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جامعة دیالى–المالمح الرئیسیة للخطة االستراتیجیة لكلیة الطب البیطري 

تعكس المحاور االربعة لقطعات الكلیة الھیكل االداري للكلیة ومن ثم في تمثل مجموعة خطط 
تطوریة لكل قطاع لذلك اشتملت الخطة في شكلھا الحالي على جوانب التطور المستھدفة 

.وكذلك العناصر والمكونات الالزمة لتحقیق ھذه االھداف واھداف التطویر لكل جانب 

االستراتیجیة.ویقترح ذلك بالمخرجات ومؤشرات االنجاز 

ـ تقسیم الكلیة الى عدد من القطاعات تشمل 

ـ قطاع الشؤون العلمیة والطلبة 

ـ قطاع الدراسات العلیا والبحوث 

ـ قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

ـ القطاع االداري 

ھناك عدد من االھداف االستراتیجیة في كل قطاع ویتحقق كل ھدف من االھداف االستراتیجیة 
بمجموعة االھداف الفرعیة والتي تنفذ عن طریق مجموعة من االجراءات التنفیذیة باالضافة 

.یة لتحدید مقاییس االداء والمسؤول عن التنفیذ واالطار الزمني والموازنة التقدیر

االطار الفكري للخطة االستراتیجیة-:الجزء االول 

مقدمة عن كلیة الطب البیطري جامعة دیالى ": اوال

تعتبر كلیات الطب البیطري من الكلیات الرائدة في دعم خطط التنمیة وتعمل على تزوید 
، طب البیطري المجتمعات باالطباء البیطریین اللذین یحملون لواء التقدم والتطور في مھنة ال



" كذلك تقدم كلیة الطب البیطري الدعم الفني والمشورة للمجتمعات وتعمل على تقدیم حلوال
.مبتكرة لمشكالت المجتمع بھدف تحقیق التقدم والتنمیة المرجوة

م وھي تعمل على تھیئة مالكات 2002جامعة دیالى في عام / تأسست كلیة الطب البیطري 
حیث استقبلت الكلیة اولى دفعاتھا من الطلبة في المرحلة ، متخصصة في الطب البیطري 

) 2008-2007( وتم تخرج اول دفعة من الكلیة عام )2004-2003(االولى في العام الدراسي 
0م 2015في عام ) الماجستیر (ح القبول في الدراسات العلیا تم فتكما 

عناصر انشاء الكلیة 

مباني للقسم الداخلي –مبنى اداري _ مبنى تعلیمي ( وجود  البنیة االساسیة للكلیة -1
) للطالب ضمن الجامعة 

حقل حیواني وانتاجي وتعلیمي للكلیة -2

االمكانیات البشریة -3

من السادة اعضاء ھیئة التدریس والوظائف المعاونة -4

الكادر العام من الوظائف االداریة المختلفة-5

:  الفروع العلمیة وتوزیع السادة أعضاء ھیئة التدریس

الكليإعداد أعضاء ھیئة التدریسالفروع العلمیة ت

أستاذ أستاذ
مساعد

مدرس مساعدمدرس

13408ةفرع التشریح واألنسج1
فرع الطب الباطني 2

والوقائي
05016

22149فرع اإلحیاء المجھریة 3
فرع اإلمراض و إمراض 4

الدواجن 
11316

فرع الفسلجة والكیمیاء 5
الحیاتیة و األدویة

-3418

114511فرع الصحة العامة6
3317-فرع الجراحة والتولید7



11103فرع الطفیلیات 8
أجمالي أعضاء ھیئة 

التدریس
619201358

:اإلداريزالعاملون بالجھا

النسبة المئویةالعددالعاملین بالجھاز اإلداري
%6997.4دائمین
%102.56مؤقتین

%79100اإلجمالي

وسائل االتصاالت الحدیثة تكنولوجیا المعلومات

https://vetmed.uodiyala.edu.iq: الموقع االلكتروني 

: نظام الدراسة في الكلیة " ثانیا

مدة الدراسة بالكلیة خمس سنوات موزعة على عشرة فصول دراسیة یحصل بعدھا الطالب 
على درجة البكالوریوس في الطب والجراحة البیطریة والیمنح الشھادة اال بعد قضاء فترة 

في المستشفیات البیطریة وذلك تحت اشراف ھیئة ) الصیفي(التدریب الحقلي واالكلینیكي 
د تم توضیح وبیان الفروع العلمیة والمقررات الدراسیة واعداد وق. التدریس المختصین 

طالب الكلیة وكذلك برامج الدراسات العلیا التي تقدمھا الكلیة وایضا بیان بعدد اعضاء ھیئة 
التدریس ومعاونیھم والجھاز االداري للكلیة والبرامج التي تمنحھا الكلیة من خالل الدراسة 

.الذاتیة للكلیة 

:كید الجودة والتحسین اسفة الكلیة في مجال تفل: ثالثا 

توكید الجودة واالعتماد والتحسین المستمر وذلك عن طریق تؤمن الكلیة ایمانا قویا باھمیة
عملیة تعلیمیة منظمة تسعى الى استخدام االسالیب الحدیثة في التعلیم والتعلم والتكنولوجیا 
المتقدمة ورفع مستوى العملیة التعلمیة في الدرس والمقرر االلكتروني والتدریب الطالبي 

بحوث بحیث تواكب البحوث التطور العلمي وتكون واالرتقاء بخطة الدراسات العلیا وال
والكلیة من الكلیات الرائدة في الجامعة وعلى المستوى .بحوثا ھادفة خادمة للبیئة والمجتمع 

الوطني في مجال الخدمة المجتمعیة من خالل القوافل الطبیة البیطریة والندوات 



واالسماك واالمراض دواجنلالمتخصصة والتثقیفیة المتعلقة بصحة االنتاج الحیواني وا
والن الكلیة تدرك انھ ال جودة اال بالدراسة الذاتیة فكان والبد من االھتمام بسرد . المشتركة 

عرفة التھدیدات كي نضع خطة استراتیجیة فعالة لالستمرار ونضع منقاط القوة والضعف و
.المؤشرات لمعرفة مدى التقدم والنجاح

:د الجودة والتحسین المستمر بالكلیة الى عدة اعتباراتوترجع اھمیة االخذ بفلسفة توكی

 اھمیة مفاھیم الجودة وتطبیقھا مما یعظم العملیة التعلیمیة وتحسن المستوى
الخریجین

 المنافسة الشریفة بین الكلیات لتجوید اعمال وتحسین مستوى خریجیھا یحتم العمل
بنظام وعلم للدخول في ھذه المنافسة 

في سوق العمل الیومي والعربي تستدعي بكل وعي ان یكون للكلیة المنافسة القویة
خطة واضحة للجودة واالعتماد 

 قطار التقدم واال اصبحت لمواكبة التطور العلمي السریع یستدعي الجھد والبحث
كلیتنا في خبر كان

: الرؤى 

مجاالت التعلیم ان تتبوء كلیتنا في منزلتھا كأحدى كلیات الطب البیطري المرموقة دولیا في
البیطري ورعایة الصحة الحیوانیة من اجل صحة الغذاء للمواطن العراقي وفي مجال البحث 
العلمي الھادف الى الخدمات البیطریة وفي خدمة المجتمع والتطویر في كافة مجاالت الطب 

.البیطري الحقلیة وحیوانات

: الرسالة 

تلتزم كلیة الطب البیطري جامعة دیالى 

طبیب بیطري مؤھل لسوق العمل ألعدادبتوفیر بیئة ووسائل تعلیمیة متطورة ومناسبة .1
في ضوء مفھوم االمن الوطني والقومي والعالمي وطبقا لمعاییر الجودة وإقلیمیامحلیا 

.الشاملة للحفاظ على صحة االنسان والحیوان وخدمة الصناعات البیطریة 

.اسیة لمرحلتى البكالوریوس والدراسات العلیاضمان سالمة الغذاء من خالل برنامج در.2

تقدیم بحوث علمیة متمیزة تساھم في تقدیم حلول متكاملة فنیا وتكنلوجیا لالقتصاد .3
.الوطني

تبادل معرفي وتكنلوجي لتحقیق التنمیة المستدامة لجمیع المستفیدین في ضوء اخالقیات .4
.على التراث والھویة العراقیة المھنة بما یخدم المجتمع واقتصادنا الوطني والحفاظ 



:االھداف االستراتیجیة للكلیة 

تقدیم برامج وخدمات تعلیمیة في ضوء معاییر الجودة الدولیة وبما یتناغم مع التطورات : اوال
قدرة التعلم واالداء المھاراتي التكنلوجیة المعلوماتیة وااللكترونیة العالمیة وبما یسھل ویرفع من

.ءة االداء المؤسسي وتنمیة الموارد الذاتیة للكلیة رفع كفا: ثانیا

تنمیة مھارات وقدرات الطالب على االبداع واالبتكار والتفكیر العلمي وریادة االعمال : ثالثا

.تنمیة مھارات وقدرات الموارد البشریة الكلیة : رابعا 

غیرات البیئیة دعم وتطویر منظومة البحث العلمي وتطبیقاتھ وبما تستوجبھ الت: خامسا 
والظروف المحلیة والعلمیة واعتماد وسائل تكنلوجیا المعلومات بما تستوجبھ المراحل المتعاقبة 

.دعم وتطویر دور الكلیة في تحقیق المسؤولیة االجتماعیة والتمیة البیئیة : سادسا

.الكلیة أنشھتطویر وبناء نظام معلومات الكتروني متكامل یغطي كافة : سابعا 

تدعیم عالقات الشراكة بین الكلیة والمؤسسات الدولیة واالقلیمیة والمحلیة والحكومیة : ناثام
والخاصة من خالل تعاقدات علمیة وبحثیة 

تقویم البرنامج االكادیمي

اھداف البرنامج ومخرجات التعلم : المحور االول 

اعداد متخصصین في مجاالت علوم الطب (وجود ھدف عام للبرنامج االكادیمي وھو -1
البیطري  مؤھلین علمیا وذو تخصصات مختلفة تتناسب مع متطلبات المحافظة لتربیة 

وتطویر الثروة الحیوانیة من خالل االشراف والعالج 
وجود اھداف تفصیلیة للكلیة وموثقة في مجلس الكلیة-2
لبرنامج االكادیمي مع سیاسة المؤسسةانسجام اھداف ا-3
مشاركة اعضاء ھیئة التدریس والطلبة في تصمیم اھداف البرنامج االكادیمي -4
تحقیق الطلبة الخریجین لمخرجات التعلم -5
فھم واستیعاب ھیئة التدریس والطلبة الھداف البرنامج االكادیمي ومخرجات التعلم -6



المنھاج الدراسي  : المحور الثاني 

توافق الخطة الدراسیة مع اھداف البرنامج االكادیمي وخرجات التعلم-1
راسة \وجود خطة تفصیلیة للفروع العلمیة تبین المقررات الدراسیة وساعات الد-2

المتوقعة من الطالب لكل مقرر دراسي 
استناد الخطة الدراسیة الى مراجع محلیة واقلیمیة وعالمیة-3
ربویة المختلفة العداد كادر علمي متخصصتغطي الخطة الدراسیة العلمیة والت-4
)استمارة وصف مقرر دراسي (وجود خطة دراسیة تفصیلیة لكل مقرر دراسي -5
التحدیث المستمر للمنھاج الدراسي والمراجعة الدوریة للمنھج-6
تحقق في المقرر الدراسي الشمولیة والعمق-7

التعلیم والتعلم : المحور الثالث 

مخرجات تعلم ذو مستوى یواكب متطلبات التطور التكنلوجي وتنمیة مھارات وقدرات -1
.الطالب على االبداع واالبتكار والتفكیرالعلمي وریادة االعمال والتعلم مدى الحیاة

تحقیق الشمولیة والعمق في المقرر الدراسي-2
التنوع في اسالیب  التدریس-3
فاعلیة اسالیب التدریس-4
بما یالئم محتوى المقرر الدراسيعلمیة والنظریةتغطیة الجوانب ال-5
مرونة المنھاج-6
تعزیز التعلم الذاتي للطلبة-7
التفاعل االیجابي بین الطلبة والھیئة التدریسیة والطلبة انفسھم-8
تقویم مستمر لعملیة التدریس  -9

اعضاء الھیئة التدریسیة : المحور الرابع 

فرع من الفروع العلمیةتوفر كادر تدریسي متفرغ ومناسب لكا -1
)مھنیا واكادیمیا (تأھیل الكادر التدریسي لكل جدید من التطورات العلمیة -2
التطویر المستمر العضاء الھیئة التدریسیة-3
ة العلمیةیوجود نظام خاص للترق-4
ورش ، ندوات ، مؤتمرات (مشاركة اعضاء الھیة التدریسیة في االنشطة المختلفة -5

)حلقات دراسیة ،علمیة 
توفیر الوقت للكادر التدریسي للنشاط البحثي-6
استقطاب الكفاءات العائدة من خارج القطر-7
منح التدریسیین تفرغ علمي وایفاد خارج القطر  -8

المكتبة وصادر التعلم : المحور الخامس 
وجھاز استنساخ واقراص علمیةة حاسوب في المكتبةزتوفر اجھ-1



ول المعرفةتوافر كتب ومراجع ودوریات في جمیع حق-2
تنظیم المصادر المتوفرة بحیث یسھل استخدامھا-3
وجود كادر متكامل اعمل المكتبة-4
وجود قاعدة معلومات لتسھیل عمل المكتبة   -5

تقدم الطلبة وتقویم ادائھم: المحور السادس 

بكالوریوس طب (تحصیل الطلبة لمخرجات التعلم وحصولھم على الدرجة العلمیة -1
)وجراحة بیطریة 

اكتساب الطلبة للمھارات الالزمة لكل مرحلة دراسیة-2
االمتحانات الیومیة استخدام اسالیب تقویم متعددة لتحدید مستویات الطلبة من خالل -3

النظریة والعملیة واالمتحانات الشھریة والفصلیة بنوعیھا النظري والعلميالقصیرة
الحصول على تغذیة لراجعة من خالل عملیة التقویم-4

المرافق والخدمات المساندة :السابع المحور

توفر قاعات دراسیة مزودة بالتجھیزات المناسبة -1
وجود رئیس فرع من ذوي الخبرة االكادیمیة واالداریة بدرجة علمیة استاذ او استاذ -2

مساعد
توفر مالعب وكافیتریا طالبیة وقاعات للمناقشات وخاصة الدراسات العلیا-3
.استنساخ وطابعات وسكنر وخدمات انترنیت تزوید الفروع والشعب باجھزة-4
توفر وحدة االرشاد االكادیمي والتوجیھ التربوي-5
توفر وحدة االنترنیت لالستخدام من قبل الطلبة واعضاء الھیئة التدریسیة والموظفین-6

ادارة البرنامج االكادیمي : المحور الثامن 

والرسالةوجود نشرة تعریفیة خاصة بكل فرع یضم االھداف والرؤیة-1
وجود رئیس فرع من ذوي الخبرة االكادیمیة واالداریة بدرجة استاذ او استاذ مساعد-2
وجود مجالس االفرع التي تعقد اجتماعاتھا بصورة دوریة لمتابعة االعمال الخاصة -3

بالفروع ومناقشتھا واقرارھا
التعاون المستمر بین الكادر التدریسي ورئاسة ومقرریة االفرع والطلبة-4
فة اعمال الفروع العلمیة كل فرع على حدهارش-5
وجود الدلیل االرشادي للطلبة الجدد-6



البحث العلمي والتواصل في خدمة المجتمع: المحور التاسع 

مساھمة البحوث المنجزة من قبل ھیئة التدریس في خدمة المجتمع-1
لمكتبة ا،االرشاد،حقوق االنسان (تزوید مؤسسات المجتمع المحلي بفولدرات تعریفیة -2

.......)االفتراضیة
وجود شعبة خاصة بالبحث العلمي-3
الھیئة التدریسیة على البحث العلميتشجیع اعضاء-4
مشاركة الطلبة في انشطة البحث العلمي-5

ادارة الجودة والتحسین المستمر لھا: المحور العاشر 

.العملیة التدریسیةالتحسین المستمر لتطویر-1
.الجودة في كلیتناوجود شعبة فاعلة لضمان -2
.وجود تقویم ذاتي خاص بالكلیة-3
وجود وحدة خاصة بالدعم الفني ووحدة تقویم االداء ووحدة ضمان الجودة ضمن شعبة -4

.ضمان الجودة واالداء الجامعي
المعتمد للكادر الى تقویم الوزارةتوجد عملیة تقویم داخلي خاص بالكلیة باالضافة -5

.التدریسي والوظیفي في كلیتنا
تطویر الكوادر التدریسیة والوظیفیة في كلیتنا من خالل زجھم في ورشات العمل -6

.وایفاد عدد من التدریسیین خارج القطر، والدورات التطویریة داخل وخارج الكلیة 
.اتباع القوانین واالنظمة في قبول الطلبة في الدراسات االولیة-7
لفرع والطلبة للتعرف على وجھات اجراء عملیة تقویم للكادر التدریسي من قبل رئیس ا-8

.النظر

الخطط المستقبلیة

الخطة االنشائیة لكلیة الطب البیطري -1

تكملة انشاء القاعات الدراسیة والمختبرات العلمیة في مواقع البناء لالبنیة التابعة -1
للكلیة بالتعاون مع الجامعة

الكمال متطلبات تجھیز المختبرات في الفروع العلمیة باحتیاجات من االجھزة -2
الفروع العلمیة لفتح دراسات علیا في االختصاصات المختلفة

دار استراحة خاصة بالتدریسیین والضیوف الكرام باحدث وسائل الترفیھتجھیز-3
وخاصة في مواقع انشاء عدد من المرفق الصحیة في مختلف اركان الكلیة-4

الدراسات العملیة للمختبرات وكذلك الحقل الحیواني



ام وتعبید الطرق والممرات الداخلیة للكلیة ومنھا المؤدیة الى العیادة االستشاریة اتم-5
البیطریة

ادامة الحدائق الخاصة بالكلیة وادامة المساحات الخضراء وعمل منظومة رش-6
انشاء موقف خاص لمركبات التدریسیین والموظفین-7

خطة تأھیل البنى التحتیة وتوسیعھا-2

الخطةت
صیانة القاعات الدراسیة1
صیانة المرافق الصحیة الخاصة بالموظفین والطلبة2
صیانة ارضیات الساحات الواقعة بین الحدائق3
ادامة الحدائق الخاصة بالكلیة4

خطة تأھیل وتدریب الموارد البشریة-3

التدریسیین/ البشریة خطة تأھیل وتدریب الموارد:اوال 
.حث التدریسیین على التسجیل في المكتبات العلمیة االلكترونیة واالستفادة منھا-1
مشاركة التدریسیین في الدورات التي تقیمھا وحدة التعلیم المستمر في كافة -2

.االختصاصات
ایفاد عدد من التدریسیین الى خارج القطر للمشاركة في الدورات التطویریة في -3

االختصاصات عن طریق برنامج الوزارةمختلف
مشاركة التدریسیین في دورات عن طرائق التدریس الحدیثة-4
حث التدریسیین على المشاركة في ورشات العمل التطویریة داخل الكلیة وخارجھا-5
ایفاد عدد من التدریسیین للمشاركة في ورش العمل في مختلف االختصاصات -6

العلمیة والتربویة
على المشاركة في الباحث العلميحث التدریسیین-7
.حث التدریسیین على اجراء دراسات تقویمیة على مستوى الكلیة والجامعة-8

الموظفین/ خطة تأھیل وتدریب الموارد البشریة :ثانیا 

حث الموظفین على التسجیل بالمكتبة االفتراضیة-1
التعامل مع الطلبة اقامة ندوات توعیة ارشادیة لزیادة الوعي الوظیفي بما یضمن حسن -2

.والمراجعین والموظفین 
.اقامة دورات للتوعیة الصحیة بالتعاون مع دائرة صحة دیالى -3



الحاسوب واالنترنیت وكذلك المكتبة /اقامة دورات تطویریة في مجال التقنیات الحدیثة -4
.االفتراضیة

.المشاركة في دورات شعبة التعلیم المستمر واالختصاصات جمیعھا-5
.حرس الجامعي في الكلیة وتدریبھ على حمایة الدوائر الحكومیةتأھیل ال-6

خطة كلیة الطب البیطري لخدمة المجتمع

ایمانا من كلیة الطب البیطري باھدافھا العلمیة واالنسانیة في خدمة المجتمع وتطبیقا لھذه 
:كانت خطة كلیتنا في خدمة المجتمع كاالتي ، االھداف

الكلیة لدراسة مشاكلھم الدراسیة والمعوقات التي تواجھھم في اجراء البحوث على طلبة -1
حیاتھم الجامعیة

االھتمام بالبیئة وحث الطلبة على زرع الشتالت والشجیرات وتخصیص یوم في السنة -2
.الدراسیة لذلك في نھایة شھر اذار

المستشفى / اقامة ندوات علمیة بالتنسیق مع قسم الھیئة العامة للبیطرة والثروة الحیوانیة -3
.البیطري في محافظة دیالى 

اقامة المھرجانات الریاضیة والفنیة بمشاركة االندیة الریاضیة والجمعیات في المجتمع-4
المشاركة في االنشطة التي یقوم بھا مركز ابحاث الطفولة في الجامعة لخدمة المجتمع-5
لجنة المركزیة التاكید على اھمیة نشر الوعي بحقوق االنسان من خالل التعاون مع ال-6

.لحقوق االنسان في رئاسة الجامعة
تھم العلمیة والوظیفیة وادامة االتصال بھم استحداث وحدة متابعة الخریجین لمتابعة مسیر-7

لمتابعة التدرج الطبي البیطري بعد التخرج واشراكھم في نشاطات الكلیة وخططھا واخر 
الكلیة ء مستجداتھا واخذ ردود الفعل من ارائھم لخطة تحسین ادا

الفصل الثاني

:االفتراضات االساسیة للخطة االستراتیجیة
من منطلق محاولة الكلیة للوصول الى وضع افضل قائم على التخطیط المستقبلي متمثل في وضع خطة 

۔:استراتیجیة لھا تقوم على مجموعة من االفتراضات األساسیة التي یمكن إیجازھا على النحو اآلتي 
مختلفة من ناحیة عالج وطرق االستشاریة العلمیة في تربیة االنواع ذات تخصصات كلیة الطب البیطري أن • 

ھذا النوع من الخدمات ألبناء في محافظة دیالى والتي تقدمالمختلفة من الحیوانات ذات المردود االقتصادي 
. المجتمع 

براز دور المشاركة المجتمعیة لھا من خالل أن الكلیة یمكن أن تستفید من ھذه التخصصات العلمیة في ا• 
.جات التخصصیة في سوق العمل اخریجین قادرین على سد االحتی

والذي اظھر نقاط القوة ) SWOT(ان الوضع الراھن للكلیة والذي تم التوصل الیھ من خالل تحلیل • 
والفرص والتھدیدات الخارجیة بما یؤكد اھمیة الخطة والعمل على انجاحھا للوصول الى والضعف الداخلیة ،

وھو ما یستدعي تحدید احتیاجات التحسین لسد الفجوة بین ما ھو قائم فعلیا وما ھو . وضع مستقبلي افضل 
.مرجو التحقیق األھداف 



توفیر الكوادر البشریة  القادرة على تنفیذ الخطة التمیز في األداء من أجل تحسین البیئة التعلیمیة بالكلیة و• 
.بكفاءة وفاعلیة

تحسین جودة العملیة التعلیمیة واألنشطة بالكلیة من خالل وضع برامج وخطط متوازنة ذات رؤى مستقبلیة • 
. وتوفیر المستلزمات الالزمة لذلك 

.حق المشاركة والمسؤولیة لجمیع العاملین على كافة المستویات • 
. وضع ضوابط مقننھ لألداء لجمیع المعنیین واالدارة العلیا للكلیة • 
.متابعة بشكل مستمر لتنفیذ مراحل الخطة االستراتیجیة والخطط التنفیذیة لعملیات التطویر والتحسین• 

.التقییم بشكل دوري من خالل مجموعة داخلیة من الخبراء• 
.النشر الدائم لنتائج المتابعة والتقییم• 

:منھج اعداد الخطة االستراتیجیة 

:تم وضع الخطة االستراتیجیة للكلیة بمنھجیة تستند على 
. معاییر ضمان جودة التعلیم واالعتماد • 
" .البیئة الخارجیة"و " البیئة الداخلیة"تحلیل • 

.مدى توافر اإلمكانیات المادیة والبشریة• 
لجودة بالجامعة استفادت الكلیة منھ طوال الفترة السابقة في نظم المتابعة أن الدعم الفني والمتابعة لقسم ضمان ا

المستمرة للكلیة وما تتطلبھ عملیة الجودة من بناء مناخ یتسم بالبحث عن أفضل السبل لتطویر العملیة التعلیمیة 
كما أن .من خالل تحلیل الوضع الراھن من نقاط ضعف وقوة وكذلك دعمھا في بناء خطتھا إلستراتیجیة 

للكلیة لتحدید نقاط القوة " البیئة الخارجیة"و" البیئة الداخلیة"SWOT Analysisمنھجیتھا استندت الى تحلیل 
وعلیة تم تحدید الغایات واألھداف اإلستراتیجیة وكذلك األھداف . والضعف لھا والفرص والتھدیدات المحتملة

حسین الجودة لكلیات الطب البیطري االمریكیة ھا مجلس تاعتمادا على المعاییر التي وضعاإلجرائیة 
(AVMA)لضمان جودة التعلیم واالعتماد والتي تحدد مؤشرات قیاس االداء.

:ووفقا لما سبق فقد تم اعداد الخطة االستراتیجیة لكلیة الطب البیطري في جامعة دیالى طبقا للخطوات التالیة

ورش عمل لتشكیل فریق الخطة بشكل یتضمن كافة التخصصات المعنیة من ممثلین البرامج الكلیة واقسامھا •
. العلمیة ، ثم تم توزیع أعضاء الفریق وفقا للمنھجیة المحددة في تلك الخطة

.تحدید أھم المصادر وبدایة جمع المادة العلمیة• 
البیانات المتصلة بمنظومة الكلیة وما یتعلق بھا مع وضع تحلیل مضمون الوثائق واللوائح ومصادر جمع • 

. تكلیفات األعضاء الفریق في ھذا الصدد
.والبیئات المحلیة الطب البیطري القیام بالمسح البیئي لكلیة• 
). المسحیة والتحلیلیة منھا والمقابالت(تصمیم وتطبیق أدوات الدراسة المیدانیة • 
).مسودة أولى للخطة ( تقریر أولي تحلیل النتائج ورصدھا في• 
.ورش عمل لتحدید عناصر الخطة االستراتیجیة المقترحة • 



.صیاغة عناصر الخطة واالتفاق علیھا اعتمادا على المعلومات والمستندات التي تم التوصل الیھا
عقد ورش عمل وندوات لعرض ما تم التوصل الیھ من الخطة االستراتیجیة• 

.األطراف المعنیین من داخل الكلیة وخارجھاالمقترحة على 
.وضع الشكل النھائي للخطة • 

:تم التركیز بشكل خاص عند اعداد الخطة االسترتتیجیة على االسالیب واالدوات التالیة 
استبیانات مقابالت شخصیة واستمارات جمع بیانات تم اعداد مضمونھا بالمسح البیئي للبیانات والمعلومات •

وقد استخدمت تلك المقابالت للوقوف على مدى الحالة الراھنة لجودة األداء في . بموضوع الخطةالمرتبطة
كافة عناصر منظومة

.الكلیة والتعرف على أھم سبل االرتقاء بھ
عمادة الكلیة وؤساء الفروع العلمیة واعضاء ھیئات التدریس ومدیري االدارات والطلبة بغیة جلسات مع • 

.عمق  من نتائج تحلیل مضامین الوثائق واللوائح والمقابالت الشخصیة تتولید مقترحات 
.بغیة التأكید على المقترحات من السنوات السابقةبعض الخریجین من الكلیةمع جلسات • 

. دراسة المقترحات التي تم التوصل الیھا•
حرة متنوعة بین فریق العمل حیث دارت تلك الحلقات حول رصد وتحلیل الحالة تنظیم حلقات نقاشیة• 

، واإلمكانات والقدرات المتاحة، وآلیات تحقیق تلك العلمیةالمجتمعیة والجامعیة الراھنة من حیث التخصصات 
ؤیة وأھداف الحالة المبتغاة ، بما یكفل توفیر عدد من التصورات والخیارات المرغوبة والممكنة لتحقیق ر

.االستراتیجیة 
:القیم الحاكمة 

والمعتمدة على دلیل الصالحیات تعمل الكلیة من خالل مجموعة من القیم الحاكمة وھي القیم والمبادىء الخاصة 
والعمل في مؤسسات التعلیم العالي العراقیة لتحقیق نجاح استراتیجیاتھا وتلك القیم تمثل المنطلق االساسي 
الحاكم لسلوكیات كل من ینتمي ویعمل بھا لتوفیر مناخ جید للعملیة التعلیمیة وبما تتضمنھ من جوانب علمیة 

نحو تحقیق أھدافھا التأكید على مجموعة القیم الجوھریة والتي استندت الطب البیطريوتدریبیة وفي سعی كلیة 
:وكاآلتيالطب البیطري في العراقد لكلیات علیھا ایضا معاییر االعتما

العمل من خالل قیم تحكمھا النزاھة و الموضوعیة • 
. االلتزام بأخالقیات مھنة التعلیم• 
. تنمیة مھارات الطالب واعداده مھنیا• .تنمیة وحمایة البیئة• 
.استناد عملیة اتخاذ القرارات على المعلومات الموثقة• 

. المساھمة الفعالة في دعم خطط التنمیة القومیة• 
.النظر للطالب على أنھ محور العملیة التعلیمیة • 
. الشراكة الفعالة مع جمیع األطراف ذات الصلة واالھتمام• 
. مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي• 
.التقییم الذاتي المستمر كأساس للتطویر• 

. السعي الجاد للتمیز• 
. تطویر البحث العلمي وربطھ بحاجات المجتمع• 
.مستوى قدرات أعضاء الھیئة التدریسیة من خالل التعلیم المستمررفع • 



:SWOT Analysisتحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة للكلیة 
Environment scanالوضع الراھن للكلیة 

وذلك من خالل عناصر االعوام السابقةمن خالل ما أجرتھ الكلیة من دراسة التحلیل الوضع الراھن للكلیة في 
:البیئة الداخلیة والخارجیة للكلیة التالیة 

عناصر البیئة الداخلیة: أوال 

. فروعھاالھیكل التنظیمي الرئیسي للمؤسسة التعلیمیة ككل والھیاكل التنظیمیة التفصیلیة اإلدارتھا و• 
اإلداریة نظم المعلومات في المؤسسة التعلیمیة االنماط • الموارد البشریة • 
.النظم االداریة والمعلوماتیة •

. أدوات وأسالیب تقدیم الخدمة التعلیم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع  • 
نظم الجودة الداخلیة. القیم المشتركة • الموارد المالیة • 

:عناصر البیئة الخارجیة : ثانیا 
لقوى أو المتغیرات العامةمجموعة ا-أ
.القوى السیاسیة والقانونیة • 

.القوى االقتصادیة • 
.القوى االجتماعیة والحضاریة • 
. القوى التكنولوجیة • 

.مؤسسات المجتمع المدني
:مجموعة القوى أو المتغیرات الخاصة -ب
. المستفیدین • 

.اولیاء األمور •  
.النقابات والجمعیات االتحادات •

.المؤسسات التعلیمیة المنافسة • 
.اصحاب المصالح • 
.ھیئات االعتماد القومیة والعالمیة •  
.المجتمع • 
:نتائج تحلیل البیئة الداخلیة للكلیة : أوال

:Strengthsنواحي القوة 

 األكادیمیة توافر رؤیة ورسالة للكلیة تعكس رؤیة ورسالة الجامعة.



 توافر شعبة لضمان الجودة بالكلیة تسعى لالرتقاء بقدراتھا التنافسیة .
الفروعتوافر مقومات التعلیم التخصصي داخل ا .
 توجد مصداقیة لدى االدارة في االستجابة للوعود والشكاوى المقدمة من األطراف المختلفة ذات العالقة والعمل

. على حل شكواھم 
 تغطي المعلومات المتاحة مختلف انشطة الكلیة ویتم نشرھا في وسائل متعددة .
 للكلیة موقع الكتروني على شبكة االنترنت .
 یوجد برامج التوعیة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة في مجاالت نشر الثقافة .
ة في جمیع المجاالت للمنتسبین وغیر توافر شعبة التعلیم المستمر بالكلیة یمكن من خاللھا تنظیم دورات تدریبی

. المنتسبین
 في تدریب الطلبة خالل مرحلة في محافظة دیالىالبیطري ىوخاصة المستشفیشارك األطراف المجتمعیة

. التطبیق 
 یشارك معظم أعضاء ھیئة التدریس والطلبة في األنشطة المختلفة للكلیة والجامعة .
 تبنى الكلیة لمعاییر أكادیمیة لبرامجھا المختلفة تتوافق مع رؤیة ورسالة الكلیة .
 وجود توافق بین تصمیم البرامج التعلیمیة واھداف ورسالة الكلیة. .
 المقررات الدراسیة لبرامج وجود توصیف وتقریر لبرامج الكلیة وكذلك توصیف وتقریر لنسبة كبیرة من

. الكلیة
المقررات الدراسیة الخاصة بالبرامج التعلیمیة للكلیة یوجد تنوع في .
 یوجد مراعاة للتوازن بین الجوانب النظریة والعملیة عند تصمیم المناھج .
 یوجد تنوع في األسالیب المستخدمة في التدریس .
 تفعیل بعض األنشطة الطالبیة بالكلیة .
لتدریب یوجد لدى الكلیة الیة لتنفیذ ومتابعة وتقویم ا .
وجود الیة للتعامل مع شكاوى ومقترحات الطلبة .
تنوع اختصاصات أعضاء ھیئة التدریس .
 العالقة الطیبة بین أعضاء ھیئة التدریس وبین القیادة االداریة .
 وجود نظام للتحسین المستمر یھدف إلى رفع كفاءة أعضاء ھیئة التدریس والھیئات المعاونة من خالل توفیر

مجموعة من البرامج التدریبیة بشكل منتظم وذلك لالرتقاء بمستوى جودة العملیة التعلیمیة
 یوجد نظام داخلی الدارة الجودة یشتمل على بعض اجراءات المراجعة والتقییم.

Weaknessاحي الضعف نو

للطالب الواحد) م١(عدم توافر مساحة كافیة ضمن تحقیق متطلبات الجودة وتقدر ب.
 الخریجین (عدم وجود ادارات متخصصة لتقدیم الدعم .(
 عدم كفایة الكوادر البشریة المؤھلة والمخصصات المالیة لشعبة ضمان الجودة .
مع القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة في المجتمع المحیط بالكلیة عدم وجود قنوات اتصال مفعلة .



 عدم كفایة الموارد المالیة المتاحة للكلیة .
 مالئمة مساحة المباني الحتیاجات الكلیة اكتمال المباني المتبقیة قید االنشاء لعدم .
 على ذلك عدم وجود خطة إلخالء المباني في حالة حدوث الكوارث وال خطط للتدریب .

عدم وجود آلیة محددة ومعلنة الكتشاف الطلبة المتفوقین و المتعثرین دراسیا
. وتوفیر برامج الدعم و الرعایة لھم 

ال توجد خطة موثقة ومعتمدة للدعم للطلبة ذوي االحتیاجات الخاصة .
 عدم وجود آلیة لالستفادة من األبحاث العلمیة ألعضاء ھیئة التدریس في تحسین عملیة التعلیم و التعلم .
 ال توجد بالكلیة خطة لتنمیة موارد التعلم الذاتي .
 عدم وجود آلیة للتغذیة راجعة للطلبة حول نتائج التقویم .
الكافي لتحقیق نتائج التعلیم ر العملیة التعلیمیة بالقدرعدم توافر مساعدات التعلیم والتعلم المالئمة لتطوی

.المستھدفة 
 عدم مالئمة اإلمكانات الحالیة بمعظم قاعات الدرس من حیث المساحة واألجھزة واألدوات والعینات

.جودة العملیة التعلیمیةومستلزمات التعلم و األثاث المناسب لدعم
 نظرا لعدم توافرھا لضعف التمویل المالي من ناحیة ولنقص إعداد وتدریب أعضاء ھیئة التدریس على

. استخدامھا من ناحیة أخرى
 المقررات الدراسیة تقلیدیة ، وتتقید بالقطاعیة التي تحتاج ذاتھا الى تعدیل .
 ضعف میزانیة البحث العلمي.

للكلیةنتائج تحلیل البیئة الخارجیة : ثانیا 
:Opportunitiesالفرص المتاحة 

 البرامج الداعمة إلعداد الكلیة وتأھیلھا للحصول على االعتمادAVMACOIاالمریكیة
 وجود شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي والذي یدعم ویتابع اعمال الجوده بالكلیھ .
 وجود وحدة التعلیم المستمر للتحسین المستمر من خالل مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم

والقیادات بالجامعة، ومن خالل توفیر مجموعة من البرامج التدریبیة بشكل منتظم یھدف إلى رفع كفاءة أعضاء 
التعلیمیة ویتم ذلك من خالل مركز تنمیة ھیئة التدریس والھیئات المعاونة لالرتقاء بمستوى جودة العملیة 

.القدرات بالجامعة 
 محاولة تطویر النظرة عن الصحیة والزراعیة وتوكذلك المؤسساالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

كلیات الطب البیطريخریجي 

.Threatsالمخاطر أو التھدیدات 
مركزياعداد الطلبة الملتحقین الى الكلیة وفق آلیة القبول ال .
قلة فرص وبیئة العمل في المجتمع المحلي للكثیر من التخصصات البیطریة



 اي مدینة جامعیة (عدم توافر سكن قریب لجمیع اعضاء الھیئة التدریسیة والموظفین. (
 ضعف المخصصات المالیة والمادیة للكلیة .

تواضع اإلنفاق الحكومي على التعلیم الجامعي مقابل زیادات مضطردة في أعداد الملتحقین فیھ مما یؤثر على 
.جودة العملیة التعلیمیة المقدمة 

:الفصل الثالث 
بعد تحدید نقاط القوة والضعف في البیئة الداخلیة والفرص والتھدیدات في البیئة الخارجیة وتحقیقا لرؤیة 

:الكلیة التي تنبثق عن رؤیة ورسالة الجامعة فقد تحددت االھداف االستراتیجیة على النحو اآلتي ورسالة 
: األھداف االستراتیجیة 

: الھدف االستراتیجي األول
:األھداف اإلجرائیة . تحدیث الھیكل التنظیمي للكلیة 

- وحدات متخصصة لدعم األنشطة الطالبیة وحدة االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي استحداث وتفعیل١ـ١
.وحدة متابعة الخریجین 

.رفد شعبة ضمان الجودة واالدء الجامعي بكوادر اضافیة ونشطة١-٢
:الھدف االستراتیجي الثاني 

.اإلداري االلتزام بالمصداقیة واألخالقیات وأداء الجھاز
:األھداف اإلجرائیة 

.وضع ضوابط للحقوق الملكیة الفكریة والنشر ٢-١
.وضع میثاق أخالقي وممارسات عادلة للعاملین بالكلیة٢-٢
من خالل المقابالت مع  مدیر ، وقیاس رضائھموفتح الدوراتوضع برامج التدریب المستمر للعاملین٢-٣

.االدارة  وكذلك من خالل االستبیانات
.تحسین الموارد المالیة والمادیة : الھدف االستراتیجي الثالث

.الكلیة لتالءم العملیة التعلیمیة وممارسة األنشطة المطلوبة تجھیز مباني: األھداف اإلجرائیة . ٣-١
تزوید القاعات باألجھزة الحدیثة لتالئم طبیعة الكلیة وتتناسب مع إعداد الطلبة . ٣-٢

.اضافیة جدیدة والنفقة الخاصة وكذلك التعلیم الموازيات العلیافتح الدراس3-3
:تعزیز مشاركة الكلیة في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة األھداف اإلجرائیة : الھدف االستراتیجي الرابع

.وضع خطة موثقة ومعتمدة للمشاركة المجتمعیة 4-١
.رفع مستوي رضاء اإلطراف المجتمعیة4-٢
اتفاقیات مشتركة مع المؤسسات البیطریة والمؤسسات الصحیة لخدمة المجتمعاجراء 3-4

:الھدف االستراتیجي الخامس 
:دعم الطلبة والخریجون األھداف اإلجرائیة 

.وضع سیاسات واضحة و معلنة لقبول و توزیع وتحویل الطلبة 1.5
. وضع خطة سنویة شاملة لألنشطة الطالبیة ٢-5



.وحدة الخدمة ودعم الخریجین استحداث 3-5

: الھدف االستراتیجي السادس 
: األھداف اإلجرائیة ...تطویر البرامج األكادیمیة

. وضع رؤیة ورسالة وأھداف وسمات ممیزة للبرامج 1-6
من خالل االجتماعات الدوریة مع لجنة العمداءلكلیات المراجعة والتحدیث الدوري للبرامج األكادیمیة6-٢
. طب البیطريال
.دراسة تقویمیة على مستوى الكلیة 3-6

:الھدف االستراتیجي السابع 
. تطویر عملیة التعلیم والتعلم 

:األھداف اإلجرائیة 
.المواءمة بین البنیة التحتیة للكلیة وإستراتیجیات التعلیم والتعلم ١٠٧
.لحقول تربیة المواشي وكذلك حقول الدواجنمن خالل الزیارات المیدانیة تطویر التدریب المیداني ٧-٢
وضع إستراتجیة معلنة للتعلیم والتعلم تتوافق مع رسالة الكلیة وأھدافھا٧-٣

.وخاصة المكتبة االفتراضیة االلكترونیةتجھیز المكتبة من حیث نظم اإلدارة واإلمكانیات المادیة 4-7

:الھدف االستراتیجي الثامن 
.تطویر البحث العلمي 

:األھداف اإلجرائیة 
.وضع خطة للبحث العلمي بالكلیة ٨-١
.االستخدام األمثل للموارد المالیة المتاحة للبحث العلمي٨-٢
.رفع كفاءة العملیة البحثیة ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم ٨-٣

.دور األبحاث العلمیة بالكلیة في تطویر المقررات الدراسیة للبرامج تفعیل٨-4

:الفجوة بین الوضع الحالي واالھداف االستراتیجیة 
لیتم الطب البیطريجاء تحدید األھداف االستراتیجیة للكلیة والمستھدف تحقیقھا بعد دراسة الوضع الراھن لكلیة 

:اجات على النحو التالي من خالل ذلك تحلیل الفجوة وتحدید االحتی

المتأمل تحقیقھالوضع الحالي

.وجود وتفعیل إدارة األزمات والكوارث• .الھیكل التنظیمي للكلیة غیر مكتمل -١
.الجودة اكتمال وتفعیل ھیكل شعبة إدارة• 



إیجاد توصیف وظیفي مناسب للقیادات • 
وقواعد منظمة األكادیمیة واإلداریة والفنیة،

.الختیار القیادات وتنمیة مھارتھم اإلداریة 
معظم إجراءات االلتزام-٢

بالمصداقیة واألخالقیات وأداء الجھاز اإلداري غیر 
.موضوعة وغیر مفعلة 

وجود ضوابط للحقوق الملكیة الفكریة • 
والنشر مفعلة 

میثاق أخالق وممارسات وضع وتفعیل• 
.عادلة للعاملین بالكلیة 

عدم كفایة وكفاءة الموارد المالیة والمادیة -3
.للكلیة 

وجود مباني بالكلیة مالئمة للعملیة التعلیمیة • 
وممارسة األنشطة المطلوبة 

القاعات مزودة باآلالت الحدیثة التالئم طبیعة • 
إعداد الطلبة الكلیة وتتناسب مع

مشاركة الكلیة في خدمة المجتمع -4
وتنمیة البیئة غیر مفعل 

وجود خطة موثقة ومعتمدة للمشاركة• 
مؤسسات صحیة دور الكلیة مفعل مع • 

وزراعیة

وجود سیاسات واضحة و معلنة القبول و • .تدني دعم الطلبة والخریجون. 5
. توزیع وتحویل الطلبة 

الطالبیة وجود خطة سنویة شاملة لألنشطة• 
.ومفعلة 

وجود وحدة خدمة ودعم الخریجین• 
. محدثة ومفعلة 

البرامج األكادیمیة للكلیة تحتاج-6
. وسوق العمل للتعاون المشتركالمجتمع المدني

وضع رؤیة ورسالة وأھداف وسمات ممیزة • 
. للبرامج 

وضع برامج تعلیمیة قادرة علي تلبیة •
احتیاجات المجتمع تساھم في تحقیق خطة 
التنمیة القومیة، وتحقق مواصفات الخریج التي 

تتفق ومتطلبات سوق العمل 
المراجعة والتحدیث الدوري للبرامج•

.األكادیمیة 
تیة للكلیة المواءمة بین البنیة التح• .عملیة التعلیم والتعلم تحتاج التطویر -٧

. وإستراتیجیات التعلیم والتعلم 
.تطویر التدریب المیداني • 

وجود إستراتجیة معلنة للتعلیم والتعلم • 
تتوافق مع رسالة الكلیة وأھدافھا 

المكتبة مجھزة من حیث نظم اإلدارة • 
واالمكانات المادیة

للبحث العلمي بالكلیة خطة موضوعة ومفعلة• ـ البحث العلمي یحتاج لتطویر8



االستخدام األمثل للموارد المالیة المتاحة للبحث • 
. العلمي 

كفاءة العملیة البحثیة ألعضاء ھیئة التدریس • 
.ومعاونیھم 

تفعیل دور األبحاث العلمیة بالكلیة في تطویر • 
.المقررات الدراسیة للبرامج 

الى جامعة دی/احتیاجات فروع كلیة الطب البیطري 
الجراحة والتولیدفرع -1

الجانب االداري 
البنى التحتیة : اوال

: :64
)عقد وزاري1على المالك و 2(3على المالك الدائم وعدد المعیدین ماجستیر2دكتوراه  و 

وكاالتي

االختصاص الدقیق الشھادةاللقب العلمياسم التدریسي ت

طب باطني ووقائيدكتوراهاستاذ مساعدطارق رفعت منت 1
رئیس الفرع

ماجستیراستاذ مساعدیاسین محمود رشید 2
تولید وامراض تناسلیة 

بیطریة
مقرر الفرع

نورالدین یاسین 3
تناسلیة تولید وامراضماجستیراستاذ مساعدخضیر

بیطریة

تولید وامراض تناسلیة دكتوراهاستاذ مساعدمحمد یوسف محمود4
بیطریة

تولید وامراض تناسلیة دكتوراهمدرسصالح نوري محمد5
بیطریة

جراحة بیطریةدكتوراهمدرسفالح حسن خلف 6

سلمان حمادي 7
تولید وامراض تناسلیة دكتوراهمدرسغریب

بیطریة

طبیب بیطري نزار شھاب رحیم 8
تولید وامراض تناسلیة دبلوم عاليممارس اقدم

بیطریة

سرى ھالل 9
عبدالخالق

طبیب بیطري 
طب وجراحة بیطریةبكالوریوس متدرب



:وكاالتي نطمح ان یكون الكادر مستقبال 

2026حتیاجات الفرع لغایة إ

السنھالتخصصالعددالشھادة

2022جراحة بیطریة 1دكتوراه 
2022جراحة بیطریة 1ماجستیر
2022تولید وامراض تناسلیة بیطریة1ماجستیر 
2023جراحة بیطریة1دكتوراه 
2023تولید وامراض تناسلیة بیطریة1ماجستیر
2023تولید وامراض تناسلیة بیطریة1دكتوراه
2024جراحة بیطریة 1دكتوراه
2024تولید وامراض تناسلیة بیطریة1دكتوراه

2024جراحة بیطریة1ماجستیر 
2025جراحة بیطریة1ماجستیر
2025تولید وامراض تناسلیة بیطریة1دكتوراه 
2025تولید وامراض تناسلیة بیطریة1ماجستیر 
2026تولید وامراض تناسلیة بیطریة1ماجستیر 

المعیدین

، یضم فرع الجراحة والتولید  غرفة  واحدة لرئیس الفرع و للتدریسیین  : البنى التحتیة الحالیة

2مختبرات عدد 

لذا نوصي بتھیئة مختبر علمي متكامل وحسب الشروط ،لعدم وجود مختبر نموذجي -:مستقبال 

على ان یحتوي على كافة المستلزمات االجنةنقلمختبرالمتبعة في انشاء المختبرات العلمیة

العملیات صالةوتطویرواالجھزة الضروریة الالزمة في اعطاء الدروس العملیة والعلمیة للطلبة 

1للسادة التدریسیین و 2(3توفیر غرف عددباإلضافة الى ناظورالجراحیة وتزویده بجھاز 

)للسكرتاریة 

السنھالتخصصالعدد الشھادة 
2022طب وجراحة بیطریة 1بكالوریوس 
2023طب وجراحة بیطریة 1بكالوریوس 
2024طب وجراحة بیطریة 1بكالوریوس 
2025طب وجراحة بیطریة 1بكالوریوس 



الجانب العلمي
تحدیثھا باستمرارتتم مراجعة سنویة لمفردات المواد ویتم : المناھج االولیة 

:مقترحات الجانب العلمي
٢٠٢٣سنةفياولىكخطوةفتح دراسات علیا الدبلوم في تخصص التولید البیطري : اوال 

2025-2024سنةفيفتح دراسات علیا ماجستیر في تخصص التولید البیطري : ثانیاً 
الذيوالعاملالالزمالعلفتوفرمعاغنام١٠وابقار٥توفیر حیوانات مختلفة وبأعداد  : ثالثاً 
.في الحقل الحیواني في كلیتناالعلفیؤمن

یمكن اضافة جانب التناسل في الحیوانات المختبریة ،فیما یخص تطویر المناھج العلمیة -رابعاً 
.لمادة التولید للمرحلة الرابعة 

توفیر االدویة المختلفة وكذلك العمل على تطویر العیادة الخارجیة في كلیتنا من خالل -خامساً 
لما لھذة الحاالت الخارجیة من دور فاعل لتعزیز ،بعض المستلزمات مثل جھاز سونار حدیث 

.قدرات الطالب العلمیة وزیادة كفاءة الطالب العملیة

-

.  المختلفة
Q1, Q2مفاتحة الجامعة  على تخصیص مبالغ للبحث العلمي للنشر بالمجالت العالمیة : سابعاً 

لتحسین نقاط القوة بالمجال البحثي

فرع االمراض وامراض دواجن

التاليالبنى التحتیة الحالیة وتشمل 

.مختبر االمراض ویشمل امراض الحیوان وامراض الدواجن وامراض االسماك-1

غرفة تدریسي فرع االمراض-2

غرفة رئیس الفرع-3

غرفة حقل الدواجن-4

مستقبال نحتاج الى

مختبر خاص بامراض الحیوان -1

مختبر خاص بامراض الدواجن-2

مختبر خاص بامراض االسماك-3

وحدة خاصة بالتقطیع النسیجي-4

لتربیة وجبات صغیرة من الدواجنحقل -5



الجانب االداري

3امراض 2تدریسیین فقط ثالثة اختصاص و8كادر فرع االمراض حالیا یتالف من 

1اختصاص امراض مناعیة و1امراض دواجن و

سكرتاریة فرع

مستقبال نحتاج الى

3د اختصاص امراض حیوان عد-1

2اختصاص امراض دواجن عدد -2

2اختصاص امراض اسماك عدد -3

لكون الفرع) بكلوریوس ( معیدین 3االحتیاج الى -4

والربعة والخامسة

الجانب العلمي

:الدراسات االولیة 

ان منھاج فرع االمراض للدراسات االولیة ھي كالتالي

فصلین دراسیین)عملي + نظري(مادة االمراض للمحلة الثالثة -1

فصلین دراسیین) عملي + نظري (مادة التشریح المرضي للمرحلة الرابعة -2

فصلین دراسیین) عملي + نظري (مادة امراض الدواجن للمرحلة الرابعة -3

فصل واحد) عملي + نظري ( مادو امراض االسماك للمرحلة الخامسة-4

)عملي(تطبیق بیطري -5

بیطري داخل الكلیة



لفرع التشریحةاالستراتیجیالخطة 

الجانب االداري:اوال 

البنى التحتیة.1

4عددعدد الدكتوراه 

2عدد الماجستیر 

ولذلك فھوالتشریح واالنسجةيماجستیر فالفرع مقبل على استحداث دراسة -
یكون للتشریح)على االقل مختبر واحد(غرف ومختبراتإضافةالى بحاجة ماسة

.النسیجيلتجھیز مختبر التقطیع باإلضافةلألنسجةوالمختبر الحالي یبقى 

الكادر.2

لمرحلتین مواداربعیدرس لكون الفرع)بكلوریوس(معیدینالفرع یحتاج الى -
تدریس التشریح ھو من والطالب یتم تقسیمھم الى كروبات واساساالولى والثانیة

الشرح من قبل ثم یتم اعادة)الجثة(على العینةشرح المادة من قبل االستاذخالل
المعیدین

.تدریسیین من حملة شھادة الماجستیرالفرع بحاجة-

الجانب العلمي:انیاث

المواد التي تدرس في فرع التشریح مستوفیة لمعاییر جودة التعلیم من حیث المنھج 
.وعدد الساعات

ھریةجفرع االحیاء الم

: الجانب االداري -اوال 

:البنى التحتیة -

یجب توفیر غرف الساتذة ماموجد حالیا قاطع كرفان الیلیق بالتدریسیین -1

توفیر قاعات دراسیة -2

ماموجود حالیا . توفیر مختبرات بناء ومجھزة لتحقیق جودة التعلیم ولكل مادة دراسیة مختبر خاص بھا-3
مختبر واحد قاعة والثاني كرفان والیلیق والیحقق جودة التعلیم والمواد التي تدرس في الفرع اربع مواد لذلك 

نحتاج الى اربع مختبرات 



الكادر-

والفطریاتوالبكتریاوالمناعةالفایروساتاختصاصفيدكتوراهالىمستقبالتاجنح-1

نحتاج بكلوریوس للعمل كمعیدین في المختبر الن ماموجود من الكادر من حملة الشھادة العلیا ماجستیر -2
ودكتوراه 

: الجانب العلمي : ثانیا 

مستوفیة للمسیرة التعلیمیة ومحققة لجودة التعلیم من حیث المواد الدراسیة الي تعطى في فرع االحیاء المجھریة
المنھاج وساعات التدریس سواء في الدراسات االولیة او العلیا والتحتاج الى اضافة او تغییر 

فرع الفسلجة واالدویة

:الجانب االداري–الخطة الستراتیجیة 

ومتقدم شھادات ) وماجستیربكالوریوي( الفرع بحاجة الى كادر وسط : الكادر الحالي-1

.دكتوراة في تخصص الكیمیاء الحیاتیة والكیمیاء واالدویة والفسلجة

طلبات سنویة موجھھ للجامعة بتعیین الكوادرفي التخصصات  : االجرائات المتخذة -2

لغرض الحصول على شھادات علیا بالتخصصات ) معیدین(وارسال موظفین .  اعالة

.التي یحتاجھا الفرع

:البنى التحتیة–الجانب االداري -الستراتیجیةالخطة 

الفرع  بحاجة الى قاعات علمیة حدیثة باالضافة الى مختبرات علمیة وفق -1

وضرورة توفر غرف . مواصفات عالمیة معتمدة من اعتمادیة المختبرات

مخصصة لالساتذة مصممة عالمیا تحتوي مكتب وغرفة استراحة الستقبال 

.المنفردةاالساتذة وطلبة البحوث 

التصرف بما متوفر رغم قلة القاعات الدراسیة النموذجیة : االجرائات المتخذة-2

من خالل المناورة بالجدول الدراسي لغرض استغالل (والمختبرات العلمیة 

القاعات والمختبرات الفقیرة والتي غیر مالئمة الن المختبرات المستملة اساسا ھي 

.ة بھا بنایات غیر مصممة لالغراض المستعمل

:العلميالجانب-الستراتیجیةالخطة



العمل الدؤؤب لغرض انجاز المھام العلمیة لطلبة الدراسات االولیة والعلیا  في الضروف -1

والحضوري والمناورة وفق قرارات خلیة -ومواصلة التعلیم االكتروني. الطارئة والجائحة

.االزمة لجائحة كورونا

–تحدیث المناھج العلمیة والعملیة سنویا بمایتالئم لمواكبة التطور في كل تخصصات الفرع -2

.والدوائیة-والحیوة-الفسلجیة

اتباع الطرق والطرائق الحدیثة من وسائل ایضاح وعرض وتنویع طرائق التدرسي -3

.واستخدام البرامج الحدیثة لغرض التواصل مع الطلبة

.بما یتالئم مع حاجة البلد والمحافظة) خطة العلمیةال(وضعع خطط بحثیة سنویھ 

فرع الطب الباطني والوقائي 

الجانب االداري 
البنى التحتیة : اوال

دكتوراه 4ویشمل 6عدد التدریسیین : یتألف كادر فرع الطب الباني من التالي :الكادر الحالي 
ماجستیر 2و ) عقد1على المالك و 3(

)عقد1على المالك و 1(2عدد المعیین : 
اختصاص طب باطني 2( ماجستیر 6، دكتوراه 6: نطمح ان یكون الكادر مستقبال 

)طب باطني ووقائي4، ووقائي كالب وقطط 

)اداري 1ن و معیدی5( بكالوریوس 6

واحدة لرئیس الفرع واثنان ( غرف 3یضم فرع الطب الباطني : البنى التحتیة الحالیة  

)صغیر1و ، كبیر 1( مختبرات عدد اثنان ، ) للتدریسیین 

لذا نوصي بتھیئة مختبر علمي ،لعدم وجود مختبر خاص بالدراسات العلیا -:مستقبال 
اء المختبرات العلمیة على ان یحتوي على كافة متكامل وحسب الشروط المتبعة في انش

.المستلزمات واالجھزة الضروریة الالزمة في اعطاء الدروس العملیة والعلمیة للطلبة
)للسكرتاریة 1للسادة التدریسیین و 2(3توفیر غرف عدد

الجانب العلمي
مرارتتم مراجعة سنویة لمفردات المواد ویتم تحدیثھا باست: المناھج االولیة 

تتم مراجعتھا وتطویرھا بشكل دوري: مناھج الدراسات العلیا 

:مقترحات الجانب العلمي 
فتح دراسات علیا ماجستیر في تخصص الطب الباطني والوقائي وتخصص : اوال 

التشخیصات المرضیة 
اضافة درس مواضیع خاصة بالنسبة لمفردات منھاج ماجستیر امراض مشتركة : ثانیا 



ر حیوانات مختلفة وبأعداد كافیة في الحقل الحیواني في كلیتنا مع توفیر كافة توفی-ثالثا
.مستلزمات العنایة بتلك الحیوانات 

یمكن اضافة االمراض الباطنیة واالمراض ،فیما یخص تطویر المناھج العلمیة -رابعا
) .الكالب والقطط(المعدیة للحیوانات البریة والحیوانات الصغیرة 

العمل على تطویر العیادة الخارجیة في كلیتنا من خالل توفیر االدویة المختلفة -خامسا
لما لھذه الحاالت الخارجیة من ، حدیث ECGوكذلك بعض المستلزمات مثل جھاز 

.دور فاعل یصب في تعزیز قدرات الطالب العلمیة والعملیة

لحیوانات داخل المحافظة واالطالع العمل على زیادة الزیارات العلمیة الى مزارع تربیة ا-سادسا
.على بعض اسالیب  التربیة المحلیة وكذلك التعرف على اھم والحاالت المرضیة المختلفة


