية خارج السائدة من خالل اش
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 رابعا: تحديد األهداف االستراتيجية

العلوم السياسية وفقا للخطة االستراتيجية للسنوات لقسم العليا  األهدافلتحقيق 

العملية والتي ستتحقق  األهدافمحاور تمثل مجموعة  ستةتم تحديد فقد  2021-2026

 -من خالل التالي: 

في الجامعات  ئهمن القدرة على منافسة نظيراالقسم بما يمكن  األداءرفع كفاءة   -1

 .واإلقليميةالعراقية والعربية 

 تطبيق معايير الجودة والحصول على االعتماد الوطني والدولي. إلىالسعي  -2

 .فسمدة القدرة التنافسية لطلبة الزيا -3

 تنمية قدرات الهيئة التدريسية ومهارا هم وتحسين بيئة العمل. -4

 تطوير ودعم البحث العلمي بما يعزز دور الكلية في املجتمع. -5

استخدام ارصن ال رامج التعليمية االرتقاء بمستوى التعليم اإللكتروني عن طريق  -6

 وبما يساهم في صناعة محتوى تعليمي يمتاز بالجودة.

بما يمكن الكلية من القدرة على منافسة نظيرا ها في  اإلداءرفع كفاءة  -9

 واإلقليميةالجامعات العراقية والعربية 

وحذف ما يعزز التطور في  وإضافةاملراجعة املستمرة للهيكل التنظيمي للكلية  -10

 املعرفة.العلوم القانونية والسياسية في عالم متغير ساع لتطوير 

 األداءلرفع كفاءة  واإلداري تطبيق قواعد الحوكمة بما يعزز سير العمل العلمي  -11

 املؤسس ي.

 املهنة للكلية والجامعة. أخالقياتااللتزام بالعمل وتطوير لوائح  -12

 الخطة. إنجاز للكوادر الوظيفية وبما يعزز  األمثلالتوظيف  -13
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في تخصصات اللغة والحاسوب واملهارة  اإلداري رفع كفاءة العاملين باملجال  -14

 التخصصية لتسهيل التواصل مع الكليات املناظرة األجنبية.

الجامعي  واألداءإعادة تأهيل البنى التحتية للكلية بما يتوافق مع معايير الجودة  -15

وسائل التعليم والتعلم املتطورة، واالهتمام بالبيئة السليمة خاصة ما يتعلق ب

 والجاذبة للطلبة )الحدائق، الكافيتريا، البنى الخدمية(.

مرتبطة برئاسة الجامعة لتسهيل عملية اتخاذ القرار السريع  أزماتوحدة  إنشاء -16

 والعلمي لتجاوز األزمات.

يد العمادة وشعب عاهتمام بضرورة استحداث شبكة معلومات متطورة على ص -17

ذات كفاءة عالية خدمة للطلبة  إنترنتالعمل على بناء منظومة ، و ووحدات الكلية

 والهيئة التدريسية. 

تطبيق معايير الجودة والحصول على االعتماد الوطني  إلىالسعي  -18

 متالعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وضمان توافقها مع خطة الجامعة.19 والدولي

 املناسبة للحصول على االعتماد الوطني والدولي.وضع الخطة   -19

ونماذج املراجعة الداخلية ومطابقتها مع مثيال ها م التقييم الذاتي اتطوير نظ -20

 الصادرة من الجهات املختصة بجودة التعليم ونماذج مؤسسات الجودة الدولية. 

 النهوض بأداء شعبة ضمان الجودة وفقا لرسالة ورؤية وأهداف الكلية.  -21

والعليا بما يخدم املجتمع وحل  األوليةهتمام برفع كفاءة البحث للدراسات اال   -22

 املشاكل ووجود السبل الناجعة لها.

والدراسات العليا بما  األوليةزيادة فاعلية املساهمات التطوعية لطلبة الدراسات   -23

 ومحاكا ها الحتياجات املجتمع. والقسم  يعزز وقوف الكلية
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 .التدريسية ومهارا هم وتحسين بيئة العملتنمية قدرات الهيئة  -24

4-1  

 

  

عدد التدريسيين عدد الطلبة عدد موظفي الكلية

قسم القانون 36 1308

قسم العلوم السياسية 14 211
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 األهدافخامسا: خطة وإجراءات العمل لتحقيق 

 التوقيت الزمني  مسؤول التنفيذ مؤشرات األداء األهداف

 الهدف األول 

 مراجعة الهيكل التنظيمي

وجود هيكل تنظيمي رسمي محدث ومعتمد تتضح فيه التبعات الرأسية والعالقات  -1

 األفقية.

وجود تقرير يوضح مالئمة الهيكل التنظيمي لحجم ونوع أنشطة الجامعة، وقابل  -2

 للتطوير بما يحقق رسالة الكلية وأهدافها.

وجود أدلة على التعيين والنقل واالنتداب لبعض املنتسبين وفقا للتوصيف  -3

 الوظيفي

 عمادة الكلية-

 املعاونين-

2022 25% 

2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 
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 الهدف الثاني:

 تطبيق قواعد الحوكمة

 الكلية.كل أقسام وشعب ووحدات  -1

 سهولة الحصول على البيانات من خالل الشبكات -2

 إتمام إجراءات الحصول على األيزو اإلداري  -3

 عمادة الكلية-

 املعاون اإلداري -

 املعلوماتية-

2022 25% 

2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

 الهدف الثالث

 لوائح األخالقيات  

 كليةاملهنية لتشكيالت ال

 وتقارير املراجعة الداخلية  كليةشرف للوجود دليل ميثاق  -1

 والخارجية. 

 وجود محاضر دورات التوعية بحقوق امللكية الفكرية واأللية  -2

 . كليةللمحافظة على الحقوق املهنية والفكرية في ال

 عمادة الكلية-

 املعاون العلمي-

2022 25% 

2023 25% 

2024 25% 



                                                     قسم العلوم السياسيةاستراتيجية  
                   2021- 2026 

44 
 

 وجود صندوق شكاوى ومقترحات املراجعين والطلبة ووجود  -3

 لجنة لفح  ومتالعة تلك الشكاوى.

2025 25% 

 الهدف الرالع

التوظيف األمثل للكوادر 

الوظيفية وبما يعزز إنجاز 

 الخطة.

 

وجود تقرير يوضح الية اختيار املوظفين للمواقع الوظيفية ومدى تناسبها مع  -1

 تخصصا هم وامكانيا هم  

وجود خطة تدريبية معتمدة وموثقة مع محاضر الدورات وكشوفات بأسماء  -2

 املشاركين. 

 عمادة الكلية-

 الشعبة اإلدارية -

2022 25% 

2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

 الهدف الخامس:

رفع كفاءة العاملين باملجال 

اإلداري في تخصصات 

اللغة والحاسوب واملهارة 

 وجود خطة تدريبية معتمدة وموثقة ومعلنة تغطي  -1

 االحتياجات التدريبية الفعلية. 

 وجود محاضر الدورات وكشوف بأسماء املشاركين.  -2

 استقصاءات تبين مدى استفادة الجهاز اإلداري من نظام  -3

 عمادة الكلية-

 التعليم املستمر -

2022 25% 

2023 25% 

2024 25% 
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 التخصصية 

 

 %25 2025 التدريب )وجود اليات لتقييم فعالية ومردود التدريب(.

الهدف السادس: إعادة 

تأهيل البنى التحتية للكلية 

بما يتوافق مع معايير 

 الجودة واألداء الجامعي

 

 وجود خطط معتمدة لتأهيل البنى التحتية  -1

 وجود تقارير بالتدفقات املالية لإلنفاق على املباني واملشاريع وصيانتها. -2

 

 الكلية عمادة-

 املعاون االداري -

 

2022 25% 

2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

الهدف السالع: إنشاء 

 وحدة أزمات

 وجود خطة ملواجهة الكوارث واألزمات.  -1

 وجود محاضر التدريبات املختلفة ملواجهة األزمات.  -2

 عمادة الكلية-

 اإلدارية-

2022 25% 

2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

 %25 2022 عمادة الكلية- مقدار اإلنفاق على تجهيز اإلنترنيت وشبكات املعلومات وال رامج الهدف الثامن: شبكة 
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املعلومات ومنظومة 

 االنترنيت

شعبة الحاسبة -

 واإلنترنيت

 

2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 



                                                     قسم العلوم السياسيةاستراتيجية  
                   2021- 2026 

47 
 

 

 

 وتقييم الخطة االستراتيجية: خامسا: تنفيذ 

 إعدادحسابا ها في  كليةقها فقد وضعت البيتطومؤشرات  كليةال أهدافانطالقا من 

لغرض تحديد مواطن الضعف  سنوي لشكل  كليةال أهدافتقييم ذاتي ملراقبة تنفيذ 

الحاصلة فيها وضمان تحقيق تلك األهداف ومؤشرا ها بالشكل الذي رسمت من  والقوة

 .أجله

 


