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 كلمة السيد رئيس الجامعة

ْيُر  ساِت الناجحِة َوْضُع ُخَطٍط استراتيجيٍة يتمُّ السَّ إن من أهمِّ ِسَمات المؤسَّ
سِة ِوْفَق رؤيٍة واضحٍة وشفافٍة وقابلٍة  على وفقها لتحقيق أهداِف المؤسَّ

 للتطبيق. 
ة، ولذلك تتمُّ  وهذا ما دأبْت جامعُة األنبار على الَعَمِل به منذ سنواٍت ِعدَّ

ستراتيجية للجامعة بشكٍل َدْوريٍّ وتحديُثها ِوْفَق متطلَّبات مراجعِة الخطة اال
 كلِّ مرحلة. 

( هو بمثابِة خارطِة 2026 – 2021وإن إعداَد خطٍة استراتيجيٍة َخْمسية )
طريٍق تسير عليها الجامعُة خالَل هذه السنواِت الَخْمِس القادمة تبدأُ من حيُث 

َنواِت السابقة، وذلك انتهى الَعَمُل بموجب الخطِة االستراتيجي ِة الَخْمسية للسَّ
يمثُل لَبِنًة مهمًة في طريِق التَّْخطيِط للمستقبِل بأسلوٍب تشاركيٍّ مع متخذي 
القرار في الجامعة من أجل االرتقاء الكامل لجامعة األنبار، إذ تسعى 
عيد المحلِّيِّ والعربيِّ والعال ميِّ الجامعُة إلى تحقيِق مكانٍة متميزٍة على الصَّ

من خالل تهيئِة المناِخ التعليميِّ وتسويِق النِّتاجاِت العلميِة واألبحاِث 
 واالستشاراِت للوصول إلى الجامعة الُمْنِتجة لِخْدمِة المجتمع. 

ت بظروٍف  ولتثبيِت دعائِم النَّجاحات المتواصلة لجامعة األنبار ـــــ التي مرَّ
مار الكبير ا ْحتية ـــــ متمثلًة استثنائيٍة وعصيبٍة بعد الدَّ لذي أصاب ُبَناها التَّ

ة الَغَيارى من أبناء الجامعة،  بحملِة اإلعمار الُمْشِرقة التي تتواصل بهمَّ
ومروراً بدخولها بقوٍة في ُمْعَتَرِك التََّصانيف العالمية )ستة من مجموع تسعة 

خول في تصانيف التايمز والـ  مي العال QSتصانيف(، وَسْعيها الحثيث للدُّ
م في باقي التصنيفات الداخلة فيها وتميزها في النِّتاجات البحثية  والتقدُّ
لباحثيها، وانتهاًء بالتجربة الناجحة بكونها أوَل جامعٍة عراقيٍة تنجُز كافَة 

 ( إلكترونياً. 2020/ 2019متعلقاِت السنِة الدراسيِة )
لذا كان البدَّ من َوْضِع خطٍة استراتيجيٍة تتالَءُم مع واقِع الجامعة الحالي 
والتطلُِّع لمستقبٍل أفضَل يتماشى مع الثورة التكنولوجية ومع العالم ما َبْعَد 
ه  أزمِة كورونا، من خالل بناء الُبَنى التحتية التكنولوجية اعتماداً على التوجُّ

اإللكتروني والتعليم الُمْدَمج، وبناِء القُُدرات  الحالي والمستقبلي في التعليم
الَمْعرفية في مجاالٍت شتَّى وباألخص توجيه القُُدرات التكنولوجية وتوظيفها 
رات  إلعادة َوْضِع الُخَطط لالرتقاء بالكوادر التَّْدريسية واالدارية والمقرَّ

 والمناهج والطلبة. 
ة االستراتيجية لتبذَل جهوداً كبيرًة  من هذا المنطلق انبرت لجنة إعداد الُخطَّ

لَرْسم مالِمِح الخطِة وتدقيِقها وإعداِد توقيتاٍت زمنيٍة مناسبٍة لمراجعتها وتقييِم 
ْت َعَملَها بأمثِل صورٍة، وها نحن اليوَم  ِنَسِب اإلنجاز فيها َدْورياً، وقد أتمَّ

 - 2021يًة )َنْقِطُف ثماَر جهوِد اللجنة ونحن نرى خطًة استراتيجيًة َخْمس
 ( ُمْكَتِملًة ناضحًة. 2026

َم باسمي واسم جميع منتسبي جامعة األنبار  ني أن أقدِّ وفي هذه المناسبة َيُسرُّ
 لكلِّ َمْن أسهَم في إعداد هذه الخطة االستراتيجية بالَغ الشُّْكِر ووافَر التقدير. 

 

 أ.دز. مشتاق طالب الندا

 رئيس الجامعة
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 ملخص الوثيقة

-2021) جوانذ  الطةذ  اترذتياتيجي  لج لاذ  ارنلذ ت ل اتذي  لجميذ  كذ ل    وصذا    تمثذ  الوثيقذ  هذه 

اترذتياتيج  ولذا المم ذا ات ذ    التطةذي  رذ   ونمذويج  ت ذ أالتذ  اتتمذ ب كلذ    (2026

واتتتلذ تاب  وترذ لته   الج لاذ  تؤيذ  جذاا  لههذ ت تلذ أ هذه  الوثيقذ  ك رذتايا أو أت يهذ  ك ل ذ  

 ت   ل ى الطمس رذهواب المدذ    ل طةذ ت اترتياتيجي  ارولوي ب فض   تا اترتياتيجي  اليئيس  

تكاذذ  ل طةذذ  تتهذذ ست وتهسذذجت لذذ  اليؤيذذ  الو هيذذ  المتمث ذذ  ك للينذذ ل  أ ا  تئيسذذ  أتذذت تد يذذ  لدذذ وت 

اف ارهذذ  تدذذ   (  التذذ 2026-2021الد ذذول  الطذذ ز كذذولات  التا ذذيت الاذذ ل  واللدذذ  الا مذذ  )

ارهذ اف لذا  لجموتذ  يلذم  لدذوت كذ  .ل طةذ  الالهيذ  المذ   لذ ى ت ذ  ل ج لاذ  اترذتياتيجي 

قسذ   والودذ اب وتد يذ  لسذلولي ب ار هذ اف وضات لتدقيق هه  ار واترتياتيجي ب الت  لي بواآل

)لاذ ييي التنذهيا الذو ه      ار ا  اليئيسذ وللشذياب رهذ اف ا فذ  الج لاذ  لتدقيذق ت ذ   اتي اإل

ت ليذ  ل جذو    أولويذ  ولاذ ييي ياب لقذ ييس تمثذ  ( التذ  TIME, QSالا لميذ   بلاذ ييي التنذهيا 

 ت :تكا  ودس  التس س  اآلمد وت ارل  وال ا   

 المدوت ييكا كيهم  ر  الهي يمث  فيه الة ل  والطيي  دجي ار التا يت جو   المدوت ارول يته ول

 الا م  وخ ق التميا ف  هها المج ل لا خ ل اللدوث اليصيه  الت  له  ولن كليي اللد  ت   الث ن 

 دي  لا المجتم  يطتص كط ل  الث ل  المدوتوف  تد ي  لوق  الج لا  ف  التنهيا ب الا لمي ت 

ول ك  يمي  والا مي  ل ج لا  الت  تاتم  كل   كليي ت   المدوتييا اروتاايا السما  ار الط ل ب

وف ت يته  الت  ت تت المد وت الث ث  التلغي ي  الام ي ب كا    الياك  المدوت ا يته وليف  د والث ن  

 المت كا  آلي ب يض   أالوثيق   هه  تتضماو  ه اف الج لا  وتر لتهأق يتدقيم ا ول  وك لت ل  ار

 ت واتجيا اب والتهايه وتد ي  المسلولي ب
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 األساس حجر يشكل كما للطالب، الدراسية للمسيرة اً وتتويج التعليمية المنظومة قمة العالي التعليم يمثل

 أي في العالي التعليم مؤسسات ُتعد إذ وازدهارها، الشعوب لتقدم الرئيس والمؤشر للمجتمع، التنموية للعملية

 العلمية للكفاءات ماً مه ورافداً  االستراتيجية التوجهات لرسم وموطناً  للخبرة صروحاً  المجتمعات من مجتمع

 .المجتمع في والمؤثرة الفاعلة القيادات من

 ومجاالته،وأنماط التعليم  هاوطرقشهدت الخدمات التعليمية مؤخراً تحوالً جوهرياً في أساليب التدريس 

التي من أبرزها العصر حتمية لجملة من المتغيرات والتحديات التي واجهته خالل هذا  استجابةوذلك جاء 

من  اً أنماط فرزأالتطورات التقنية المتسارعة في مجال الوسائل التعليمية والتدفق الهائل للمعرفة الذي 

الصناعات التقنية الجديدة تعتمد المنافسة فيها على شيء واحد أساسي وهو مدى القدرة على إنتاج 

ووجهت إليه العديد من االستثمارات  ،بجميع دول العالم إلى االهتمام بالُبعد المعرفي وهو ما حدا المعرفة،

 الضخمة.

، وانطالقاً اآلمال التي عقدها عليها مجتمعهاإلى تحقيق  اإلطار وسعياً من رئاسة جامعة األنباروفي هذا 

 اتأتي هذه الخطوة بوضع خطته ،األنبارمن الدور الريادي الذي يأمل باالضطالع به في جامعة 

 القادمة،خالل المرحلة  جامعةسعى من خاللها إلى تحديد المعالم لصورة متكاملة للتالتي  االستراتيجية

لتزم بتنفيذها وتضمن تحقيق األهداف تألنشطة واإلجراءات المنظمة التي وذلك عبر برنامج متسق من ا

لوصول اطمح توفي ضوء الرؤية المستقبلية التي  اأخذها على عاتقهتلى الرسالة التي المحددة بناًء ع

الجامعة بأهمية استشراف وتبرز أهمية هذا العمل في كونه يؤصل الوعي لدى جميع العاملين في  إليها.

، وتنقل العمل اإلداري من الممارسة التقليدية إلى العمل المنظم الفّعال الشمولي الذي يسمح بلالمستق

معايير الجودة الدولية للمؤسسات  تضيهتقالمتميز والقابل للتحسين والتطوير وفقاً لما  األداءبتحقيق 

 التعليمية.

وضع مشروع الخطة  بشأن للجامعاتليم العالي والبحث العلمي وبناء على توجيهات وزارة التع

لخص اإلجابة عن ترتكز على منهج علمي منطقي ومنظم ي التيخطة ال هذه وضع تم ،لها االستراتيجية

 :التساؤالت اآلتية

 اآلن؟أين نحن 

 أين نريد أن نكون؟ 

 كيف نعمل لتحقيق ما نريد؟

 ما العمل لما نريد؟ 

 نريد؟من يحقق ما 

 متى نحقق ما نريد؟

مالالن خالالالل الوثالالائق  للمشالالروعولالنطالالالق فالالي تنفيالالذ المشالالروع تالالم جمالالع المعلومالالات والبيانالالات الضالالرورية 

وقالد  البنالاءة،تالم وضالع مقتالرل للمشالروع الالذي شالكل إطالاراً عامالاً للمناقشالات وطالرل األفكالار إذ  ،المتالوفرة

 أساليب التخطيط االستراتيجي ومناهجه في جامعة األنبار
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ق التكامالل فكالار وتحقيالاأل بهالدف إثالراءروعي في ذلالك مشالاركة واسالعة مالن جميالع األطالراف ذات العالقالة 

َفَعالر  مشالروع الخطالة علالى منتسالالبي  خطالة،ها العوامالل األساسالية للنجالال فالي تنفيالذ أيالة وصالفوالتناسالق ب

للخطالة المراحل األساسية للمشروع قبل الوصول إلى الشالكل والتصالور النهالائي  إحدىوهذه ُتعد  ،جامعةال

 .     الستراتيجيةا

 الصالادر مالن 23/12/1987بتالاري   951بموجالب القالرار ذي العالدد  1987فالي عالام  األنبالارتأسست جامعالة 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لتوسيع دائرة التعليم العالي في العراق وبدأت مساليرتها العلميالة 

التربيالة لتتالولى مسالؤولية ِاعالداد كليالة فالي كليتالي التربيالة للبنالات و 1989 /1988مية في العالام الدراسالي السا

 عالالم المسالتقبل بسالواعد قويالة معرفيالاً  تأساليسالشباب الالذين هالم ثالروة هالذا الالوطن المسالؤولين عالن  تأهيلو

هالالا ونشالالرها لتحقيالالق نتالالاج المعرفالة وتطويرإتقالالديم تعلالاليم متميالالز والمسالاهمة فالالي ، مالالن خالالل وعلميالالاً  وثقافيالاً 

 .هداف التنميةأ

(  كليالة تقالدم  18فالي عالدد كلياتهالا العلميالة لتصالبح )  كبيالراً  منالذ تأسيسالها توسالعاً  األنبالارلقد شالهدت جامعالة 

-1988بالالرامج البكالالالوريوس والدراسالالات العليالالا )الماجسالالتير ، الالالدكتوراه ( وهالالي : كليالالة التربيالالة للبنالالات )

كليالالة العلالالوم و، (1990-1989كليالالة الهندسالالة )و، (1989-1988كليالالة التربيالالة للعلالالوم اإلنسالالانية )و، (1989

كليالالالة الزراعالالالة و، (1994-1993كليالالالة طالالالب االسالالالنان )و، (1991-1990كليالالالة الطالالالب )و، (1989-1990)

-2001كليالالالة اآلداب )و ،(1999-2000وتكنولوجيالالالا المعلومالالالات ) وبالحاسالالال علالالالوم كليالالالةو،(1994-1995)

كليالة و ،(2004-2003كلية االدارة واالقتصالاد )و، (2003-2002كلية القانون والعلوم السياسية )و، (2002

كليالة التربيالة / و،  (2007-2006كلية التربية البدنية وعلالوم الرياضالة )و، (2006-2005العلوم اإلسالمية )

كلية و، (2012-2011كلية الصيدلة )و، (2009-2008كلية التربية للعلوم الصرفة )و، (2008-2007القائم )

بالالرامج مالالا أ .(2015-2014كليالالة العلالالوم التطبيقيالالة / هيالالت )و، (2013-2012ساسالالية / حديثالالة )التربيالالة األ

لطرل برامج  ن هناك توجهاً أا توجد برامج ماجستير ودكتوراه بمختلف التخصصات، كمالدراسات العليا ف

 دراسات عليا جديدة بهدف تغطية كافة برامج البكالوريوس المتوفرة في الجامعة.

قسالام وشالالعب أمراكالز والكليالالات والسالنوات السالابقة بمسالالاندة مالن وعمالادات  خالالاللانطلقالت مساليرة الجامعالة 

همت فالي التطالور العلمالي والبحثالي وخدمالة المجتمالع وللحفالاظ علالى هالذه سالأالتالي  رئاسالة الجامعالةووحدات 

ولويالات الجامعالة لتوحيالد أهم أالذي يعد من  همية التخطيط االستراتيجيأتي تأوالمسيرة المشرقة للجامعة. 

هداف المنشودة والتالي نشالأت مالن واألقدما نحو تحقيق جميع الغايات  ولوياته والسعيأالعمل وتنظيم  إطار

تيجية بعيدة المدى للجامعة استراعداد إزامنة مع خطة خمسية متقرار إمن الضرورة بمكان  وأصبح جله.أ

بالتعالاون  نجزتاله الجامعالةأت في تقرير التقياليم الالذاتي الالذي خذ بنظر االعتبار المالحظات التي وردمع األ

 لتطوير مؤسسات التعليم العالي. العالمية (IREX) مع منظمة ايركس

( لتشمل توجهات جديدة تحت ظل رؤيالة مسالتقبلية ترسالم 2021/2026) لألعوامعداد هذه الخطة إوقد تم 

وقد انبثقت هالذه الخطالة مالن رؤيالة كالل  بالمنطقة،لتكون جامعة رائدة  األنباريرتقي بجامعة  واضحاً  مساراً 

والغايات المحالددة  لألهدافعداد الخطة التنفيذية الخمسية الخاصة بها وفقا إطريق  وقسم عنكلية ومركز 

 .(2021/2026)عة االستراتيجية بخطة الجام
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 التوقيت المهمة

  للخطة تقييم لعمل (2021/2026) خطة عمل مجموعات لقاء

  الجامعة رسالة صيغة مراجعة

  الخطة مسودة لوضع العمل مجموعات لقاء

  وتعقيباتهم على آرائهم للحصول لجنة خبراء الجامعة إلى الخطة إرسال

  دارة الجودة في الجامعةإى مجلس عل االستراتيجية الخطة من عمله تم ما عر 

  الجامعة قساموأ كليات ومراكز على األولى المسودة تعميم

  الجامعة واقسام كليات ومراكز إلى المحدثة الخطة إرسال

  الجامعة مستوى على االستراتيجية الخطة مناقشة

  دارة الجودة في الجامعةإمجلس  على االستراتيجية للخطة تحديثي أعر  

  لجامعةعلى تشكيالت ا المحدثة الخطة تعميم

  الجامعةواقسام األساسية من الكليات ومراكز  البيانات جمع

  األداء مؤشرات مستهدفات تقييم تنفيذ الخطة واقترال

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الجامعة رؤية
 

 الجامعة سالةر
 

 الجامعة هدافأ
 

ت   الناي يا التا يم  واللدث   اللهي  الت دتي   ةوييت  تا  ييق مستوى المايف   الا مي  ك اتتتق   ت1

 تك ف  الت ا  ت ف  الليال  ارك  يمي  ارتياتيجي ب التا يت و التميا ف و

المست ا  كم  يسهت ف  تاايا الق تاب ثق ف  التا ت  تةويي الليال  اتك  يمي  وتد ي  لطيج ته  وتااي  ت2

ل مجتم  تدسيا لستوى الدي     ل ة ل  كه ف مههي  الو وارك  يمي   جتم تي  توا ي لطنوالمه تاب ال

 2030.وتدقيق أه اف التهمي  المست ال  

 

 مراحل إعداد الخطة

 وتةويي الليال  ارك  يمي  تدقيق   ل تهمي  المست ال تاليي    ف  التا يت الا ل  واللد  الا م  

الموات   كتله  ارتياتيجي ب التد ي  والتا يي الهق ي لتأهي  الا م  اللد وجو   التا يت والتا ت  ف  التميا  

 اللليي  لايفي   وف يي   وله تي   ف  كيئ  ته فسي  لل ت ت
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 2015 تذ  لذا تدييذي الج لاذ  لذا الانذ ك ب اتته كيذ   انة قذ    وكهذ   إصذ   كدم ذ  ق لذت الج لاذ 

 الدذ ل   التهموي لس ته  ت   وضاته  الت   تضمهت التيكيا واتتم   لا ييي وللشياب جو   التا يت

لذيس فذ   الديذ   نوتيذ  فذ  والتذأثيي لقذ    المسذتقل  ولهذ ا   الو هيذ  ل  اذ  اب    تئيسذ لنذ تا   جاذ  لههذ 

تصذ ن   و كث ف  أكثي الهي أصلحاللدث  ل ج لا   الهت ج فض   تا نم  ف  الاياق ك  إو ارنل تلد فظ  

 تستا  وه  ر ته  الج لا أ لمي  ولي    اترتله  اب للدوث لا خ ل لي    الهلي ف  المستوتل ب الا

 .ت ا  الة ل  المقلوليا فيه أولي     الا ي   ل  تار ب كيالجه  نة ق لتوري 

المتمث ذ   لط ص  ك لتا يت الا ل  فذ  الاذياقا الو هي  اليؤي  تدقيق ف  فا ل كل   ارنل ت ج لا  ترهمأ

 :ه  ه افأو أ ليت ااب خمس  دول والت  تتمدوت  (2026-2021)ك للين ل  الد ول  

التا ذيت الاذ ل  فذ   اتتل ت  خول الج لا ب الاياقيذ  فذ  التنذهيا ب الا لميذ  كهذ ف وللشذي لجذو  ( 1 

دذ  التنذهيا ب المهمذ  أفذ  ل خول ج لاتذه  لد  ا   للهي    ن يق   ك  تئيس ج لا  ج وت  أالاياق ويج  

  . الا لم 

دقيقي  ل ج لا ب الاياقيذ  لذ  الج لاذ ب الا لميذ  المهمذ  لذا خذ ل ال تارذ  وتذ تي  اتتم   توأل  ( 2

 .لوت الجوهيي   الا م  الملتيك وسيي يل  لا ارالملتيكيا وتل  ل ور ئ  اتختل ت ولطيج ب اللد

 ث والديذ   الج لايذ  وتفذ وك  يميذ  واللدذجوا  ارش ت  ارإق   الولات  خةةه  لطاض التيه  وت( 3 

 .تم لرو الليك ب إلنج ل اأ ا مي  والسا  ل تا ق  ل  ال ولالمستوي ب ال

 نباراألفي اعتماد الخطة االستراتيجية لجامعة  ةاالعتبارات الرئيس
 

اتيا   كمتة ل ب المسلولي  اتجتم تي  وتدقيق الدضوت الملثي ف  فا لي ب  المجتم  وأنلةته  ت3

 ت تق   اتجتم ت  والثق ف  والا م  واتقتن  يل رلي   كوصا يل  

اتتم   أت   لا ييي التقويت ف  المج ليا الملرس  والليالج  كه ف تدقيق لتة ل ب ا ات  الجو    ت4

   الج لا  ف  التنهيا ب المد ي  و الا لمي  تالل ل   وتدسيا لوق

خ ق كيئ  ل ته فس الله   والمهت  ف  لج ل اتكت  ت و اللد  الا م  وتاايا نت ج اللدوث التةليقي  الت   ت5

 تا ل  لل  ب المجتم ت

سي  اواصي اتنسج   و كه   ثق ف  التا يش ولل  ئ اتدتيا  المتل  ل واتخ ز والمن اقي  كغي    ت6

 تدقيق  وت لتميا ل ج لا  كوصاه  للرس  قي  ي  ف  المجتم ت 

كه   لهظول  ت ق ب ارتياتيجي  ل  الملرس ب الا مي  اليصيه  كم  يسهت ف  تةويي اإلل  ن ب  ت7

 لدثي توالليال  التا يمي  وال
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  التا ذذيت المذذوالي فذذ  ه يذذ  كماذذ ييي وجذذو   ت لميذذ  وتلذذجيالتلذذجي  ت ذذ  تأرذذيس الج لاذذ ب ار( 4 

و أتدذت اتختلذ ت رذوا  ليفذ  المسذتوى  خذ ل التا ذيت تذا كاذ   ووضذ  الج لاذ ب الد ليذ  إالج لا ب و

 .ص ات الله  اب ك ون لقول ب ت مي  ج لاي إالج لا ب سيي الج    الت  ته ف  ج ل إإللغ   

لذا قلذ  القةذ   ك  يميذ  ولي  وتف  لستوي ته  الا ميذ  وارتلجي  اترتثم ت ف  توري  ال  ي ب الد ( 5

 لس ت ا   و الج لا  الد ولي  نظييا  أجهلي  كدي  تنلح ال  ي  و الج لا ب ارأجهل  الط ز الاياق  وار

 .لتدسيا الوض  التا يم  وتوفيي الهاق ب لا خ تج لوالن  ال ول 
تلذيي الذ  رذا  الج لاذ  لتدقيذق الييذ    فذ  التا ذيت الاذ ل  واللدذ   ارنلذ تلج لاذ   الد ليذ  اليؤيذ  إن

 يلذم  لميذا تةذويي نمذويج ت ذ  الج لاذ  تم ذت يذ د اتكت  ت ف  الا و  المايفي  واللدثيذ  والا م  

 فضذ   تذا الا لميذ  اليصذيه   لذا الج لاذ ب المسذتود   التجذ ت  وأفضذ  ال وليذ  والو هيذ   الماذ ييي

 ثت التيكيا ت  وتة ا ته   ت   ادتي ج ب المد فظ  وتيكياه  الط ص  اتكت  تي  ق تاته  اتتم  ه  ت  

وت   يدت جذذه الل ذذ  والمد فظذذ  نتيجذذ   ادتي جذذ ب الاذذياق ل تهميذذ  والتةذذوت اتقتنذذ  ي والنذذه ت  ولذذ 

خذ ل  ل   تارته  ووض  الد ول لهذ  لذاإد اث الت  ليب كه  تدت ج ظيوف ولل ك  ج ي   كسل  ار

 الا يذ   وال تارذ ب وليذ الج لايذ  ار ال تارذ  كذيال  ول يتضذما تورذي ار : همذ  اتجذ هيا فذ  التةذوت

اتتج هذ ب  فذ  الو هيذ  ت   ت ليذ  المتة لذ ب التيكيا و  ونوت    كم    ا م ال والث ن  لي    أنلة  اللد 

 تت  أ

 

 

 

 

 

ش ل   اتتم  ا ت   خة  القلول الميكاي لولات   وتسجي  التد ق خة  كني س  ارنل ت رتقو  ج لا 

 كيالجه  ارك  يمي  ت لي  أج  ولا  ك لج لا  التطةي  لتوجيه أنلة  التا يت الا ل  واللد  الا م 

 ورتل تك ار ا لاةي ب نت ئ  تقييت  ضو  ف  كيالجه  الج لا  لا يي  تواص ر  المجتم  وادتي ج ب

خ ص  فيم   وتهقيده  الليال  ت   دول تنميت اليأي تق يت ف  اآلخييا اللأن وأصد   خليا  الليال 

 ل الة  تا ت الج لا  لستوى رتقيس كم  كليال  اتتتم   الملرس  والما ييي الو هي  ل جو  تيتا ق 

 ت    ل الة ورتس ت  والليالج   الملرس  الناي يا واضد  ت   تا ت   لطيج ب ل  ك لمق تن 

 لهت خنين    لنمم  أك  يم   تت توفيي خ ل ب خ ل لا تهت  تار ف  والهج   له تاتهت تةويي

ف  لا خ ل التواص  ل  الج لا ب والملرس ب الا لمي  وال خول  الجو   تا يمي  ت لي  وليافق

) كول رتيت ونيويوتك ةويي الليال  ف  هها المج ل ل  ج لات التنهيا ب الا لمي  وارتميات ت

 رو الد ك ي  ت و  ف  ك يت  الهه ر  و  ABETك  يم  فض   تا لليو  اتتتم   ار (ليي يتياار

 المه ه  لتاايا الت تيس أتض   هيئ  ارنل تج لا   رت تت يل  فض   تا وت هولوجي  الما ول ب

  Google Classل تيوني  واإلنتينت لا خ ل المهن ب اإل تلي التا  يت والتا ت   ك رتام ل ال تاري 

 تعزيز كفاءة الخريجين ورفع جودة التعليم :األول الرئيس األداء مجال
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وتلجي  و تت الهلي ك للدوث خ ص  فيم  يتا ق ك لتةليقي  لهه   نة ق اهتم له  الج لا  تور  وروف

 ارولي  الج لاي  الميد       ل   لا لتهوت  كدثي  فيز توفيي خ ل لا ف  المستوتل ب الا لمي 

أن  المم ا ولا الا ي  تا  ييق التهسيق ل  الولاتاب الاياقي  لد  اي لل ك  كدثي  وال تار ب

والموظايا  الت تيس هيئ  لا المستوىت لي   ل ك ب تةويي خ ل لا اترتياتيجي ب هه  ك  تتدقق

للدثي  وال تاري  تا  ييق الليال  ولهكياب التا ون الا م  الملتيك  ونظ   الال تب واللاث ب ا

 تدقيق أقن  ت   يس ت هت الهي الام  وله خ لهت  التدتي  وكتوفيي اللهي  تق  الج لا ب الا لمي إل  أ

 .إنت جي 

 
 
 

 

 ري ون هل لو ك لج لا  التطةي  جوان  ل   الما ول ب ال لل  توفيي تتول  ش ل   تسجي  خة  يتة  

 المقل   الطمس السهواب ل ى رهوي   ت   إليه  ريهضمون الهيا ل الة  ت   لايف  الماهي  المهت ل   ي ب لا

 واإل اتييا  الت تيس هيئ  أتض   ش ل   لوات ه   تدسيا إ ات  ت   تام  أن أج  لا  (1)ل دق

 .الم تلي  وادتي ج تهت الق ت ب ال تاري   ولس د ب المطتلياب 

 

 

 
 

 المستقبلية الطالب مطالب عن على معلومات تحتوي وتسجيلهم، بةالطل اللتحاق شاملة خطة تطوير .1

 .المسجلين لبةطال استيعاب على التحتية والبنية البرامج وقدرةالعمل  المجتمع وسوق احتياجاتو

 .والداخلية الخارجية البيئية التغيرات لمراعاة سنوياً  الخطة تحديث .2

ذوي  لبالةالط ال ساليماانالب وجواألالعالراقيين وحتالى العالرب  بالةالطل لجالذب تواصالل بالرامج تطالوير .3

 تعداديةالمرحلة اإل في المتميزة المعدالت

 

 

 
 

 قست شلون الة ل  والتسجي  .1

 التطةي ال تار ب وقست  .2

 قست الللون الا مي  .3

 اللاث ب والا ق ب الثق في  تقس .4

 األهداف
 

:
 
 .الجيد التعليم على مستوى للحفاظالطالب  من المتزايدة لألعداد الناجحة اإلدارة أوال

 

   هواستراتيجياتالعمل  ليات آ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف
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 الج لا  ار ا و قست ضم ن الجو   .5

 قست الموات  اللليي  .6

 ال  ي ب .7

 

 

 

 تالمسج يا  ل الة ارتيا   ت   الليال  ق ت  .1

 ل ت /  ل  نسل  .2

 تل لين ل  المد    السا  /ال تار  اللين ل  ف  الاا   التسجي  لا ل .3

 

 

 ادتي ج ب المجتم  وت ليته  ال تاري   الليال  صي س  وتنملت لهه ت   كليي جا  ف  ياتم  الج لا  نج  

الج لا  الو هي   ه كوصا ارنل تل تهمي  ف  لد فظ   ج ي   لا هه  تلهت الج لا  لج تب تالام  وروق

رتستمي الج لا  ف  تةويي ت يه و اتدتي ج ب  هه  لا ل ا ي  تستجي  أن الممث   ل مد فظ  ويج 

ليكا الة ق  المتج      ت ل  الايابتهمي  دو  أليكا    تار ب النديا  ه  اللدثي  )ليكاليكا

 ال تار ب اترتياتيجي (ت وليكا

 

 

 
 

ل تهميذ   الو هيذ   رذتياتيجي ل الج لاذ تؤيذ   إلذ  ارذته  ا   المسذتقل ي  ل لذيال   تارذي  خةذ  صذي س  .1

 تكم  يدقق هه  اليؤي   التوجيهي  الطة  وسييه  لا (2026-2021)واللين ل  الد ول  

 اترتلذ تي  وال جذ ن وارقسذ   ال  يذ ب الد ولي  ف  وسيي الد ولي  الهيئ ب لا اللأن أصد   تمثي  .2

تك   الام  واللذيك ب كمذ  وكس  ثق  أ السوق ادتي ج ب ال  التا ون وصوت ال تاري  لتاايا ل ليال 

 تالا لمي   بهياتدقيق تؤي  الج لا  ف   خول التنيضما 

 

 

 
 قست شلون الة ل  والتسجي  .1

 التطةي ال تار ب وقست  .2

 قست الللون الا مي  .3

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

 .المعرفة على المعتمد وتطوير فرص العمل واالقتصاد للمجتمع الدراسية البرامج مثانيا: دع       
 

   هواستراتيجياتالعمل  ليات آ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف
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 الج لا  ار ا و قست ضم ن الجو   .4

 والا ق ب الا ل  اإلت  قست  .5

 ال  ي ب )الم  ت  اترتل تي ( .6

 

 

كم    اتي واإلنسل  الة ل  المسج يا ف  كيال   تاري  تسهت ف  د  المل ك  الاتاتي  والنه تي   ت1

 :المايف  ت   الق ئت اتقتن   يسهت ف 

 تاللدثي  كم  فيه  ال تار ب الا ي   اللدوث التةليقي  واليي  ي (ن )الليال  الاياقيو - أ

 تج ن (كين ل  المهح ال تاري  ل ة ل  ارالاياقييا ) سيي -  

 الق ئم   اتي   الاتاتي  والنه تي  واإلد  المل ك ف   لل شي  تسهت الت  ال تاري  الليال  نسل  ت2

 تالمايف  ت   ك رر  

 

 

ياال قل  لا الط تجي  المياجا  إن  ال تارذي  الليال  ف  المستمي ضيوتي  ل تدسيا تم ي  تا  مطتن 

لثذ   أكذ  يم  اتتمذ   هيئذ ب لذا الطذ تج  اليرذم  اتتتمذ   الج لاذ   لذت  لذهل   ارنلذ ت كج لاذ 

(ABET, IREX. واتتم ب )  ذيا  لذا اله تجذ  التاقيل ب ارتام ل الليال كذيال    لياجاذ ب المطتن 

 .وتهايهه  التدسيا وض  ارتياتيجي ب ف  ل  الة تا ت لمطيج ب السهوي التقويت و تد ي  الاجو 
 

 

 
 الج لاذ  كطنذوز وري رذ  الا لذ  ال تارذي  وفقذ   ل متة لذ ب اللذيال  لجميذ  المطتنذيا لياجاذ  .1

 تال تاري  الليال  لياجا 

 ت لميذ  لق تنتهذ  كلذيال  لذ  ك  يميذ اتتتمذ   والجذو   ار لماذ ييي  لقذ    ل لذيال  القي رذي  المق تنذ  .2

 (3 ( تتتت )ل دقIREX  ABETلاتم   )

نتذ ئ    لموارتا الو هي كموج  لا ييي الجو   واتتتم     ل الة تا ت لمطيج ب رهوي تقويت إجيا  .3

 تارك  يم الليال  والدنول ت   اتتتم    لتدسيا التقويت

 توف ت يته  لضم ن ارت الته  التقويت ل ليال  لهت ئ  المستمي  المياجا  .4

 

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

والمتطلبات العامـة  المؤسسي األداءوبرنامج تقييم  الدراسية للبرامج المقارن والقياس التقييم -ثالثا 

 .للبرامج المستمر التحسين لضمان لمجالس الجودة واالعتماد الوطني

 

   هواستراتيجياتالعمل  ليات آ
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 التطةي و ال تار بقست  .1

 قست الللون الا مي  .2

 الج لا  ار ا و قست ضم ن الجو   .3

 والا ق ب الا ل  اإلت  قست  .4

 ال  ي ب .5

 

 

 

 

و أكهذ  )و هيذ   لاتذيف اتتمذ   هيئذ ب قلذ  لذا الل ذ لوتيو  لسذتوى ت ذ  الماتمذ   اللذيال  نسذل  .1

 :لستوى ت    ولي ( 

 اللين ل   أ

 ال  ي    

يجيا خن ئص قي    لي  يض  لا ييي إت ا  .2  توله تاتهت الطي 

 

 

 ج لا  خهبأ لهل . المهه  لستوى ت   التةليق الاا   لم تر  لههت يتة    ل الة له تاب كه   إن

 ف  التةليقي  ك لور ئ  ال تاري  المه ه  لتاايا و تمه  الت تيس هيئ  تلجي  ت   ت تقه  ارنل ت

 الط تج ف  وال تار  النيا  والت تي  الملرس ب ل ى والت تي  التا ت   ل تسل ب لتاايا و المقيتاب

 لم تر ب تلي تق يي أق  ت   فهه ك الا ت  توصي   ييق  تدوي  ف  ك لاا  الد يث  التقهي  ك أب فق 

 السه  ف  الهق ش د ق  )أ (نج دهت فيز و تت الة   تا ت   تاايا أج  لا ت ي   ج لا ب تتله ه 

 )ـه( ل ث ا  كت ك  لقيتاب  ) (الايق اللدثي  )ج (الملتيك الههه  الانا ت   تةليق ب )  (ارول 

 ت لم  أو تهوت  تتا   ) ل (ارول  الج لاي  ال تج  لستوى ت   كد ) و(للتيك   وواجل ب لل تي 

 .التا  ت ل تسل ب تةليق لقيت )ق ( لي ان  ت تي )   (المجتم  خ ل  خ ل لا تا  ت)  )

 

 

 

 خ صذ  المهذ ه  وتنذميت المههيذ  التهميذ  خذ ل لذا و تمذه  الا ت المذ تت كذ لتةليق لم تر ب تلجي  .1

 الام ي  والتةليقي  لهه ت

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

 راب
 
م التعليم بيئة تعزيز :عا

ّ
م الفاعلة بأنماط االهتمام من مزيد مع والتعل

ّ
  التعل

 

  هواستراتيجياتالعمل  ليات آ
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 لذ لجهت ت ا يذ الة لذ  المتطذيجيا لذا الميد ذ  اإل تلهذ  ارولذ  السذه  خذ ل لذ ل ة  كينذ ل  تلهذ  .2

 .وخنوصيته  الج لاي  الليئ  ل  ف ت ي  أكثي كنوت 

ي ذون  صذغيي  ت   رذلي  المثذ ل  وتاب ارول  ال تاري  السه  خ ل د ق ب نق شي  الام  ت   تهظيت .3

 ت ة ل ل واترتاس ت المه قل  التيكيا فيه  ت   تهمي 

وتلهذ  الاذيز  النذيا  أو الملرسذ  التذ تي  فيز خ ل الليال  لا لا لم ا ق ت ركلي التيوي  .4

تم يذ  وهذها  تةليقذ ب إلذ  ال تارذي  وتةوييهذ  المهذ ه  فذ  لهاكتسله  الة  الت  الما تف تتيجتالت  

 نس ني تإليلم  التطنن ب الا مي  وا

 خذ ل الاذ لت أندذ   لطت ذا فذ  تذ تيس وهيئذ ب  ل   ل  التا  ت ول تسل ب الطلياب تل  ل الام  ت   .5

لذذ  الج لاذذ ب  لذذ أالتوتةذذويي نظذذ   اللاثذذ ب والمذذهح ال تارذذي  وكذذهل  الالذذ تب واللاثذذ ب اللدثيذذ  او 

 ت(2026-2021  واه اف اللين ل  الد ول  ) الا لمي  وكم  يت 
 

 

 

 الطلبة والتسجيل نقسم شؤو .1

 التخطيطالدراسات وقسم  .2

 قسم الشؤون العلمية .3

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .4

 والعالقات العامة اإلعالمقسم  .5

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .6

 قسم النشاطات الطالبية .7

 لكترونيةة اإلبمركز الحاس .8

 لمكتبة المركزيةمانة العامة لاأل .9

 قسام الداخليةاألقسم شؤون  .10

 متابعةالتوظيف والو تأهيلالشعبة  .11
 

 
 
 

 األعمالال ريالادةو التوظيالف :ومنهالا مواضاليع مختلفالة تشالمل التي الدراسية للمقررات المئوية النسبة .1

 .التجريبية والمهارات االبتكار ومهارات

 .هجيناً  أو مقرراً  اإلنترنت على أكثر أو مقرراً  تقدم التي البرامج نسبة .2

 :عن"راضون" األقل على بأنهم يفيدون لذينبة االطل نسبة .3

 المكتبة خدمات - أ

  تحقيق هذا الهدفمسؤوليات 

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات
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 المختبرات مرافق - ب

 المعلومات نظم خدمات - ت

 

 

 

 

ا المم ذا اتتمذ   لذ اصلحنظيا  لتةوت الت هولوجي  اليقمي  ت   ك ف  ارصا   ف  لطت ا اتج   الا لت 

تم ي  فذ  إيج كي ب لم  توفي  لا  ملرس ب التا يمي الف  جمي   اتل تيون  والتا يت تا كا تقهي  التا ت 

وت   لستوى الهاق ب الا ل ت وتم شي   لذ  ظذيوف الوضذ  الذياها لذا تالذ  فيذيو  كوتونذ   التةليق

كدذ   كذذ ي   ل تا ذيت التق يذ ي ولذذو اصذلح لاالذ   ت ذ  الج لاذذ ب الاياقيذ  اتنتقذ ل الذذ  التا ذيت اتل تيونذ  

مي  وتدوتن التا يت إل  التا يت اإلل تيون  لا الةيائق والور ئ  ال تيا ت تم ن الام ي  التا ييا  ت للقت   

 وت اإلك ا  وتهمي  المه تاب والتا ت  لا  وت الت قيا  ويايف كأن ه نظ   تا يم  تا ت   يق   ل مذتا ت 

ك رذذتام ل ت هولوجيذذ ب الما ولذذ ب واتتنذذ ل  وياتمذذ  ت ذذ  كيئذذ  إل تيونيذذ  تقميذذ  لت  ل ذذ  تاذذي  

وفي رل  التوجيه واإلتشذ   وتهظذيت اتختلذ تاب  المقيتاب ال تاري  ك ف  تلي اللل  ب اإلل تيوني   وي

 ت فض   تا إ ات  المن  ت والام ي ب وتقويمه 

لهل  رتاتم  ج لا  اتنل ت خة  تدسذيا شذ ل   ل  فذ  الهلذ   ب والاا ليذ ب وار واب المتا قذ  كذ لتا يت 

يذ  والم  يذ  وات اتيذ  لا ييي وللشياب أ ا  لتقييت اإلل  ن ب الم   اتل تيون  لا خ ل تله  لجموت 

واللليي  لتل ي ب الج لاذ  ك فذ  فذ  ت ليذ  لتة لذ ب نجذ   تم يذ  الذتا ت اتل تيونذ  والتا ذيت تذا كاذ  

وارتميات  ك ا    وف ت ي  ت لي  كون يل  اصذلح اتن لذا الواجلذ ب اليئيسذي  ل ملرسذ  التا يميذ  تجذ   

 خ ل الاتي  المد   تاترتميات ك ل تار  واكم له  دقه الة ل  والهي لا 

 

 

 
 

 الحاليين هالبتط تخدم التي الهجينة أو الُسبل اإلنترنت على المقررات بع  لتطوير برامج تشجيع .1

 .لكترونياإل فوالص Google Classو   لكترونيةمثل تطوير برامج المحاضرات اإل

التكنولوجيالالة منهالالا وتوظيفهالالا إلعالالادة وضالالع الخطالالط بنالالاء القالالدرات المعرفيالالة المختلفالالة وبالالاألخص  .2

 لالرتقاء بالكوادر التدريسية واإلدارية والمقررات والمناهج الدراسية.

تصميم  معايير ومؤشرات أداء مختالارة ومدروسالة مالن قبالل لجنالة مالن الخبالراء والمختصالين تكالون  .3

ملية التعليم االلكتروني تبنالى اساساً إلعداد تقارير تقييم ذاتي لكافة تشكيالت الجامعة ذات الصلة بع

 على أساس معطيات نتائجها خطط تحسين لنقاط الضعف المشخصة.

خلق فرص للتواصل والتعالاون مالع مؤسسالات اكاديميالة محليالة وعربيالة وعالميالة بمالا يعالزز قالدرات  .4

 الجامعة على تحسين أدائها وتطوير امكانياتها في مجال التعليم االلكتروني.

 الحديثة اعتماد استراتيجية التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد  ودمج التقنيات خامسا:
 

 هليات العمل واستراتيجياتآ
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 مركز الحاسبة االلكترونية .1

 قسم شؤون الطلبة والتسجيل .2

 قسم الشؤون العلمية .3

 البعثات والعالقات الثقافية مقس .4

 قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي .5

 مركز التعليم المستمر .6

 لمكتبة المركزيةاألمانة العامة ل .7

 الكليات .8
 
 
 

 
 

 :عن "راضون" األقل على بأنهم يفيدون الذين الطلبة نسبة .1

 المنصة االلكترونية المعتمدة من قبل المؤسسة التعليمية . أ

 تدريس المستخدمة على المنصة االلكترونيةال تعلم وطرائقال استراتيجيات . ب

 عملية التعليم االلكترونياألدوات المستخدمة في  . ت

 وسائل االيضال والمساعدة المستخدمة من خالل المنصة االلكترونية  . ث

 نظام االختبارات السريعة واالمتحانات الشهرية والنهائية. . ج

 الفعال االستخدام كيفية للتدريسين والطلبة حول تدريبية مكتوبة وبرامج إرشادية توفير ادلة .2

 المستخدمة. للمنصة

المتحققة باعتماد التعليم االلكتروني مقارنة بتلك التي تسجيلها في ظل التعليم  نسب النجال .3

 التقليدي.

نسبة المناهج العلمية التي تالئم مفردات الدراسية استراتيجية التعليم االلكتروني من خالل النجال  .4

 .وتحقيق اهداف البرنامج االكاديميفي اكساب الطلبة للمخرجات التعليمية  

 

 

والهلذ   ب   لذ ل ة اركذ  يم  الذ تت خذ ل بكهيذ  ووار المذوات  تذوفيي ن ي ون ل ج لاذ   وت فذ أيد  

 لذا خذ ل االمطت اذ  والموهذوكيا لذا الجهسذي ال اذ  اب يوي  لذ التذ  تسذ ت  ت ذ  تلهذ  وتةذويي الة

 وخ ل ب الد رل  اتل تيوني  كاولي الم تل   والمهه   اللطن  اإلتش   وأ واته  التا ت  تت خ ل ب

 ت(4 )ل دق الط ص  اتدتي ج ب يوي  ل الة

 هدفمسؤوليات تحقيق هذا ال
 

 (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات
 

 
 
 .األكاديميالمجال  في جاحنلتحقيق ال بةالطل إعداد عمل علىلأ :سادسا
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 مالن خالالل ،لبالةالط تقالدم معالدالت تحسالين علالى يسالاعد هدف ن يتضمنأيجب  أكاديمي برنامج يأ .5

 السنوي وضمان الجودة. األداءوباالعتماد على تقارير  األكاديمية، المعايير تحسين

 لالدعم اً مركالز التي تشمل األكاديمي الدعم خدمات تقديم عن طريق داء الطالبأالعمل على تطوير  .6

المهنيالة مالن خالالل  والخالدمات التربالوي واألكالاديمي، اإلرشالادوتقالديم  الطالبي، اإلرشاد لبةالط تعلم

 .التعليم المستمر و مركز والمتابعة والتوظيف تأهيلالشعبة 

 دعمل االلكترونيةالحاسبة  مركزو ،التعليم المستمر مركزو وخدماتها، المكتبةو المختبرات، نطوير .7

 .والتعلم التعليم

 .نكليزيةاإل اللغة هي التدريس لغة ن تكونأسيين على لتشجيع الطلبة والتدري خطة وضع .8

 اسالتبقاء نسالب لغر  تحسين والرسوب لإلنذارات، المعرضين لبةالط متابعة اّلية تطبيق وتطوير .9

 .وتخرجهم لبةالط

فالي كليالات الهندسالة والمجمالوع الطبيالة  وال ساليماالمهنيالة  الخالدمات خالالل مالن المنالتج العمل تشجيع .10

 .الحاسوب والزراعةعلوم و

 واإلسهام الجامعية، الحياة مع التأقلم على المستجدين الطلبة لمساعدة  "األولى السنة تجربة " إعداد .11

 .أدائهم في الصعوبات يواجهون الذين بةالطل مستوى رفع في

 
 

 

 

 الة ل  والتسجي  نقست شلو .1

 والمل تي  اإلتم تقست  .2

 التطةي  ال تار ب و قست .3

 قست الللون الا مي  .4

 الج لا  ار ا و قست ضم ن الجو   .5

 والا ق ب الا ل  اإلت  قست  .6

 والا ق ب الثق في قست اللاث ب  .7

 قست الهل   ب الة كي  .8

 ل تيوني   اإلللد رليكا ا .9

  م تل  الميكاي ل ن  الا ل  لار .10

 قس   ال اخ ي ارقست شلون  .11

 قست الني ن  والط ل ب .12

 مت كا التوظيا والو  تأهي الشال   .13

 ال  ي ب والمياكا اللدثي  .14

 هواستراتيجيات ليات العملآ
 

 مسؤوليات تحقيق هذا الهدف
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 :الدراسي العام خالل المتخرجين لبةالط نسبة .1

 الجامعية المرحلة - أ

 العليا الدراسات - ب

 لإلنذار المعرضين األولى السنة طلبة نسبة .2

 أكاديمياً  المنذرين لبةالط نسبة .3

 :عن "راضون" األقل على بأنهم يفيدون الذين لبةالط نسبة .4

 لبةالط تعلم دعم مركز خدمات  أ

 الطالبي اإلرشاد خدمات  ب

 المهنية الخدمات  ت

 األكاديمي اإلرشاد دماتخ  ث

جامعالة  في األكاديمية البرامج أن يرون الذين) العمل وأصحاب نجويالخر ) الشأن أصحاب نسبة .5

 .عالية ذات جودة هي برامج األنبار

 .الثانية الجامعية السنةإلى  األولى الجامعية السنة من الطلبة انتقال معدل .6

 

 

 
 

 علالى المعتمالد التقليالدي المالنهج تتجالاوز األكفالاء، الخالريجين إلعالداد جهالود كبيالرة، األنبالارذل جامعالة بت

 الجامعية المرحلة بةطل من لكل النطاق، واسعة فرصاً  لتشمل ،القاعات الدراسية في النظري التدريس

النشالر العلمالي لطلبالة الدراسالات العليالا فالي  دلالذلك يعال.العلميالة البحالوث فالي للمشالاركة العليالا، والدراسالات

قامالالة المالالؤتمرات إ فضالالالً عالالنسالالس تقيالاليم طلبالالة الدراسالالات العليالالا أالالالدوريات العراقيالالة والعالميالالة مالالن 

 ولية.ليا واألوالمسابقات الخاصة ببحوث الدراسات الع

 

 

 
 

وتنفيالذها مثالل المالؤتمرات والمسالابقات  لبالةللط العلميالة البحالوث تشالجع وإجالراءات سياسالات وضالع .1

طلبالالة  مسالالس تقيالاليأار النشالالر فالالي المجالالالت الرصالالينة مالالن اعتبالال فضالالالً عالالنالخاصالالة ببحالالوث التخالالرج 

 .الدراسات العليا

 .قيةبرزها المشاريع الخاصة بالمقررات التطبيأالبحوث و إجراء على لبةالط تشّجع مقررات تقديم .2

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

 سا
 
 بةللطل العلمية البحوث دعم :بعا

 

  واستراتيجياته ليات العملآ



 

 

 

 

 2026-2021األنبار استراتيجية جامعة |  17

 2026-2021 الخطة االستراتيجية

يجاد حلول عملية مبنيالة علالى البحالث إو ألى حل مشاكل تطبيقية إالمستندة  البحثية المسارات اعتماد .3

 .العليا الدراسات برامج في العلمي

البرامج المشتركة  مثل من الخارج، الممولة الجامعية البحوث مشاريع فيلبة الط التوسع في إشراك .4

 البحالث مهالارات لتطالويرالكوريالة  Hank Youngوجامعة  مريكية،األ  Ball state جامعة مع

 .العلمي

 المالؤتمرات فالي للمشالاركةقابليالاتهم وتطالوير  العليا الدراسات لبةوط وليةالدراسات األ بةطل تشجيع .5

     التقديميالالة العالالرو  خالالالل سالالواء مالالن العلمالالي، النشالالر علالالى ، وتشالالجيعهموالمسالالابقات الدوليالالة،

(power point) البحثيةوراق األأو والبوستراتأ. 

 

 

 
 

 الطلبة والتسجيل نقسم شؤو .1

 والمشاريع اإلعمارقسم  .2

 التخطيطالدراسات وقسم  .3

 قسم الشؤون العلمية .4

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .5

 والعالقات العامة اإلعالمقسم  .6

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .7

  قسم النشاطات الطالبية .8

 الدراسات العلياقسم شؤون  .9

 لكترونيةة اإلبمركز الحاس .10

 لمكتبة المركزيةمانة العامة لاأل .11

 والمتابعةالتوظيف و تأهيلالشعبة  .12

 الكليات والمراكز البحثية .13

 

 

 

 

 

 

 .البحثية المشاريع في ولية والعلياالدراسات األ بةطل نسبة .1

 تشمل مواضيع بحثية وتطبيقية رئيسية. التي دراسي مقرر كل في الدراسية المقررات نسبة .2

 

 

 

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

 (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات
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 كفالاءات جالذب تعتمالد المجتمع وخدمة العلمي والبحث التعليم بشأن شاملة استراتيجيات األنبارلجامعة 

و أدائهم سواء من خالالل نظالام االبتعالاث، أوتطوير  والموظفين التدريس هيئة أعضاء من الجودة عالية

  .البالرامج المشالتركة مالع الجامعالات العالميالة الرصالينة مالن خالالل مالذكرات التعالاون العلمالي المشالتركة

 اوفهًمال إنتاجيالة وتقالبالً  أكثر نهمسيجعل  ، هوتطوير التدريس هيئة ن دعم عضوأفرؤية الجامعة تتمثل ب

 سالاس فالي عمليالالة والعامالل األ ة لتنفيالالذهاداة الرئيسالفهالو األ وبالتالالي هاهالدافوأورسالالالتها  رؤيالة الجامعالةل

سالواء لبالة الط احتياجالات تلبيالة علالى قالدرة أكثالر ساليكون للجامعالة وبالتالالي المسالتمر المهنالي التطالوير

 .والنشر العلمي اإلشراف وأ الجود عالي التدريس بخصوص

 
 

 
 

)المحاضرات والصف  التعليم عمليات تطوير خالل من التدريس، هيئة أعضاء مهارات تطوير .1

 العراق داخل العمل والدورات التطويرية وورش والندوات المؤتمرات في والمشاركة لكتروني(،اإل

 .وخارجه

 بصالحيات التدريسعالية وتطوير عمل اللجان الخاصة  كفاءة ذوي تدريس هيئة أعضاء توظيف .2

 .البحثية القدرات لتعزيز العلمية واعتماد الفرق البحثية المشتركة لألقسامتطوير الخطط البحثية 

 الجامعالة لحاجالة لالسالتجابة ومراجعتهالا )التكليفالات التدريسالية(، التالدريس هيئالة أعبالاء اسالتعرا  .3

 .العلمي البحث على للتركيز المتزايدة

السياسات من  من وغيرها العمل وبيئة بالمزايا المتعلقة التدريس هيئة أعضاء شواغل على التعّرف .4

 من الشواغل هذه معالجة على والعمل خالل ممثلي التدريسيين في مجالس الكليات ومجلس الجامعة

 .وإنتاجيتهم التدريس هيئة أعضاء رضا مستويات زيادة أجل

ودعمهم من خالل برامج الزماالت البحثيالة او بالرامج التبالادل العلمالي  التدريس هيئة أعضاء تشجيع .5

 قضالاء لتسالهيل والعمالل مالع الالوزارة خالارج العالراق، دراسالية سالنة أو دراسالي فصل لقضاء والثقافي

 .ستاذ الزائرضمن برنامج األ األنبار بجامعة كمقيمين الوقت لبع  أجانب أعضاء

 األنشالطة تنظاليم خالالل مالن وأسالرهم، التالدريس هيئة أعضاء بين للمجتمع باالنتماء اإلحساس تعزيز .6

 الحالرم داخل الجيدة الترفيهية المرافق عمالاست وتسهيل وخارجه، الجامعي الحرم داخل االجتماعية

 .األنباروتطوير برنامج المركز الثقافي لجامعة  الجامعي

يين الطلبة عالعمل مع الوزارة بت التدريس، هيئة أعضاء لدعم والفنيين المعيدين من كاف عدد توفير .7

 .المؤقتةتطوير فكرة العقود وام العلمية قسوائل على الكليات واألاأل

 
 
 وجذب الكفاءات العالية همتأهيلومكانيات ورفع كفاءة الهيئات التدريسية إتطوير : ثامنا

 

  هواستراتيجيات ليات العملآ
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 والمشاريع اإلعمارقسم  .1

 التخطيط الدراسات و قسم .2

 قسم الشؤون العلمية .3

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .4

 والعالقات العامة عالماإلقسم  .5

 البعثات والعالقات الثقافيةقسم  .6

 قسم النشاطات الطالبية .7

 لكترونيةة اإلبمركز الحاس .8

 متابعةالتوظيف وال و تأهيلال شعبة .9

 الكليات والمراكز البحثية .10

 

 

 

 

 

 المنصالفة، المعاملالة المزايالا، ،السالكن) عالن التالدريس هيئالة أعضالاء لالدى العالام الرضالا مسالتوى .1

 ). االجتماعية واألنشطة

 :عن "راضون األقل على بأنهم يفيدون الذين التدريس هيئة أعضاء نسبة .2

 المكتبة خدمات - أ

 المختبرات مرافق - ب

 المعلومات نظم خدمات - ت

 التدريس هيئة ألعضاء المهني التطوير - ث

 

 

 

 

 خالالل مالن الجامعيالة البيئالة ثالراءإعلالى  الجامعيالة الحيالاة بتعزيالز الخاصالة األنبالارجامعالة  تعتمد خطالط 

 المهالارات تطالوير علالى بالةالطل تساعد ورياضية ترفيهية وهي أنشطة الدراسية، للمناهج معززة أنشطة

 الصحي الحياة نمط وتغليب المشكالت حلو لتواصل،و الجماعي، العملو القيادية، القدرة مثل الالزمة

قسام العلميالة خاصالة فالي من األتدخل ضمن مناهج مهارات القيادة الذي تم اعتماده في الكثير  وجميعها

 دارة واالقتصاد.اإلكلية و الهندسة ةكلي

 
 

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

 
 
 األنبارجامعة بة لطل الجامعية الحياة تجربة تطوير :تاسعا
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سبيل المثالال المشالاركة فالي حمالالت  )على اوتعزيزهبة الطل يقودها التي والفعاليات األنشطة تشجيع .1

 .التشجير.... وغيرها(

 الجودة عالية برامج توفير خالل من الحياة الصحية أنماط ليعيشوا ومهاراتهمبة الطل معارف تطوير .2

  .الرياضية واأللعاب مجالي الترفيه في

 جامعية ربةتج توفير أجل من ،بةالتدريس والطل هيئة أعضاء تربط التي الاّلصفية األنشطة تعزيز .3

 .جيدة

 .لخدمة المجتمع بخدماتهم التطوع على بةالطل تشجيع .4

 

 

 
 

 والمشاريع اإلعمارقسم  .1

 التخطيطالدراسات وقسم  .2

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .3

 والعالقات العامة اإلعالمقسم  .4

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .5

 قسم النشاطات الطالبية .6

 والمتابعةالتوظيف و تأهيلالشعبة  .7

 الكليات والمراكز البحثية .8

 

 

 
 

 واأللعالاب الغذائيالة الخالدمات ،يالةنشالطة الترفيهاأل الطالبيالة، األنشالطة عالن الراضالين بالةالطل نسالبة .1

 .الجماعي(فطار والت اإلالرياضية )البط

 .الجامعية الحياة في عن تجربتهم "راضون" األقل على هم الذين القدامى لبةالط نسبة .2

 .نشائهاإلقرار  طبقاً  لبةللط وتمثيل حضور فيها التي اللجان عدد .3

 :طلبةال عنها أبلغ التي المتميزة التعليم تجارب مستوى .4

 ولى والثانية )الجدد(في المرحلة األ طلبةال - أ

 في المرحلة الثالثة والرابعة )القدامى( طلبةال - ب

 

 

  هواستراتيجيات ليات العملآ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات
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العلمي ودخول التصنيفات العالمية والتي تعتمد  بالبحث ومتزايداً  كبيراً  اهتماماً  ولى البرنامج الحكوميأ

 لالدعم العليالا والدراسالات العلمي البحث لبرامج أولوية األنبار عطت جامعةألذا  العلمي،النشر والبحث 

  اور:عدة مح على الجامعة استراتيجية وتقوم ،يالبرنامج الحكوم هدافأ

 البحث الستدامة ضروري أمر التدريسيين والفنيينوتطوير امكانيات وقدرات  تنمية نإ المحور األول:

 قالدراتهم توساليع سالهم فاليأممالا  عزيز هذه القدرات وتطويرهات إلى تهدف الجامعة فإن وبالتالي العلمي،

 .العليالا الدراسالات بالرامج فاليالجامعالة توسالع  خالالل مالن البحثيالة المواهب تنمية كذلك البحثي، وتميزهم

 مالن إلياله التوصالل تالم مالا أحالدث تالوفيرخالالل  العلمالي مالنللبحالث  التحتية البنى ريتطو :المحور الثاني

تمالالام مشالالروع المختبالالر المركالالزي للجامعالالة وتطالالوير المختبالالرات فالالي جميالالع الكليالالات إومعالالدات و مرافالق

المؤسسالات  ألرقالى الدوليالة وفالق المعالايير النوعيالة والبحالوث الجالودة نتالائج لتعزيالز والمراكالز البحثيالة،

  .البحثية العالمية

لالرتقالاء فالي البالرامج العلميالة وتعزيالز خطالط الجامعالة فالي  ضالروري العلمالي التعالاون: المحوور الثالو 

 فالتح العلمالي فالتقالدم األكاديميالة، البحالوث مالن عالالمي سالياق فالي المنافسالة دائالرة فالي الالدخول والتواجالد

 الشالراكات توسيع إلى لذلك تسعى الجامعة .التخصصات بين والتداخل الثقافي للتعاون جديدة مسارات

من خالل مذكرات التفاهم العلمية والثقافية  ) ي حدود جغرافيةأللمعرفة والعلم  فليس)والدولية  الوطنية

 إنتالاج هالدفها االسالتراتيجيات هذه كل .مع مختلف الجامعات العالمية وحتى الجامعات المحلية مةوالتوأ

يصالب فالي  كالومي والالذيحفي البرنالامج الالدولة الواردة  استراتيجية وبما يتفق مع الجودة عالية بحوث

 لجامعالة العالالمي األكالاديمي التصالنيف هالداف الجامعالة والمتمثالل برفالعأهالم أالنهايالة لتحقيالق واحالد مالن 

 .األنبار
 

 

 

 

 هالدف فالإن (2026-2021) العلمي للبحث البرنامج الحكومي استراتيجية تنفيذ في قيادي بدور للقيام

فالي حالل  التالي تسالاهم العلمالي البحالث أنشالطة فالي الكليالات ومراكزهالا البحثيالة جميالع إشالراك هو الجامعة

 األهداف
 

 أ
 
البرنـامج  اسـتراتيجية مـع تتفـق المشـاريع البحثيـة التـي فـي والتوسـع التمويـل مصـادر تنويـع: وال

 العلمي للبحث الحكومي

 

زيادة ودعم النشر في المستوعبات العالمية لتحقيق تعزيز  :لثانيا الرئيس األداء مجال

في  تسهم رصينة بحوثالتميز العلمي للجامعة من خالل 

 التطور العلمي والمعرفي
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 العلمالي البحث تمويللمصادر ايجاد وكذلك الوطنية، االحتياجات والصناعية لتلبية االجتماعيةالمشاكل 

 .ميزانية الوزارة فقط على االعتماد وعدم
 

 

 

بالبحوث الخاصة  االستراتيجية أولويات تتضمن العلمي، البحث تخص شاملة طريق خارطة وضع .1

 .المستقبلية االستراتيجية النمو ومجاالت من خالل المشاكل والمسائل المدروسة حاليا

 التعالاون يعالزز بمالا داخالل وخالارج العالراق، العلميالة البحثيالةمالع المؤسسالات  أعمالق لتعاون التأسيس .2

 .المشترك ذات االهتمام المجاالت في البحثي

البرنالامج  مثالل ةالرئيسال مالن المصالادر البحوث تمويل لتأمين وتشجيعهم، التدريس هيئة أعضاء دعم .3

والبحوث الريادية الممول من قبالل وزارة العلمي وبرنامج الزماالت البحثية  البحث لرعاية وربياأل

 .التعليم العالي والبحث العلمي العراقية

 التمويالل مؤسسالاتو القطالاع الصالناعي مثالل مصالادر مالن العلمالي البحالث حصالة زيالادة إلالى السالعي .4

 .المصادر الخيرية وحتى والدولية الوطنية

 علالى القالادرة العلمالي البحالث تؤسالس أنشالطة التالي البحثيالة المشالاريع لتشجيع ذاتي تمويل تخصيص .5

 .األنبار البحثي في جامعة التمويل موارد تنويع

 

 

 

 التخطيط الدراسات و قسم .1

 قسم الشؤون العلمية .2

 الدراسات العلياشؤون قسم  .3

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .4

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .5

 والمتابعةالتوظيف و تأهيلال شعبة .6

 الكليات والمراكز البحثية .7

 

 

 

 

 

 :التدريس هيئة أعضاء حصل عليها التي الخارجية التنافسية المنح تمويل مبالغ .1

  .(العلمي البحث لرعاية وربياأل البرنامج) المثال سبيل على الحكومية،-أ

 .العراقية مثل الزماالت البحثية والمشاريع الريادية-ب

 .التنافسية الخارجية المنح على الحصول في النجال نسبة .2

  هواستراتيجيات ليات العملآ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات
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 إلجالراء للبالاحثين الالزمالة واألدوات البحثيالة التحتيالة البنيالة تالوفير مالن خالالل البحثالي األداء تعزيالز إن

 .(4)ملحق  .داريةالمكاتب اإل فضالً عن المؤتمرات قاعات و المختبرات المكتبة، البحوث مثل
 

 

 
 

 .وخدماتها المكتبة المركزية تطوير .1

 .البحث العلمي المؤتمرات لدعم وقاعات البحثية المختبرات تحديث .2

 .البحثية بأعمالهم للقيام راتالعلمي داخل المختبالبحث  ألساتذة مكاتب توفير .3

 .البحثية لألنشطة الدولية المعايير إلى وترقى جهزة والمعدات المختبريةاأل صيانة .4

العالقات الثقافية والشؤون العلمية لوضع خطط البعثات وو، التخطيطالدراسات وقسام أالتنسيق بين  .5

 مالن المطلالوب المسالتوى تالؤمن دعالم متكاملالة خطالة فالي لتتركالز الدراساليةمتكاملة للمنح والزمالاالت 

 لهذه المنح. ،الكفاءة

 وضالمان الطالوار  وإجالراءات ممارسالات السالالمة لرصالد الصاليانة والخالدمات قسالم أنشالطة تفعيالل .6

 الموضوع.و استحداث شعبة خاصة بهذه أ.منها اآلمن والتخلص للنفايات الخطرة السليمة اإلدارة

اللجالان  عمالل لتنساليق ةو للرصالانة العلميالأالعلمالي  البحالث نزاهالة و وحالدة او شالعبةألجنالة  اسالتحداث .7

 ومراقبتهالا للبحالوث المبالاد  التوجيهيالة ولتحالديث للبحالوث، األخالقالي االمتثالال فالي المتخصصالة

 يتفق بما الفكرية الملكية وتسويق هداف البرنامج الحكومي من خالل إثباتألتحقيق  دعماً وفرضها 

 .المستجّدة مع االحتياجات

 

 
 

 

 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 والمشاريع اإلعمارقسم  .2

 قسم الشؤون العلمية .3

 الدراسات العليا شؤون قسم .4

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .5

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .6

 لمكتبة المركزيةمانة العامة لاأل .7

 والمتابعةالتوظيف و تأهيلالشعبة  .8

 والمراكز البحثيةالكليات  .9

 
 
  البحثية االحتياجات لتلبية العلمي للبحث التحتية البنية : تحديثثانيا

  هواستراتيجيات ليات العملآ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف
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 مساحة عن) والفنيين المساعدين مثل الباحثين (ث العلميحوالقائمين على الب األساتذة رضا مستوى .1

 .المختبرات

 ألقسالامالخططالي  الالدعم مسالتوى عالن العلمي الراضين البحث وموظفي التدريس هيئة أعضاء نسبة .2

العالقالالات الثقافيالالة والشالالؤون العلميالالة فالالي مجالالال المالالنح البحثيالالة البعثالالات وو، التخطالاليط الدراسالالات و

 .والزماالت والمنح الدراسية

 

 

 
 

 التنافس وأصبح واالبتكار للبحث ساسحجر األ والمبدعين الموهوبين الباحثين من البشرية الموارد تعد

 تسالعى الجامعالة لالذلك هالم ميالزات المجتمالع العلماليأمالن  البالاحثين أفضالل اسالتقطاب أجالل مالن العالالمي

ونموهالا وهالي  جامعالةلل البحثية المؤسسة استدامة أجل من ودعمها، وتدريبها البحثية المواهب الجتذاب

لعمالل علالى تعيالين مالكاتهالا فضالالً عالن اوائالل والمتميالزين ضالمن األستمرة فالي السالعي لتعيالين الطلبالة م

 الطلبة العائدين من برامج االبتعاث من غير الموظفين.

 

 

 

معنويالة مثالل توجياله كتالب الشالكر والتقالدير  أمكانالت ماديالة أسالواء  للبالاحثين التنافسالية المكافالتت تقديم .1

 . للباحثين المتميزين(

والعمل  ومعامل تأثير كبير عالية جودة ذات دور نشر في البحثي نتاجهمعلى نشر تشجيع الباحثين  .2

الالدخول فالي  لتسالريع العلميالة الترقيالات وعالالوات مكافالتت إقالرار عنالد خذ ذلك بنظالر االعتبالارأعلى 

 (.2026-2021العالمية ووفقا للبرنامج الحكومي ) نيفاتالتص

 ذلالك فالي بمالا البحثيالة، الجامعات مع أعراف لتتوافق ومراجعتها التدريس أعباء العمل على تخفيف .3

 .العلمي خاصة المنتسبين للمراكز البحثية للبحث المتفرغين هيئة تدريس زيادة أعضاء

في مركز  يةتأهيلالالعلمي بما في ذلك تنظيم الدورات  بالبحث الخاصة المهني التطوير برامج زيادة .4

 .داخل وخارج العراق يةتأهيلالكة في الدورات التعليم المستمر والمشار

اسالتحداث  سالاتذة المتميالزين فالي النشالر والبحالث العلمالي مالن خالالللتشجيع األ استراتيجية خطة تنفيذ .5

 وبمالا وتشالجيعهم العلمالي البحالث أسالاتذة بإنجالازات للتقالدير واالشالادة الداخليالة البحثيالة الجالوائز ومنح

 (.2026-2021)يتالئم مع خطط البرنامج الحكومي 

 

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

ز البحثي وتحقيق العلمي البحث مجالفي  األساتذة تطويرثالثا: 
ّ
 التمي

 

  هواستراتيجيات ليات العملآ
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 قسم الشؤون العلمية .1

 الدراسات العلياشؤون قسم  .2

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .3

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .4

 مركز التعليم المستمر .5

 الكليات والمراكز البحثية .6
 

 

 .عدد البحوث المنشورة في المستوعبات العالمية .1

 .العدد الكلي للتدريسيين في الجامعة نسبة عدد التدريسيين الذين لهم نشر في دور النشر الرصينة / .2

 

 

 العلمي البحثفي أهدافها  قتحقو القدرات تبنيو المستقبل، استراتيجية تستشرف األنبار تبنت جامعة

 التخصصات مختلف من باحثين تضمللبحوث  مراكز من خالل فيها العلمي البحث ديمومة ضمنبما ي

 ةاالستراتيجيلذلك فالجامعة مستمرة في تطوير مركز الدراسات  .البحوث من محّدد مجال على للتركيز

 فادةلإلعالي الفرات ومركز تنمية حو  أ المتجددةومركز دراسات الصحراء ومركز بحوث الطاقة 

 .(5التأثير. )ملحق  من قدر بأقصى من الموارد البشرية في الجامعة

 

 
 

 

مركز بحالوث و االستراتيجية،المؤسسي )مركز الدراسات  المستوى على بحثية تمّيز تطوير مراكز .1

سست على أعالي الفرات( التي أمركز تنمية حو  و الصحراء،مركز دراسات و المتجددة،الطاقة 

 قحقالي بحيالث مقنعالاً، والعلمي العملي مسوغها نإ إذ ،وحاجاتها الفعلية ةمحافظالساس خصوصية أ

 .البرنامج الحكومي المتمثل بخف  الترهل بمؤسسات الدولة وأولويات األنبارجامعة  أولويات

 وكليالات الجامعالة المراكالز البحثيالة بالين مالن خالالل التنساليق والتعالاون البحثيالة تشجيع وزيادة القالدرة .2

 .فاعليتها لتعزيز

ب البحثية بمالا فالي ذلالك )المكاتال المراكز إلغاء أو إنشاء آليات لوضع المتكامل االستراتيجي التخطيط .3

 عمليالة وتفعيالل إنشالاءمالع  الجامعالة مالن لهالا المقالدم الالدعم ومالدى دورهالاو أدائهالا االستشارية( لتقياليم

 .المتوقعة االستثمار وعوائد بحوثها نتائج البحوث مراكز تحقق لضمان أن األداء تقييم مراجعة

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

 
 
ز مراكز تطوير: رابعا

ّ
 .األنبار لجامعة العلمي أولويات البحث لدعم بحثية تخصصية تمي

 

   هواستراتيجياتالعمل ليات آ
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العلميالة المجالاالت  فالي الحكوميالة الحكومية وغير البحوث مؤسسات مع استراتيجية شراكات تشكيل .4

 .األساسية والبحثية

 .العلمي البحث لمراكز الخارجي التمويل جذب .5

 والخالدمات التالي تقالدمها هالذه المراكالز النشالر كميالة ونوعيالة حيالث مالن البحث، مراكز إنتاجية زيادة .6

 .والباحثين الجامعة لكليات

 

 
 

 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 والمشاريع اإلعمارقسم  .2

 الشؤون العلمية قسم .3

 الدراسات العلياشؤون قسم  .4

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .5

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .6

 مركز التعليم المستمر .7

 الكليات والمراكز البحثية .8

 

بحالث سالاس الأو حلول مبنية علالى أنتاجية البحثية من خالل المشاريع اإلاكز التمويل الخارجي في المر

  .األكاديميو المجتمع البحثي أالعلمي لمشاكل في سوق العمل 

 

 

لهالذا الموضالوع  األنبالارلالذلك تنبهالت جامعالة  البحثيالة، المواهالب الستقطاب وجالذب عالمي تنافس هنالك

خططها الخاصة بتنفيالذ الرؤيالة الوطنيالة المتمثلالة  ضمن البحثية القدرات بتطوير ملتزمة وهذا ما جعلها

 الدراسالات بالرامج الجامعالة تتبنالى سالوف ولتحقيق هالذه الرؤيالة، (2026-2021)بالبرنامج الحكومي 

الجامعة  في المتميزة ةالرئيس والمجاالت الوطنية األولوية ذات المجاالت في البحوث على مةالقائ العليا

 أولويالات تحقيالق فالي يسالهمون والذين لتوظيفهم العمل أرباب يسعى الذين ن،يالكفوئي الخريجين تأهيلل

 .المتالئمة مع البرنامج الحكومي العلمي البحث
 

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

 
 
  2023-2018) تحقيق اهداف البرنـامج الحكـومي في وتعزيزها العليا الدراسات برامج توسيع :خامسا

 العلمي ( والخاصة بالبحث
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 مجالاالت في العليا للدراسات جديدة برامج واستحداث الحالية العليا الدراسات برامج نوعية تحسين .1

النفسالية  باآلثالارالخاصالة  )الدراسالات األنبالار لجامعالة التنافسية الميزة ومجاالت الوطنية االحتياجات

الدراسات الخاصة بالالموارد المائيالة و الكوارث،دارات مناطق إعداد خطط ووإ الحروب،وقات أفي 

 .الطاقات المتجددة(و المستدامة،بنية األو وية،ارالصحلمناطق الزراعة في او الجافة،في المناطق 

 لجامعالة التنافسالية الميالزة مجالاالت في التخصصات متعددة أو متداخلة العليا الدراسات برامج تقديم .2

  .عاله(أ) األنبار

 وتوساليع العمل ساعات بعد البحوث مرافق عمالاستو ،عمل ساعات تمديد مثل الدعم خدمات تقديم .3

 نجاز بحوثهم.إ من العليا الدراسات بةطل نتمك التي اإللكترونية الخدمات نطاق

 والملصقات النشر خالل من وتطوير ذلك على النشر العلمي للبحوث العليا الدراسات بةطل تشجيع .4

 .العلمية المؤتمرات في التقديمية والعرو 

 ذات البحوث لتعزيزا ودعمه والصناعات المؤسسات مع المشتركة العليا الدراسات مشاريع تشجيع .5

 .التكنولوجيا ونقل الوطني الصعيد على الصلة

البحثيالة  المشالاريع و الدراسالية المالنح ذلالك فالي بمالا العليا الدراسات بةلطل المالي الدعم مصادر زيادة .6

 .الريادية

 

 
 

 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 والمشاريع اإلعمارقسم  .2

 قسم الشؤون العلمية .3

 الدراسات العلياشؤون قسم  .4

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .5

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .6

 لكترونيةمركز الحاسبة اإل .7

 لمكتبة المركزيةاألمانة العامة ل .8

 الكليات والمراكز البحثية .9

 

 

 بة.الطل عدد إجمالي إلى العليا الدراسات بةطل نسبة

  هواستراتيجيات ليات العملآ

  الهدف مسؤوليات تحقيق هذا

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات
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 المالوارد لتطالوير كوساليلة وفعاليتهالا ألهميتهالاالخارجيالة  المؤسسالات مالع التعالاون األنبالارتبنالت جامعالة 

 نتائج صحة من والتحقق العلمي البحث بنية كمالإالتي تسهم في موظفين( وفنيين، و ،ساتذةأ) البشرية،

هالالداف البرنالالامج ألالالى تحقيالالق إ وصالالوالً  العلميالالة للبحالالوث كميالالة ونوعيالالة النشالالر العلمالالي وزيالالادة البحالالوث

 (2026-2021)الحكومي 
 

 

 
 

 وخارجاله داخالل العالراق االسالتراتيجية البحثيالة التعالاون واتفاقيالات مةأبالتوالشراكات الخاصة  تحديد .1

  .وتطويرها

  .وتطويرها التفاهم مذكرات خالل من التعاون عالقات توسيع .2

 البحالث مؤسسات مع المتعددة البحوث في أو المشتركة بالبحوث المعنيين التعاون ومد الجسور مع .3

من فالرص الجامعالة  يعززساتذة المشرفين على الطلبة العراقيين في الخارج بما األوال سيما  العلمي

 (.2026-2021)هداف البرنامج الحكومي أمع  تتالءمالتي  ميةلالعاللدخول في التصنيفات 

 .قسام العلميةفي مجالس الكليات واأل الوطنيةاستضافة المدراء التنفيذيين في المؤسسات  .4
 

 
 

 

 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .2

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .3

 لكترونيةمركز الحاسبة اإل .4

 قسم الشؤون العلمية .5
 

 

 البحثيالة المجالاالت فالي البحثالي التعالاون قيمت بغر أ التي الموقعة االتفاقيات أو التفاهم مذكرات عدد

 :الرئيسية

 محليةال - أ

 الدولية - ب

 
 
 اسـتراتيجيات تعاون علمي وثقافي مع المؤسسات الوطنيـة والدوليـة لتطـوير اتفاقيات عمل :سادسا

  وتفعيلها العلمي البحث

 

  هواستراتيجيات ليات العملآ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

 (2)ملحق  (التصنيفات العالميةو معايير التصنيف الوطني) الرئيس األداء مؤشرات
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 نأفي العراق مساحة كبر األأقسامها وتمثيلها للمحافظة  وتنوع حجمها من فادةاإل األنبار لجامعة يمكن

 أوجاله مالن فالادةاإل الضروري من لذلك ،بالعراق التخصصات متعددة البحوث في للتميز اً نموذج تكون

 بالين بالجامعالة. فالتكامالل والمراكالز البحثيالةالموجالودة بالكليالات  التخصصالات بالين المحتملالة التعالاون

 للوصالول التخصصالات هالذه بالين التعالاون خالالل مالن إال تحقيقاله واالسالتفادة مناله يمكالن ال التخصصات

خاصالة  وتالأثير فالادةإ أقصى لتحقيق محددة مجاالت في التحتية والبنية الباحثين، من فرق عاملة لتكوين

 أيضاً  و، األنبار جامعة أساتذة بين التعاون يكتمل من خالل الذيتعلق بدقة النتائج وتقليل الكلف فيما ي

 .والدوليين المحليين الشركاء مع الخارجي بالتعاون

 

 

 
 

 والتركيالز علالى مالن كليالة ومركالز بحثالي أكثالريشالمل  الالذي التخصصالات متعالدد التعالاون تشالجيع .1

 لجامعة التنافسية الميزة جوانب تكون ضمن التي سيماوال  الوطنية األولوية ذات البحث مجاالت

 .األنبار

 .تخصص من لتمثيل أكثر وأطروحاتها العليا الدراسات رسائل لجان تشجيع .2

 .متعددة التخصصات أو الشاملة للبحوث األنبار جامعة برعاية جائزة إنشاء .3

 

 

 
 

 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 الجامعي األداءو الجودةقسم ضمان  .2

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .3

 المراكز البحثية .4

 قسم الشؤون العلمية .5

 الكليات .6

 

 

 .عدد البحوث متعددة التخصصات المنشورة في المستوعبات العالمية

 

  التنافسية الميزة ذات ةالمجاالت الرئيس في التخصصات متعددة للبحوث والتقدير الدعم زيادة سابعا:

   هواستراتيجياتالعمل  ليات آ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات
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 العلمي البحث الستراتيجية النهائي هو الذي يحدد النجال األنبارفي جامعة  تهاونوعين كمية البحوث إ

 ألسالاتذةهي النشاط العلمي  المخرجات هذه .األنبار لجامعة العالمي التصنيف على ينعكس والذي فيها،

 المفهرسالة الالدوريات فالي علالى النشالر العلمالي لبحالوثهم سالاسوالذي يعتمد بالدرجة األ الجامعةوباحثي 

 االختالراع وبالراءات ،االستشالهادات، و وأعمال المراجالع الكتب وفصول الكتب المفهرسة وكذلك غيرو

 هيئة ألعضاء التقدير شهادات /والجوائز البحثية، االبتكارات وتسويق االختراعات، عن واإلفصاحات

 البحثية القدرات تنمية في االستراتيجية االستثمارات هذه على رؤية تعتمدالجامعة  تبنت فقد .التدريس

 وتصنيفها اإلقليمية سمعتها تحسين أجل من العلمي اإلنتاج زيادة في والتعاون التحتية البنية بما في ذلك

 .العالمي

 

 
 

 :يمكن عاله،أاالستراتيجيات الواردة  فضالً عن

 البحالث أنشالطة بالين التوافالق لمعرفالة والطلبالةهيئة التالدريس  ألعضاءالبحثية  لألنشطة سنوي تقييم .1

 .واستراتيجية البرنامج الحكومي الخاصة بالبحث العلمي ورسالتها األنبار جامعة وأهداف

 علالى للحفالاظ عمالل خطالة وتطالوير العالميالة التصالنيفات ضالمن األنبالارجامعالة  العمل علالى دخالول .2

 .الضعف مجاالت وتحسين القوة عناصر

 
 

 
 

 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .2

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .3

 المراكز البحثية والكليات .4

 قسم الشؤون العلمية .5

 

 

 
 

 .المفهرسة للمنشورات (Citation) االستشهادات عدد إجمالي .1

 العاليالة الجالودة ذات أو الالدوريات 1 مالن أكبالر( H-index)التالأثير  عامالل مالع المنشالورات نسالبة .2

 .العلمي التخصص ضمن والمحددة

  األنبار لجامعة التصنيف األكاديمي تعزز التي في المستوعبات العالمية العلميثامنا: زيادة النشر 

  هواستراتيجيات ليات العملآ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات
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ولوياتهالا وهالذا أهالم أوتطلعاته من  احتياجاته لدعم المجتمع معالتكامل موضوع  األنباروضعت جامعة 

 العناصالالر أحالد ديعال المتبالادل فالتواصاللذلك لال. لهالا المجتمالع ودعالم ال مالن خالالل التعالاونإ قال يتحقال

واعتمالدت  المجتمعيالة اتصالاالتها إلدارة االسالتباقي النهج واعتمدت الجامعةة. العالق هذه في الضرورية

 الخالريجين مالع عالقاتها تطوير وبناءالجامعة ل فاتجهت في ذلك جميع الوسائل المتاحة لهذه االتصاالت

 المحافظالة تعزيالز المجتمالع مالع إلالى هائسفرا بوصفهم في الكليات الخريجينمن خالل نوادي ومنتديات 

 خالالل مالن ية التالي هالي جالزء مالن منظومالة الثقافالة والتالراث العراقالياألنبار والقيم والتراث الثقافة على

 مالع التعالاونبن الجامعالة وضالعت مالن ضالمن خططهالا االسالتراتيجية أ كمالا. والتعليميالة البحثيالة البالرامج

 بالوقتهم التطالوع علالى سالاتذتها ومنتسالبيهاأمالن خالالل تشالجيع  الحكوميالة والمنظمالات المالدني المجتمالع

 تقالديم خالالل من الحياة مدى يملالتع الجامعة مشروع  تدعم وسوف .والبيئة المجتمع لمصلحة وقدراتهم

 والتطويريالة يالةتأهيلالوتطلعاتاله وتنظاليم الالدورات  المجتمالع احتياجات تدعم التي المستمر التعليم برامج

هداف البرنالامج أفي تحقيق  همية ذلكأو واضيع التي تدخل في االهتمام المباشر للمجتمعمفي مختلف ال

الذي  للجامعات، العالمي التصنيف في لالرتقاء األنبار جامعة هدف ودعم (2026-2021)الحكومي 

 زيالادة الدوليالة مالع المنظمالات الدوليالة لتنفيالذ هالذه البالرامج وكالذلك أنشالطتها الجامعالة تطالوير يتطلب من

وات مثل المؤتمرات الدولية والنالد  الدولي األكاديمي المجتمع تستهدف التي التسويقية للجامعة األنشطة

 مر.والمحاضرات المتعلقة بهذا األ

 

 

 

 

بالة الطل بالدعم جامعالةال تتمتالع أن اً دالمهالم جال مالن كبالر فالي المحافظالةم والجامعالة األالجامعالة األ بوصالفها

ة تسالويق الجامعال لالذلك مالن الضالروري جالدا .ككالل ياألنبالاروالمجتمالع  والخالريجين األمالور وأوليالاء

 خالل نم المجتمع من الرضا عدم جوانب معالجة المهم جداً من ولها.  الطيبة الصورة وبناء وأنشطتها

ربالالاب العمالالل ومنظمالالات المجتمالالع المالالدني واسالالتفتائهم ومعرفالالة أو الخالالريجينفعالالال مالالع  بشالالكل التواصالل

 .رسالتها ألداء الجامعة تبذلها التي الجهود بشأن آرائهم

 

 األهداف
 

 أ
 
   والمجتمع الطالب والخريجين من األنبار لجامعة الدعم االقصى تحقيق: وال

االجتماعية  التنمية المجتمع لدعم في األنبار جامعة دور تعزيز :ثالثال الرئيس األداء مجال

 والثقافية وبناء السمعة األ واالقتصادية
 
 كاديمية للجامعة محليا

  يميالوإق
 
 .العالمية نيفاتوتحسين موقع الجامعة في التص ودوليا
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 الجامعة بين العالقة على سلباً وانعكست  الرضا عدم اشرتالتي والقضايا  لألمورحلول  إيجاد .1

 المباشر مع الجامعة. التواصل أو استراتيجيات تتبناها الجامعة خالل من والمجتمع سواء

         االجتماعي التواصل وشبكات المختلفة اإلعالم وسائل في تهاوسمع الجامعة صورة تعزيز .2

 .معها التعامل في المبادرةو

باالعتماد على منتديات ونوادي  اوتوسيعه الكليات في للتوظيف والتسويق مكاتب تأسيس .3

 .الخريجين

حداث التي تبرز هم األلتسليط الضوء والتسويق أل واإلقليمية المحلية اإلعالم وسائل في اإلعالن .4

 .عام بشكل دور الجامعة في خدمة المجتمع

 

 
 

 

 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .2

 والمتابعةالتوظيف و تأهيلالشعبة  .3

 المراكز البحثية والكليات .4

 والعالقات العامة اإلعالمقسم  .5

 

 .األنباررباب العمل عن جامعة أو الخريجيناالنطباع لدى 

 

 

هالم أالعالمية من  نيفاتتصنيف العالمي والدخول في التصوضعت الجامعة موضوع االرتقاء في سلم ال

 كبيالر بشالكل يسالهمان الدوليالة أنشالطتها وزيالادة للجامعة الدولية السمعة ن تعزيزأ كوال ش استراتيجياتها

ول للبرنالالامج التعلالاليم العالالالي لتحقيالالق الهالالدف األ م ورؤيالالة وزارةءفالالي تحقيالالق هالالذا الهالالدف والالالذي يالالتال

 الجامعالة ورؤيالةالمتمثل بدخول الجامعالات العراقيالة للتصالنيفات العالميالة.  (2026-2021)الحكومي 

 للمعرفالة كمصدر الجامعة دور تعكس التي وعالمياً  إقليمياً  كاديميةتحسين سمعتها العلمية األ في تتمثل

  هواستراتيجيات ليات العملآ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

وتعزيـز  والدخول فـي التصـنيفات العالميـة في التصنيفات المحلية األنبار جامعة موقع تحسينثانيا: 

 كاديميةالسمعة األ
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 وأمالام ومنتسالبيها المجتمالع فالي الجامعالة مكانالة وكالذلك واألكالاديميالعلمالي  المجتمالع دعالم فالي ودورهالا

 .العالم حول األخرى الجامعات

 

 

 

 

والالدخول فالي التصالانيف    عالميالاً  الجامعالة ترتيالب تسالتهدف تحسالين متكاملالة اسالتراتيجية إعالداد .1

 .QS TIMES,العالمية مثل 

 .الدولية والمعار  المؤتمرات في المشاركةوالجامعي  الحرم في الدولية المؤتمرات استضافة .2

 االفتتاحيالة والدعايالة لإلعالالن األكالاديمي المجتمالع تسالتهدف التالي الدوليالة التسالويق أنشالطة زيالادة .3

 .والذي يمثل نافذتها على العالم لكتروني للجامعةوتطوير الموقع اإل

قسالام ستضالافة الدوريالة لهالم فالي مجالالس األالعمل بما فالي ذلالك اال أرباب مع الفاعل التواصل تأكيد .4

 .الجامعة سمعة طيبة مدى على للوقوف ظرةاوالكليات المن

 

 

 

 

 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .2

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .3

 المراكز البحثية والكليات .4

 قسم الشؤون العلمية .5

 والمتابعةالتوظيف و تأهيلالشعبة  .6

 عالميةال نيفاتوحدة التص .7

 

 

 

 

 

 فالي اإلعالنيالة والمقالاالت اإلعالنالات (الالدولي التسالويق أنشالطة علالى المصالروف الميزانيالة مبلالغ .1

 ) .المستهدفةالعالي  التعليم مجالت

 . الجامعة بها شاركتونظمتها  التي الدولية ؤتمراتالم عدد .2

 التصالنيف حسالب األنبالار لجامعالة "أصالحاب العمالل سالمعة"و "األكاديميالة السالمعة" نقالاط مجمالوع .3

 .QSالعالمي 

 

  اليات واستراتيجيات العمل

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات
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فعلالى امتالداد تاريخهالا رفالدت  .العراقالي المجتمالع مالن وكبيالرةمهمالة  شريحة األنبار جامعة خريجو يمثل

ها يلإيشار  أصبحالتي  مالكاتالمؤسسات والقطاع العام العراقي بالعديد من الكفاءات وال األنبارجامعة 

 لتعليمهم وفقاً  الخريجين لمشاركة مختلفةببرامج  خريجيها منتديات أنشطة من الجامعة وستزيدبالبنان. 

 جامعالة حصالول وبالتالي للجامعة، بدعمالمهتمين الخريجين  مشاركة ازدياد والذي يعني. واهتماماتهم

 .أهدافها تحقيقل إضافي دعم على بتهاوطل ومراكزها وكلياتها األنبار
 

 

 
 

 علالى وحالثهم وتشالجيعهم الخالريجين روابالط ومنتالديات فالي التسالجيل علالى الجامعالة خريجي تشجيع .1

 .في نشاطات هذه الروابط المشاركة

 المشالتركة المواضاليع مالن وغيرها (الهوايات ،الصناعة) لالختصاص وفقاً  الخريجين نوادي تنمية .2

 بصورة دورية منتظمة. فعالياتها تنظيم على وحثها

 الجامعالة اعتالزاز الفعاليالات التالي تؤكالد تبالرز لكتروناليليات بما فيها استثمار الموقالع اإلفعا إطالق .3

 .بالخريجين واالعتراف االنتماء ثقافة تعزيز لىإتؤدي في النهاية  التي وبإنجازاتهم بخّريجيها

 

 

 
 

 التخطيط الدراسات و قسم .1

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .2

 المراكز البحثية والكليات .3

 لكترونيةالحاسبة اإلمركز  .4

 والمتابعةالتوظيف و تأهيلالشعبة  .5

 والعالقات العامة اإلعالمقسم  .6

 

 

 
 

 .الخريجين منتدى( نادي،) المسجلين في رابطة األعضاء عدد .1

 .الخريجين منتدى( نادي،) رابطة فروع عدد .2

  .للخريجينهذه المنظمات  تقدمها التي األنشطة عدد .3

 

 األنبار جامعة خريجي مع ثالثا: العالقات
 

  هواستراتيجيات ليات العملآ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات
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 بالةوطل سالاتذةأ تشالّجيع مالن فالبالد وبالتالالي العراقالي، المجتمالع فالي ةرئيسالالمكّونات ال أحد األنبارجامعة 

لعديد من وشجعت الجامعة على انتماء ا. المجتمع مقومات لتعزيز ومواهبهم طاقاتهم الستثمار الجامعة

 ها لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات خدمة المجتمع المختلفة.بتساتذتها ومنتسبيها وطلأ
 

 

 
 

 والمدرسالة األسالرة خالالل مالن ودعمهالا، بالالمجتمع األنبالار جامعالة تالربط التالي المبالادرات تشالجيع .1

مبالالادرات مركالالز الدراسالالات و الجامعالالة،تنظالاليم زيالالارات لطلبالالة المالالدارس الالالى  مثالالل) والمنظمالالات

مشكلة خطط المراكز البحثية لحل و لها،في دراسة مشاكل المحافظة ووضع الحلول  االستراتيجية

 .ال ) ....األنبارخضر في التصحر والطاقة والحزام األ

واللجالان )مثالل  المهنيالة والجمعيالات المجتمعيالة األنشالطة فالي بالةوالطل سالاتذةاأل مشالاركة تشالجيع .2

عمار المناطق المتضررة وحمالت التوعيالة إلتصحر ومنظمات كفالة اليتيم واالستزراع لمكافحة ا

 .الصحية والفرق المتجولة لكليات المجموعة الطبية(

 والمنظمالات المالدني المجتمالع مالع وخارجاله الجالامعي الحالرم داخالل الفعاليالات تنظاليم فالي االشتراك .3

 .وتشجيع المشاركة الفعالة فيها والمجتمعية الوطنية المبادرات لدعم الحكومية

 وسالائل أنشالطة فالي بالةوالطل ساتذةاأل إشراك خالل من األنبار فعاليات جامعة برازإعلى التشجيع  .4

  .المجتمع التي تهم القضايافي  وخبراتهم معارفهم لنشر ووسائل التواصل االجتماعي ،اإلعالم

 .المجتمع تهم التي المواضيع المستمر في التعليم تنظيم دوراتساتذة على األ تشجيع .5

 

 

 
 

 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .2

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .3

 المراكز البحثية والكليات .4

 مركز الدراسات االستراتيجية .5

 لكترونيةمركز الحاسبة اإل .6

 والعالقات العامة اإلعالمقسم  .7

 والمتابعةالتوظيف و تأهيلالشعبة  .8

 مركز التعليم المستمر .9
 

 
 
جيعرابعا

ّ
  المجتمعية األنشطة في على المشاركة بةوالطل االساتذة : تش

   واستراتيجياتهالعمل  ليات آ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف
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 .المجتمع بخدمة الخاصة نشطة والفعالياتالأ في المشاركين ساتذةاأل نسبة .1

 .المجتمع بخدمة الخاصة نشطة والفعالياتألا في المشاركين بةالطل نسبة .2

والحكالومي )مالذكرات  المالدني منظمات المجتمالع مع والمشاريع المشتركة الفعاليات األنشطة، عدد .3

 .الندوات والمحاضرات(و العلمية، المؤتمرات دعموالتفاهم، 

 

 

 
 

 الالذي يتمتالع بخصوصالية ضالمن الفضالاء المجتمعالي العراقالي،ي األنبالار المجتمالع الجامعة مجتمع يمّثل

ولالدعم هالذا التوجاله سالتدعم  .عليهالا وتحالافظ والعراقيالة يالةاألنبار الثقافيالة بالالقيم الجامعالة تلتالزم وبالتالالي

ومبادراتهالا  الجامعي الحرم أنشطتها داخل ولجنة التراث ضمن األنبارالجامعة المنتدى الثقافي لجامعة 

 الحفالاظ فالي دورها المهالمبالجامعة من  يماناً إاألخرى  الثقافات تّنوع واحترام الثقافية، القيم هذه لتعزيز

التراث العراقي الوطني بصورة عامة وهالو  على للحفاظ هوتعزيز والثقافي الطبيعي األنبار تراث على

 جزء من دور الجامعة لخدمة المجتمع.
 

 

 
 

األنشالطة والفعاليالات  خالالل مالن الحالرم الجالامعي فالي يالةاألنبار الثقافيالة القاليم علالى الضالوء تسالليط .1

بنيالة التالي تعكالس بيئالة وثقافالة المجتمالع وكذلك من خالل تصاميم األ المختلفة داخل وخارج العراق

 .ياألنبار

 الفعاليالات، خالالل مالن وتوثيقاله، األنبالارلمحافظالة  والثقالافي الطبيعالي التالراث حفالظ جهالود دعالم .2

 .البحثية وكذلك المشاريع والمنشورات،

 مالع التعالاون خالالل مالن هالذا المجالال، فالي الجامعيالة المكتبالة توفرهالا التالي المعرفالة مصادر توسيع .3

لوثالالائق والدراسالالات العالميالالة التالالي و مالالن خالالالل اأمثالالل دار الكتالالب والوثالالائق  المحليالالة، المؤسسالالات

 في الفترة العثمانية من خالل االرشيف العثماني. األنبارلى تاري  إشارت أ

 

 

 
 

 التخطيط الدراسات و قسم .1

 والمشاريع اإلعمارقسم  .2

 قسم الشؤون العلمية .3

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

 
 
 .وتعزيزهاية األنبار الثقافية والقيم التراث على الحفاظ: خامسا

 

  واستراتيجياته ليات العملآ

 مسؤوليات تحقيق هذا الهدف
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 الدراسات العلياشؤون قسم  .4

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .5

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .6

 المراكز البحثية والكليات .7

 مركز الحاسبة االلكترونية .8

 والعالقات العامة اإلعالمقسم  .9
 

 

 القاليم علالى بالحفالاظ المتعلقالة المسالابقات و المالذكرات، الفعاليالات ،االسالتراتيجيات ،المبالادرات عدد

 .الثقافية

 

 

مالن الجامعالة ان  يمانالاً إ ،الحكوميالة والمؤسسالات المالدني المجتمالع مع وثيق بشكل تتبنى الجامعة التعاون

يالتالئم ورؤيالة واهالداف البرنالامج  وبمالا الجامعالة وأهالداف المنظمالات هالذه هالدافأذلالك يالدعم بشالكل كبير

 (2026-2021الحكومي )
 

 

 
 

والمؤسسالات الحكوميالة والخاصالة فالي العالراق،  المنظمالات مالع واالتفاقيالات التفالاهم مالذّكرات توقيع .1

 .المشتركة لألهدافتحقيقا  وتنفيذها

 .وتأثيرهالتفعيل دورها  التفاهم لمذكرات سنوي تقييم إجراء .2

 في البحوث والدراسات إلنجازوالصناعيين،  الحكوميين الشركاء من المالي الدعم الحصول على .3

الشالالركاء المالالانحين وزيالادة فالالرص الجامعالالة لتعزيالالز السالالمعة االكاديميالالة وبالتالالالي  اهتمالالام مجالاالت

 .تحسين موقع الجامعة في التصنيف الوطني

 مالع والمؤسسالات التعالاون علالى االسالاتذة وطلبالة الدراسالات العليالا تشالجع اسالتراتيجيات اعتمالاد .4

 .الدوليين الشركاء من وغيرها الحكومية،

 

 

 
 

 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 والمشاريع اإلعمارقسم  .2

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

 
 
  .والمؤسسات الحكومية المدني المجتمع منظمات مع تفعيل التعاون :سادسا

  واستراتيجيات العملاليات 

 مسؤوليات تحقيق هذا الهدف
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 قسم الشؤون العلمية .3

 الدراسات العلياشؤون قسم  .4

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .5

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .6

 المراكز البحثية والكليات .7

 والعالقات العامة اإلعالمقسم  .8

 

 

 

 

 

 ،الحكومالة (العالراقالعاملالة فالي  والمنظمالات األنبالارجامعالة  بالين واالتفاقيات التفاهم مذكرات عدد .1

 .) الشركات المدني، المجتمع

الحكوميالة  مؤسسالاتال مالع بالتعالاون األنبالار جامعة االطاريح والرسائل والبحوث المنجزة في عدد .2

 .والخاصة

 

  

يضالا تقالديم أالجامعالة  تتبنال الطالالب، خدمالة فالي ساسالية التقليديالةدور الجامعالة ومهامهالا األ فضالالً عالن

يصالب فالي  يالمسالتمر والالذ التعلاليم مجال في عروضها ككل من خالل األنبارخدمات لمجتمع محافظة 

 دمالج فالي بشالكل واضالح يضالاً أتسالهم  يوالتال الحيالاة، مالدى التعلاليم تشالّجيع خطط الجامعالة الطموحالة فالي

 .المجتمع في ساتذتهاأو وكلياتها، الجامعة

 

 
 

 تلالك نشالطته بمالا يحقالقأدوراتاله و وتطالوير المسالتمر، التعليم من والمجتمع السوق احتياجات تقييم .1

 .االحتياجات

مالع مؤسسالات حكوميالة  عالقالات إنشالاءخطالط طموحالة لتطالوير اسالتراتيجية تعتمالد  األنبالارلجامعالة  .2

والمشالاركة فالي  تالدريسال علالى سالاتذةاأل وتشالجيع ،األنبالار بجامعالة المستمر التعليم عرو  تقديمل

 .تلك الفعاليات

 دد من المستفيدين.عكبر أامل مهم وضروري جدا لفائدة ع المستمر التعليم دورات تسويق .3

 دوراتالال عن العمل وأرباب المشاركين رضا مستويات الخاص بتقييم واالستفتاء المستمر القياس .4

 .الرضا عدم جوانب لتحسين الالزمة اإلجراءات واتخاذ المستمر، التعليم المقامة في مركز
 

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

 
 
 احتياجات تلبية في لإلسهاملغير المنتسبين للجامعة  المستمر التعليم دوراتوتنوع توسيع  :سابعا

 .المجتمع

 

   هواستراتيجياتالعمل  ليات آ
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 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 مركز التعليم المستمر .2

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .3

 مركز الدراسات االستراتيجية .4

 لكترونيةمركز الحاسبة اإل .5

 والعالقات العامة اإلعالمقسم  .6
 

 

  .والتدريب المستمر التعليم في المشاركينساتذة األ عدد .1

 .المستمر التعليم دورات عرو  عدد .2

 ) العمل أرباب/ بةالطل (األنبارجامعة  في المستمر التعليم دورات عن الرضا مستوى .3

 

 

 
 

لتحقيق رسالة الجامعة هو تالوفر مرافالق البنالى التحتيالة بكفالاءة عاليالة والالذي  مور الضرورية جداً من األ

ل الجامعالة هالم لنجالايعالد العنصالر األإذ  ،الفعال وتخصيص الموارد الماليالة الكافيالة خالل الدعممن  يأتي

 تالدريبشالاملة تعتمالالد  ةاسالتراتيجي سالالتطبق الجامعالةجالل تحسالين الخالدمات أمالالن وفالي تحقيالق رسالالتها. 

الخالدمات لتعزيالز الشالفافية وكفالاءة الخالدمات  عالن الواضالحة واالتصالاالت المشالاكل حالل علالى الموظفين

المقدمالالة. فالجامعالالة ستسالالعى لتطالالوير مواردهالالا البشالالرية مالالن خالالالل اسالالتراتيجية شالالاملة لتقليالالل الترهالالل 

عالداد اسالتيعاب األوخدمة خطط الجامعة فالي  (2026-2021)الوظيفي انسجاما مع البرنامج الحكومي 

ثار الدمار نتيجة آلة ازإالتعليمية والبحثية المتنامية و االحتياجاتوالحاجة الكبيرة لدعم  بةالمتزايدة للطل

 ،بنية والبنى التحتية في الجامعة% من األ80عن  دما يزيالتي دمرت حداث التي مرت بها الجامعة األ

 التحتيالةى نالالقائمة والب المباني وصيانة وتطوير الجديدة، والمرافق المباني بناء فيستستمر الجامعة  إذ

واعتمدت الجامعة فالي كالل ذلالك  .البيئية االستدامة لتحقيق النمو، هذا لدعم مثل شبكات المياه والكهرباء

ير فتوواالداري  األداءشاملة للفعالية المؤسسية المتمثلة بالتخطيط االستراتيجي وتقييم  ةاستراتيجيعلى 

نهالج مهنالي  إليجالاد األنبارما تقدم تسعى جامعة  فضالً عنالبيانات الالزمة لنجال الخطط الموضوعة. 

 وتحقيق هدف مهمتها تحقيق في رئيساً  مساهماً ن يكون هذا الملف أملف االستثمار فيها وتسعى  إلدارة

 .قمة النجال تعّده الذي الدولي االعتماد على بالحصولالكبير المتمثل  الجامعة

 

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

  البنى مشاريع :رابعال الرئيس األداء مجال
 
جامعية فاعلة  بيئة ضرورة لتوفير اإلعمار عادةإو التحتية

 وكفؤة
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 سالاندةال الخالدمات تعالد المجتمالع، خدمالة فالي رسالالتها وتحقيق والبحثية التعليمية أهداف الجامعة لتحقيق

خطالط  خالالل مالن الخالدمات هالذه تقالديم تعزيالزمالن  للجامعالة البالد الرسالالة. لالذلك هالذه لتحقيالق ضالرورية

 .المستفيدين خدمة ثقافة وتعزيز شفافة وإجراءات

 

 

 
 

 هذه الضوابط وتوثيق وتحديث التنظيمية مع مراجعة الوحدات كل في نشر التعليمات والضوابط .1

 .الرسمي للجامعة اإللكترونيالموقع  على ونشرها

 ومراجعتها والخارجية الداخلية المعنية الجهات إلى وتبليغها الوحدات لجميع خدمات أدلة وضع .2

 .سنوياً 

 .وفعاليتها ةالرئيس الخدمات مجاالت إجراءات كفاءة رفع .3

 وي.اكالش عدد وتقليل الجيدة مستخدمينال خدمة تعزيز .4

 .وإنصاف بسرعة وىشك أية حل .5

 

 
 

 

 التخطيطوالدراسات قسم  .1

 والمشاريع اإلعمارقسم  .2

 قسم الشؤون العلمية .3

 الدراسات العلياشؤون قسم  .4

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .5

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .6

 مرتمركز التعليم المس .7

 المراكز البحثية والكليات .8

 في رئاسة الجامعة داريةقسام اإلاأل .9
 

 

 

 

 

 :تقدمها التي ماتدالخ عن الراضين الجامعة (بةساتذة وطلأ) نسبة

 داريةاإل الوحدات-أ

 األهداف
 

 أ
 
  الجامعة مالكاتالمستفيدين عند  خدمة لثقافة تنفيذ الخدمات تعزيزا مستويات تحسين :وال

 

  واستراتيجياته ليات العملآ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات
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 المعلومات نظم-ب

 المكتبة-ج

 الطالبية الخدمات-د

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة-هـ

 الدراسية( )المنحقسم البعثات والعالقات الثقافية -و

 قسم الشؤون العلمية )الخطط العلمية وبرامج تطوير المالكات....ال (-ز

 المستمر التعليم ركزم-ل

 الدراسات العلياشؤون قسم -ط 

 والمتابعة والتوظيف تأهيلال شعبة-ك

 

 

 
 

 داري لتطوير وزيادة كفاءة خدماتها المؤسساتية باالعتماد علىاإلنظامها  األنبار جامعة طورت

 الدراسية فكانت البرامج وتقييم ومراجعة العمل، وخطط الميزانية، وتخطيط االستراتيجي، التخطيط

ة لى نظام المقررات الدراسيإلى الفصلي وستتحول إجامعات التي حولت نظامها السنوي وائل الأمن 

 منها لتحقيق االعتماد دراسة تحليل الفجوة لتقييم برامجها سعياً  إلجراءمع استعانتها بمؤسسات عالمية 

 لتقييم( وهي مستمرة في هذا النهج  IREXكاديمي مثل )جامعة اوهايو االمريكية ومنظمة األ

 ومن ثم اعتماد قسم ضمان الجودة وبإشراف ،داريةاإل الوحدات أداء وتقييم ،بةالطل تعلّيم مخرجات

 مع بحثي من خالل وحدات ضمان الجودة في الكليات ومركز كلية ولكل متسلسلة العمليات هذه

 .باستمرار أدائها لتحسين الجهود وبذل التحسين إجراءات تنفيذالمباشرة من قيادة الجامعة ل متابعةال

 

 

 
 

ووضع معايير وضوابط  للوحدات التنظيمية الهياكل بتطوير واإلجراءات الخاصة معاييرال إعداد .1

 .والتغييرالتقييم 

 المشاركة في من خالل للجامعة، االستراتيجية بالخطة والموظفين التدريسيين وعي زيادة .2

هذه  في لكلياتهم ومراكزهم البحثية وبذل الجهود الخاصة بكفاءة وفعالية االستراتيجي التخطيط

 .المشاركة

 .االستراتيجي التخطيط وعمليات المؤسسية الفاعلية تحسينب تنفيذ التوصيات الخاصة العمل على .3

 الدراسات والتخطيط وقسم الشؤون المالية وقسمدارة الجامعة إالتنسيق والفعالية الكاملة بين  .4

 ة.للجامع االستراتيجية والتوجهات المؤسسة لميزانية ليات فعالةآبخصوص وضع استراتيجية و
 

 .الجامعية للخدمات المؤسسية الكفاءة تطوير وزيادةثانيا: 
 

  هواستراتيجيات ليات العملآ
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 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 والتسجيل شؤون الطلبةقسم  .2

 قسم البعثات والعالقات الثقافية .3

 والمشاريع اإلعمارقسم  .4

 قسم الشؤون المالية .5

 قسم الشؤون القانونية .6

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .7

 قسم الموارد البشرية .8

 المراكز البحثية والكليات .9

 

 

 

 

 

 :التالية األقسام والوحدات في يالسنو االستراتيجي التخطيط أهداف تحقيق نسبة .1

 والتسجيل الطلبة شؤون قسم - أ

 البعثات والعالقات الثقافيةقسم  - ب

 والعالقات العامة اإلعالم قسم - ت

 المالية الشؤونقسم  - ث

 الجامعي اإلسكان - ج

 الصيانة والخدماتقسم  - ل

 المشتريات لجنة - خ

 البشرية المواردقسم  - د

 التخطيطقسم الدراسات و - ذ

 المنفذة التحسين إجراءات نسبة .2

 عليه والتصديق المؤسسية الموازنة معايير وضع .3

 

 
 

وتحسين وضرورة تطويرهم  عالية بكفاءة الموظفين داءأعلى  لرسالتها األنبار جامعة تحقيق يعتمد

شؤون الموظفين  إلدارة شاملة استراتيجيات وجود المؤسسي البد من األداءذلك ولتحقيق  ،دائهمأ

 عمليات إن .المتعددة بأهدافها الجامعة رسالة حقيقلتا فضل دائموتشجيعهم على تقديم األوترغيبهم 

  تحقيق هذا الهدف مسؤوليات

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

  األداءوزيادة كفاءة  البشرية الموارد تأهيلوتطوير  استراتيجيات وضع ثالثا:
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من  بمستوى عالٍ  البشرية، الموارد على للحفاظ مورهم األأصبحت من أ المستمر المهني التطوير

 .الجامعة احتياجات لتلبية الكفاءة والجودة،

 

 

 
 

 .للوظائف لجميع الموظفين توصيف كامل إعداد .1

 .وحسب التخصصات المهنية التنمية دورات وبرامج خالل من الموظفين، مهارات تنمية .2

 مثل المزايا، بالموظفين المشاكل المتعلقة على ومنظم ممنهج بشكل التواصل المستمر والتعرف .3

 على والعمل ثارة قلق الموظفينإسلبي في  تأثيرالتي لها جور والمكافئات العمل، وحتى األ وبيئة

 الموظفين رضا مستويات زيادة أجل من لى تساؤالت الموظفينعجابة المشاكل واإل هذه معالجة

مؤشر سلبي على  ذلك بوصف دائهم وتقليل عمليات تدوير الموظفأنتاجيتهم وتحسين إوكفاءة 

 .األداء

 .اآلليات هذه وتنفيذ وحلها، الموظفيني شكاو لتوصيل آليات وضع .4

 .للموظفين األداءتقييم  نظامل مرتالمس والتعديل والتحسين المراجعة .5

 

 
 

 

 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 والمشاريع اإلعمارقسم  .2

 قسم الشؤون المالية .3

 قسم الشؤون القانونية .4

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .5

 قسم الموارد البشرية .6

 قسم الصيانة والخدمات .7

 المراكز البحثية والكليات .8

 شعبة شؤون المواطنين .9
 

 

 .وظائفهم عن "الراضون" الموظفين نسبة .1

 .الموظفين تدوير معدل إجمالي .2

 اتهم.باختصاص المهني التطوير برامج ودورات في اشاركو الذين الموظفين نسبة .3

 .بالعقود شغلها يتم التي الشاغرة داريةاإل الوظائف نسبة .4
 

  هواستراتيجيات ليات العملآ

  الهدفمسؤوليات تحقيق هذا 

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات
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 جامعالة تخطالط ،و بحثيالة  تعليميالة احتياجالات مالن ذلالك ومالا يتطلباله ،بةالطل من المتزايدة لألعداد نظراً 

الموجالودة  المبالاني وصاليانةوتجديالد  الساليارات، وقالوفل جديالدة وسالاحات جديالدة، مبالان نشالاءإل األنبالار

وضالع  فضالالً عالن للتوسالع والنمالو، خططهالا لالدعم والمتضررة نتيجة الظروف التي مرت بها الجامعة،

دارة إو مصالالادر الطاقالالة المتجالالددة عمالدراسالالات اسالالت بمالالا فيهالالاالطاقالالة  مصالالادر طالالويرتل خطالالط شالالاملة

 كالذلك وضالعت الجامعالة خططالاً و. البيئيالة االستدامة لوصول الىاغر  ل المياه في الجامعة، منظومات

 ،يالةوالترفيه الطالبيالة والخالدمات الرياضالية، مثالل المالعالب والقاعالات الجالامعي الحالرم مرافق لتطوير

كالذلك . واألمالن والسالالمة والصالحة طفالال،بنيالة المالدارس وريالا  األأالعاملين بتطالوير  أطفال ورعاية

لها  ن نظم المعلوماتأمنها  يماناً إ المعلومات لنظم التحتية البنية وضعت الجامعة ضمن خططها تطوير

 عمالالعمالل علالى اسالتتم  إذ ة،ساتذواأل بةالطل احتياجات دعم في المادية، والمرافق لمبانيا همية أنفس 

google class للجامعالة  ياإللكترونالعلى الموقالع  فيدوياً لكتروني وتسجيل المحاضرات والصف اإل

 (.2026-2021)هداف البرنامج الحكومي أم مع تحقيق ءوبما يتال

 

 
 

 

 بطاقالات مبالانٍ  ضالافةإخالالل  الجامعالة مالنالحرم الجامعي وبقيالة مواقالع لتطوير ةرئيس وضع خطة .1

 بنية المتضررةصالل األإحملة صيانة و فضالً عنلموجودة ة المباني اطاق وزيادة أكبر، استيعابية

 .البحثية والنشاطات والموظفينوالتدريسيين  الطلبةألعداد  المتوقع النمو وفقا لخطط

 .تطلعاتهم لتطوير مداركهم وتحقيق التطوير والتصميم، عملية في الطلبة إشراك .2

 .احتياجاتهم لخدمة والموظفين،لبة للط السيارات مواقف عدد زيادة .3

 عمالمكانيالة اسالتإوالعمالل علالى  ،والطاقالة الميالاهعمال اسالت إلدارة االسالتهالك ترشاليد شالاعة ثقافالةإ .4

 .الموارد عمالاست كفاءة وزيادةالمتجددة مصادر الطاقة 

نجالاز إوالعمالل علالى  ومتاحالة، آمنالة، تكالون بحيالث ،والترفيهيالة الرياضالية المرافالق تطالوير وزيالادة .5

 .األنبار ةوتطوير المنتدى الثقافي لجامع

 واللوحالات المروريالة األنظمالة تحالديث خالالل مالن الجالامعي، الحالرم داخالل واألمالن السالمة تعزيز .6

 .الطوار  وإجراءات الحرائق حاالت على والتدريب الطرق، على اإلرشادية

وتحديث وتطوير الموقالع  الرقمي االتصال نطاق من يكفي ما لتوفير المعلومات نظم شبكة تطوير .7

 بة.لوالط لألساتذةلكترونية فيما يتعلق بالصفحات اإل خاصة والجامعةلكتروني للكليات اإل

 .الحرم الجامعي ومواقع الكليات خارج الجامعة داخل الخضراء المساحات زيادة .8

 النمـو لتحقيـق متطلبـات الجامعي والكليات خارجـه البنى التحتية في الحرم تخطيط وتطوير رابعا:

 األنبارفي جامعة 

 

  هواستراتيجيات ليات العملآ
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 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 والمشاريع اإلعمارقسم  .2

 قسم الشؤون المالية .3

 قسم الشؤون القانونية .4

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .5

 قسم الموارد البشرية .6

 والخدماتقسم الصيانة  .7

 المراكز البحثية والكليات .8

 الطالبية شاطاتنقسم ال .9

 والعالقات العامة اإلعالم مقس .10

 لكترونيةمركز الحاسبة اإل .11

 

 

 

 
 

 

 .طالب لكل والمختبرات الدراسية القاعات مساحة معدل .1

 :السيارات مواقف عدد نسبة .2

 .أعدادهم إلى للموظفين المخصصة-أ

 .أعدادهم إلى بةللط المخصصة-ب

 .المخطط لهما والتخصيصات المالية الزمنية الحدود ضمن المكتملة اإلعمار مشاريع نسبة .3

 .لكترونياً إلكتروني وتسجيل المحاضرات والصف اإل google classاعتماد  .4

 موقع اإلنترنت، خدمة اإللكتروني، الحرجة )البريد المعلوماتية للتطبيقات المفاجئة نسبة العطالت .5

 .) اإللكتروني البوابة

 

 

 

 

 (ABET) األكالاديميكالذلك االعتمالاد  المؤسسي الوطني، االعتماد على للحصول األنبار جامعة تسعى

التي تعتمالد  المعلوماتالحاسوب وتكنولوجيا الهندسة وتي والخاص بكلي األمريكية المتحدة الواليات في

 موظالف كل عملوكفاءة وبالتالي يعتمد على دقة  الجامعة في األداء وتحسين التوثيق على ساسهاأفي 

 .الجامعي المجتمع ساسأ بصفتهموتدريسي طالب  كل فضالً عنوفعاليته 

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

 واألكاديميالمؤسسي  االعتماد على الحصول مكانيات الجامعة لدعمإ خامسا: توجيه
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قبالل قسالم ضالمان الجالودة بالتنساليق مالع الالوزارة ومشالروع  مالن المؤسسالي االعتمالاد مشالروع إدارة .1

ABET في كلية الهندسة. من خالل اللجنة المركزية للمشروع 

 .العملية في وإشراكهم التدريس والموظفين هيئة أعضاء بين االعتماد عملية عن المعلومات نشر .2

 واألكالاديميالمؤسسالي  عمليالة االعتمالاد فالي الجامعالة فالي والعالاملين التدريس هيئة أعضاء إشراك .3

كليالالة الهندسالالة  ألقسالالاموتحليالالل الفجالالوة  اوتوصالالياته IREXفالالادة مالالن تحليالالل الفجالالوة لمنظمالالة واإل

 األنبالار جامعالة حصالول لزيالادة احتماليالة اوتوصالياته لجامعالة اوهالايو ABETوالخاص بمشروع 

 .واألكاديميالمؤسسي  االعتماد على
 

 

 
 

 التخطيط الدراسات و قسم .1

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .2

 تكنولوجيا المعلوماتالحاسوب وعلوم في كليتي الهندسة و األكاديميلجان االعتماد  .3

 

 

 

 

 

 .واألكاديميللحصول على االعتماد المؤسسي  "مرشح"صفة اكتساب .1

 .واألكاديميالحصول على االعتماد المؤسسي  .2

 

 

 
 

 خالالل مالن الحكالومي التمويالل لدعم تمويلال مصادر بتنويع يتمثل لها اً استراتيجي هدفاً  وضعت الجامعة

الخالالارجيين  والممالولين الالداعمينوجذب واالسالتثمار العلمالي واالستشالالارات والبحالالث الدراسالية الرسالوم

 إذ إن  ،فالي الجامعالة االستثمارية المشاريع إدارة في ساساأل حجر يمثل يوالذ الوزارة طضوابضمن 

 األنبارجامعة  وستقوم .واالستثمار في الجامعة النموو لدعما عوائد توفيرب يتمثل استثماري هدف هناك

 فاعليالة تقييم على وستعمل االستثمار، بخططها االستراتيجية لموضوع بعملية التقييم والتحليل الخاصة

 .وتنفيذها هذه الخطط
 

  هواستراتيجيات ليات العملآ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

 في الجامعة االستثمار لقيمة األمثل األداء تحقيق سادسا:
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 .والعمل على انجازها لالستثمار استراتيجية خطةوضع  .1

 .أدائها تقييمو الستراتيجيةا الخطة تلك إدارة .2

 .االستثمارية مصادر تمويل الخطة تنويع .3

 

 

 
 

 التخطيطالدراسات وقسم  .1

 والمشاريع اإلعمارقسم  .2

 قسم الشؤون القانونية .3

 قسم الشؤون المالية .4

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة .5

 

 

 

 

 

 

 

 عدد المشاريع الخاصة باالستثمار .1

 من االستثمار ستحصلةالمبالغ الم .2

 العوائد المتحققة .3

 

 

 

 

 

 مدى على االستراتيجية األولوياتساسية من أ محاور تعتمد على تحديد االستراتيجية الخطة ركانأإن 

والمتمثلالة فالي  الوطنيالةبمجموعهالا مالع الرؤيالة  موتالتالءتسالتند  األنبالارلجامعالة القادمالة  السنوات الخمالس

تعزيالز كفالاءة   :هاليو ساسالية للخطالة أتالم اعتمالاد اربعالة محالاور  .(2026-2021)البرنالامج الحكالومي 

و زيالادة ودعالم النشالر فالي المسالتوعبات   ،الطلبالةيركالز علالى  لتعليم وهو محورالخريجين ورفع جودة ا

 ،ودوليالالاً  يالالاً ليمواق كاديميالالة للجامعالالة محليالالاً و بنالالاء السالالمعة األ  ،العالميالالة لتحقيالالق التميالالز العلمالالي للجامعالالة

التالي لهالا العالميالة للجامعالة  السالمعة بنالاء الذي يركز على ع الجامعة في التصانيف العالميةوتحسين موق

تالوفير بيئالة جامعيالة لزيالادة  فضالالً عالن ،ة دخول الجامعة للتصانيف الدوليةاحتماليوزن كبير في زيادة 

  واستراتيجياته ليات العملآ

  مسؤوليات تحقيق هذا الهدف

  (2)معايير التصنيف الوطني والتصنيفات العالمية( )ملحق  الرئيس األداء مؤشرات

ة الجامعة على مدى السنوات دارإاالستراتيجية المحددة من قبل  باألولويات تحديد ارتباط األهداف

 القادمة الخمس
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 المؤشالراتواألهداف،و، األداء لمجالاالت ةمثل هالذه المحالاور الموجهالات الرئيسالت إذ.  الفعالية والكفاءة

إذ  تقييمهالا. يالتمي وقالت أونتالائج تنفيالذها فالي  ةاالسالتراتيجيوكفاءة برنامج الخطة  الخطة، بهذه الخاصة

 جامعالة أداء عالن سالنوية إعالداد تقالارير فضالالً عالن االستراتيجية الخطة عن الشامل التقرير عدادإسيتم 

الصاللة  ذات األهداف على اعتماداً  األداء نتائج الحصول على يتمسو  .هذه األولويات من خالل األنبار

 دناه:أجدول مبين في ال وكما االستراتيجية الخطة مستوى ة علىبالمحاور الرئيس

 

 

 

)حسب راي  القادمة للسنوات الخمسولويات األ

 دارة الجامعة(إ

 األداءمحور 

 االول

 األداءمحور 

 الثاني

 األداءمحور 

 الثالث

 األداءمحور 

 الرابع

 تعزيز كفاءة الخريجين ورفع جودة التعليم 
1 ،3 ،4 ،5 ،

6 ،8 
5 4 4 

ودعم النشر في المستوعبات العالمية لتحقيق زيادة 

 التميز العلمي للجامعة
6 

1 ،2 ،3 ،4 ،

5 ،6 ،7 ،8 
  

 ودوليا   وإقليميا   كاديمية للجامعة محليا  بناء السمعة األ

 وتحسين موقع الجامعة في التصانيف العالمية
3 ،7 3 ،6 ،8 2 5 

 6، 2، 1  8 ،4، 2 7 توفير بيئة جامعية لزيادة الفعالية والكفاءة

 

 

 

 :ل طة  الماتم   والمت كا  والتقييت التهايه تم ي  تتت

 تالميكا اللدث و ال  ي  ت   لستوى اترتياتيجي  الطة  ت1

 تارنل ت ج لا     لستوىتاترتياتيجي   الطة  ت2

  اترتياتيجي الطة  وض  ف  ل مل تكيا والمسلولي ب تد   الواجل ب ت  أ المستوييالا  ك  ف 

 ال  ي ب تم  خة  لت كا  لا ا   ك  لألت    اررا  لا تل أ يأوالت  ت ون ك لتيتي  التن ت ي 

وك لتهسيق ل  لج ن  الج لا  ار ا و التطةي  وضم ن الجو  ال تار ب و    لا قل  قسم والمياكا

 ن ت ون ته صي الطة  لدم  أتك   هه  المهم  وإلنج ل .الجو   ف  ال  ي ب والمياكا اللدثي  وتص ه 

 المة وك  الاه صي ك ق  ل  اترتياتيجي  الطة  لهظ   اإلل تيون  الموق   اخ  إل  لسلوليه  قل  لا

و أتك  لا وجو  صاد  اإلجيا اب( ولاه  يل   نو  الد ل   الوض  المسلوليا  اترتدق ق  ت تيخ)

ل تيون  خ ز إو اتتم   نظ   أل تيون  ل ج لا   طة  اترتياتيجي  ت   الموق  اإلنظ   لايا ل

 الته لا خ ل قست ضم ن أو ت   أق  تق يي تاك  أو كيي  ال تيون  يتت تلغي ه وإ ك لطة  اترتياتيجي 

 توإجيا اته تا تهايه الطة   المسلولياا ول ب كيا الجو   لتسهي  انسي كي  تل  ل الم

 

  القادمة للسنوات الخمس األولويات أداء قياس

  األنبارالتقييم للخطة االستراتيجية لجامعة المتابعة و التنفيذ,
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 داخل إلى وتحميلها بها، الخاصة السنوية العمل خطط استكمال واإلدارات الكليات جميع على يتعين

 الخطة لنظام الصفحة االلكترونية.....حسب ما سيتم عمله واالتفاق عليه( الرابط، اإللكتروني، الموقع)

 :بالشكل التالي المستوى هذا في والمسؤوليات الواجبات ويكون توزيع االستراتيجية

 

 

 

  لذا كذ   9-30فذ   ل تيونذ و الموق  اإلأ ل تيون اإلهظ   ال اخ   الام  خة  تدمي  لا التأك

 .ت  

  و الموقذ  أ ل تيونذ اإلهظذ   ال  اخذ ) اتنتهذ   تذ تيخ الدذ ل   الوضذ  (اللي نذ بوتا ي   تد ي

 ل تيون تاإل

   المهذ     للولس المه   ( لي يل  لث  يا تة   ارإ وتا ي ه  ال وتي  الط ص  ك لمه  المياجا 

 .نج ل(اإل ت تيخ

  رل  ار حالاله  ل  توضي الج ول تا المتأخي  المه   تد ي. 

  لا خ ل لدضذي اجتمذ    تتت ار ا  دول لستج اب يوالتا ي  ر التد ي  تم ي  أن لا التأك

 لذا كذ  كذ نون الثذ ن  ودايذيان) رهوي    ليتيا لن  ق ت يه وتجيي هه  الام ي  كل    وتي

 .(ت  

 

 
 

 

  ك لموضو  تقييي وإت ا  ه  توتد يث الطة جيا اب إ لياجا. 

 يواد  وكمهكي  ترم كلهي لياجا  تم ي  ك  قل   الطة لسلول  تهليه . 

  ل  يليته وفق الج ول الاله  الما  ل تهايه ف  الطة  له   تهايهه تا  المتأخي  المه   أن لا التأك  

 . ترمي كمهكياب وتوضيح هه  المليتاب ل الطة  لسلول والتهسيق ل 

  الج لا  تئيس لس ت ي ل س    وتق يمه الط ص  كه   والتوضيد ب المتأخي المه    تا تقييي إت ا 

 .لج له ف  ك 
 

 

 
 

 

 :
 
  المركز البحثي و الكلية على مستوى االستراتيجية الخطةأوال

  العمل السنوية خطط-أ

 جنة المركزية لمتابعة الخطة االستراتيجيةلال

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة
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 اإلداراتللكليات االستراتيجية الطة الجزء األول: 

 اإلداراتالكليات أداء نتائجاني:ـالث الجزء

 

 

  الام يذ  كمذ لإو لذ جيا  التدذ يث ب ال لإو الطة  نظ    اخ  ه افالمه   وارأ ا   للشي تدمي 

 .ت   ك  لا ولأتلييا  ف 

  الاا يذ  فيذتت تدمي هذ  ت ذ   الهتذ ئ  ل  كطنوزأالميد ي  ت   ل ات السه   الملشياب نت ئ  تدمي

 .قل  نه ي  الا   ال تار  لا ك  ت   ي تأ شهي لا اكت ا    لوق  الطة 

  تق  نسلته  تا المسته ف الت  ار ا  لهت ئ  الاجو  تد ي  إجيا. 

  ل ا   الام  خة  ت ا إو يجي بلي ب واترتياتوتا ي  اآل تق   الطة  لمياجا  رهوي اجتم   تق 

 الطةذ  نظذ   خذ للذا  الط صذ  ك لتهايذه اإلجذيا اب م ا تدمي ت دي  ي ي ولأخ ل شهي  الق    

 ي وقتتأوف   اترتياتيجي 

 

 

 
 

  تالهظ    اخ  الاجو  وتد ي  الاا ي   الهت ئ  تسجي  لا التأك  

  التطنص وتق يمه ل س    لس ت ي تئيس الج لا  دس  الاجو  تد ي  تقييي إت ا. 

 

 

 

  المياجا  تم ي  واجيا اب الاجو  تد ي  تقييي لياجا. 

 رذتياتيجي  فذ  وال جهذ  الميكايذ  لمت كاذ  الطةذ  ات الجذ لا  ار ا و ت   قست ضم ن الجو  إ

 .التقييي ارت   لا شهي خ ل الج لا  ك لمن  ق 

 

 

 

 

   األداءنتائج  -ب

 الخطة االستراتيجيةلجنة المركزية لمتابعة لا

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة

 الجامعة رئيس السادة مساعدي
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 شهي داييان اتنته   لا هه  الام ي  كد ول وي ون (اللي ن ب لن  ت دس  اللي ن ب تق يت) 
 

 

 

  آ -داييان(  اليئيس ار ا  للشياب جمي  كي ن ب جم ( 

  ال  ي ب دس  لنها ( اللي ن ب المت د   وتجمي  المسته ف  لا ارق  الملشياب تد ي(. 

  اي ول(  20-1) ارتك  الام  لجموت ب ل  والماوق ب اإلنج لاب لياجا / 

  تلييا اول( 15) ماوق بوال اإلنج لاب يليل ار ا  تق   تا رهوي تقييي إت ا 

 فذ  التوصذي ب يذتت تضذمياديذ    ات  الجذو  إلج س  اجتم   ف  الهت ئ  مه قل لت ا  والتهيئ  اإل 

 .الج لا  لج س ريه قله الهي لجه  لت كا  الطة  تقييي
 

 

 

 
 

  ول(أتلييا  25  )اليئيس التد ي ب وته ول التقييي لياجا 

 

 
 

 

 
 

  الث ن ( تلييا  شهي لا اكت ا   ) التد ي ب لما لج  المتطه  اإلجيا اب أو اترتياتيجي ب تا ي 

 

 
 

  ل توصي ب الط ص  كما لج  التد ي ب الموجو   تلا    التا ي ب تهايه لت كا. 

 

 

  ت   ك  لا   السه  المي  ي أتة   ت قل  التطةي  أ ا  نت ئ  له قل. 

 

  على مستوى الجامعة االستراتيجية الخطة ثانيا:

  العمل السنوية خطط - أ

 المركزية لمتابعة الخطة االستراتيجيةجنة لال

 الجامعي األداءو قسم ضمان الجودة

 دارة الجودةمجلس إ

  النتائج-ب

 الجنة المركزية لمتابعة الخطة االستراتيجية

 الجامعي األداءقسم ضمان الجودة و

 مجلس الجامعة
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 دائرة القبول المركزي ذلك. اعتمدت ذامتطابقة إيمكن أن تكون النتائج ضمن الخطة  أوالً:

يمكن زيادة عدد الطلبة في حالة استحداث كليات جديدة وأقسام علمية ضمن مخطط االستحداثات  ثانياً:

 المستقبلية.

ن لحملالة شالهادة الالدكتوراه والماجسالتير يدرجات وظيفية لتعيال إطالقزيادة عدد الطلبة حال يمكن  ثالثاً:

 الجامعية.وكذلك موظفي الخدمة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالل:ن ذلك من يويتب لجامعة والمجتمعلليا خفى األهمية البالغة للدراسات العتال 

رفد الجامعة بالتدريسين وفق المعايير األكاديمية والتطور العلمي المتسارع في التكنولوجيا  أوالً:

 األكاديمي. واالعتمادومعايير الجودة 

 المالحق

  1ملحق رقم 

 .حسب معايير ومؤشرات تقيم أداء نشاط التعليم العالي يبين الخطة الخمسية للقبول على مستوى الجامعة جدول

 ةيبين الخطة الخمسية لقبول الدراسات العليا على مستوى الجامع جدول

 حسب التخصص الطلبةعدد 
 العام الدراسي

2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

2025
2026 

 851 781 724 659 560 517   (23 عددها)الفروع الطبية في  استقبالهمالمتوقع  الطلبةعدد 

 1600 1468 1360 1237 1075 935   (30عددها )األقسام العلمية في عدد الطلبة المتوقع استقبالهم 

 1964 1836 1733 1605 1337 1112 (24)وعددها  اإلنسانيةاألقسام في عدد الطلبة المتوقع استقبالهم 

 4415 4085 3817 3501 2972 2564 المجموع

 

 البرنامج الدراسي

 العام الدراسي
2020 
2021 

2021 
2022 

2022 
2023 

2023 
2024 

2024 
2025 

2025 
2026 

 18 17 16 15 16 14 دبلوم عالي

 840 856 834 814 785 754 ماجستير

 248 226 205 194 185 167 دكتوراه

 1106 1099 1055 1023 986 935 المجموع
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 رفد المؤسسات الحكومية بحملة الشهادات العليا بكافة المجاالت. ثانياً:

 إداريةدات قيالى إتحتاج التي ومصانع  أهليةحاجة سوق العمل أي القطاع الخاص من كليات  ثالثا:

 اليومية.نسان في حياته وغيرها من التخصصات التي تمس اإل الهندسة والطب السيما في مجالو

القرارات التي تتعلق  باتخاذلى حد ما إ ةبأن إدارة الجامعة ومجلسها قادر لذلك يجب علينا االنتباه

ذات العالقة المادية وتخصص  بحوثمكانيات فيما يخص الالعليا واإل في الدراساتبخطة القبول 

 والتكنولوجي،ة ذات البعد الطبي والصناعي يطاريح الجامعنجاز الرسائل واألإالغ التي تسهم في المب

 :ويتبن لنا ما يلي 

 استيعاب الطلبة ضمن خطة القبول ملزماً. أوالً:

 الجامعة.التخصصات وعدد المقاعد الدراسية للدراسات العليا مقرونة بإمكانية  ثانيا:

ال يمكن للجامعة  ولى أكثر من مشرف خارجي إاج التي تتعلق بسوق العمل تحت بحوثبع  ال ثالثا:

 التخصصي.تغطية تلك النفقات واإلشراف 
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: على مستوى القسم العلمي
 
 أوال

 

 

 .وسكوباس كالريفيت تصنيف في المنشورة البحوث .1
 .والمحلية العربية المجالت في المنشورة البحوث .2
 .التطبيقية البحوث .3
 .األخرى الجامعات مع العلمي التعاون .4
 .البحوث وتقويم  مناقشة أطاريح الماجستير والدكتوراه لجان في االشتراك .5
 

 

 

 .نسبة اعتماد وتطبيق القسم لمعايير الجودة .1
 .األكاديميوصف البرنامج  .2
 .توثيق البرنامج على موقع القسم .3
 .التعليم استراتيجية القسم مراجعة .4
 .لكترونيالموقع اإل .5
 .لكترونيالتعليم اإل .6
 .نسبة حملة شهادة الدكتوراه .7
 .هيكلية القسم .8
 

 

 

 .التدريس هيئة عضاءأ قبل من الدراسية المقررات وصف نجازإ نسبة .1
 .والعربية العالمية العلمية الجوائز عدد نسبة .2
 .التدريبية الدورات في المشاركة .3
 .التعليمية العملية في جانباأل ساتذةاأل شراكإ نسبة .4
 

 

 

 .وصيانة البنى التحتية تأهيل .1
 .غرف التدريسيين .2
 .العلمية المختبرات .3
 .الطلبة شؤون .4
 .الطلبة عدد لىإ الحاسبات عدد نسبة .5
 

  2 ملحق رقم

  معايير التصنيفات العالمية و معايير التصنيف الوطني

  المحور األول: البحث العلمي

  البرامجي واالعتماد الجودة تحسينالمحور الثاني: 

  عضاء هيئة التدريسأالمحور الثالث: 

  الجامعي األداءو التحتية البنىالمحور الرابع: 
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 .القسم يقيمها التي السنوية والندوات المؤتمرات .1

 .براءات االختراع .2

 العلمية. عضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والورشأمشاركة  .3

 .المقومة والمترجمة المؤلفة الكتب .4

 

 

: على
 
 الجامعة رئاسة مستوى ثانيا

 

 

 .الرصينةنسبة االتفاقيات ومذكرات التفاهم المفعلة مع الجامعات  .1
 .عدد البحوث المنشورة والمقبولة للنشر .2
 .المبادرات التطوعية الموثوقة من الجامعة لخدمة المجتمع .3
 .الطالبية لألنشطة التقويمي الملف ضمن الجامعة عليها حصلت التي المئوية النسبة .4
 .نترنيتسبة المستفيدين من خدمات شبكة اإلن .5
 

 

 

 .االجراءات التي تحد من الفساد .1
 .نسبة االنجاز الفعلي للموازنة الكلية .2
 .المالية الرقابة تقرير حسب المالية المخالفات نسبة .3
 .نسبة المبالغ المتحققة في تنويع مصادر التمويل الخارجي .4
 .المؤقت العمل نسبة .5
 .لكترونيةإالكليات برئاسة الجامعة بمنظومة ارتباط  .6
 .التي تم التأكيد عليها داريةاإل الكتبنسبة عدد  .7
 

 

 

 .والخدمات تأهيلالالصيانة و .1
 .النوادي الطالبية والخدمات والمرافق الصحية .2
 .الداخلية قساماأل .3
 .الكلي طلبةال عددلى إ الجامعة مساحة نسبة .4
 

 

 

 

  العلمية النشاطات: خامسالمحور ال

  النشاط العلمي وبناء القدراتالمحور األول: 

  واالداري المالي األداءالمحور الثاني: 

  البنى التحتية والخدماتالمحور الثالث: 
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نها عملت جدياً على تطوير نفسها علمياً من أال إ األنباربرغم الظروف العصيبة التي مرت بها جامعة 

خالل التواصل المستمر مع المنظمات والجامعات العالمية فضالً عالن بعال  السالفارات للالدول الداعمالة 

في العراق، وبعد عدة لقاءات مع المستشار الثقافي في السفارة األمريكية تم االتفاق على للتعليم العالي 

 فادة من البرامج التي تقدمها المنظمة.( لفتح اّفاق للتعاون واإلIREXالعمل مع منظمة )

 

 IREXما هي 

من خالل تمكين الشباب وصناعة القادة،  وازدهاراً  هي منظمة غير ربحية تسعى لبناء عالم أكثر عدالً 

ن فضالالالً عالالن ذلالالك فالالإودعالالم المؤسسالالات، وتوسالاليع فالالرص الحصالالول علالالى التعلالاليم ونوعيالالة المعلومالالات. 

ساسالالية الالزمالالة مالالن بنالاء العناصالالر األفالالراد والمؤسسالات المحليالالة لالالى تمكالالين األإتسالعى   IREXمنظمالة

المسالالتقل، والمجتمالالع  اإلعالالالمللمجتمالالع النالالاب  بالحيالالاة مثالالل العمالالل علالالى تطالالوير جالالودة التعلالاليم، وسالالائل 

ات، نشالالالطة برامجهالالالا علالالالى حالالالل النزاعالالالألالالالى تعزيالالالز هالالالذه القطاعالالالات كمالالالا تركالالالز المتجالالالانس وتعمالالالل ع

 المساواة بين الجنسين وغيرها.و غرا  التنميةالتكنولوجيا أل

نتاج إلتقدم يحكمه مدى حيث النجال وا وم في ظل اقتصاد المعرفة العالميعيش اليومن المعروف أننا ن

ميالة الجامعالة تصالبح بالغالة األه نفالإ في هالذا السالياقوللمعرفة الجديدة.  من معالجة وتطبيق  المجتمعات

المحلية نظم االبتكار اً في سرئي دوراً  ؤديبخلق المعرفة الجديدة التي ت ألنها تطور رأس المال البشري

 Higher Educationلتقيالالاليم قالالالدرة مؤسسالالالات التعلالالاليم العالالالالي هالالالذه تالالالم تصالالالميم أداة  والعالميالالالة

Institutional Capacity Assessment Tools (HEICAT)  المعلومالالات  لتالالوفير

التشخيصية عبر مجموعة من وظائف التعليم العالي وبالتالي تمكالين اإلدارة مالن وضالع خطالط لتطالوير 

 .مؤسساتهم

ونموذج لتوفير  األداءمصفوفة لتقييم  من خالل إطاراً لجمع البيانات النوعية(HEICAT) يوفر

من قبل كل من  عمالهالتغذية المسترجعة والتي تحدد مفاصل نقاط القوة والضعف. ويمكن است

 أوالمؤسسات العامة والخاصة أو من قبل الجامعات في مختلف التخصصات سواء كانت علمية، 

 ية.مهنية، أو فن

 

 

 

 

 

 

  3 ملحق رقم

  من قبل منظمة ايركس األنبارتقرير التقييم الذاتي لجامعة 
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  داعش.توجد لدى الجامعة خطة ورؤية استراتيجية حتى قبل   

  أهداف  ال تدعمكل مرافق الجامعة والعديد من الممارسات المؤسسية  ال تشملالخطة بشكلها الحالي
 الجامعة.

  غير معروفة على نطاق واسع خارجيالخطة . 

   العديد من القضايا المحورية مثل  بنظر االعتبارالخطة وضعت في ظروف مختلفة تماماً ولم تأخذ
 التدهور االقتصادي والتغيرات السياسية.

 واضحة وليست قابلة للقياس. هداف والغايات غيراأل  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمحاور التقييم المعتمدة األنبارتائج التقييم الذاتي لجامعة ن
 
    HIECAT وفقا

  محور المهمة والرؤية والتخطيط االستراتيجي

  IREXمالحظات 
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 البيانات بشكل صحيح في صنع القرار. عملالجامعة حالياً ال تست 

 ملفات ورقية فقدت اغلبها بعد سيطرة داعش على الجامعة.ال ذات البيانات 

 النس  الورقية صعبة االستعرا  بشكل كامل كمصدر معلومات.ن أ فضالً عن 

  .هناك قلق فيما يتعلق بخصوصية البيانات 

  ملفات لتتبع الطالب في الخطوات القادمة. ال يوجدو نظام لتتبع الخريجين ال يوجدفي الوقت الحالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األداءمحور البحث وبيانات 

  IREXمالحظات 
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  رغم الدمار والتخريب الحاصل بسبب داعش. األكاديميأقوى محور لدى الجامعة هو المحور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محور العمليات االكاديمية

  IREXمالحظات 
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 .الوزارة تسيطر على عملية قبول الطلبة في الجامعات من خالل نظام مركزي 

 ن يكون للطالب حق االختيار.أع من الالمركزية وعطاء نوإ عاله، يفضلأالنقطة  فضالً عن 

 و تسهيالت خاصة بهم.أجات الخاصة من ناحية وجود مرافق ي اهتمام بذوي االحتياأ ال يوجد 

  ي دور في العملية المؤسسية.أليس للطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محور الطالب وخريجي الجامعة

  IREXمالحظات 
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  لى نقطة تواصل مع المجتمع الدولي والمحلي لتسهيل االتصال بالشركاء المحليين إالجامعة بحاجة

 والدوليين. 

 ن يكون لها دور بارز في قيادة االستقرار.أر الجامعة ضعيف في المجتمع ويجب دو 

 ممثلين عن المجتمع في بحوث مشتركة.  إلشراك اً وضع المختبرات والبنى التحتية يخلق تحدي 

  هناك حاجة لوضع خطوط عريضة للكليات من شأنها توجيه كيفية التواصل لتطوير العالقات
 الخارجية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــة  ــــات االكاديمي ــــرات والعالق ــــادل الخب ــــور تب مح

 والخارجية

 

  IREXمالحظات 
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  المؤسسة واستراتيجيتها.ة ورؤيشكال مع مهام بأي شكل من األ طالقاً إالمرافق ال تمت بصلة 

  بعد الدمار. وال سيمالى تحسين وتطوير إالبنى التحتية للجامعة بحاجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محور المرافق والمعدات والموارد التعليمية

  IREXمالحظات 
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 .الجامعة ضعيفة في مجال البحث العلمي 

 .وجود ثغرات في البنى التحتية لدعم البحث العلمي 

 .تفاقم الثغرات وتقصير كبير زاد وتفاقم بعد داعش 

  البحث وتحديد مصادر الدعم المالي للبحث العلمي. إلدارةعدم وجود مكتب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محور المرافق والمعدات والموارد التعليمية

  IREXمالحظات 
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  4 ملحق رقم

المزمـع إنجازهـا خـالل  األنباروالمشاريع المتوقفة ومشاريع مستقبلية لجامعة  تأهيلالمشاريع 

 2025الى  2020فترة من 

 

  التربية االنسانية /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

  علومال /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

  التربية للعلوم الصرفة /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 عالمشاري

تأهيالالالل بنايالالالة عمالالالادة 
 الكلية

تأهيالالالالل بنايالالالالة كليالالالالة 
التربيالالالالالالالالالة للعلالالالالالالالالالوم 

 االنسانية

انشالالالالالالالالالالالاء نالالالالالالالالالالالالادي 
للتدريسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليين 

 والطالب 

القاعالالالالالالالالات انشالالالالالالالالاء 
 مركزيالالالالةالدراسالالالالية 
 للكلية

انشالالالالالالاء مختبالالالالالالرات 
( 50سالالالمعية سالالالعة )
( مالالع 6طالالب عالالدد )

مكاتالالب اداريالالة عالالدد 
وخالالدمات عامالالة ( 6)

 (2عدد )

 انشالالالالالالالالالاء المكتبالالالالالالالالالة
 للكلية مركزية

تأهيالالالالالالالالل الحالالالالالالالالدائق 
 والساحات

تأهيالالالالالالالالل مسالالالالالالالالقفات 
والحالالالالدائق ممالالالالرات 
 قرب الكلية

تأهيالالالالالالالالل واعمالالالالالالالالار 
قاعات دراسالية عالدد 

(8 ) 

  

 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 عالمشاري

تأهيل سطح كلية 
 العلوم

انشاء بناية عمادة 
 كلية العلوم

 تأهيل مختبرات
 الكلية

بناية انشاء 
كلية مختبرات 
 العلوم

انشاء نادي 
للتدريسيين 
 والطالب

 انشاء المكتبة
 للكلية مركزية

تأهيل واعمار 
 دراسيةقاعات ال

 1للكلية بناية 

تأهيل مسقفات 
والحدائق ممرات 

 قرب الكلية

قاعات ال توسيع
للكلية بناية  دراسية
2 

   اجهزة مختبرية

تأهيل نادي كلية 
 العلوم

مشروع منظومات 
الطاقة الشمسية  
لمختبرات كلية 
 العلوم

تجهيز حاسبات 
وأجهزة مرئية / 
 داتا شو

   

 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 عالمشاري

تأهيالالالل بنايالالالة عمالالالادة 
 الكلية

تأهيالالالالالل بنايالالالالالة كليالالالالالة 
التربيالالالالالالالالالة للعلالالالالالالالالالوم 

 الصرفة

انشاء بناية مختبرات 
 العلوم الصرفةكلية ل

انشالالالالالالالالالالالالاء نالالالالالالالالالالالالادي 
 للتدريسيين والطالب 

 انشالالالالالالالالالالاء المكتبالالالالالالالالالالة
 للكلية مركزية

القاعالالالالالالالالالات انشالالالالالالالالالاء 
 مركزيالالالالالةالدراسالالالالالية 
 للكلية

تأهيالالالالالالالل مختبالالالالالالالرات 
 الكلية

تأهيالالالالالالالالل مسالالالالالالالالقفات 
والحالالالالالدائق ممالالالالالرات 
 قرب الكلية

القاعالالالالالالالالالات انشالالالالالالالالالاء 
 مركزيالالالالالةالدراسالالالالالية 
 للكلية

   اجهزة مختبرية

تجهيالالالالالالالز حاسالالالالالالالبات  
وأجهالالالالالالزة مرئيالالالالالالة / 

 داتا شو
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  الطب /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

  القانون /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

  المعلومات وتكنلوجيا الحاسبات علوم كلية / األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

  العلوم االسالمية /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

تأهيل واجهالات القسالم 
الالالالالداخلي للطالبالالالالات / 
 المجموعة الطبية

اعالالالادة انشالالالاء ملحالالالق 

بناية االقسالام الداخليالة 

 لكلية الطب

انشالالالاء قاعالالالة مدرجالالالة 

 للمجموعة الطبية       

القاعالالالالالالالالالات انشالالالالالالالالالاء 

ومختبالالرات الدراسالالية 

 للكلية

 انشالالالالالالالالالالالاء المكتبالالالالالالالالالالالة
 للكلية مركزية

انشالالالالالالالالاء نالالالالالالالالادي 
للتدريسالالالالالالالالالالالالالالاليين 

 والطالب 

المستلزمات التشغيلية 
 لكلية الطب

تنفيالالالذ شالالالبكة الطالالالرق 

والساحات  والمماشي 

واسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتعالمات 

 المجموعة الطبية 

تأهيل مختبالرات كليالة 

 الطب

 مختبريالالالالالالالالة اجهالالالالالالالالزة

 وطبية

 مختبريالالالالالالالالة اجهالالالالالالالالزة

 وطبية

المسالالالالالالالالالالالالالتلزمات 
التشالالالالغيلية لكليالالالالة 

 الطب

 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع
تاهيالالالالل عمالالالالادة كليالالالالة 

 القانون
تأهيالالالالالالالالالل مسالالالالالالالالالقفات 

والحالالالدائق ممالالالرات و
 قرب الكلية

تأهيالالالالالل بنايالالالالالة كليالالالالالة 
القالالالالالالالالانون والعلالالالالالالالالوم 

 السياسية

 انشالالالالالالالالالالاء المكتبالالالالالالالالالالة
 للكلية مركزية

المسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتلزمات 
  للكليةالتشغيلية 

تجهيالالالالز حاسالالالالبات 
وأجهالالالزة مرئيالالالة / 

 داتا شو

 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

تأهيالالالالالل بنايالالالالالة كليالالالالالة 
 الحاسوب

تجهيالالالالالالالز حاسالالالالالالالبات 
وأجهالالالالالالزة مرئيالالالالالالة / 

 داتا شو

تأهيالالالالالل بنايالالالالالة قسالالالالالم  
أنظمالالالالالالالالالة شالالالالالالالالالبكات 
 الحاسوب  بكلية

توسيع وتأهيل مبالاني 
 الكلية

 انشالالالالالالالالالالاء المكتبالالالالالالالالالالة
 للكلية مركزية

انشالالالالالالالالالالالالاء نالالالالالالالالالالالالادي 
 للتدريسيين والطالب 

تأهيالالالالالالالالل مسالالالالالالالالقفات  
والحالالالدائق ممالالالرات و

 قرب الكلية

المسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتلزمات    
  للكليةالتشغيلية 

 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

وصالاليانة ابنيالالة تاهيالالل 
كليالالالالالالالالالالالالة العلالالالالالالالالالالالالوم 

 2 االسالمية

تأهيالالالالالل ابنيالالالالالة كليالالالالالة 
العلوم االسالالمية فالي 
 الموقع الجامعي

توسيع وتأهيل مبالاني 
 الكلية

تجهيالالالالالالالز حاسالالالالالالالبات 
وأجهالالالالالالزة مرئيالالالالالالة / 

 داتا شو

المسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتلزمات 
  للكليةالتشغيلية 

انشاء مجاميع صحية 
 خارجية

تأهيالالالالالالالالل مسالالالالالالالالقفات  
والحالالالدائق ممالالالرات و

 قرب الكلية

    تأهيل عمادة الكلية
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  الهندسة /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

  طب االسنان /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

  الزراعة /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

انشالالالالالالالالاء القاعالالالالالالالالات 
لكليالالالالالالالالة الدراسالالالالالالالالية 

 الهندسة الكيميائية

تأهيالالالالالالالالالالل الجنالالالالالالالالالالال 
االداري فالالالالالالي قسالالالالالالم 
الميكانيالالالالالك / طالالالالالابق 

 اول

انشالالالاء بنايالالالة هندسالالالة 
 السدود

 انشالالالالالالالالالالاء المكتبالالالالالالالالالالة
 للكلية مركزية

انشالالالاء بنايالالالة هندسالالالة 
 الطرق

انشالالالالالالالالالالالالاء نالالالالالالالالالالالالادي 
 للتدريسيين والطالب 

تأهيالالالالالالالالالالل الجنالالالالالالالالالالال 
االداري فالالالالالالي قسالالالالالالم 

 المدنية الهندسة

تأهيل سالقف الالورش 
الهندسالالالالالالالالية/ قسالالالالالالالالالم 

 الميكانيك

 مستلزمات تشغيلية اجهزة مختبرية مستلزمات تشغيلية مستلزمات تشغيلية

تأهيالالالالالالل مختبالالالالالالالرات 
 الكلية

تأهيالالالالالالالالل مسالالالالالالالالقفات 
والحالالالدائق ممالالالرات و

 قرب الكلية

    اجهزة مختبرية

 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

انشالالالاء ابنيالالالة العمالالالالادة 
والقاعالالالالات الدراسالالالالية 
 في كلية طب االسنان

توسيع وتأهيل مباني 
 )النادي( جامعة

تنفيالالالذ شالالالبكة الطالالالرق 
والسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاحات  
والمماشي لكلية طب 
االسالالالالالالنان واألبنيالالالالالالة 

 الجديدة

انشالالاء قاعالالة مدرجالالة 

 للمجموعة الطبية       

 انشالالالالالالالالالالاء المكتبالالالالالالالالالالة
 للكلية مركزية

انشالالالالالالالالالالاء قاعالالالالالالالالالالات 
كليالالة طالالب لمختبريالالة 
 االسنان

بناية كلية  طب تاهيل 
 االسنان

    اجهزة مختبرية مستلزمات تشغيلية

 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

 بنايالالالالة انشالالالالاء إعالالالالادة
 لكليالالة الالالداخلي القسالالم
 الزراعة

اعالالالالادة تأهيالالالالل بنايالالالالة 
 المختبرات العلمية

 
تجهيالالالالالالالالالز اجهالالالالالالالالالزة 
وبينجالالالالات مختبريالالالالة 
 ومستلزمات تشغيلية

تنفيالالالذ شالالالبكة الطالالالرق 
والسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاحات  
والمماشالالالالالالالي لكليالالالالالالالة 
الزراعالالالالالة واألبنيالالالالالة 

 الجديدة

انشالالالالاء معامالالالالل كليالالالالة 
بنايالالالة  الزراعالالالة انشالالالاء

معمالالالالالل االلبالالالالالان مالالالالالع 
تجهيالالالالالالالالالز األجهالالالالالالالالالزة 
للمعمالالالل مالالالع مشالالالروع 
 الفطر الغذائي االبي 

 انشالالالالالالالالاء المكتبالالالالالالالالة
 للكلية مركزية

مختبالالرات  انشالالاء بنايالالة
الدراسالالالالالية  والقاعالالالالالات

 لكلية ل

 بنايالالالالة انشالالالالاء إعالالالالادة
 الدراسالالالالالالية األقسالالالالالالام
 الزراعة لكلية

اعالالالادة انشالالالاء سالالالياج 
كليالالة وانالالارة محالاليط ال

الكليالالالالالالالالة والطالالالالالالالالرق 
 الداخلية

 مسالالالتلزمات تشالالالغيلية
 لألقسام الداخلية

تجهيالالالالالالالز اجهالالالالالالالزة  
 وبينجات

 

تأهيالالالالالالالالالالالالل قاعالالالالالالالالالالالالة 
المالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالؤتمرات 

 المركزية

انشالالالالاء بنايالالالالة نالالالالادي 
 كلية الزراعة
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  واالقتصاد االدارة /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

  اآلداب /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

  القائم-التربية /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع
بنايالالة القاعالالات  انشالالاء

الدراسالالالالالالالالالية لكليالالالالالالالالالة 
 االدارة واالقتصاد

تاهيالالالالالالالالل واجهالالالالالالالالات 
 عمادة الكلية 

تأهيالالالالالالالالالل مسالالالالالالالالالقفات  مستلزمات تشغيلية
والحالالالدائق ممالالالرات و

 قرب الكلية

 انشالالالالالالالالالالاء المكتبالالالالالالالالالالة
 للكلية مركزية

انشالالالالالالالالالالالالاء نالالالالالالالالالالالالادي 
 للتدريسيين والطالب 

 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

انشالالالالالاء ابنيالالالالالة كليالالالالالة 
اآلداب / بناية النادي 

 الطالبي

تأهيالالالل مبنالالالى عمالالالادة 
 كلية اآلداب

تأهيالالالالالالالالالل مسالالالالالالالالالقفات 
والحالالالدائق ممالالالرات و

 قرب الكلية

انشاء مجاميع صحية 
 خارجية

انشالالالالالالالاء مختبالالالالالالالرات 
وقاعالالالالالات الدراسالالالالالية 

 كليةلل

تجهيالالالالالالالز حاسالالالالالالالبات 
وأجهزة مرئية / داتالا 

 شو

انشالالالاء بنايالالالة األقسالالالام 
كليالالالالالة  2الدراسالالالالالية /
 اآلداب

تأهيالالالالل مبنالالالالى كليالالالالة 
اآلداب القاعالالالالالالالالالالالالالالات 

 1الدراسية/

تجهيالالالالالالالز حاسالالالالالالالبات  مستلزمات تشغيلية
وأجهزة مرئية / داتالا 

 شو

تجهيالالالالالالالالالالز اجهالالالالالالالالالالزة  
 وبينجات

 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

سالالالياج حالالالول مجمالالالع 
الكليالالالالات فالالالالي القالالالالائم 
 المرحلة االولى

انشالالالالاء سالالالالياج حالالالالول 
مجمالالالع الكليالالالات فالالالي 
 القائم  المرحلة الثانية

اعالالالالادة انشالالالالاء بنايالالالالة 
عمالالالادة كليالالالة التربيالالالة 

 في القائم

انشالالالاء بنايالالالة االقسالالالام 
للطالبالالالالالات الداخليالالالالالة 

لكليالالالالالة التربيالالالالالة فالالالالالي 
 القائم

اعالالالالادة انشالالالالاء بنايالالالالة 
القسالالالم العلمالالالي لكليالالالة 
 التربية في القائم

 انشالالالالالالالالالالاء المكتبالالالالالالالالالالة
 للكلية مركزية

اعالالالالادة انشالالالالاء بنايالالالالة 
القسالالالم العلمالالالي لكليالالالة 
 التربية في القائم

تنفيالالالذ شالالالبكة الطالالالرق 
والسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاحات  

والبنالالالالالى  والمماشالالالالالي
لكلية واألبنيالة  التحتية
 الجديدة

تجهيالالالالالالالز حاسالالالالالالالبات 
وأجهزة مرئية / داتالا 

 شو

انشالالالالالالالالالالالالاء نالالالالالالالالالالالالادي  مستلزمات تشغيلية 
 للتدريسيين والطالب 

اعالالالادة انشالالالاء بنايالالالة  
االقسالالالالالالالام الداخليالالالالالالالة 
الطالب لكلية التربيالة 

 في القائم

    مستلزمات تشغيلية 

 



 

 

 

 

 2026-2021األنبار استراتيجية جامعة |  68

 2026-2021 الخطة االستراتيجية

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حديثة-التربية /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

  الصيدلة /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

  العلوم التطبيقية / هيت /كلية األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

   بناتالخطة الخمسية لجامعة االنبار /كلية التربية 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

انشالالالالالاء بنايالالالالالة القسالالالالالم 
 الداخلي / حديثة  

مختبالالالالالالالرات انشالالالالالالالاء 
والقاعالالالات الدراسالالالية 
لكليالالالة تربيالالالة اسالالالاس 

 حديثة

مسالالالتلزمات تشالالالغيلية 
 واجهزة مختبرية

تنفيالالالذ شالالالبكة الطالالالرق 
والسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاحات  

والبنالالالالالى  والمماشالالالالالي
لكلية واألبنية  التحتية
 الجديدة

انشالالالالالالالالالالالالاء نالالالالالالالالالالالالادي 
 للتدريسيين والطالب 

 انشالالالالالالالالالالاء المكتبالالالالالالالالالالة
 للكلية مركزية

 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

قاعالالالالة كليالالالالة تأهيالالالالل 
 الصيدلة

مشروع تأهيل سالياج 
 كلية الصيدلة

انشالالالالالالالالالالالالاء بنايالالالالالالالالالالالالة 
المختبالالالالرات والبيالالالالت 
الحيالالالالالالالالواني لكليالالالالالالالالة 

 الصيدلة

انشالالالاء بنايالالالة عمالالالادة 
 كلية الصيدلة

انشالالالالالالالالالالالالاء نالالالالالالالالالالالالادي 
 للتدريسيين والطالب

انشالالالالالالالالالالاء المكتبالالالالالالالالالالة 
 مركزية للكلية

توسالالالاليع ابنيالالالالة كليالالالالة  
 الصيدلة

تأهيالالالالالالالالل مسالالالالالالالالقفات   
والحالالالدائق ممالالالرات و

 قرب الكلية

 

 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

تأهيل االقسام 
 الداخلية في هيت

تجهيز حاسبات 
وأجهزة مرئية / 

 داتا شو

تأهيل كلية العلوم 
هيت  التطبيقية
 ومختبراتها

وملحقات خاصة بها 
 اخرى  

اجهالالالزة ومسالالالتلزمات  انشاء اقسام داخلية
 تشغيلية

نالالادي مكتبالالة وانشالالاء 
 للتدريسيين والطالب

 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

إعالالادة انشالالاء األقسالالام 
الدراسالالالالالالالالية لكليالالالالالالالالة 

 التربية للبنات

اعالالالالادة انشالالالالاء بنايالالالالة 
مكتبالالالة كليالالالة التربيالالالة 

 للبنات

اعالالالالادة انشالالالالاء بنايالالالالة 
كليالالالة التربيالالالة عمالالالادة 
 للبنات

تأهيالالالالالالالالل مسالالالالالالالالقفات 
والحالالالدائق ممالالالرات و

 الكلية

انشالالالالالالالاء مختبالالالالالالالرات 
وقاعالالالالالالات دراسالالالالالالية 

 للكلية

اجهالالالزة ومسالالالتلزمات 
 تشغيلية

اجهالالالزة ومسالالالتلزمات  
 تشغيلية
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   التربية البدنية وعلوم الرياضة الخطة الخمسية لجامعة االنبار /كلية

    رئاسة الجامعة واقسامها / األنبارالخطة الخمسية لجامعة 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

صالالالالالاليانة  ارضالالالالالالية 
القاعالالالالالة الرياضالالالالالية 
لكلية التربيالة البدنيالة 
وعلالالالالالالوم الرياضالالالالالالة 

 )الطالبات(

تأهيل واجهات بنايالة 
القسالالم العلمالالي لكليالالة 
 التربية الرياضية

أنشالالاء سالالاحة وقالالوف 
السالالالالالالاليارات لبنايالالالالالالالة 
األقسام العلمية لكلية 
 التربية الرياضية

نالالالالالالالالالالالادي انشالالالالالالالالالالالاء  انشاء مسبح الكلية
للتدريسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليين 

 والطالب

انشالالالالالالالالالاء المكتبالالالالالالالالالة 
 مركزية للكلية

تأهيالالالالالالالل واجهالالالالالالالات  انشاء ملعب الجامعة
 القاعة المغلقة

تأهيالالالالالالالالل مسالالالالالالالالقفات 
والحالالالدائق ممالالالرات و

 الكلية

   

 

 الفقرة
 السنة

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 المشاريع

تأهيالالالل بنايالالالة النالالالادي 
 المركزي

 

االعمالالالالالال التكميليالالالالالة 
ألبنيالالالالالالالالالالة رئاسالالالالالالالالالالة 

 الجامعة

انشالالاء بنايالالة مديريالالة 
 االقسام الداخلية

انشالالالاء بنايالالالة مركالالالز 
 والطاقةبحوث 

انشالالالاء بنايالالالة مركالالالز 
 التعليم المستمر  

انشالالالاء بنايالالالة مركالالالز 
 االنبالالالالالالالالالار بحالالالالالالالالالوث

للدراسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات 
 ةاالستراتيجي

بنايالالالالة إعالالالالادة انشالالالالاء 
مركالالالالالالز الحاسالالالالالالوب 
وتكنلوجيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 

 المعلومات

بنايالالالالالالالالالالالالة اكمالالالالالالالالالالالالال 
المختبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرات 

 المركزية

تأهيالالالالالالالالالالالالل ابنيالالالالالالالالالالالالة 
ومسالالالالالقفات وسالالالالالياج 
النقالالالل واالليالالالات فالالالي 
 الموقع الجامعي

بنايالالالالالالالالالة المخالالالالالالالالالازن 
 المركزية

بنايالالالالالالالالالالة االقسالالالالالالالالالالام 
 الداخلية

انشالالالاء بنايالالالة مركالالالز 
بحالالالالالالالالوث طرائالالالالالالالالق 

 التدريس

تأهيل بنايالة المسالاعد 
 العلمي

مشالالالالالالالالروع اعالالالالالالالالداد 
الدراسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات و 
التصالالالالاميم لشالالالالبكات 
ومحطالالالالالالات الضالالالالالال  
والمعالجالالالالالالالة لميالالالالالالالاه 
الصالالالالالرف الصالالالالالحي 
واالمطالالالالالار وشالالالالالبكة 
الحريالالالالالالالالق والمالالالالالالالالاء 
الصالالالالافي ومنظومالالالالة 

 السقي

بنايالالالالالالالالالالة االقسالالالالالالالالالالام 
 الداخلية

مشالالالالالروع مسالالالالالقفات 
 الموقع الجامعي

انشالالالالالاء بنايالالالالالة قسالالالالالم 
 االعمار والمشاريع

بنايالالالالالالالالالالة االقسالالالالالالالالالالام 
 الداخلية

موقالالالالالالف سالالالالالاليارات -
 قاعة الشهداء

تأهيالالالالالالالالل مخالالالالالالالالازن -
  رئاسة الجامعة

رفالالع واعالالادة انشالالاء -
محطالالالة الضالالالال  فالالالالي 
موقالالع الحميالالرة  مالالع 
 مد جزء من االنبوب

تأهيالالالالالالالل المالعالالالالالالالب 
 الخماسية

مركالالالز انشالالالاء بنايالالالة 
حو  اعالي  بحوث
 الفرات

مشالالالالالالالروع تجهيالالالالالالالز 
 المختبر الحقلي

انشالالالالالاء بنايالالالالالة قسالالالالالم 
 الصيانة والخدمات

تطوير شبكة الطرق 
والممرات والحالدائق 
والسالالالاحات ومالالالدخل 
 الجامعة الجديد

الطريالالالالالالالالق  تأهيالالالالالالالالل
 الحولي وشبكة النقل

  

صيانة وتأهيل انالارة 
الطريالالالالالالق الحالالالالالالولي 
وتجهيالالالالالالز ونصالالالالالالب 

منظومالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة                            
الكاميرات الحراريالة 
 في الموقع الجامعي

انشالالالالالالالالالاء مخالالالالالالالالالازن 
الرئاسالالالالالة واالقسالالالالالام 

ومخالالالالالازن الداخليالالالالالة 
 الصيانة

بنايالالالالالالالالالالة االقسالالالالالالالالالالام 
 الداخلية

بنايالالالالالالالالالالة االقسالالالالالالالالالالام 
 الداخلية

  

 تأهيل الشالل   
البحيالالرة القريبالالة مالالن 

 كلية القانون

البوابالالالة االلكترونيالالالة 
 للجامعة

انشالالالالالالالالالاء سالالالالالالالالالاحات 
 والمدخل الجنوبي

انشالالاء شالالبكة السالالابلة 
داخالالالالالالالالالالل الموقالالالالالالالالالالع 

 الجامعي
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 5 ملحق رقم
 

  هداف البرنامج الحكوميأ

 
دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية كهدف ومؤشر  اعتبار .1

 ن يقدم كل رئيس جامعة جدوالً ألجودة التعليم العالي في العراق ويجب 
 .التصنيفات المهمة العالمية أحدلدخول جامعته في  محدداً  زمنياً 

 
من  اعتماد توأمة حقيقية للجامعات العراقية مع الجامعات العالمية المهمة .2

خالل الدراسة وتدريب المشتركين وتبادل وسائل االختبار ومخرجات البح  
 .مور الجوهريةالعلمي المشترك وغير ذلك من األ

 

بحا  كاديمية واألجواء األشاعة األإتقدم الوزارة خططها لخفض الترهل و .3

و أوالحياة الجامعية ورفع المستويات العلمية والسعي للتعاقد مع الدول 

 .عمالاأل إلنجازالشركات 
 

هلية بمعايير وجودة عالمية وتشجيع التشجيع على تأسيس الجامعات األ .4

دخال التعليم عن بعد، ووضع الجامعات إالتعليم الموازي في الجامعات و

غير  جازة الجامعاتإ إللغاءو أالحالية تحت االختبار سواء لرفع المستوى 

 الجادة التي تستهدف إصدار الشهادات بدون مقومات علمية جامعية.
 

تشجيع االستثمار في توسيع الكليات الحكومية ورفع مستوياتها العلمية  .5

جنبية و الجامعات األأجنبي كاديمية من قبل القطاع الخاص العراقي واألواأل

لتحسين الوضع  مساعداً  و الجامعة الحكومية نظيراً أبحي  تصبح الكلية 

  .التعليمي وتوفير النفقات من خارج موازنة الدولة
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 لألسباب:لمية المكررة على مستوى الجامعة قسام الع: تقنين األالهدف

 التدريسي.تعزيز وفرة المالك  .1

 المختبرات.تعزيز جودة  .2

 والتخصيصات.االقتصاد فـي النفقات  .3

 التطوير.مكانيات إزيادة القدرة فـي  .4

 الجامعة.فـي التخصص المعني على مستوى  التدريساتمسؤولية عن التحمل القسم العلمي  .5

 الحيالالاة،علالوم  نكليزيالة،اإلاللغالة  القالالرآن،علالوم  العربيالة،اللغالة  الجغرافالالـية، التالاري ، المشالمولة:قسالام األ

 الرياضيات. الفـيزياء، الكيمياء،

ن ال يعالد القسالم أعلالى  الجامعالة،عدم تكرار القسم العلمي ألكثر من مرة واحدة على مستوى  التوصية:

 .ظرة فـي كليات التربيةقسام المنايات العلوم واآلداب مكرراً مع األعلى مستوى كل

 

 

 

 

 

 للطلبة.ضافـية وخيارات إتوفـير فرص  :الهدف

 :الكليات المقترحة

ندة التالالي فالالـي الجامعالالة وعلالالى غالالرار كليالالة العلالالوم الطبيالالة المسالالا مسالالاندةكليالالة العلالالوم الطبيالالة ال .1

 .مريكية فـي جنين ، الجامعة الهاشمية والجامعة االردنية العربية األ

 :وتشمل التخصصات الطبية المهنية الدقيقة والنادرة

 شعةاأل 

  التمري 

 سنانصناعة األ 

 سنانصحة األ 

  سنان(.أممر  )سنان أمساعدات طبيب 

 6 ملحق رقم
 

  زقسام والمراكجامعة فيما يخص محور الكليات واألهداف الأ

 :
 
   قسام العلميةاأل تقنينأوال

:
 
  استحداث كليات جديدة ثانيا
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 التخدير 

 التحليالت المرضية 

 العالج الطبيعي الوظيفـي 

 صحة البيئة والمجتمع 

 العلميةقسام األ

 الصحة العامة والبيئة 

 قسم التحاليل الطبية 

 قسم التصوير الطبي 

   قسم العالج الطبيعي 

 كلية السياحة واآلثار .2

 كلية التمري   .3

 

 

 

 
 

 التعمق فـي التخصص :الهدف

 قسام المعنية:األ

 كلية العلوم السياسية فيقسم العلوم السياسية  .1

 .اإلعالمكلية  في اإلعالمقسم  .2

 

 

 

 نشر خدمات استشارية للمجتمع ودوائر الدولة والقطاع الخاص :الهدف

 :المراكز المشمولة

 مركز دراسات الصحراء .1

 بحوث الطاقة المتجددةمركز  .2

 مركز الدراسات االستراتيجية .3

 عالي الفراتأمركز تنمية حو   .4

 

:
 
  لى كلياتإبأقسام علمية حالية  االرتقاء ثالثا

:
 
المراكــز العلميــة الحاليــة واســتحداث محطــات طرفـــية تغطــي الرقعــة الجغرافـــية  تطــوير رابعــا

  المشمولة
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مالن فالرص  أكبالررقعالة جغرافالـية وتوفالـير قالدر  أكبالرنشر المؤسسالات العلميالة والتعليميالة علالى  :الهدف

 التعلم

 عالي الفرات فـي المنطقة الغربيةأجامعة  :الجامعات المقترحة

 :الكليات المقترحة

 ساسية / حديثة كلية التربية األ .1

 كلية العلوم التطبيقية / هيت .2

 كلية التربية / القائم .3

 كلية الهندسة المستدامة / حديثة  .4

 حديثة(لى المنطقة الغربية / أرات )ينقل عالي الفأمركز تنمية حو   .5

 و القائمأراعة والنباتات الصحراوية / عنه كلية الز .6

 كلية السياحة/البغدادي .7

:
 
  جامعات تخصصية جديدة )تخصصات غير متكررة( ستحداثا ثالثا


