
 الجامعة التقنية الشمالية 

 المعهد التقني في الموصل 

 قسم تقنيات المساحة 

  (2018 - 2017) خطة التحسين والتطوير للعام الدراسي                                            

 : أنواع الستراتيجيات لتحسين القسم ولا أ

 في اختصاص المساحة  وتطوراا  ورصانة تعمقا أكثرلبة للقسم خطة سنوية لتخريج دفعات من الط             

 يلي: ومواكبة احدث الجهزة المساحية المستخدمة وبحسب ما       

 والتحسين )استراتيجيات الضعف والفرص المتاحة(.التطوير  -1

        )استراتيجيات القوة والفرص المتاحة(.النمو والتوسيع  -2

 دات(.)استراتيجيات الضعف والتهدي النكماش -3

 )استراتيجيات القوة والتهديدات(. الثبات والستقرار -4

 في ضوء التحليل البيئي وخطة المعهد الستراتيجية. : الهداف الستراتيجية وسياسات القسم ثانياا 

 وبثقة عالية. إليهمج كوادر من الفنيين القادرين على انجاز المهام الموكلة يتخر   -1

 عمل سواء القطاع العام او الخاص. زج الخريجين في ميادين ال -2

 تيجية ا: الواقع الحالي والهداف السترثالثاا 

 يلي:  عبر ماوالوصول الى الهداف  يتم النطالق من الواقع الحالي لمخرجات قسم المساحة          

     وتوسيعها بما يتالءم مع عدد الطلبة المقبولين. تطوير المختبرات -1        

  .زيادة التعشيق بين القسم وارباب العمل -2        

 للكادر التدريسي والفني سواء في العاصمة أو خارج العراق لتعلم البرامج دورات تخصيصية فتح  -3        

 .الحديثة والتي تخدم القسم في الختصاصات المتطورة والبرامج الجاهزة            

  :بالخطة الستراتيجية للمعهد ارتباط الخطة الستراتيجية للقسم :رابعاا 

  .مصادقة مجلس المعهد لخطة القسم ومن ثم رفعها للجامعة والوزارة -1         

  وتعضيدها. العلميةللبحوث المالي الدعم امكانية تقديم    -2         

  والشركات الهلية وأرباب العمل. انفتاح المعهد على منظمات المجتمع المدني   -3         



 

 : ترتيب الولويات في ضوء الهمية النسبية والتمويل المالي خامساا 

 يلي: يتم ترتيب الولويات وفق ما       

  .تطوير المختبرات   -1      

  .تحديث المناهج   -2      

  .الزيارات العلمية   -3     

 

 القسم اعتمادية  لتأهيل: سياسات واجراء تنفيذ المخطط الستراتيجي سادسا ا 

 العملية والحترافية  والخطط القسم تنفذ السياسات وفق اخر المستجدات ورسالة انطالقا من رؤية            

 المساحية الحديثة.بالعتماد على البحوث العلمية والجهزة            

 والمقترحات : المعوقات سابعاا 

 اهم المعوقات التي تعترض الخطة الستراتيجية:        

 .قلة الكادر التدريسي المتخصص  -1     

 للبحوث العلمية وشراء األجهزة التخصصية. قلة التخصيصات المالية  -2     

  : هياما المقترحات الخاصة بالخطة ف        

 دراستهم العلمية سواء داخل العراق او خارجه  ارسال الطلبة المتفوقين إلكمال -1     

  .تخصيص استقطاعات من المبالغ المالية لغرض البحث العلمي  -2     

 تيجي االمطلوبة لتطوير العمل السترالخطة التنفيذية : ثامناا 

  .الدورات التطويرية  -1    

  .الواقع العلمي العالميمع زيادة كفاءة بحوث تخرج الطلبة وبما ينسجم    -2    

 .ملية والتطبيقية والمتخصصةزيادة نشر البحوث الع   -3    

  األخرى.الجامعات في مع بقية القسام المناظرة والمساهمة الشتراك   -4   

 

 



 ومحاور النجاز: رارية الخطة الستراتيجية م: متابعة استتاسعاا 

وفق مع احتياجات المجتمع والعمل على التواصل المستمر الخطة التطويرية تتوقف استمرارية ومتابعة    

 التي: 

 وتوسيعها.تطوير المختبرات   -1      

 لألغراض التعليمية.حدث الجهزة المساحية استيراد أ  -2      

  .وبحثية للتدريسين والفنيينأكاديمية جواء أتهيئة   -3      

   -: يلي اما محاور انجاز خطة التحسين فتكون وفق ما   

  األكاديمي.خطة العتماد  -1    

  .طة تطوير المناهج الدراسيةخ -2     

 :الهيئة التدريسية حسب اللقب العلمي ألعضاءالخطة الستراتيجية 

 2019  -    2018المخطط        2018    -   2017المنجز     2018  -  2017المخطط        

 الماجستير   الدكتوراه  الماجستير  الدكتوراه  الماجستير الدكتواره

3 5 1 3 5 5 

      

 

  

 في قسم المساحة:الخطة الستراتيجية للكادر الوظيفي 

 2019  -    2018المخطط        2018    -   2017المنجز     2018  -  2017المخطط        

 الفنيين  الداريين الفنيين اإلداريين الفنيين الداريين

2 10 1 6 2 15 

      

 

 في قسم المساحة:ة الخطة الستراتيجية    للبحوث العلمي

 2019  -    2018المخطط        2018    -   2017المنجز     2018  -  2017المخطط    

 التطبيقية  النظرية التطبيقية النظريةا التطبيقية النظرية

3  1  5  

      

 

 



 

 

 في قسم المساحة:الخطة الستراتيجية لقبول الطلبة 

 2019  -    2018المخطط        2018    -   2017  المنجز   2018  -  2017المخطط   

 المهني العلمي المهني العلمي المهني العلمي

40  44  40  

      

 

 

 : التحليل الرباعي اشراا ع  

 يتضمن التحليل الرباعي ما يلي:   

 مساحية ترفد المجتمع   على تخرج كفاءات علمية القسم وبامكانياته الحالية  تتمثل في قدرةالقوة نقاط    -1   

 بالمؤهالت المطلوبة          

 نقاط ضعف تتمثل في قلة الموارد المالية الداعمة للبحث العلمي وحضور المؤتمرات العالمية   -2   

 توجد  : لالفرص   -3   

 توجد التهديدات: ل  -4   

 

 

 رئيس قسم تقنيات المساحة                                                                                    

 محمد عيدان محمود خضر                                                                                       

 

 

 

 


