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الخطة االستراتيجية للمعهد التقني  /ديوانية
من 0202 -0202
انطالقا ً من االستجابة للمتغيرات الخارجية والداخلية وما تضمنته من نقاط قوة وضعف وفرص
وتهديدات تم اعداد الخطة االستراتيجية للمعهد التقني في الديوانية والتي تتسم بالمرونة في
تنظيم العمل وترتبط برؤية واهــــداف وغايـــات هذه المؤسسة العلمية وذلك سعيا ً لتحقيق
االهداف المركزية لجامعة الفرات االوسط التقنية.

الرؤية المستقبلية للمعهد
خلق نظام تعليم تقني ابداعي يبنى على احتياجات السوق بمشاركة الجميع ويركز على الحاجات
المحلية ويتحمل مسؤولية تغطية حاجات ارباب العمل في المحافظة ويخدم الحاجات المتغيرة
للسوق.

الرسالة
تقديم تعليم تقني عالي الجودة يجعل العائد المستهدف من عملية التعلم اكثر كفاءة وتميزا
وتوسيع قاعدته كما ونوعا وارساء دعائم التنمية البشرية واالخالقيات المهنية واالستجابة
السريعة للحاجات المتغيرة من خالل مواكبة التطورات العلمية والتقنية واالنفتاح الخارجي
واعتماد التعليم من اجل السوق وضمان توكيد جودة العائد المستهدف من عملية التعلم.
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اعداد اطر تقنية بمستويات تعليمية متعددة مؤهلة علميا وعمليا قادرة على التعامل مع
التقنيات الحديثة وممارسة العمل حال تخرجها الطالعها المسبق على بيئة العمل.
استكمال البناء العمودي للتخصصات التقنية لمواكبة التطورات الكبيرة في التقنيات
الحديثة .
نشر التعليم والتدريب بما في ذلك التعليم مدى الحياة والنهوض بمستواه العلمي
والتطبيقي بما يؤدي الى ربطه بواقع واحتياجات القطاعات المختلفة في المجتمع وبما
يساهم في احداث التغييرات في مفاهيم العمل واالنتاج .
مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية عن طريق توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع
الجامعات والمعاهد والمنظمات العلمية العربية والعالمية .
التفاعل المستمر بين المعهد والقطاعات المختلفة بما في ذلك الجامعات والمؤسسات
العلمية في تبادل المعلومات والخبرات واالخصائيين والمحاضرين واالستفادة من مرافق
الدولة ذات العالقة لتحقيق االهداف المشتركة .
وضع شراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل .
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االهداف الفرعية

مجال التعليم
التقني

مجال
البحث
العلمي

االهداف الرئيسية
مجال التعاون
مع الجامعات
مجال خدمة
والمؤسسات
المجتمع
العلمية
االخرى

مجال
تقييم
االداء

مجال توفير
بيئة جامعية
جذابة

اعداد اجيال جامعية من الكوادر الوسطى والعليا قادرة
على مواكبة التطورات العالمية في التخصصات المتنوعة
 -1تأهيل المختبرات العلمية بما يناسب التطور العلمي



 -2اعادة النظر في التخصصات الموجودة ومدى مطابقتها
الى سوق العمل (تشكيل لجان لتحديد احتياج









السوق)

 -3تطوير المكتبات وتجهيزها بالكتب الحديثة



 -4التواصل مع و ازرة التربية ولقاء طلبة المدارس إليصال








صورة واضحة عن التعليم التقني
 -5التواصل مع اللجان االستشارية والقطاعية لتحديث





المناهج وفق التطور العلمي
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الحرص على تأهيل الخريج ليكون قدوة في المجتمع

وغرس مبادئ التفكير النقدي والعمل االبداعي لخدمة

المجتمع
 -1التركيز على النشاطات الالصفية ( المهرجانات/





المسرحيات /معارض الكتب)
 -2اقامة الندوات الثقافية والعلمية





 -3االهتمام بالتخصصات التكنلوجية لمبرمجي ومهندسي




الحاسبات واالتصاالت إلمكانيتهم في اجراء التحسينات على
العملية التعليمية االلكترونية والتواصل عن بعد
 -4التوسعة في مجال فتح الدراسات العليا للتدريسيين وبكافة







االختصاصات العلمية
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التجديد واالبتكار المستمر في خدمة مفاصل العملية

التعليمية على مستوى الدراسة الجامعية االولية والعليا
 -1استحداث مراكز بحثية



 -2دعم وتكريم التدريسيين والعاملين الذين يعملون لزيادة



















ايرادات المعهد من خالل االتصال بسوق العمل

 -3اقامة الورش العلمية للتدريسيين حضورياً داخل المعهد





وخارجه

 -4تدريب العاملين الكتروني ًا وتطويرهم للمساهمة في نجاح
التعليم االلكتروني











 -5المتابعة المستمرة من قبل شعب ضمان الجودة للحرص



على تحسين جودة العملية وتطويرها وبما يتفق مع مبادئ
الجودة الشاملة
 -6عقد الندوات والورش لتعليم االخرين( للطالب والتدريسي)





عبر منصات التعليم االلكتروني المهمة والمفيدة

4

التفاعل مع الشركاء في سوق العمل لرصد االحتياجات
والتكيف معها

 -1التواصل مع سوق العمل من خالل اللقاء مع المدراء







واصحاب المشاريع
 -2التفاعل مع الشركاء في سوق العمل



 -3فتح دورات للعاطلين عن العمل



 -4توفير فرص عمل للخريجين بالتعاون مع القطاع الخاص






وبما يتالئم مع مهارات الطلبة ضمن التخصصات الموجودة
 -5تفعيل وتنشيط فكرة الجامعة المنتجة وخاصة توفير







متطلبات االنتاج لكل التخصصات
 -6استثمار اماكن الجامعة من خالل تأجير اسواق مفتوحة



لعرض منتجاتهم لزيادة االمكانات المادية
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العمل على استخدام مختلف وسائل التعليم والتعلم الحديثة

والتواصل الفعال مع الطلبة لزيادة العالقة بين الطالب
والجامعة
 -1فتح دورات تخصصية تواكب التطورات الحديثة



 -2تفعيل دور االرشاد التربوي





 -3انشاء مراكز ثقافية للتدريسيين( نادي داخل الحرم






الجامعي)
 -4التأكيد على السلوك المهني للتدريسيين
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تحقيق االعتماد االكاديمي لبرامج الجامعة الدراسية وطنياً

ودولي ًا

 -1تأهيل البيئة الجامعية بما يعزز القيم داخل المؤسسة



التعليمية
 -2اشراك التدريسيين بالبحوث العلمية لتكون بحوث مشتركة









وليس منفردة
 -3اقامة السمنار وورش العمل من قبل التدريسيين

 -4تحفيز الهيئة التدريسية للعمل كفرق بحثية وتعزيز







المشاركة مع المؤسسات العلمية
 -5زيادة الدعم والتأليف والنشر العالمي والبحث العلمي



(مادي ًا ومعنوي ًا)
 -6حث التدريسيين بالمشاركة في المؤتمرات العلمية
 -7اقامة السمنار وورش العمل من قبل التدريسيين








