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 1.1المقدمة
ذرّ١ض وٍ١ح إٌّظٛس اٌعاِؼح ومنذ بداية تأسيسيا بسمعة عممية كبيرة ضمن الكميات والجامعات العراقية ،وتوفر
الكمية اإلمكانيات العممية والعممية والميارات لمحفاظ عمى أعمى مستوى عممي حيث تقوم الكمية بتوفير جميع المتطمبات
والبرامج الدراسية والبحثية لمطمبة والمالك الدراسي ضمن التخصصات المتنوعة في المجاالت (اليندسية ،العموم،
االنسانية) المتمثمة بالمجاالت اليندسية (المدني – االتصاالت – الحاسوب -تقنيات الحاسوب – تقنيات األجيزة
الطبية) ومجاالت العموم الصرفة (عمم الحاسوب ونظم العمومات-العموم المحاسبية والمصرفية  -العالج الطبيعي)
والمجاالت االنسانية (المغة االنكميزية -ادارة األعمال -القانون – االعالم الرقمي).
يتم انجاز العديد من البحوث العممية األصيمة في مختمف اقسام الكمية ينفذىا العديد من التدريسيين والباحثين
وترفد الكمية سنويا دوائر الدولة والقطاع الخاص في البمد بمئات من مالكاتيا العاممة ذات كفاءة متميزة.
وتبمغ مجموع المساحة الكمية ( )35,642م 2أما مساحة المناطق الخضراء فييا فتبمغ ( )1,800م 2ومساحة
المناطق الترفييية والخدمية ( )1,504م.2

 1.2نبذة تاريخية
تعد كمية المنصور الجامعة إحـ ــدى المؤسسـ ــات األكاديمية الخاصة لمتعميم العالي ذات النفع العام...إذ أسستيا عام
 1988في بــغداد الجمعية العراقية لممكتب ــات والمعمومات ،وبوش ــر بالدراسة فييا في  .1988/10/1لقـد وضعت الكمية
في مقـدمة أولوياتيا مواكبة مستجدات العصر الحالية والمستقبمية ،بــما ضمن ليا الريادة بين الجامعات العراقية
والعربية.
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تعتمد الكمية االنظمة والتعميمات التي تصدر عن و ازرة التعميم العالي والبحث العممي العراقية وتسعى إلى إعداد
الطمبـة أكاديمياً وفنياً لتزويدىم بـالمعارف العممية والخبـرات التطبيقية وتنمية مياراتيم .ترتكز سياســتيا عمى االنفتاح
عمى المجتمع والمؤسســات والجامعات العالمية وىي عضو في االتحاد الدولي لمجامعات  /اليونسكو وعضو في اتحـاد
مجالس البحـث العممي العربية وعضو في الجمعية الدولية لتطوير كميات إدارة االعمال ) (AACSBكما ان لدييـا
الكثير مـن مذكرات التعاون العممي والثقـافي مع مؤسسـات وجامعات عالمية رصينة ،في مقدمتيا جامعة لندن وجامعة
ويستمنستر ،جامعة كرينتش ،جامعة برمنجيام باإلضافة إلى الكثير من الجامعات العربية.
إن أ٘م مايميز كمية المنصور الجامعة ويجعميا دائماً في المقدمة نظرتيا المستقبـمية لمتقـدم التي ال حــدود ليا فيي
تســعى دائماً لالفضل وتركيز٘ا منصب عمى تحســين اآلداء النوعي وتطوير خططيا الد ارســية لمواكب ــة التطور العممي
والتق ــني في العالم ب ــما يتالئم وح ــاجات المجتمع وطموحاتيا ولذلك حرصت الكمية عمى تخريج مالكات عممية مؤىمة
لسد حاجة أسـواق العمل من الموارد البشـرية المممة بـآخر التطورات في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فبـمغ
عدد خريجييا أكثر من ( )15000طالباً يتمتعون بالخبرة والميارة العممية.
تنطمق سياســة الكمية لتوظيف الكفاءات البش ـرية العالية  ،س ــعياً منيا نح ــو االفضل في كافة المجاالت العممية
واالدارية والمينية أيماناً منيا بـأنيم الثروة الحقيقـة ألي بـمد وبــمغ عدد أعضاء الييئة التدريسية في الكمية ممن ٘م عمى
المالك الدائم بحدود ( )150تدريسي بـ ــاإلضافة إلى العديد من المحاضرين الخارجيين من خيرة المالكات العممية
المؤىمة والعاممة في الجامعات العراقية ومؤسسات القطاع العام والخاص .أ٘تمت الكمية بـرفع مسـتوى البحـث العممي
لمالكاتيا التدريسية وذلك بنشـر بحـوثيم المتميزة ونتاجيم العممي والفكري والثقـافي .فأصدرت مجمة عممية
"م ـحـ ـكــمة"(مجمة المنصور) عام  2001التي بــمغت أعداد٘ا حــتى االن ( ،)72نش ــر فييا اكثر من ( )300بح ــثاً في
المجاالت المتنوعة ...كما عقدت مؤتمرات كثيرة  ،أخر٘ا المؤتـمـر العممي السادس عشر المتخصص .وكل ىذه
المؤتمرات عقدت بالتعاون مع مؤسسات عربية وعراقية عممية ومينية.
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 1.3الهيكل التنظيمي
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 .2استراتيجية المؤسسة التعميمية

يعمل التخطيط االستراتيجي عمى مساعدة المؤسسات التعميمية لالستفادة من نواحي القوة وتطويرىا وتنميتيا والحد

من جوانب الضعف ويوجو اصحاب القرار في المؤسسة نحو اتخاذ ق اررات صحيحة تحدد المالمح المستقبمية لممؤسسة،
مما يسيل عمى المؤسسات التعميمية مواجية التحديات ومواكبة التطور .قامت الكمية ومن خالل اجراءاتيا الدورية في
مراجعة رؤيتيا ورسالتيا واىدافيا لغرض نيل االعتماد المؤسسي وتطوير وتحسين قدرات الكمية في مخرجاتيا التعميمية
في ضوء التطورات والتغييرات العالمية وبما ينسجم مع استراتيجية التعميم األىمي بشكل خاص وفي اطار استراتيجية
الو ازرة بشكل عام ضمن نطاق رؤية الدولة االستراتيجية لمتعميم والتعمم.

 2.1الرؤية واألهداف والرسالة لكمية المنصور الجامعة
 2.1.1الــرؤيــة
كمية متميزة وطنياً ،تتنافس إقــميمياً وتس ـيم في تكوين المعرفة ودعم التنمية المســتدامة مع العمل عمى تفعيل كل
الطاقات من أجل خدمة المجتمع العراقي والمجتمع االنساني.

 2.1.2األهـــــداف
تقديم برامج أكاديمية متطورة وتدريب عممي وعممي في مجال التخصص لتمبية أحتياجات سوق العمل
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 2.1.3الـرســالــة
تأىيل خريجي الجامعة لسوق العمل وخمق الفرص وريادة األعمال .عن طريق برامج أكاديمية متطورة وتدريب
عممي وأجراء األبحاث العممية وتقديم البرامج المينية.

 2.1.4الــقــيـــم
يستند العمل في الكمية عمى العديد من القيم والثوابت المتعددة ومنيا االنسانية واالخالقية واالجتماعية والثقافية
والعممية وغيرىا ويمكن اجماليا بما يمي:
 .1روحية االنتماء :أن بث روحية االنتماء لممؤسسة والسعي الحثيث لرفع مستوى االنتماء الوطني لدى العاممين
والطمبة عمى حد سواء يعتبر ىدف أساسي في منياج العمل في المؤسسة.
 .2القيم االخالقية :التأكيد الدائم عمى التزام العاممين والطمبة بالقيم األخالقية السامية وتعاليم الدين االسالمي
الحنيف وتعزيزىا بما يتالئم وينسجم مع التقاليد واألعراف االجتماعية العالية.
 .3العمل الجماعي :زرع روحية العمل الجماعي في نفوس العاممين لغرض نجاح المؤسسة وتحقيق رؤية ورسالة
وأىداف المؤسسة.
 .4العمل االكاديمي :تطوير العمل االكاديمي والبحثي في الكمية واعتباره ىدف اساسي وقيمة عميا في المؤسسة.
 .5الحوكمة واالدارة :االلتزام بالقوانين واألنظمة وخصوصا في المجاالت (اإلدارية ،المالية ،العممية ،الفنية) مما
يعطي مؤشر حقيقي الى مستوى التطوير والتحسين لجودة اداء المؤسسة التعميمية.
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 2.1.5األهداف العامة لمكمية
 .1مواكبة األنظمة والمناىج الدراسية لممؤسسات العالمية ذات المستوى العممي الرصين.
 .2االرتقاء بسبل تطوير مستوى الدراسات األولية والبرامج التنموية في المجاالت البيئية واالقتصادية واالجتماعية.
 .3االىتمام بوسائل ومصادر التعمم الحديثة وااللكترونية.
 .4تنفيذ البرامج التعميمية والتربوية التي تؤدي الى تطوير القدرات الذىنية والعقمية واالىتمام بالنواحي النفسية التي
ترتقي بمستوى الطالب.
 .5االىتمام وتنظيم النشاطات الالصفية والشبابية التي تسيم في تطوير وتنمية شخصية الطالب ،وتعزيز السموك
الصحيح وترسيخ المبادئ األخالقية الحميدة في نفوس الطمبة.
 .6إشاعة روح التعاون بين جميع الحمقات المكممة لمعممية التربوية وتنمية الشعور بالمسؤولية لممساىمة في خدمة
وتطور المجتمع.
 .7تطوير القدرات والميارات العممية والفنية لمنتسبي الكمية لتحقيق التطور المطموب لممؤسسة وتعزيز دور التعميم
المستمر فييا ،وزيادة التواصل مع المؤسسات األخرى في المجتمع.
 .8العمل عمى تطوير المجمة العممية لمكمية لتصل إلى مستوى المجالت العالمية الرصينة .
 .9العمل عمى بناء الشراكات والتعاون العممي مع الكميات والمؤسسات العممية والمينية داخل وخارج العراق.
 .11رفع مستوى التعاون العممي مع الجامعات العراقية والعربية والعالمية.
 .11تطبيق معايير ضمان الجودة في الكمية لغرض تحقيق االعتمادية ألقسام العممية.
 .12تطوير أعضاء ىيئة التدريس ورفع كفاءة أدائيم بما يتماشى مع التقنيات والمناىج العممية الحديثة.
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ان تطور أي مؤسسة وخصوصا التعميمية منيا مرتبط بمواكبة التطور الحاصل في المجاالت العممية ومتطمبات
سوق العمل لذا تم استحداث عدد من االقسام في الكمية وفتح العديد من المختبرات ويمكن ايجازىا في النقاط التالية:
 3.1استحداث االقسام الجديدة :فتح العديد من االقسام االنسانية والطبية ومنيا
أ.

هندسة تقنيات األجهزة الطبية :يختص القسم بدراسة جسم االنسان من تشريح وفسيولوجيا من الجية
اليندسية ويساعد الطبيب عمى تحديد ميامو ،فاصبح الجياز الطبي مساعدا لو في جميع الخطوات
ابتداءا من التشخيص الى نياية العالج.

ب .العالج الطبيعي ورعاية المعاقين :ييتم القسم ببناء الكوادر الطبية المساعدة وتغطية حاجة البمد ليذا
االختصاص الطبي الميم.
ت .األعالم الرقمي :ييتم القسم ببناء الكوادر االعالمية والقادرة عمى استخدام التكنولوجيا الحديثة في ىذا
المجال ورفد المؤسسة االعالمية بيم.

3.2

استحداث المختبرات  :تعتبر المختبرات رافد ميم لزيادة المعرفة لدى الطمبة وتحقيق الغايات
االساسية لذا أىتمت الكمية بفتح عدد منيا لرفد االقسام العممية واالنسانية ومنيا
أ .المختبرات الطبية :مثل مختبرات األجيزة الطبية والكيمياء والعالج الطبيعي واالحيائي والتشريح وغيرىا
ذات االختصاص الطبي.
ب .المختبرات السمعية :تطوير مختبرات الصوت في قسم المغة االنكميزية واالعالم الرقمي وتوفير أجيزة
الكترونية حديثة اليو.
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ت .المختبرات الهندسية :تطوير العديد من المختبرات اليندسية (الكيربائية ،االلكترونية ،االتصاالت)
ورفدىا بمجموعة من األجيزة الحديثة مثل مولد وراسم االشارة والتي تخدم عمل المختبرات.
ث .المختبرات الحاسوبية :تجديد عدد من المختبرات الحاسوبية بالحاسبات الجديدة ومنظم الفولتيات.
ج .آثاث المختبرات :تم في ىذا العام تجديد أثاث العديد من المختبرات وأجيزة التبريد وأجيزة السالمة
المينية.

 3.3فتح الدراسة المسائية :في العام الدراسي  2021-2020تم فتح الدراسة المسائية لسبعة أقسام في الكمية
منيا (ىندسة تقنيات األجيزة الطبية ،العالج الطبيعي ورعاية المعاقين ،القانون ،األعالم الرقمي،
المغةاالنكميزية...،الخ ).

 3.4الخطة المستقبمية لالستحداث :تشمل الخطة المستقبمية لألعوام القادمة ما يمي:
 3.4.1االقسام الجديدة :افتتاح عدد منيا وكما موضح أدناه :
أ .االقسام الطبية
 .1قسم تقنيات المختبرات الطبية.
 .2قسم طب االسنان
 .3قسم الصيدلة.
 .4قسم تقنيات األشعة والسونار
 .5قسم الفيزياء الطبية
 .6قسم تقنيات التخدير
 .7الطب البشري (ال زال العمل جاري فيو الستحصال الموافقات الرسمية)
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ب .األقسام العممية
 .1قسم عمم المعمومات ونظم األرشفة.
 .2ىندسة تقنيات الحاسوب (المسائي)
 .3عمم الحاسوب ونظم المعمومات (المسائي)
 .4ىندسة الحاسوب (المسائي)
ت .االقسام االنسانية
 .1قسم التربية الفنية
 .2قسم التربية البدنية وعموم الرياضة

 3.3.2المختبرات :االىتمام بالمختبرات وتوفير مستمزماتيا حسب معايير االعتمادية المختبرية.

 3.5خطة القبول :زيادة خطة القبول لألعوام القادمة من خالل فتح األقسام الجديدة حسب متطمبات سوق العمل.
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 4.1المقدمة :تعتمد نظم المعمومات اإلدارية عمى عدد من العناصر الميمة منيا (األجيزة ،البرمجيات ،البيانات،
األجراءات ،األفراد) حيث دأبت الكمية عمى توفير ىذه العناصر واالىتمام بيا حتى يتمكن العاممين فييا من
الوصول الى المعمومات الدقيقة وبسرعة عالية لذا يمكن تمخيص ذلك بما يمي:
 .1األجهزة :توفير أجيزة حديثة ومعدات الكترونية وحاسوبية وربط الكمية بشبكة داخمية لتناقل البيانات.
 .2البرمجيات :التعاقد مع شركات برمجية متخصصة لبناء منظومة متكاممة من البرمجيات واألنظمة االلكترونية
إلدارة شؤون الطمبة وبيانات األفراد والعاممين فييا وتنفيذىا خالل الخطة الخمسية(.)2026-2021
 .3البيانات :بناء عدد من االستمارات بخصوص بيانات الطمبة ومنتسبي المؤسسة.
 .4االجراءات :االىتمام باالجراءات المتعمقة بإدارة الكمية وفق القوانين العراقية النافذة.
 .5األفـراد :توفير الرعاية لمنتسبي الكمية واشراكيم في العديد من الدورات والندوات والورش لغرض تطوير إدائيم.
 4.2المستودع الرقمي :العمل عمى انشاء المستودع الرقمي واعتماده مشروع أساسي في عمل المؤسسة والخدمات
التي سوف يقدميا لمطمبة ومنتسبي الكمية.
 4.3موقع الكمية :تطوير موقع الكمية وجعمو أكثر فعالية وسيولة في التعامل ونشر كافة فعاليات طمبة وكادر الكمية
فيو.
4.4المكتبة :تطوير عمل المكتبة وربطيا ببرامج الكترونية حديثة لتقوم بتقديم الخدمات لمكادر التدريسي والطمبة ورفد
المكتبة بالكتب الحديثة.
4.5الجريدة :اصدار جريدة شيرية (ورقية والكترونية) ىذا العام بإسم الكمية حيث يتم فييا إجراء لقاءات صحفية وطرح
مواضيع متنوعة لمعديد من النشاطات العممية والثقافية والرياضية وغيرىا.
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 5.1المقدمة :يشمل ىذا المحور استراتيجية المؤسسة في بناء وتحديث عدد من المباني التي تخدم عمل جميع
األقسام القديمة والجديدة بما يوفر مرونة عالية إلداء العمل وتحقيق نسب النجاح العالية في ىذا المجال.
ّ٠ٚىٓ ذٍخ١ض ٘زا اٌّؽٛس تّا :ٍٟ٠
 2.5بنبء انًظخشفى :ؼ١س ِٓ اٌّؤًِ ٚضّٓ اٌخطح اٌخّس١ح تٕاء ِسرشف ٝذمذَ اٌخذِاخ ٌاللساَ اٌطث١ح اٌرِٓ ٟ
اٌّؤًِ افرراؼٙا ِسرمثال ػٍ ٝأْ ٕ٠ر ٟٙتٕاء٘ا خالي شالز سٕٛاخ ِٓ اٌثذأ تٙا.
 2.5اطخحذاد انًخخبزاث :اضافح ِخرثشاخ ظذ٠ذج خالي اٌخطح اٌخّس١ح ٚتاألخض ف ٟاٌّعاالخ اٌطث١ح ٚإٌٙذس١ح
ٚؼسة ؼاظح األلساَ اٌؼٍّ١ح ٚاالٔسأ١ح.
 2.5األقظبو انذاخهٍت :فرػ الساَ داخٍ١ح ٌطٍثح اٌّؽافظاخ ف ٟاٌفرشج اٌمادِح.
 2.2يزكش انعالج انطبٍعً :أشاء ِشوض ٌٍؼالض اٌطث١ؼ٠ ٟمذَ اٌخذِاخ ٌٍعّ١غ ػاِح ٠ٚؼرثش ِشوض ذذس٠ثٌ ٟطٍثح لسُ
اٌؼالض اٌطث١ؼٚ ٟسػا٠ح اٌّؼال ٓ١خاطح.
 2.5يزكشانخجًٍم :فرػ ِشوض ذعّٚ ً١ػٕا٠ح اٌثششج تأظٙضج ؼذ٠صح ٠ٚؼرثش ِشوض ٌرذس٠ة طٍثح لسُ ٕ٘ذسح ذمٕ١اخ
األظٙضج اٌطث١ح.
 2.5انًنخفعبث انزٌبضٍت :انشاء قاعة الجم والرشاقة وتجييزىا بأحدث األجيزة.
 5.8قاعات التعميم االلكتروني :انشاء ( )20قاعة لمتعميم االلكتروني ليذا العام وتجييزىا بالشاشات الذكية ومعدات
التصوير وربطيا بالشبكات االلكترونية الداخمية وغيرىا من المعدات االلكترونية الحديثة.
2.5انًنبطق انخضزاء :ذش١١ذ ػذد ِٓ اٌؽذائك ف ٟاٌىٍ١ح ٚاال٘رّاَ تٙا ٚإلاِح ؼّالخ اٌرشع١ش تشىً ٚاسغ ٘زا اٌؼاَ
ٚذخظ١ض ا٠اَ ٌزٌه ٚذىش ُ٠اٌّشاسو ٓ١ف٘ ٟزٖ اٌؽّالخ.
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 6.1المقـدمـة:
وفرت كمية المنصور الجامعة وباالتفاق مع شركة جوجل منصة الكترونية متكاممة )(G suite for Education
العديد من الخدمات االلكترونية بعضيا مخصص لمكوادر التدريسية والمساندة والبعض االخر لمطمبة ومن أبرز تمك
الخدمات
 .1البريد االلكتروني الجامعي ضمن نطاق الكمية االلكتروني.
 .2انشاء الصفوف الدراسية االلكترونية .
 .3متابعة وتنفيذ التقويم االكاديمي.
 .4تحديث عمل المنصة بشكل مستمر من أجل ضمان ديمومة عمميا وتوفير كل ما من شأنو ان يؤتمت العمل
داخل الكمية بشكل الكتروني وخاصة في مجال التعميم االلكتروني.
 .5تعزيز وتطوير البنى التحتية االلكترونية.
 .6توفير متطمبات التعميم االلكتروني.
 .7الحوكمة االلكترونية وأئتمة العمل االداري.
 .8اعداد المالكات وتطوير الكوادر.
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 7.1المقدمة :ذُؼ ُّذ أّ٘١ح اٌثؽس اٌؼٍّ ِٓ ٟت ٓ١ػٕاطش اٌؼٍّ١ح اٌرؼٍ١ّ١ح اٌّّٙح ظذا ف ٟذمِ ُ١١سرٜٛ
اٌّؤسسح ِٛٚلؼٙا ت ٓ١اٌّؤسساخ اٌرؼٍ١ّ١حٚ ،يعتبر ىذا المحور من المحاور الميمة ويدخل في تقيم
وتصنيف الكمية بشكل فاعل في التثانيف العالمية المعتمدة.
 7.2المؤتمرات والندوات والورش :تحرص الكمية عمى اقامة مؤتمرىا السنوي في مجاالت متنوعة واقامة
الندوات والورش االلكترونية بشكل مستمر واستضافة العديد من االختصاصين في مجاالت مختمفة.
 7.3التصانيف العالمية :تشكيل لجان مركزية لغرض دراسة عممية دخول الكمية الى التصانيف العالمية
المعتمدة من قبل و ازرة التعميم العالي والبحث العممي وتوفير متطمبات كل تصنيف.
 7.3طباعة الكتب :تتولى الكمية طباعة الكتب التي يقوم بتأليفيا الكادر التدريسي في الكمية.
 7.4المجمة :مفاتحة دور النشر العالمية لغرض تطوير مجمة الكمية ودخوليا ضمن مستوعبات سكوباس
العالمية.
 7.5التعميم المستمر :تفعيل دور مركز التعميم المستمر واقامة الندوات والورش االلكترونية بشكل مستمر
وعمى مدار العام الدراسي.
 7.6النشر العممي :تشجيع كوادر الكمية عمى نشر النتاجات العممية والبحثية في مجالت عالمية ذات
التصنيف العالي وتخصيص ميزانية لذلك.
 7.7االستحداث :وضع خطة االستحداث لمعديد من االقسام والمراكز والوحدات في الكمية عام  ،2021وسيتم
استحداث مركز المنصور لمبحوث والدراسات عام .2022
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برنامج الخطة االستراتيجية الخمسية ( )2026-2021لكمية المنصور الجامعة
الهدف

نشر المعرفة والعلوم في مجاالت

انًخزجبث
انًطهىبت
اطخحذاد االقظبو
انجذٌذة

متعددة تخدم حركة سوق العمل
خاصة ،وترفد المجتمع بالخبرات
العلمية والهندسية والفنية عامة

يؤشزاث انقٍبص

يظؤونٍت انخنفٍذ

0202-0202
انًهحق ()1

اطخحذاد انذراطت
انًظبئٍت

نجنت اطخحذاد االقظبو ويخببعت
انظٍذ عًٍذ انكهٍت

اطخحذاد
انًخخبزاث

لنظم المعلومات اإلدارية بالكلية
واستخدام فاعل للتكنولوجيا في
التعامل مع البيانات الرقمية

0200-0202

0202-0202

انًظخىدع انزقًً

تٕاء تشِع١اخ ٚأٔظّح
اٌىرش١ٔٚح ٌٍرؼاًِ ِغ ت١أاخ
اٌطٍثح ٚاٌؼاٍِ ٓ١ف ٟاٌّؤسسح
انًهحق ()5
اٌرؼٍ١ّ١ح

يىقع انكهٍت
االنكخزونً

ذط٠ٛش اٌّٛلغ االٌىرشٟٔٚ
ٚظؼٍٗ أوصش فؼاٌ١ح ٚسٌٛٙح فٟ
اٌرؼاًِ

انشاء مركز معلومات متخصص

انخىقٍج انشينً

0202-0200
دائزة حكنىنىجٍب انًعهىيبث
واالحصبالث
0200
أيٍن انًكخبت

0202-0200

قظى االعالو انزقًً
وهٍئت انخحزٌز

0202

بنبء انًظخشفى

ذمذ ُ٠ااٌخذِاخ ٌاللساَ اٌطث١ح
خاطح ٚاٌّعرّغ ػاِح

يجهض انكهٍت ويخببعت انعًبدة

0202-0200

توفري االبنية يعطي مرونة عالية إلداء

اطخحذاد
انًخخبزاث

ذٛف١ش اٌخذِاخ ٌىافح االلساَ

نجنت االطخحذاد

0202-0202

للعملية الرتبوية والعلمية

انًكخبت
انًهحق ()5
انجزٌذة

العمل وحتقيق الغايات األساسية

األقظبو انذاخهٍت

ذٛف١شاٌسىٓ ٌطٍثح اٌّؽافظاخ

يجهض انكهٍت وانعًبدة

0202-0200

يزكشانعالج
انطبٍعً

ذمذ ُ٠اٌخذِاخ ٌٍّعرّغ ٚذذس٠ة
اٌطٍثح

قظى انعالج انطبٍعً

0202
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هتفد

دارر تننولوييا اعمعلومات

واالتصاالت اىل تعزيز وتطوير البىن
التحتية االلنرتونية وتفعيل التعليم
االلنرتوين

واحلوكمة

االلنرتونية

وأرتمة العمل االداري وكذلك اعفداد
اعمالكات وتطوير النوادر.

يزكشانخجًٍم

ذمذ ُ٠اٌخذِاخ ٌٍّعرّغ ٚذذس٠ة
اٌطٍثح

قظًً االجهشة انطبٍت وانعالج
انطبٍعً

0202

انًنخفعبث
انزٌبضٍت

ذمذ ُ٠اٌخذِاخ ٌٍّعرّغ ٚذذس٠ة
اٌطٍثح

وحذة االنشطت انطالبٍت

0202

قبعبث انخعهٍى
االنكخزونً

افرراغ ( )02لاػح ٌٍرؼٍُ١
االٌىرشٟٔٚ

دائزة حكنىنىجٍب انًعهىيبث
واالحصبالث

0202

انًنبطق
انخضزاء

اال٘رّاَ تإٌّاطك اٌخضشاء
٠ؼط ٟظّاٌ١ح ٌٍىٍ١ح

انخذيبث وانصٍبنت

0202-0202

حعشٌش وحطىٌز
انبنى انخحخٍت
االنكخزونٍت

انًهحق ()5

0202-0202

انخعهٍى االنكخزونً

انًهحق ()5

0202

انحىكًت
االنكخزونٍت واحًخت
انعًم االداري

انًهحق ()5

أعذاد انًالكبث
وحذرٌب انكىادر

ا نًهحق ()5

دائزة حكنىنىجٍب انًعهىيبث
واالحصبالث
0202-0200

0202-0202

إلاِح اٌّؤذّشاخ ٚإٌذٚاخ
المؤتمرات
ٚٚسش اٌؼًّ تشىً ِسرّش ف ٟانعًبدة يع وحذة انخعهٍى انًظخًز
والندوات والورش داخً ٚخاسض اٌىٍ١ح ٚذشع١غ
واالقظبو انعهًٍت واالنظبنٍت
اٌىادس ٚؼص ُٙػٍ ٝاٌّشاسوح

التصانيف
رفع مستوى البحث العلمي للنادر
التفدريسي واالرتقاء بالنلية ضمن
التصنيفات العاعمية اعمعتمفد

0202-0202

ذشىٌ ً١عٕح ٌٍؼًّ ػٍ ٝذٛف١ش
فٟ
اٌذخٛي
ِسرٍضِاخ
اٌرظٕ١فاخ اٌؼاٌّ١ح

نجنت انخصنٍفبث يع االقظبو
انعهًٍت واالنظبنٍت

طثاػح اٌىرة اٌّؤٌفح ِٓ لثً
اٌىادس اٌرذس٠سٚ ٟذٛف١ش اٌذػُ
اٌّاٌٌ ٟزٌه

انعًبدة

المجمة

ِفاذؽح دٚس إٌشش اٌؼاٌّ١ح
ٌذخٛي اٌّعٍح ٚاػرّاد٘ا
سسّ١ا ضّٓ ِسرٛػثاخ
سىٛتاط

هٍئت ححزٌز انًجهت

0202-0202

التعميم المستمر

إلاِح إٌذٚساخ ٚٚسش اٌؼًّ
اٌؽضٛس٠ح ٚاالٌىرش١ٔٚح ٚذفؼً١
دٚس ٚؼذج اٌرؼٍ ُ١اٌّسرّش

يذٌز انىحذة واالقظبو وانذوائز

0202-0202

العالمية

طباعة الكتب
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0202-0202

أْ ٔعاغ أِ ٞؤسسح ذؼٍ١ّ١ح ف ٟإداء سساٌرٙا االٔسأ١ح ٚٚظ١فرٙا األساس١ح اذعاٖ
اٌّعرّغ٠ ،ؼرّذ تاٌذسظح األساط ػٍ ٝانخخطٍظ االطخزاحٍجً ٌٙا اٌز٠ ٞرُ ٚضؼٗ ِٓ
لثً ر ٞٚاالخرظاص ف ٟذٍه اٌّؤسسح ٚأطؽاب اٌخثشج ٌرؽم١ك اال٘ذاف اٌخاطح
تٙا ٚؼسة اٌخطظ اٌضِٕ١ح اٌمظ١شج ٚاٌّرٛسطح ٚاٌطٍ٠ٛح األِذ.
ٌٚغشع اٌٛطٛي اٌ ٝاٌٙذف إٌّشٛد فٔ ٟعاغ اٌّؤسسح ٚذٕف١ز خطرٙا
االسرشاذ١ع١ح ٌزا ٠رٛظة ِراتؼح خطٛاخ ذٕف١ز ٘زٖ اٌخطح ٚذؽذ٠ذ اال٘ذاف اٌّرؽممح
ٚغ١ش اٌّرؽممح ِٕٙا تشىً دٚس ِٓ ٞلثً اٌّؼٕ ٓ١١تاداسذٙا ف ٟذٍه اٌّؤسساخ ٚتاٌزاخ
ف ٟاٌعاِؼاخ ٚاٌىٍ١اخ ٚذؽذ٠ذ أسثاب إٌعاغ ٚاالخفاق فٙ١ا ٚرٌه ٌرؼذِ ً٠ساس اٌخطح
االسرشاذ١ع١ح ٚذذاسن ِا ٠سرعذ ِٓ ذطٛساخ فِ ٟعاي اٌؼٍٚ َٛاٌّؼشفح ِٚا ٕ٠رط ػٕٗ
ِٓ ذؽس ٓ١االداء ٚضّاْ اٌعٛدج.
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الممحق ( )1االستحداث في الخطة الخمسية االستراتيجية ( )2026-2021لكمية المنصور الجامعة.
الموضوع

السنة

النوع

2021

2022

تقنيات المختبرات الطبية.
الطبية
استحداث األقسام
الجديدة

2025 2024 2023

تقنيات األشعة والسونار

طب االسنان

الطب

تقنيات التخدير

الصيدلة.

البشري

الفيزياء الطبية
العممية
االنسانية

الطبية

عمم المعمومات ونظم األرشفة
التربية الفنية
التربية البدنية وعموم الرياضة
ىندسة تقنيات األجيزة الطبية.
العالج الطبيعي ورعاية المعاقين.
ىندسة تقنيات الحاسوب.

استحداث الدراسة

العممية

عمم الحاسوب ونظم

عموم تجارية ومصرفية

المعمومات.
ىندسة الحاسوب.

المسائية

القانون.

االنسانية

األعالم الرقمي.
المغةاالنكميزية.
إدارة أعمال.

استحداث

أطراف ومساند

الكيمياء 1،2

المختبرات

فيزياء العالج الطبيعي

الفيزياء الطبية

الطبية

أجيزة طبية2

أجيزة طبية1

الفيزياء النووية

التشريح

االشعاع

العالج الطبيعي

الحاسوبية

األمراض

نظم الكترونية متقدمة

االحياء المجيرية

الهندسية

الفسمجة

تحديث وشراء العديد من أجيزة تحديث وشراء أجيزة ومعدات
المقاييس

والمعدات

واجيزة الكترونية

االتصاالت ومختبرات الصوت

مثل

أجيزة

راسم االستوديو

االشارة ومولد االشارة لممختبرات

فتح ( )20قاعة مجيزة بالحاسبات
االلكترونية والشاشات الذكية
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الممحق ( )2النظم اإلدارية في الخطة الخمسية االستراتيجية ( )2021-2026لكمية المنصور الجامعة
الموضوع

النوع

المستودع

أنظمة

الرقمي

موقع الكمية
الجريدة

السنة
2021

2022

2023

2024

2025







برمجية
أنظمة
برمجية
تطبيقات
حاسوبية






الممحق ( )3األبنية في الخطة الخمسية االستراتيجية ( )2021-2026لكمية المنصور الجامعة
الموضوع

النوع

المستودع

أنظمة

الرقمي

برمجية

موقع الكمية

أنظمة

الجريدة

برمجية
تطبيقات
حاسوبية

السنة
2021

2022
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2023

2024

2025







الممحق ( )4دائرة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
برنامج الخطة الخمسية االستراتيجية ( )2021-2026لكمية المنصور الجامعة
انهذف

انًخزجبث
انًطهىبت

يؤشزاث انقٍبص


أشاء اٌثٕ١ح اٌرؽر١ح اٌسٍى١ح اٌشئ١س١ح ِٓ خالي ستظ اٌّثأٟ
اٌشئ١س١ح ٌٍىٍ١ح تأسرخذاَ اٌى١ثً اٌضٛئٚ ٟتٕمطح اذظاي
ِشوض٠ح ِغ ِشوض ت١أاخ اٌىٍ١ح
أشاء ٚؼذاخ ستظ شثى ٟفشػ١ح ف ٟوً تٕا٠ح الداسج اٌشتظ
اٌشثى ٟف ٟوً تٕا٠ح ِٓ ظٙح ٚاٌشتظ ِغ ِشوض اٌث١أاخ ِٓ
ظٙح اخشٜ
ذٛط ً١اٌشتظ اٌشثىٚ ٟاالٔرشٔد اٌسٍىٚ ٟاٌالسٍىٌ ٟعّ١غ
اٌماػاخ ٚاٌّخرثشاخ ٚغشف اٌرذس٠سٓ١١
ذؼض٠ض شثىح اٌّشالثح تاٌىاِ١شاخ ٌعّ١غ ِشافك اٌىٍ١ح ِٓ
خالي اٌشثىح االساس١ح
ذؼض٠ض ِشوض اٌث١أاخ تأظٙضج اٌشتظ اٌشثىٚ ٟاٌس١شفشاخ
ٌرمذ ُ٠اٌخذِاخ االٌىرش١ٔٚح ػثش شثىح أرشأد داخٍ١ح
ذؼض٠ض ِظادس اٌطالح ِٓ خالي االػرّاد ػٍ ٝاٌطالح إٌظ١فح
ٚستظ ِٕظِٛاخ طالح شّس١ح ٌرض٠ٚذ ِشوض اٌث١أاخ اٌشئ١سٟ
تاٌطالح
ذط٠ٛش إٌّظح االٌىرش١ٔٚح اٌّؼرّذج ٌٍرؼٍ ُ١االٌىرشٟٔٚ
ٚذشل١رٙا ٌرشًّ ِ١ضاخ ظذ٠ذج ذساُ٘ ف ٟذؼض٠ض لاتٍ١اذٙا
ٚذس ًٙػٍّ١ح اداسذٙا ٚذساػذ ف ٟذؽم١ك ظٛدج ػٍّ١ح اٌرؼٍُ١
االٌىرشٟٔٚ
أشاء ٔظاَ الداسج ِؼٍِٛاخ اٌطٍثح (٠ )SISساُ٘ تشتظ لسُ
اٌرسعِ ً١غ الساَ اٌّاٌ١ح ٚذىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ ٌرغز٠ح
إٌّظاخ االٌىرش١ٔٚح تاٌّؼٍِٛاخ تشىً اٚذِٛاذ١ىٟ
أشاء اٌثٛاتاخ االٌىرش١ٔٚح اٌخاطح تاالسرار ٚاٌطاٌة ٚستطٙا
ِغ ِٛلغ اٌىٍ١ح االٌىرش)PORTALS( ٟٔٚ
تٕاء اٌّسرٛدع اٌشلّ ٟاٌخاص تىٍ١ح إٌّظٛس اٌعاِؼح
( ِٓ ) Digital Repositoryاظً اذاؼح اٌّظادس اٌّؼشف١ح
تشىً ِفرٛغ ( )OERأذِاظاً ِغ خطح اٌٛصاسج ( Open
)Access
اٌسؼٌ ٟثٕاء اٌّسالاخ اٌّفرٛؼح اٌضخّح ()MOOC



دِط االٔظّح االداس٠ح ٚاٌّاٌ١ح ِٓ خالي اسرخذاَ ٔظاَ ظاِغ
الذّرح ظّ١غ االػّاي االداس٠ح ٚاٌّاٌ١ح ()ERP
أذّرح ػًّ اٌّعٍح ِٓ خالي ٔظاَ اٌىرشٌ ٟٔٚمثٛي اٌثؽٛز
ِٚراتؼح خطٛاخ اٌرمٚ ُ١إٌشش تشىً اٌىرشٟٔٚ
أذّرح ػًّ اٌّىرثح اٌّشوض٠ح ِٓ خالي ٔظاَ اٌىرشٟٔٚ
ِرخظض الداسج اٌّىرثح ٚػٍّ١ح االسرؼاسج
أشاء ِٕظح ٌٍذفغ االٌىرش)Payment Gateway( ٟٔٚ


حعشٌش وحطىٌز
انبنى انخحخٍت
االنكخزونٍت








انخحىل
انزقًً
وانحىكًت
االنكخزونٍت


انخعهٍى
االنكخزونً






انحىكًت
االنكخزونٍت
واحًخت انعًم
االداري
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يظؤونٍت
انخنفٍذ

دائزة
حكنىنىجٍب
انًعهىيبث
واالحصبالث

انخىقٍج انشينً
انظنت

نظبت
االنجبس

2021

20%

2022

20%

2023

20%

2024

20%

2025

20%

2021

20%

2022

20%

2023

20%

2024

20%

2025

20%

2021
2022
2023

20%
20%
20%

ِشتٛطح ِغ اٌّٛلغ االٌىرشٌٍ ٟٔٚىٍ١ح ٌرس ً١ٙػٍّ١ح ذسذ٠ذ
االظٛس اٌذساس١ح ٌٍطٍثح ا ٚاٌرمذ ُ٠ػٍ ٝاٌخذِاخ (ٚشائك
ذأ١٠ذاخ) ِٓ اٌخش٠ع ٓ١تشىً اٌىرش ٟٔٚتٛاسطح تطالاخ اٌذفغ
االٌىرشٟٔٚ




أعذاد انًالكبث
وحذرٌب
انكىادر


اٌسؼ ٟاٌ ٝذط٠ٛش ػًّ االواد١ّ٠اخ اٌؼاٌّ١ح اٌّٛظٛدج ؼاٌ١ا ً
ٚاسرؽذاز اواد١ّ٠اخ ظذ٠ذج ِٓ أظً دِّٛ٠ح ِششٚع ستظ
اٌخش٠ع ٓ١تسٛق اٌؼًّ ٚضّاْ اوسات ُٙاٌخثشاخ اٌرمٕ١ح ِٓ
ِؤسساخ ػاٌّ١ح سطٕ١ح تعأة شٙاداذ ُٙاالواد١ّ٠ح
االسرّشاس ترط٠ٛش اٌّالواخ إٌٙذس١ح اٌؼاٍِح ضّٓ ؼمً
ذىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ تغ١ح ذؽم١ك ا٘ذاف ؼٛوّح ػًّ اٌىٍ١ح
ٚطٛال اٌ ٝوٍ١ح رو١ح ذذاس تشىً اٌىرش ٟٔٚواًِ اضافح اٌٝ
ذط٠ٛش لذساخ ظّ١غ اٌىٛادس سٛاء ِٓ اٌّالواخ اٌرذس٠س١ح اٚ
االداس٠ح ٌضّاْ االسرخذاَ االِصً ٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ
ٚاٌرمٕ١اخ اٌؽذ٠صح ٚاٌّسرعذج
االسرّشاس ترذس٠ة اٌطٍثح ٚاٌخش٠عٚ ٓ١فك تشاِط ػاٌّ١ح
ِؼرّذج ِٓ اظً ضّاْ ذٕافسِ ُٙغ الشأ ِٓ ُٙتال ٟاٌىٍ١اخ
ف ٟسٛق اٌؼًّ
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2024

20%

2025

20%

2021

20%

