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اتيجي  الخطة  لجامعة الفرات األوسط التقنية   ةاالستر

 أوال: الرؤية:   

ي و  لخيار االفضلان تكون ا
ي التعليم التقنز

ز
 ف
ً
ا ز  تمت 

.  األكتر
ً
 عالميا

ً
 لتكون منافسا

 

 ثانيا: الرسالة: 

العمل  لمتطلبات سوق  الرسيعة  االستجابة  التقنية عىل  االوسط  الفرات  جامعة  تحرص 

 وفاعال لخدمة المجتمع وقيادته من خالل تعزيز مبادئ جودة التعليم  
ً
 رياديا

ً
لتكون مرتكزا

 
ً
ي وتطوير القدرات البحثية والتفكت  اإلبداعي لخلق بيئة اكاديمية محفزة، وتؤهل فكريا

التقنز

 لخدمة المجتمع وفقا للمستجدات العالمية. 
ً
 عىل المنافسة مهنيا

ً
 قادرا

ً
 خريجا

ً
 ومهاريا

 

: قيم الجامعة 
ً
 ثالثا

ام .1  األمانة واالحتر

 المسؤولية األخالقية واالجتماعية  .2

 الوالء واالنتماء  .3

 الحرية االكاديمية  .4

 العمل بروح الفريق .5

ز  .6  الجودة والتمت 

 االصالة واالبتكار  .7

 الشفافية والمساءلة  .8
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 األهــــداف 

 : ي
ر
 تهدف جامعة الفرات األوسط التقنية ال تحقيق ما يأت

 

ي 
ز
: ف

ً
: أوال ي

 مجال التعليم التقنز

اعداد أجيال جامعية من الكوادر الوسىط والعليا قادرة عىل مواكبة التطورات التقنية   .1

ي التخصصات المتنوعة. 
ز
 العالمية ف

 مشاريــــع الهدف: 

ز البحوث عىل المشكالت المتعلقة بواقع البلد واحتياجات عملية التنمية.  1-1  تركت 

ي التدريس والتطبيق لطلبة الدراسات العليالحرص عىل استخدام التطبيقات  1-2
ز
 ا الحديثة ف

 واالولية. 

 غرس روح االطالع والمتابعة لدى الطلبة لكل ما من شأنه ان يحسن من المعرفة واالبداع.  1-3

 الحرص عىل اخذ التغذية الراجعة من سوق العمل حول جودة مخرجات الجامعة.  1-4

اضية لخدمة الط 1-5 ات االفتر  لبة. تطوير تنفيذ فكرة المختتر

 

ي المجتمع وغرس مبادئ التفكت  النقدي  .2
ز
الحرص عىل تأهيل الخريــــج ليكون قدوة ف

 والعمل اإلبداعي لخدمة المجتمع. 

 مشاريــــع الهدف: 

 اقامة ندوات وحوارات دورية مع الطلبة لغرس روح التعاون والعمل االبداعي والتفكت  النقدي.  2-1

ات  2-2 ي المجتمع. الحرص عىل غرس حب المجتمع وخدمته عتر المحاضز
ز
 ليكون الخريــــج قدوة ف

ز كوحدة  2-3 ي الجامعة من خالل انشاء قسم متابعة الخريجي  ز خريجر بناء جسور الثقة والتعاون بي 

 ادارية تابعة لدائرة شؤون الطلبة. 

ز خطط قسم األنشطة الطالبية والمشاركات الخا  2-4 جية  ر تطوير مواهب الطلبة عتر تمت 

 لالنشطة. 
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ي جميع مفاصل العملية التعليمية عىل مستوى الدراسة  .3
ز
التجديد واالبتكار المستمر ف

 الجامعية األولية والعليا. 

 مشاريــــع الهدف: 

ات والمناهج دوريا لتكون مواكبة للتطورات العلمية   3-1 توجيه اساتذة الجامعة عىل تجديد المحاضز

 والتقنية. 

الجامعة   3-2 ي 
ز
الطلبة ف اعمال  ان تكون  المختلفة الحرص عىل  العلوم  ي مفاصل 

ز
للتجديد ف مواكبة 

 لتكون بحوث اصيله ومتجذره. 

ي سوق العمل.  3-3
ز
 استحداث اقسام وفروع جاذبة ومطلوبة ف

 

ي سوق العمل لرصد االحتياجات العملية والتكيف معها.  .4
ز
كاء ف  التفاعل مع الرسر

 مشاريــــع الهدف: 

كاء وسوق العمل وادارة المحا  4-1 ي االحداث عقد الندوات بشكل دوري مع الرسر
ز
فظة لبيان الرأي ف

ي سوق العمل. 
ز
 والتطورات ف

ز لتكون مالئمة لمتطلبات سوق العمل.  4-2  تطوير معارف ومهارات الخريجي 

 اجراء استطالعات متعددة مع سوق العمل لمعرفة مدى مالئمة مخرجاتنا مع احتياجاتهم.  4-3

عىل المهارات والمعارف الحرص عىل التعاون مع ارباب العمل من خالل تدريب الطلبة لديهم   4-4

 العملية. 

 الحرص عىل توقع االحتياجات المستقبلية لسوق العمل وتلبيتها.  4-5

  

العمل عىل استخدام مختلف وسائل التعليم والتعلم الحديثة والتواصل الفعال مع  .5

ز الطالب والجامعة.   الطلبة لزيادة العالقة بي 

 مشاريــــع الهدف: 

ونية حديثة.  5-1  اتباع اساليب وانماط تعليمية الكتر

نيت ( لتعزيز التو  5-2 ونية وتعزيز البنية التحتية ) من كهرباء و انتر اصل الفعال  توفت  خدمات الكتر

 . ز الطالب والتدريسي  بي 

عمل دورات تدريبيه وورش عمل مستمرة ودوريه لتدريب الكادر التدريسي عىل التقنيات الحديثة  5-3

ي التدريس. 
ز
 ف
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ع 5-4 لتعزيز  فيهية  والتر العلمية  للسفرات  برنامج سنوي  الناعداد  ي 
ز
ف والتشويق  الرغبة  ملية عاض 

 التعليمية. 

 

ا األكاديمي تحقيق االعتماد  .6  مج الجامعة الدراسية وطنيا ودوليا. لتر

 مشاريــــع الهدف: 

ي الجامعة 6-1
ز
امج التعليمية ف  . العمل عىل تطبيق أسس ومعايت  جودة التعليم عىل كافة التر

الجامعات   6-2 ي 
ز
ف المعتمدة  التعليمية  امج  التر مع  التعليمية  الجامعة  برامج  موائمة  عىل  الحرص 

 العالمية. 

امج الدراسية االكاديمية وطنيا ودوليا. السعي لتطبيق كافة  6-3  المستلزمات العتماد التر

 تفعيل دور الحاضنة التكنولوجية.  6-4

ي مجال االختصاص لضمان حصول الكلية عىل االعتماد  6-5
ز
ز عىل مواكبة التطورات ف حث التدريسي 

 . األكاديمي 

 

 

ي مجال البحث العلمي 
ز
: ف

ً
 ثانيا

اء  .1 والختر ز  والباحثي  العلماء  من  أجيال  التنمية    اعداد  مع خطط  يتماشر  وبما  ز  التقنيي 

ي كافة التخصصات التقنية.  
ز
 المستدامة وخدمة المجتمع ف

 مشاريــــع الهدف: 

توجيه   1-1 من خالل  للبلد،  المستدامة  التنمية  مع خطط  ز خططها  تضمي  الجامعة عىل  تحرص 

ي المجتمع. 
ز
 األقسام العلمية بأن تكون البحوث العلمية تعالج مشاكل واقعية ف

المحلية  1-2 والتدريبية  العلمية  امج  التر ي 
ز
ف اكهم  اشر خالل  من  ية  البرسر الكوادر  مهارات  تطوير 

 والدولية. 

 هذه الفعاليات.  ما يحفزهم لتطوير المؤتمرات والندوات العلمية وتقديم  اقامةالحرص عىل  1-3

ين وفق األطر األكاديمية والتمكن من المهارات ال 1-4 ز ز متمت  لثقافية واعملية والعلمية اعداد خريجي 

 . ي
ر
ي يتطلبها سوق العمل العراف

 النر

ات العلمية مع المؤسسات الدولية.                                                              1-5  زيادة تبادل الختر
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النتاجات  .2 ونرسر  ز  الرصي  العلمي  البحث  أسس  وفق  للعمل  التدريسية  الهيئات  ز  تحفت 

ي المجالت المرموقة عالميا. 
ز
 العلمية ف

 مشاريــــع الهدف: 

ي المؤتمرات العلمية المحلية والعالمية المرموقة لر  2-1
ز
فع اسم العمل عىل مشاركة أساتذة الجامعة ف

 الجامعة. 

البيانات والمستوعبات العالمية الرصينة والمجالت ذات معامل التأثت   القيام بالتوعية بقواعد   2-2

 المرتفع. 

البحوث  2-3 انجاز  ي 
ز
ف تساهم  ي 

النر البحثية  والحقول  والمعدات  والورش  ية  المختتر االجهزة  توفت  

 العلمية وتطويرها. 

 

ز  2-4 ز الباحثي   عىل عقد االجتماعات الدورية مع الشعب والوحدات والمراكز العلمية للجامعة وتحفت 

 المرموقة. نرسر بحوثهم بالمجالت العلمية العالمية 

 

العمل عىل ربط البحوث ونتائجها بخطط التنمية المستدامة وإيجاد الحلول العلمية  .3

 للمشاكل االجتماعية واالقتصادية والتقنية للبلد.  

 مشاريــــع الهدف: 

البحوث   3-1 انجاز  ي 
ز
ف البحثية  الفرق  اك  زمنية إلشر أن  إعداد جداول  يمكن  ي 

النر الجهات  وتحديد 

 تطبق فيها نتائج البحوث واستثمارها بالشكل األمثل. 

القطاعات   3-2 تواجه  ي 
النر للمشاكل  واقعية  حلول  إيجاد  تستهدف  بحوث  نحو  ز  الباحثي  توجيه 

 اإلنتاجية والخدمية لتعزيز فرص التنمية المستدامة. 

 العمل عىل رفع قدرات البحث العلمي بما يتوافق ومتطلبات التنمية المستدامة للبلد.                         3-3

االجتماعية   3-4 المجتمع  مشاكل  معالجة  نحو  موجة  ز  التدريسي  بحوث  تكون  ان  عىل  الحرص 

 واالقتصادية والتقنية . 

ي العمل وتجد العلمية تعالج    العليا   العمل عىل أن تكون بحوث طلبة الدراسات 3-5
ز
مشاكل واقعية ف

 الحلول المناسبة لها. 
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ي حقول المعرفة المختلفة لتلبية  3-6
ز
ز ف ز ومتخصصي  ي مؤهلي 

ر
ية من الشباب العراف إعداد موارد برسر

 طنة الصالحة وحب الوطن. احاجات المجتمع والتنمية المستدامة والتوجه نحو المو 

المج 3-7 ي 
ز
ف الفاعلة  والجهات  العمل  سوق  مع  الفعال  يمكن  التواصل  ي 

النر المشاكل  لتحديد  تمع 

 ة . بحوث اساتذة الجامعالبحث بعالجات لها عن طريق 

 

ز الهيئات التدريسية للعمل كفرق بحثية وتعزيز المشاركة مع المؤسسات العلمية  .4 تحفت 

 المختلفة لالرتقاء بمستوى الجامعة عالميا. 

 مشاريــــع الهدف: 

كة ضمن أسس 4-1 ز العمل الجماعي والبحوث المشتر ز لتشجيع   تضمي  التقييم الخاصة بالتدريسيي 

. العمل  ي
ر
 الفرف

ي   4-2
ز
ز خطط البحث والتطوير لتشكيالت الجامعة من بحوث ودراسات تساهم ف العمل عىل تضمي 

ي يواجهها المجتمع. 
 ايجاد الحلول المناسبة لبعض المشكالت والمعوقات النر

ي المؤتمرات العلمية بشكل فرق   4-3
ز
ز عىل المشاركة ف بحثية وتعزيز المشاركة فيما  حث التدريسيي 

 بينهم . 

ونية لتسويق النتاجات البحثية والعلمية.  4-4  انشاء مواقع الكتر

الجوائز   4-5 ومنح  المناسبات  وتهيئة  ز  الباحثي  مع  والمبتكرة  اإلبداعية  التطبيقية  البحوث  دعم 

ين.  ز ز المتمت   للتدريسيي 

الكثت   4-6 اكات واتفاقيات وعالقات عمل بحثية مع  من المؤسسات المحلية   العمل عىل إقامة شر

، ومن خالل برامج التوأمة العلمية.  ي
ي مجال التعليم التقنز

ز
 والدولية، ومع المؤسسات ف

 

ي الجامعة تهدف إليجاد الحلول العلمية لمشاكل المجتمع.  .5
ز
 انشاء مراكز بحثية ف

 مشاريــــع الهدف: 

ي الجامعة   5-1
ز
ي مختلف التخصصات ف

ز
وتشكيالتها إليجاد الحلول  العمل عىل فتح المراكز البحثية وف

ي تواجه المجتمع. 
 للمشاكل النر

ي المجتمع من خالل تعزيز  5-2
ز
السعي لتقديم المشورة العلمية والتقنية لجميع القطاعات العاملة ف

 أواض التعاون معها. 

العمل عىل تنوع المراكز البحثية وبما يضمن تنوع الجهات المستفيدة من جهد الجامعة لخدمة  5-3

 التنمية المستدامة. المجتمع ودعم 
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ي مجال خدمة المجتمع 
ز
: ف

ً
 ثالثا

ي االقسام العلمية من خالل تعليقها او استحداث اقسام   .1
ز
التقييم المستمر للتخصصات ف

ي سوق العمل وتحاكي االحتياجات المجتمعية. 
ز
 علمية جديدة تواكب التطور ف

 مشاريــــع الهدف: 

ي المكتبات العائدة للجامعة. العمل عىل توافر المصادر العلمية  1-1
ز
 الحديثة ف

ي مراحل البكالوريوس وتطويره وتحسينه وفق ادارة الجودة الشاملة،   1-2
ز
االرتقاء بالتعليم الجامعي ف

ي األقسام العلمية. 
ز
ي الدراسات العليا ف

ز
 ومحاولة التوسع واالستحداث ف

ي  1-3
ز
امج األكاديمية ف ي مقررات التر

ز
 الجامعة، مما يجعلها العمل عىل التخصصات التقنية وتنوعها ف

 
ً
 . يتجه نحوه طلبة اإلعداديات ليعد عامل جذب لهممقصدا

ي الجامعالتقييم   1-4
ز
عمل ة لمعرفة مدى مطابقتها مع احتياجات سوق الالمستمر لألقسام العلمية ف

ي خدمة لتكون الجامع
ز
 المجتمع. ة فاعلة ف

ي سوق العملتمعية  العمل عىل استحداث اقسام جديده تحاكي التطورات المج 1-5
ز
 . ولسد الشواغر ف

 

ي فعاليات المجتمع  .2
ز
اإليفاء بمتطلبات المسؤولية االجتماعية وتحقيق الحضور المؤثر ف

ي والعلمي واالقتصادي. 
ز
 وانشطته لتعزيز التقدم االجتماعي والثقاف

 مشاريــــع الهدف: 

، والتوسع 2-1 ي فتح برامج   تطوير الكوادر التدريسية من خالل ترسيخ ثقافة التعلم والبحث العلمي
ز
ف

ي الجامعة. 
ز
 الدراسات العليا ف

ي الفعاليات   2-2
ز
ي المجتمع من خالل تنشيط الحضور المؤثر ف

ز
العمل عىل بلورة دور االستاذ الجامعي ف

 العلمية.  االجتماعية والندوات والمؤتمرات

ي مختلف التخصصات العمل عىل اقامة ورش   2-3
ز
عمل وندوات وفعاليات مجتمعية لنرسر الوعي ف

ز افراد   المجتمع. بي 

ي الفعاليات العلمية والثقافية لتحقيق متطلبات   2-4
ز
حث أساتذة الجامعة عىل المشاركة الفاعلة ف

 المسؤولية االجتماعية لألستاذ والجامعة. 
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خدمات   .3 تقديم  عىل  الجامعة  تشكيالت  ي 
ز
ف والبحثية  االستشارية  المكاتب  توجيه 

ي المجتمع. 
ز
 االستشارة الهادفة لتعزيز الدور القيادي للجامعة ف

 مشاريــــع الهدف: 

ي  3-1
ز
كات القطاع الخاص والعام بما يساهم ف القيام بفتح مكاتب استشارية وبحثية للمشاريــــع وشر

 التنمية االقتصادية للبلد. 

اك   3-2 ي التخصصات او الجوانب الطبية   االساتذةالسعي إلشر
ز
ضمن مكاتب الجامعة االستشارية ف

 والهندسية واالدارية والمحاسبية. 

 

والسعي  .4 المجتمع  ائح  وشر المؤسسات  لكافة  المستمر  والتدريب  التعليم  برامج  توفت  

 لنرسر الثقافة العلمية. 

 مشاريــــع الهدف: 

والت 4-1 بالمجتمع  اإلتصال  قنوات  والبحوث دعم  التدريب  أنشطة  خالل  من  قضاياه  مع  عامل 

 والدراسات المتعلقة بالمشاريــــع. 

الكفاءات   4-2 لتحقيق  تدريبية  برامج  و التوفت   المؤهلة  ية  من مدربة  البرسر العديد  مع  بالتعاون 

 . القطاعات الفاعلة لتكون اكتر فائدة لسوق العمل

 توسيع قاعدة العرض من المخرجات.   توفت  المالكات القادرة عىلقدرات االستيعابية و التوسيع   4-3

ز ذلك ضمن الخطة العلمية اقامة دورات تدريبية بشكل مستمر طول السنة الدراسية وتض 4-4 مي 

 .  ةالعلميقسام الل

ز ذلك ضمن الخطة العلمية لألقسام اقامة ورش عمل وندوات لنرسر ثقافة العلم والتعليم   4-5 وتضمي 

 . العلمية للجامعة
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ي مجال التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية األخرى 
ز
 رابعا: ف

ك   دعم .1 اف المشتر ي واالشر
ز
الثقاف العلمي والتبادل  ي مجال البحث 

ز
العالمية ف التعاون مع الجامعات 

ز   والطلبة. عىل الدراسات العليا لتطوير قابليات التدريسيي 

 مشاريــــع الهدف: 

الدولة   1-1 ي االنفتاح عىل مؤسسات 
ز
كة تساهم ف او مشاريــــع بحثية مشتر لتنفيذ مشاريــــع تعاقدية 

 . توفت  بعض مستلزمات البحث العلمي للمراكز البحثية

ات وتعزيز التعاون 1-2  . العمل عىل اجراء اتفاقات تعاون مع الجامعات العالمية اتبادل الختر

ي العمل عىل خلق مناخ فاعل للتعاون الدولي مع الجامعات العالمية والسعي لتدر  1-3
ز
يب الطلبة ف

 الجامعات األخرى. 

 . تطوير مهارات الطالب من خالل استثمار المعلومات المتوفرة لدى القطاع الخاص 1-4

 

ي تطوير  .2
ز
اتيجية مع الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة وبما يسهم ف بناء منظومة عالقات استر

امج التعليمية والبحثية .   اإلمكانات والتر

 مشاريــــع الهدف: 

ي .  2-1
ز
 العمل عىل إبرام اتفاقات تعاون مع الجامعات العالمية الرصينة للتبادل العلمي والثقاف

ي مع جامعات عالميه رصينة  2-2
وتز العمل عىل إقامة حلقات نقاشية عىل منصات التواصل االلكتر

ات وتطوير قابليات اساتذة   . الجامعة والطلبةلتبادل الختر

ي تشغيل االجهزة العلمية بكفاءة 2-3
ز
ة ف ي مراكز متخصصة لزيادة الختر

ز
ي ف  . تدريب الكادر المختتر

 
 

الداع .3 المؤسسات  مع  المستدام  المعرفة التعاون  لنرسر  العلمية  والمؤتمرات  الندوات  إلقامة  مة 

 التكنولوجيا. واالبتكارات ونقل 

 مشاريــــع الهدف: 

 بحث اسس التعاون مع المنظمات والمؤسسات القامة المؤتمرات والندوات.  3-1

ي  3-2
ز
ي االسواق المحلية بمجالس الجامعة والكليات والمعاهد للتباحث ف

ز
استضافة ارباب العمل ف

 . سوق العملمتطلبات حاجة 

الجامعة   3-3 لنشاطات  ز  إضافيي  ز  داعميي  المجتمع لكسب  ي 
ز
الفاعلة ف الجهات  للتعاون مع  السعي 

 العلمية والبحثية. 
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4.  . ي
ي المجال العلمي والتقنز

ز
ات العلمية العالمية ف  التفاعل مع التجارب والختر

  مشاريــــع الهدف: 

 . الرسيــــع ألعضاء الهيئة التدريسيةاعتماد برامج تأهيل نوعية ومواكبة للتطور العلمي  3-4

التواصل مع المستجدات العالمية والعلمية للحصول عىل كل ما هو جديد بخصوص التعليم  3-5

ي 
 .التقنز

ي ونقل هذه  3-6
ي مجال التعليم التقنز

ز
ز عىل التواصل والتعلم مع التجارب العالمية ف حث التدريسيي 

ي الجامعة
ز
 . التجارب ال ارض الواقع ف

 

 

ي مجال تقييم االداء والتصنيفات العالمية 
ز
: ف

ً
 خامسا

ي لتحقيق متطلبات إدارة الجود .1 امجر ز المؤسسي والتر ي المجالي 
ز
ة الشاملة  اعتماد اعىل معايت  التقييم ف

 للجامعة. 

 مشاريــــع الهدف: 

امج التعليمية والعمل عىل اعتمادها من قبل  1-1 العمل عىل تطبيق اسس ومعايت  الجودة عىل التر

 مؤسسات االعتماد العالمية. 

 نرسر ثقافة الجودة وتعزيز الوعي بالمعايت  العالمّية.   1-2

ي  1-3
ز
 .   الجامعة بمختلف التخصصاتتطوير مالكات مؤهلة للعمل ف

وط ضمان الجودة الشاملة ووضع الخطط لتعزيز نقاط   1-4 تحديد نقاط القوة والضعف لتحقيق شر

 القوة ومعالجة نقاط الضعف. 

 

 العالمية. توفت  المتطلبات االساسية الرتقاء الجامعة ضمن التصنيفات  .2

  مشاريــــع الهدف: 

 المعتمدة. اعداد قائمة بمتطلبات كل تصنيف من التصنيفات العالمية  2-1

وط االنتساب لكل تصنيفاعدة بيانات بماعداد ق 2-2  . ا يناسب شر

ز تشكيال ت الجامعة  2-3 ي يجب تعزيزها وتحفت 
 . لتطويرها دراسة النقاط النر
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 المراجعة المستمرة لنشاطات الجامعة الهادفة لتعزيز التصنيف بهدف رفع تصنيف الجامعة.  2-4
 

 

 

 

 

 

ز تشكيالت  .3 ي بي 
وتز ونية لتسهيل التواصل االلكتر وع الحكومة االلكتر تأسيس البنز التحتية لتنفيذ مرسر

   ومفاصلها. الجامعة 

 مشاريــــع الهدف: 

 القياسية. توظيف تكنلوجيا المعلومات واالتصال بالمواصفات  3-1

ز  تطوير النظم والتطبيقات وربطها ضمن شبكة داخلية تسهل التواصل للمعلومات المطلوب 3-2 ة بي 

 الجامعة. تشكيالت 

3-3  . ي
 حوكمة االداء الوظيفز

 

 

 

امج الكفيلة بتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس لالرتقاء بمستوى اداءهم وإيجاد الحوافز  .4 وضع التر

 لذلك. االزمة 

 مشاريــــع الهدف: 

دراسة وتحديد متطلبات اإلحتياجات التدريبية لتنمية اعضاء هيئة التدريس واإلرتقاء بمستوى   4-1

 إداءهم. 

 الجودة. الحقائب التدريبية لتطوير القدرات المهنية المرتكزة عىل معايت   أحدثتوفت   4-2

المؤتمرا  قسمتطوير   4-3 وتنظيم  لعقد  ز  الالزمي  واالداري  ي 
الفنز الدعم  وتوفت   المستمر  ت التعليم 

 العلمية. وورش العمل والندوات والمناقشات 

 

 

ي منصات الب .5
ز
حث العلمي ونرسر تعزيز سمعة الجامعة االكاديمية عتر تشجيع باحثيها عىل المشاركة ف

 . نتاجاتهم العلمية

 مشاريــــع الهدف: 

للجامعتعزيز   5-1 واالكاديمية  العلمية  عنالسمعة  الجامع   ة  موقع  بتصميم  االهتمام  من  طريق  ة 

ز .   حيث شعة وسهولة االستخدام وتحديث المعلومات ونرسر البحوث العلمية للتدريسيي 
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الجامعوضع خطط   5-2 تدريسي  ز  بي  كة 
المشتر ي للبحوث 

ز
ف ز  الباحثي  مع  او  المناظرة    ة  الجامعات 

ي مج
ز
ها ف  الت عالمية رصينة ذات معامل تأثت  . ونرسر

عىل   5-3 االعمل  للبحوث  اإلقتباس  نسبة  العليا زيادة  الدراسات  وطلبة  ز  التدريسيي  ز  بي   لمنجزة 

ي االختصاصات المناظرة للبحوث . 
ز
ز ف  الباحثي 

 

ي مجال توفت  بيئة جامعية جاذبة 
ز
 سادسا : ف

االعتماد  .1 ز البنية التحتية والخدمات واستدامتها وفق معايت  .   األكاديمي تحسي   الوطنية والعالمي

  مشاريــــع الهدف: 

توفت  البيئة الصحية الداخلية: من خالل استخدام مواد بناء ال ينبعث منها ما يضز اإلنسان أو  1-1

 . يةالبيئة الجامع 

واحتياجاتهم  1-2 مستخدميه  متطلبات  يحقق  والذي  الجامعة:  ي 
لمباتز المعماري  التصميم  كفاءة 

 االجتماعية والدينية. 

من   1-3 الجامعية:  للبيئة  ي 
العمراتز التشكيل  المناخية مالئمة  والظروف  ي 

ز
الجغراف الموقع  حيث 

 المختلفة حنر يمكن تقليل الحاجة إل الطاقة. 

 

ز   .2 اء لتحسي  ي الجامعة وتشكيالتها وفق معايت  الجامعة الخضز
ز
اء ف تأهيل وادامة المساحات الخضز

 البيئة الجامعية للطلبة. 

 مشاريــــع الهدف: 

ز أفراد المجتمع الج  2-1 ي ونرسر الوعي بي 
امعي بالقضايا البيئية والتحديات المرتبطة تنمية الحس البين 

 بها. 

ز   2-2 ي تحسي 
ز
ي تساعد عىل ترسيخ مفهوم المسؤولية البيئية من أجل تعزيز المشاركة ف

تنمية القيم النر

 البيئة الجامعية وحمايتها. 

ي حماية البيئة واستثمار مواردها واالستغالل األمثل   2-3
ز
تنمية االحساس بأهمية العمل الجماعي ف

 لها. 

ي التعرف عىل المشكالت البيئية   تطوير  2-4
ز
مهارات التفكت  واالبداع لمساعدة األفراد والمجتمعات ف

 وحلها. 

http://www.atu.edu.iq/


 

www.atu.edu.iq 
 

atu@atu.edu.iq 
 

 

13  

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة الفرات األوسط التقنية

Republic of Iraq 
Ministry of Higher Education and 

Scientific Research 
Al-Furat Al-Awsat Technical University 

ي  2-5
ز
ي حل المشكالت البيئية وتجنب المزيد من المشكالت ف

ز
قيادة الطلبة نحو المشاركة المالئمة ف

 المستقبل. 

 

 

 

 

 

 

لتسهيل   .3 الجامعة  ي 
ز
ف وتطبيقاتها  المعلومات  تقنية  خدمات  الجامعة  التو تطوير  ز  بي  الرسيــــع  اصل 

 والطلبة. 

 مشاريــــع الهدف: 

ي الجامعة  امكانية توفت  أشكال جديدة من   3-1
ز
ي نظم المعلومات األساسية ف

ز
المعلومات وحفظها ف

 . لضمان إمكانية االستفاجة منها مرة اخرى

ونية للجامعة وتشكيالتها وبما يضمن تحقيق اقىص  3-2 العمل عىل تطوير وتديث المكتبات االلكتر

 . ز  استفادة منها للطلبة والباحثي 

اضية المركزية للجامعة.  3-3 ز نتاجات الجامعة ضمن مقتنيات المكتبة االفتر  الحرص عىل تضمي 

 

 

ي  .4
وتز اضية للجامعة وربطها عىل تطبيق الكتر وع المكتبة االفتر تسهيل مشاركة المعرفة عتر تطوير مرسر

 يسهل للطالب الحصول عىل مبتغاه من الكتب واألبحاث. 

 يــــع الهدف: مشار 

ي المكتبة، تتكون من حاسبات آلية عالية األداء  4-1
ز
إعداد شبكة قادرة عىل تغطية كافة األنشطة ف

 .  وترتبط بالوظائف األساسية بالمكتبة من إعارة وتزويد وفهرس آلي لالتصال المباشر

باإلضافة  4-2 المحىلي  المستوى  عىل  المماثلة  المعلومات  ومراكز  المكتبات  ببقية  المكتبة  ربط 

 التصال بقواعد المعلومات الدولية عتر شبكات االتصال الدولية. ل

الجامعي   4-3 الحرم  ي 
ز
ف نت  االنتر اتاحة  خالل  من  والمكتبة  الطالب  ز  بي  ي 

ز
المعرف التواصل  تسهيل 

 وتفعيل تطبيق المكتبة الرقمية للجامعة. 

 تطوير النظام ليشمل العناض التالية:   4-4

ي تقديم خدمات المكتبة  -1
ز
 الرقمية. البدء ف
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 تنمية مصادر المعلومات عىل نطاق واسع.  -2

 الحفظ اآللي لألوعية الرقمية وحماية محتواها.  -3
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