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 الهدف االول :

مراجعة وتطوير الهيكل 

 التنظيمي للقسم  .

 القسم ة تنظيمى لحجم ونوع أنشطالهيكل المالئم تقرير يوضح وجود 

اإلستراتجيية . وأهدافه القسم وقابل للتطوير بما يحقق رسالة   

 

 قسم المحاصيل الحقلية

3202  25%  

4202  25%  

5202  25%  

6202  25%  

 الهدف الثاني :

تطبيق قواعد الحوكمة 

وتطوير اسلوب اتخاذ 

القرار لرفع كفاءة االداء 

 المؤسسي

 سهولة الحصول على البيانات من خالل الشبكات .

 
 قسم المحاصيل الحقلية

2023 25%  

2024 25%  

2025 25%  

2026 25%  

 الهدف الثالث :

اعداد واعتماد لوائح 

االخالقيات المهنية للكلية 

 واقسامها.

وجود محاضر دورات التوعية بحقوق الملكية العمل على 

 للمحافظة على الحقوق المهنية والفكرية في االقسم . الفكرية 

وجود صندوق شكاوي ومقترحات المراجعين والطلبة ووجود 

 لجنة لفحص ومتابعة تلك الشكاوي .

 قسم المحاصيل الحقلية

2023 25%  

2024 25%  

2025 25%  

2026 25%  

 الهدف الرابع :

تاهيل العاملين في اإلدارة 

 االستراتيجية.

وجود تقرير  عن نمط القيادة  وتوضح حاالت اختيار القيادات 

 في االدارة االستراتيجية ومدى تطبيق معايير اختيارهم .
الحقليةقسم المحاصيل   

2023 25%  

2024 25%  
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وجود خطة تدريبية معتمدة وموثقة مع  محاضر الدورات 

 وكشوف باسماء المشاركين   .

 

2025 25%  

2026 25%  

 الهدف الخامس :

رفع كفاءة وتنمية 

قدرات المالك التديسي 

بمختلف المجاالت مثل 

اللغات االجنبية 

والحاسبات والمهارات 

 التخصصية .

 

وجود خطة تدريبية معتمدة وموثقة ومعلنة تغطي االحتياجات 

 التدريبية الفعلية.

باسماء المشاركين . اوامر وجود محاضر الدورات و  

استقصاءات تبين مدى استفادة الجهاز االداري من نظام التدريب 

 )وجود اليات لتقييم فعالية ومردود التدريب ( .

 قسم المحاصيل الحقلية

2023 25%  

2024 25%  

2025 25%  

2026 25%  
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 الهدف االول :

متابعة تنفيذ الخطط 

االستراتيجية للقسم 

وضمان توافقها مع 

خطة الكلية والجامعة 

 باستمرار .

 وجود محاضر اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية .

 وجود تقرير نصف سنوي عن معدالت االنجاز واسباب عدم التنفيذ .

القسم .وجود خطط تحسين معتمدة من قبل   

 

 قسم المحاصيل الحقلية

2023 25%  

2024 25%  

2025 25%  

2026 25%  

 الهدف الثاني :

وضع الخطة الالزمة 

للوصول الى االعتماد 

 الوطني الدولي .

 

وجود برنامج موصف ومعتمد وفق دليل موحد للمؤشرات المعتمدة 

 وطنيا .

 وجود تقرير مراجعة داخلية .

 

المحاصيل الحقليةقسم   

2023 25%  

2024 25%  

2025 25%  

2026 25%  

 الهدف الثالث :

متابعة اداء ضمان 

الجودة واالعتماد 

االكاديمي وفقا لرؤية 

 ورسالة القسم

 

من القسم  في كافة انشطة الجودة وجود تقرير يفيد مشاركة ممثلين   

التدريس والهيئة  وجود محاضر دورات تدريب وتاهيل اعضاء هيئة

 المعاونة والجهاز االداري للعمل في قسم ضمان الجودة .

 
 قسم المحاصيل الحقلية

2023 25%  

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 
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 الهدف االول :

مراجعة البرامج الدراسية 

المعتمدة ووضع المعايير 

لمقترحات البرامج الجديدة بما 

 يعزز من سمعة االقسم

وجود تقارير سنوية تشمل اراء الخريجين والجهات 

المستفيدة واراء الطالب في البرامج الدراسية )تقارير 

يين (.المراجعين الداخليين والخارج  

 

%25 2023 قسم المحاصيل الحقلية  

2024 25%  

2025 25%  

2026 25%  

 الهدف الثاني :

التركيز على برامج تنمية 

المهارات وقدرات الطلبة 

واعدادهم لسوق العمل من خالل 

البرامج العلمية المختلفة 

واالرتقاء بمهارات الخريجين 

 المهنية والتنافسية .

تخصصية او مختبرات تخصصية مزود وجود وحدة 

باالجهزة الالزمة لتنمية مهارات وقدرات الطلبة كل حسب 

 تخصصه .

 وجود مكتبة مطورة ومحدثة ومميكنة .

زيادة رضا الطالب عن برامج تنمية المهارات وفق استبانات 

 خاصة بهذا الغرض .

%25 2023 قسم المحاصيل الحقلية  

2024 25%  

2025 25%  

2026 25%  

 الهدف الثالث :

تعزيز التواصل مع الخريجين 

 ومتابعة شؤونهم ورعايتهم .

 قاعدة بيانات للخريجين محدثة بشكل دوري .

وجود تقرير عن نسبة المستفيدين من برامج التطوير 

 المستمرة سنويا ووجود كتيب سنوي للخريجين .

الخريجين وجود تقرير عن االنشطة التي توضح العالقة بين 

 والقسم

%25 2023 قسم المحاصيل الحقلية  

2024 25%  

2025 25%  

2026 25%  

 
 

%25 2023 قسم المحاصيل الحقلية  
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 الهدف الرابع :

االهتمام ببرامج التعليم 

االلكتروني ذلك عن طريق 

التوسع في تقديم برامج دراسية 

جديدة لتلبية االحتياجات 

 المتعددة في سوق العمل .

التعليم  اساليبوجود محاضر عن دورات في 

 والتعلم غير التقليدية

وجود تقرير عن برامج التعليم االلكتروني التي 

 تتبعها الكلية وعن المقررات االلكترونية فيهاة.

وجود دراسة عن مدى استيفاء استراتيجية التعليم 

االلكتروني للمخرجات المستهدفة من السنة 

 االخيرة للدراسة .

 

 

 

2024 25%  

2025 25%  

2026 25%  

 الهدف السابع :

دعم االنشطة الطالبية 

ورعاية الشباب واعداد 

فعاليات متنوعة تلبي 

ميول الشباب وتنمية 

المواهب بالتعاون مع 

االتحادات واالندية 

 الرياضية.

تقرير معتمد وموثق بنسبة الطالب المشاركين في االنشطة 

 المختلفة .

 وجود خطة سنوية لالنشطة الطالبية .

وجود تقارير توضح مكافاة الطالب المتفوقين في االنشطة الطالبية 

 ونسبة رضا الطالب عن األنشطة الطالبية.

 قسم المحاصيل الحقلية

2023 25%  

2024 25%  

2025 25%  

2026 25%  

 الهدف التاسع: 

تعزيز دور االرشاد 

والتربوي لخدمة  النفسي

 ورعاية طلبة القسم .

واجبات محددة ومعلنة للمرشد التربوي االكاديمي وقوائم االرشاد 

 التربوي  ومحاضر لالجتماع مع المشرف التربوي .

وجود دليل سنوي مطبوع لالرشاد التربوي االكاديمي معتمد ، 

 ووجود تقرير عن قائمة احتياجات الطالب الفعلية معتمد وموثق .

جود تقرير عن خدمات الدعم الطالبي يتضمن كل األنشطة و

 االرشادية والمستفيدين منها.

 قسم المحاصيل الحقلية

2023 25%  

2024 25%  

2025 25%  

2026 25%  
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 الهدف االول :

تفصيل مشاركة اعضاء هيئة 

التدريس في مشاريع االبحاث 

المحلية والدولية لدعم الخبرات 

 والقدرات .

بيان بالمشاركات المحلية والدولية التي انجزها اعضاء هيئة 

 التدريس .

مؤتمرات وجود قاعدة بيلنات مفصلة عن التدريسيين والبحوث وال

 التي تم مشاركتها.

تهم لمشاركتهم عضاء هيئة التدريس الذين تم مكافئتقرير با

 في هذه المشاريع البحثية.

%25 2023 قسم المحاصيل الحقلية  

2024 25%  

2025 25%  

2026 25%  

 الهدف الثاني :

دعم وتشجيع مشاركة اعضاء 

هيئة التدريس في المؤتمرات 

 المحلية والدولية .

بيان بالمؤتمرات المحلية والدولية التي حضرها اعضاء هيئة 

 التدريس

تقرير باعضاء هيئة التدريس الذين تم مكافئتهم لمشاركتهم 

 في هذه المؤتمرات.

استقصاءات تفيد مدى استفادة اعضاء هيئة التدريس من 

المؤتمرات ) وجود اليات لتقييم فعالية ومردود هذه 

 المؤتمرات ( .

%25 2023 قسم المحاصيل الحقلية  

2024 25%  

2025 25%  

2026 25%  

 الهدف الثالث :
وجود خطة تدريبية موثقة ومعلنة تغطي االحتياجات 

 التدريبية الفعلية .

%25 2023 قسم المحاصيل الحقلية  
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التطوير المستمر لبرامج تنمية 

قدرات اعضاء هيئة التدريس 

والقيادات االكاديمية للوفاء 

بمطتلبات الخطة االستراتيجية 

للكلية باتجاه تاهلها لالعتماد 

 االكاديمي

 

 

 عدد دورات تدريبية سنوية .

استقصاءات تفيد مدى استفادة اعضاء هيئة التدريس من 

 نظام التدريب ) وجود اليات لتقييم فعالية ومردود التدريب ( .

2024 25%  

2025 25%  

2026 25% 

 الهدف الرابع :

تدعيم انشطة رعاية الباحثين 

ودعم تحفيز اعضاء هيئة 

التدريس وتطوير المختبرات 

ةالعلمي  

توفير االحتياجات البحثية االساسية من اجهزة  -

 للكلية.ومستلزمات مختبرية من خالل الموارد الذاتية 

وجود الية لتشجيع اعضاء هيئة التدريس على اجراء  -

 البحوث العلمية .

 

قسم المحاصيل  -
 الحقلية

2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 

  



6022-2022الزراعة / جامعة ديالى للفترة من  المحاصيل الحقلية /كليةلقسم علوم الخطة االستراتيجية   

8 

 

االداءمؤشرات  االهداف المحاور   
 التوقيت الزمني مسؤول التنفيذ

س :
خام

ور ال
ح

الم
 

طنية   
و
ي التنمية ال

ستثماره ف
وا

ي 
ث العلم

ح
عم الب

ود
وير 

ط
ت

 

 الهدف االول :

تحديث خطط البحث العلمي للقسم علوم 
 المحاصيل الحقلية

 وجود خطط بحثية لالقسام العلمية .

 وجود خطة بحثية للقسم وربطها بالخطة البحثية للجامعة

 وجود قاعدة بيانات باالبحاث المنشورة دوليا ومحليا .

 وجود تقارير دورية بمعدالت االنجاز في الخطة البحثية .

 تقارير بخطط التحسين النجاز ما لم يتم تنفيذه من الخطة .

 %25 2023 قسم المحاصيل الحقلية

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

 الهدف الثاني :

رفع الكفاءة العلمية البحثية بااللتزام 
 بالمعايير المحلية والدولية .

وجود الية لتشجيع اعضاء هيئة التدريس على اجراء البحوث 

 العلمية .

 

.المسجلة محليا أو عالميا  االختراعدد براءات ع  

 %25 2023 قسم المحاصيل الحقلية

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 

الرابع : الهدف  

 عقد مؤتمرات علمية للقسم 

 

 

 

وجود محاضر وتقارير تفيد باقامة المؤتمرات العلمية في 

 القسم  .

 وجود تقارير توضح عدد المشاركين بمؤتمرات الجامعة

 قسم المحاصيل الحقلية

2023 25% 

2024 25% 

2025 25% 

2026 25% 


