
 

1 ة|   ح ف ص ل ا  
 

 عّٙٛس٠خ اٌؼشاق
 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 عبِؼخ اٌفشاد األٚعظ اٌزم١ٕخ
 اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغف
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 اٌزٛعٗ االعزشار١غٟ ٌٍى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغف أؽذ رشى١الد عبِؼخ اٌفشاد األٚعظ اٌزم١ٕخ

 :Visionأٚال: اٌشؤ٠خ 

تعتمد رإٌا الكلٌة التمنٌة الهندسٌة النجف أحد تشكٌالت جامعة الفرات األوسط التمنٌة على ان المجتمع المدنً  

بحاجة ماسة لكوادر هندسٌة تمنٌة كفإة ومن كال الجنسٌن لها المدرة على االحتكان المباشر فً سوق العمل حٌث ان 

ٌة لها المدرة على المنافسة وبموة فً سوق العمل من خالل طٌف التخصصات الواسع فً الكلٌة جعل منها شخصٌة معنو

 المخرجات المتعددة اللسامها العلمٌة. 

ترى الكلٌة التمنٌة الهندسٌة النجف ان من ضرورٌات التطور العلمً والعملً فً المجتمع هً زٌادة الوعً 

استحداث أفكار هندسٌة تمنٌة تواكب التطور  الهندسً التمنً ما ٌكسب المهندس المتخرج من الكلٌة ثمة كبٌرة فً إمكانٌة

التمنً والتكنولوجً المتسارع وتمنحه االمكانٌة الالزمة على التخطٌط الستحداث أفكار بناءة اكثر وتجعل منه مهندساً 

 كفوءاً للتكٌف مع المشكالت التً تواجه المجتمع.

 : Massege ثانٌاً: الرسالة

ً وج١شاً فٟ اٌّغزّغ اٌؼشالٟ ِٓ خالي اٌىٛادس   ً س٠بد٠ب رؾشص اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغف ػٍٝ ئؽشاص ِٛلؼب

 رؾم١ك ِٓ ؽ١شإٌٙذع١خ اٌزٟ عزٕجضك ِٓ ألغبِٙب اٌؼ١ٍّخ وبفخ ٚثّب ٠زالئُ ِغ ِزطٍجبد ؽشوخ اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٟ 

خ ػب١ٌخ ٌّب ٠ّزٍه إٌّٙذط اٌزمٕٟ ئِىب١ٔخ ػب١ٌخ ٚطبلخ شجبث١خ ئٔغ١بث١خ ػب١ٌخ فٟ دِظ اٌخش٠غ١ٓ فٟ عٛق اٌؼًّ ٚثّشٚٔ

 . وبِٕخ ٠ّىٓ اْ رخذَ اٌجٍذ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛالف اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ

 ل١ُ اٌى١ٍخ صبٌضبً: 

 األِبٔخ ٚاالؽزشاَ .1

 اٌّغإ١ٌٚخ األخالل١خ ٚاالعزّبػ١خ .2

 اٌٛالء ٚاالٔزّبء .3

 اٌؾش٠خ االوبد١ّ٠خ .4

 اٌؼًّ ثشٚػ اٌفش٠ك .5

 ٚاٌز١ّضاٌغٛدح  .6

 االطبٌخ ٚاالثزىبس .7

 اٌشفبف١خ ٚاٌّغبءٌخ .8
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 :األ٘ــــذافساثؼبً: 

 اٌٝ رؾم١ك ِب ٠أرٟ: اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغفرٙذف 

 أٚالً: فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ اٌزمٕٟ:

ػٍٝ ِٛاوجخ اٌزطٛساد اٌزم١ٕخ اٌؼب١ٌّخ  ثبٌمذسح وٛادس ٕ٘ذع١خ رم١ٕخ ِٓ ؽٍّخ اٌشٙبدر١ٓ األ١ٌٚخ ٚاٌؼ١ٍب رّزغاػذاد  -1

 . اٌزخظظبد اٌؼ١ٍّخ اٌّزٕٛػخ ٚاٌّٛصػخ ؽغت األلغبَ اٌؼ١ٍّخ اٌّزؼذدح فٟ اٌى١ٍخفٟ 

اٌؾشص ػٍٝ رأ١ً٘ اٌخش٠ظ ١ٌىْٛ لذٚح فٟ اٌّغزّغ ٚغشط ِجبدب اٌزفى١ش إٌمذٞ ٚاٌؼًّ اإلثذاػٟ ٌخذِخ  -2

 اٌّغزّغ. 

 بطً اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌذساعخ اٌغبِؼ١خ األ١ٌٚخ ٚاٌؼ١ٍب. اٌزغذ٠ذ ٚاالثزىبس اٌّغزّش فٟ ع١ّغ ِف -3

ٚرمذ٠ُ االعزشبساد  ٚاٌزى١ف ِؼٙبٚاٌؼ١ٍّخ اٌزفبػً ِغ اٌششوبء فٟ عٛق اٌؼًّ ٌشطذ االؽز١بعبد اٌؼ١ٍّخ  -4

 . ٚاٌّؼٛٔخ ئرا دػذ اٌؾبعخ ٌزٌه

اٌفؼبي ِغ اٌطٍجخ ٌض٠بدح اٌؼاللخ ث١ٓ اٌطبٌت  اٌؼًّ ػٍٝ اعزخذاَ ِخزٍف ٚعبئً اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌزٛاطً -5

 . ى١ٍخ ثألغبِٙب اٌّزؼذدحٚاٌ

ثّب ٠زٛافك ِغ رٛعٙبد عبِؼخ اٌفشاد األٚعظ اٌزم١ٕخ ٚٚصاسح اٌذساع١خ  ى١ٍخرؾم١ك االػزّبد االوبد٠ّٟ ٌجشاِظ اٌ -6

 .اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 

 صب١ٔبً: فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ

اػذاد أع١بي ِٓ اٌؼٍّبء ٚاٌجبؽض١ٓ ٚاٌخجشاء اٌزم١١ٕٓ ٚثّب ٠زّبشٝ ِغ خطظ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚخذِخ اٌّغزّغ فٟ  -1

 وبفخ اٌزخظظبد اٌزم١ٕخ. 

رؾف١ض ا١ٌٙئبد اٌزذس٠غ١خ ٌٍؼًّ ٚفك أعظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌشط١ٓ ٚٔشش إٌزبعبد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّغالد اٌّشِٛلخ  -2

 ػب١ٌّب. 

ٚٔزبئغٙب ثخطظ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚئ٠غبد اٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ  فٟ اٌذساعز١ٓ اٌؼ١ٍب ٚاال١ٌٚخ ٛساٌؼًّ ػٍٝ سثظ اٌجؾ -3

 . ٚثّب ٠خذَ اٌّٛاطٓ ٚثألً اٌزىب١ٌف اٌّّىٕخ ٌٍّشبوً االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ٚاٌزم١ٕخ ٌٍجٍذ

زٍفخ ٌالسرمبء ثّغزٜٛ رؾف١ض ا١ٌٙئبد اٌزذس٠غ١خ ٌٍؼًّ وفشق ثؾض١خ ٚرؼض٠ض اٌّشبسوخ ِغ اٌّإعغبد اٌؼ١ٍّخ اٌّخ -4

 . اٌى١ٍخ فٟ اٌّؾبفً اٌٛط١ٕخ ٚاٌؼب١ٌّخ

ِزىبٍِخ رىْٛ  رٙذف إل٠غبد اٌؾٍٛي اٌؼ١ٍّخ ٌّشبوً اٌّغزّغاٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغف  ى١ٍخثؾض١خ فٟ اٌ ٚؽذادأشبء  -5

 .ِٚؼشمخ ِغ اٌّشاوض اٌجؾض١خ فٟ عبِؼخ اٌفشاد األٚعظ اٌزم١ٕخ

 صبٌضبً: فٟ ِغبي خذِخ اٌّغزّغ
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اٚ  اعزؾذاس اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ف١ٙب اٚ اٌذساعبد اٌّغبئ١خ١١ُ اٌّغزّش ٌٍزخظظبد فٟ االلغبَ اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌزم -1

 .ٚخذِخ اٌجٍذ اعزؾذاس الغبَ ػ١ٍّخ عذ٠ذح رٛاوت اٌزطٛس فٟ عٛق اٌؼًّ ٚرؾبوٟ االؽز١بعبد اٌّغزّؼ١خ

اإل٠فبء ثّزطٍجبد اٌّغإ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٚرؾم١ك اٌؾضٛس اٌّإصش فٟ فؼب١ٌبد اٌّغزّغ ٚأشطزٗ ٌزؼض٠ض اٌزمذَ  -2

 االعزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ ٚاٌؼٍّٟ ٚااللزظبدٞ. 

دفخ ٌزؼض٠ض اٌذٚس ػٍٝ رمذ٠ُ خذِبد االعزشبسح اٌٙب اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغففٟ  زت االعزشبسٞرٛع١ٗ اٌّى -3

 فٟ اٌّغزّغ. اٌفشاد األٚعظ اٌزم١ٕخ  غزٜٛ اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغف ٚعبِؼخػٍٝ ِاٌم١بدٞ 

 رٛف١ش ثشاِظ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت اٌّغزّش ٌىبفخ اٌّإعغبد ٚششائؼ اٌّغزّغ ٚاٌغؼٟ ٌٕشش اٌضمبفخ اٌؼ١ٍّخ. -4

 

 ساثؼبً: فٟ ِغبي اٌزؼبْٚ ِغ اٌغبِؼبد ٚاٌّإعغبد اٌؼ١ٍّخ األخشٜ

فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌزجبدي اٌضمبفٟ ٚاالششاف اٌّشزشن  ٚاٌى١ٍبد إٌّبظشح اٌؼب١ٌّخدػُ اٌزؼبْٚ ِغ اٌغبِؼبد  -1

 ػٍٝ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌزط٠ٛش لبث١ٍبد اٌزذس٠غ١١ٓ ٚاٌطٍجخ. 

 خ اٌفشاد األٚعظ اٌزم١ٕخ ٚاٌغبِؼبد االخشٜعبِؼِخزٍف رشى١الد  ثٕبء ِٕظِٛخ ػاللبد اعزشار١غ١خ ِغ -2

فٟ اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ  بد ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌجؾض١خٌّإعغبد اٌؼ١ٍّخ اٌشط١ٕخ ٚثّب ٠غُٙ فٟ رط٠ٛش اإلِىبٔٚا

 إٌٙذع١خ إٌغف.

خ ٚاالثزىبساد ٚٔمً اٌزؼبْٚ اٌّغزذاَ ِغ اٌّإعغبد اٌذاػّخ اللبِخ إٌذٚاد ٚاٌّإرّشاد اٌؼ١ٍّخ ٌٕشش اٌّؼشف -3

اٌزٟ رزجٕب٘ب اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغف ٚعبِؼخ اٌفشاد األٚعظ اٌزم١ٕخ ٚٔظشرٙب اٌّغزمج١ٍخ ٌزط٠ٛش  اٌزىٌٕٛٛع١ب

 اٌٛالغ اٌؼٍّٟ ٚاٌزؼ١ٍّٟ فٟ اٌؼشاق.

ِٓ خالي أعبرزح اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ  اٌزفبػً ِغ اٌزغبسة ٚاٌخجشاد اٌؼ١ٍّخ اٌؼب١ٌّخ فٟ اٌّغبي اٌؼٍّٟ ٚاٌزمٕٟ -4

١ٓ اٌٝ خبسط اٌؼشاق العزىّبي دساعبرُٙ اٌؼ١ٍب ٚثّب ٠ؾمك ئٔغ١بث١خ ػب١ٌخ فٟ ػ١ٍّخ ٔمً اٌّؼٍِٛخ إٌغف اٌّجزؼض

 .اٌٙبدفخ اٌٝ اٌزط٠ٛش

 

 خبِغب: فٟ ِغبي رم١١ُ األداء ٚاٌزظ١ٕفبد اٌؼب١ٌّخ

ٚاٌّؼزّذح فٟ ئداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ  اػزّبد اػٍٝ ِؼب١٠ش اٌزم١١ُ فٟ اٌّغب١ٌٓ اٌّإعغٟ ٚاٌجشاِغٟ ٌزؾم١ك ِزطٍجبد -1

 اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغف ثاػزجبس٘ب أؽذ رشى١الد عبِؼخ اٌفشاد األٚعظ اٌزم١ٕخ. 

 ضّٓ اٌزظ١ٕفبد اٌؼب١ٌّخ. اٌى١ٍخ ٚثبٌزبٌٟ اٌغبِؼخرٛف١ش اٌّزطٍجبد االعبع١خ السرمبء  -2

ألغبَ اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ ١ٓ رأع١ظ اٌجٕٝ اٌزؾز١خ ٌزٕف١ز ِششٚع اٌؾىِٛخ االٌىزش١ٔٚخ ٌزغ١ًٙ اٌزٛاطً االٌىزشٟٚٔ ث -3

 ِفبطٍٙب. إٌٙذع١خ إٌغف اٌّخزٍفخ ِٚٓ صُ ث١ٓ اٌى١ٍخ ٚعبِؼخ اٌفشاد األٚعظ اٌزم١ٕخ ٚوبفخ 
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 ٚضغ اٌجشاِظ اٌىف١ٍخ ثزط٠ٛش لذساد أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٌالسرمبء ثّغزٜٛ اداءُ٘ ٚئ٠غبد اٌؾٛافض اٌالصِخ ٌزٌه.  -4

االوبد١ّ٠خ ػجش رشغ١غ ثبؽض١ٙب ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ ِٕظبد اٌجؾش  ى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغفرؼض٠ض عّؼخ اٌ -5

 اٌؼٍّٟ ٚٔشش ٔزبعبرُٙ اٌؼ١ٍّخ. 

فٟ ١ٔخ اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغف سفذ ِفبطٍٙب ثبٌّذلم١ٓ اٌذاخ١١ٍٓ ٌغشع رؾم١ك اٌّشرجخ األػٍٝ فٟ ػ١ٍّخ  -6

اٌزم٠ُٛ ٚرم١١ُ األداء ٚضّبْ اٌغٛدح ِٓ خالي اٌذػُ اٌّبٌٟ اٌزٞ رٛفشٖ عبِؼخ اٌفشاد األٚعظ اٌزم١ٕخ ٌضط ػذد ِٓ 

 ػذد ِٓ اٌّإعغبد اٌذ١ٌٚخ اٌؾبطٍخ ػٍٝ اٌزشخ١ض اٌذٌٟٚ.   ِٕزغجٟ اٌى١ٍخ فٟ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٟ رم١ّٙب

 

 عبدعب : فٟ ِغبي رٛف١ش ث١ئخ عبِؼ١خ عبرثخ

ٚاٌخذِبد ٚاعزذاِزٙب ٚفك ِؼب١٠شاالػزّبد االوبد٠ّٟ فٟ اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغف رؾغ١ٓ اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  -1

 اٌٛط١ٕخ ٚاٌؼبٌّٟ. 

ٚفك ِؼب١٠ش اٌغبِؼخ اٌخضشاء ٌزؾغ١ٓ اٌج١ئخ  ى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغفرأ١ً٘ ٚاداِخ اٌّغبؽبد اٌخضشاء فٟ اٌ -2

 اٌغبِؼ١خ ٌٍطٍجخ. 

ػّبدح اٌى١ٍخ ٚسئبعبد األلغبَ ٌزغ١ًٙ اٌزٛاطً اٌغش٠غ ث١ٓ  ى١ٍخرط٠ٛش خذِبد رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚرطج١مبرٙب فٟ اٌ -3

 ٚاٌطٍجخ.  اٌؼ١ٍّخ اٌّخزٍفخ

ٚسثطٙب ػٍٝ رطج١ك  ى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغفاٌّىزجخ االفزشاض١خ ٌٍرغ١ًٙ ِشبسوخ اٌّؼشفخ ػجش رط٠ٛش ِششٚع  -4

 .٠غًٙ ٌٍطبٌت اٌؾظٛي ػٍٝ ِجزغبٖ ِٓ اٌىزت ٚاألثؾبسِغ اٌّىزجخ االفزشاض١خ ٌٍغبِؼخ ثّب اٌىزشٟٚٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّخزٍفخ:  ِضبي ػٍٝ وزبثخ اٌّشبس٠غ ٚاال٘ذاف اٌفشػ١خ فٟ اٌى١ٍخ اٌزم١ٕخ إٌٙذع١خ إٌغف ثألغبِٙب اٌؼ١ٍّخ
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اٌغبِؼبد  اٌّغزّغ  اٌؼٍّٟ اٌزمٕٟ

ٚاٌّإعغبد 

اٌؼ١ٍّخ 

 األخشٜ

ٚاٌزظ١ٕفبد 

 اٌؼب١ٌّخ

 

ث١ئخ 

عبِؼ١خ 

 عبرثخ

انشاء مختبرات علمٌة تدعم تطوٌر خبرات الطلبة . 1

 اللٌزر فً التطبٌمات الطبٌةبما ٌخص استخدامات 

ومختبرات أنظمة االتصاالت المتمدمة والتطبٌمات 

الرلمٌة ومختبرات مٌكانٌن الموى ومختبرات 

الكترونٌات الطٌران بكافة أنواعها ومختبرات 

الطٌران والحصول على طائرات تدرٌبٌة ألغراض 

التجربة المختبرٌة ومختبرات تخص تخصص البناء 

 وذات إمكانٌات عالٌة واالنشاءات متطورة

↑  ↑ ↑ ↑  

انشاء مختبرات علمٌة تدعم تطوٌر خبرات الطلبة . 2

 بما ٌخص استخدامات اللٌزر فً التطبٌمات الصناعٌة

ومختبرات للدراسات العلٌا فً األلسام العلمٌة ذات 

الدراسات العلٌا ومختبرات متناغمة متكاملة بٌن 

لسمً الطٌران والكترونٌات الطٌران ودعم مركز 

الحاسبة االلكترونٌة بحاسبات ذات مواصفات عالٌة 

 ومتطورة. 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑  

انشاء مختبرات علمٌة تدعم تطوٌر خبرات الطلبة . 3

 ٌخص استخدامات اللٌزر فً التطبٌمات االتصالتبما 

الضوئٌة ومختبرات المعالج الدلٌك فً لسم 

االتصاالت ومختبرات أنظمة التحكم وأجهزة الطائرات 

لمسمً الطٌران والكترونٌات الطٌران ومختبرات 

 تحلٌل التربة فً لسم البناء واالنشاءات

 

 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑  
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ِغبي رم١١ُ 
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انشاء مختبر مشارٌع التخرج تدعم تطوٌر خبرات . 4

طلبة لكافة األلسام العلمٌة فً الكلٌة التمنٌة ال

 الهندسٌة النجف

↑ ↑ ↑ ↑ ↑  

علمً انشاء مختبر بحوث دراسات علٌا و بحث . 5

فً مجال هندسة تمنٌات )اللٌزر والكهروبصرٌات 

واالتصاالت ومٌكانٌن الموى والبناء واالنشاءات 

والطٌران والكترونٌات الطٌران( بما ٌتوافك مع 

 لراءات ضمان الجودة وجودة المختبرات. 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑  

. المساهمة فً تصنٌع منظومات اللٌزر التً تخدم 6

التطبٌمات العسكرٌة فً لسم هندسة تمنٌات اللٌزر 

والكهروبصرٌات وتصنٌع منظومات االتصاالت 

المتطورة ومنظومات لٌادة الطائرات المسٌرة 

والسٌطرة ومنظومات المحركات وملحماتها 

ومنظومات السٌطرة الذاتٌة على المحركات وعملها 

التمتة والتحكم عن بعد ومنظومات الذكاء وا

 االصطناعً. 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑  

. المساهمة فً تصنٌع منظومات اللٌزر 7

والكهروبصرٌات التً تخدم التطبٌمات االمنٌة 

ومنظومات السٌطرة األمنٌة على االتصاالت وتحدٌد 

ً وعملٌات السٌطرة  موالع المكائن والعجالت امنٌا

ومٌكانٌكٌة عملها واألجهزة على الطائرات المسٌرة 

االلكترونٌة الداخلة فً تركٌبها كما ٌتم المساهمة فً 

عملٌات فحص األبنٌة والمنشآت المدنٌة والخرسانة 

 المسلحة وغٌرها

↑ ↑ ↑ ↑ ↑  

. المساهمة فً تصنٌع منظومات اللٌزر التً تخدم 8

التطبٌمات المدنٌة مثل انارة المرالد و المسارح و 

المتاحف و المساحات الخضراء )الهلوغرام( وتمنٌات 

المسح الجوي )بإستخدام الطائرات المسٌرة وذات 

المٌادة الٌدوٌة( والمسح الجٌولوجً وتحلٌل البٌانات 

 ودعم شبكات االتصاالت. 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 والعلٌا الوسطى الكوادر من جامعٌة أجٌال اعداد. 9
ً ف العالمٌة التمنٌة التطورات مواكبة على لادرة

 .المتنوعة التخصصات
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استمطاب الطلبة الذٌن ٌحبون اختصاصهم   9.9
وذلن باعتماد الٌة جدٌد تعطً للطالب حرٌة اخٌار 
التخصص الذ ٌبدع به وٌكون لرٌب من افكاره 

 وتوجهاته

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 المجتمع لٌكون الخرٌج تؤهٌل على الحرص. 91
 والعمل النمدي التفكٌرً ف لدوة مبادئ وغرس

 .المجتمع لخدمة ًعاإلبدا

      

من اجل تحمٌك هذا الهدف نحتاج الى زرع  91.9
الثمة بالنفس واالخالص فً العمل لدى الطلبة من 
خالل  اشراكهم فً دورات التنمٌة البشرٌة التً تمام 

 فً الكلٌة او الجامعة

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 جمٌع مفاصلفً  المستمر واالبتكار . التجدٌد99
 الجامعٌة الدراسة على مستوى التعلٌمٌة العملٌة

 .األولٌة والعلٌا

      

 إلنجاح وعمك اتساع من ٌكفً ما توفٌر - 99.9
 التخرج بعد ما ودراسة, الالحمة العلٌا الدراسات

 .المستمر التعلم وبرامج
↑ ↑ ↑ ↑ ↑  

 لرصد الشركاء فً سوق العمل مع . التفاعل91
       .والتكٌف معها العملٌة االحتٌاجات

من اجل التفاعل مع سوق العمل ٌتطلب من  91.9
الجامعة  الشروع بؤنشاء ورش تموم بصٌانة وتوفٌر 
ً فً  االدوات االحتٌاطٌة للسٌارات االكثر استخداما
السوق وذلن بؤنشاء شراكة عمل رسمٌة مع شركات 
انتاج السٌارات )مثال شركة هونداي او كٌا 
الكورٌتٌن( حٌث تسطٌع هذه الورش ان تمدم حدمة 
كبٌرة للمجتمع عن طرٌك توفٌر فرص عمل للطلبة 
الحرجٌن باإلضافة الى تطوٌر مهاراتهم العلمٌة 
والعملٌة كذلن تمدم خدمة للمجتمع من توفٌر االدوات 

 االحتٌاطٌة االصلٌة والصٌانة المثالٌة.

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
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وسائل التعلٌم  العمل على استخدام مختلف .91
 والتواصل الفعال مع الطلبة لزٌادة والتعلم الحدٌثة

 العاللة بٌن الطالب والجامعة. 
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ٌتم ذلن من خالل توفٌر المحاضرات التفاعلٌة  91.9
االلكترونٌة المستمرة عن طرٌك شعبة التوظٌف 
والتؤهٌل الموجودة فً الكلٌة حٌث تتبنا هذه الشعبة 
الامة الدورات والندوات و ورش العمل العلمٌة التً 

ن وتساعدهم فً ممكن ان ٌستفاد منها الطلبة الخرجٌ
 الحصول على وضٌفة فً المستمبل.

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

الحصول على تراخٌص رسمٌة من مإسسات  91.1
اكادٌمٌة عالمٌة مختصة فً مجال صٌانة السٌارات 

 ASE: Automotive Serviceمثل )
Excellence) 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

. تحمٌك االعتماد االكادٌمً لبرامج الجامعة 91
       ودولً.الدراسٌة وطنٌا 

من اجل تحمٌك االعتماد االكادٌمً ٌجب تحدٌد  91.9
البرنامج االكادٌمً الذي سوف ٌعتمد فً المسم 

هو  كلٌتنااالكادٌمً الذي ٌخدم العلمً , ان البرنامج 
(ABET ًومن اجل تطبٌمه ٌتطلب اعداد تغٌر ف )

التدرٌس من  نظاممناهج المسم باالضافة الى تغٌر 
 سنوي الى فصلً.

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 


