
 55 من 1
 

   
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زارة التعليم العالي والبحث العلميو

 جامعة الفرات االوسط التقنية
 

 2021التقرير السنوي الأول للاستدامة لعام 



 55 من 2
 

 :المقدمة
الرغم من قيامها بتحقيق اغلب  االستدامة علىعن ل لجامعة الفرات االوسط التقنية يعد هذا التقرير االو 

ويأتي  المستدامة.اهداف التنمية المستدامة ودخولها لسنوات متعدد تصنيف التايمز البريطاني للتنمية 
اذ تم  عشر،اعداد هذا التقرير ضمن رؤية الجامعة لتكون رائدة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة السبعة 

دمج هذه االهداف بخطتها االستراتيجية وبالتالي بكل مفصل من عملها سواء كان في رئاسة الجامعة او 
االنشطة التي قامت الجامعة بتنفيذها ويتضمن هذا التقرير كل  ، تقنيةكافة تشكيالتها من كليات ومعاهد 

ليعكس مدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة  ، المستدامةولكافة محاور التنمية  2021خالل العام 
 خاص والذي يتضمن التالي: المحلي بشكلللبلد بشكل عام وكصرح علمي لمنتسبيها وطلبتها ومجتمعها 
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  الجامعة المحترمكلمة السيد رئيس 
  .التحيات.نهديكم اطيب 

والذي يعد ايديكم التقرير السنوي االول الخاص بالتنمية المستدامة لجامعتنا  نقدم بينويسرنا ان              
انجازات الجامعة على  فيهعرض ت اذ  ، واألهليةالتقرير االول على مستوى الجامعات العراقية الحكومية 

بتوزيع تشكيالتها على  الجامعة وتتميز (، االجتماعي  -االقتصادي  - البيئي  )  محاور االستدامة الثالثة
) تقنية ثالثة منها في النجف االشرف ( كليات تقنية 4) تضم و مسة محافظات في وسط وجنوب العراقخ

منها في النجف االشرف ( معاهد تقنية 8و) دارية ( وتقنية هندسية  في بابلوتقنية ا ،وتقنية طبية  ،هندسية 
المعهد التقني النجف و المعهد التقني الكوفة ( وفي بابل )المعهد التقني بابل والمعهد التقني المسيب ( وفي  )

المعهد التقني كربالء وفي المثنى )السماوة ( )المعهد التقني السماوة والمعهد التقني الرميثة ( وفي  ءكربال
مكانتها الكبيرة  بين الجامعات المحلية من حيث حجم المنتسبين  عكس تنو  ، الديوانية  المعهد التقني الديوانية 

مستدامة في كافة مواقع مسؤولية المساهمة في تحقيق اهداف التنمية ال فرض عليها ت وبذلك  ،والطلبة فيها 
والجدية في تحقيق االهداف السبعة عشر  اعلةتسعى رئاسة الجامعة الى المساهمة الفاذ  .تشكيالتها
 العمل علىمن خالل للبيئة  ةالمجتمع وصديق ألبناء مهمابما يجعلها صرحا علميا متميزا ورافدا ة لالستدام

جددة وتوليد وإنعاش اعادة التنوع البيئي والمساهمة بحمايتها والمحافظة عليها بترشيد الموارد الطبيعية الغير مت
من خالل عدد نشاطا متزايدا على الصعيد المعرفي والعلمي  2019الجامعة ومنذ عام  تشهدو  .منهاالمتجدد 

من  ألساتذتهاوزيادة النتاجات العلمية  والعليا،الطلبة الخريجين في كافة االختصاصات فيها للدراستين االولية 
الجامعات المحلية والعربية لتنافس  الرصينةخالل براءات االختراع والبحوث المنشورة في المستودعات العالمية 

فضال عن حصول منتسبيها على شهادات اولية وعليا من جامعات محلية وعربية وعالمية وفي  والعالمية،
من خالل اقامة الذاتية  الموارد الماليةفي توليد فضال عن دور الجامعة اقتصاديا اختصاصات علمية حديثة. 

ت الخضراء قديم منتجات تساهم في سد الحاجة المحلية وزيادة المساحاالمشاريع االنتاجية النباتية والحيوانية لت
واستثمار الية  هاتقديم االستشارات العلمية في كل التخصصات العلمية فياضافة الى  ألجامعةفي كافة مواقع 
 .داخل الحرم الجامعيللطلبة لتوفير احتياجاتهم  ةالخدمي والقيام بالمشاريع أمثلالتعاون بشكل 

وختاما فان الجامعة مستمرة من خالل فعالياتها وأنشطتها العلمية والثقافية والبيئية واالجتماعية بالعمل على   
  المستدامة.تحقيق اهداف التنمية 

 االستاذ الدكتور / مظفر صادق الزهيري 
 رئيس جامعة الفرات االوسط التقية
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 :جامعةالنبذة عن 

عراقية  محافظاتتشكيالتها على رقعة واسعة تمتد في خمسة  تشاربانتتميز جامعة الفرات االوسط التقنية 
على كافة محاور التنمية المستدامة كبير وواسع ويخدم فئات  تأثيرهامما يجعل الوسط والجنوب  ما بين
وكبيرة من الشعب العراقي وهذا يحتم عليها مسؤولية متزايدة لتكون صرحا علميا مستداما بيئيا  متعددة

يها لتعليمية على اكساب المهارة لخريجوتركز في برامجها اواقتصاديا واجتماعيا بمنتسبيها وطلبتها 
 العمل.بمختلف مستوياتهم وبما يلبي احتياجات سوق 

 
 مجلس ادارة الجامعة 

  - الرؤيا:

  عالميا.ان تكون الخيار االفضل واألكثر تميزا في التعليم التقني لتكون منافسا 
 

  -الرسالة: 

على االستجابة السريعة لمتطلبات سوق العمل لتكون مرتكزا رياديا تحرص جامعة الفرات االوسط التقنية 
وفاعال لخدمة المجتمع وقيادته من خالل تعزيز مبادئ جودة التعليم التقني وتطور القدرات البحثية 

وتؤهل فكريا ومهاريا خريجا قادرا على المنافسة مهنيا لخدمة  محفزهوالتفكير االبداعي لخلق بيئة اكاديمية 
  العالمية.تمع وفقا للمستجدات المج
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  -: وهريةالجقيم ال

  واالحترام.االمانة  .1
  واالجتماعية.المسؤولية االخالقية  .2
 واالنتماء.الوالء  .3
  االكاديمية.الحرية  .4
  الفريق.العمل بروح  .5
  والتميز.الجودة  .6
  واالبتكار.االصالة  .7
 والمساءلة.الشفافية  .8

 

 :وأهداف التنمية المستدامة  الجامعة

تسعى جامعة الفرات االوسط التقنية الى تنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكافة محاورها لتكون صرحا علميا 
وذلك  ، لميا جذاب ألبناء العراق مستقبالمستداما  تخدم منتسبيها وطالبها والمجتمع حاليا وتعد مكان ع

ية تليق بأبناء الرافدين من خالل من خالل العمل الجاد والمتواصل على خلق بيئة جامعية مناسبة وحضار 
واجهة متميزة  وان الجامعة  ، مواردها االقتصاديةتنمية مواردها البشرية والمحافظة على بيئتها وتعزيز 

استراتيجية  اوهذا يتطلب خطط ، في حماية البيئة والمحافظة عليهاعلميا ومتألقة  حضاريا وعنصرا فعاال 
رئاسة  فضال عن تكاتف جميع من في الجامعة من  ، والتكنولوجيةمع االمكانيات المادية والبشرية  تتالئم

لة ائتنمية البلد في ظل االلتزام بالشفافية والمس في  وبما يسهم  منتسبين وطلبة لتنفذ بروح الفريق الواحدو 
التفكير واالستجابة للتغيير مع التركيز والريادة في  ، والمهنية في االداء  أعمالمن  هتقوم ب في عرض ما

 .بيعية والتعاون مع ابناء المجتمععلى كفاءة استخدام الموارد المالية والط
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 : لحوكمةالجامعة وا

هي تفعيل نظم الرقابة على التعليم الجامعي وضمان تحقيق مستوى جيد من االداء الجامعي  -الحوكمة: 
 العالي.التعليم الذاتية لمؤسسات  واإلدارةلجامعية القائمة على المشاركة وتدعيم الالمركزية ودعم القرارات ا

االساسي لتميز الجامعة ونجاحها المرتكز هو من قبل رئاسة الجامعة واستخدام اساليب الحوكمة الجيدة 
عالقات بين جميع الفئات   بإقامةبعملها كصرح علمي من خالل تبني القيم االخالقية السامية لتساهم 

واشراك جميع العاملين فيها في وضع الخطط كال من موقعة  والتعامل   ذات العالقة بها على اساس الثقة
الجميع  ومتماثل مع وديمقراطياخوي  بأسلوبمن قبل السيد رئيس الجامعة المحترم مع جميع المنتسبين 

مما يجعلهم يسعون الى نجاح الجامعة وتطورها  الصعوبات التي تواجههم  فيما يخص مشاكلهم وتذليل
فضال عن دور هذه االساليب في زيادة قيمة الجامعة على المدى الطويل بمراعاة   ،جزء منها ألنهم

السادس االبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية من خالل وجود لجان متخصصة لذلك وهذا يحقق الهدف 
 . من اهداف التنمية المستدامةلقوية ( عشر ) السالم والعدل والمؤسسات ا
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   المجلس االستشاري لحقل العمل 

 :ستدامةمالالتنمية محاور 

اذ ان العمل على اي محور مترابطة ويكمل بعضها البعض االخر  الثالثة لتنمية المستدامةامحاور  ان
لتكون  التقنية جامعة الفرات االوسط علية تعمل  يؤدي الى ضرورة العمل في المحاور االخرى وهذا ما

ومستدامة بيئيا بعملها على توليد واستخدام  ، مستدامة اقتصاديا بمواردها المالية والسعي لزيادة مصادرها
 الغازات  تقليل انبعاث من خالل والمحافظة على البيئة وترشيد استهالك الطاقة الكهربائية الطاقة النظيفة 

 نال يمكحيث المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية  وتنفيذ الخضراء وزراعة االشجارالمساحات زيادة و 
 .انتمي اليهتللمؤسسة التي ومخلصة  كفؤةبوجود موارد بشرية  تحقيق ذلك اال
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 محاور االستدامة
 : البيئيالمحور أولا: 

 البيئة بعين من خالل اخذوذلك  لها،في صداقتها للبيئة وحمايتها  جامعة بان تكون رائدةالتتجسد رؤية 
اذ تعمل على تثقيف منتسبيها وطلبتها على ان يكونوا اداة لنشر  اداءها،االعتبار في جميع تفاصيل 

  وحمايتها.المحافظة عليها  والسباقين فيالوعي البيئي بين افراد المجتمع 

 

 جامعي في موقع الكوفة الالحرم 
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 -وتشمل: تشكيالتها الى تطبيق اهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمحور البيئي بكل وتهدف الجامعة 
 : الجامعيةالبيئة  -1

 :ءالمساحات الخضرا وزيادةتأهيل  1-1

 سنوية يادةز وبتشهد جامعة الفرات االوسط بكافة تشكيالتها اهتمام كبير بجعل اغلب مساحاتها خضراء 

ومحيطها الخارجي للمساهمة  هاتشكيالتو  موقع رئاسة الجامعة داخلالمتصحرة لتقليل المساحات للقضاء 

يد التعادل البيئي بين االبنية الدراسية والخدمية والمساحات عيلجمالية  إلضفاءالتصحر و  تقليلفي 

فضال عن زراعة انواع االزهار  ايجابية. اجواءنح الطلبة والمنتسبين الخضراء معا لتكون خليطا يم

وتشكيالتها وتمتلك الجامعة  ، االيجابيةقة ودائمة الخضرة لما لها من دور في ايجاد الطا ليةظال واألشجار

المساحات الخضراء اماكن مخصصة ومناسبة  مربع وتتخللمتر  (2.745.113خضراء تبلغ ) مساحة

 في نموذجية تمسقفالجلوس الطلبة بطراز مميز وصديق للبيئة من حيث حداثة التصميم اذ تم انشاء 

  .ةعالجامقع امو اغلب 

 

 المساحات الخضراء
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 لمساحات الخضراء في الجامعةا

 ( 9660 )حيث تم زراعة الشتالت  على زراعة  الخمسة  محافظاتالفي  الجامعة  تشكيالت  تعملو 
او االشجار المثمرة وبواقع  االشجار المحيطة بها كمصدات للرياح وزراعة   ،فقط  2021عام    خالل 

وفي المعهد التقني كربالء   الحرم الجامعي )كوفة (في  (815 )بواقعفهي  النخيل  اما أشجار (3200)
وفق ترتيبات زراعية مميزة تضفي و سابقا   لينخموجود من  نخلة جديدة اضافة الى ما ( 50تم زراعة )

تذتهم ااو مع اسلوحدهم وتتم الزراعة  بحمالت تطوعية للطلبة  ، ضمن موقعها الجغرافيجمالية 
حملة في كافة  ( 44تم تنفيذ  )  وقد والمنتسبين في مواقع الجامعة  لزراعة  الثيل و الشتالت و االشجار

 .  2021  مواقع  الجامعة خالل عام
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 حمالت تطوعية لزراعة النباتات
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 للطلبة والمنتسبينزراعية حمالت تطوعية 

مع التوجهات  انيقة وعصرية تتالئمبتصاميم للطلبة  كأماكن استراحة ()مظالت تم انشاء مسقفات كما
طالب  (4مظلة سعة )( 16ففي الكلية التقنية المسيب تم انشاء ) ،وفي عدة مواقع الصحية والبيئية

مظالت اضافة الى مكان استراحة كبير يسع  (6)موقع الكوفة تم انشاء  الحدائق وفي الواحدة فيللمظلة 
 الشمسية.الطاقة  والحواسيب تعمل علىالهاتف النقال ألجهزة طالب مجهزة بنقاط شحن  (50)
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 ( شخص 50مسقف نموذجي لجلوس الطلبة  كبير  سعة  )

 

 

 الطلبة حجم صغير مسقف نموذجي لجلوس                 
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 امكفي زراعة المحاصيل   تستعملهاكبيرة زراعية  ألراضيمساحات تمتلك الجامعة في مواقعها المختلفة و 
طلبة اللتدريب  الشلب  حصولمل تم زراعة مساحة كبيرة في اراضي المعهد معهد التقني المسيب في ال

للمساهمة  لرزتوفير مادة او توليد االيرادات للمعهد  عن  فضال ،ضمن االنتاج النباتي بالجوانب العلمية 
واستعمال جزء من  ،سد الحاجة المحلية لمحافظة بابل في

حقل لتربية العجول والدجاج البياض وبحيرة  إلنشاءاالراضي 
قسم االنتاج  لتربية االسماك لتدريب طلبة االقسام الزراعية 

المنتجات لدعم االسواق المحلية فضال عن توفير  ، الحيواني 
فقد استغل المعهد المساحة  كوفة. اما في المعهد التقني 

لتدريب الزراعية التي يمتلكها في زراعة المنتجات النباتية 
 الزراعية للمساهمةات منتجالاالنتاج الزراعي وتوفير طلبة قسم 

فضال عن انشاء حقل  الكوفة،في سد الحاجة المحلية لمدينة 
لتدريب طلبة قسم  "العسل"ومشروع انتاج  البياض"للدجاج "

وتؤكد  المنتجات. ههذاالنتاج الحيواني وكذلك توفير المنتج للمساهمة في سد الحاجة المحلية من 
دائمة الخضرة  واألشجارعلى زيادة المساحات الخضراء وزراعة الشتالت  الجامعةتوجيهات رئاسة 
صورة  بأبهىبيئة الجامعة  إلظهاروتشهد الجامعة بكل تشكيالتها زيادات كبيرة ومتنوعة واالشجار المثمرة 

 بمنتسبيها وطلبتها كصرح علمي صديق للبيئة. لها لتليق
 

 

 منتج العسل
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 الحقول الزراعية  أحد

 :لى الموارد المائية وحمايتهالمحافظة عا 1-2

لسد احتياجاتها سوى كانت لالستخدام  هترشيد استخدام المياعلى جامعة وبكافة تشكيالتها تعمل ال
دورات  ( 7بتنفيذ )  الجامعةوقامت  او لسقي الحدائق والحقول الزراعية للمنتسبين والطلبة   الشخصي

من  خالل ربط مضخات  ماذ تعتمد سياسة استخدام الماء الخا ،  المياهوورش لتخفيض وترشيد استخدام 
رض سقي الحدائق والحقول الزراعية وبشكل خاص في التشكيالت التي توجد فيها غل وإيصالهعلى االنهر 

تنصيب مضخات لغرض على  الكوفة والمعهد التقني الديوانية المعهد التقني اذ عمل  تخصصات زراعية 
  هفي الجزرات الوسطية للشارع العام المحاذي لحدود حتى االشجار الحدائق والحقول الزراعية و سقي

الستصالح  مبازل فقد تم انشاء اما في الكلية التقنية الهندسية المسيب  ،كمساهمة لخدمة المجتمع 
 هفيتبع سياسة تخفيض استهالك كميات المياكربالء المعهد التقني اما  ،االراضي الزراعية التابعة للكلية 

السقي بالمرشات من خالل حفر االبار االرتوازية والسواقي و تقليل سقي المزروعات عن طريق استخدام 
ط بسحبة من االنهار بنصب مضخات لسقي يستخدم الماء الخاب فأنهاما المعهد التقني بابل  وبالتنقيط

والمعهد التقني المسيب يستخدم الماء الخابط فضال عن  ،الحدائق داخل المعهد والحي السكني للمعهد 
قي السقي بالمرشات وبالتنقيط لتقيل هدر المياه وكذلك استخدام ماء المخلفات بعد معالجتها لس

المياه والمحافظة عليها ورش وندوات ودورات عن ترشيد استخدام  (12) الجامعة عدد وأقامت. المزروعات
وتؤكد توجيهات الجامعة  عليها،فضال عن نشر البوسترات عن عدم اهدار الماء والمحافظة  ،من الهدر

 .فيها المياهعلى الصيانة المستمرة لشبكات 
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 ةزراعيالل وحقلالتنقيط لب ي الر 

تنفيذ مشاريع استخدام استهلاك الطاقة الكهربائية و تخفيض 1-3

 النظيفة:الطاقة 
تزايد وفي ظل تغيرات المناخ الكبيرة موبشكل يمكن االستمرار بالعمل بدون استخدام الطاقة الكهربائية  ال

 ، بائية بأقل التكاليف وبشكل مستمرالى ايجاد البدائل لتوفير الطاقة الكهر بحاجة والمتسارعة الجامعة 
لندوات والورش والدورات اذ اقامة ا رشيد استخدام الطاقة الكهربائية ومنهاها بتخفيض وتتوجيهات فضال عن

الخاليا  باستخدام على انشاء محطات توليد الطاقة النظيفة الجامعة تشجع حيث  ،(32)اكثر من نفذت 
يساهم في تقليل استهالك الطاقة وهذا  ( امبير233)بقدرة د يتول ( محطات(7اذ تم انشاء ) ، الشمسية

الجامعة في الكوفة يتم تزويد بناية الدوائر  وقع رئاسة وفي م ، كهربائية فضال عن تخفيض تكاليفهاال
باء لفرض شحن فضال عن تغذية محطات استراحة الطلبة في الموقع بنقاط كهر  ،العلمية بالطاقة النظيفة

 .وحواسيبهم منهاالنقالة  هواتفهم
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 لتوليد الطاقة  االلواح الشمسيةاستخدام 

استبدال االنارة اذ يتم  الطاقة الكهربائية وترشيد استهالكتقليل  كافة تشكيالتها هولومن توجهات الجامعة 
واستخدام االنارة االقتصادية ذات المتحسس  االنارة،لتحسين جودة  فلوريسنتبدال من شمعة  (LEDنوع )

بالشعور العالي والمتمثل مميز اللكوادر البشرية في الجامعة فضال عن دور ا الخارجية،في االنارة 
بالمسؤولية   من خالل اطفاء جميع االجهزة واإلنارة داخل البنايات والورش والمختبرات والقاعات الدراسية 

 استخدامها.عدم مغادرة االماكن او عند 

 :نبعاث للغازات الضارة على البيئةالا تقليل 1-4

واليوم يقع على عاتق الجميع والسيما سلبا على حياة كافة الكائنات الحية  يؤثرالغازات انبعاث ان زيادة 
من خالل اتباع سياسات وتحديد  هاالقيام بمسؤوليتها للعمل على تخفيض االوسط التقنيةجامعة الفرات 

 ةورش انشطة بين( 8) من أكثراقامة  من خالل التثقيف المستمر ، اذ يتم مناسبة بدائل وإيجادتعليمات 
ودراسة عن تخفيض انبعاث ( بحثا 11و)ة الجامعة وألفراد المجتمع عامة لمنتسبي وطلبوندوة  ةودور 

التعامل مع بلمعهد التقني بابل والديوانية وكربالء والكوفة كا  هابعض تشكيالت فضال عن قيام ، الغازات
النفايات لألقسام  الطبية وفق تعليمات  وزارة الصحة بحفظ المواد المختبرية بعد تدريس الطلبة بأكياس 

وغلقها وحفظها ونقلها  راسية والفنيين المدربين للطلبةنفايات مخصصه لها و بإشراف اساتذة  المواد الد
 من التلوث . ةالبيئعلى  للمحافظةالى اماكن بعيدة عن المناطق السكنية 
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( لتر بعيدة 200صحية اذ توجد محرقة تسع )بحرق النفايات بطرق  فيقوم  لمعهد التقني المسيباما ا 
 . لمختبرات الطبية والزراعيةا لحرق نفايات  والمجمعات السكنية  التشكيلعن 

 

 
 محرقة نفايات

زيادة و محطات توليد الطاقة النظيفة  الجامعة الى  انشاء تولتخفيض تلوث الهواء بالغازات الضارة سع
، وكسيد الكربون االمساحات الخضراء وزراعة الشتالت واألشجار  لزيادة انتاج االوكسجين وتقليل ثاني 

يتم تلوث  الهواء جراء احتراق وقود تشغيل المولدات للحصول على الطاقة الكهربائية  للتخلص من و 
وأجهزة كتجهيز البنايات  بمنظومات التبريد المركزي للغازات االقل  اقتناء االجهزة الكهربائية ذات االنبعاث

فضال الضارة غازات ال اعلى  من الذي يفرز نسب (االركوندشن)بدال من اجهزة التكيف  )السبلت( التكييف
التي تسمح بدخول الهواء  البنايات الصديقة للبيئة ذات النوافذ الكبيرةانشاء كذلك  تم و ،  عن الضوضاء

 .داخلها البنايات مختلف عات الدراسية و الى المختبرات والقاوالضوء 
 :المحور الاقتصادي – ثانيا

لتحقيق المشاريع  توفيرهالي كبير يتطلب من الجامعة ان المحافظة على البيئة وحمايتها يحتاج الى دعم م
البالد من عدم وجود تخصيصات مالية ضمن الموازنة  ونظرا للظرف التي تمر بها، ذات العالقة بالبيئة 

تنفيذها باالعتماد على كوادرها  على الجامعة   عمدتلذا  ، هذه المشاريع  لتغطية نفقاتالعامة االتحادية 
وقسم شؤون الديوان وبما يتوفر لديها من موارد مالية ذاتية الى تنفيذها  واألعمارالبشرية في قسم المشاريع 

 ،ياسية فيما لو نفذت ضمن االجراءات الروتينية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية للدوائر الحكومية وبأوقات ق
االقسام  و واألعمارقسم المشاريع   مباشرة من قبل السيد رئيس الجامعة ومسؤولالمتابعة الو  وباإلشراف

 هيو  فقط  2021خالل العام  التالية  البنى التحتية وافتتاح  انشاءاو  تأهيلكانت نتائجها ذات العالقة 
 : التياك
 :مشاريع البنى التحتية -1
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 هامن اصول ءالكافة مواقع الجامعة لتكون جز قفزة كبيرة ونوعية في انشاء البنى التحتية  2021شهد عام 
الثابتة  تليق بمستوى البيئة الجامعية التي تسعى رئاسة الجامعة الى توفيرها وفق امكانياتها المالية الذاتية 

وبأسلوب التنفيذ المباشر من قبل قسم االعمار والمشاريع والعاملين في قسم شؤون الديوان في المتوفرة 
يراعى فيها الجانب  طابع معاصرذات و   ، ةحديثتصاميم عمرانية برئاسة الجامعة ولكافة مواقعها االخرى 

فيما لو نفذت ضمن في فترات قياسية تنجز و  ،  وإضاءةالبيئي الستغالل الموارد الطبيعية من هواء 
ومتابعة ميدانية من قبل السيد  وبإشرافكومية حاالجراءات الروتينية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية للدوائر ال

ذات العالقة  وكانت نتائجها  واألقسامعمار يالت ومسؤولي قسم المشاريع واإلرئيس الجامعة وعمداء التشك
 :يوكما يل فقط  2021التالية خالل عام  التحتية البنى وإنشاء تأهيل

 
 :الكوفة الجامعة فيموقع رئاسة لشاريع البنى التحتية م 1-1

 تاريخ االفتتاحتفاصيل المبنى و  اسم المشروع ت
 مكون من طابقين  2م 450بمساحة بناء   الجامعةأنشاء مجمع الدوائر العلمية في رئاسة  1

 20/1/2021افتتح في 
مكونة من طابقين افتتح  2م  640بمساحة بناء  أنشاء بنايات القاعات الذكية في رئاسة الجامعة 2

 14/7/2021في 
مكونة من طابق واحد    2م 1500بمساحة   الجامعة تأهيل القاعة الرياضية المغلقة في رئاسة  3

 10/1/2021افتتحت فب 
انشاء محطة تصفية وتبريد ماء الشرب للطلبة  4

R.O) )،  وساحة الكوثر لالحتفاالت 
 2021/ 9/ 10في    م 40بمساحة 

انشاء بوابة وبناية االستعالمات مدخل رئاسة  5
 الجامعة

 طابقين  افتتحمن  مكون  2م 180بمساحة بناء 
 20/1/2021في 
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 بناية الدوائر العلمية

 

 
 بناية القاعات الذكية 
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 القاعة الرياضية المغلقة

 

 ROمحطة مياه 
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 ساحة الكوثر

 

 بناية استعالمات رئاسة الجامعة 

 الكوفة:البنى التحتية لموقع  - 1-2

 تفاصيل المبنى وتاريخ االفتتاح اسم المشروع ت

انشاء مبنى استعالمات في مدخل  1
 تشكيالت موقع الكوفة واكساء الشوارع

بطابق واحد  افتتح في  2م  100بمساحة بناء 
2/1/2021 



 55 من 23
 

تسقيف ممر دخول الطلبة لمواقع  2
 تشكيالت الجامعة في الكوفة 

متر طول  افتتح بتاريخ   80بمساحة مسقفة  
5/11/2020 

أنشاء مصلى للطالب والطالبات  في  3
 موقع الكوفة 

مكون من طابق واحد    2م 128بمساحة بناء 
  5/9/2021افتتح بتاريخ  

 

 
 بوابة موقع الكوفة

 

 

 مسقف دخول الطلبة في موقع الكوفة
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 مصلى الطالبات 
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 مصلى الطالب

 :البنى التحتية لموقع النجف 1-3

 وتاريخ االفتتاحتفاصيل المبنى  اسم المشروع ت
أعادة تأهيل بناية االقسام الداخلية في  1

 موقع المعهد التقني النجف 
مكون من طابق واحد   2م  2000بمساحة بناء 
  20/11/2021افتتح بتاريخ 

أنشاء قاعه رياضية للطالبات في  2
 االقسام الداخلية النجف 

 مكونة من طابق واحد  2م  250بمساحة بناء 
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 أنشاء مخزن نموذجي لألقسام الداخلية  3
 

مكون من طابق واحد  2م  450بمساحة بناء 
 10/1/2021افتتح بتاريخ 

 

 

 

 

 القاعة الرياضية
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 موقع النجف تأهيل بناية االقسام الداخلية

 

 الداخلية سامقلأل نموذجي مخزن انشاء
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  السماوة:مشاريع البنى التحتية لموقع  1-4

 تفاصيل المبنى وتاريخ االفتتاح المشروعاسم  ت
في أنشاء اقسام علمية وقاعات دراسية  1

 . التقني سماوة المعهد
مكون من ثالث طوابق  2م 7500بمساحة بناء 

افتتح بتاريخ   2م 2500لكل طابق 
8/10/2021 

تأهيل وتطوير البيئة الجامعية في معهد  2
 السماوة 

  2م 10000بمساحة 

 

 

 

 ةوتطوير البيئة الجامعية في معهد السماو  تأهيل
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 بناية االقسام العلمية في معهد السماوة

 :البنى التحتية في موقع المسيب مشروع 1-5

 تفاصيل المبنى وتاريخ االفتتاح اسم المشروع ت
 10/3/2021افتتح في  2م 100بمساحة بناء   انشاء بوابة الكلية التقنية الهندسية  1

 

 

 بوابة الكلية الهندسية المسيب
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  :البنى التحتية في موقع الديوانية مشاريع 1-6
 

 تفاصيل المبنى وتاريخ االفتتاح اسم المشروع ت
تأهيل القاعات الدراسية والمختبرات في  1

 المعهد التقني ديوانية .
مكون من طابق واحد  2م 200بمساحة بناء 

 5/11/2021افتتح في 
 مكون من طابق واحد  2م 300بمساحة بناء  المعهد التقني ديوانية .أنشاء بوابة  2

 

 

 القاعات الدراسية  تأهيل
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 بوابة المعهد التقني الديوانية
باالعتماد على التمويل  2020قامت بتنفيذ عدة بنى تحتية خالل عام  الجامعةوتجدر االشارة الى ان 

االمطار ومشروع تسقيف الفضاء الوسطي والبوابات الرئيسية  مياهشبكة تصريف  بإنشاء الذاتي تتمثل
ومشروع عمل نافورات  باألبنيةللشوارع المحيطة  بالمقرنص عمل االرصفةو ب اومشروع تسقيف المر 

 من المشاريع المهمة التي نفذتها الجامعة هوو  رئاسة الجامعة. لمقروإنشاء السياج الخارجي وحدائق 
للتنقل  باستخدام الدراجات الهوائية اقتصاديا ايحص ابيئيوالذي يعد مشروعا النقل االخضر مشروع  انشاء 

بناية التعليم المستمر بطراز حضاري واقتصادي مميز ومشروع تسقيف ممر  وتأهيل ،خالل موقع الكوفة 
لزراعة النباتات فضال عن انشاء ملعب سباعي وبيت زجاجي  ،دخول الطلبة لموقع تشكيالت الكوفة 

ام بناية االقس تأهيلفي المواقع االخرى للجامعة فقد تم  اما ،الكوفة موقع في موقع رئاسة الجامعة الظلية 
العلمية في موقع النجف وتنفيذ هذه البني التحتية يعكس تنفيذ الجامعة للهدف الرابع  من اهداف لتنمية 

يراعى فيها ترشيد  ذات تصاميم عمرانية معاصرة ى تحتية من خالل توفير بن"  ألجيدالمستدامة  "التعليم 
  ية مناسبة وجذابة والئقة للطلبةتعكس بيئة جامعو صديقة للبيئة تكون استخدام الموارد المالية  و 

 : 2020 خالل عام  لمشاريع نفذتصور بعض ال والمنتسبين , والتالي 
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 داخل الحرم الجامعي لنقل االخضرااعتماد 
 

 

 الدراجات الهوائية محطة 
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 التعليم المستمرمركز  قاعاتمن ذج انم
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 الظلية  لبيت الزجاجي لزراعة النباتاتا
 

 الرياضيةعب مالال
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 كلية التقنية الهندسية النجفللبناية االقسام العلمية 
 

 
 الجامعة لرئاسة الوسطي الفضاء
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 الذاتية:تعزيز الموارد المالية  - 3

للجامعات العراقية الحصول على موارد مالية من عدة مصادر استثمارية  النافذة والتعليماتتتيح القوانين 
    االتي:ومنها ان تستخدم حصتها من ايراداتها لتمويل المشاريع فيها و 

 الإنتاجية:المشاريع انشاء  2-1

وحسب  كافة هاتشكيالتاالنتاجية في انشاء المشاريع  تعمل رئاسة الجامعة على تشجيع ودعم
لينعكس ايجابا على تعليم الطلبة ذوي االختصاص ومساعدتهم على اجراء االختصاصات الدراسية فيها 

ستغالل المساحات الزراعية التي تمتلكها الجامعة ليكون الو  ألتعليميةالدراسات والبحوث التي ترفد العملية 
عدد من  توفير  فضال عن  ، والتقليل من التصحر وزيادة المساحات الصالحة للزراعة   أخضرغطاء 

  ألبيئيعلى التنوع بهذا تساهم بالمحافظة و ،  الحاجة المحلية  جزء من سدلالمنتجات النباتية والحيوانية 
   .ستدامةمن اهداف التنمية الم بتحقيق الهدف الخامس عشر "الحياة في البر " تهامؤشر لمساهمو 

   هي: مواقعهاكافة  للجامعة في والمشاريع االنتاجية
 اسم المشروع  منتجات حيوانية منتجات نباتية  اسم المشروع 

 حقل دواجن  -1 زراعة محصول الشلب  -1
 مشروع الدجاج البياض  -2 زراعة محصول الخيار  -2
 (2مشروع انتاج االسماك عدد ) -3 زراعة المحاصيل الحقلية  – 3
 م و مشروع انتاج وبيع اللح -4 الخضر   إلنتاج 3مشاتل عدد  -4
 انتاج العسل  -5 الشتالت والنباتات الظلية  إلنتاجمشتل  -5
 مشروع فقاسة البيض  -6 

 

 

 االنتاجية المشاريع أحد
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 حقل الشلب

للطلبة ووسيلة ،  ذاتي متنامي الى توسيع هذه المشاريع كما ونوعا لتكون مورد مالي الجامعةوتسعى 
تكاثر غرض على االبداع في اجراء البحوث لهم على ارض الواقع بما يساعدلتلقي المعلومات المناسبة 

وهذا يساعد على حماية البيئة  المشاكل المتعلقة بها العالية ومعالجةالزراعية ذات الجودة  المنتجات
  .( دينار عراقي79431750المشاريع ) هوبلغت ايرادات هذوالمحافظة عليها 

وتعمل تشكيالت اخرى للجامعة على توليد الموارد المالية من تقديمها الستشارات في كافة االختصاصات 
رفد القطاع العام والخاص لدوائر الدولة والقطاع الخاص من خالل ابرام عقود معهم وهذا يؤدي الى 

والمشاكل الجامعيين والكوادر التقنية لمساعدتهم في تطوير العمل وتذليل الصعوبات  لألساتذةبالخبرات 
في  الجامعةالتي ترافق اعمالهم وفق اسس علمية متطورة تواكب تغيير بيئة االعمال وهذا يعكس مساهمة 

عشر من اهداف التنمية  وهو الهدف الثاني "تاجاالستهالك مع االن"خدمة المجتمع لتحقيق تكافئ 
 . المستدامة

  :المسائية استحداث الدراسات 2-2

تعمل الجامعة بكافه امكانياتها على استيعاب اكبر عدد ممكن من الطلبة في االختصاصات التي يرغبون 
لخطط االستراتيجية للدولة بتوفير فرص ل االطاقة االستيعابية وتنفيذحسب الدراسة فيها وفق معدالتهم و 

اعتماد و بيئة جامعية مناسبة تليق باألستاذ الجامعي والكوادر العاملة فيها والطلبة في ظل التعليم لهم 
المعايير الدولية المناسبة إليصال المواد الدراسية النظرية والعملية بأحدث الوسائل التعليمية والمختبرات 

امعة ذات كفاءة تقنية تمكنه من مواكبة متطلبات سوق العمل وبالتالي الحصول الحديثة ليكون خريج الج
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الحصول على العمل " على فرصة عمل وهذا يساعد على تحقيق الهدف الثامن للتنمية المستدامة ب
 المحلي.ينمي االقتصاد يقلل نسبة البطالة و  بما "الالئق
مع تزايد ، و الدراسة المسائية االقل قياسا باألجور الدراسية في الجامعات والكليات االهلية  اجوروتعد 

وزيادة  ناحية.اعداد الطلبة تحتاج الجامعة الى موارد مالية اضافية لمواجهة التزاماتها بشكل ذاتي من 
 من الدراسة االعدادية اعداد الطلبة المتخرجين 

   -ما يلي: التي فيها دراسة مسائية في تشكيالت الجامعة  كانت االقسام 2021وخالل عام 
 عدد الطلبة المقبولين فيها  القسم 

صحة مجتمع ،المعاهد التقنية الطبية ) اقسام تمريض 
 تقنيات تخدير ( ،تقنيات صيدلة   ،مختبرات طبية ،

5308 

 80 المعاهد التقنية التكنلوجية اجهزة طبية 
 356 الكلية التقنية الطبية 

 7 الكلية التقنية االدارية 
 303 الكلية التقنية الهندسية النجف 

  دال يوج الكلية التقنية المسيب 
ويتم قبول الطلبة على اساس المعدل دون التفرقة بين الجنسين وهذا يحقق الهدف الخامس من اهداف 

في الحصول على فرص التعليم فضال عن تحقيق الهدف " المواساة بين الجنسين  "التنمية المستدامة وهو
اذ ال توجد قوانين او تعليمات تحد من " الحد من عدم المساواة "وهو العاشر من اهداف التنمية المستدامة 

 الجامعة.للقبول في اختصاصات  بين الجنسين في الحصول على التعليم وفرص العمل المساواة عدم 
 :الاستشاريةزيادة انشطة المكاتب  2-3 

تعد الجامعة المكان االول والمناسب للحصول على االستشارات في كل مجاالت العمل وفق اسس علمية 
سوى كانت للقطاع العام او تنعكس على سالمة القرارات التي تؤخذ وفقها  تهاودراسات وبحوث ألساتذ

القطاع الخاص وتعتمد دوائر الدولة على استشارات الجامعات لتنفيذ مشاريعها في كافة الوزارات وفق 
منها نسبة لفريق  النافذة ويكون عقود تبرم مع الجامعة بكافة تشكيالتها مقابل اجور تحدد وفق التعليمات 

 ، 2021كتب االستشاري في رئاسة الجامعة في تشرين االول ، وتم افتتاح الم االستشارةالعمل الذي يقدم 
. وتسعى دينار (674187052)وقد حققت الجامعة ايرادات من المكاتب االستشارية لتشكيالتها تبلغ 

لقطاعين العام والخاص من خالل الى ا بتقديم استشاراتهافي الجامعة الى التوسع  كافة التشكيالت
انواع  أحدوتعد ايرادات المكاتب االستشارية  ، العلميةاالعالن عن خدماتها االستشارية في كافة المجاالت 

 تحتاجها. وتنفيذها للمشاريع التيعلى تغطية بعض نفقاتها  التي تساعدهامصادر االيرادات في الجامعة 
يساعد على  الفنية بماع بخبرات اساتذتها االستشاريين وكوادرها والجامعة بهذا تساعد على دعم المجتم

"وعقد الشراكات لتحقيق و عشر  الحاديالهدف  وهو“المدن والمجتمعات المحلية المستدامة  "اقامة
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وهو  " والمساعدة على الصناعة واالبتكار والهياكل االساسية " السابع عشر ووهو الهدف  االهداف "
  الثاني عشر منظم " الهدف  مسؤول واستهالكانتاج  " االستشارات ليكون هناك وتقديمالتاسع الهدف 

 تلك.وهي بهذا تساهم بتحقيق اهداف التنمية المستدامة 
 
 :الية التعاون توسيع انشطة 2-4

في وزارة التعليم العالي كان لغرض الحصول على بعض  1992ان استحداث صندوق التعليم العالي عام 
القبول   وأجورالتخرج  ييدوتأ انواع االيرادات وبمبالغ رمزية من قبل الكليات والمعاهد عن اصدار وثائق 

لشرائح الموظفين او  تلفة الدورات في االختصاصات المخ وإقامة" الموازي الصباحية الخاصة " بالدراسة 
وغيرها من االيرادات ويتم   ،لحصول على اجور مشاركة امقابل إلكساب مهارات لعامة افراد المجتمع 

وتعد ايرادات الية التعاون احد مصادر  ،استخدام هذه االيرادات وفق تعليمات صندوق التعليم العالي 
وقد حققت  ،التي تعتمد عليها في تغطية بعض نفقاتها وفق التعليمات النافذة  ةااليرادات في الجامع

وتعمل الجامعة بكافة  ، 2021( دينار خالل العام  176515445الجامعة بكافة تشكيالتها مبلغ ) 
تشكيالتها على التوسع بتقديم خدماتها ضمن الية التعاون من خالل تقديم افضل الخدمات وللحصول 

  .قدر ممكن من االيرادات وفق هذا المصدر على اكبر 
 
 الوطني:دعم الاقتصاد  -3

 من:ترفد الجامعة االقتصاد الوطني سنويا بخريجين تقنيين في كافة االختصاصات فيها  
وأقسام المعاهد التقنية من صحة المجتمع وتمريض الطبية التقنية في الكوفة  للكلية  الصحيةالكوادر  -

 ةوصيدلة وهذه الكوادر يتم تعيينها بشكل مركزي لتدخل حيز العمل الصحي مباشر ومختبرات طبية 
تقديم الخدمات الصحية ألفراد المجتمع بما يعزز الصحة العامة للمواطنين  في لتساهمبعد تخرجها 

وحصول الخريج على مورد اقتصادي  ،اخرى  ناحيةالمشاكل الصحية ومعالجتها من من قلل وي
في تحقيق  الجامعة وبهذا تساهم ، ومخصصاتش برفاهية بما يحصل عليه راتب يساعده على العي

  .التنمية المستدامة" من اهداف والرفاهة يدالصحة الج"هدف الثالث ال
كوفة وأقسام المعاهد التقنية االدارية من المحاسبة وإدارة  للكلية التقنية االدارية /  الكوادر االدارية -

اي مكان عمل المكتب وهذه الكوادر ال يخلو  وإدارةاالعمال  وإدارةالمواد والحاسبات واإلدارة القانونية 
نجاح المؤسسة التي على عكس نجاحها ينانجاز ادارة كافة االعمال والتي بما لها من اهمية في منها 

نجاح  و ،تعمل فيها لكونها االساس في وضع الخطط وتنفيذها والمسؤولية عن معالجة ما يكون بينها 
المؤسسات بعملها ينعكس على نمو االقتصاد المستدام وهذا بحد ذاته هو تحقيق لجميع اهداف التنمية 

وتعد االقسام االدارية من اكبر االقسام ، الدولة لتحقيقها وهي جزء من  الجامعةالمستدامة التي تسعى 
ة المفاضل وإنمامن حيث عدد الطلبة المقبولين فيها بغض النظر عن الجنس  الجامعةفي تشكيالت 
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عدد الطلبة في ا كانت  2021 - 2020وخالل العام الدراسي  على اساس المعدل ورغبة الطالب 
  :االقسام االدارية كما يلي 

 
 عدد الطلبة  االقسام االدارية 

 2678 االقسام االدارية للمعاهد التقنية 
 184 الكلية التقنية االدارية 

 2862 المجموع 
 

الكبيرة من خريجي االعدادية في االقسام االدارية يوفر لهم فرصة التعليم رغم  لألعدادواستقطاب الجامعة 
وبما يجنبهم المخاطر البلد  ألبناءانخفاض معدالتهم الدراسية وهذا يساهم في تقليل ترك الدارسة الجامعية 

ل المشاكل التي تنتشر بصورة كبيرة بين فئات الشباب من ليس لديهم دراسة جامعية وهذا يساهم في تقلي
االجتماعية والصحية في المجتمع بل يكون دافعا لهم إلكمال دراستهم الجامعية والعليا في المجاالت 

االقتصاد وبهذا تساهم الجامعة  بتنميةاالدارية او حصولهم على فرص عمل الئقة يساهمون من خاللها 
من اهداف التنمية  والهدف الثاني "القضاء التام على الجوع " "القضاء على الفقرتحقيق الهدف االول  "ب

 المستدامة . 
 التقنية واألقسامالنجف الكلية التقنية الهندسية مسيب وفي الالكلية التقنية  في التكنولوجيةالكوادر  -

طبية اذ تعمل ال واألجهزةوالمكائن  وإلكترونيكميكانيك المن المساحة والمدني و  للمعاهد التكنولوجية
 - 2020وخالل العام الدراسي  االنتاجية.هذه االختصاصات التقنية في كافة مجاالت االقتصاد 

  يلي: التكنلوجية كماكانت اعدد الطلبة في االقسام  2021
 عدد الطلبة  االقسام التكنولوجية  

 1616 االقسام التكنولوجية  للمعاهد التقنية 
 337 الكلية التقنية الهندسية النجف 

 329 الكلية التقنية المسيب 
 2282 المجموع 
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 :المحور الاجتماعي :ثالثا

وراس المال الذي يمثل قيمتها امام  الحقيقةالثروة التقنية تعد جامعة الفرات االوسط  فيالموارد البشرية 
الجامعة من نهضة متميزة ومتسارعة لم تتحقق لوال  تشهده وما ، والعالميةالجامعات المحلية والعربية 

 العلميةالعملية في كافة التخصصات  االكاديمية والخبراتوجود كوادر بشرية كفوءه ومتميزة في المجاالت 
كافة تشكيالتها من الكوادر المؤسسة لهيئة المعاهد التقنية في  واجامعة الئاسة ر  كانت فيسواء  هااغلبو  ،

 .المختلفة  الحياةمخرجات تقنية وسطى للعمل في مفاصل  إليجادالعراق 
انثى  (1665)ذكر و ( 1681)منتسب في رئاستها وكافة تشكيالتها وبواقع  (3346)وتضم الجامعة 

 .2021منتسب خالل عام  (89)فضال عن تقاعد  ، الجامعةلى المناصب والمهام داخل عموزعين 
يلزمها بالمحافظة على هذه الموارد وهذا  عراقة كوادرها البشرية ب التقنيةتتسم جامعة الفرات االوسط و 

القيم االنسانية والحضارية وبما يضمن حقوقها والتزامها بواجباتها وهذا  اسمىبشكل مستمر وفق  وإدامتها
من الجامعات المحلية بين منافسيها  اتميز  واألكثروسعيهم لتكون االفضل لها  والئهمو  بإخالصهمينعكس 

 والعملالمحترم االثر االكبر في اشاعة روح التعاون والتكاتف  هاولرئاسة الجامعة متمثلة برئيس، ربيةوالع
المستمرة لكل مفاصل العمل في رئاسة الجامعة  ومتابعته وإلشرافه المنتسبينوقربة من بروح الفريق الواحد 

 .محليا وعربيا وتميزها فيها  الكبير والمتسارع  تطورالفي  السببوفي جميع تشكيالتها 

 

 مع المنتسبين التواصل
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 التقنية:دور ومكانة المرأة في جامعة الفرات الاوسط   -1

"المرأة كل  الدكتور مظفر الزهيري بان الجامعةتعتز نساء جامعة الفرات االوسط التقنية بمقولة رئيس 
تختلف عن الجنس االخر  متميزة الللمرأة مكانة لذلك و ونقدر جهودها ونحترمها "  هالمجتمع وليس نصف

لصالحيات وتوليها لمناصب ضمن رئاسة الجامعة وكافة تشكيالتها لمنحها و من حيث تحملها للمسؤوليات 
 وكما يلي

رئيس قسم في رئاسة 
 الجامعة  

 مسؤول شعبة  رئيس قسم  معاون عميد  عميد

1 2 2 40 43 
 

ولها اعضاء ارتباط  الجامعةبمكتب السيد رئيس  ةر مباش ويكون ارتباطهاوحدة تمكين المرأة  تم استحداثو 
 ،اراءها وصوتها الى رئاسة الجامعة  وإيصالودعمها  المرأة رعاية حقوق  في جميع تشكيالتها مهمتها

بما يكفل  ،فيها  المرأة وقامت بعدة نشاطات ومهرجانات وورش عمل لقضايا تخص المجتمع وتبين دور 
واة مع الجنس االخر وهذا يحقق الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة " المساواة بين حقها بالمسا

باعتبارها عنصر اساسي في الجامعة  المرأة الوحدة متابعة النشاطات التي تخص  هوتتولى هذ " الجنسين
وهذا  ،ودورها في المجتمع والجامعة  ومكانتها  بما يكفل حقها و، ي تحقيق استدامة الجامعة فيساهم 

 يحقق الهدف العاشر من اهداف التنمية المستدامة "الحد من اوجه عدم المساواة "

 

 تمكين المرأة ةدور 
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 العالمي المرأةالحتفال بيوم ا
 
 
 

 :دعم الجامعة للموارد البشرية  -2

 فيها: من الدعم المعنوي والمادي للموارد البشرية متعدد الجامعة انواعتقدم 
 :نلمنتسبيادعم  2-1

بهم او  المناطةيحصل منتسبي الجامعة على مختلف انواع الدعم لمن هم متميزين في اداء الواجبات 
 يلي.وكما  والعلمية واالنسانية اعمالهم االداريةمبدعين في مجال 

 المعنوي:الدعم  2-1-1

 بأداءبمختلف فئاتهم ممن يتميزون  والشهادات التقديرية وتثمين الجهود للمنتسبينتوجيه كتب الشكر 
 2021التالية خالل عام  اعمالهم وقد منحت الجامعة بكل تشكيالتها كتب الشكر

 كتب الشكر 
 79اجراء يومين/ 267العقود/  458االداريين/  1690الفنيين/  1749تدريسين/ 

 كتب تثمين الجهود والشهادات التقديرية 
 1اجراء يومين/ 12العقود/  4االداريين/  16الفنيين/  61تدريسين/ 
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 تكريم المنتسبين في يوم التميز 
سكوباس العالمية مستودعات ال( بحث ضمن  373وللباحثين في الجامعة دور مميز من خالل نشر)

(  3)وتم اقامة  ،بحث ضمن مجالت عالمية وعربية ومحلية  ( 123و )  2021خالل عام  ، وكالرفيت
مؤتمر المعهد التقني كربالء  ،مؤتمرات في الجامعة ) مؤتمر المعهد التقني بابل للتخصصات الطبية 

وتم الحصول  ( مؤتمر المعهد التقني السماوة  لالختصاص المختلفة ،لمختلف االختصاصات العلمية 
في اختراع  ( براءة 34)  2013عام  تأسيسهاومنذ  الجامعةوسجل باحثين   ( براءات اختراع 6)  على 

تقديم حلول لمشاكل المجتمع المختلفة و  ،هم وهذا يشكل دعما للمسيرة العلمية مختلف اختصاصات
 ( كتاب204) وصدر. ذا فالجامعة تقدم خدمات للمجتمعوبه ،فيهومعالجات مبتكرة للحاجات المستجدة 

 . 2021عام  الجامعة خاللبتوقيع السيد رئيس  شكر للباحثين
 المادي: الدعم 2-1-2

  يزين من المنتسبين لكافة الفئاتللمتم التشجيعيةالمكافئات: 

 ، اعمالهم ومن كافة الفئات )التدريسين بأداءبدعم منتسبيها من المتميزين ا هتشكيالت بكلالجامعة تقوم  
الى خمسة وعشرون  ألفمئة  بينما بمكافئات مالية تتراوح  اليومين(االجراء  ، العقود ، االداريين، الفنيين

 الواحد.من مكافئة خالل العام  أكثر كفاءتهم علىدينار ويمكن ان يحصل المتميزين وحسب  ألف
 المكافئات للباحثين: 

 ألفالى خمسين  ألفيحظى الباحثين في الجامعة بمنحهم مكافئات مالية تتراوح بين مائتان وخمسون 
دينار عن كل بحث ينشر في مجالت رصينة ضمن مستودعات سكوباس او كالرفيت تشجيعا منها لهم 
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اذ لرفد الجانب العلمي للجامعة ليرتفع رصيدها من البحوث الرصينة يمكنها من دخول التصنيفات العالمية 
  فيها.بحثا  (373)نشر  تم
  خاصة( )لفئاتالمكافئات االخرى: 

المكلفين بعمل مؤقت في تشكيالتها بمنح مكافئات الى المتقاعدين او بعض العاملين  الجامعة بكافةتقوم  
 ودعمهم على اتقان اعمالهم  به لتشجيعهممما مكلف  أكثرالتشكيل عندما يقدم خدمات 

 :الحوافز 

من ايراداتها من كافة المصادر الذاتية مختلف فئات منتسبيها بالحوافز السنوية كجزء  وتدعم الجامعة 
لكل منتسب حسب  العام وتمنحوتكون متفاوتة بين التشكيالت حسب حجم االيراد الذي حققته خالل  فيها.

وتمنح الحوافز  ، المفاضلةاالجازة وغيرها من نقاط  الشكر وفتراتعدة نقاط منها مدة الخدمة وعدد كتب 
  المالية.ة نفي نهاية الس

  المتقاعديندعم:  
تقديرية  جهود وشهاداتوالجامعة ال تنسى جهود المتقاعدين فيها من خالل دعمهم معنويا بكتب تثمين 

 .لهمتقديرا منها لجهودهم التي بذلوها خالل فترة خدمتهم فيها وعرفا منها  مالية تبمكافئااو  ، ودروع

 

 :لبةالط دعم 2-2

مورد  أغليالفرات االوسط التقنية وجزء من مواردها البشرية التي تعد  اعمدت جامعة أحديشكل الطلبة 
 طلبتها ودعمهم:وتسعى الجامعة الى المحافظة على  ، تمتلكه

التقنيات المختبرية والكفاءات التدريسية والتعليم  أفضلمن خالل استخدام  تقنين بامتياز علميا ليكونوا -
 وااللكتروني.المدمج الحضوري 

 .من خالل اقامة المهرجانات الرياضية والفنية واألدبيةمواهبهم  ةتنمي -
 

 

 الرياضية دعم االنشطة
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 دعم النشاطات الطالبية 

التطوعية او المتفوقين بالمهرجانات واألعمال  ، من الطلبة االوائل علميا المكافئات المالية للمتميزين -
تقوم رئاسة الجامعة وكافة تشكيالتها بدعم الطلبة االوائل بهدايا عينية ومبالغ مالية بهدف تشجيعهم  اذ

 معنوياتهم.ورفع 
وهذا يكون من خالل تبرعات  المساعدات الى الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة او الطلبة المتعففين -

 الطلبة.المنتسبين في كل تشكيل لدعم ابناءهم 
 تقديرية.ويا من خالل منح المتميزين منهم كتب شكر او شهادات دعم الطلبة معن -
باستمرار من  عن زيارتهمفضال  ، الطعاموإقامة مآدب  ، معنويةدعم طلبة االقسام الداخلية بهدايا  -

  م وتذليل الصعوبات التي تواجههم.على احتياجاته التشكيل للوقوفقبل المسؤولين في 
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 الداخلية لطلبة االقسامافطار مأدبة 

 :المجتمع دعم 2-3

نشاط واسع   محافظاتولخمسة مواقع تشكيالتها  التي تتوزع  في وسط وجنوب البالد  وبكللجامعة ا
وكبير في دعم  مختلف فئات المجتمع  من خالل استيعاب اعداد كبيرة من الطلبة وفي كافة 

من الكليات في عدة  والبكالوريوساالختصاصات التقنية للحصول على شهادة الدبلوم التقني من المعاهد 
التطبيقية ماال يحصل  اووسطى تحمل من الخبرة العملية وبهذا فهي ترفد المجتمع بطاقات تقنية  ، تقنيات

االمر الذي ينعكس على اداءهم على ايدي مدربين اكفاء متخصصين  لى الطالب في الكليات االكاديميةع
الطلبة  اذ بلغ عدد الخاص باإلبداع في مجال اختصاصاتهم العلمية المختلفة في القطاع العام و الوظيفي

 ن الكليات التقنية (م  922  طالب من المعاهد التقنية و 7624) 2021-2020الخريجين لعام 
مساهمة فعالة في خدمة المجتمع من خالل البحوث والدراسات  وبراءات االختراع التدريسية فيها وللكوادر 

اذ بلغ عدد براءات االختراع  والتكنولوجيةالتي تساهم في حل المشاكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
 وبلغ عدد البحوث  ،البراءات في عدة تخصصات علمية  وهذه(  6الموثقة من الجهات المعنية ) 

( بحثا منشورة  123)( بحثا و 373سكوباس وكالرفيت ) لقاعدة  العالمية  مستودعاتالضمن  المنشورة 
تعاني منها مختلف  شرائح مشاكل لالبحوث تجسد حلول  وهذه في مجالت عالمية وعربية ومحلية رصينة 

دعم الجامعة للمجتمع على  براءات االختراع والبحوث بل تقدم مختلف الندوات  وال يتوقفالمجتمع 
 والدورات وورش العمل التوعوية عن المشاكل المتفشية في المجتمع االخالقية والصحية والبيئية والقانونية

 وكما يلي : المرأة ومواضيع تخص  وظيف والت التأهيلو دورات 
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 العدد دعم المجتمع من خالل االنشطة االتية
اقتصادية  - الندوات والدورات والورش  التوعوية عن مشاكل متفشية في المجتمع ) صحية 

 قانونية ( –بيئية  –اجتماعية  –اخالقية  –
72 

 75 مهارات لعامة افراد المجتمع  إلكسابورش العمل 
 81  اختصاصهوالتوظيف للخريجين كال في  التأهيلدورات 

 10 تقديم خدمات صحية مجانية لمناطق ذات الدخل المحدود 
 11 لزيارة لمدارس اقامة حمالت صحية تطوعية 

 46 والكهرباء واالنبعاث )للغازات( المياهندوات ودورات عن تخفيض وترشيد 
 42 ندوات ودورات عن المحافظة عن البيئة وحمايتها 

 2  في المجتمع  المرأة ومكانة   ندوات تخص دور
 

 متدربين بعد اجتيازهم لدورة

وتقوم تشكيالت الجامعة بتنفيذ نشاطات لخدمة مجتمعاتها المحلية منها كري المبازل المحيطة بالمعهد 
والمعهد التقني الديوانية  مما يساعد على استصالح االراضي الزراعية المجاورة لها    التقني المسيب

معهد الديوانية بإيصال الماء الخابط لسقي الجزرات الوسطية على الشارع العام   وقام  ،العائدة للفالحين 
عهد التقني الم اما ، للمساهمة بتكوين حزام اخضر وتقليل التصحر من خالل ربط مضخة على النهر

تبرع بالدم للمستشفيات في المحافظة وتجهيز ناحية الجدول الغربي بجهاز تعقيم حملة فقد نفذ  كربالء
وقامت الكلية التقنية الطبية في الكوفة بحمالت تطوعية توعوية لمنتسبي وزارة الداخلية بتوزيع  ،ذاتي  

 . عملهم لإلرشادات الصحية في اماكنالكمامات والبوسترات التوعوية  
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 :اليادعم المجتمع م 2-3-1 

من دعم مادي  ما يستطيعون يسعى منتسبي الجامعة وفي كل مواقع تشكيالتها  بكل فئاتهم الى تقديم 
 اذمساندة منهم الى دعم ابناءهم الطلبة وبشكل خاص الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة والمتعففين  

(  239)  مساعدة  لهم قدمت الذين الطلبة بلغ عددو الشخصية  التهمو مدخيبحثون عنهم لمساعدتهم ومن 
هدايا معنوية  ب همدعم  ضال عن ف ،خاصة خالل العام الحتياجات اال ذوي عن حاالت مرضية او طالب 

توزع على الطلبة االوائل خالل العام الدراسي لتشجيعهم  على استمرارهم بالتفوق العلمي او المتعففين  
 وشهر رمضان لطلبة االقسام الداخلية .  الدينيةفي المناسبات  الطعامموائد  وإقامة  واألغطيةكالمالبس 

ومدارس ذوي  االيتام الخاصة ماديا كدورفئات المجتمع  الجامعة بعضوتدعم الموارد البشرية في 
بالدور لمعرفة االتصال  تشكيل ويتمفي كل  يتبرعون بهامالية  المسنين بمبالغ ودور االحتياجات الخاصة

في  ، وقام قسم صناعة االطراف تشكيلكل  العام وحسبخالل  الكثر من مرةشراءها  احتياجاتهم ليتم
  . مجانا من افراد المجتمع بتقديم اطراف صناعية لخمسة  معهد الكوفة

 

 
 بأطراف صناعية مجانادعم ال

 

 دعم ذوي االحتياجات الخاصة 
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في الدخل المحدود والعوائل المتعففة  الصحابتشكيالت الجامعة بالتبرع بسالت غذائية  افةوتقوم ك
 ، متعددةوتوزع بحمالت ،  نمنتسبيالاغلب  المبالغ بتكافليتم جمع المناطق القريبة من التشكيل اذ 

تقديم مساعدات مالية لبعض افراد المجتمع ممن  تشكيالتهم فيويساهم ايضا اغلب المنتسبين من خالل 
من المنتسبين  ألشخاصلديهم حاالت مرضية او حاالت انسانية بشكل منفرد او بشكل مجاميع سواء كان 

 المجتمع.او من عامة افراد 

 
 دعم المجتمع

 الشخصية  لتساهم ب موبهذا فان الموارد البشرية في الجامعة تساهم بدعم المجتمع ماديا من مدخوالت 
القضاء التام على " وتساهم ايضا بف التنمية المستدامة وهو الهدف االول من اهدا " القضاء على الفقر"

الجامعة ايضا وحسب التعليمات وتساهم  ، من اهداف التنمية المستدامةوهو الهدف الثاني "الجوع 
لخريجين وحسب احتياج كل تشكيل كعقود او والقوانين بتحقيق الهدفين أعاله من خالل تشغيل  عدد من ا

فضال عن تشغيل عدد من االفراد ومن كال الجنسين كعاملين باجر ( شخص  766وبعدد )  محاضرين
تشغيل  و ،في كل تشكيل وحسب االحتياج  ( شخص  107)   بعدد رغالبا ما يكون لسنة او اكث يومي

 بعض االجراء اليومين من المجتمع المحلي للتشكيل عند وجود حاجة لتنفيذ اعمال محددة .
 التقنية:الاوسط العالمية التي دخلت اليها جامعة الفرات  نيفاتالتص

من خالل  ( Web metricsتحقق دخول جامعتنا للتصنيف العالمي وعلى الموقع العالمي المعروف )
لنشر في قاعدة بيانات سكوباس ومؤسسة لحث الجميع  من منتسبين وطلبة الى تكثيف  الجهود البحثية 

ثومسن رويترز العالمي وال زال العمل متواصل من اجل الحصول على  مراتب متقدمة في هذا التصنيف  
يظهر  ات في العالم (  المتخصص بتقييم مؤسسات التعليم العالي والجامعscimagoirتصنيف )اما 

تقدما لجامعة الفرات األوسط التقنية على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي حيث احتلت الجامعة 
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المركز الخامس محليا وفق تصنيف الخدمة المجتمعية والمركز التاسع وفق تصنيف االبداع والمركز 
امعة في التصنيف العالمي مقارنة مع كما أظهر التصنيف تقدما واضحا للج العام , العاشر في التصنيف

السنوات السابقة خاصة في مجال البحوث العلمية ، يأتي ذلك نتيجة لسعي الجامعة وتشكيالتها لتطوير 
 بعد رفع  شعارو  2021المستوى العلمي واألكاديمي وفق المعايير العالمية في هذا المجال ، وخالل عام 

تقدمت وبخطى ثابتة الجامعة  الزهيري رئيسلدكتور مظفر صادق أطلقه األستاذ ا الذي“"نحو العالمية  
( من أصل 601احتلت المرتبة )اذ  ، الرصينةنحو العالمية والدخول الى التصنيفات العالمية الجامعة 

 THE) المستدامة،( جامعة في العالم ضمن تصنيف التايمز البريطاني ألهداف التنمية 766)
University Impact Rankings) الفرات االوسط التقنية االولى على  كانت جامعة 2020 وخالل عام

تقدم في  الجامعة وأحرزت  العلمي.مؤشر البحث  في ((Natureالجامعات العراقية وفق قاعدة بيانات 
  .(UI Green – Metrics) االخضرالتصنيف 

 
 ، عملهاويستمر اصرار جامعة الفرات االوسط التقنية على مواصلة استدامتها بكل مفاصل 

ان شاء هللا ليظهر تقدمها  2022سنعرضه في تقرير االستدامة القادم لعام  وهذا ما
على مستوى الجامعات المحلية  بهمثاال يحتذى  والمتنامي لتكون الكبير والمتسارع 

 .والعالمية  والعربية
 

 :التقنيةاالوسط  جامعة الفرات تلإلنجازاالمؤشرات  بعض
 

 

 عدد البحوث المنشورة ضمن المستودعات العالمية
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 عدد الدورات المنفذة في كافة تشكيالت الجامعة
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد االشخاص المشاركين في الدورات التدريبية المنفذة بكافة تشكيالت الجامعة
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 2021 – 2018للفترة من  الكلية في الجامعةالدورات عدد 
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 ةرطة الجهات ذات العالقة بالجامعخا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةفي تحقيق اهداف التنمية المستداممسيرة الجامعة 
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