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 رؤية ورسالة الجامعة
  

 الرؤية: 
تمكين الزدهار المجتمع من خالل التميز في مجال التعليم الجامعي ان تكون الجامعة اداة 

الموجه, والريادة في البحث واالبداع, وتهيئة مناخ لإلثارة الفكرية والمنافسة والشراكة, 

والمساهمة في اعداد قادة المستقبل في المجاالت المختلفة وبما يتالئم مع التطورات 

 .وسوق العمل االقتصادية في العراق

  

 الرسالة: 
تلبية حاجات المجتمع التعليمية والتنموية, بطرح برامج اكاديمية عالية الجودة, 

والمشاركة الفعالة في تنمية وتطوير الرصيد المعرفي للمجتمع, والريادة في االبحاث 

االبداعية, ومواكبة التقدم المعرفي والتكنولوجي الحديث, والسعي لالستقاللية في 

 .  والمالي واالداريالمستوى العلمي 
  

 القيم:
 بمجموعة من القيم التي تنشد تحقيقها, وتلتزم بتنفيذها:تلتزم جامعة النهرين 

 :السعي الى التميز المهني من خالل االلتزام بأرقى مقاييس التعليم  التميز

 والتعلم.

 :تحقيق الريادة واالصالة في البحث العلمي للوصول الى  الريادة واالبتكار

 وحلول مبتكرة.بدائل 

 :تعميق روح االنتماء الوطني الصادق ووضع المصلحة العامة فوق  االنتماء

المصالح الشخصية لدى اعضاء الهيئتين التدريسية واالدارية اضافة الى 

 الطلبة.

 :االلتزام بأعلى درجات الصدق والشفافية واالخالقيات المهنية مع  النزاهة

 وانب العمل كافة.جميع الجهات التي تتعامل معها في ج

 :العمل على تلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته وتقديم  المسؤولية المجتمعية

 متميزة تساهم في دفع عجلة التنمية االجتماعية.خدمات 

 :تشجيع العمل بروح الفريق الواحد ومشاركة جميع اطراف الجامعة  المشاركة

 الفاعلة في عملية صنع القرار واتخاذه.

  االلتزام بمباديء العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص في  والمساواة:العدل

التعامل مع الطلبة واعضاء الهيئتين التدريسية واالدارية دون تمييز او تفرقة 

 على اي اساس.

 :يز وتعز المهاراتدعم التعلم المستمر الذي يهدف الى تطوير  التعلم المستمر

 النمو المعرفي.
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 ول:الهدف األ

رات والمها ,لكون مهارات التفكير الناقدمستويات عالية من التأهيل يمطلبة ذوي  تخريج

سهام في اثراء المعرفة و قادرين لتطور العلمي , ومؤهلين مهنيا لإلالمهنية مواكبين  ل

 وتحقيق حياة مهنية ناجحة., جات السوقحاعلى تلبية 
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 االجراءات المبادرات

 مع قهاافوتو األكاديمية البرامج تحسين -2

 الطلبة بما يؤدي الى إكساب الدولية االتجاهات

 عصرنا والخبرات وفق متطلبات المهارات

 الحالي.

 
  وتحديث البرامج الدراسية الحالية ةمراجع -2

المناظرة في الجامعات   ومواءمتها مع االقسام

  .الدوليةو االقليمية

مواد دراسية تواكب متطلبات التطورالعلمي   استحداث -0

 واالتجاهات الدولية.

 سوق متطلبات يتناسب و البرامج بما استحداث وتطوير -3

 المجتمع. جاتحاالعمل و 

لجان  في الخاص الوزارات ومؤسسات القطاع  مشاركة -4

المعارف والمهارات  التي يحتاجها  لتطوير الكليات

 المتغيرة.  لمواكبة  متطلبات السوق ونالخريج

 .جات سوق العملحااستحداث اقسام وفروع علمية تلبي  -5

 

 .والتعلم التعليم لدعم حديثة  تقنيات ستعمالا -0

 .ذكية قاعات إنشاء  -2

انظمة الكترونية حديثة الدارة محتويات استعمال  -0

المكتبات وتوفير نسخ الكترونية من الدوريات والمراجع 

 .الرصينة

وتطوير المختبرات صيانة انشاء مختبرات جديدة و -3

 .القائمة

ادخال وسائل تكنولوجيا المعلومات تساعد على تطوير  -4

 .مهارات وقدرات الطلبة

 

 لمشاركة فيفي ا للطلبة فرصال إتاحة -3

 البحث العلمي و التعليم التجريبي. مجاالت

ل في المحاف لبةالتوجهات الحالية بمشاركة الط فعيلت -2

 .العلمية

علمية لبحوث طلبة  اقامة معارض ومؤتمرات -0

الدراسات العليا ومشاريع تخرج الطلبة للمراحل 

 .المنتهية

فرة في اجهزة المتواالستفادة من المختبرات واأل -3

المراكز البحثية لتدريب طلبة الدراسات العليا واجراء 

 .بحوثهم ومشاريع التخرج

ة التدريسية في انجاز  أاشراك الطلبة مع اعضاء الهي -4

 جانب تطبيقي .بحوث علمية ذات 

تطوير البرامج الفاعلة الستقطاب الطلبة االجانب من  -5

االعالن عن الزماالت الدراسية واالستفادة من  طريق

االتفاقيات الثنائية المعقودة مع الجامعات االجنبية 

الترويج للتخصصات الموجودة في  طريقوكذلك من 

 .الجامعة
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 المساعدةالكتب الكتب المنهجية , و تأمين -4

,والحقائب التعليمية االلكترونية والدوريات 

 .والمراجع الرصينة

 كتب منهجية حديثة. أمينت -2

 ةتشجيع تدريسيي الجامعة على تأليف كتب منهجي -0

 بمعايير دولية.

تفعيل دور المكتبة االلكترونية, ونشر ثقافة استخدامها  -3

 .لدى طالب الدراسات االولية والعليا

 .المواد الدراسية معنية حقائب تعليمية الكترو توزيع -4

 

اعلة انماط التعلم الف تضمين البرامج التعليمية -5

رص ف وذلك بتوسيعودمج التقنيات الحديثة,  

و كتابة  النقاش , والعمل في المختبرات ,

 .والعمل الجماعي التقارير,

 .اشراك الطلبة في الندوات وورش العمل والمحاضرات -2

 دورها في تطويرتفعيل عمل المنصات التعليمية ودعم  -0

 .عملية التعليم والتعلم

استحداث المناهج والمسارات التعليمية التي تتبنى  -3

 .البحث العلمي الىالتطبيق العلمي وتستند 

مهارات  على تركز لبةللط دراسية مهامستحداث ا -4

 .الجماعي والعمل التواصل

 تطوير فيالتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص  -5

 .الصيفيلية التدريب آ

 

 .زيادة برامج الدراسات العليا وتنوعها -2

فتح الدراسات العليا  السيما الدبلوم العالي التعاقدي في  -2

لتلبية متطلبات المجتمع واحتياجات   المراكز البحثية

 .سوق العمل

متداخلة او  العليا الدراسات تقديم مقررات وبرامج -0

 .الوطنية أالولوية ذات المجاالت في التخصصات متعددة

 البرامج لتحديد العمل سوق احتياجات دراسة -3

 .المطلوبة التخصصية

 

 بما الالصفية األنشطة وتطوير رعاية -7

 .ورغباتهم الطلبة وتطلعات يتناسب

 المختارة. اللجان بعض عضوية في الطلبة اشراك -2

 ظيماتوالتن األندية تشكيل في للمشاركة الطلبة تشجيع -0

 الكومبيوتر والمعلوماتية ونادي نادي مثل)  الطالبية

 بين والمسابقات البطوالت في و( وغيرها الشطرنج

 والدولية. اإلقليمية و العراقية الجامعات

 ةوالرياض والترفيه الثقافة مجاالت في برامج توفير -3

 والفن.
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 الهدف الثاني:
 

النتاج بحوث علمية معترف بها دوليا،  ،تشجيع حركة البحث العلمي 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية واثراء المعرفة االنسانية. واستثمارها في
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 االجراءات المبادرات

تشجيع حركة البحث العلمي النتاج بحوث  -2

علمية معترف بها دوليا, واستثمارها في 

واالجتماعية واثراء التنمية االقتصادية 

 ة.المعرفة االنساني

 
التعاون مع مؤسسات الدولة النجاز مشاريع عملية  -2

صلة باحتياجات تلك المؤسسات وتقديم  وبحثية ذات

 .المشورة لها في تنفيذ البرامج الخاصة بها

 لدعم المشاريع البحثية . التخصيص الماليزيادة  -0

في اقامة مختبرات ذات طبيعة صناعية وانتاجية  -3

 المراكز البحثية.

تطوير المراكز البحثية ودعمها بالمالكات الفنية  -4

تنشيط عملية تسويق البحث العلمي والحاجات المادية ل

رات الجامعة والوزا العالقات الثنائية بين تفعيلعبر 

 ة.المختلف

 

 

تشجيع المشاريع البحثية محليا ودوليا التي  -0

 .صالة المعرفيةتتميز باأل

تشجيع ودعم البحوث المنشورة في مجالت عالمية   -2

 .سكوباسضمن مستوعبات و أتمتلك معامل تأثير 

دارية للمشاركة في إتقديم دعم مادي وتسهيالت  -0

 .رصينة مؤتمرات دولية ذات سمعة 

تسهيل اجراءات الحصول على البعثات البحثية في  -3

 .جامعات دولية متميزة

 الشراكة والتعاون واتفاقيات مذكرات تفاهم توقيع -4

 .والعالمية المحلية مراكز األبحاث مع البحثي

 واالبتكار, التطبيقية البحوث إجراء على التركيز -5

 ذات المجاالت في معرفةالاستثمار  عملية وتعزيز

  بتوجيهات البرنامج الحكومي للدولة.  الصلة

 

توجيه مشاريع طلبة الدراسات العليا نحو  -3

 اجراء بحوث تطبيقية

 القضايا نحو مشاريع طلبة الدراسات العليا توجيه -2

 قطاعات مع االتصال قنوات فتح خالل المعاصرة من

  ة.الدول

 لعرض العليا الدراسات لطلبة سنوي مؤتمر إقامة -0

 .التنمية الصناعية والمجتمع بقضايا العالقة ذات األبحاث

فادة من الخبرات المهنية في مؤسسات الدولة اإل -3

وشركات القطاع الخاص لالشراف المشترك على 

القضايا التي مشاريع طلبة الدراسات العليا لمعالجة 

 .تواجه تلك المؤسسات

تشجيع مشاريع الدراسات العليا المشتركة مع المؤسسات  -4

الصناعية لتعزيز البحوث التطبيقية ذات االولوية 

 ونقل التكنولوجيا.الوطنية 
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استحداث وتطوير شراكات بحوث استراتيجية  -4

  .جات القطاعين العام والخاصحاتتوافق مع 

 

 .دعم البحوث المتميزة وتسويقها الى الجهات المختصة -2

عقد مؤتمرات وورش عمل تهدف الى فتح قنوات  -0

 .التعاون مع القطاعات العامة والخاصة

الصناعة  تطوير تسهم فيبحاث التطبيقية التي تشجيع األ -3

 .في العراق وسبل دعمها

دعم البحوث المتعددة التخصصات في المجاالت ذات  -4

 .االولوية الوطنية

ايجاد فرص للتعاون مع الشركات االجنبية العاملة في  -5

 .العراق واالستفادة منها

 

استحداث دوريات علمية ودعم الدوريات  -5

 .الحالية

في  الكليات والمراكز البحثية التي ليس  الدورياتاصدار  -2

 .دوريات لديها

لنشر في ا  على طلبة الدراسات العليا والتدريسيين تحفيز -0

 .دوريات الجامعة

دعم  الدوريات العلمية في  الجامعة بما يحقق التصنيف  -3

  .سكوباس وكالريفيت(مستوعبات الدولي لها )

 جامعات البحوث مع لجان عالمية من في تقويممشاركة ال -4

 .مرموقة
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 :الهدف الثالث
 

تعزيز دور الجامعة في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل التوسع في تحديد 

احتياجات المجتمع ومواكبة تطلعاته والتوسع في اقامة شراكات فعالة مع المؤسسات 

 االقتصادية واالجتماعية.
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 االجراءات المبادرات

تنظيم المبادرات والفعاليات لتحديد تطلعات  -2

المجتمع واحتياجات السوق التي يمكن 

 .للجامعة أن تسهم فيها

 
تشجيع الطلبة والتدريسيين على المشاركة في االعمال  -2

 .التطوعية التي تهدف الى تقديم خدمات للمجتمع

وتنويع برامجه زيادة دورات التعليم المستمر  -0

 وتوفير فرص التعليم عن بعد.

 أنشطة في والطلبة أعضاء هيأة التدريس مشاركة -3

 في معارفهم وخبراتهم لنشر اإلعالم, وسائل

 .المجتمع

افساح المجال لفئات المجتمع لإلفادة من الخدمات التي  -4

 تقدمها المكتبة المركزية ومكتبات كليات الجامعة.

 

ؤسسات متنوعة توقيع مذكرات تفاهم مع م -0

والتي ترغب في التعاون في المجاالت التي 

 يمكن للجامعة ان تسهم فيها.

التوسع في تقديم الخدمات االستشارية للمؤسسات  -2

المختلفة والقطاع الخاص من خالل المكاتب االستشارية 

. 

التوسع في تقديم خدمات طبية لمنتسبي الجامعة ولبعض  -0

فئات المجتمع واالستفادة من االجهزة الطبية المتوافرة 

 بالتعاون مع دوائر لتقديم الخدمات الطبيةوالمختبرات 

 وزارة الصحة.

التعاون مع المؤسسات ذات العالقة بتخصصات  -3

 تشكيالت الجامعة واقامة دورات تدريبية لمنتسبيها  مثل

 .)وزارة الخارجية, والتجارة, والصحة, وغيرها(

 

عقد الندوات األكاديمية للمجتمع واقامة  -3

 الندوات الموجهة للمجتمع.

 للجمهور العامة الموجهة والندوات محاضرات لا تنظيم -2

 طريق اإلنترنت. من أو الجامعي الحرم داخل سواء

 بالمجتمع الجامعة تربط التي التوعية مبادرات تشجيع  -0

ترشيد االستهالك, و ) مبادرات النزاهة , مثل ودعمها,

واالرشاد التربوي والنفسي وودعم  وحقوق االنسان

 .)وغيرها جهود حفظ التراث الطبيعي والثقافي 

 

توطيد العالقات مع خريجي جامعة النهرين  -4

 وتشجيع مشاركتهم في انشطة الجامعة.

 التواصل والتفاعل مع خريجي جامعة النهرين. -2

قاعدة بيانات لخريجي جامعة النهرين منذ  وسيعت -0

 تأسيسها.

االتصال الفعال مع جهات العمل لتوفير فرص عمل  -3

 لخريجي الجامعة.

 تنفيذ دراسات استقصائية عن خريجي النهرين. -4
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 إلى المعرفة يحّول فاعل ابتكار نظام إيجاد -5

 االجتماعية التنمية أجل من قيمة

 .واالقتصادية

 وأفكار أنشطة تطوير بهدف العلمية اقامةالملتقيات -2

 .المحلية البيئة من المتميزة النابعة العلمي البحث

اعداد دراسات بمشاركة  مسؤولين في الدولة تتناول  -0

مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي  من 

أجل رفع المستوى العلمي في الجامعات العراقية مثل 

معادلة الشهادات ,ومعايير قبول طلبة )تشريعات 

الدراسات العليا ,و واجبات اعضاء هيأة التدريس 

ومعايير تعيينهم, وقانون الخدمة الجامعية, واجور 

 االشراف والمحاضرات االضافية  وغيرها(.

 األعمال قطاعي من األعمال ورواد المبتكرين دعوة -3

 .لاألعما وريادة اإلبداع حول لعقد ندوات والصناعة

 

توفير الدعم والوعي الثقافي والوقائي  -2

 .والعالجي

اإلسعافات  والموظفين على تقديم خدمات  بةالطل  تدريب -2

  األولية.

التوسع في اعداد بوسترات والنشرات التثقيفية  -0

 .والتوجيهية

التوسع في اقامة المهرجانات الثقافية والفنية  -3

والرياضية ودعوة شرائح من المجتمع للمشاركة 

 .بها
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 الهدف الرابع:

 

 تعظيم الموارد المالية للجامعة.
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 االجراءات المبادرات

يادة  الموارد المالية الذاتية وتنويعها من ز -2

خالل تطوير واستثمار اجزاء من الحرم 

 الجامعي.

 
)مواقف استثمار اجزاء من الحرم الجامعي مثل  -2

السيارات, والمساحات الخضراء, او محطة وقود, 

وأكشاك , ومنافذ بيع لشركات القطاع الخاص, 

 وغيرها(.

زيادة عدد الطلبة على قناة التعليم الموازي والنفقة  -0

 الخاصة.

 زيادة عدد طلبة الدراسات العليا على النفقة الخاصة. -3

خلق فرص انتاجية في مرافق الجامعة وتحقيق مبيعات  -4

 الى تلك المنتجات. 

تأجير اجزاء من االقسام الداخلية بهدف تقديم خدمات  -5

للطلبة وبخاصة طلبة االقسام الداخلية  مثل)مكوى, 

 وحالقة, واسواق, وغيرها(.

استحداث برامج فعالة والتوسع في البرامج  -0

ارد مالية الحالية مما يؤدي الى تحقيق مو

 جديدة للجامعة.

استحداث برامج دراسات عليا تلبي حاجة السوق السيما  -2

 دراسة الدبلوم العالي التعاقدي .

 التوسع وتفعيل برامج التعليم المستمر. -0

تفعيل عمل المختبرات الهندسية والطبية والعلمية لتحقيق  -4

 موارد مالية للجامعة.

لعمل في تطوير االعمل على تطوير برامج تدريبية تساهم  -5

بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص وفئات المجتمع 

 المختلفة يراعى فيها حصول الجامعة على دخل مالي.

 

والتطبيقية  تسويق النتاجات العلمية -3

 واالستشارية.

 

التعاقد مع الشركات الصناعية والتجارية المحلية لتمويل  -2

 مشاريع التخرج لطلبة الدراسات العليا.

االقسام العلمية والتدريسيين مع الشركات تعاقد  -0

والمؤسسات في إجراء البحوث التطبيقية والنشاطات 

 العلمية لتحقيق موارد مالية.

التوسع في أعمال المكاتب االستشارية لتقديم خدمات  -3

للشركات واألفراد في القطاع الخاص وزيادة الموارد 

 المالية للجامعة.

راكز البحثية لتقديم العمل  في المختبرات والم تعزيز -4

الخدمات لشرائح المجتمع المختلفة والمؤسسات الوطنية 

من خالل بناء او استحداث مختبر مركزي يحوي افضل 

انواع االجهزة المختبرية التي بامكانها ان تعمل على 

 تعظيم الموارد المالية من خالل اجراء الفحوصات.

 استحداث المنح والدعم المالي للجامعة. -4

مصادر المنح والدعم المالي للجامعة من توفير  -2

المؤسسات الرسمية و شركات القطاع الخاص و رجال 

 العمال.

الحصول عن منح دراسية وفرص مشاركة في البرامج  -0

التدريبية المحلية والدولية  )مجانية( لمنتسبي الجامعة 

 بهدف تطوير مهاراتهم.
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 االجراءات المبادرات

تعزيز فعالية وكفاءة البنية التحتية  -2

والعمليات االدارية في الجامعة عن طريق 

 التكنولوجيا والتحول الرقمي.

 
 إجراءات التكنولوجية لتبسيط الفعال للوسائل االستعمال -2

 اإلداري والمالي. العمل

والمالية من خالل  اإلدارية المتابعة والرقابة نظم تطوير  -0

 الحديثة. التكنولوجية استعمال الوسائل

حفظ واسترجاع البيانات والمعلومات  من خالل  تطوير  -3

 حديثة  ومتنوعة. استعمال قواعد بيانات 

اجراء تعديالت مناسبة على الهيكل التنظيمي لرئاسة  -4

 وتشكيالتها , وبما يحقق الفعالية والترشيد.الجامعة  

العمل على  انجاز المعامالت وحفظ وتبادل البيانات  -5

 والوثائق الكترونيا.

 تنشيط المواقع االلكترونية للجامعة والكليات. -2

تطوير استراتيجيات جذب المالكات البشرية  -0

 .الرائدة والتخصصات النادرة 

المتقاعدين في االستفادة من خبرات االساتذة  -2

 التخصصات النادرة للعمل كأستاذ متمرس.

في التخصصات  تمديد ألساتذة الجامعة المتميزينال -0

 النادرة.

اقامة المحاضرات الفديوية مع التدريسيين المغتربين  -3

 واالجانب.

 

تشجيع منتسبي الجامعة على تطوير  -3

 مهاراتهم الفنية واالدارية.

الهيئتين االدارية و تطوير آلية تقديم أداء أعضاء  -2

 التدريسية  وبيان انجازاتهم السنوية.

تطوير وتنفيذ برامج تدريب شاملة وفقا الحتياجات العمل  -0

 الفعلية لرفع كفاءة األداء.

بالخطة  منتسبي الجامعة لدى الوعي تعزيز -3

تنفيذ  عمليات في وإشراكهم للجامعة, االستراتيجية

 بوحداتهم. الخاصة الخطة

الجودة الشاملة واالعتماد االكاديمي بين نشر ثقافة  -4

 منتسبي الجامعة والطلبة.

اتاحة الفرص ألعضاء هيأة التدريس المتميزين ) من  -5

 حملة شهادة الماجستير( للحصول على شهادة الدكتوراه.

 

 تطوير المباني والبنى التحتية. -4

 مبان   بإضافة لمباني الجامعة , الرئيسية الخطة تحديث -2

 المتوقع والنمو يتماشى بما أكبر, استيعابيةقدرات  ذات

  الطلبة في الجامعة. لعدد

 والموظفين. بةللطل السيارات مواقف عدد زيادة -0

 تجديد المباني القائمة وصيانتها. -3

والفنية  وصيانة مرافق االنشطة الرياضية تطوير -4

للطلبة  والثقافية لمواكبة التغيرات الحديثة والخدمات

 والموظفين.

الدولية, وتحديث  المعايير إلى استحداث مختبرات ترقى -5

 المختبرات القائمة حاليا.
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 التوسع في استعمال تكنولوجيا المعلومات. -5

استعمال تكنولوجيا المعلومات في األعمال االدارية  -1

)اتمتة اي حوسبة عمليات الدوائر االدارية واالرشفة 

ي فالحاسوبية وتفعيل استعمال البريد االلكتروني 

 المراسالت االدارية(.

استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية  -2

)استعمال برمجيات العرض في المحاضرات واالهتمام 

ببناء مكتبة  الكترونية وتطوير موقع الجامعة 

 االلكتروني(.

استعمال تكنولوجيا المعلومات في البوابة االلكترونية  -3

ودوريات الجامعة )نشر معلومات وافية عن الجامعة 

وواالبحاث العلمية للتدريسيين و والسيرة الذاتية 

 وغيرها(.

 استحداث موقع للتعليم االلكتروني المساندة للمقررات. -4

استعمال الوسائل االلكترونية في التواصل بين الطلبة  -5

 والتدريسيين.
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