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 جامعة الفرات االوسط التقنية 

 وحدة التنمية المستدامة  

 الموضوع / تقرير لجنة التنمية المستدامة الفرعية

 31/12/2021---------- 1/1للفترة من 

 كوفة/  كلية التقنيات الصحية والطبيةاسم التشكيل //  

 التالية  االموريتضمن التقرير 

  المنتسبين 

 عدد المنتسبين

  في التشكيل  من كل الفئاتالمنتسبين 
84 

 المتقاعدين 
1 

  37 االناث 47الذكور 

 عدد االناث في مناصب التشكيل

 مسؤول شعبة 
5 

 رئيس قسم
 ال يوجد

 معاون عميد 
 ال يوجد

 عميد 
1 

 

   //  دعم المنتسبين من : اوال

 مكافئات

  -(    88عقود) –(    27)اداريين –(    29(   ، فنيين)11)تدريسين   -

 ( .203(     المجموع )6اخرى ) -(   42)اجراء يوميين 

       2021( الف  دينار عراقي  غير موزعة لسنة  865564) يوجد مبلغ قدره :  حوافز 

 اجراء يوميين  -عقود  –   اداريين -  فنيين  -تدريسين                       

اجراء  -( 34عقود)– (  45)اداريين -(   136فنيين)-(   99)تدريسين           كتب الشكر

 (49)يوميين 

اداريين  --)ال يوجد(   فنيين -    )ال يوجد(   تدريسين     التكريم  بتثمين  الجهود  للمتميزين

  )ال يوجد(   اجراء يوميين --)ال يوجد(   عقود  –)ال يوجد(   

 )ال يوجد(    أي انشطة اخرى لدعم المنتسبين .

 تكريم الباحثين 

  (1)كتب الشكر                      



2 
 

 )ال يوجد(   المكافئات المالية                       

 تكريم المتقاعدين  

 )ال يوجد(   كتب الشكر                      

 )ال يوجد(   المكافئات المالية                      

 مساعدات مالية لبعض  المنتسبين

 )ال يوجد(   حاالت مرضية                          

 )ال يوجد(   حاالت انسانية                          

 الطلبة 

 عدد الطلبة

الطلبة في الدراسة  الكلي 
 االولية 

 الطلبة في الدراسات  العليا
 ماجستير      دكتوراة 

994 973 21    

 ثانيا //  دعم الطلبة 

 مكافئات مالية 

 (   2)كتب شكر  -

 )ال يوجد(   تكريم الطلبة االوائل  -

اقامة المهرجانات  الفنية والرياضية  واالدبية  لرعاية وتشجيع مواهب الطلبة وتنمية  -

 (   11) .من خالل  وحدات النشاطات الالصفية  مهاراتهم 

اقامة الدورات والورش التوعوية لمشاكل متفشية في المجتمع او ظواهر غير صحية  -

 (4).كالتدخين 

 (   2)هدايا عينية متعففين وذوي االحتياجات الخاصة بمساعدات مالية اوالطلبة ال  -

مساعدة الطلبة على حل بعض المشاكل او تجاوز بعض العراقيل التي تؤثر عليهم  -

توجد لجنة ) .وحدات االرشاد النفسي في كل تشكيل  طريق خالل فترة دراستهم عن 

 (   مشكلة في كل قسم )لجنة االرشاد التربوي والنفسي(

 (   1)انشطة التعاون العلمي المنفذة في التشكيل  -

 

ومنح مكافئات للطلبة الفائزين  سفرات علمية) أي انشطة اخرى عن دعم الطلبة . -

 (   والمتميزين في االنشطة الرياضية

 دعم المجتمع  //  اثالث

ال ) ( والتأهيلبمجاالت تخصصية متعددة) شعبة التوظيف  الخريجيندورات للطلبة  -

 (يوجد
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 (   40) ورش عمل  لتعليم مهارات واكساب خبرات مهنية لشرائح من المجتمع . -

 (   7) المتعففةتوزيع سالت غذائية لمساعدة العوائل  -

 (   1) لدور المسنين وااليتام .تقديم مساعدات مالية وعينية   -

تقديم خدمات صحية مجانية من قبل الكليات والمعاهد  الطبية لذوي االحتياجات  -

 (   1) الصناعية ( كاألطرافالخاصة ) 

والقرى واالحياء لذوي القيام بحمالت تطوعية لتقديم المساعدات الطبية لبعض المدارس  -

 (   3حمالت عدد  ) الدخل المحدود .

 (   شخص  34 ) يل االجراء اليوميين بشكل مستمر او مؤقت .تشغ  -

)عقود  تشغيل االشخاص بعقود كمحاضرين او موظفين في تشكيالت الجامعة  كافة . -

   ( 12، محاضرين خارجيين عدد 34عدد 

 نشاط التشكيل في مساعدة الخريجين في الحصول على فرص عمل في سوق العمل . -

 )ال يوجد(   

)ال  والشركات بمختلف انواعها .  الوزاراتتسويق البحوث  لالستفادة منها من فبل  -

 يوجد(   

 )ال يوجد(    البحوث والدراسات عن الجوانب االجتماعية . -

 

دورة  25 مايقارب توجد دورات) .رابعا // أي نشاطات ذات طابع اجتماعي لم تذكر في اعالة 

 10، اضافة لذلك تم نشر  في الكليةعلمية تخصصية تم اقامتها لخدمة شريحة االساتذة والطلبة 

    ( بحوث في سكوبس وكالريفيت وهي بحوث علمية ضمن تخصص الكادر لخدمة المجتمع

  //  ترشيد استخدام الطاقة   : خامسا

 :انخفاض استهالك كميات المياة  -

 الدورات والورش عن تخفيض استخدام المياة والمحافظة عليها وايجاد سبل توفيرها . -

 )ال يوجد(   

 )ال يوجد(    االنشطة المنفذة لتخفيض استهالك الموارد المالية . -

 )ال يوجد(    السياسات المحددة للحفاظ على الموارد المالية . -

 )ال يوجد(    والمحافظة عليها .  البحوث والدراسات  عن ترشيد استهالك المياة -

 )ال يوجد(    أي انشطة اخرى لتخفيض استهالل المياة والمحافظة عليها . -

 

 :انخفاض استهالك الطاقة الكهربائية  -

الدورات والورش عن تخفيض استهالك الطاقة الكهربائية  والمحافظة عليها وايجاد  -

 -:سبل توفيرها من خالل 

تنفيذها  مع ذكر مقدار االستفادة منها   الطاقة الشمسية   ( مشاريع الطاقة النظيفة ) -

 )ال يوجد(    قياسا بالطاقة   الكهربائية المستخدمة .

)ال البحوث والدراسات عن ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية او استخدام الطاقة النظيفة  -

 يوجد(   

 )ال يوجد(    أي انشطة عن انخفاض استهالك الطاقة الكهربائية . -
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 انخفاض غازات االنبعاث :

الدورات والورش عن انخفاض غازات االنبعاث  من مختلف مصادرها وسبل  -

 )ال يوجد(    تخفيضها ومعالجة اثارها السلبية .

 )ال يوجد(    النشاطات المنفذة لتقليل االنبعاثات  في التشكيل . -

 د(   )ال يوج البحوث والدراسات  عن تقليل االنبعاث  . -

  )ال يوجد(   أي انشطة اخرى عن تقليل االنبعاث  -

 

 // التثقيف المستمر عن حماية البيئة وحمايتها  من خالل االتي :  سادسا

)ال  الندوات  والورش للمنتسبين  والطلبة عن اهمية المحافظة على البيئة وحمايتها . -

 يوجد(   

بنايات التشكيل التي تشجع على التثقيف من خالل وضع الصور والبو سترات  في  -

 )ال يوجد(    الحفاظ على البيئة  ونبذ االفعال التي تضر بها .

 )ال يوجد(    انشطة  التخلص من النفايات بطرق صحية . -

 )ال يوجد(    انشطة االستفادة من النفايات  بتدويرها . -

لى البيئة عن اهمية المحافظة علعامة المجتمع )خدمة مجتمع (  الدورات والورش  -

 )ال يوجد(    النعكاس اثارها على الكائنات الحية . وحمايتها

النشاطات التوعوية لطلبة واساتذة التشكيل  لمساعدة المجتمع على استخدام الطاقة  -

 )ال يوجد(    المتجددة  .

 

 البيئة الجامعية :سابعا //

  

 المساحات الخضراء :  -

 (نشاط 1)التشكيل .النشاطات عن زيادة المساحات الخضراء في  -

 نشاط( 1) النشاطات عن التشجير  في التشكيل . -

 نشاط( 1) النشاطات  عن اكساء االرصفة في التشكيل . -

 نشاط( 1) النشاطات عن تجميل واجهات البنايات للتشكيل . -

 1) النشاطات عن االهتمام بالقاعات الدراسية والمختبرات الدراسية  في التشكيل . -

 نشاط(

شكيل على الموقع الرسمي للتشكيل بما يعكس البيئة الجامعية المناسبة  نشاطات الت  -

 نشاط( 1) بالمنظر الالئق والحضاري .

نشاطات الطلبة )النشاطات الالصفية ( عن الحمالت التطوعية للتنظيف  وزراعة  -

 نشاط( 1) االشجار داخل وخارج التشكيل .

 نشاط( 1)االبنية والقاعات والمسقفات الصديقة للبيئة  -

كثير من االنشطة حول البناية الجديدة ) انشطة  اخرى عن البيئة الجامعية .أي  -

 (لالقسام العلمية للكلية

-  
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 // تعزيز الموارد االقتصادية في التشكيل  :سابعا 

 -:زيادة االيرادات بتنوع مصادرها من االتي  -

 .ايجاد وزيادة المشاريع االنتاجية  وحسب االقسام في التشكيل.) نباتي  ، حيواني (  -

 (دينار 927990االيرادات من تأييد ووثائق الطلبة )

استالل بحوث و وايرادات الدراسات ) توسيع انشطة المكاتب االستشارية في التشكيل . -

 (العليا 

 (دينار 698250ت : المبلغ عن طريق الدورا) زيادة  انشطة الية التعاون . -

 )ال يوجد( تسويق البحوث للجهات ذات االختصاص . -

زيادة التعاون مع القطاع العام والخاص لالستفادة من خبرات الكفاءات الجامعية في  -

 )ال يوجد( التشكيل .

 ) يوجد ايرادات تعليم موازيايرادات الدراسات الخاصة الصباحية )التعليم الموازي ( -

 (دينار 260925750بمبلغ 

 ايرادات الدراسات المسائية وعدد االقسام في التشكيل وعدد الطلبة المقبولين فيها . -

بلغت  2021توجد دراسة مسائية في قسم التخدير فقط وايرادات هذا القسم لسنة )

 (540دينار  و عدد الطلبة  929475000

ومكاتب   لكافتيرياوااستغالل مشاريع خدمة الطلبة والتدريسين من النادي الطالبي  -

 مكتبة استنساخ( 1نادي طالبي،  1) يوجد االستنساخ  لتوليد االيرادات .

جهات محلية  االنشطة المنفذة لغرض الحصول على الدعم المالي من المحافظة او -

 )ال يوجد( .اوخارجية 

 )ال يوجد( االنشطة المنفذة  باالعتماد على التمويل الذاتي للتشكيل . -

ضمن التخصص في دورات اقامة  ) طابع اقتصادي في التشكيل .أي انشطة ذات  -

 .(االقسام العلمية

 

 

 د.زهراء حميد عوده:  االسم

 

 :التوقيع

 

 عضو ارتباط وحدة التنمية المستدامة

                                                                                                              ورئيس اللجنة

 لية التقنيات الصحية والطبية/كوفةك


