
 الجهة المسؤولة المشـــــروع البرنامج ت القسـم
مدة 

 التنفيذ
 )شـهر(

 النتائج المتوقعة

 

1 of 8 للجامعة التقنية الوسـطى                          0202 – 0202الخطة االسـتراتيجية   
 

ن 
ؤو

شـ
 ال

م
س

ق

ية
ار

الد
ا

 

ايجاد نظام مبرمج خاص بأرشفة الكتب  21 شعبة األرشـيف أتمتة نظام األرشـفة 1 تطوير ادارة الموارد البشرية 1
الرسمية وتوزيع الصالحيات لآلطالع 

 عليها

اإلحالة على تصميم نظام  2
 التقاعد

الحصول على نظام مبرمج متكامل  6 ة التقاعدبشـع
 يعرف بالذين سيحالون على التقاعد

تطوير أداء موظفي الموارد  3
 البشرية

شعبة الشؤون المالية 
 واإلدارية

االرتقاء باألداء الوظيفي للعاملين في  66
 الموارد البشرية
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تصميم نظام للترقيات  4 ادارة الترقيات العلميةتطوير  2
 العلمية

شعبة الترقيات 
 العلمية 

الحصول على نظام مبرمج متكامل  21
يؤرشف مراحل الترقية العلمية ويعرف 

الترقيات منذ صاحب الترقية وشعبة 
استالم معاملة الترقية حتى حصول 

بات واستكماله لمتطلالمتقدم على ترقيته 
 ية.الترقية العلم
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التواصل مع اقسام االعالم  5 تطبيق نظام االعالم المفتوح 3
 في الجامعات التقنية

 رئاسة الجامعة
تشكيالت الجامعة 

 المختلفة
12 

الحصول على النشاطات االعالمية  -1

 في رئاسة الجامعة بشكل مباشـر.

ترشـيح النشـاطات االعالمية  -2

األلكتروني المطلوبة الى الموقع 

 للجامعة نلقائياً.

تجميع النشاطات االعالمية  6
في تشكيالت الجامعة وفق 

 برنامج محوسـب

تجميع النشـاطات االعالمية  7
مع أقسـام الجامعة وفق 

 آليات مبرمجة

 



 الجهة المسؤولة المشـــــروع البرنامج ت القسـم
مدة 

 التنفيذ
 )شـهر(

 النتائج المتوقعة

 

2 of 8 للجامعة التقنية الوسـطى                          0202 – 0202الخطة االسـتراتيجية   
 

م 
سـ

ق

الم
عــ

إل
ا

 

للعالقات العامة  تطوير  8 تطوير العمل و األداء االعالمي 4
 وإدارة المراسيم واالتكيت

قسم االعالم 
 والعالقات العامة

تدريب العاملين في مجال العالقات  12
العامة ومدراء مكاتب العمداء 

والحصول على مهارات والسكرتارية 
  في ادارة المراسيم واألتكيت.
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تطوير األبنية والمختبرات  5
التحتية والبيئة والبنى 

 الجامعية

خطة للتقديم مشاريــــع  9
( لكل 2سثممارية عدد  اال 

 ولكل تشكيل عام

قسم االعمار 
في رئاسة والمشاريــــع 
والوحدات الجامعة 

الهندسية في 
 الثشكيالت

تحقيق االكتفاء في القاعات والمختبرات  66
 والورش في تشكيالت الجامعة

صيانة وإعادة تأهيل األبنية  11
والشوارع والبنى التحتية 

 والبيئة الجامعية

قسم االعمار 
والمشاريــــع والوحدات 

الهندسية في 
 الثشكيالت

ً االرتقاء بواقع األبنية القائمة  66  حاليا
رفع وتطويرها والمحافظة عليها و

 كفائتها.
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حتياجات ال االتنبؤ ب 11 االجازات الدراسـية 6
المستقبلية للتخصصات 
المطلوبة لخمس سنوات 

   قادمة

قسـم البعمات 
 والعالقات المقافية

اجات الجامعة من التخصصات سد احتي 12
 مطلوبة.ال

تطوير العالقات مع  12 مذكرات التفاهم 7
 الجامعات والكليات األهلية

قسـم البعمات 
 والعالقات المقافية

التعاون  العلمي  بمجاالت إجراء  66
البحوث المشتركة وإقامة المؤتمرات 
وتبادل المحاضرين مع الجامعات 

   والكليات أألهلية.

تطوير العالقات مع  13 مذكرات التفاهم 8
الجامعات والمعاهد 

والمؤسسات التعليمية 
 العربية والعالمية

قسـم البعمات 
 والعالقات المقافية

إجراء البحوث المشتركة وتدريب  66
 والتدريسية والتوأمة مع التقنية المالكات

والمؤسسات المعاهد والكليات المناظره  
واالشتراك في تحديث المناهج التعليمية 

العلمية  وتبادل الطلبة والخبرات
 والتربوية.
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أتمتة الدراسـات العليا في  9
 الوسـطىالجامعة التقنية 

وضع قاعدة بيانات  (1 14
متكاملة لبرامج 
 .الدراسات العليا

التقديم مشروع  (2
والثسجيل والقبول في 

 الدراسات العيا. 
متابعة طلبة الدراسات  (3

العليا بعد القبول 
 وحتى التخرج. 

تسهيل مهمة ادارة الدراسات العليا عن  21 قسم الدراسـات العليا
ن م ، ومتابعة الطلبةالطريق االلكتروني 

 مرحلة التقديم وحتى التخرج.
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تطوير عمل االليات والنقل  11
 والصيانة

 برمجة صيانة العجالت 15
 

الديوان / شعبة قسـم 
 النقل واالليات

ايجاد نظام مبرمج لصيانة العجالت  21
وادخال كافة المعلومات ومتابعتها بدل 

 التنظيم الورقية
 

تدريب العاملين في شعبة  16
الصيانة مع صيانة وتصليح 

 السيارات الحديمة 

الديوان / شعبة قسـم 
 الصيانة

اصالح االجهزة الكهربائية داخليا ضمن  21
الجامعة وعدم اصالحها في االسواق 

 المحلية
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حوكمة البحث العلمي  11
 والمؤتمرات والندوات العلمية

قسم الشؤون  البحوث العلميةتوثيق  17
العلمية/ شعبة 
 البحث العلمي

تصميم برنامج متكامل الرشفة  12
وتصنيف  البحوث العلمية  العالمية 

 والعربية .

 توثيق المؤتمرات والورش 18
 العلمية

قسم الشؤون 
العلمية/ شعبة 
 البحث العلمي

رشفة تصميم برنامج متكامل ال 21
 .والورشوتصنيف  المؤتمرات  
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توثيق المواد الكيمياوية وأماكن  12
 خطورتها. مدى تواجدها و 

توثيق المواد الكيميوية  (1 19
 وآليات انتقالها

حركة المواد الكيمياوية  (2
 وآليات انتقالها. 

شعبة المواد 
 الكيمياوية

تصميم نظام مبرمج لتوثيق ما يخص   21
 .المواد الكيمياوية

نظام توثيق الفعاليات  (1 21 الفعاليات والنشاطات االنتاجية 13
 والنشاطات االنتاجية 

متابعة المكاتب  (2
 االسثشارية

نظام آلية التعاون بين  (3
 الثشكيالت والمجتمع

وحدة الفعاليات 
 االنتاجية

ادارة األنشطة والفعاليات االنتاجية  6
باتجاه الجامعة المنتجة وتطوير عملها 

 المالية.لزيادة العائدات 
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تطوير ادارة شعبة  السكن  14
واالمالك  الجامعية ضمن  قسم 

الشؤون القانونية في رئاسة 
 الجامعة

تصميم نظام لتنظيم  21
استمارة التقديم على 

السكن الجامعي واحثساب 
نقاط التنافس بين 

المتقدمين  عبر الموقع 
 االلكتروني

شعبة السكن 
بالتعاون مع واالمالك 

مركز الحاسبة في 
 رئاسة الجامعة

امكانية وضع نظام االكتروني والذي  21
من شأنه اختصار الوقت واالجراءات 
في احثساب نقاط المتقدمين للتنافس 
على دور السكن الجامعي وبذات 
الوقت الشفافية في عملية التقديم 

 . واحثساب النقاط

تصميم برنامج لمتابعة  22
الجامعية  المشغولة  الدور 

من مدة االشغال او توفر 
احد حاالت التخلية  

ونسب توزيــــع الدور بين 
التدريسيين والفنيين 

 واالداريين

شعبة السكن 
واالمالك بالتعاون مع 
مركز الحاسبة في 
 رئاسة الجامعة

امكانية استحداث برنامج يقيد فية   21
كسجل اساس الدور التابعة للجامعة 

االشغال وصفة  وموقعها وحالة
الشاغل  تدريسي , فني , اداري, وزارة( 
ومدة االشغال وتوفر احدى حاالت 

 التخلية. 
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تطوير ادارة قسم الشؤون  14
القانونية في رئاسة الجامعة 

والوحدات القانونية في الكليات 
 والمعاهد

 شعبة الدعاوي  و نظام ارشفة الكتروني 23
الكفاالت شعبة 

بالتعاون مع مركز 
الحاسبة في رئاسة 

 الجامعة

ايجاد نظام مبرمج خاص بارشفة  21
 الدعاوي والكفاالت ومتابعتها

تطوير اداء موظفي الشعب  24
 والوحدات القانونية

شعبة االسثشارات مع 
 مركز تطوير المالكات

االرتقاء باالداء الوظيفي والخبرات  66
 بالشعب والوحداتالقانونية  للعاملين 

 القانونية في تشكيالت الجامعة
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تطبيق نظام كوها  25 اتمتتة برامج العمل في المكتبة 15
السترجاع الكتب في 

 المكتبة

تطبيق النظام في االعارة وحجز الكتب  6 المكتبة المركزية
 
 
 الكترونيا

انشاء مكتبة الكترونية  (1 26 المكتبة االلكترونية 16
للكتب المتوافرة 

في المكتبة  pdf بصيغة
 المركزية

للمكتبة انشاء موقع  (2
على مواقع التواصل 

 Facebookاالجتماعي 
 .Instagramو/أو 

انشاء ربط شبكي بين  (3
المكتبة المركزية وجميع 

مكتبات الكليات 
والمعاهد التابعة 

 للجامعة. 

توفير قاعدة بيانات للكتب  (1  1 المكتبة المركزية
االلكترونية  وتيسير استخدامها 
ونسخها للتدريسيين وطلبة  

  الدراسات العليا
ايجاد وسيلة سريعه وسهلة  (2

للتواصل مع المستفيدين 
 التدريسيين والطلبة (واالجابة 

 على االستفسارات
تعزيز التواصل والتعاون بين  (3

مكتبات الجامعة وامكانية االطالع 
على ومامتوافر من كتب في 

ثشكيالت وفتح االعارة مكتبات ال
 المتبادلة
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رقمنة االطاريــــح المتوافرة  27 الرقمنة ومستودع االطاريــــح 17
 ات الثشكيالت في مكتب

المكتبة المركزية 
/الجامعة التقنية 

  الوسطى

حماية ورقمنة النتاج الفكري من  21 - 1
االطاريــــح والرسائل الجامعية التي 

الجامعة التقنية قدمت من قبل طلبة 
 الوسطى وتيسير اتاحتها للباحمين

ة 
بي

ال
ط

 ال
ت
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م النشاطات اقساتطوير  18
 الطالبية

أو  مغلقة قاعة رياضة 28
 ملعب داخلي

قسم النشاطات 
 الطالبية

ايجاد بيئة جامعية مثالية واكتشاف  21
المواهب الرياضية فضال عن امكانية 

 .استثمارها
الرياضية واقامة ممارسة النشاطات 

البطوالت الرياضية المختلفة داخل 
الجامعة وامكانية استثمارها في أوجه 

 .عدة

قسم النشاطات  قاعة فنون ومرسم 29
 الطالبية

صقل المواهب الفنية للطلبة وتنمية  21
  .الميول اإلبداعية لديهم

تطوير المهارات والهوايات  31
الطالبية في مجال السينما 

 والمسرح

قسم النشاطات 
 الطالبية

بناء شخصية متوازنة لدى الطلبة  12
وإكسابهم مهارات اضافية عبر استخدام 
هذه التقنيات في تدريب الطلبة والسيما 

  في الكليات والمعاهد ذات الطابع الفني
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تأهيل وتطوير جزء من البنايات  19
 الداخلية . التابعة لألقسام 

األقسـام  صيانة بنايات 31
 الداخلية

قسم األقسام 
الداخلية بالتعاون مع 

قسـم االعمار 
والمشتاريــــع في رئاسة 

 الجامعة

تهيئة بنايات صالحة لسكن الطلبة وسد  36
مع نسـبة النمو الحاصل في االحتياج 

أعداد الطلبة المقبوليين في خارج 
 محافظاتهم.

األقسـام نشاطات طلبة  21
 الداخلية

إقامة برامج ثقافية ورياضية  32
وعلمية وفنية متنوعة 

 داخل األقسام الداخلية. 

قسم األقسـام 
شعبة الداخلية / 

 البحث االجتماعي

خروج الطلبة بقيم وعادات وتقاليد  12
جامعية ومعلومات علمية تؤهلهم على 

ير وتطو انعكاس من تعلموه في المجتمع
 مهاراتهم وقدراتهم الثقافية والرياضية.
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بيانات حفظ وتبويب  33 أتمتة عمل األقسـام الداخلية 21
 سـاكني األقسـام الداخلية

الشعبة اإلدارية 
 وشعبة إسكان الطلبة

سهولة الوصول الى البيانات الخاصة  12
 كتببقسم شؤون األقسام الداخلية من 

صادرة او واردة او حفظ المواد 
وادخالها واخراجها من المخزن 

 و...الخ.
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نظام تسجيل الطلبة  34 الثسجيل األكتروني للطلبة 22
 األلكتروني

 النظام السـنوي -
 نظام المقررات -

اعداد نظام موحد لتسجيل الطلبة في  12 قسم شؤون الطلبة
بوابات كليات ومعاهد الجامعة وعبر 

 الكترونية
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تطوير الورش التدريبية  23
 -: للثشكيالت التالية

الهندسية الكلية التقنية  -
 ةالكهربائيــــ

 .بغداد /معهد التكنولوجيا  -

 .معهد الفنون التطبيقية -

 المعهد التقني / الصويرة -

إستحداث ورش تدريبية  35
 جديدة 

رئاسة الجامعة 
 التقنية الوسطى

 

محافظة مجلس 
 اددبغ

 

مجلس محافظة 
 واسـط

إيجاد ورش تدريبية بمساحات تتالئم  6
وعدد الطلبة وتتوفر فيها شروط 

 السالمة المهنية

تطوير المختبرات العلمية  24
 والقاعات الدراسية

تجهيز المختبرات العلمية  36
والقاعات الدراسية 

 .بالتقنيات الحديمة للتعلم

 الجامعة رئاسة
+ 

 الثشكيالت

رفع كفاءة المختبرات العلمية لتحقيق  21
 هدف التعليم األلكتروني.

تجهيز المختبرات العلمية والقاعات 
الدراسية في تشكيالت الجامعة كافة 
بحاسبات البتوب و سبورات ذكية 

 وتوفير خدمة األنترنت. 
تطوير مهارات التدريسيين من  25

 خالل إعتماد األلكتروني. 
في إقامة دورات مكمفة  37

البرامج والمنصات 
 .األلكترونية

 الكليات والمعاهد
+ 

 قسم ضمان الجودة

تنويع طرائق التدريس إعتماداً على  21
منهج التعليم اإلبداعي والتعليم 

 األلكتروني المدمج.

 



 الجهة المسؤولة المشـــــروع البرنامج ت القسـم
مدة 

 التنفيذ
 )شـهر(

 النتائج المتوقعة
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اإلستعانة بالمختبرات  26
 التجارباإلفتراضية في إجراء 

 العلمية. 

على برامج التدريب  38
المحاكاة وتطبيقاتها في 

 التجارب العملية. 

 الكليات والمعاهد
+ 

 قسم ضمان الجودة

تحقيق إجراء التجارب العلمية لعدد من  21
األقسام ذات اإلختصاص المتشابه في 

 آن واحد.

تطوير المسـاحات غير  39 اإلهتمام بالبيئة الجامعية.  27
 المشـغولة 

 الكليات والمعاهد
+ 

 قسم ضمان الجودة

توسيع رقعة المساحات الخضراء وخلق  66
 بيئة جامعية مميزة.
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تطوير البرامج التدريبية والورش  28
 للموظفين

 
 
 

ايجاد برامج تدريبية  41
متطورة تحاكي التطور 

 التقني

 شعبة ابن سينا
 التطويرشعبة 

 االرتقاء بالبرامج التدريبية الحالية. 66 – 21
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دورات في اجادة اللغة  41 تأهيل المالكات التدريسية  29
اإلنكليزية التقنية ضمن 
تخصصات الجامعة في 

 ـوياتتاربعة مس

قسـم الدراسات 
 والتخطيط والمتابعة
 مركز التعليم المستمر

االدارة رصافة / معهد 
 المختبر الكوري

زيادة كفاءة المالكات التدريسية ورفع  66
قدراتهم العلمية لخدمة العملية التعليمية 
التعلمية الخاصة بالطلبة وعملية 

 البحثية.

برنامج تدريب في بناء  42
 القدرات

قسم الدراسات 
والتخطيط والمتابعة 
 مع كافة الثشكيالت

اعداد قيادات ادارية في التشكيالت  66
ورئاسة الجامعة قادرة على ادارة التعليم 
في مختلف الظروف واألنظمة العالمية 

 الرصينة. 
 العتماد توفير متطلبات ا 43 إلعتماد األكاديمي1 31

 األكاديمي
قسم الدراسات 

والتخطيط والمتابعة 
 مع كافة الثشكيالت

االعتماد التعرف على كافة متطلبات  66
األكاديمي حسب التخصصات في 
الجامعة والسعي الى تحقيق هذه 
المتطلبات قبل مفاتحة الجهات العالمية 
المانحة لإلعتماد األكاديمي ترشيداً في 

 النفقات وتمهيداً للتؤمة العالمية.
 


