
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الفرات االوسط التقنية
 الكلية التقنية االدارية/ كوفة

 وحدة ضمان الجودة
 االهدافالخطة االستراتيجية/ مشاريع 

 :يأتي الى تحقيق ما ، تسعى الكلية التقنية االدارية/ كوفةجامعة الفرات االوسط التقنية في ضوء اهداف
 

  التعليم التقني في مجالاوال: 
مواكبة التطورات التقنية العالمية في اعداد اجيال جامعيه من الكوادر الوسطى والعليا قادرة على  الهدف االول:

 .  التخصصات المتنوعة
 : مشاريع االهداف

 النظرية والعملية للطلبة .ضمن المحاضرات  طورات التقنية العالميةالحرص على تضمين الت -1
 استخدام التطبيقات الحديثة في التدريس والتطبيق لطلبة الدراسات العليا في اقسام الكلية.الحرص على  -2
 غرس روح االطالع والمتابعة لدى الطلبة لكل ما من شأنه ان يحسن من المعرفة واالبداع . -3

 
عمل الحرص على تأهيل الخريج ليكون قدوة في المجتمع وغرس مبادئ التفكير النقدي وال الهدف الثاني:

 االبداعي لخدمة المجتمع .
 مشاريع االهداف: 

 نقدي .اقامة ندوات وحوارات دورية مع الطلبة لغرس روح التعاون والعمل االبداعي والتفكير ال -1
 الحرص على غرس حب المجتمع وخدمته عبر المحاضرات ليكون الخريج قدوة في المجتمع . -2

 
التجديد واالبتكار المستمر في جميع مفاصل العملية التعليمية على مستوى الدراسة الجامعية  :الهدف الثالث

 االولية والعليا .
 مشاريع االهداف: 

 للتطورات العلمية والتقنية.توجيه اساتذة الكلية على تجديد المحاضرات والمناهج دوريا لتكون مواكبة  -1
ارية والمحاسبة الكلية مواكبة للتجديد في مفاصل العلوم االدالحرص على ان تكون رسائل الماستر في  -2

 لتكون بحوث اصيله ومتجذره .
 



 التفاعل مع الشركاء في سوق العمل لرصد االحتياجات العملية والتكليف معها . الهدف الرابع:
 مشاريع االهداف: 

ختصاص االداري وتضمينها المستقبلية من االالتواصل المستمر مع سوق العمل لتمديد االحتياجات  -1
 العلمية للكلية . ضمن الخطة

عقد الندوات بشكل دوري مع الشركاء وسوق العمل وادارة المحافظة لبيان الرأي في االحداث والتطورات  -2
 في سوق العمل .

 
ادة العمل على استخدام مختلف وسائل التعليم والتعليم الحديث والتواصل الفعال مع الطلبة لزي الهدف الخامس:

 العالقة بين الطالب والجامعة .
 مشاريع االهداف: 

 الحرص على مواكبة التجديد في وسائل التعليم والتعليم الحضوري وااللكتروني . -1
عمل دورات تدريبيه وورش عمل مستمرة ودوريه لتدريب الكادر التدريسي على التقنيات الحديثة في  -2

 التدريس .
 

 تحقيق االعتماد االكاديمي لبرامج الجامعة الدراسية وطنيا ودوليا . الهدف السادس:
 مشاريع االهداف: 

 مية وطنيا ودوليا .يالدراسية االكادالسعي لتطبيق كافة المستلزمات العتماد البرامج  -1
حث التدريسين على مواكبة التطورات في مجال االختصاص لضمان حصول الكلية على االعتماد  -2

 االكاديمي .
 

 ثانيا: في مجال البحث العلمي 
اعداد اجيال من العلماء والباحثين والخبراء التقنيين وبما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة  الهدف االول:

 وخدمة المجتمع في كافة التخصصات التقنية .
 مشاريع االهداف: 

 تحرص الكلية على تضمين خططها مع خطط التنمية المستدامة للبلد . -1
طلبة الكلية على عمل مبادرات لخدمة المجتمع واقامة الندوات الحوارية ليكون الحرص على توجيه  -2

 الطالب قادرا على ادارة الندوات والحوارات وتشكيل شخصيه ليكون قائدا في المجتمع .
شاكل توجيه االقسام العلمية على ان تكون بحوث التخرج لطلبة الكلية موجه لخدمة المجتمع ومعالجة الم -3

 المجتمعية .



تحفيز الهيئات التدريسية للعمل وفق اسس البحث العلمي الرصين ونشر النتاجات العلمية في  الهدف الثاني:
 المجاالت المرموقة عالميا .

 مشاريع االهداف: 
 توجيه اساتذة الكلية على المشاركة في المؤتمرات العلمية العالمية المرموقة لدفع اسم الكلية والجامعة . -1
حث التدريسيين من خالل االجتماعات الدورية معهم والمخططة على نشر بحوثهم بالمجالت العلمية  -2

 العالمية المرموقة .
 تحفيز التدريسيين لنشر نتاجهم العلمي عالميا من خالل توجيه تشكرات لهم نظير نشر النتاجات العلمية -3

 

العمل على ربط البحوث ونتائجها بخطط التنمية المستدامة وايجاد الحلول العلمية للمشاكل   الهدف الثالث:
 االجتماعية واالقتصادية والتقنية للبلد .

 مشاريع االهداف: 
الحرص على ان تكون بحوث التدريسين موجة نحو معالجة مشاكل المجتمع االجتماعية واالقتصادية  -1

 والتقنية .
سوق العمل والجهات الفاعلة في المجتمع لتحديد المشاكل التي يمكن البحث  التواصل الفعال مع -2

 بعالجات لها عن طريق بحوث اساتذة الكلية .
 السعي لربط بحوث الطلبة ) الدراسات العليا ( والكادر التدريسي مع خطط التنمية المستدامة للبلد . -3

 

تحفيز الهيئات التدريسية للعمل كفرق بحثيه وتعزيز المشاركة مع المؤسسات العلمية المختلفة  الهدف الرابع:
 لالرتقاء بمستوى الجامعة عالميا .

 مشاريع االهداف: 
بالتدريسيين لتشجيع العمل  الجماعي والبحوث المشتركة ضمن اسس التقييم الخاصةتضمين العمل  -1

 . الفرقي
 ة في المؤتمرات العلمية بشكل فرق بحثية وتعزيز المشاركة فيما بينهم .حث التدريسيين على المشارك -2
حث التدريسيين على المشاركة مع المؤسسات العلمية االخرى في المجال البحثي لالرتقاء بمستوى  -3

 الجامعة .
 

 انشاء مراكز بحثية في الجامعة تهدف إليجاد الحلول العلمية لمشاكل المجتمع. الهدف  الخامس:
 مشاريع االهداف: 

في ايجاد المشاكل والحلول البحثية  السعي إلنشاء مركز البحث االداري في الكلية ليكون رائدا للمجتمع في
 المجاالت االدارية والمالية والمعلوماتية .

 



 ثالثا : في مجال خدمة المجتمع 
تعليقها او استحداث اقسام علمية التقييم المستمر للتخصصات في االقسام العلمية من خالل  الهدف االول:

 جديدة تواكب التطور في سوق العمل وتحاكي االحتياجات المجتمعية .
 مشاريع االهداف: 

العمل على تطوير التوجهات المستقبلية والمناهج الدراسية لألقسام العلمية وبما يتوافق مع احتياجات  -1
 المجتمع وسوق العمل .

في الكلية لمعرفة مدى مطابقتها مع احتياجات سوق العمل لتكون  التقييم المستمر لألقسام العلمية -2
 االقسام والكلية فاعلة في خدمة المجتمع .

 العمل على استحداث اقسام جديده تحاكي التطورات المجتمعية ولسد الشواغر في سوق العمل . -3
 

في فعاليات المجتمع وانشطته مؤثر اإليفاء بمتطلبات المسؤولية االجتماعية وتحقيق الحضور ال الهدف الثاني:
 لتعزيز التقدم االجتماعي والثقافي والعلمي واالقتصادي .

 مشاريع االهداف: 
العمل على بلورة دور االستاذ الجامعي في المجتمع من خالل تنشيط الحضور المؤثر في الفعاليات  -1

 االجتماعية والندوات والمؤتمرات .
ليات مجتمعية لنشر الوعي االداري بين افراد المجتمع العمل على اقامة ورش العمل وندوات وفعا -2

 وتضمين ذلك ضمن محاضر مجلس الكلية .
 

توجيه المكاتب االستشارية والبحثية في تشكيالت الجامعة على تقديم خدمات االستشارة الهادفة  الهدف الثالث:
 لتعزيز الدور القيادي للجامعة في المجتمع .

 مشاريع االهداف: 
 مكاتب استشارية في الكلية .ال توجد  -1
السعي إلشراك اساتذة الكلية ضمن مكاتب الجامعة االستشارية في التخصصات او الجوانب االدارية  -2

 والمالية والمحاسبية .
 

المؤسسات وشرائح المجتمع والسعي لنشر الثقافة توفير برامج التعليم والتدريب المستمر لكافة  الهدف الرابع:
 العلمية .

 مشاريع االهداف: 
اقامة دورات ادارية ومحاسبية بشكل مستدام طول السنة الدراسية وتضمين ذلك ضمن الخطة العلمية  -1

 للقسم العلمي .
 اقامة ورش عمل وندوات لنشر ثقافة العلم والتعليم وتضمين ذلك ضمن الخطة العلمية للقسم . -2



 رابعا: في مجال التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية األخرى 
دعم التعاون مع الجامعات العالمية في مجال البحث العلمي والتبادل الثقافي واالشراف المشترك  الهدف االول:

 على الدراسات العليا لتطوير قابليات التدريسيين والطلبة .
 مشاريع االهداف: 

 جامعات محلية عديدة ومنها جامعة اربيل التقنية لألشراف المشترك .عقد اتفاقيات مع  -1
عقد اتفاقات مع جامعة المستقبل االهلية للتعاون في مجاالت البحث العلمي والتبادل الثقافي وتطوير  -2

 مفردات الكادر التدريسي .
 

الرصينة وبما يسهم في بناء منظومة عالقات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات العلمية  الهدف الثاني:
 تطوير اإلمكانات والبرامج التعليمية والبحثية .

 مشاريع االهداف: 
 على إبرام اتفاقات تعاون مع جامعة تورنتو االيطالية للتبادل العلمي والثقافي .العمل  -1
العمل على إقامة حلقات نقاشية على منصات التواصل االلكتروني مع جامعات عالميه رصينة لتبادل  -2

 الخبرات وتطوير قابليات اساتذة الكلية ونقل الخبرات العالمية .
 

التعاون المستدام مع المؤسسات الداعمة إلقامة الندوات والمؤتمرات العلمية لنشر المعرفة  الهدف الثالث:
 واالبتكارات ونقل التكنولوجيا .

 مشاريع االهداف: 
على الدعم االزم إلقامة مؤتمر الكلية مستقبال باعتبار التعاون مع ادارة العتبة العلوية المقدسة للحصول  -1

 ادارة العتبة احد الداعمين لنشاطات البحث العلمي .
ت بحث اسس التعاون مع غرفة تجارة النجف ومحافظة النجف للحصول على الدعم االزم إلقامة ندوا -2

 علمية ومعرض للكتاب في الكلية .
  

 عالمية في المجال العلمي والتقني.التفاعل مع التجارب والخبرات العلمية ال الهدف الرابع:
  مشاريع االهداف: 

 التواصل مع المستجدات العالمية والعلمية للحصول على كل ما هو جديد بخصوص التعليم التقني . -1
قل هذه التجارب حث التدريسيين على التواصل والتعلم مع التجارب العالمية في مجال التعليم التقني ون -2

 الى ارض الواقع في الكلية .
 
 



 خامسا: في مجال تقييم االداء والتصنيفات العالمية 
اعتماد اعلى معايير التقييم في المجالين المؤسسي والبرامجي لتحقيق متطلبات إدارة الجودة  الهدف االول:

 الشاملة للجامعة .
 مشاريع االهداف: 

واسئلة التقييم الذاتي للكلية في اطار معايير االعتماد المؤسسي جمع المعلومات الخاصة بمحاور  -1
 والبرامجي .

 تحديد نقاط القوة والضعف لتحقيق شروط ضمان الجودة الشاملة للكلية . -2
وضع الخطط لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف بما يؤهل الكلية للحصول على االعتماد  -3

 يمي .االكاد
 

 المتطلبات االساسية الرتقاء الجامعة ضمن التصنيفات العالمية .توفير  الهدف الثاني:
  مشاريع االهداف: 

 اعداد قائمة بمتطلبات كل تصنيف من التصنيفات العالمية المعتمدة . -1
 اعداد قاعدة بيانات بما يناسب شروط االنتساب لكل تصنيف . -2
 لتطويرها .دراسة النقاط التي يجب تعزيزها وتحفيز االقسام العلمية  -3

 

تأسيس البنى التحتية لتنفيذ مشروع الحكومة االلكترونية لتسهيل التواصل االلكتروني بين  الهدف الثالث:
 تشكيالت الجامعة ومفاصلها . 

 مشاريع االهداف: 
 توظيف تكنلوجيا المعلومات واالتصال بالمواصفات القياسية . -1
تسهل التواصل للمعلومات المطلوبة بين ادارة وربطها ضمن شبكة داخلية تطوير النظم والتطبيقات  -2

 واقسام الكلية .
 االهتمام بجودة موقع الكلية على النت وتوفير الخدمات وباألخص التسجيل من خالل الموقع . -3

 

يجاد الحوافز  الهدف الرابع: وضع البرامج الكفيلة بتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس لالرتقاء بمستوى اداءهم وا 
 االزمة لذلك .

 مشاريع االهداف: 
 دراسة وتحديد متطلبات اإلحتياجات التدريبية لتنمية اعضاء هيئة التدريس واإلرتقاء بمستوى إداءهم . -1
 رات المهنية المرتكزة على معايير الجودة .توفير احدث الحقائب التدريبية لتطوير القد -2
تطوير وحدة التعليم المستمر وتوفير الدعم الفني واالداري الالزمين لعقد وتنظيم المؤتمرات وورش العمل  -3

 والندوات والمناقشات العلمية .



ث تعزيز سمعة الجامعة االكاديمية عبر تشجيع باحثيها على المشاركة في منصات البح الهدف الخامس:
 العلمي ونشر نتاجاتهم العلمية .

 مشاريع االهداف: 
تعزيز السمعة العلمية واالكاديمية للكلية عن طريق االهتمام بتصميم موقع الكلية من حيث سرعة  -1

 وسهولة االستخدام وتحديث المعلومات ونشر البحوث العلمية للتدريسيين .
الباحثين في الجامعات المناظرة ونشرها في وضع خطط للبحوث المشتركة بين تدريسي الكلية او مع  -2

 مجاالت عالمية رصينة ذات معامل تأثير .
العمل على زيادة نسبة اإلقتباس للبحوث المنجزة بين التدريسيين وطلبة الماجستير الباحثين في  -3

 االختصاصات المناظرة للبحوث .
 

 سادسا: في مجال توفير بيئة جامعية جاذبة 
 .اديمي الوطنية والعالمي لبنية التحتية والخدمات واستدامتها وفق معايير االعتماد االكتحسين ا الهدف االول:

 مشاريع االهداف: 
 إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية وكافة مرافق الكلية الخدمية والتدريسية لتنافس الكليات النموذجية .  -1
الجامعية وتجعل مجتمع الطالب مجتمعا يعيش صيانة المباني والمختبرات بأعتبارها من مقومات البيئة  -2

 حياة سعيدة منظمة .
أدامة وتأهيل الممرات بين بنايات الكلية المختلفة وزيادة محطات أستراحة جلوس الطلبة النموذجية داخل  -3

 فضاءات الكلية .
 

الخضراء لتحسين تأهيل وادامة المساحات الخضراء في الجامعة وتشكيالها وفق معايير الجامعة  الهدف الثاني:
 البيئة الجامعية للطلبة . 

 مشاريع االهداف: 
 استصالح االراضي الزراعية المحيطة بموقع بنايات االقسام العلمية . -1
 زيادة عدد االشجار دائمة الخضرة في فضاءات الكلية . -2

 

 
 
 



تطوير خدمات تقنية المعلومات وتطبيقاتها في الجامعة لتسهيل التواصل السريع بين الجامعة  الهدف الثالث:
 والطلبة .

 مشاريع االهداف: 
أكمال عملية ربط االقسام العلمية والمختبرات بخدمة الكيبل الضوئي لزيادة جودة االنترنيت للتدريسيين  -1

 والطلبة .
 ين والتدريب من حواسيب وانترنيت ووسائط متعددة .توفير قاعات ذات بيئة جاذبة في التدريسي -2

 
تسهيل مشاركة المعرفة عبر تطوير مشروع المكتبة االفتراضية للجامعة وربطها على تطبيق  الهدف الرابع:

 الكتروني يسهل للطالب الحصول على مبتغاه من الكتب واالبحاث .
 مشاريع االهداف: 

لكترونية ( في الكلية وربطها مع المكتبات العراقية والعربية تطوير منظومة المكتبة االفتراضية ) اال -1
 .والعالمية 

السعي للحصول على تطبيق على موبايل الطلبة لتكون لدية معرفة بأهم االصدارات الحديثة من الكتب  -2
 المنهجية .

 .أشراك طلبة الدراسات العليا في مراكز البحث العلمي لمتابعة أخر البحوث في مجال أختصاصهم  -3
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