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: : آلمة السيد رئيس الجامعة   آلمة السيد رئيس الجامعة   
بسم اهللا الرحمن الرحيم     بسم اهللا الرحمن الرحيم     

لعلها التجربة  لعلها التجربة  ، ، ان اعداد خطة ستراتيجية عشرية لتنمية جامعه بابل وحماية بيئتها                ان اعداد خطة ستراتيجية عشرية لتنمية جامعه بابل وحماية بيئتها                
وهي اللبنة االولى في طريق التخطيط      وهي اللبنة االولى في طريق التخطيط      ، ، الريادية على مستوى جامعات العراق      الريادية على مستوى جامعات العراق      

ء الكامل   ء الكامل   للمستقبل باسلوب تشارآي مع متخذي القرار في الجامعه من اجل االرتقا           للمستقبل باسلوب تشارآي مع متخذي القرار في الجامعه من اجل االرتقا           
..بجامعتنا بجامعتنا 

جيات جيات تتعهد الجامعة بتنفيذ ما ورد في هذه الوثيقة من رؤى وأهداف وستراتي               تتعهد الجامعة بتنفيذ ما ورد في هذه الوثيقة من رؤى وأهداف وستراتي               ، ، وعليه  وعليه  
 . .20202020ومشاريع غايتها الوصول الى جامعة عالمية بحدود عام           ومشاريع غايتها الوصول الى جامعة عالمية بحدود عام           

في العراق   في العراق   ندعو من اهللا ان يجعلها بذرة متواضعة في تطوير بنى التعليم العالي          ندعو من اهللا ان يجعلها بذرة متواضعة في تطوير بنى التعليم العالي          
. . وتزدهر وتنمو في ظل عراقنا الجديد          وتزدهر وتنمو في ظل عراقنا الجديد          

نبيل هاشم االعرجي  نبيل هاشم االعرجي  . . دد..اا
رئيس الجامعة  رئيس الجامعة  
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التحليل اإلستراتيجي            
SWOT Analysis



 للجامعة   للجامعة  SWOTSWOTتحليل  تحليل  

نقاط القوة    نقاط القوة    
اسات العليا       اسات العليا       الحداثة والتنوع للبرامج الدراسية في مرحلتي الدراسة االولية والدر                   الحداثة والتنوع للبرامج الدراسية في مرحلتي الدراسة االولية والدر                   

الجودة  لسمعة الخريجين           الجودة  لسمعة الخريجين             
))نسبة آبيرةنسبة آبيرة((تطور وحداثة المختبرات وتجهيزاتها       تطور وحداثة المختبرات وتجهيزاتها         

القرب النسبي لمواقع  الجامعة عن الخدمات  وأماآن الترفية والتسوق                             القرب النسبي لمواقع  الجامعة عن الخدمات  وأماآن الترفية والتسوق                             
    وجود  البرامج الموجهة للطلبة الجدد              وجود  البرامج الموجهة للطلبة الجدد              



 للجامعة   للجامعة  SWOTSWOTتحليل  تحليل    

نقاط الضعف   نقاط الضعف   
..أعضاء هيئة التدريس      أعضاء هيئة التدريس      تأهيل تأهيل ضعف برامج  ضعف برامج  

%).%).5050((عدم التكامل  للبنية التحتية          عدم التكامل  للبنية التحتية          
. . محدودية  التميز للبحث العلمي محليًا وإقليمياً               محدودية  التميز للبحث العلمي محليًا وإقليمياً               

..ة منتجةة منتجةمحدودية االمتداد والتوسع للحرم الجامعي بما  يسمح بأن تكون الجامع                       محدودية االمتداد والتوسع للحرم الجامعي بما  يسمح بأن تكون الجامع                       
ضعف االنشطة الخاصة بجودة البيئة في  الجامعة             ضعف االنشطة الخاصة بجودة البيئة في  الجامعة             



 للجامعة   للجامعة  SWOTSWOTتحليل  تحليل    
دوليا   دوليا   ضعف المساهمة في الجهود المبذولة لحماية البيئة واستدامتها محليا و                    ضعف المساهمة في الجهود المبذولة لحماية البيئة واستدامتها محليا و                    

..محدودية النشاطات الترويجية والتسويقية         محدودية النشاطات الترويجية والتسويقية         
عدم وجود  البرامج الموجهة للطلبة العرب واألجانب                     عدم وجود  البرامج الموجهة للطلبة العرب واألجانب                     

. . ضعف العالقة  مع القطاعين العام والخاص                      ضعف العالقة  مع القطاعين العام والخاص                      

    ..ضعف العالقة  مع مراآز البحوث والمؤسسات األآاديمية العالمية                     ضعف العالقة  مع مراآز البحوث والمؤسسات األآاديمية العالمية                     



 للجامعة   للجامعة  SWOTSWOTتحليل  تحليل    

الفرص  الفرص  
..النسبة العالية للنمو السكاني في  العراق والوطن العربي                     النسبة العالية للنمو السكاني في  العراق والوطن العربي                     

..ربيةربيةالنسبة العالية لإلقبال على التعليم العالي  في العراق  والدول الع                                النسبة العالية لإلقبال على التعليم العالي  في العراق  والدول الع                                
. .  الحالة الجيدة لألمن و بيئة المجتمع المحلي                   الحالة الجيدة لألمن و بيئة المجتمع المحلي                  

) .) .بهبه    الباسالباس((وجود  الدعم المالي الحكومي للجامعات الرسمية                      وجود  الدعم المالي الحكومي للجامعات الرسمية                      
األخرى داخل وخارج       األخرى داخل وخارج       تشابهه البرامج والمجاالت الدراسية  مع  تلك الموجودة في الجامعات                        تشابهه البرامج والمجاالت الدراسية  مع  تلك الموجودة في الجامعات                        

. . العراق   العراق   



 للجامعة   للجامعة  SWOTSWOTتحليل  تحليل  

المخاطر المخاطر 
. . اق  اق  البدء بإنشاء جامعات خاصة في الدول المجاورة وفتح فروع لها في العر                            البدء بإنشاء جامعات خاصة في الدول المجاورة وفتح فروع لها في العر                            

ندرة وجود الجهات  المانحة  المحلية والدولية                   ندرة وجود الجهات  المانحة  المحلية والدولية                   
ضعف المستوى العام للوعي البيئي لشرائح المجتمع              ضعف المستوى العام للوعي البيئي لشرائح المجتمع              



رؤية الجامعةرؤية الجامعة  

 من خالل التواصل              من خالل التواصل             20202020 نحو جامعة عالمية بحلول عام            نحو جامعة عالمية بحلول عام           نتطلع  نتطلع    
في المعرفة والتكامل في المنهج والرصانة في الهيكل                       في المعرفة والتكامل في المنهج والرصانة في الهيكل                       

و ضمن      و ضمن       , ,والتنافس في التنمية والتشارك في حماية البيئة                       والتنافس في التنمية والتشارك في حماية البيئة                       
إطار من القيم الثقافية واالجتماعية واألخالقية التي تسود                            إطار من القيم الثقافية واالجتماعية واألخالقية التي تسود                            

، وبما يسهم في         ، وبما يسهم في          بأجياله الحالية و المستقبلية              بأجياله الحالية و المستقبلية             المجتمع  المجتمع  
وأهداف األلفية للقرن الواحد            وأهداف األلفية للقرن الواحد            تحقيق التنمية المستدامة             تحقيق التنمية المستدامة             

. . والعشرين     والعشرين     



..الريادة في خدمة المجتمع عبر تميز ثقافي وعلمي وبحثي     الريادة في خدمة المجتمع عبر تميز ثقافي وعلمي وبحثي     
. .  المنافسة محليًا ودوليًا        المنافسة محليًا ودوليًا       تخريج آوادر علمية مؤهلة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل وقادرة على         تخريج آوادر علمية مؤهلة تلبي متطلبات وحاجات سوق العمل وقادرة على         

،والقيم الرفيعة، وتنمية شخصيته      ،والقيم الرفيعة، وتنمية شخصيته      تزويد الطالب بأصول المعرفة الحديثة وطرائق البحث العلمي المتقدمة         تزويد الطالب بأصول المعرفة الحديثة وطرائق البحث العلمي المتقدمة         
. . عمل الجماعي والمنافسة محليا ودولياً       عمل الجماعي والمنافسة محليا ودولياً       بما يجعله قادرا على االبتكار والتحدي والقيادة والتعلم الذاتي وال        بما يجعله قادرا على االبتكار والتحدي والقيادة والتعلم الذاتي وال        

ها للتقويم الدوري وفقا         ها للتقويم الدوري وفقا         تطوير المناهج الدراسية وتحديثها في ضوء االتجاهات المعاصرة وإخضاع         تطوير المناهج الدراسية وتحديثها في ضوء االتجاهات المعاصرة وإخضاع         
..لمعايير الجودة العالمية مع مراعاة الظروف المحلية     لمعايير الجودة العالمية مع مراعاة الظروف المحلية     

 المحلية والدولية وتأصيل دور      المحلية والدولية وتأصيل دور     تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات           تحقيق التميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي على المستويات           
. . الجامعة نحو ترقية المعارف النظرية والتطبيقية    الجامعة نحو ترقية المعارف النظرية والتطبيقية    

المساهمة الفاعلة في جهود حماية البيئة واستدامتها محليا ودوليا             المساهمة الفاعلة في جهود حماية البيئة واستدامتها محليا ودوليا             
. . بالجامعة  بالجامعة  توفير وتعزيز مستلزمات البنية التحتية      توفير وتعزيز مستلزمات البنية التحتية      

..ةةتنمية وتطوير القدرات والموارد العلمية والبحثية واإلدارية بالجامع     تنمية وتطوير القدرات والموارد العلمية والبحثية واإلدارية بالجامع     
. .  آليات ومراآز الجامعة واإلعداد لتخصصات مستقبلية           آليات ومراآز الجامعة واإلعداد لتخصصات مستقبلية          بهابهاتدعيم التخصصات التي تتميز    تدعيم التخصصات التي تتميز    

 المجتمع المختلفة والمساهمة في         المجتمع المختلفة والمساهمة في        تدعيم المراآز والوحدات البحثية لتقديم خدماتها االستشارية لمؤسسات      تدعيم المراآز والوحدات البحثية لتقديم خدماتها االستشارية لمؤسسات      
دية بين الجامعة وأعضاء هيئتها        دية بين الجامعة وأعضاء هيئتها        حل مشكالته وتقديم الرؤى في القضايا المحلية والدولية وفق أسس تعاق            حل مشكالته وتقديم الرؤى في القضايا المحلية والدولية وفق أسس تعاق            

..التدريسية والجهات المستفيدة    التدريسية والجهات المستفيدة    
.  .  االهتمام بالتعليم المستمر لشرائح المجتمع المختلفة وتطوير اساليبه          االهتمام بالتعليم المستمر لشرائح المجتمع المختلفة وتطوير اساليبه          

المجتمع وعلى المستويين المحلى         المجتمع وعلى المستويين المحلى         تدعيم التعاون بين الجامعة والجامعات األخرى ومراآز البحث العلمي ب         تدعيم التعاون بين الجامعة والجامعات األخرى ومراآز البحث العلمي ب         
. . والدوليوالدولي

 الجامعة  الجامعة رسالةرسالة  



الغايات المستقبلية للجامعة الغايات المستقبلية للجامعة 

 .  . توحيد وتجذ ير الثقافة المؤسسية المنبثقة من رؤية الجامعة ورسالتها           توحيد وتجذ ير الثقافة المؤسسية المنبثقة من رؤية الجامعة ورسالتها           في في أن تكون الجامعة رائدة   أن تكون الجامعة رائدة   
 طلبة البلد والطلبة  العرب واألجانب       طلبة البلد والطلبة  العرب واألجانب      أن تكون الجامعة رائدة  في تهيئة البيئة الجامعية التي تلبي تطلعات         أن تكون الجامعة رائدة  في تهيئة البيئة الجامعية التي تلبي تطلعات         

. . وأخالقيا وسلوآياً    وأخالقيا وسلوآياً    علميا    علميا    وتعزز النشاطات الطالبية وترقى بمستوى تفكير الطلبة        وتعزز النشاطات الطالبية وترقى بمستوى تفكير الطلبة        
  تطوير معايير أدائية لقياس المستوى العلمي والتطبيقي لطالب                تطوير معايير أدائية لقياس المستوى العلمي والتطبيقي لطالب               اعتماد  و  اعتماد  و أن تكون الجامعة قادرة على   أن تكون الجامعة قادرة على   

. .  البرامج والمجاالت األآاديمية   البرامج والمجاالت األآاديمية  الجامعة  من خالل تحقيق معايير االعتماد العالمية للجامعات في جميع          الجامعة  من خالل تحقيق معايير االعتماد العالمية للجامعات في جميع          
للحصول على مرآز مرموق بين     للحصول على مرآز مرموق بين     ان تحصل الجامعة على شهادة االعتماد الدولية لجودة التعليم والسعي         ان تحصل الجامعة على شهادة االعتماد الدولية لجودة التعليم والسعي         

الجامعات العالمية     الجامعات العالمية     
 ربط  ربط من خاللمن خالللوبة للخريجين   لوبة للخريجين   أن تكون الجامعة رائدة من حيث الترآيز على التخصصات والمهارات المط         أن تكون الجامعة رائدة من حيث الترآيز على التخصصات والمهارات المط         

وق العمل وبما يزيد من القدرة   وق العمل وبما يزيد من القدرة   برامج البكالوريوس والدراسات العليا آمًا ونوعًا بمتطلبات وحاجات س                برامج البكالوريوس والدراسات العليا آمًا ونوعًا بمتطلبات وحاجات س                
. . التنافسية لهم    التنافسية لهم    

ل على تنمية المشارآة والتعاون مع           ل على تنمية المشارآة والتعاون مع           أن تكون الجامعة رائدة من حيث التميز في البرامج البحثية  التي تعم     أن تكون الجامعة رائدة من حيث التميز في البرامج البحثية  التي تعم     
.  .   المحلى والدولي   المحلى والدولي  المؤسسات والمراآز التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع على المستوى             المؤسسات والمراآز التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع على المستوى             

. . لحالية والمستقبلية     لحالية والمستقبلية     أن تكون الجامعة رائدة في اآتساب ثقة المجتمع ومؤسساته بمخرجاتها ا         أن تكون الجامعة رائدة في اآتساب ثقة المجتمع ومؤسساته بمخرجاتها ا         
ماية البيئة واستدامتها محليا ودوليا        ماية البيئة واستدامتها محليا ودوليا         أن تكون الجامعة رائدة في المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة لح        أن تكون الجامعة رائدة في المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة لح       

..
ها من خالل مضاعفة األنفاق على         ها من خالل مضاعفة األنفاق على         أن تكون الجامعة متطورة من حيث االستثمار األمثل لمواردها وإمكانات      أن تكون الجامعة متطورة من حيث االستثمار األمثل لمواردها وإمكانات      

ع المستجدات العلمية   ع المستجدات العلمية   مشاريع البحوث العلمية األساسية والتطبيقية خاصة تلك التي تتواآب م           مشاريع البحوث العلمية األساسية والتطبيقية خاصة تلك التي تتواآب م           
دة اإليرادات وضبط النفقات في جميع       دة اإليرادات وضبط النفقات في جميع       والتكنولوجية وتساهم في تشجيع اإلبداع واالبتكار والتميز وآذلك زيا         والتكنولوجية وتساهم في تشجيع اإلبداع واالبتكار والتميز وآذلك زيا         

..المجاالت وتحقيق االعتماد الكامل على الذات      المجاالت وتحقيق االعتماد الكامل على الذات      



الستراتيجيات المختارة        الستراتيجيات المختارة        
  .  .توحيد وتجذ ير الثقافة المؤسسية المنبثقة من رؤية الجامعة ورسالتها          توحيد وتجذ ير الثقافة المؤسسية المنبثقة من رؤية الجامعة ورسالتها            
 واألجانب وتعزز النشاطات الطالبية        واألجانب وتعزز النشاطات الطالبية       تهيئة البيئة الجامعية التي تلبي تطلعات طلبة البلد والطلبة  العرب          تهيئة البيئة الجامعية التي تلبي تطلعات طلبة البلد والطلبة  العرب            

..أخالقيًا وسلوآياً      أخالقيًا وسلوآياً      علميا علميا وترقى بمستوى تفكير الطلبة     وترقى بمستوى تفكير الطلبة     
 الجامعة  من خالل تحقيق معايير     الجامعة  من خالل تحقيق معايير    اعتماد وتطوير معايير أدائية لقياس المستوى العلمي والتطبيقي لطالب             اعتماد وتطوير معايير أدائية لقياس المستوى العلمي والتطبيقي لطالب             

االعتماد العالمية للجامعات في جميع البرامج والمجاالت األآاديمية         االعتماد العالمية للجامعات في جميع البرامج والمجاالت األآاديمية         
والعمل على اعتماد نظم فعاله للتقويم في آل المجاالت             والعمل على اعتماد نظم فعاله للتقويم في آل المجاالت             ،، السعي على استمرار تحسين اإلنتاجية واألداء     السعي على استمرار تحسين اإلنتاجية واألداء    

األآاديمية واإلدارية والمالية لتحقيق مضامين الجودة الشاملة       األآاديمية واإلدارية والمالية لتحقيق مضامين الجودة الشاملة       
 ربط برامج الدراسات االولية    ربط برامج الدراسات االولية   من خاللمن خاللالترآيز على التخصصات والمهارات المطلوبة للخريجين         الترآيز على التخصصات والمهارات المطلوبة للخريجين         

 من القدرة التنافسية لهم     من القدرة التنافسية لهم    والدراسات العليا آمًا ونوعًا بمتطلبات وحاجات سوق العمل وبما يزيد              والدراسات العليا آمًا ونوعًا بمتطلبات وحاجات سوق العمل وبما يزيد              
رية لمواجهة احتياجات االقتصاد    رية لمواجهة احتياجات االقتصاد    تنفيذ البرامج واآلليات الالزمة لتنويع مهارات القوى العاملة الضرو           تنفيذ البرامج واآلليات الالزمة لتنويع مهارات القوى العاملة الضرو           

ين في االعتبار المحافظة على     ين في االعتبار المحافظة على     المحلي ليتفاعل مع تطورات االقتصاد العالمي القائم على المعرفة آخذ               المحلي ليتفاعل مع تطورات االقتصاد العالمي القائم على المعرفة آخذ               
هويتنا العربية واإلسالمية    هويتنا العربية واإلسالمية    

 مع المؤسسات والمراآز التعليمية         مع المؤسسات والمراآز التعليمية        التميز في البرامج البحثية  التي تعمل على تنمية المشارآة والتعاون        التميز في البرامج البحثية  التي تعمل على تنمية المشارآة والتعاون        
والبحثية ومؤسسات المجتمع على المستوى المحلى والدولي           والبحثية ومؤسسات المجتمع على المستوى المحلى والدولي           

بهبهفعيل اإلستراتيجية الخاصة    فعيل اإلستراتيجية الخاصة    دعم البحث العلمي والدراسات العليا وتوفير اإلمكانات الالزمة له وت           دعم البحث العلمي والدراسات العليا وتوفير اإلمكانات الالزمة له وت           
خاص لتطوير هذه البرامج   خاص لتطوير هذه البرامج   التوسع في برامج التعليم المستمر وتبني مفهوم الشراآة مع القطاع ال          التوسع في برامج التعليم المستمر وتبني مفهوم الشراآة مع القطاع ال          

وتقديمها  وتقديمها  
على مشاريع البحوث العلمية        على مشاريع البحوث العلمية        االستثمار األمثل لموارد وإمكانات الجامعة من خالل مضاعفة األنفاق          االستثمار األمثل لموارد وإمكانات الجامعة من خالل مضاعفة األنفاق          

لتكنولوجية وتساهم في تشجيع         لتكنولوجية وتساهم في تشجيع         األساسية والتطبيقية خاصة تلك التي تتواآب مع المستجدات العلمية وا          األساسية والتطبيقية خاصة تلك التي تتواآب مع المستجدات العلمية وا          
جميع المجاالت وتحقيق االعتماد    جميع المجاالت وتحقيق االعتماد    اإلبداع واالبتكار والتميز وآذلك زيادة اإليرادات وضبط النفقات في      اإلبداع واالبتكار والتميز وآذلك زيادة اإليرادات وضبط النفقات في      

. . الكامل على الذات   الكامل على الذات   
المساهمة الفاعلة في معالجة قضايا المجتمع الملحة           المساهمة الفاعلة في معالجة قضايا المجتمع الملحة           

. . يا ودوليا   يا ودوليا   المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة لحماية البيئة واستدامتها محل          المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة لحماية البيئة واستدامتها محل          
ة على المستوى المحلي      ة على المستوى المحلي      تفعيل مبدأ الشرآة مع الجامعات والقطاعات الحكومية واألهلية والخاص            تفعيل مبدأ الشرآة مع الجامعات والقطاعات الحكومية واألهلية والخاص            

واإلقليمي والعالمي بما يخدم أهداف الخطة     واإلقليمي والعالمي بما يخدم أهداف الخطة     



وصف حالة النجاح   وصف حالة النجاح   
ية لدى الطلبة للدراسة فيها       ية لدى الطلبة للدراسة فيها       أن تصبح جامعة بابل رائدة في آافة برامجها وبما يجعلها تحتل االولو       أن تصبح جامعة بابل رائدة في آافة برامجها وبما يجعلها تحتل االولو       

.  .  محليا وعالميا     محليا وعالميا     
QAAQAAلبريطانية العالمية    لبريطانية العالمية    حصول الجامعة على شهادة التأهيل بجودة التعليم من منظمة التأهيل  ا            حصول الجامعة على شهادة التأهيل بجودة التعليم من منظمة التأهيل  ا            

Quality Assurance Agency)Quality Assurance Agency)((
ا تتاح له االولوية  من فرص      ا تتاح له االولوية  من فرص      أن يكون خريج الجامعة محل تقدير وثقة المجتمع ومؤثرًا في تنميته بم    أن يكون خريج الجامعة محل تقدير وثقة المجتمع ومؤثرًا في تنميته بم    

.  .  العملالعمل
ع وبما يزيد من حجم   ع وبما يزيد من حجم   أن تكون مخرجات الجامعة األخرى آالخدمات االستشارية محل ثقة المجتم       أن تكون مخرجات الجامعة األخرى آالخدمات االستشارية محل ثقة المجتم       

.  .  الطلب عليها    الطلب عليها    
تها محليا ودوليا    تها محليا ودوليا    ان تزداد مساهمة الجامعة في الجهود المبذولة لحماية البيئة واستدام       ان تزداد مساهمة الجامعة في الجهود المبذولة لحماية البيئة واستدام       

.. ان تحقق الجامعة  االعتماد الكامل على الذات      ان تحقق الجامعة  االعتماد الكامل على الذات     
لمجتمع لإلسهام في التنمية        لمجتمع لإلسهام في التنمية        أن تحقق الجامعة الشراآة اإلستراتيجية الرائدة مع مؤسسات وقطاعات ا        أن تحقق الجامعة الشراآة اإلستراتيجية الرائدة مع مؤسسات وقطاعات ا        

: : وصوَال إلى مجتمع قائم على المعرفة من خالل        وصوَال إلى مجتمع قائم على المعرفة من خالل        
تزايد في الدراسات والبحوث واالستشارات    تزايد في الدراسات والبحوث واالستشارات                                                                                                
تزايد في الندوات والدورات العلمية في مجال تميزها      تزايد في الندوات والدورات العلمية في مجال تميزها                                                                                                  
 ورش األعمال   ورش األعمال    تزايد في تزايد في                                                                                             



مشاريع على مستوى الجامعة   مشاريع على مستوى الجامعة   

المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى                           المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل السنة األولى                           --ا ا           
))20202020--20102010((ضمن الخطة   ضمن الخطة   

 تطوير الخبرات والمؤهالت العلمية للتدريسيين                تطوير الخبرات والمؤهالت العلمية للتدريسيين               --11
 تطوير وسائل النقل الجامعي للطلبة والمنتسبين              تطوير وسائل النقل الجامعي للطلبة والمنتسبين             --22
 إطالق مشروع تحديد استعماالت االرض لمواقع الجامعة                   إطالق مشروع تحديد استعماالت االرض لمواقع الجامعة                  --33
 إعادة تأهيل شبكة المجاري ومحطة المعالجة في الجامعة                     إعادة تأهيل شبكة المجاري ومحطة المعالجة في الجامعة                    --44



مشاريع على مستوى الجامعة   مشاريع على مستوى الجامعة   

المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات                           المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل الثالث سنوات                           --ب ب         
))20202020--20102010((ضمن الخطة   ضمن الخطة   

 إنشاء دار طباعه نشر       إنشاء دار طباعه نشر      --11
 تطوير وسائل اإليضاح وعرض المادة العلمية             تطوير وسائل اإليضاح وعرض المادة العلمية            --       2       2
 إنشاء مجمع ترفيهي طالبي متكامل       إنشاء مجمع ترفيهي طالبي متكامل      --       3       3
))مؤتمرات وفعاليات علميه         مؤتمرات وفعاليات علميه         (  (   انشاءمجمع ثقافي متعدد اإلغراض           انشاءمجمع ثقافي متعدد اإلغراض          --       4       4
غراض زراعية    غراض زراعية     إطالق مشروع تشجير وتجميل أراضي الجامعة واستغالل ما امكن منها إل                  إطالق مشروع تشجير وتجميل أراضي الجامعة واستغالل ما امكن منها إل                 --       5       5

انتاجية انتاجية 
الحصى   الحصى    تحسين نوعية الطرق داخل الجامعة وتبليطها واآساء الممرات بالحجر و                         تحسين نوعية الطرق داخل الجامعة وتبليطها واآساء الممرات بالحجر و                        --       6       6
 إنشاء مشروع فصل وتدوير مخلفات الجامعة              إنشاء مشروع فصل وتدوير مخلفات الجامعة             --       7       7
جيةجيةإنشاء مشروع  إنتاج مياه الشرب النقية  لخدمة الجامعة وإلغراض إنتا                     إنشاء مشروع  إنتاج مياه الشرب النقية  لخدمة الجامعة وإلغراض إنتا                     --       8       8



مشاريع على مستوى الجامعة   مشاريع على مستوى الجامعة   

المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات                           المشاريع ذات األولوية المطلوبة خالل العشرة سنوات                           --ج ج           
))20202020--20102010((ضمن الخطة   ضمن الخطة   

 تأسيس مشروع األعراف الجامعية           تأسيس مشروع األعراف الجامعية          --11
تأسيس مرآز للتطوير اإلداري      تأسيس مرآز للتطوير اإلداري      22--
 إنشاء مستشفى جامعي     إنشاء مستشفى جامعي    --33
 إنشاء دور إلغراض اإليجار واالستثمار           إنشاء دور إلغراض اإليجار واالستثمار          --44
))استخدام التكنولوجيا النظيفة بيئيا           استخدام التكنولوجيا النظيفة بيئيا           (( إطالق مشروع تخضير مختبرات وورش الجامعة           إطالق مشروع تخضير مختبرات وورش الجامعة          --55



شـكرًا لحسـن استماعكم   شـكرًا لحسـن استماعكم   


