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 كلمة السيد العميد

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (( يرفع هللا الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ))

 صدق هللا العلي العظيم                                                                    

ن سيدنا محمد وآله الطاهرين    ن وخاتم النبيي  ف المرسلي  ن والصالة والسالم عل أشر   .. الحمد هلل رب العالمي 

تها عام   تعد        ي مجال التخصصات الطبية، منذ انطالق مسي 
، 2016كلية اشور الجامعة من الكليات الرائدة فن

ي بلدنا الحبيب، بوضع قاعدة راسخة لتنشئة 
ي مجاالت التقدم العلمي فن

ة فن ن وتسىع اىل أن تكون عالمة ممي 

ي مختلف االحتياجات العلمية والخدمية، بوساطة اال ي بنخب علمية وثقافية، تلب 
نوع هتمام االستثنائ 

ي تتوافق وحاجة سوق العملالمخر 
امج العلمية المتعددة بهذه الكلية  .     جات الب  ي تشوقد أعدت الي 

مل والب 

ات الطبية، قسم الهندسة المدنية،  أقسامها الثمانية: )قسم الصيدلة، قسم طب االسنان، قسم تقنيات المختي 

م ادارة االعمال، قسم تقنيات صناعة االسنان، قسم تقنيات هندسة قسم القانون، قسم الهندسة المدنية، قس

ي تواكب التطورات العلمية وتستوعب قيم الحداثة وما بعدها، االجهزة الطبية( 
عل وفق أحدث الطرق، الب 

ي الجامعات العالمية الرصينة، 
 وبحسب ما فن

، وتشجيع البحث ا      ي
وبناء  معمي المنبثق من احتياجات المجتلعلتحرص الكلية عل إعالء قيمة التعلم الذائ 

ي تغطي ما تتطلبه 
ة من أعضاء الهيئة التدريسية، الب  ن . وتضم نخبة متمي  ي

ام المهبن ن الهوية المهنية وااللي 

ة التعليم  ي مسي 
ي إثراء الحياة العلمية والفكرية فن

ي أقسامها العلمية كافة؛ لتسهم فن
التخصصات الدقيقة والعامة فن

ي منطقة وم . العراقية
ي مدينة بغداد: أحدهما فن

ين فن ن ن ممي  ما تجدر االشار اليه أن لكلية اشور الجامعة موقعي 

ي موقع مطار المثبن سابقا. حيث استكملت الببن التحتية للمدينة الجامعية فيه، متضمنة: 
الوزيرية، واآلخر فن

شير(. وتعد  300وهو بسعة )المجمعات التعليمية، والمدينة الرياضية، فضال عن مستشفن اشور التعليمي 

ة الستيعاب ابنائنا  ي مدينة بغداد، ومن المؤمل أن توفر فرصة كبي 
هذه المجمعات من أهم المشاري    ع الحيوية فن

ي أضافتها الكلية نوعيا الطلبة. وتنسجم هذه المنجزات العلمية وال
ها ورسالتها مع ما تتطلبه رؤيت خدمية الب 

ي تعزز امكانات ال
 . تنمية المعرفيةوأهدافها، الب 

ن هللا تعاىل أن يوفق جميع ال     ي هذه الكلية عل خدمةما نقدمه جزء من طموح كبي  .. سائلي 
ن فن ة  عاملي  مسي 

ي وطننا الحبيب
 .التعليم وتطويره فن

 اجديأ.م.د. كاظم عبود عيىس الم                                                                               

 عميد كلية اشور الجامعة                                                                                     
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 الجامعـــةعن كليــة آشـــور تعريفية مقدمـــة  -1

 الكليةفان  عام متميزة , وبشكل علمية بسمعة  2017بدأ الدراسة فيها عام  ومنذ آشور الجامعة كلية تتمتع

بتوفير برامج دراسية  في مجاالت  الكلية تقوم حيث علمي مستوى أعلى على للحفاظ اإلمكانيات تكرس

 ،الصيدلة ، طب االسنان ، تقنيات المختبرات الطبية ، الهندسة المدنية ، ادارة االعمال ، القانون  تخصصات

 األولية الدراسات لطلبة العلمية الفرص فيرلتو وذلك هندسة تقنيات االجهزة الطبية ، تقنيات صناعة االسنان

 الدراسات مستوى وفي .الكلية االقسام العلمية في  مختلف في البحوث العلمية من العديد انجاز يتم عام كل وفي

 إعطاء طريق عن اعاله المذكورة االقسام في البكالوريوس على شهادة للحصول الفرصة الكلية توفر األولية

 التي المواضيع أن إذ تقريبا االقسام اختصاصات جميع في البحث العلمي وكذلك والنظرية العملية الدروس

 ميادين في لهم الحاجة تبرز حيثما اختصاصه حسب كال للعمل الخريجين تؤهل الدراسية السنوات خالل تدرس

 ها.فروع وضمن االقسام تخصصات في األساسية المواضيع الكورسات المعطاة وتتضمن .العمل
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  الجودة سياسة -2

 
الحقيقيععة مععع تسعععى كليععه آشععور الجامعععة الععى تقععديم برنععامج اكععاديمي ذو جععودة عليععة مععن خععالل الشععراكة 

الؤسسععات العلميعععة الرصععينة ، كمعععا ركعععزت الكليععة فعععي فلسععفتها واهعععدافها علعععى اسععتقطا  كعععوادر اكاديميعععة 

الحصعععول علعععى مخرجعععات متميعععزة وذات خبعععرات متنوععععة فعععي مجعععال التعلعععيم والبحعععث العلمعععي بهعععد  

 تعليمية عاليه الجودة في مختلف االختصاصات العلمية المعاصرة التي يحتاجها سوق العمل .

كمعععا ان اجعععراء البحعععوث العلميعععة ونشعععرها معععن خعععالل النعععدوات العلميعععة والمنجعععزات السعععنوية التعععي تسععععى 

ات العلميعععة المما لعععة ب يعععة االهتمامعععالعلميعععة المتخصصعععة ذوات  الكليعععة العععى تحقيقهعععا بالتنسعععيق معععع الجهعععات

ملتزمعععععون بالتعععععدريب والتطعععععوير المسعععععتمر  . كعععععذلكرفعععععع المسعععععتوى العلمعععععي للتخصصعععععات المختلفعععععة

لمسعععتويات االداء لرفعععع كفعععاءة المنتسعععبين وتعععوفير بيفعععة عمعععل مناسعععب وتفعيعععل مبعععدأ المشعععاركة والمسعععاهمة 

نظعععام ادارة الجعععودة وفعععق المواصعععفة  احعععد وضعععمان اسعععتمرارية تطبيعععقالفعالعععة لتحقيعععق روي الفريعععق الو

ل عععرط تطعععوير سعععياقات العمعععل لتكعععون وفعععق المواصعععفة المعتمعععدة معععن   ISO 9001:2015الدوليعععة 

 خالل التدقيق على العمليات االدارية والمراجعة الدورية المستمرة الهدا  الجودة .

 

 آشور الجامعة الاهلية لكلية الوصفية البيانات -3

 

 آشور الجامعةكلية  : المؤسسة اسم

 اهلية كلية :المؤسسة نوع

 خلف السفارة التركية – ب داد/ الوزيرية :الج رافي الموقع

   au.edu.iq           / االلكتروني الموقع

   2017في العام    بالكلية الدراسة بدأت

 سنوات /خمس سنوات  اربع : البكالوريوس درجة على للحصول االولية للدراسات الدراسة مدة

 االنكليزية / العربية : الدراسة ل ة
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 في الكلية : الاقسام العلمية 3-1    

 قسم الصيدلة  -1

 قسم طب االسنان  -2

 قسم تقنيات المختبرات الطبية  -3

 قسم الهندسة المدنية -4

 قسم القانون  -5

 قسم ادارة االعمال  -6

 قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية  -7

 قسم تقنيات صناعة االسنان -8

 

 والايرادات المالية الموارد 3-2

 
الماليعععة بشعععكل اساسعععي علعععى االجعععور الدراسعععية  مواردهعععافعععي تعععوفير تعتمعععد كليعععة الشعععور الجامععععة االهليعععة 

الدارسععين فععي االقسععام العلميععة المتععوفرة فععي الكليععة. وتسععاهم الكليععة فععي تععوفير التععي تععدفع مععن قبععل الطلبععة 

مسععععتحقين ومععععن  دراسععععية مجانيععععة فععععي الععععدعم المععععالي مععععن خععععالل تخفععععيل االجععععور الدراسععععية للطلبععععة ال

 التخصصات الطبية للطلبة االوائل والمتفوقين في الدراسة االعدادية .

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

8 | P a g e  
 

Republic of Iraq 

Ministry of Higher Education and 

Scientific Research 

Ashur University College 

Strategic Plan for 2021-2026 
 

 جمهورية العراق

يـــث العلمـــي والبحـــم العالـــوزارة التعلي  

ةـــــــــور الجامعــــــة آشـــــــكلي  

2026-2021 الخطة االستراتيجية   

 

 

 لكلية آشور الجامعة الاهلية التنظيمي الهيكل  3-3
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 الوطني المؤسسي الاعتماد معايير وفق الجامعة واقع كلية آشور -4

 
 وتطويرها وتنميتها القوة نواحي من لالستفادة التعليمية المؤسسات مساعدة على االستراتيجي التخطيط يعمل

 تحدد المالم  صحيحة قرارات اتخاذ نحو المؤسسة في القرار اصحا  ويوجه الضعف جوانب من والحد

 ينسجم مع وبما التطور ومواكبة التحديات مواجهة التعليمية المؤسسات على يسهل مما للمؤسسة، المستقبلية

وضع لذلك تعتبر عملية تحليل واقع الكلية من مستلزمات  .الوزارة اطار استراتيجية وفي الكلية استراتيجية

وتحديد داخلية البيفة ال والتي تحدد االطار العام لها. حيث يتم تحديد نقاط القوة والضعف في الخطة االستراتيجية 

 الفرص والتحديات في البيفة الخارجية.

 نقاط القوة    

تدريسيين بمستوى علمي عالي ومن حملة شهادة الدكتوراه و الماجستير وباختصاصات تضم الكلية  -1

 ومن حملة الشهادات العالمية واصحا  االلقا  العلمية.مختلفة 

 . لنة للكليةمع واهدا  ورسالة رؤية تتوفر -2
 

 نقاط الضعف :  

 ال يوجد طلبة اجانب. -

 التحديات:  

 مما يؤ ر على تشجيع وتحفيز الطلبة على االبداع والتميز.قلة فرص التعيين للخريجين  -

 الفرص:

 .االنشاء حديثة بناية وجود -

في موقع مطار المثنى سابقا. حيث استكملت  للكلية  الجديدلموقع انجاز اعمال ا التحول الى جامعة بعد -

 عن الرياضية، فضالمتضمنة: المجمعات التعليمية، والمدينة  ى التحتية للمدينة الجامعية فيهالبن

سرير(. وتعد هذه المجمعات من أهم المشاريع الحيوية في  300مستشفى اشور التعليمي وهو بسعة )

 مدينة ب داد، ومن المؤمل أن توفر فرصة كبيرة الستيعا  ابنائنا الطلبة.
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 خطة بناء في يمكن االستفادة من خبراتها  االستراتيجي التخطيط في متخصصة تضم الكلية مالكات -

 مع خطة التنمية الوطنية.   يتناغم بما للكلية علمية استراتيجية

 
 

 آشور الجامعة  كليةل فلسفة وضع الخطة الاستراتيجية -5

نشعععاء الخطعععة االسعععتراتيجية لكليعععة الشعععور الجامععععة إيعععات التعععي تعععم اعتمادهعععا فعععي تصعععميم وان التوجهعععات واالل

باالضععععافة الععععى القععععيم الجوهريععععة الموضععععوعة تتمحععععور حععععول السعععععي لتحقيععععق الرؤيععععة والرسععععالة واالهععععدا  

 وكما مبينة في ادناه:للكلية 

 الرؤيـــــا: 5-1

بنعععاء نمععععوذي تعليمعععي ذم ريععععادة وتميععععز. حيعععث تسعععععى كليععععه آشعععور الجامعععععة الععععى التميعععز قععععي النشععععاط       

ن مععععن خععععالل اتبععععاع مواصععععفات ومعععععايير الجععععودة الجععععودة الشععععاملة الععععذم  ن وعالميععععا العلمععععي والتربععععوم محليععععا

 ينعكس على خلق جيل من الخريجين يعمل على بناء المجتمع وتطويره .

 ة:الرسالــــــ 5-2 

العمعععل وفعععق مععععايير اكاديميعععة ومهنيعععة عاليعععه الجعععودة و تعععوفير بيفعععة تعليميعععة محفعععزة ل بعععداع والشعععراكة       

 معععع سعععوق العمعععل علعععى وفعععق متطلباتعععه لتحقيعععق األسعععتثمار االمثعععل للمعععوارد تعععؤدم العععى اععععداد الطلبعععة وتععع هلهم 

للكليعععة وبمعععا يخعععدم احتياجعععات  بمعععا يواكعععب التطعععورات العلميعععة والتكنلوجيعععة فعععي مجعععال االختصاصعععات العليعععة

 سوق العمل .

 األهـــــداف: 5-3

 عداد الطلبة وت هيلهم من خالل تزويدهم بالمهارات العلمية والعملية في تخصصات اقسام الكلية .ا -1

رصد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من التخصصات والمهارات وتلبيتها فضالن عن ت هيل الطلبة الخريجين  -2

 .العمل المتاحةألستثمار فرص 
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تبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية في داخل العراق وخارجه  -3

 .والسعي لتطوير التعاون والتنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب لإليفاء بمستلزمات التنمية البشرية المستدامة

 .توفير متطلبات النشاطات البحثية واالهتمام بعقد الندوات والمؤتمرات العلمية -4

ن للمعايير الدوليةتطوير ال -5  .بنى التحتية للورش والمختبرات والقاعات الدراسية لالرتقاء بجودة التعليم وفقا

اجععععراء البحععععوث والدراسععععات فععععي مختلععععف المجععععاالت التخصصععععية والعمععععل علععععى خلععععق البيفععععة الجاعيععععة  -6

 المطلوبة .

الي والبحعععث العلمعععي تقعععديم بعععرامج وافكعععار علميعععة نوعيعععة متقدمعععة تتناسعععب معععع اهعععدا  وزارة التعلعععيم العععع -7

 واالهدا  التي يسعى المجتمع الى تحقيقها .

 االلتزام بدعم برامج التعليم المستمر داخل وخاري الكلية . -8

السعععععي لخدمععععة المجتمععععع المحلععععي والبيفععععة التععععي تتواجععععد فيهععععا الكليععععة مععععن خععععالل تقععععديم الخععععدمات فععععي  -9

 (. المجاالت العلمية المختلفة )الطبية ، الهندسة واالنسانية

اقامعععة المعععؤتمرات والنعععدوات العلميعععة العضعععاء الهيفعععة التدريسعععية والطلبعععة لتطعععوير قبليعععتهم البحثيعععة معععع  - 10

 انشاء مجلة علمية متخصصة خدمة الغراط الكلية والمجتمع. 

 

القيم الجوهرية 5-4 :   

 .تقويم وتطوير النشاطات العلمية والتربوية بشكل مستمر  

 .األلتزام بالجوده والتميز المؤسسي  

 .التطوير والتجديد حالة حتمية ومستمرة  

 .العمل الجماعي والفرقي في التحسين المستمر للعملية التعليمية  

 .االستقامة والنزاهة والشفافية في االداء االكاديمي والتربوم  

 االستاذ الجامعي قيمة عليا و روة وطنية.  
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 الجامعة لكلية اَشور الاستراتيجيةخطة ال -6
 

بحث العلمي لتطوير جودة التعليم و مواكبة التقدم المستمر ل تركز الخطة االستراتيجية لكلية الشور الجامعة على

الرقمي التطور العلمي والتقني وبما يتناسب مع المطلوبة للهيفات التدريسية والمنتسبين ومهارات الوتطوير 

وتضع الخطة ضمن اولوياتها االهتمام باستحداث االقسام العلمية الجديدة التي توكب التطور  الذم يشهده العالم.

ومن االهدا  الرئيسية لهذه الخطة في السنوات الخمس   المعرفي وحاجة السوق المحلية واالقليمية والدولية.

ي جميع طوير اليات العمل فالقادمة التركيز على تعزيز توظيف تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ات

  مراحل العملية التعليمية والبحثية.

 وتتضمن الخطة إالستراتيجية المحاور التالية:

 التعليمية  العملية المحور الاول:   6-1

 لىس المهمة االساسية للكلية ومن اوتعتبر العملية التعليمية ضمن البرنامج االكاديمي لمستوى البكالوريو 

ن بها من اجل ضمان التحسين والتحديث والتطوير اولوياتها  ن خاصا لذلك أولت الخطة االستراتيجية للكلية أهتماما

القسام لالمستمر النشطتها من خالل دعم ضمان جودة التعليم وتطويره وتعزيز امكانية زيادة الطاقة االستيعابية 

عم لتلبية الحاجة المجتمعية والمساهمة في د الحديثة داث االقسام العلميةوالتوسع في استحالعلمية في الكلية 

 وتشمل :  خطة التنمية الوطنية.

 للكليةزيادة الطاقة الاستيعابية  -1

 وذلك من خالل:

  استحداث اقسام علمية جديدة حديثة تلبي متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع. -

 زيادة الخطط السنوية لقبول الطلبة الجدد في االقسام العلمية. -

 الطلبة الدارسين في الكليةتحفيز  -2

 وذلك من خالل:

دعم وتشجيع التفوق واالبداع واالبتكار للطلبة الدارسين في مختلف المراحل الدراسية لكافة االقسام  -

 العلمية.
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 دراسة وتحليل حاالت االخفاق بين الطلبة واعتماد السبل العلمية والتربوية لمعالجتها وتقليلها. -

 والترفيهية للطلبة.تعزيز االنشطة الرياضية  -

 

 تطوير مهارات أعضاء الهيئات التدريسية  -3

 وذلك من خالل:

الزام تدريسيي الكلية بالمشاركة في البرامج التدريبية داخل وخاري الكلية لتطوير مهارات التعليم  -

 والتعلم واستخدام التقنيات الرقمية.

 الخبرات.تشجيع برامج تبادل االساتذة التدريسيين لتطوير وتبادل  -

 دعم التدريسيين وتشجيعهم الكمال الدراسات العليا في الجامعات الرصينة. -

 تحديث طرائق التدريس التفاعلي  -4

 وذلك من خالل:

 .توفير القاعات الدراسية الحديثة المجهزة بالوسائل والتقنيات الحاسوبية والرقمية -

 تجهيز المصادر الدراسية الحديثة لمختلف التخصصات العلمية. -

ن. -  أعتماد مبدأ تحديث المناهج الدراسية سنويا

 تصميم وانجاز الحقائب التعليمية للمواد الدراسية لكافة االقسام العلمية. -

 تطوير البيئة الجامعية  -5

 وذلك من خالل:

 التوسع بانشاء األبنية الجديدة لتعزيز اعداد القاعات الدراسية والمختبرات العلمية والمكتبات. -

 الدراسية النموذجية المجهزة باحدث الوسائل التعليمية.إنشاء القاعات  -

الطالبية وزيادة المساحات الثقافية والعلمية واالجتماعية دعم وتشجيع النشاطات والمبادرات  -

 لتوفير بيفة دراسية محفزة. الخضراء
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 تفعيل وتطوير التعليم الالكتروني -6

 وذلك من خالل:

 قبل اعضاء الهيفات التدريسية.دعم وتشجيع استخدام التعليم الرقمي من  -

 نشر المحاضرات االلكترونية والفديوات التوضيحية للمواد الدراسية. -

 .كترونية تطوير اليات العملية التعليمية من خالل استخدام منظومة االدارة التعليمية االل -

 توفير فرص دراسية للطلبة العرب والاجانب -7

 وذلك من خالل:             

الستقطا  الطلبة العر  واالجانب للدراسة في الكلية للحصول على شهادة من  بعل االمتيازات  -

 البكالوريوس  في التخصصات العلمية التي توفرها الكلية.

 الترويج للبرامج الدراسية التي تقدمها الكلية عبر المواقع االلكترونية . -

ات العربية واالجنبية تتضمن توفير فرص عقد االتفاقيات العلمية ومذكرات التعاون مع الجامع -

 دراسية للطلبة.

 

 والاعتماد الاكاديميالجودة ضمان المحور الثاني :   6-2

 وذلك من خالل:

تطبيق نظام الجودة واالداء الجامعي بموجب معايير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعايير  -

 الدولية.

المؤسسي للكلية واالعتماد االكاديمي البرامجي لالقسام العلمية العمل على تلبية متطلبات االعتماد  -

ن. ن وعالميا  التابعة للكلية وحسب المعايير المعتمدة محليا

 نشر  قافة الجودة بين اعضاء الهيفات التدريسية وكافة الموظفين العاملين في الكلية .  -

 االهتمام المحلي والدولي.تطوير المواقع االلكترونية للكلية لتوفير كافة المعلومات ذات  -
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 لعلميالارتقاء بالبحث ا المحور الثالث :  6-3

من المعلوم ان البحث العلمي هو الركيزة االساسية لتطوير المجتمعات المعرفية والخدمات االساسية. لذا تسعى 

لتعاون االستراتيجية وباكلية الشور الجامعة على االهتمام بالجانب البحثي االكاديمي والتطبيقي ضمن خطتها 

 شمل:وي مع الكليات والجامعات الحكومية واالهلية االخرى.

 لتعزيز اقتصاد المعرفة الوطنيتشجيع البحث العلمي دعم و  -1

 وذلك من خالل: 

توجيه كافة اعضاء الهيفات التدريسية في الكلية بنشر ما ال يقل عن بحث علمي واحد في مستوعبات  -

 خالل كل سنة دراسية.النشر العالمية 

عقد مؤتمرات علمية وندوات وورش عمل تخصصية دورية على مستوى الكلية واقسامها العلمية  -

ل رط التواصل مع المؤسسات ذات العالقة في القطاع  العام والخاص لتحديد االحتياجات في 

 مختلف المجاالت .

 لزائر والدراسة لما بعد الدكتوراه. تشجيع البرامج التدريبية وبرامج التفرغ العلمي واألستاذ ا -

 اعتماد مشاريع التخري للطلبة في اطار التوجه للبحوث التطبيقية للمساهمة في خدمة المجتمع. -

 

 ة للبحث العلميالتوجهات الاستراتيجي مراجعة وتحديث -2

 وذلك من خالل: 

 التابعة للكلية.تطوير خطط البحث العلمي ضمن المعايير الدولية في األقسام العلمية  -

تشجيع التدريسيين والباحثين على التركيز على النشر العلمي في المجالت العالمية الرصينة  -

 المدرجة ضمن المستوعبات العالمية مثل سكوبس وكالريفيت. 

 التوجه الستحداث مراكز بحثية علمية وحسب التخصصات لالقسام العلمية في الكلية.   -

ت تعاون علمي لتطوير البحث العلمي مع الجامعات والمؤسسات العلمية عقد مذكرات تفاهم واتفاقيا -

 المحلية والعالمية.
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 استراتيجية خدمة المجتمعالمحور الرابع :  6-4

تعد خدمة المجتمع معيار االرتكاز للمؤسسة التعليمية الذم من خالله يتفاعل أعضاء هيفة التدريس والموظفين 

بهد  ترسيخ  صورة المؤسسة التعليمية ودورها في تنمية المجتمع  يع مؤسسات المجتمع المحلي والطلبة مع جم

عة على تحرص كلية الشور الجاملذلك  فضال عن السعي الى تحقيق التكامل بين المؤسسة التعليمية والمجتممع

لتحديات التي يواجهها ان يكون لها الدور المميز في خدمة المجتمع من خالل المساهمة في وضع الحلول وا

 وتوفير الخدمات.

 

 تقديم الخدمات للخريجينالمحور الخامس : إستراتيجية  6-5

 وذلك عن طريق:

 استحداث مركز دعم وتوظيف الخريجين في الكلية. -

 اقامة الدورات التدريبية والتطويرية للخريجين. -

 

 تطوير تقديم الخدمات للمجتمعالمحور السادس : إستراتيجية  6-6

 وذلك عن طريق:

إنشاء العيادات الطبية في مجال طب االسنان والصيدلة والتحليالت المرضية لتقديم الخدمات  -

 للمجتمع.

 إنشاء المكاتب االستشارية التخصصية في المجاالت المتوفرة في الكلية. -
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 تطوير المهارات القيادية الادارية والعلميةالمحور السابع : إستراتيجية  6-7

 من خالل:وذلك 

 المشاركة والمساهمة في ورش تطوير المهارات للقيادات الجامعية  -

 تعزيز مهارات التخطيط االستراتيجي وادارة االزمات وتوظيف التقنيات الحديثة. -

تشجيع ودعم اعضاء الهيفات التدريسية على المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش  -

 خاري العراق.العمل والدورات التطويرية داخل و

 

 أتمتة العمل الاداري في الكليةالمحور الثامن : إستراتيجية  6-8

 وذلك من خالل:            

تحديث وتطوير منظومة االدارة االلكترونية في انجاز االعمال االدارية لخدمة الطلبة والتدريسيين  -

 والموظفين.

 االدارية والمالية.توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في انجاز االعمال  -

 

 

 


