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 : الرميثة  - نيالتقلمكونات االساسية لبناء الخطة االستراتيجية للمعهد ا

 شملت الخطة االستراتيجية للمعهد على المكونات التالية : •
 -:ةلرؤيا. اوالا 

 الريادة والتميز في مجال التعليم التقني والبحث العلمي التقني وفق معايير الجودة الشاملة.  •
   -: الرسالة. ثانياا 

توفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة للتعليم واالبداع تسهم بأعداد خريجين ذوي  كفاءة عالية   •
الل تشجيع االفكار وتعزيز الشراكة مع قطاعات المجتمع في المجاالت ذات الصلة من خ

 البداعية وتطوير المهارات وتعزيز التنوع العلمي والتقني والتركيز على النوعية. ا
 - :القيمثالثاا. 

 الرميثة  الى تعزيز القيم التالية :  -يسعى المعهد التقني •
 االلتزام بالخطط المستندة الى ادلة وتحليل للوصول الى مراكز متقدمة في التعليم   : الجودة .1
 .:االلتزام بأعلى المبادئ االخالقية االحترام .2
 : تحقيق العدالة وتعزيز الثقة والمصداقية . الشفافية .3
،النمو .4 والتميز  االبتكار والمبادرة  تنمية روح  العالمية  :  الممارسات  في جميع    وتطبيق افضل 

 .اعمال المعهد 
  -:االهداف.رابعاا 
اعداد كوادر تقنية مؤهلة ومنتجة تمتلك مهارات تقنية تساهم في النمو والتنمية للتخصصات   .1

 الموجودة.
 االهتمام بالبحث العلمي مع خلق بيئة داعمة لألبحاث التطبيقية.  .1.1
 الدراسية وتحقيق معايير الجودة في االنشطة التربوية والبحثية والتنظيمية. تطوير المناهج   .1.2
ترسيخ ثقافة التعليم المستمر والتواصل مع المؤسسات التعليمية داخل وخارج العراق لتبادل  .1.3

 . الخبرات العلمية
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 بتخصصات جديدة .تح اقسام دراسية ف .2 
 رفد بيئة العمل بمخرجات تقنية تواكب متطلباتها الحالية والمستقبلية.   .2.1
 .الطبية (. الرميثة  )قسم التقنيات  –نشاء بناية جديدة تابعة للمعهد التقني  أ  .2.2

 خلق بيئة داعمة لألبحاث التطبيقية والعمل على تطوير الكوادر التدريسية . .3
اقامة الدورات والورش والمؤتمرات للتدريسين والحث على االلتزام بنشر البحوث العلمية   .3.1

 في المجالت العالمية الرصينة 
   فتح وحدة بحثية داعمة للتخصصات اقسام المعهد  .3.2
 مة المضافة لمواجهة احتياجات البلد التنموية تركيز البحوث على القي .3.3

 تحقيق معايير الجودة في االنشطة التربوية  والبحثية والتنظيمية .  .4
 الدخول في التصنيفات التعليمية المحلية والدولية المهمة  .4.1
 انجاز تقرير التقييم الذاتي انجاز خطة التحسين  .4.2
 زتعليم يتمتع بالجودة العالية واالداء المتمي .4.3

 التنسيق مع القطاع الخاص لتزويد سوق العمل بالطاقات الكفؤة. .5
 اقامة ندوات دورية مع ارباب العمل لتدريب الطلبة لديهم على المهارات والخبرات المتطورة. .5.1
 .التوجه الى سوق العمل للتأكد من مدى مالئمة مخرجاتنا مع احتياجاتهم العملية .5.2

 التكنولوجية الحديثة في المجال التقني مواكبة التطورات  .6
 .والمعدات الحديثة باألجهزةالعلمية  تزويد المختبرات  .6.1
 لحوكمة االداء الوظيفي  لالمعلومات واالتصا توظيف تكنولوجيا .6.2
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 االهداف الرئيسية 

 االهداف  الفرعية 

مجال 

توفير  

بيئة 

جامعية  

 جاذبة

مجال تقييم  

االداء 

والتصنيفات  

 العالمية

مجال 

التعاون مع 

الجامعات  

والمؤسسات 

العلمية 

 االخرى

مجال 

خدمة  

 المجتمع 

مجال 

البحث 

 العلمي

مجال 

التعليم  

 التقني 

      

مؤهلة   .1 تقنية  كوادر  اعداد 
في   تسهم  تقنية  مهارات  تمتلك  ومنتجة 

 التنمية والنمو للتخصصات الموجودة.

 O O O  O 

العلمي  االهتمام بالبحث   .1.1
لألبحاث   داعمة  بيئة  خلق  مع 

 التطبيقية 

      

الدراسية   .1.2 المناهج  تطوير 
وتحقيق معايير الجودة في االنشطة 

 . التربوية والبحثية والتنظيمية

      

التعليم   .1.3 ثقافة  ترسيخ 
المؤسسات  مع  والتواصل  المستمر 
التعليمية داخل وخارج العراق لتبادل  

 العلمية الخبرات 

      
بتخصصات  .2 دراسية  اقسام  فتح 

 جديدة

      

العمل   .2.1 بيئة  رفد 
متطلباتها   تواكب  تقنية  بمخرجات 

 الحالية والمستقبلية 
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انشاء بناية جديدة تابعة   .2.2
التقني   )قسم   –للمعهد  الرميثة  

 التقنيات الطبية (.

      
لألبحاث   .3 داعمة  بيئة  التطبيقية  خلق 

 والعمل على تطوير الكوادر التدريسية 

      

والورش   .3.1 الدورات  اقامة 
على  والحث  للتدريسين  والمؤتمرات 
في   العلمية  البحوث  بنشر  االلتزام 

 المجالت العالمية الرصينة 

      
داعمة   .3.2 بحثية  وحدة  فتح 

 قسام المعهد   اللتخصصات 

      

على   .3.3 البحوث  تركيز 
احتياجات  لمواجهة  المضافة  القيمة 

 البلد التنموية  

      
في   .4 الجودة  معايير  تحقيق 

 االنشطة التربوية  والبحثية والتنظيمية 

      
التصنيفات   .4.1 في  الدخول 

 التعليمية المحلية والدولية المهمة

      
التقييم   .4.2 تقرير  انجاز 

 انجاز خطة التحسين  و الذاتي

      
بالجودة   .4.3 يتمتع  تعليم 

 العالية واالداء المتميز 

      
الخاص  .5 القطاع  مع  التنسيق 

 .لتزويد سوق العمل بالطاقات الكفؤة

      

مع  .5.1 دورية  ندوات  اقامة 
لديهم   الطلبة  لتدريب  العمل  ارباب 

 .على المهارات والخبرات المتطورة
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العمل   .5.2 الى سوق  التوجه 
للتأكد من مدى مالئمة مخرجاتنا مع  

 .احتياجاتهم العملية

      
التكنولوجية   .6 التطورات  مواكبة 

 الحديثة في المجال التقني 

      
العلمية  تزويد المختبرات   .6.1

 باألجهزة والمعدات الحديثة

      

تكنولوجيا   .6.2 توظيف 
لحوكمة االداء   لالمعلومات واالتصا

 الوظيفي 


