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Al-Ayen University achieves Good, Quality and Reliable Education & Performance 

 جامعة العين  –  لعلميةستراتيجية واالخطة اال
 2023 –   2022للعام الدراسي    

 
سها الشعار الذي اطللتحقيق اهداف ك ثيرة وعلى ر 
 
 اال وهو   2023  –  2022الدراسي قناه للعام ا

(( Al-Ayen University achieves Good, Quality, and Reliable Education & Performance )) 

 الفقرات التالية  ضمن  ت والتي تت مية واضحة لعمادات الكليافالبد من وضع خطة استراتيجية عل
 

 :  ودة التدريسج  محور   :اوال
  القاعة الدراسيةالطاقة االستيعابية للطلبة في  .1

ي    ٤٥طالب وفي المختبر العملي عن    ١00ال يزيد عدد الطلبة في الصف الدراسي الواحد عن   •
 
طالب في ا

حوال وان يؤخذ بنظر االعتبار جودة التعليم الجامعي
 
 .حال من اال

 تواصل التدريسي العلمي مع الطلبة .2

تواصل التدريسي مع طلبته من خالل وضع ساعتين في جدوله الدراسي مخصصة لاللتقاء بطلبته )وهذه  •
قل تقدير( جاهزة 

 
ول )على ا

 
من المقدسات والحتميات بالنسبة لنا( وان تكون محاضراته للفصل الدراسي اال

قصاه  
 
لى الجامعة في موعد ا لى العمادة ومنها ا     . 2022/   ٩/ ١ومسلمة ا 

  يكون تواصل التدريسي مع الطالب حصرا عبر المنصة االلك ترونية الرسمية المعتمدة من قبل جامعة العين •
واليجوز استخدام اي وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي مع الطلبة وبخالفه يتحمل التدريسي التبعات 

 القانونية. 
 الخطة الدراسية للمادة العلمية  .3

للتدريسي • الدراسي    يجب وضع خطة دراسية  العام  واالنكليزية خالل  العربية  وباللغتين  علمية  مادة  لكل 
 وتكون واضحة لجميع الطلبة 

 والتي تتضمن:
 اسم التدريسي  –السنة الدراسية  –المرحلة الدراسية  –اسم المادة العلمية  ✓
 وصف المادة العلمية بشكل مختصر  ✓
 نبذة مختصرة جدا عن التدريسي  ✓
 )الغرض العلمي( يجب ان يعرف الطالب الهدف من تدريس هذه المادة له الهدف من تدريس المادة  ✓
 متطلبات التعليم للطلبة )يجب ان يعرف الطالب المتطلب العلمي لدراسة هذه المادة( ✓
وسائل التدريس )يجب ان يوضح التدريسي طريقة تدريس المادة والوسائل االيضاحية المساعدة التي تفيد   ✓

 الطالب بشكل اساسي (

mailto:Email:%20info@alayen.edu.iq


 

   
 

   

 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة العين 

 مكتب رئيس الجامعة 

 

Ministry of Higher Education and Scientific 

Research                

            Al-Ayen University 

 

 

 

 Website: www.alayen.edu.iq                                                                                                   الناصرية شارع النيل   - ذي قار

 07800060302 -078063443395                                                                        Email: info@alayen.edu.iq                                       
   

 

Al-Ayen University achieves Good, Quality and Reliable Education & Performance 

  – المشاركات اليومية    –قييمات تتضمن الية احتساب درجة الطالب من حيث )االمتحانات الفصلية  الت  ✓
 الكوزات (  –الواجبات 

 مخرجات التعليم )يجب ان يعرف الطالب عندما تنجز هذه المادة مخرجاته العلمية(  ✓
االسبوع   ✓ رقم   ( التالية  الحقول  ويتضمن  المنهاج  او  الدراسية  المادة  الرئيسية  الم  –مفردات   – واضيع 

 المحتويات الخاصة بالموضوع (
 ذ )اقترح ان تكون مركزية لجميع الكليات(تعليمات او قواعد خاصة توضع للطالب التباعها مع االستا ✓
 المصادر والمراجع ✓

خطته الدراسية والعلمية الخاصة به والمصادقة من قبل العمادة والجامعة في التدريسي وضع  يجب على   •
 .صفحة خاصة ضمن الموقع االلك تروني للجامعة ضمن صيغة سيتم تعميمها عليكم

 
 لمرحلة الرابعةلمشاريع التخرج  .4

حوال تكليف   •
 
ي حال من اال

 
طالب )اذا كان   ٦التدريسي باك ثر من  فيما يخص مشاريع التخرج فال يجوز با

سبوعية )حقيقية(
 
 المشروع واحد( وان يكون هناك ساعتين ا

لى مجموعتين مجموعة تذهب  ي قس يقترح ان يتم تفي حالة االختصاصات ذات االعداد الك ثيرة   • ا  م الطلبة 
وتقادير جيدة في سنتهم وتحقق الرؤية المطروحة في اعاله )وخاصة الطلبة الذين حصلوا على تسلسالت  

عمال تخدم محيط الجامعة وتستلزم عمل جماعي 
 
الدراسية السابقة( ومجموعة تكون مشاريع تخرجهم ضمن ا

حصائي. ن يكون ا 
 
س ا

 
 وال با

 دوام التدريسي  .5

قصى حد لدوام  الرسمي  االيام المتاحة للدوام    تكون •
 
ن يكون ا

 
يام من السبت الى الخميس على ا

 
هي ستة ا

يام.  التدريسي والم
 
 عيد والمنتسب خمسة ا

اليكو • عدد  ويثبت  العلمي  اللقب  التدريسي حسب  النظرية  ن نصاب  في جدول ساعات  والفعلية  والعملية 
 . درسي خالل االسبوع عات المتبقية للت والسا ياماللمعرفة ا ويرسل الى الجامعة 

 
 التعليم االلك تروني .6

االلماجب  ي • التدريسي  الكامعلى  العينم  بمنصة  والتيرسال   االلك ترونية  ل  منتعتب   مية  و  ر    اجباتضمن 
 نصة عطاء واجبات للطلبة عن طريق الماو المحاضرات العلميةفع من حيث ر المهمة  التدريسي
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Al-Ayen University achieves Good, Quality and Reliable Education & Performance 

 ن التعليم المستمرمحور االنشطة العلمية ضمثانيا:  
كلية وضع خطة • العلميةشطلالن  ملةشا  على كل  ا  ة  ومتكاملةفي  مك توبة  المستمر  حسب  وموزعة    لتعليم 

 . 2023- 2022 لعام الدراسيلعلمية  ال االقسام

نشطةكل  يجب على   •
 
ورشة    –دورة تدريبية  )  ضمن التعليم المستمر  علمية  تدريسي انجاز ما ال يقل عن ثالثة ا

 . (حاضرة م –نقاشية حلقات  –علمية ندوة  –عمل 

ال • في  العلمية  اللجان  قبل  من  العلمية  االنشطة  جميع  العلمي  تحدد  حضورية  قسم  تكون  ن 
 
ا )ويجب 

لك ترونية  والك ترونية في نفس الوقت ولحاالت خاصة تقدرها اللجنة الع و ا 
 
ن تكون حضورية فقط ا

 
لمية يمكن ا

 فقط(

المعتمد من قبل وزارة  االلك تروني وسمي  الر   ضمن موقع ندوتي  كل نشاط علمي  جلالكلية ان تسيجب على   •
 للكلية والجامعة.  بشكل رسمي يقهالتعليم العالي والبحث العلمي من اجل توث 

تخصصي يكون تحت مسمى المؤتمر العلمي الدولي الرابع لجامعة العين   علمي  مؤتمرعمل  على الكلية  يجب   •
   .)عنوان اختصاص المؤتمر( وان يكون كل منتسبي الكلية ضمن اللجان الالزمة لها /

دة الكلية  عما  قبل  باشراف مباشر منمعارض سنوية للنتاجات العلمية الطالبية    وضع خطة مفصلة عن اقامة •
 نة العلمية في القسم العلمي اللجو
 
 محور البحث العلميثالثا:  
لحامل    المعتمدة  واحد ضمن المستوعبات العالمية  لميع  ينشر ما ال يقل عن بحث  يجب على كل تدريسي ان  •

 ة. شهادة الماجستير و بحثين لحامل شهادة الدك تورا

على   • العلمية  كل  يجب  البيانات  قواعد  في  والتسجيل  كاديمي 
 
اال العلمي  الباحث  هوية  استكمال  تدريسي 

 .  ةالعالمي 

والعربية  جيع البحوث المشتركة مع الجامعات المحلية  وتشحسب التخصصات العلمية    مجاميع بحثيةانشاء    •
 وزيادة النتاج البحثي.  ع التصنيف العالمي للجامعات العراقيةفوالعالمية بما يسهم بر 

تفص • بحثية  خطة  لرب  يليةوضع  العلمي  القسم  ال في  استراتيجية  ومت ط  بمشكالت  العلمي  طلبات بحث 
 مؤسسات القطاع العام والخاص.
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Al-Ayen University achieves Good, Quality and Reliable Education & Performance 

 محور التدريب الصيفيرابعا:  
 –فترة ابتداء وانتهاء التدريب    –  هاج العلميالمن   والذي يتضمن )  يع الكلياتلجم   دريب الصيفيللت دليل  اعداد   •

( ويتم توثيق التدريب الصيفي من قبل  الطلبة المتدربين  اعداد    –التدريسي الذي سيدرب الطلبة  الكادر  اسماء  
 ة الكلية دورية من قبل عماداعالم الكلية وتكون زيارات 

ائسة بتقرير  ود الر ز وت صيفي في الكليةالتدريب البعة الية  لمتاالعلمي    ة داخل القسمتخصصم  تشكيل لجان •
 .ن االليةمفصل ع

 
 جنبية خامسا: محور االتفاقات مع الجامعات العراقية واال

ت • اتفاقيات  مة مع  عقد 
 
نشر لتي تتضمن )وا  حسب االقسام المناظرةوالعالمية  و  ةلعراقي ا  عدد من الجامعاتوا

 (تدريبية دورات  –عمل ورش  –ث العلمية حوالب 

نجزة والمخططة لها خالل العام الدراسي وتوثيقها  يات المبعة االتفاقمن قبل عمادة الكلية بمتاتشكيل لجنة   •
 .جامعةالتقرير الى رائسة ال وارسال  ائدة العلمية لعقد االتفاقياتعن الف بشكل تقرير مفصل

 
   حور اللجان الدائمية والمؤقتةادسا: مس

الدتشكيل   • والماللجان  عمادائمية  قبل  من  الكلية  ؤقتة  في  اشراك  وة  والمنتسبين  التدريسيين  الكلية  جميع 
 . كليفلجنة حسب الت ام كل نجاز مهضاء اللجان اللرئيس واع محددة رة زمنيةطاء فت لتحقيق العدالة واع

يت  • لجنة  انتهاء كل  العمي عند  السيد  تزويد  كامل  م  بمحضر  تم تشكد  التي  اللجنة  مهام  عن  وتتم  ومفصل  يلها 
 . من قبل العميدر مصادقة المحض

    .العميد والسادة المعاونين في الكلية بشكل مباشرد من قبل السي ائمية والمؤقتةالد اللجان كافة متابعة •
 

 حور مجالس الكليات واالقسام العلميةسابعا: م

السيد  لس الجامعة ويتكون من  بعد مجشرتا  يتم انعقاده مباودوري و  س الكليات بشكل مستمرور مجالعيل دتف •
ة وتتم مناقشة جميع  ثل عن الطلب ساء االقسام العلمية وممثل عن ضمان الجودة ومم ؤوالمعاونين ور العميد  

الالفقرات التي ت تراه    رائسة الجامعةصادرة عن  م ذكرها من قبل مجلس الجامعة والتوجيهات  والفقرات التي 
 . تتطلب مناقشتها في مجلس الكلية

فقرات  توضيح جميع الجلس الكلية لعقاد مبشكل دوري بعد اني الكلية  ف  تفعيل دور مجالس االقسام العلمية •
 .التي تم مناقشتها في مجلس الكلية لكافة التدريسيين في القسم
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Al-Ayen University achieves Good, Quality and Reliable Education & Performance 

العلمية    جلسات  محاضرترسل   • الكلية واالقسام  الجامعة وبشكل  مجلس  توثيقها  الى رائسة  مستمر من اجل 
 واالطالع عليها بشكل تفصيلي

 
 ة المسائيةسحور الدراثامنا: م

ل • وتوقيتاتهم  بالنسبة  بالدوامين  لتزام 
 
اال من  البد  مسائية  دراسة  على  تحوي  التي  جداول  حسب  لكليات 

 المحاضرات االسبوعية المعلنة للطلبة

ستضافة )وخاصة لالقسام ذات االعداد الكبيرة( في اقل عدد وللحاالت التي تستوجب وبموافقة مجلس  اال  تكون •
عالن عنها قبل بدء العام الدراسي للطلبة ولمدة محددة وان يخصم هذا الموضوع    حصرا  الجامعة ن يتم اال 

 
على ا

قصاه 
 
 .  2022/  ١0/ ١0في موعد ا

ليكون  ت ذات الدراسة المسائية قبل بدء العام الدراسي  بالخطة التي تضعها الكليايتم اعالم رائسة الجامعة   •
 لية الموضوعة.عن اال   صورة واضحةلدى الجامعة 

 
 

 

  
 

 

 

 
  

mailto:Email:%20info@alayen.edu.iq

