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 كلمة عميد الكلية 

تخلو من صعوبات وعراقيل   مرت مراحل تأسيس كلية الطب ذي قار بمخاض عسير وكانت البداية ال

هده  المحداف دة من الطلبدة  أبندا حق  تدأكيدد ف    متمثالوتحدديدات و والا الفددا كداا سدددددام  ونبيدل 

والعطدا  وتحييق مموحداتفف ف   يسدددد  ف  كليدة الطدب علل البده وقددر  وكفدا   الدداار التددر  المتفوقين

ناهف ف  كل مداا وف  كل زماا  الطبية و وكما عاهد  التخصدصدات ف   المشدروعةنيل المراتب العلمية  

ومع ف المسدتشدفيات   الدائمينجدارتفف وتفوقفف    ولتأكيد   المسدووليةلتحمل   أهال  أنففوحيث اثبت الجميع 

 األسدددما   وأمامبا  محاف ة ذي قار و ألاتخلو من وجوا    والدولية ال  يةقليمواإلالمحلية    التخصدددصدددية

  فل  األخرىالمحاف ة  ف  كليات الطب   أبنا ن المتخصددصددين م األسدداته الالمعة ف  عالف الطب من  

حدمت الشددعرباا .أوا و ونخص بالهكر أوا  محاف ة ذي قار أمبا اليل علل كفا   وحضددور وميدر   

. أوا جعفر كاظف نعمة . أوا عمراا سدددر  أوا ناج  مالب.أوا عمار مالب الحمدي محمد عل  العيد .

نسددددتمد ا لعزى علل   وانجازاتففوغيرهف كثيرو ففوال  مبعث فخرنا واعتزازنا  ومن سدددديرتفف    حبيب 

 البه  والعطا  والتطورو

ف  مدديندة   وجواهدا إال أا  2003ف  كدانوا الثدان     تدأسدددديسددددفدامنده سددددندة  17ا كداا عمر كليتندا  هوإ

الحضددار  السددومرية سددتبيل اائما مبعث فخرنا وحافزا نحو   –عرففا العالف   حضددار  أقدىاحتضددنت  

 تحييق التيدى والتطور ف  مفاصل العملية التربوية والعلمية  المختلفةو

ة وضددددمداا توعيدة الطلبدة ليدد مثدل حرك كليتندا علل التطوير والتحدديدث ف  العلميدة التربويد     

ما كانت ال روا الت  واجفناها  كجز  من بلدنا ليتنا معالف سدياسدية ثابتة لف ترير مفالمتخرجين من ك

 الحبيب صعبة وقاسية  و

أا ضددماا توافق من مناهجنا الدراسددية  وبر امجنا التدريسددية مع احدا المناهت المعتمد  ف  كليات 

سبيلنا نحو تحييق االهداا يث لفعالية وف  اقرب فرصه ممدنه كاا  مب العالف المتيدى وتطبيق اي تحد 

ورسدوخه ومسدتيبله من ماضد    حجمهيتنا وبنا  اسدف هها الصدرا العلم  الخالد الهي يسدتمد  العامة لدل

احتضدددنت الحضدددار  االولل ف  العالف الت  علمت البشدددرية اليرا   الدتابة و   تالهه  المدنية العريق  

را ابنا     بدل ماالمل  هاومن حاضددر قدمو   يجين وملبة بدل ماتدريسدديين وخر  هه  الدلية من  يشددف

 من تضحيات وتفاا مخلص ف  سبيل جعل هه  الدلية صرحأ علميأ مرموقأو

 وشفدت كلية مب ذي قار تطورا ملحوظا تمثل ف  

سدددنة منه فرع  11وليصدددل الل 2004ف  سدددنة   5علمية ) كاا عداها الفروع  كامل الافتتاا   و1

2007 ) 

تدريسد  من حملة الشدفااات العليا ولدافة   100ة ف الدليحيث تضد   كفواسدتيطاب كاار تدريسد    و2

الدلية  علل  من كاارمبا   األ ات العلمية وكما حصددل عشددر األلياب االختصدداصددات ولدافة  

 ليب مبيب استشاري 

 المختبرية والعلمية   جفزتجفيز مختبرات الدلية بأحداا األ و3

 طر يالدلية ف  النشامات العلمية ااخل وخارج الومساهمة  و4

 زياا  النشام البحث  والترقيات العلمية  و5

 كهلك مساهمة الدلية ف  مختلف نشامات خدمة المجتمع المدن  و  و6

وقطعدت كليدة مدب ذي قدار شددددومداع متيددمدا علل مريق االعتراا بفدا اوليدا عن مريق برندامت 

 وعمدا  كليات الطب العراقية وبأشراا من مة الصحة العالميةاالعتمااية الهي يتبنا  لجنة 
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ليد تمت كتابة هها الدليل من اجل التعريف بفه  الموسددددسددددة العلمية الرائد  ف  مختلف االوجة و      

ليرسدف هها الدليل ف  أعيندف الصدور  المشدرفة الت  تسدتحيفا كلية الطب م جامعة ذي قار ويحدا نيطة 

ري لدل من   سداهف من التطور والتيدى واليسدعن  االاا اقدى خالص شددري وتيدي االنطالق نحو مزيد 

مة ومسدددديرتفا الزاهر  من تدريسدددديين وموظفين بمختلف ف  وصددددو  كليتنا الل هه  المرحلة المتيد 

 عناوينفف وتخصصاتفف حيث كانوا بحق شموعا تحترق ف  سبيل العلف لطالبية 

 وهللا ول  التوفيق                                          
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   المقدمة

والتينية  العلمية المعرفة ميااين ف  مختلف اليوى العالف ويشفدها دها فشللتحوالت الدبير  الت   كاا

وغيرها االثر الدبير ف  االنفتاا الموسس  الواسع واالمالع المتباا  علل كافة  االتصاالت ثور  و

ضرور   الف المتيدى ,  الت  يشفدها العالمتسارعة  التطورات    ت مواكبةأصبح  الن ف االاارية المتبعة و لها

. ولف ضمن المسار الطبيع  لتطور االاار  واسترال  الموارا  حتمية لضماا البيا  واالستمرارو  زمةال

 بعد االا ,  نفس الثمار المرجو توت  ل الت  نجحت موا  العيوا السابية تعد أساليب اإلاار  التيليدية 

االاار   ب ومناهتتطور أسالي بات مع تعييد الحيا  وزخف التطور الحاصل ف  شتل نواحيفاو  ليد 

 و  صفة البد منفا النمطيةعن  ومراجعتفا بين حين واخر لالبتعاا بفا   وتريرها وتحديثفا

ف   كما كاا التطور المتسارع جعل التخطيط االستراتيج  ال يتف لسنوات ممتد  كثيرا ف  المستيبل اا 

ه  االنسب   (صلخمسة سنوات كحد أق) بل اصبحت المراجعات الدورية ولمديات قصير  .السابق

ً لطبيعة لهلك ظفرت الموسسة وتسلسل االولويات فيفا لخصوصيتفا ,  لخططفا الموضوعة . ووفيا

ومتطلباته و واصبحت الموسسات  بنية المجتمع  تلبيةعلل  قاار  الحاجة الملّحة الا تدوا الخطط

ة ونيل المعرفة والتينيات  بعملية مواكبة التطورات العالمي ه  المعنية األولل  اي مجتمع فاالكاايمية 

إذ تعد  ويال ى مبيعة هه  المجتمعات  ثة ف  الوقت المناسب إلل مجتمعاتفا وتوليففا بالنحو الهيالحدي

  تطبيق الفاعلة ف  تحديث المجتمع وتيدمه كونفا تعمل علل  وات األا بدلياتفا ومعاهدها ه   ةالجامع

ة مزوا  بالثيافة والمعرفة الالزمتين لتسنف مواقع  متعلم  بأجيا له    الدائفها  ورفد والمعارا فيه .    العلوى

اا الموسسة االكاايمية    ووالرق  والتحضررفاهية  ال  مستويات اعلل  قيااته إلل  تضع ف  اولل اعتباراتفا  
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الهي   ذلك البلد العراق    اا   .حلية الوصل بين المجتمع المحل  ومراكز إنتاج المعرفة العالمية  ككانت بهل

قياى حضارات مبتدر  وثيافات منتجة رائد  , كاا له اا ي ل رائد للعلف والمعرفة التاريخ  شفد علل مدى  

والفيمنة علل   ف  مليعة بلداا االرض تحضرا ورفعه لوال توالل االحتالالت الرضة وسرقة ثرواته

ا الل  قراراته من قبل المستعمرين والطامعين و ليد اا للنجب من ابنا  البلد اا ترنو للوصو  ببلدن

 المرتبة الت  يستحق ف  مصاا البلداا المتطور  لندوا جديرين به وبتاريخه المجيدو 
  

 نبذه مختصره عن كلية الطب

لتدوا ثان  كليدة مب ف  المنطية   1992قار عاى  ذي محداف دة   كليدة الطدب ف   إنشددددا مرحت فدر  

ن وزار  تشدداور والتنسدديق بيمن المخامبات وال  أعواىنوبية بعد كلية مب البصددر  ووبعد عشددر  جال

لتسدتيبل الطلبة لعاى   2002صددر قرار بننشدائفا عاى   .وزار  الصدحة  والتعليف العال  والبحث العلم  

حالت اوا اسدتدما  مرافق الجامعة  أحداا وما تالها من   أال اا قياى الحرب   2004-2003  الدارسد 

صددددر قرار وزاري   2003عاى  وعطلت أنشدددا  كلية مب بشددددل خاك و وف  كانوا الثان     عموما

االولل من ملبة  الدفعةاالسدددتعدااات الفتتاا الدلية ف  الموعد الميررو وتف اسدددتيبا     باسدددتفنااجديد 

ويبلغ عدا ملبة الدلية لفها العاى  ومالب ومالبة    50( وبواقع  2005-2004الدلية ف  العاى الدراس  )

 اراسية و( موزعين علل ستة مراحل 1295) 2021-2020الدراس  

سدنوات وويمن  بعدها الخريجين  شدفاا  البدالوريو  6ف  كلية الطب مد  الدراسدة :    مدة الدراسةة

 وف  الطب والجراحة العامة
ف  الدلية هو ن اى سدنوي )فصدل أو  .ونصدف السدنة .فصدل ثان . ن اى الدراسدة :    الدراسةة نظام

 نفائ ( امتحاا
 -فمتين هما:مرحلتين م إللويمدن تيسيف ن اى الدارسة 

الطلبة المحاضدرات الن رية  إعطا سدنوات تشدمل    3وتسدتمر لمد   -:الدراسةة اسسةيسة ةمرحلة   -1

 الطبيةوو ةساسيات العلمياألالالزمة لحصولفف علل المعرفة الن رية الالزمة لففف 

لسدنوات وتتضدمن التدريب السدريري المتزامن مع الدراسدة الن رية   -:  مرحلة الدراسةة الرةريرية -2

 و األخير ا اللثا

يشرلوا الداار التعليم  بشفااات  مختلفةبألياب واختصاصات علمية هنالك حوال  مفة تدريس  

ف   مالب ومالبة 990بلغ العدا الدل  لطلبة الدراسة االولية   ( (تير والدبلوى العال اكتورا  وماجس 

  20لعال  حوال  دبلوى اتير والاما عدا ملبة الدراسات العليا ف  مراحل والماجس:2020م 2019عاى  

 .فةمختلمبية ف  تخصصات علمية ومالب ومالبة 

العديد من المرافق المفمة االخرى الت  ساهمت ف  توفير بيفة علمية وبحثية  الدلية كما ضمت 

ضمت االالا من الدتب والرسائل واالماري  الجامعية والدوريات مثل المدتبة الت   وخدمية للطلبة. 

   شدل ورق  و الدترون المستمر  ب  يدى خدماتفاالعلمية . وه  ت

 . النوااي . والمالعب  الساحات  . الحدائق . الياعات  . ةالمدتب) بالدلية الملحية  المفمة المرافق ومن

   ( المسجد و
 

 المحور االول : المعايير المستخدمة لتقييم واقع كلية الطب  
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بأجرا  التيييف الهات  من خال  المعايير   ضماا الجوا لجنة و الدليةيتف سنوياً ومن خال  مجلس  

 :المتبعة من قبل الموسسة التعليمية والت  تعتبر محدمات اولية للتيييف والجوا  وه  كالتال 

 

 رقم المعيار  عنوان المعيار 

 المعيار االول  الموارد البشرية 

 المعيار الثاني  البنى التحتية 

 المعيار الثالث ( الخدمات البحثية)ة والترجمالبحوث والمجالت العلمية والتاليف 

 المعيار الرابع  ( الهيكل التنظيمي )التنظيم االداري  

 المعيار الخامس  شؤون الطلبة 

 المعيار السادس خدمة المجتمع 

 المعيار السابع  المكتبة العلمية والمعلوماتية 

 المعيار الثامن  التدريس والمناهج التعليمية 

 التاسع المعيار  المالية الموازنات 

 المعيار العاشر أدارة الجودة والتطوير 
 

 المحور الثاني : تحليل الواقع الحالي وقياس فجوة االداء 
تحليل ااا  الموسسة هو جفد ن ام  لوضع المعايير الدمية اليياسية الت  تييس االنجاز ف  ضو  

  الفجو   ضوعة من قبل لييا  بالمعايير المو االهداا التن يمية . وميارنة المتحيق او االنجاز الفعل

فعالة النجاز   الموارا قد استخدمت بدفا   وبطرقواتخاذ الفعل االااري المطلوب للتاكد من اا كل 

 .  االستراتيجية االهداا

  الموارد البشرية: المعيار االول 

داى ترشيد استخل العيل المدبروه    النمو والتنمية ف  جميع الن ف محركاا الموارا البشرية ه  

عيشة هانفة ينعف فيفا الجميع باالمن  علل الوجه االكمل الهي يدفل للبشرية   ت واعمار االرض الثروا

   : وفق االت  كلية الطب  واالستيرار . وسوا يتف تناو  الموارا البشرية ف 

 :التدريسيون .1

  (1رقف ) و . الجد  كلية الطب تُعد الفيأ  التدريسية احدى اهف الركائز االساسية الت  تيوى عليفا 

 . ميارنة بين المتحيق فعالً من الدواار التدريسية والمعيار اليياس  المعتمد يوض  

 

 المتحقق فعالً من الكوادر التدريسية والمعيار القياسي المعتمد  مقارنة بين(  1)الجدول 
 %
 التقييم

 الفجوة
% 

 المعيار
% 

المتحقق من الكادر 
 %التدريسي 

 الفقرة
 
 ت

 1 نسبة حملة لقب استاذ / عدد التدريسيين %17.9=100*17/95 30 (12) سلبي

 %50.5=100*48/95 70 (19.5) سلبي
استاذ مساعد/ عدد  +استاذ نسبة حملة لقب

 التدريسيين
2 

 3 نسبة حملة الدكتوراه %94.7=100*90/95 80 14 ايجابي

 %59=100*56/95 60 (1) سلبي
–  11نسبة التدريسيين ضمن فئة الخدمة 

 سنة20
4 

 70 %22 ايجابي
– 35نسبة التدريسيين ضمن الفئة العمرية   92%=100*88/95

 سنة54
5 

 مالحظة : القيم بين االقواس تعني سالبة 
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 . فيرات تيييف معيار الداار التدريس  كانت سلبيةبعض من  يتبين من الجدو  اعال  اا

 :الداعمةالكوادر   .2

االثر البالغ ف  عملية نمو ) ا والخدمات . الفنيو  االااريوا)مما الشك فيه اا للدواار الداعمة 

من الدواار الداعمة  بينميارنة بين المتحيق فعالً  (2رقف )يوض  الجدو   وتطورها . الدلية

 . والمعيار اليياس  المعتمد 

 المعتمد  مقارنة بين المتحقق فعالً من الكوادر الداعمة والمعيار القياسي  (2جدول رقم )

 %المعيار % الفجوة %التقييم

 الداعمة  
 المتحقق من الكوادر

% 
 ت الفقرة

 % 6.25=100*4/64 فاقل 20 % 13.75 ايجابي
يقرأ  )تحصيل الـنسبة عدد الكوادر ضمن 

 ويكتب(
1 

 2 (  ابتدائية + متوسطة + اعدادية ) نسبة حملة الـ  % 28=100*18/64 فاقل 20 (8%) سلبي

 % 65.6=100*42/64 60 % 5 ايجابي
دبلوم عالي + البكالوريوس +  ) نسبة حملة الـ 

 (دبلوم فني
3 

 4 سنة  20 -11نسبة الكوادر الذين خدمتهم من  % 39=100*25/64 60 (21)% سلبي 

 مالحظة : القيم بين االقواس تعني سالبة 

 . فيرات تيييف معيار الدواار الداعمة كانت سلبية يتبين من الجدو  اعال  اا
 

 ةالبنى التحتي المعيار الثاني
العلمية . وتشمل المنشآت كمففوى عاى تشمل البنل التحتية كل ما هو ضروري وله حاجة ماسة للنفضة  

والتجفيزات االساسية الت  تحتاجفا الموسسة التعليمية. وسنركز هنا علل جانب االبنية   والخدمات 

  يوض  ذلك( 3) و  وميارنتفا بالمعيار اليياس  المعتمد . والجد  الدليةوالمرافق المتوافر  فعالً ف  
 

 بين المتحقق فعالً من االبنية والمرافق والمعيار القياسي  ( 3جدول ) 

 %المعيار % الفجوة %لتقييما
المتحقق من 

 االبنية والمرافق 
 ت الفقرة

 1 ةالكلي ةنسبة المتحقق من ابنية عماد 70 90 (20)% سلبي

 2 لطب كلية انسبة توافر االبنية الملحقة في  50 90 ( %40) سلبي

 3 كلية الطبنسبة توافر القاعات الدراسية في  40 90 ( %50) سلبي

 4 كلية الطب نسبة توافر ابنية االقسام العلمية في  70 90 ( %20) سلبي 

 مالحظة : القيم بين االقواس تعني سالبة 

 . فيرات تيييف معيار البنل التحتية كانت سلبية جميعيتبين من الجدو  اعال  اا 
 

 (البحوث والمجالت العلمية والتاليف والترجمةة )الخدمات البحثي : ثالثار الالمعي
الل جانب الخدمات التعليمية . وه    الدليةتُعد الخدمات البحثية من الخدمات الجوهرية الت  تيدمفا  

المجتمع كخدمة مجتمعية محورية تُسفف ف  معالجة مشاكله وتطوير  وتنميته . وسنركز  موجفة نحو

الداخل والخارج والدتب المولفة والمترجمة فضالً المجالت الت     ل جانب البحوا المنشور  ف عل  هنا

  يوض  ذلك 4 اس  المعتمد . والجدو  تصدرها كليات الجامعة وميارنتفا بالمعيار اليي
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 والمعيار القياسي المعتمد   بين المتحقق فعالً من الخدمات البحثية ( قياس الفجوة 4جدول رقم )

 سالبةمالحظة : القيم بين االقواس تعني  

 . ايجابيةكانت  حث العلم معيار البالتيييف  من فيرات  %75يتبين من الجدو  اعال  اا 

 
 ( الخدمات البحثية لفروع الكلية 1شكل ) 

 

 )الهيكل التنظيمي)تنظيم االداري ل ا : المعيار الرابع
 

بدفا   وفاعلية من خال   موسسة وسيلة هاافة لمساعدتفا علل تحييق اهداففا    الفيدل التن يم  الييعد  

علل تنفيه الخطط واتخاذ اليرارات وتحييق االنسجاى بين مختلف الوحدات واالنشطة االاارية    المساعد 

يدل التن يم  تاثير علل سلوك االفراا والجماعات ف   . وللف وغيرها وتفااي االزاواجية واالختناقات 

وواجبات محدا  للفرا وااللتزامات المترتبة    مفاى   لموسسات . فتيسيف العمل والتخصص يتضمن اسناا ا

ايجاا بيفة عمل مناسبة وقدرتفا    عليه . ويعتمد نجاا الموسسة ف  بنا  هيدلفا التن يم  علل قدرتفا علل

 %الفجوة %تقييملا
 المعيار

% 
المتحقق من الخدمات 

 البحثية
 ت الفقرة

 % 91.6=100*87/95 90 1.6 ايجابي
نسبة عدد البحوث المنشورة / عدد  

 التدريسيين
1 

 % 70.5=100*67/95 50 20 ايجابي
نسبة عدد البحوث المنشورة في 

 التدريسيينالخارج/عدد 
2 

 صفر 10 ( 100) سلبي
دد  ؤلفة والمترجمة / عنسبة عدد الكتب الم

 التدريسيين
3 

 4 تصدر مجالت علمية  الكلية 100 90 0 ايجابي
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اوا هيدل    فا التن يم  واهداففا . فمنعالية من التديف والتطابق والموائمة بين هيدل  علل تحييق ارجة 

لعمليات االاارية بشدل فوضوي ال يستند الل اسا  علم  اذ تتخبط جيد ومناسب تسير ا تن يم 

وتنحرا عن اهداففا فتصب  عديمة الفائد  وتيل انتاجيتفا اضافة الل هدر الموارا البشرية  الموسسة

واتخاذ قرارات غير سليمة وتزايد النزاعات التن يمية وانخفاض   تدن  معنويات وحافزية العاملينو

 واالبداع وتزايد النفيات والطموا 

مالئف للعمل االااري واالكاايم  والستراتيجيات الجوا  والتطوير الت   لدلية الطب هيدل تن يم  

لف الوحدات ي الهي ين ف تسلسل الصالحيات ف  مختالل تطبييفا . و يمثل المرجع االاارالدلية    تسعل

تمثال  مة هو الفيفة العلمية واالاارية العليا امار الدلية ويدوا مجلس الدلي واالنشطة االاارية ضمن

بالعميد ومعاونيه ويتمتع بصالحية اتخاذ اليرارات والتوصيات الخاصة بالدلية  كما ف  الفيدلية المبينة  

 ف  المخطط التال  :  
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 للدلية الفيدل التن يم ( 2شدل )

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجلس الكلية

العميد

العميدمكتب

امانة المجلس

وحدة 
الحسابات

ضمان وحدة
الجودة واالعتماد 

االكاديمي

وحدة المخزن

وحدة قاعدة 
البيانات

المجلة وحدة
العلمية

وحدة التعليم 
االلكتروني

الفروع العلمية

حفرع التشري

ةفرع الفسلج

الكيمياءفرع

فرع االمراض

فرع الجراثيم

فرع االدوية

فرع طب 
المجتمع

فرع االطفال

الباطنيةفرع

فرع الجراحة

النسائيةفرع

المعاون االداري

وحدة الموارد 
البشرية

الخدماتوحدة

وحدة الدفاع 
المدني

امن الكلية

وحدة االليات

وحدة الصيانة

وحدة 
االستعالمات

ةالهندسيالوحدة

الوحدة 
القانونية

االعالم وحدة

المعاون العلمي 

العلمية الشؤون
والدراسات العليا

وحدة 
االنترنيت

لجنة الترقيات
العلمية

وحدة االداء 
الجامعي

المكتبة 
والتعليم 
المجاني

الوحدة 
الرياضية

ي وحدة التعليم الطب
المستمر 

العالقات
الثقافية

شؤون الطلبة 
والتسجيل
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يدوا مر  واحد  علل االقل ف  كل شفر . ويشرا علل ااار  ف  اجتماع اوري  الدلية ينعيد مجلس 

اليانوا واالن مة  كل حسب اختصاصاته المنصوك عليفا ف     الدليةومجلس    العميد كل من السيد    الدلية

 . الصاار  بموجبه

 شؤون الطلبة  : المعيار الخامس
للطلبةوما يرتبط بفا مثل الداار التدريس   الدلية تُعد الخدمات التعليمية من اهف الخدمات الت  تيدمفا 

اراسة )تناو  المعيار وفق نوع الدراسة  ي والياعات الدراسية واالقساى الداخلية وغيرها . وس  واالااري

 عيار اليياس  المعتمد ووميارنة المتاا او المتحيق فعالً بالم اراسات عليا(احية . ولية صبا

 طلبة الدراسة االولية   -1
  ف  الدراسة االولية والمعيار اليياس  الفجو  بين المتحيق لموشرات الطلبة(5)  يوض  الجدو 

 المعتمد   دراسة االولية والمعيار القياسيبين المتحقق فعالً من مؤشرات الطلبة في القياس الفجوة  ( 5جدول )

 المعيار % الفجوة التقييم
المتحقق 

 (%( فعالً 
 ت الفقرة

 1 في التخصصات الطبية (تدريسي – طالب)مؤشر  95-990 10-1 0 ايحابي

 2 في التخصصات العلمية  (تدريسي – طالب)مؤشر   1-20  

  1-30  
في التخصصات   (تدريسي – طالب)مؤشر 

 نيةاالنسا
3 

 4 (دراسيةقاعة  –طالب ) مؤشر 99-1 24-1 (75%)  سلبي
 مالحظة : القيم بين االقواس تعني سالبة

 

 .سلبية فيرات تيييف موشر الطلبة ف  الدراسة االولية كانت نصف من  يتبين من الجدو  اعال  اا

 

 طلبة الدراسة العليا: . 2

 . اليياس   لمعيار ت ملبة الدراسات العليا واالفجو  بين المتحيق لموشرااانا   6  يوض  الجدو 

 
 قياس الفجوة بين المتحقق فعالً من مؤشرات طلبة الدراسات العلياوالمعيار القياسي (6جدول )

 التقييم
% 

 ت الفقرة المتحقق فعالً  المعيار % الفجوة

 1 عدد الطلبة المخطط قبولهم /عدد الطلبة المقبولين 12-16 10-10 % 20 ايجابي

 2 تدريسي( في الدراسات العليا – طالب)مؤشر  1-1 1-7 1-6 ابيايج
 مالحظة : القيم بين االقواس تعني سالبة

  كانت ايجابية و الدراسات فيرات تيييف موشر الطلبة  جميعيتبين من الجدو  اعال  اا 

 
 خدمة المجتمع : المعيار السادس

وتجفيزهف لالنخرام ف   لخريجين وتدريبفف من ابرز الخدمات الميدمة للمجتمع ه  تنمية مفارات ا

أو ف  الدليات وفياً  الدليةخال  إشراكفف ف  ورش تدريبية بدوا ميابل تياى ف  مبنل  سوق العمل من

للشووا    معاوا العميد بمدتب    التعليف المستمرالمرتبطةالدلية. تتولل شعبة    لموضوع الورشة وتخصص 

بل  :ركفيط وال يشترم عمر محدا للمشا الدليةخريج   العلمية إقامة هه  الورش وال تيتصر علل 

إذ بلغ عدا الورش التدريبية ف  ف  الدليةو  تتناو  تطوير مفارات الداار الداعف والداار الخدم  

حوال     )اى نفسه  ورشة. ف  حين بلرت ف  النصف الثان  من الع  20  نحو  2018من عاى  النصف األو   
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الورق   فضالً عن بعض الخدمات األخرى مثل االستال   .700هز ان ورشة عدا المستفيدين منفا  18

تن يف ورش عمل فخاصة  . وتيييف البحوا وصالحية النشر ف  مجالت كليات الجامعة االخرى

   . معكخدمات ميدمة للمجتباالسعافات االولية واجرا ات السالمة الصحية ف  ظل الجائحة 

 

 لوماتيةالعلمية والمع ةالمكتب : المعيار السابع
مثل عدا  ةالمدتبالت  يدوا من المطلوب توافرها ف  المعاييروالموشرات الخاصة  هنالك العديد من

لدعف البرنامت االكاايم  او المناهت الجامعية .  وتحديثفا  مصاار المعلومات المتوافر  وتنوع اشدالفا

حيق لموشرات   بين المتقيا  الفجو 7يوض  الجدو والتعليف االلدتورن  والدتاب االلدترون  و 

 والمعيار اليياس  و  العلمية المدتبات 

 
 والمعيار القياسي المعتمد قياس الفجوة بين المتحقق فعالً من مؤشرات المكتبات العلمية والمعلوماتية (7جدول )

 ت  الفقرة المتحقق فعالً   المعيار الفجوة  التقييم

 1 طالب( -كتاب) الطلبة  ي عدد اجمال /اجمالي عدد الكتب 10-1 6-1 (4-1)  سلبي 

 2 طالب(  -عنوان)اجمالي عناوين الكتب / اجمالي عدد الطلبة  2.5-1 3-1 0.5 ايجابي 

 3 طالب(  –دورية )عدد طلبة الدراسات العليا  /عدد الدوريات 16/ 162 10-1 0  ايجابي

 4 لب(طا –  رسالة)عدد طلبة الدراسات العليا  / عدد الرسائل 16/ 200 10-1 (3-1) سلبي 

 2-1 10-6 ( %10) سلبي 
الموظفين ذوي اختصاص المكتبات/ اجمالي الموظفين عدد 

 العاملين فيها
5 

 مالحظة : القيم بين االقواس تعني سالبة

 

 . كانت سلبية المدتبات العلمية والمعلوماتيةفيرات تيييف موشر مع ف يتبين من الجدو  اعال  اا

 

 عليميةلمناهج التالتدريس وا  : المعيار الثامن

التدريس والمناهت التعليمية وانتيلت من المفاهيف الضيية الت  ال تتعدى الماا  الدراسية تطورت مفاهيف  

الدراس  الل مفاهيف اوسع تشمل جميع عناصر العملية التعليمية بفعل التطور العلم   المراافة للميرر

وض   رفع قدراتفف . ياا المخطط لفا وعلل بلوغ االهد  والتدنولوج  بما يضمن مساعد  الطلبة

 التعليميةوالمعيار اليياس  و قيا  الفجو  بين المتحيق لموشرات التدريس والمناهت  8الجدو 

 
 والمعيار القياسي قياس الفجوة بين المتحقق فعالً من مؤشرات التدريس والمناهج التعليمية (8جدول )

 %الفجوة %التقييم
 المعيار

% 

المتحقق 
 % فعالً 

 ت الفقرة

 1 استخدام استراتيجيات التدريس المعاصرة / عدد التدريسيين 80 70 10 ايجابي

 43 33 10 ايجابي
 ً عدد الساعات المعتمدة في  / عدد المقررات اسبوعيا

 ساعة( –مقرر )الكليات
2 

 مالحظة : القيم بين االقواس تعني سالبة

 كانت ايجابية و  يةتدريس والمناهت التعليمفيرات تيييف موشرات ال يتبين من الجدو  اعال  اا

 

 المعيار التاسع : الموازنات المالية
ألنه يوثر بشدل مباشر ف  جميع أنواع الخدمات الت    الدليةلحجف الموارا المالية األثر الدبير ف  أاا  

دلية وناتجفا  وتطوير ااا  الالركيز  األساسية ف  عملية رسف السياسات واتخاذ اليرارات    تيدمفا. وألنه
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 2010 -2017  للمد  من لدلية الطبيبين الجدو  اآلت  حجف موازنات .النسان  والبحث  ا
 

 2020الى   2010للمدة من  كلية الطب موازنات ( 9  )جدول
 مليار دينار()التشغيلية  مليار دينار()االستثمارية 

 ت السنة  المصروف  التخصيص المصروف  التخصيص

- - 4014423830 4014423830 2010 1 

- - 3574364692 3574364692 2011 2 

- - 4574536933 4574536933 2012 3 

- - 4574536933 4574536933 2013 4 

- - 4380799911 4380799911 2014 5 

- - 4574571140 4574571140 2015 6 

- - 4158773866 4158773866 2016 7 

- - 4467237676 4467237676 2017 8 

- - 4790479152 4790479152 2018 9 
- - 5003267344 5003267344 2019 10 
- -   2020 11 

 

ولف تدن  المخصص ف  الموازنات التشريلية  هو تماى  المصروا من المبالغ  اعال  اا    الجدو يتبين من  

ابواب للصرا محدا  سلفا اعداا الموازنات وفق و اا جميعا   استثمارية للسنوات هنالك ميزانيات 

وضعت لفا   قد   كبير   سنوية    ففناك ابواب ضمن الموازنات ال تحتاج الل تخصيصات   يعد سلبية.وثابتة

ذلك ابواب اخرى بحاجة الل تخصيصات اكبر لف توخه  اكبر مما تستحق ف  حين ااتخصيصات 

الموازنات . لها من الضروري اا تُعد الموازنات وفق مففوى البرامت واالاا   بالحسباا عند وضع

تفعيل االنشطة   يةالدلموؤسساتنا التعليمية . وعلل  الرايات الت  تسعل الل تحيييفالتحييق االهداا و

اورات مركز التعليف ذاتية منفا  المنتجة بفدا تحييق واراات مالية الدليةالمنتجة الت  تحيق مففوى 

متيدمين  للطلبة ال التنافسية وواراات امتحانات  ومختبرات الدلية متعدا  التخصصات العلميةالمستمر 

الطلبة وغيرها الت  تن مفا اليوانين  ورسوى تسجيل  استحصا  الوثائقالعليا. وواراات  للدراسات 

 .النافه  والتعليمات 

 

 المعيار العاشر : ادارة الجودة والتطوير 
بالتعاوا   قار  قسف ضماا الجوا  واألاا  الجامع  ف  رئاسة جامعة ذي  ف  الدراسة االخير  الت  اجراها

لدليات الجامعة من وجفة   العلمية الفروع واالقساىأاا   جرى فيه تيييف مع شعب الجوا  ف  الدليات

 حسب التصنيف الومن  لجوا  الجامعات العراقية  2018  -  2017ن ر الدليات نفسفا للسنة الدراسية   

 . ويرجع سبب ذلك لعوامل عد  منفا ما يتعلقبشدل عاىف  األاا   اضعفالستيصا  ذلك ا أظفرت 

ة هو أاا  نوع  أو هو األاا  المطلوب واألقساى العلمي  أاا  الدليات . وليس كل ما يصدر عن الدليات ب

اعتمدت  ومحليةو الهي يحيق الرايات المنشوا . ولدن ما يحدا جوا  األاا  هو ميارنته بمعايير عالمية 

الدراسة علل ثالثة مياييس ه  البحث العلم  والدراسات العليا وإاار  الجوا  . وشملت عينة الدراسة 

وتف استبعاا األقساى العلمية غير المتداملة. وحصلت كلية الطب  ومنفا كلية  12العلمية ف   األقساى

  :اانا  ف  الجدو  ةعلل الدرجكليتنا 
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 2018-2017للتصنيف الوطني للجامعات العراقية للعام الدراسي ( اداء كلية الطب وفقا 10جدول )

المجموع 
%100 

النشاطات 
 العلمية
%10 

البنى التحتية 
والبناء 

 الجامعي %

ء  أعضا
هيئة 

 التدريس

 

 تحسين الجودة
 واالعتماد
البرامجي  

%30 

البحث 
 العلمي
%40 

 ت  الكلية 

  الطب 15.5 21.9 3.6 8.1 2.8 51.9

 

وقد  9.9- 6كانت اوا مستوى الجوا  المحدا بالمدى  كليتنا كحا  جميع كليات الجامعةيالحظ اا 

تحيق أي   لف ها يعن  اا كليات الجامعةوهكلية شملفا التيييف و  12جا ت ف  المرمز الثامن من بين 

يستدع  من الجامعة اا تراجع . األمر الهي  منفا أاا  يتسف بالجوا  كما موض  ف  الجدو  اعال 

سياستفا فيما يتعلق بالبحث والتطوير والبحث العلم  وخطط تحسين أاا  ومطابية األاا  بالمعايير  

 :ئت النفائية ألاا  الدليات وفيا للجدو  اآلت  النتات العلمية العالمية المعمو  بفا . وكان
 

 2017  لسنة كلية الطب نتائج أداء (  11)الجدول 
 الدرجة الكلية المرتبة

 5.5 العلوم األولى

 4.7 التربية للعلوم الصرفة الثانية

 3.6 علوم الحاسوب والرياضيات الثالثة

 3.3 الزراعة الرابعة

 3.2 الهندسة الخامسة

 2.9 داباآل السادسة

 2.8 التربية البدنية وعلوم الرياضة السابعة

 2.4 الطب الثامنة

 2.2 القانون التاسعة

 1.7 التمريض العاشرة

 1.5 اإلدارة واالقتصاد الحادية عشر

 1.09 التربية للعلوم اإلنسانية الثانية عشر

   

 
 ة الطب كليلبعض المتغيرات المؤثرة في اداء  رؤية تنبؤية  : المحور الثالث

الطلبة .  )وه   الدلية بنا  رؤية مستيبلية الهف المتريرات الموثر  ف  ااا   يفدا هها المحور إلل

  الداعمة( باستعما  نموذج تحليل السالسل الزمنية للتنبو بأعدااهف لراية العاى  التدريسيوا . الدواار

 فدانت النتائت كاآلت  ( 2024-2021)

  :ةاعداد الطلب .1

ً ف  :  ا الميبولوا الجد  -أ ذي قار تخضع  جامعة  طب الكلية اا أعداا الطلبة الميبولين سنويا

اا من  فعلل الرغف والوزار . لها ال يمدن توقع هه  اإلعداا بدقة لضوابط اليبو  المركزي من

  االلتزاى بفا . ال يتفالطاقة االستيعابية اال انه سنويا خطة اليبو  للوزار  تيوى برفع  الدلية 

وزار  التربية. ف   العداا المتزايد  من الطلبة من مخرجات التعليف الثانويابسبب ضرط 

السابية منه تاسيس الدلية ويالحظ التزايد  اانا  االتجا  العاى للسنوات ( 3)يوض  الشدل 

 :المضطرا العداا الميبولين سنويا 
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مخطط االتجاه العام للطلبة المقبولين الجدد( 3الشكل )

 
 

بعد حوال  ثالا سنوات اذ بدات  الييف ف  تضاعف حظ من السلسلة الزمنية إا نال (3)الشدل ف  

.  2015- 2011و ثف تضاعف العدا السنوي بين االعواى   2011م 2010باالرتفاع ابتداً  من   االعداا 

المحدوا  والضروم  اا االمدانيات    2020-2016وعاوات االرتفاع بالمسار التصاعدي ابتداً  من عاى  

حجف من الطاقة اليصوى االستيعابية للدلية فال يمدن اا يستمر التضاعف بنفس المنوا  السابق  المالية ت 

   :الييف المتنبأ بفا للسنوات الياامة كاآلت   ستدوامعاالة االنحدار التيديرية ل اوفي و

 

 ت القادمة القيم التنبؤية ألعداد الطلبة المقبولين الجدد للسنوا( 12جدول ) 

 

 

كافة. وتتأثر    الست   بمراحلفاة  ف  الدلي  الطلبة المولفين للمجموع الدل وهف  :الطلبة المتواجدوا  -ب 

  2004فدلية الطب بدات عاى    الجدا والخريجين  سنوياً بأعداا الطلبة الميبولين  معدالت االعداا 

ت بعد ستة عشر سنه باعداا  زاات علل االلف مالب من شتل محاف ات مالب وانتف 31ب 

 اانا    4اليطر فضال عن ابنا  المحاف ة وكما ف  الشدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة  2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023-2024

 القيم التنبؤية 350 450 450 450
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 المتواجدين في الكلية حسب السنة الدراسية مخطط االتجاه العام للطلبة ( 4الشكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا تدوا مضاعفة ف  اتدبأا الييف  ف  الشدل اعال  يمدن المالح ة من السلسلة الزمنية الموضحة

عف ضبمعد  باالرتفاع الملحوظ  ثف استمرت  عن2007-2004 بين االعواى  السنوات الثالا االولل

بأعداا الطلبة تف التنبو وقد  2020حتل عاى  واتخهت مسار تصاعدي إلل نفاية السلسلة الزمن  وربع 

للسنوات الياامة وفق معاالة االنحدار التيديرية وكانت الييف   ة االولي ةللدراس ةالمتواجدين ف  الدلي

 كاآلت :  14ف  الجدو  المتنبأ بفا 

 
 القيم التنبؤية ألعداد الطلبة المتواجدين في الكليات للسنوات القادمة ( 13جدول ) 

 السنة  2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023-2024

 القيم التنبؤية 1230 1330 1330 1400

 

يتف سنوياً االعالا عن خطة قبو  الطلبة ف  الدراسات العليا من قبل  ملبة الدراسات العليا: -ت 

ً لتواف قبل الجامعةمن الدليات. ثف توحد  ر  وترسل إلل الوزار . وتحدا هه  األعداا وفيا

الدراسية المجفز  وااللياب العلمية  الضرورية ف  الدليات مثل الياعات المستلزمات 

الميبولين  طلبة العلل الرغف من ازاياا أعداا و .والوسائل الدراسية األخرىللتدريسيين 

الدراسات العليا ف  السنوات االخير  اال انفا ال زالت قليلة جداً قياساً بمجموع أعداا الطلبة 

المسار المتوقع للسنوات الياامة ف  بينما  (  5)  االتجا  العاى ف  الشدل  . يوض  مخطط    الدل   

 واانا   15موض  ف  الجدو  الدراسات العليا  ةأعداا ملب
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 لطلبة الدراسات العليا مخطط االتجاه العام  (5)الشكل

 
 

والمجتمع وف   ابتدات الدراسات العليا ف  كليتنا بدراسة الدبلوى العال  ف  تخصص مب االسر  

  سنوات لمحدواية  ل عدا اليبو  ف  الفرعين المهكورين بعد عد ئثف تضا  2016الجراحة منه العاى 

اراسة الماجستير ف  علف االحيا  المجفرية الطبية الت    2019ف  عاى   زت االمدانات االكاايمية واجي

 لزمنية الموضحة ف  الشدل اعال السلسلة ايتبين من  و  مالبا ف  العاى الحال     14وصل اليبو  فيه الل  

اتخهت مسار تصاعدي إلل نفاية السلسلة و  2018ف  اعداا الميبولين ليصل الل اقل عدا عاى    انخفاض 

منه   ملبة الدراسات العليايوض  اعداا الهي  (15)  الجدو  كما ف  2020بعد ذلك حتل عاى  الزمنية

 ( 15)التالية وفق الجدو   الميبولين ف  الدراسات العليا للسنوات تف التنبو بأعداا الطلبة و افتتاحفا 

 
 طلبة المقبولين في الدراسات العليا للسنوات القادمة القيم التنبؤية ألعداد ال( 14جدول ) 

 السنة  2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023-2024

 القيم التنبؤية 16 30 40 50

 
 

ف  الطب  نتيجة االقبا  الشديد للدراسة    سنوياً اعداا كبير  من الطلبة  الدليةتخرج    الخريجوا : -ا 

سعيا من  لخريج  كليات المجموعة الطبية .  نتيجة التعيينات المركزية السنوات االخير 

سار التصاعدي  مال 6ل . يوض  الشدالطالب لضماا الحصو  علل فرصة عمل حا  تخرجه

نالحظ من    و 2020لحد  2004سنوات منه التاسيس  خال  الب العداا الخريجين من كلية الط
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الدلية وارتفاع   ملحوظ لتنام  مدخالت ارتفاع ب اتسمت الشدل اعال  بأا اعداا الخريجين 

 .  معدالت ملبة الدراسة االعدااية مع السنين
 

 

 للخريجين حسب العام الدراسي  مخطط االتجاه العام ( 6الشكل )

 
 

 اآلت :  الجدو  للسنوات الياامة وفق الدليةوقد تف التنبو بأعداا خريج   

 
 القيم التنبؤية ألعداد خريجي الكليات للسنوات القادمة ( 15جدول ) 

 السنة  2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023-2024

 القيم التنبؤية 136 150 175 200

 التدريسيوا  -2

  2018لراية   2004عداا التدريسيين للمد  من الهي يبين االتجا  العاى أل  (7)ي فر من خال  الشدل 

بعد   حاا ف  التعيينات سنيتن االولل من عمر الدلية ثف انخفاض حصو  ارتفاع كبير ف  ال 2017-

علل اا ذلك يد  وربما  . ف  السنتين االخيرتين ومستمر ف  قيمفا  مفيف ارتفاعاً تدريج يتبعه ذلك 

ً  خال  السنوات الياامة الطفيفةأعداا التدريسيين تتجه نحو الزياا    .  ف  الجدو  اانا  للمخطط  وفيا
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  تدريسيين مخطط االتجاه العام العداد ال  (7)  الشكل
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الياامة كاآلت : وتف التنبو بأعداا التدريسيين للسنوات 

 القيم التنبؤية ألعداد التدريسيين للسنوات القادمة ( 16جدول ) 

 السنة  2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023-2024

 القيم التنبؤية 95 98 100 104

 

 الدواار الداعمة  -3

الضروري اا تواكب المطلوبه منفف والت  من      االعداا عدى كفاية الداار الداعف وقلة فمن    تعان  الدلية

بنحو شبه مستمر خال  السنوات   التضاعف الواض  الستيعاب الطلبة ومعدالت االعداا الميبولة منفف

تطور الداار منه  مساريوض   (8)وهها موشر سلب . والشدل  2017- 2004الماضية من عاى 

 التاسيس 
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   التدريسية  لكوادر التجاه العام لمخطط ا(  8)  الشكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعواى    تسعةمنه    ارتفعت تدريجيا اعداا الدواار الداعمة    ي فر ف  السلسلة الزمنية الموضحة ف  الشدل

 الدااررفد  مفاجئ ثف تبامو ف رتفاعا ا وحصو بد  التاسيس  ثبات لثالا سنوات بعد تيريبا فبعد 

االضافة للمزيد اال ف  حدوا الحها عاوا االنخفاض ف  اذ  2010عاىلتالية ال ف  السنين الساند 

توظيف المزيد من  التنبو باا   2020حتل السنة الحالية  2014تدريجياً ابتداً  من عاى واالستحداا 

علل مستوى   االكاايميةكواار  بيا  اعداا االستيرار بمستوى حتل  تميل لالنخفاض  الداعمةالدواار 

 ( 18)ف  الجدو   قيف التنبوف  الشدل اعال   ومن ذلك يمدن تخمين يالحظ ذلك   كماواحد تيريباً 

 
 القيم التنبؤية ألعداد الكوادر الداعمة للسنوات القادمة ( 17جدول ) 

 السنة 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023-2024

 القيم التنبؤية 65 67 69 71

 

سل الزمنية تبين صور  مستيبلية تيريبية لما ستدوا نتائت تنبو السال العوامل األخرىبافتراض ثبات 

ليا والخريجين.  من الميبولين الجدا والمتواجدين ف  الدليات. وملبة الدراسات الع عليه أعداا الطلبة

 .إااريوا وفنيوا وخدمات() والدواار الداعمة  الفيفات التدريسية كهلك أعداا أعضا 

علل سبيل المثا  أعداا الطلبة ات مسبية من قبل الجامعة حتاج إلل تحضيرتالعناصر من هه  كالاا 

مناهت وقاعات مضاعفة الداار االكاايم  ومن    يرافيفاالجدا بحاجة إلل ماقة استيعابية وما    الميبولوا

اا هه  اإلعداا التحتية الت  يتطلبفا استيعاب  توسيع أو تطوير البنل من اراسية ومختبرات وغيرها

والمستشييات  التعيين المركزي وايمومة حاجة سوق العمل الصحية  ة لدليات الطب ومن النيام االيجابي

وكهلك فيما يتعلق بأعداا الفيأ  التدريسية والدواار الداعمة  ستيعاب المزيد من اعداا االمبا الاالهلية  

ماتفف وتوفير  هياكل التن يف ضمن مبدأ الحاجة الفعلية لخد إلاماجفف ف   المتنبأ بفا إذ ينبر  االستعداا 

 .المتطلبات الالزمة ألاا  أعمالفف
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 لكلية الطب   SWOTالتحليل البيئي  : الرابع  المحور

ال تخلو من نيام ضعف  ا نيام قو  عد . وأيضتعمل كلية الطب حاليا ف  بيفة مواتية للتطور المتالكفا  

الفرك والتفديدات ف  البيفة    البيفة الداخلية سنيوى تالياً بهكرهما. مع ذكر بعض أساسيين ف     كعنصرين

لبياا الموقع االالستراتيج     SWOT  الخارجية المحيطة بالجامعة.وتن يف كل ذلك ف  مصفوفة التحليل

 الحال : 

 ( Internal Environment) البيئة الداخلية
 Strengths  (S)ةاوالً . نقاط القو

 اج اكاايم منف  43تخصص علم  موزع علل  40حوال  توافر عنصر التنويع بوجوا  و1

الدثافة السدانية الت  تتمتع بفا محاف ة ذي قار تمثل مصدر مفف للجامعة للتزوا منفا بالموارا  و2

 تدريسيين . موظفين(   ملبة .)البشرية 

 .الجامعةالخبر  واالختصاك من منتسب   وجوا كفا ات متميز  من ذوي و3

لت  رحبت وسفلت تحويل  والدوائر الصحية ف  المحاف ة وااعف الحدومة المحلية للجامعة  و4

مستشفياتفا واستشارياتفا الل مستشفيات تعليمية معنية بتدريب الطلبة ف  الجانب السريري  

 .والتطبيي  

 الدلية  تمدن المحيطة بفلبلدية اوالمنامق ا الدليةااخل حرى  ر غشاوجوا أراض بمساحات  و5

 الضافة المطلوبة للتوسعة او االمشاريع المزيد من  من التوسع أو إقامة

 .لبرامت ااار  الجوا  الشاملة واالعتمااية الدليةتبن   و6

 المطلوبة  وجوا عدا من المختبرات بمختلف االختصاصات  و7

لتلبية   رائد  وجفة  الدلية األمر الهي يجعل من نيص الدواار الطبية والصحية ف  المحاف ة و8

 .حاجة مجتمع المحاف ة 

 .ى خدماته للمجتعموقع الدترون  رسم  متطور ييد  الدليةتمتلك  و9
 

  W(: Weaknesses)ثانياً . نقاط الضعف
واإلاارية الت   الساند بتطوير الدواار المطلوب وعدى االهتماى  ضعف الجانب التدريب  والتاهيل و 1

 سبيل المثا  ال يتين استخداى الحاسوب أو تطبيياته  الزا  البعض منفا علل

حث والتطوير وف  محتوى المناهت الدراسية واألن مة  التطورات العالمية ف  مجا  البعدى مواكبة   و2

 .اإلاارية واليوانين

  تسيير أعمالفا. وخاصة فيما ف   للدلية الصالحيات الممنوحةاالرتبام المبالغ به بالوزار  وضيق  و3

سرب من هياكل التن يف بسبب التياعد  يتعلق بموضوع تعويض الدواار التدريسية واإلاارية الت  تت

 .العز  وغيرها أوأو الدراسة 

ً  البيروقرامية والترهل االااري و4  وذلك الدواار التدريسية والوظيفية علل ااا  الهي ينعدس سلبا

تطبيق بعض التعليمات أو من  االمتيازات. وكثر  الروتين واليرارات اآلنية من  بسبب االنتيائية ف   

 .أخرهاتواي ف  الدثير من األحياا إلل ضياع الحيوق أو ت المراجع الت 

عدى االستفاا  من النتائت المتحيية ف  مجا  البحث العلم  لعدى وضعفا موضع التنفيه أو تبنيفا من   و5

مما يواي إلل ضياع   يق العلم  وتسويق البحوا للدوائر المعنيةاوائر المحاف ة وضعف التنس

  .الجفوا المبهولة
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اا كل الجفوا موجفة نحو انجاز  إذ  الدليةلدوافع المحفز  لدى منتسب  غياب عنصر اإلبداع وا و6

 .المسائلة وبالتال  فف  كمية أكثر من كونفا نوعية المفاى لتجنب 

علمية . فضالً عن الضعف ال الفروع تطويرالت  تتي  لفا  للدليةعدى كفاية البنل التحتية الحالية  و7

 .المرافق الترفيفية والحدائق والساحات  الدبير ف 

 . والبحث العلم حديثة المستخدمة ف  مجاالت التعليف  قلة اعداا االجفز  التينية ال و8

 (External Environment) الخارجية البيئة  

 O Opportunities) (اوالً . الفرص

  .وجوا تنوع بيف  ومجتمع  ف  المحاف ة وه  بيفة خصبة لألبحاا العلمية و1

  ترصين التعليف األهل  البيفة الخارجية بالرغف من توجه الوزار  نحو  غياب المنافسة اليوية ف  و2

 .تدوا منافس حييي  لجامعة ذي قارإال انفا بحاجة إلل وقت مويل قبل اا  وجامعات الوقفين.

بتما     . والت  تدواالمختلفة    حاجة المجتمع للدثير من المشاريع الحيوية األساسية ف  المجاالت   و3

 .مباشر مع أفراا المجتمع

التدنولوجيا مع وزار  التعليف العال  والبحث العلم  االستفاا  من إجرا  امت وزار  العلوى و و4

الت عملفا والت  تمس بنحو مباشر جوانب عديد   ا السابية ف  مجا والبحو  واستيطاب الخبرات 

 الصحية  والميا  والبحوا  ف  مجتمع المحاف ة مثل البيفة

 اريع منتجة مش وجوا كفا ات كثير  معطلة ف  المجتمع يمدن استيطابفا واستثمارها للعمل ف  و5

فتاا العالم  فرصة سانحة  االنترنت المصدر األو  للمعلومات ف  العالف وهها االنأصبحت شبدة  و6

 .او تطبييفا لنشر البحوا العلمية والترويت لفا ف  كل وقت 

  .تطوير محتوى المناهت الدراسية وتحديثه وفياً لمناهت الجامعات العالمية المعروفة و7

تفاهف لالستفاا  من تجاربفف   امعات عالمية رصينة وتوقيع مهكرات عيد اتفاقيات للتوأمة مع ج و8

 و وخبراتفف

 .من قبل أفراا المجتمع ف  مجا  الدراسات األولية والعليا الطبيةالطلب المتزايد علل الدراسة  و9

 

 ً  T( :Threats)التهديدات.  ثانيا
 ..ريةالحدوم  واقتصار  علل الموازنات التشريلية اوا االستثما قلة التمويل و1

 .الدلية ضعف المستوى العلم  لرالبية الطلبة من مخرجات التعليف الثانوي الميبولين ف   و2

ع  لالستيا  الشعب  من األاا  السياس . ضعف ثية المجتمع بموسسات الدولة وهو انعدا  مبي و3

 .ذي قار باعتبارها جز  من المن ومة الحدومية ومنفا جامعة

 : ة تسمل مصفوفة سوات . وعلل وفق االت مصفوف ويمدن عرض نتائت التحليل علل وفق
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 SWOT ( مصفوفة18الجدول )

 SWOT البيئة الداخلية 

 (S )نقاط القوة W) )مواطن الضعف

 8مواطن الضعف 
  9الفرص 

 9نقاط القوة 
 9الفرص 

البيئة  (O)الفرص

 8مواطن الضعف  الخارجية 
  3التهديدات 

 9نقاط القوة 
 3التهديدات 

 (T)تهديداتال

 

 

استثماراً   للدلية لتدوا موهلةنطالقة اإلستراتيجيدة الميترحددة اال ستدوا  (SOالخلية ) و1

حالياً واقتناصاً للفرك الدبير  المتاحة أمامفا. وف  الوقت فيفا  وتطويراً لنيام اليو  المتوافر   

الً إلل تحييق  الضعف وصونفسه وضع الحلو  الميترحة كنستراتيجية ضمنية لمعالجة موامن  

 .الراية المتوخا  من هه  اإلستراتيجية

موامن الضعف ف  هه  الخلية قد تعاا  الفرك المتاحة وتمنع من استثمارها.  (  WOالخلية ) و2

ضمنة ف  اإلستراتيجية  تلها البد من معالجتفا ويتف ذلك من خال  إستراتيجية عالجية م

 وف  اانا   اارجت الميترحة الت  

الحظ ف  هه  الخلية اا نيام اليو  الداخلية أكثر من التفديدات الخارجية وعليه  ي(  STالخلية ) و3

 وف  موقف قوي تستطيع من خالله مواجفة هه  التفديدات  الدليةفاا 

موهلة ألكثر من ذلك بما تمتلده من موهالت   الدليةبسبب اا يتف استبعااها  (WT الخلية ) و4

حدومية  كليةالكفا للميز  التنافسية المتمثلة بدونفا المنافسة الحيييية وامت ب ونيام قو  وغيا

 .إستراتيجية اندماشية رصينة وبالتال  فف  ليست بصدا تبن 

ذي قار من أعما  يندرج ضمن مففوى الخدمات الجامعية. جامعة  طب  الكلية  سنفترض اا كل ما تيوى به  

  ايجابية جع علل تبن  إستراتيجية ف  مصفوفة التحليل البيف  تش SO  والمعطيات الموجوا  ف  الخلية

الت  من المفترض اا  كلية الطب مموحة وتفاؤلية . لها سنحاو  اقتراا إستراتيجية شاملة لتطوير 

 . تستثمر جميع قدراتفا الهاتية

 

 (2026-2021) االستراتيجية لكلية الطب الخطةالخامس    المحور

فا ووفياً  تر لتدوا عاكسة لرسالتفا ورؤي جامعة ذي قا دلبة الطب االستراتيجية لتف صياغة الخطة 

واهداففا خال   الدلية الفجوات الرقمية والخدمية . كما تحيق الخطة غايات  لنتائت التحليل البيف  وتففف

 استراتيجيات ه  السنوات الخمس الياامة . وتتدامل فيفا ثالا 

 ناب ما يطرأ من مخامر  للمحاف ة علل معدالت االاا  مع اجت: استراتيجيات ثبات واستيرار  و1

لتطوير اساليب االاا  وبه  الجفد ف  رفع معدالت االاا : استراتيجيات تطوير وتحسين و2   

لتحييق ترييرات جهرية ف  اليات واساليب االاا  :  استراتيجيات نمو وتوسع و 3  
 
 

كلية الطب الرؤية والرسالة والقيم واالهداف االستراتيجية ل صياغة :  اوالً   
  الستراتيجية لكلية الطبالرؤية ا •

الدلية الحديثة وتخريت الخريجين   بفه  واإلقرارتتضمن االعتراا  إستراتيجيةللدلية رؤية 

  و  الهين يلبوا حاجة المجتمع و وتطوير المفارات وتطوير التعليف الطب األخيارالدفوئين 
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ريب العلم  للخريجين  المتعلية بالتعليف الن ري والتد  لألفداروتعزيز التباا  العالم  الحر 

 مصاا الخريجين العالميينو  إللليرتيوا 

 

 الرسالة االستراتيجية لكلية طب ذي قار  •
 -رسالة كلية مب ذي قار تتمثل ب:

تواكب التطور والتريرات المساهمة ف  تطوير المعرفة الطبية من خال  البحوا الت    ( 1

 ف  اليرا الواحد والعشروا و

 - ل:تخريت أمبا  قاارين عل  ( 2

 التشخيص والعمل ضمن حدوا قدراتفف وكفا تفف وملب المساعد عند الحاجة و  -أ

 أا يبنوا ويمثلوا موقعفف ووظائففف بهمة و  -ب 

 التأكيد علل اإلشراا المباشر والدقيق علل اي عمل مب  سر يري ييوموا به   -ت 

 احتراى اليرارات وحيوق المرضل و -ا 

 العالج وبحيث يدوا مستند علل أسا  علم  ومب  أخه الحيطة والحهر من صرا  -ج

 وعلل أسا  فعالية الخيارات العالجية الممدنة وهه  اليرارات يجب أا يتف التوصل إليفا 

 بعد مناقشة الموضوع مع المريض و

 التصرا بلطفو  -ا

 توثيق أي مشاهدات تخص سالمة المريض وإرسالفا للشخص المناسبو -خ

 

  :كلية الطباالستراتيجية  االهداف •

 تخريت أمبا  ماهرين قاارين علل أاا  المفاى الصحية للمجتمع ف  محاف ة ذي قارو  و1

 المشاكل الصحية ف  المجتمع و إجرا  البحوا الموجفة نحو حل  و2

 توفر فرك لمدى واسع من الدراسات العلياو و3

 الدراسة المنت مة والبحث والتطوير المستمر ليدراتفف   و4

حية وتبنل  الطب الوقائ  للمجتمع ولتحييق األهداا أعال  ولتطبيق  التعليف الصح  لتوع  الص و5

  : فلسفة التعليف , أخهت كلية الطب علل عاتيفا تطبيق ما يل 

ستراتيجية التعليف الهات  للطلبة وتشجيع الطلبة علل استخداى  المصاار والمجالت  -أ

 باالنترنيت 

ي   بين العلوى االساسية والعلوى  استخداى مرق تعليمية حديثة مثل التدامل العمواي واالف -ب 

 السريرية  

 التدريب علل استعما  الطب المبن  علل حل المعضالت الصحيةو  -ت 

 التركيز علل رفع قدر  المفارات السريرية للطلبة   -ا 

 التيييف الموضوع  المستمر والمتجدا للن اى الدراسية  -ج

 

 القيم االستراتيجية لكلية الطب   •
 

 ية من خال  العمل الموسس االلتزاى بالتميز واالالكاايم  و1

 الطلبة هف محور العملية التعليمية والركن اساس  فيفا  و2

 المجتمعات والعلف افضل سبيل لتيدمفا االخالق خير وسيلة لرق  و3

 الدليةرك التعليف ف  مختلف اروقة توفير ف و4
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 العمل وفق مبدأ المسوولية التضامنية  و5

 ر تشجيع أي جفد ف  اتجا  التجديد واالبداع واالبتدا و6

 ع االلتزاى بتحييق العد  والمساوا  بين الجمي  و7

 االنفتاا علل موسسات المجتمع المحل  والومن   و8

 بثية عالية والتطلع الل المستيبل بتفاؤ  و العمل  و9

 السع  الجاا والمتواصل نحو التحسين المستمر  و10
 

 تطبيق الخطة االستراتيجية وفق المعايير واالهداف والمؤشرات القياسية ثانيا : 
ف  جميع مجاالت  الدليةه  االاا  الت  تحدا خطوم السير وانشطة لمعلوى اا الخطة االستراتيجية من ا

برامت ومشروعات ومفاى محدا  . وتخضع الخطة االستراتيجية للمتابعة الفعالة   علل هيفةوذلك  العمل .

حولفا هه  األهداا ولد   الت  ستتمحور الدليةانطالقاً من رؤية ورسالة  المتحيقاالنجاز نسبة للتاكد من 

 : والجداو  الزمنية المحسوبة وعلل وفق االت  الترتيبات  يتف اتباع و حيث تدوا متداملة

 

 خطة الموارد البشرية  -1
 

 2021-2026النمو السنوي المخطط لتمكين الكوادر التدريسية للمدة ( 19جدول )

 الهدف  المطلوبة المخرجات مؤشرات القياس مسؤولية التنفيذ النمو السنوي المخطط

2.4 % 2021 

 معاون العميد
 للشؤون العلمية 

نسبة اعلى من  
 حملة لقب

استاذ قياساً 
 االخرى بااللقاب

رفع نسبة حملة لقب  
عدد   / استاذ

 التدريسيين

تمكين 
 الكوادر 

 التدريسية

2.4 % 2022 

2.4 % 2023 

2.4 % 2024 

2.4 % 2025 

2.4 % 2026 

4 % 2021 
نسبة اعلى من  

استاذ   حملة لقب
واستاذ مساعد  

بااللقاب  قياسا
 االخرى

رفع نسبة حملة لقب  
 استاذ

 مساعد واستاذ / عدد 
 التدريسيين

4 % 2022 

4 % 2023 

4 % 2024 

4 % 2025 

4 % 2026 

0.2 % 2021 

نسبة اعلى من  
نسبة التدريسيين 
ضمن فئة الخدمة  

 سنة 20–  11

تدريسيين نسبة ال
  11ضمن فئة الخدمة  

 سنة 20–

0.2 % 2022 

0.2 % 2023 

0.2 % 2024 

0.2 % 2025 

0.2 % 2026 
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 (2026-2021( النمو السنوي المخطط لتمكين الكوادر الداعمة للمدة من )20جدول )

 
 

 التحتيةخطة البنى  -2

 (2026-2021( النمو السنوي المخطط للبنى التحتية للمدة )21جدول)
 

 الهدف  المخرجات المطلوبة مؤشرات القياس مسؤولية التنفيذ لسنوي المخططالنمو ا

4 % 2021 

 وحدة/  العمادة
الشؤون  
 الهندسية

  العمادة توافر ابنية 
نسبة توافر ابنية 

  عمادة الكلية  

تعزيز البنى 
 التحتية

4 % 2022 

4 % 2023 

4 % 2024 

4 % 2025 

4 % 2026 

8 % 2021 

نسبة توافر االبنية 
 الكلية في  الملحقة

توافر االبنية الملحقة  
 الكلية  في

8 % 2022 

8 % 2023 

8 % 2024 

8 % 2025 

8 % 2026 

8.2 % 2021 

نسبة توافر 
 القاعات

الدراسية في  
 الكلية 

توافر القاعات  
 ة كليال الدراسية في

8.2 % 2022 

8.2 % 2023 

8.2 % 2024 

8.2 % 2025 

8.2 % 2026 

 الهدف  بةالمخرجات المطلو مؤشرات القياس مسؤولية التنفيذ السنوي المخططالنمو 

1.6 % 2021 

 معاون العميد
  للشؤون
 االدارية 

  الشهادة حملة
 + االبتدائية
+  المتوسطة

 االعدادية 

  حملة نسبة خفض
 الشهادة
 االبتدائية

 + المتوسطة +
تمكين  االعدادية 

 الكوادر 
 الداعمة 

1.6 % 2022 

1.6 % 2023 

1.6 % 2024 

1.6 % 2025 

1.6 % 2026 

4.2 % 2021 

نسبة  رفع  
الكوادر الذين  

 -11خدمتهم من 
 سنة  20

نسبة الكوادر الذين  
  20 -11خدمتهم من 
 سنة

4.2 % 2022 

4.2 % 2023 

4.2 % 2024 

4.2 % 2025 

4.2 % 2026 
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4 % 2021 

نسبة توافر ابنية 
 الفروع
 الكلية العلمية في 

 الفروعتوافر ابنية 
 العلمية

 في الكلية 

4 % 2022 

4 % 2023 

4 % 2024 

4 % 2025 

4 % 2026 

 
 خطة الخدمات البحثية  -3
 

 (2026-2021 )ت البحثية للمدةالنمو السنوي المخطط للخدما( 22جدول )

 الهدف  المخرجات المطلوبة مؤشرات القياس مسؤولية التنفيذ النمو السنوي المخطط

20 % 2021 

معاون العميد 
 للشؤون العلمية 

نسبة عدد الكتب 
 المؤلفة

والمترجمة الى  
 عدد 

 التدريسيين

 رفع نسبة عدد الكتب
المؤلفة والمترجمة  

 الى عدد 
 التدريسيين

الخدمات 
 البحثية 

20 % 2022 

20 % 2023 

20 % 2024 

20 % 2025 

20 % 2026 

 

 خطة شؤون الطلبة  -4
 (2026-2021الدراسة االولية للمدة )( النمو السنوي المخطط لمؤشرات الطلبة فب 23جدول )

 الهدف  المخرجات المطلوبة مؤشرات القياس مسؤولية التنفيذ النمو السنوي المخطط

15 % 2021 

 وحدة/  العمادة
الشؤون  
 الهندسية

-طالب)مؤشر 
 قاعة 

 دراسية(

-طالب)تحقيق مؤشر 
 قاعة 
 35-1دراسية( 

مؤشرات  

 الطلبة

15 % 2022 

15 % 2023 

15 % 2024 

15 % 2025 

15 % 2026 
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 : خطة تعزيز المكتبات العلمية والمعلوماتية-5

 

 (2026-2021)خطط لمؤشرات المكتبات العلمية والمعلوماتية للمدة النمو السنوي الم( 24جدول )
 

 مؤشرات القياس مسؤولية التنفيذ النمو السنوي المخطط
المخرجات 

 المطلوبة
 الهدف 

0.8 % 2021 

 معاون العميد
 للشؤون العلمية 

 –كتاب )مؤشر 
 طالب(

مكتبات مجهزة 
 باحدث

الكتب الورقية  
 وااللكترونية

تعزيز 
 المكتبات

 لمعلوماتيةوا

0.8 % 2022 

0.8 % 2023 

0.8 % 2024 

0.8 % 2025 

0.8 % 2026 

0.6 % 2021 

  –رسالة )مؤشر 
 طالب

 دراسات عليا( 

0.6 % 2022 

0.6 % 2023 

0.6 % 2024 

0.6 % 2025 

0.6 % 2026 

2 % 2021 

مؤشر الموظفين 
ذوي اختصاص  

 المكتبات

2 % 2022 

2 % 2023 

2 % 2024 

2 % 2025 

2 % 2026 

 

 


