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 والتربية االسالمية قسم علوم القرآنــ   كلية العلوم االسالميةــ   جامعة ديالى

 (0202-0202لسنوات )ل الخطة اإلستراتيجية
 ملدمة

س مجاٌ البدث الػلمي  مخمحزة مياهت جدلُم ئلى كظم غلىم اللسآن والتربُت الاطالمُت ظعىٌ الفسد  لخدمت  لالزجلاء بالىاكؼ الخػلُمي الاوادًمي والتربىي وجؼٍى

ت وفمليىادزه   الػلمُت اللدزاث مظاغفت غلى والحسص املجخمؼو  ت  اطتراجُجُت وأهداف واضحت وزطالت مخياملت زٍؤ وخظب الامياهُاث الػلمُت والخبراث الاداٍز

ت اإلاخاخت  واإلاىازد البشٍس

 

 : كسم علوم اللزآن والتربية الاسالميةة عن هبذ

م مً ولُت التربُت 01/2/9009( في 9002م وجم هلل اللظم باألمس الىشازي اإلاسكم )9000 -9002في الػام الدزاس ي  كظم غلىم اللسآن والتربُت الاطالمُتجأطع    

 ببلُت أكظللػلىم ؤلاوظاهُت الى ولُت الػلىم ؤلاطالمُت وجم كبٌى الؼلبت للمسخلت ؤلاغدادًت بفسوغها )الػلمي والادبي والاطالمي( وػلبت الثاهىٍ
ً
ام اث ؤلاطالمُت اطىة

ىض في التربُت ؤلاطالمُت لظد خ ج ػلبت ًدملىن شهادة بيالىٍز اث التربُت غلىم اللسآن والتربُت ؤلاطالمُت في الجامػاث ألاخسي، مً أحل تهُئت وجخٍس احت مدًٍس

ظُحن مً ذوي هرا الخخصص.  باملحافظت واملحافظاث ألاخسي بالخدَز

 داث غلُا وأللاب غلمُت مً ذوي الخبرة والىفاءة الػالُت. وكد طم اللظم مجمىغت مً ألاطاجرة ممً ًدملىن شها   
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 :  كسم علوم اللزآن رؤية 

 لخأطِع مىاز  
ً
 طػُا

ً
 مػـسفُا

ً
 أوادًمُا

ً
د مػسفُت ججهل مً زخُم أن جصبذ اليلُت حامػت جخصصُت هبحرة حػنى بالدزاطاث اللسآهُت ووشسها في املجخمؼ لخيىن مسحػا

م ولغخه   الثرة مً مساحؼ اإلاظلمحن في غلىم اللسآن ولغخه وجفظحره.اللسآن الىٍس

  

 رسالة كسم علوم اللزآن:

ت ومىهج أهل البِذ غلحهم الظالم وأصحابهم املخلصحن آلاخرًً غجهم و  صحابت السطٌى ملسو هيلع هللا ىلص جىظُف الخؼؽ والاحساءاث اإلاخصلت باإلاػسفت اللسآهُت والظىت الىبٍى

ت والاهخماء.ألاخُاز والظلف الصال  ح إلاىهج أوادًمي جسبىي فىسي وغملي حامؼ شامل ًإطع غىه ليشس زلافت الاصالح وبىاء املجخمؼ وخب الىػً والاغخداد بالهٍى

  

 أهداف كسم علوم اللزآن:

ت مخمحزة بالثلافت الاطالمُت اللسآهُت، جظؼلؼ ببىاء أحُاٌ مخخصصت باإلاػسفت السصِىت ا ظُت جسبٍى  لالشمت.ئغداد مالواث جدَز

م جخفُأ ظالله وحػمل بهدًه الىحر.  ئغداد حُل ًدزن الابػاد اإلاػسفُت لللسآن الىٍس

ً غلى الخأزحر السوحي البىاء في الؼلبت. ت بمدزطحن التربُت الاطالمُت، كادٍز   زفد اإلادازض الثاهٍى

 

 هلاط اللوة :

 ًمىً احمالها بما ًأحي:ان ما ٌظاغد في جىفُر الخؼت الاطتراجُجُت وحىد غىامل اللىة والتي 

ع الخىاطب الىبحر ل ظهامؼ الخخصص الػلمي ألغظاء هُئت الخدَز  . إلالسزاث التي ًخم جدَز

ع وجىىع مدازطهم الػلمُت وجخصصاتهم الدكُلت   ., هفاءة أغظاء هُئت الخدَز
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س ي والىظُفي في اللظم.، والػمل الجماعي، زوح الخػاون   .بحن ادزاة اللظم واليادز الخدَز

س ي  تزام ئل ع والهُئت اإلاػاوهت والخفاغل مؼ اليادز الخدَز  غمادة اليلُتبالىاحباث الىظُفُت ألغظاء هُئت الخدَز

 ومىاهبت الخؼىز الػلمي. ُتاطخخدام جىىىلىحُا الخػلُم في بػع اإلالسزاث الدزاط ، وليلُت والجامػت غلى شبىت الاهترهذوا لللظم وحىد مىكؼ

 

 هلاط الضعف :

ع، و  لظمفي اطدُػاب اخخُاحاث ال اإلاخؼلباث اإلاياهُتطػف  ػامت السافم اإلاؼالبُت، و الوشؼت كاغاث الامً كاغاث دزاطُت مىاطبت، ومياجب ألغظاء هُئت الخدَز

 . واإلاظاهمت في زقي اإلاإطظت الخػلُمُت. داغمتال

 .غدم هفاًت غماٌ الخدماث والصُاهت

 .دوز البدىر ألاوادًمُت في مىاحهت اإلاشىالث املجخمػُتو  اإلاخخصصت   الظػف في جىاحد اإلاساهص البدثبت

س حن  كلت الدوزاث لخؼٍى ظحن .اإلاىظفحن و  الاداٍز  والخدَز

ادة ال د غدد اإلالبىلحن باليلُت الىبحرة في  ٍص  وهخاحه الػلمي لظمغلى الا الاطدُػابُت ٌظبب طغىػغً الؼاكت والتي هٍص

. 

 

 

 

 

 استراثيجية اللسم في وضع الوصف الاكاديمي لللسم
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اطتراجُجُت  الهدف ث

 الػمل

اإلادة الصمىُت  الىخائج اإلاظتهدفت طبل الاداء حهت الخىفُر

 للخىفُر

طىت 

 الخىفُر

الخؼت  0

 الاطتراجُجُت

ًمخلً اللظم 

ت وزطالت  زٍؤ

واهداف مىزلت 

 وميشىزة

 غمادة اليلُت

 زئاطت اللظم

 احخماغاث ( )   مجلع اليلُت

 ) احخماغاث (   لجان اللظم

س الاغخماد اإلاإطس ي  ) هخائج ( جلٍس

ت  صُاغت واضحت ومفهىمت للسٍؤ

 والسطالت والاهداف

 6مخابػت ول 

 شهىز 

 م9090

اإلافسداث  9

 الدزاطُت

ًمخلً اللظم 

مفسداث ومىاهج 

دزاطُت اطاطُت 

ت  وزاهٍى

 ) جىأمت ( مؼ الاكظام اإلاىاظسة زئاطت اللظم

ت  ) جددًث (  اإلافسداث الدزاطُت وفم الخػلُماث الىشاٍز

وصٌى اإلافسداث الدزاطُت 

 للؼالب

 3مخابػت ول 

 شهىز 

 م9090

اهداف  3

الىصف 

 الاوادًمي

مهازاث البدث ــ 

مهازاث الخػلُم ــ 

ػسق جلُُم 

 اإلاهازاث

 غمادة اليلُت

 زئاطت اللظم

 اإلاػاون الػلمي

شػبت طمان 

 الجىدة

 ) وطؼ ( لمي اإلاؼلىب مً الؼلبتمػاًحر للبدث الػ

ظُت )  مػاًحر للبدث الػلمي اإلاؼلىب مً الهُئت الخدَز

 وطؼ (

والافادة مً امياهُاث الخػلُم  مػاًحر للخػلُم الفػاٌ

 ) وطؼ (الحظىزي والالىترووي

 ) وطؼ ( مػاًحر لخلُُم الابدار الػلمُت ومظخىي الاداء

س ي )  الحظىزي والالىترووي مػاًحر لخلُُم الاداء الخدَز

 وطؼ (

مػسفت الؼالب باالججاه الػلمي 

اإلاؼلىب مىه ازىاء دزاطخه 

 باللظم

س ي بالبدىر  مػسفت الخدَز

 اإلاؼلىبت مىه وفم جخصصه

س ي بمػاًحر  مػسفت الخدَز

الخلُُم التي طُلُم غلى 

 اطاطها

 3مخابػت ول 

 شهىز 

 م9090

 املجال العلمياستراثيجية اللسم في 
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اطتراجُجُت  الهدف ث

 الػمل

اإلادة الصمىُت  الىخائج اإلاظتهدفت طبل الاداء حهت الخىفُر

 للخىفُر

طىت 

 الخىفُر

لجان اإلاىاد  0

 الدزاطُت

ليل مادة 

دزاطُت لجىت 

 مخخصت

 زئاطت اللظم

ظُت  الهُئت الخدَز

 مجلع اليلُت

واإلاىاد  جلظُم اغظاء هُئت الخدَزع خظب  الاخخصاص

الدزاطُت ) حشىُل لجىت خاصت ليل مادة غلى ان الًخىسز 

 الػظى في اهثر مً لجىت (

 وطؼ وصف اوادًمي ليل لجىت

 اصداز هخاب زطمي بخلً اللجان ومصادكت مجلع اليلُت

ممازطت اللجان مهام غلمُت 

 بدظب اخخصاصها

الفصل 

الدزاس ي الثاوي 

9090 

9090 

الىخب  9

 اإلاىهجُت

اصداز هخب 

 ىهجُتم

 غمادة اليلُت

 زئاطت اللظم

لجان اإلاىاد 

 الاخخصاص

 اإلاػاون الػلمي

شػبت طمان 

 الجىدة

 حػُحن اإلاىاد التي ًخم جالُف هخب مىهجُت لها 

 ملسزاث احخماغاث اللجان املخخصت بيل مادة

جلظُم اإلافسداث غلى اغظاء اللجان املخخصت للخالف 

 فحها

 جىظُم واخساج الىخب اإلاىهجُت الصادزة غً اللجان 

ليل هخاب مجهجي   IS BNجدصُل زكم مػُازي دولي  

 لظمان خلىق الخالُف واليشس 

ت  اصداز هخب مىهجُت جدمل زٍؤ

وزطالت واهداف اللظم واليلُت 

 والجامػت

اغداد هخب مىهجُت زصِىت 

جخظمً اإلافسداث الدزاطُت 

مصادزها بػمم اإلاػلىمت وجىىع 

لها  وجىظُم حظٍى

جىفحر جؼبُلاث واخخبازاث 

غملُت في الىخب اإلاىهجُت جلؼ 

مهمت اهجاشها غلى الؼلبت 

باشساف الاطخاذ اإلاخخصص ليل 

 مادة

 9093 طىت  9



 6 

الحدًث  3

الػلمي 

 الاطبىعي

بث وحسجُل 

مداطسة غلمُت 

 اطبىغُت

 زئاطت اللظم

اخد اغظاء 

ظُت  الهُئت الخدَز

 اإلاػاون الػلمي

 الخػلُم اإلاظخمس

 اغالم اليلُت

ول اطبىع ًخم مىطىع مداطسة غلمُت خازج اإلافسداث 

 الدزاطُت

خها  اغداد حدٌو ًخظمً جلً املحاطساث وجىاٍز

 والاطاجرة اإلايلفحن بها

ل املحاطساث وبثها الىتروهُا وحسجُلها  ججًز

ل املحاطساث غبر كىاة ًىجُىب مخخصصت  ومخػللت ججًز

 باللظم الػلمي.

الاطاجرة والؼلبت غلى  اػالع

 مىطىغاث حدًدة

حغرًت الاغالم الػلمي الخاص 

 باليلُت واللظم

 

الفصل 

الدزاس ي الثاوي 

9090 

وجددًثها 

ا  طىٍى

ـ  9090

9096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال بحوث ومشاريع ثخزج الطلبةاستراثيجية اللسم في 

طىت اإلادة الصمىُت  اإلاظتهدفتالىخائج  طبل الاداء حهت الخىفُراطتراجُجُت  الهدف ث
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 الخىفُر للخىفُر الػمل

غىىاهاث  0

ؼ  اإلاشاَز

الخخؼُؽ 

لىطؼ غىىاهاث 

ؼ بدىر  مشاَز

 الخخسج

لجان اإلاىاد 

 الدزاطُت

 زئاطت اللظم

 مجلع اليلُت

وطؼ دزاطت مفصلت كبل غام مً جخسج الؼلبت جدبنى هىع 

ت  ؼ الخخسج ومدي اطهامها في خل مشىالث فىٍس مشاَز

ومػسفُت في مجاٌ الاخخصاص مً كبل لجىت واحخماغُت 

 اإلاىاد الدزاطُت

جسفؼ الدزاطت الى زئاطت اللظم لغسض مىاكشتها في 

 مجلع اللظم

ًسفؼ اللظم الدزاطت الى مجلع اليلُت لغسض اإلاصادكت 

 غلحها

ؼ  وطؼ غىىاهاث زصِىت إلاشاَز

 هادفت وهىغُت

الفصل 

الدزاس ي الثاوي 

مً ول غام 

دزاس ي ابخداء 

  9090مً 

 

ــ  9090

9096 

ؼ  9 جىَش

ؼ  اإلاشاَز

ؼ الػىىاهاث  جىَش

غلى الؼلبت 

بدظب 

اإلاإشساث 

 املحددة

 زئاطت اللظم

لجان اإلاىاد 

 الدزاطُت

الاطاجرة 

اإلاشسفىن غلى 

ؼ بدىر  مشاَز

 الخخسج

جلظُم الؼلبت غلى زالر مجمىغاث مً حهت ؤلامياهاث 

ـ  وطؽ ــ مددود الامياهُت   الػلمُت والبدثُت ) مخمحزون

 البدثُت (

 جىشع الػىىاهاث بدظب هىع الامياهُت اإلاػسفُت للؼالب

ؼ  مساغاة الفسوق الفسدًت في جىَش

ؼ الخخسج مً دون الاخالٌ  مشاَز

 باللُمت الػلمُت لها.

نهاًت الفصل 

الدزاس ي الثاوي 

للمسخلت 

الثالثت مً ول 

غام دزاس ي 

ابخداء مً 

9090 

ــ  9090

9096 

جلُُم  3

ؼ  اإلاشاَز

مىاكشت 

ؼ  اإلاشاَز

 وجللُمها

الاطاجرة 

 اإلاشسفىن 

لجان مىاكشت 

ؼ  حشيل لجان إلاىاكشت اإلاشاَز

ؼ الخخسج وجلُُمها مً كبل لجان اإلاىاد  دزاطت مشاَز

 الدزاطُت

وطؼ مػاًحر  واضحت لخلُُم 

ؼ الخخسج   مشاَز

ؼ التي حظخدم  جسشُذ اإلاشاَز

نهاًت ول غام 

دزاس ي ابخداء 

 9099مً 

ــ  9099

9092 
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ؼ  اإلاشاَز

لجان اإلاىاد 

 الدزاطُت

 اليشس

اصداز  9

ؼ  اإلاشاَز

ؼ  وشس مشاَز

 الخخسج

 غمادة اليلُت

 زئاطت اللظم

 الشإون الػلمُت

 اغالم اليلُت

ؼ اإلاسشحت لليشس ذاث املجاٌ الىاخد غلى  جىخُد اإلاشاَز

ؼ في اإلاإلف ) هخاب حماعي ( د غً أزبػت مشاَز  ان الجٍص

ؼ اإلاسشحت واإلاىخدة  جىظُم وجدكُم وإخساج اإلاشاَز

   pdfواصدازها بصُغت 

 ليل مإلف هخاب ISBN    زكم مػُازي دولي   جدصُل

ؼ الخخسج الىتروهُا  وشس مإلفاث مشاَز

جدفحز الؼلبت غلى البدث 

 الػلمي

ؼ الخخسج وفم  دغم اليلُت إلاشاَز

 الامياهاث اإلاخاخت

بداًت ول غام 

دزاس ي ابخداء 

 9093مً 

ــ  9093

9096 

 

 

 

 

 

 

 مجال سوق العمل ملخزجات اللسماستراثيجية اللسم في 

اطتراجُجُت  الهدف ث

 الػمل

اإلادة الصمىُت  الىخائج اإلاظتهدفت طبل الاداء حهت الخىفُر

 للخىفُر

طىت 

 الخىفُر
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جددًد طىق  0

 الػمل

ادة مظاخت  ٍش

طىق الػمل 

 ملخسحاث اللظم

 غمادة اليلُت

 زئاطت اللظم

بظىق الػمل الري ًمىً ان ًفُد مً وطؼ اخصائُت 

اللسآن والتربُت الاطالمُت مثل ) مخسحاث كظم غلىم 

ت جسبُت دًالى  ـ  دًىان الىكف الظني دًالى ، دًىان  مدًٍس

 الىكف الشُعي دًالى (

مػسفت الؼالب بظىق الػمل 

الري ًمىً ان ٌظخفُد مىه بػد 

 جخسحه

مً  6شهس 

  9090غام 

9090 

الخىاصل مؼ  9

 طىق الػمل

اجفاكُاث حػاون 

 مؼ طىق الػمل

 غمادة اليلُت

 زئاطت اللظم

شػبت طمان 

 الجىدة

 وطؼ مػاًحر للخػاون مؼ طىق الػمل

 جددًد املجاالث اإلاؼلىب الخػاون غلحها

 مدددة الظلف الصمني والىىع اثُغلد اجفاك

تهُئت طىق الػمل الطخلباٌ 

مخسحاث اللظم أزىاء مدة 

 اإلاشاهدة الخؼبُم و 

ت مخسحاث اللظم في  اولٍى

الػمل في خاٌ جىفسث فسص 

 طىق الػمل

في بداًت ول 

غام دزاس ي 

ابخداء مً 

9099 

ــ  9099

9096 

جىفحر  3

مخؼلباث 

 طىق الػمل

طد اخخُاحاث 

 طىق الػمل

 غمادة اليلُت

 زئاطت اللظم

 الخػلُم اإلاظخمس

شػبت طمان 

 الجىدة

واخخُاحاجه مً خبراث او دزاطت مخؼلباث طىق الػمل 

بُت  اطدشازاث او دوزاث جدٍز

دزاطت اإلاىاهج الدزاطُت للتربُت الاطالمُت اإلاخبػت في 

ب غلحها  ت لىطؼ خؼت للخدٍز اإلادازض الابخدائُت والثاهٍى

 الغظاء طىق الػمل وملخسحاث اللظم

اطخفادة طىق الػمل مً 

ت في  الخبراث الػلمُت والتربٍى

 اليلُت

اليلُت بؼبُػت مػسفت مخسحاث 

 مخؼلباث طىق الػمل

 

في بداًت ول 

غام دزاس ي 

ابخداء مً غام 

9099 

ــ  9099

9096 

 املجال الاداري لللسماستراثيجية اللسم في 

اطتراجُجُت  الهدف ث

 الػمل

اإلادة الصمىُت  الىخائج اإلاظتهدفت طبل الاداء حهت الخىفُر

 للخىفُر

طىت 

 الخىفُر
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الازشفت  0

 الالىتروهُت

الازشفت 

الالىسوهُت 

للىخب والاوامس 

ت  الاداٍز

 

 زئاطت اللظم

ت  طىسجاٍز

 

ت وصادز اللظم ووازده الا خفظ  غبر بسهامج  االىتروهُوامس الاداٍز

   الظىجر في هازد مىفصل

 وسخت مً الاوامس غلى اليىول دزاًف الخاص باللظمخفظ 

ػسطه اليىمبُىجس او حغؼل حهاش  لظمان غدم طُاغها في

 0او فلدان الهازد0لفاًسوض 

جِظس ىفحر ازشفت الىتروهُت ج

 الىصٌى الى اإلالفاث اإلاؼلىبت

 3خالٌ 

 أشهس 

9090 

كاغدة بُاهاث  9

 الىتروهُت

حسجُل بُاهاث 

اغظاء الهُأة 

ظُت  الخدَز

ووشاػاتهم 

 الػلمُت

 

 

زئاطت -

 اللظم

اغظاء هُأة 

ع  الخدَز

ت  طىسجاٍز

 اللظم

ع الىتروهُا وفم اطخمازة مػدة  حمؼ بُاهاث أغظاء هُأة الخدَز

ادة غلى اليشاغ  مظبلا جخظمً بُاهاث شخصُت وأخسي غلمُت ٍش

 الػلمي 

 جددًث البُاهاث في بداًت ول صل دزاس ي

جدل بُاهاث ول ام دزاس ي الى أزشُف الىترووي خاص به مسجبؽ 

 0باطخمازة اإلاػلىماث غبر لُىً خاص  

اغخماد اليشاػاث اإلاسجلت 

الػلمي فلؽ في  في اللظم

 0خاٌ التركُت او جلُُم الاداء

طهىلت الىصٌى للمػلىماث 

ادة غلى وحىد أزشُف  ٍش

 0مخيامل بها

ًخم الػمل به 

ابخداء مً 

مً  6شهس 

 9090غام 

غلى ان ًيخهي 

الػمل في 

مً  8الشهس 

 9090غام 

جددًث 

ول 

بداًت 

فصل 

دزاس ي 

مً ول 

غام 

ابخداء 

مً 

9090 

الى 

9096 

حسجُل بُاهاث   3

 الؼلبت 

 زئاطت اللظم

ت  ملسٍز

حمؼ مػلىماث الؼلبت الىتروهُا غلى اطخمازة خاصت ًخم ملئها 

 مً كبل الؼلبت

اغداد كاغدة بُاهاث 

الىتروهُت جخظمً حمُؼ 

جمال الاطخمازة 

خالٌ اطبىع 

9099 
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 اللظم 

ت  طىسجاٍز

 اللظم

ًىطؼ في الاطخمازة وطؼ خالت الؼالب زطىب او هجاح او اهماٌ 

 0بػد ول فصل دزاس ي 

الاحىز  جخظمً اللاغدة مخابػت الىطؼ اإلاالي للؼالب فُما ًخص

 الدزاطُت

بُاهاث الؼالب مً اإلاسخلت 

 الاولى الى اإلاسخلت السابػت 

طهىلت ادازة مػلىماث 

الؼلبت فُما ًخص الجاهب 

اإلاالي لخِظحر اإلاخابػت 

 0والادازة

 مً اغالنها

حػلً 

الاطخمازة في 

مً  2شهس 

 9090غام 

 


