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 الفرات األوسط التمنٌة جامعه

 المعهد التمنً نجف

 

 النجف/  التمنً المعهد عن تارٌخٌة نبذه

 النجف مدٌنة جنوب( كم5) بعد على النجف محافظة فً ٌمع التربوٌة، التعلٌمٌة المؤسسات احد هو         

 علمٌة ألسام بثالث م8978   عام تأسس

 دراسٌة مدة بعد االختصاص حمل فً التمنً الدبلوم مستوى على تمنٌة مالكات تخرٌج إلى وٌهدف         

 نجف التمنً المعهد وٌمتلن والمهنً واألدبً العلمً بفروعها اإلعدادٌة شهادة بعد تموٌمٌتان سنتان أمدها

 التدرٌسٌٌن من متمٌز كادر األشرف النجف محافظة داخل التمنٌة األوسط الفرات جامعة تشكٌالت إلى باإلضافة

 وكذلن. والعالمٌة العرالٌة الجامعات خٌرة ومن عالٌة علمٌة والماجستٌر وبالماب الدكتوراه شهادة حملة من

 إلى باإلضافة البلد مستوى على والنادرة التخصصٌة المختبرات من العدٌد الٌوم نجف التمنً المعهد ٌمتلن

 . العلمٌة والعملٌة المرجوه أهداف تحمٌك على لادرٌن تمنٌٌن تخرٌج على المدرة لها والتً المتمٌزة الفنٌة الكوادر

 :التالٌة العلمٌة والفروع األلسام على المعهد وٌشتمل*   

 الهندسٌة التخصصات: اوال 

 (هندسً رسم ، طرق إنشاء وإنشاءات، بناء) الفروع وٌضم  م8978 عام تأسس: المدنًتمنٌات  لسم -8

   م8978 عام تأسس(: الكهربائٌة الموى) الكهرباءتمنٌات  لسم -2

 م8979 عام تأسس( : اإلنتاج) المٌكانٌنتمنٌات  لسم -3

 م8986 عام تأسس:  االتصاالتتمنٌات االلكترونٌة و لسم -4

 8987 عام تأسس(:والتكٌٌف التبرٌد) والمعدات المكائنتمنٌات  لسم -5

 م2284لسم تمنٌات الطٌران: تأسس عام  -6

 م2288 عام تأسس: طبٌة جهزةصٌانة اال تمنٌات لسم -7
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  اإلدارٌة التخصصات:  ثانٌا

 . م8978 عام تأسس المحاسبة: لسم -8

 . م8986 عام تأسس الحاسبات: أنظمة لسم -2

 . م8995 عام تأسس المانونٌة: اإلدارة لسم -3

 فنادق( وادارة السٌاحً، االرشاد) الفروع وٌضم.  م2282 عام تأسس السٌاحة: لسم -4

 

  التطبٌمٌة الفنون تخصصات:  ثالثا

 . م8993 عام تأسس المالبس: صناعة لسم تمنٌات -8

 .م2226 عام تأسس المعماري: والتزٌٌن التصمٌم لسم -2

 

 الطبٌة التخصصات: رابعا  

 .م2289 عام تأسس: الجنائٌة االدلة لسم -8

 .م2289 سنة تأسس: البصر فحص لسم  -2

 

 

 

  



 هللا أكبر

      

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعه الفرات األوسط التمنٌة

   المعهد التمنً نجف 

             

        

 الرؤٌا  -اوال:

يحتل المعهد مولعا متمدما محليا وإلليميا وعربيا ويسعى نحو ذلن دوليا في تعميك مفاهيم التعليم التمني 
خصوصا والتعليم العالي عموما لدى الشباب ومجتمعيا من اجل لاعدة واعية لهذا المسلن من التعليم العالي 

والفنون  الطبيةو ية واإلداريةالتكنولوجالمهارات والمعارف في التخصصات  أفضلولمن يريد اكتساب 
ومواكبة التطورات العلمية الحديثة في برنامج التعليم التمني وتوجيه البحث العلمي وتوظيفه لخدمة  التطبيمية

 المختلفة المجتمع والمشاريع

 

لرسالةا -ثانٌا :  

التمني من خالل تخريج كوادر تمنية مؤهلة وفي كافة االختصاصات لمواكبة سوق العمل ودعم مسيرة التطور 

 تطوير المناهج نظريا وعمليا واستخدام احدث االساليب التدريسية

 

 لٌم المعهد  -ثالثا :

 االمانة واالحترام -8

 المسؤولٌة االخاللٌة واالجتماعٌة  -2

 الوالء واالنتماء . -3

 الحرٌة االكادٌمٌة -4

 العمل بروح الفرٌك . -5

 الجودة والتمٌز . -6

 واالبتكار .االصالة  -7

 الشفافٌة والمساءلة  -8
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   جامعه الفرات األوسط التمنٌة 
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 االهداف الفرعٌة للمعهد التمنً نجف فً ظل اهداف الجامعة الرئٌسٌة  -رابعا: 

األهداف الرئٌسٌة فً  تت
 التمنًمجال لتعلٌم 

األهداف الفرعٌة للمعهد         
ل       التمنً النجف فً مجا  

 التعلٌم التمنً

االهداف الرئٌسٌة فً    تت
 مجال لبحث العلمً

األهداف الفرعٌة للمعهد      
التمنً النجف فً مجال 

 البحث العلمً

22 

22 

اعداد أجٌال جامعٌة 
من الكوادر الوسطى 

المادرة على والعلٌا 
التطورات مواكبة 
العالمٌة  ةالتمنٌ

بالتخصصات 
 المتنوعة

من  العمل على اعداد خرٌج -
لادر على  الوسطٌة الكوادر

فً  التمنًر مواكبة التطو
التخصصات التكنلوجٌة واالدارٌة 

من  والطبٌة والفنون التطبٌمٌة
مناهج الدراسٌة خالل تطوٌر ال

ها وفك المعاٌٌر المعتمدة وتحدٌث
 عالمٌا .

 
 

2 

اجٌال من  اعداد
العلماء والباحثٌن 

والخبراء التمنٌٌن وبما 
ٌتماشى مع خطط 
التنمٌة المستدامة 

وخدمة المجتمع فً 
كافة التخصصات 

 التمنٌة

تطوٌر التدرٌسٌٌن  -
الفنٌٌن والتمنٌٌن وبما و

ٌتماشى مع خطط التنمٌة 
المستدامة وخدمة المجتمع 
 فً كافة التخصصات التمنٌة

نشر بحوث رصٌنة فً  -
وانجاز مجالت عالمٌة 
من لبل براءات اختراع 

 أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة

 
 

0 

الحرص على تأهٌل 
الخرٌج لٌكون لدوة 
فً المجتمع وغرس 
مبادى التفكٌر النمدي 

لخدمة  األبداعوالعمل 
 المجتمع

كوادر ال اكتسابالحرص على  -
المطلوبة فً  مهارات ال

لادرا على تخصصاتهم  وٌكون 
من التعاون والعمل االبداعً 
 خالل طرق التعلٌم الحدٌثة.

 
 

0 

تحفٌز الهٌئات -0

التدرٌسٌة للعمل وفك 
اسس البحث العلمً 

الرصٌن ونشر 
النتاجات العلمٌة فً 
المجالت المرمولة 

 عالمٌا

تهٌئة وتنشٌط الكوادر  -
التدرٌسٌة للعمل وفك اسس 
البحث العلمً الرصٌن ونشر 

العلمٌة فً  النتاجات
 عالمٌا المرمولةالمجالت 

حث الطالب على تمدٌم  -
مشارٌع وبحوث ونشرها فً 

 مجالت عالمٌه

 
 

3 

التجدٌد واالبتكار 
المستمر فً جمٌع 
مفاصل العملٌة 
التعلٌمٌة على 

مستوى الدراسة 
الجامعٌة األولٌة 

 والعلٌا

الحرص على التجدٌد -
 واالبتكارات فً مجاله التخصصً 

التشجٌع على انجاز براءة  -
االختراع والبحث العلمً التً 

 تدعم عملٌة التعلم. 

 
 

3 

العمل على ربط -3

البحوث ونتائجها 
بخطط التنمٌة 

المستدامة واٌجاد 
الحلول العلمٌة 

للمشاكل االجتماعٌة 
وااللتصادٌة والتمنٌة 

 للبلد

العمل على اٌجاد الحلول  -
العلمٌة للمشاكل االجتماعٌة 

 والصناعٌة تصادٌةواالل
 والتمنٌة للبلد

البحثٌة تطوٌر المدرات  -
 للطلبة.

 
 
4 

التفاعل مع الشركاء 
فً سوق العمل لرصد 

الحتٌاجات العملٌة ا
 والتكٌف معها

لرصد رباب العمل واصل مع االت -
من من االٌدي العاملة  احتٌاجاتهم

خالل المؤتمرات والندوات 
 الدورٌة.

بما  تحدٌث المناهج العلمٌة -
 ٌواكب تطورات سوق العمل.

والورش كً  تحدٌث المختبرات -
 سوق العملمتطلبات تتالءم مع 

 
 
4 

تحفٌز الهٌئات -
التدرٌسٌة للعمل كفرق 

بحثٌة وتعزٌز 
المشاركة مع 

المؤسسات العلمٌة 
المختلفة لالرتماء 
بمستوى الجامعة 

 عالمٌا

العمل على تهٌئة وتنشٌط  - 
 الكوادر التدرٌسٌة للعمل

كفرٌك وتعزٌز المشاركة مع 
المؤسسات العلمٌة المختلفة 
لالرتماء بمستوى المعهد 

 عالمٌا
العمل على تبادل الخبرات  -

بٌن المسم العلمً 
ذات  ومؤسسات الدولة

ة الخبرة العلمٌة العاللة لزٌاد
 فً كال الطرفٌنللكوادر 



 
 

5 

العمل على استخدام 
مختلف وسائل التعلٌم 

والتعلم الحدٌثة 
والتواصل الفعال مع 
الطلبة لزٌادة العاللة 
 بٌن الطالب والجامعة

التكٌف مع التطور الحاصل فً  -
مجال التواصل والطرق 

المستحدثة فً اٌصال المادة 
العلمٌة بما ٌتناسب مع مٌول 
 الطلبة ومواكبة تطور االنترنت

التحتٌة الستخدام  نىتهٌئة الب -
الحاسوب ومنصات التعلٌم 

 االلكترونً

 
 

5 

انشاء مراكز بحثٌة فً 
 إلٌجادالجامعة تهدف 

الحلول العلمٌة لمشاكل 
 المجتمع

 

انشاء مركز بحثً فً -
الحلول  إلٌجادهدف ٌالمعهد 
مختلف ل والعملٌة العلمٌة

 مشاكل المجتمع
العناٌة بأعضاء الهٌئة -

 التدرٌسٌة وتنمٌة لدراتهم

 

6 
 االعتمادتحمٌك 

األكادٌمً لبرامج 
الجامعة الدراسٌة 

 وطنٌا ودولٌا

تحسٌن جودة التدرٌسٌن والفنٌٌن 
واعتماد  فً الورش والمختبرات

 المعاٌٌر العالمٌة 

 
 

  

 

األهداف الرئٌسٌة فً  ت
 مجال خدمة المجتمع

األهداف الفرعٌة للمعهد التمنً 
 النجف فً مجال خدمة المجتمع

األهداف الرئٌسٌة فً  ت
التعاون مع مجال 

الجامعات والمؤسسات 
 العلمٌة االخرى

الفرعٌة للمعهد األهداف 
فً مجال  التمنً النجف

 التعاون مع الجامعات 
 والمؤسسات العلمٌة االخرى

 
 

2 
 

التمٌٌم المستمر 
للتخصصات فً 

االلسام العلمٌة من 
خالل تعلٌمها او 
استحداث السام 

علمٌة جدٌدة تواكب 
التطور فً سوق 

وتحاكً العمل 
 االحتٌاجات المجتمعٌة 

 

استحداث السام جدٌدة لسد -
حاجة السوق لالٌدي العاملة وفً 
نفس الولت عمل دارسة لتعلٌك 

مل تعندما -بعض االلسام العلمٌة 
 حاجة سوق العمل الختصاصاتهم

و تفعٌل االستشارات ا -
و دور  االجتماعٌة تنشاطاال

الهٌئات التدرٌسٌة فً تمدٌم 
 الخدمات التدرٌبٌة.

 
 

2 

التعاون مع  دعم
الجامعات العالمٌة فً 
مجال البحث العلمً 

والتبادل الثمافً 
واالشراف المشترن على 
الدراسات العلٌا لتطوٌر 

لابلٌات التدرٌسٌٌن 
 والطلبة

 

دعم التعاون بٌن المعهد  -
والجامعة فً مجال التبادل 

شراف المشترن ً واالالثماف
 على الطلبة

مع مراكز العلمً التواصل -
 البحوث والجامعات العالمٌة

 
 

0 

االٌفاء بمتطلبات 
المسؤولٌة 

االجتماعٌة وتحمٌك 
المؤثر فً  الحضور

فعالٌات المجتمع 
وانشطته لتعزٌز 

ماعً التمدم االجت
 والثمافً والعلمً

التً تمدم االشتران باللجان  -
 خدمة للمجتمع.

تمدٌم استشارات للدوائر  -
لتطوٌر عملها فً مجال 

 االختصاص.
 العمل على زٌادة فاعلٌة -

 خدمة مشاركة الخرٌجٌن فً
 . المجتمع

 
 
 

0 

بناء منظومة عاللات 
استراتٌجٌة مع الجامعات 

والمؤسسات العلمٌة 
الرصٌنة وبما ٌسهم فً 

تطوٌر االمكانات 
والبرامج التعلٌمٌة 

 والبحثٌة  

منظومة عاللات تطوٌر  -
لتطوٌر البرامج واالمكانات 

 التعلٌمٌة
التفاعل مع التجارب  -

والخبرات العلمٌة  العالمٌة 
التكنلوجً فً المجال 

  الصناعً والثمافًو

 
 

3 

المكاتب  توجٌه
االستشارٌة والبحثٌة 
فً تشكٌالت الجامعة 
على تمدٌم خدمات 
االستشارة الهادفة 

لتعزٌز الدور المٌادي 
 للجامعة فً المجتمع

تب االستشارٌة فً حث المك
المعهد على تمدٌم خدمات 

ة الهادفة للمؤسسات االستشار
 والمطاع الخاص.الحكومٌة 

 
 
 

3 

التعاون المستدام مع 
المؤسسات الداعمة 

الندوات  إللامة
والمؤتمرات العلمٌة لنشر 
المعرفة واالبتكارات ونمل 

 التكنولوجً

ألامة المؤتمرات والندوات  -
 والدورات و ورش العمل
 حسب حاجة مؤسسات

 المجتمع
تنوٌع نشاطات الفرق  -

التطوعٌة للطلبة فً خدمة 
 المجتمع

 
4 

التعلٌم توفٌر برامج 
والتدرٌب المستمر 
لكافة المؤسسات 
وشرائح المجتمع 

الثمافه  والسعً لنشر
 العلمٌة

الامة دورات فً برامج التعلم 
والتدرٌب لنشر الوعً والثمافة 

 العلمٌة بٌن شرائج المجتمع

 
4 

التفاعل مع التجارب 
والخبرات العلمٌة 
العالمٌة فً المجال 

 العلمً والتمنً

 االمكانٌات التمنٌةتطوٌر  - 
 العالمٌةوالخبرات العلمٌة 

دعم الباحثٌن بحسابات  -
خاصة لدور النشر الرصٌنة 

سكوبس والكالرافٌت 
وبرامج ادارة المراجع مثل 

Endnote,Mendeley 
إلامة برامج تعلٌمٌة  -

 وتثمٌفٌة سانده
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األهداف الرئٌسٌة فً  ت
مجال تمٌٌم األداء 

 والتصنٌفات العالمٌة

 فً مجال الفرعٌةاألهداف 
 تمٌٌم األداء والتصنٌفات العالمٌة

 
 ت

األهداف الرئٌسٌة فً مجال 
 توفٌر بٌئة جامعٌة جاذبة

فً مجال الفرعٌةاألهداف   
جاذبةتوفٌر بٌئة جامعٌة   

 

 
 

2 

اعلى معاٌٌر  اعتماد
التمٌٌم فً المجالٌن 

المؤسسً والبرامجً 
لتحمٌك متطلبات ادارة 

الجودة الشاملة 
 للجامعة

 

ادارة الجودة  اعتماد معاٌٌر
للمعهد باالعتماد على  الشاملة

المؤسسً  ممعاٌٌر التمٌٌ
 والبرامجً

اعتماد معاٌٌر االعتماد 

 ABETالبرامجٌة التخصصٌة 

 للتخصصات التكنلوجٌة
اعتماد معاٌٌر االعتماد 

 AACSBالبرامجٌة التخصصٌة 
  للتخصصات األدارٌة

 

 
 

2 

تحسٌن البنى التحتٌة 
والخدمات واستدامتها وفك 

 األكادٌمًمعاٌٌر االعتماد 
 الوطنٌة والعالمً
  
 

للماعات صٌانة دورٌة  -
الدراسٌة والمختبرات 

واستدامتها  والورش
وفك معاٌٌر  وتحدٌثها

 المختبر الجٌد المعتمد 
 عالمٌا  

 
 

 

0 
توفٌر المتطلبات 
االساسٌة الرتماء 
الجامعة ضمن 

 التصنٌفات العالمٌة

 توفٌر المتطلبات االساسٌة
لمعهد الرتماء ا للتصنٌف الوطنً

لجامعة ضمن التصنٌفات وا
 العالمٌة

 

0 
تأهٌل وادامة المساحات 
الخضراء فً الجامعة 

وفك معاٌٌر وتشكٌالتها 
الجامعة الخضراء لتحسٌن 
 البٌئة الجامعٌة للطلبة

اعادة تأهٌل وتحسٌن  -
وزراعة المساحات 
الخضراء فً المعهد 

وفك معاٌٌر  وتشكٌالته
 البٌئةلتحسٌن 

زٌادة المساحات  -
 الخضراء

 

3 
تأسٌس البنى التحتٌة 

لتنفٌذ مشروع 
الحكومة االلكترونٌة 
لتسهٌل التواصل 

ٌن االلكترونً ب
تشكٌالت الجامعة 

 ومفاصلها

الضوئً لبناٌات  مد الكٌبل -
المعهد و ربطه مع الكٌبل 

الضوئً لمدٌرٌة االتصاالت   
لتسهٌل التواصل عامة ال

 االلكترونً بٌن تشكٌالت المعهد
 والمعاهد االخرى

بناء منظومة عاللات  -
مع الجامعات  ةاستراتٌجٌ
 المناظرة

 

3 
تطوٌر خدمات تمنٌة 

المعلومات وتطبٌماتها فً 
الجامعة لتسهٌل التواصل 
السرٌع بٌن الجامعة 

 والطلبة

تطوٌر برنامج الكترونً  -
فً المعهد لغرض ادارة 

المعهد الكترونٌا  والتواصل 
مع الكادر  السرٌع

 والطلبة التدرٌسً
مشاركة المعرفة بتطوٌر  -

 مشروع المكتبة االفتراضٌة
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وضع البرامج الكفٌلة 
بتطوٌر لدرات اعضاء 
هٌئة التدرٌس لالرتماء 

بمستوى اداءهم 
واٌجاد الحوافز الالزمة 

 لذلن

الخبرات تطوٌر العمل على -
عضاء الهٌئة العالمٌة ألالعلمٌة 

من خالل دعم التدرٌسٌة 
الباحثٌن بحسابات خاصة لدور 

النشر الرصٌنة سكوبس 
والكالرافٌت وبرامج ادارة 

 المراجع .
التدرٌسٌٌن على جمٌع حث  -

حسابات فً منصات  امتالن

 Googleالبحث العلمً مثل 
Scholar  وReseachGate  و

 

4 
تسهٌل مشاركة المعرفة 

عبر تطوٌر مشروع المكتبة 
االفتراضٌة للجامعة وربطها 
على تطبٌك الكترونً ٌسهل 
للطالب الحصول على مبتغاه 

 من الكتب واالبحاث

حسابات للطلبة عمل  -
للدخول للمكتبات 

مشاركة  االفتراضٌة و
الكتب واالبحاث عن طرٌك 
مشروع المكتبة االفتراضٌة 

 .للمعهد 
تحمٌك معاٌٌر االعتماد  -

حسب  األكادٌمً
التخصصات فً المنظمات 

 الدولٌة
 



Publons  وReseachID  

 
 

5 

عزٌز سمعة الجامعة ت
االكادٌمٌة عبر تشجٌع 
باحثٌها على المشاركة 

فً منصات البحث 
العلمً ونشر نتاجاتهم 

 العلمٌة

العمل على تشكٌل مجامٌع  -
بحثٌة بٌن باحثٌن المعهد 

 الرصٌنة العالمٌة والجامعات
 على الباحثٌن الطلبة تشجٌع -

 البحث منصات فً المشاركة
  العالمً والنشر العلمً

 
 

  

 

 


