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  )ABETوالتكنولوجيا (التعليمية لمجلس االعتماد للهندسة 
١٥  

  ١٦  أهداف البرنامج التعليمي للقسم مراجعة  ٧- ٣

  ١٦  المحور الثالث: الطالب  ٤

  ١٦  تقييم الطالب للمواد الدراسية  ١- ٤



2 
 

  ١٦  استجابة القسم للتقارير الواردة من الوزارة  ٢- ٤

  ١٦  استخدام القسم للمعايير الداخلية والخارجية في تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية  ٣- ٤

  ١٧  آلية قبول الطالب  ٤- ٤

  ١٧  الروابط بين التعليم والبحث العلمي  ٥- ٤

  ١٧  أساليب تقديم النصيحة وتوجيه الطالب حول مستقبلهم الوظيفي  ٦- ٤

  ١٨  التدريب المنهجي  ٧- ٤

  ١٨  متطلبات التخرج وشهادة التخرج  ٨- ٤

  ١٩  تحليل سوات فيما يخص محور الطالب  ٩- ٤

  ٢٠  المحور الرابع: المناهج الدراسية  ٥

  ٢٠  مة البرنامج مع محتوى المناهج الدراسيةمالئ  ١- ٥

  ٢٠  نوعية التعلم ومعايير منح الشهادة  ٢- ٥

  ٢١  التجانس األكاديمي للبرنامج الدراسي  ٣- ٥
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  ٢٩  الدراسيةمستوى تأثيث القاعات   ٤- ٧

  ٢٩  تحليل سوات فيما يخص المختبرات والقاعات الدراسية  ٥- ٧
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٣١  
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  :املقدمة. ١

 :��د�מ ١-١

التقييم المعروفة عالميا والتي تحدد  برامجر التقييم الذاتي خطوة مهمة للدخول في تطبيقات يعتبر تقري

تحسين وتطوير العملية التعليمية  والتقنية لغرضللمؤسسات التعليمية وخاصة الكليات الهندسية المعايير والمتطلبات 

اعل مع المؤسسات الصناعية والمجتمع وجعلها في تطور مستمر من اجل تخريج مهندسين لهم القابلية على التف

  .وتقديم أفضل الخدمات التي تواكب التطوير العلمي والتكنولوجي

كبدايoة  فoي الكليoة التقنيoة/ المسoيبهندسoة تقنيoات المضoخات يتضمن هذا التقريoر معلومoات تخoص قسoم 

  ).SWOTسوات ( وتحليل ABETللشروع بتطبيق معايير الجودة في التعليم وفق نظام 

  

  لقد تم تنظيم هذا التقرير ليكون في عدة محاور رئيسية:    

 المحور األول: تنظيم وإدارة القسم، حيث يبين الهيكلية والتنظيمي اإلداري للقسم. -

 يتناول إستراتيجية القسم وأهدافه وسبل االرتقاء بالعملية التعليمية.المحور الثاني: األهداف التعليمية للبرامج، و -

مoن تعلoيم وتoدريب ونشoاطات وآليoة  يتضمن األمور الطالبية وكل مoا يتعلoق بالطلبoةلطالب، حيث االمحور الثالث:  -

 القبول ومتطلبات التخرج وغيرها.

 مع البرنامج الدراسي وتناسقها مع األهداف التعليمية للقسم. مالزمتهاومدى  المحور الرابع: المناهج الدراسية -

ن األمور التي تخص الكادر التدريسي في القسم وسoبل تطoوير قoدرات حور الخامس: الهيئة التدريسية، ويتضمالم -

 هذا الكادر وإنجازاته العلمية والعالقة بينه وبين الطلبة.

المحور السادس: المختبرات والقاعات الدراسoية، ويبoين حالoة هoذه المرافoق األكاديميoة وسoبل تحسoينها مoن أجoل  -

 تطوير العملية التعليمية في القسم.

قoد تضoمن شoرح مoوجز عoن األسoلوب التoي يعتمoده القسoم فيمoا يخoص الجوانoب لسابع: الجانب المالي، والمحور ا -

 المالية لديمومة العملية التعليمية وكيفية االرتقاء بها وتطويرها وفق الموارد المتوفرة.

 

تسoاعد فoي تقoديم راجهoا لتoم إدتقديم بعض الجoداول واإلحصoائيات  هامن خالل تمتم إضافة عدد من المالحق أخيراً فقد و

 .القسم خالل الفترة الماضيةتم إنجازه في  عماصورة 

٢−١ 
�وמ�
      :وא�����د��
א��ود����ن

) هي عملية إيجاد آليات وإجراءات تطبق في الوقت المناسب Quality Assuranceضمان الجودة (

ً للمعايير الموضوعية. كما يمكن  الوسيلة للتأكد من أن  عتبارهااللتأكد من تحقق الجودة المرغوبة وفقا

المعايير األكاديمية المستمدة من رسالة الجهة المعنية قد تم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق مع المعايير 
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المناظرة لها سواء إقليمياً أو عالمياً وإن مستوى جودة فرص التعليم واألبحاث والمشاركة المجتمعية تكون 

 من هذه الجهات.واع المستفيدين مالئمة وتستوفي توقعات مختلف أن

من  االعتمادوالعمليات التي تقوم بها هيئة  اإلجراءات) فهي مجموعة Accreditation( االعتماديةأما 

أجل التأكد من أن المؤسسة قد تحققت فيها شروط ومواصفات الجودة المعتمدة لدى مؤسسات التقويم، وأن 

تمدة وأن لديها أنظمة قائمة لضمان الجودة أو التحسين المستمر برامجها تتوافق مع المعايير المعلنة والمع

ً للضوابط المعلنة وهو تأكيد وتمكين للجامعات العراقية لكي تحصل على صفة  ألنشطتها األكاديمية وفقا

  خطوات ناجحة.متميزة وهوية منفردة وإقرار بأن الخطوات المتخذة لتحسين الجودة 

عة، سواء على مستوى المنظمات التصنيعية أو التعليمية أو على مستوى تطورات سري يشهد العصر الحالي  

الدولية وما يحكم العالم من نظم وقواعد جديدة فضالً عن ثورة تكنولوجيا المعلومات  االقتصاديةالعالقات 

  ت التعليمية.المؤسسا المنافسة بينحدة  ازديادوتأثيرها على العملية التعليمية وما يترتب على ذلك من  واالتصاالت

إن التطور العلمي ألي مجتمع هو معيار تقدمه، وإن مسؤولية التطور العلمي تقع بالمرتبة األولى على   

يعد تطبيق المواصفات القياسية الدولية والعمل للحصول على شهادة المطابقة من  الجامعات والمؤسسات التعليمية.

  لتأكيد على التحسينات المستمرة ومن خالل المحاور التالية:أهم خطوات تطبيق إدارة الجودة الشاملة عن طريق ا

  )Vision، Mission and Goalالمحور األول: الرؤية والرسالة واألهداف ( أ.

  )Leadership and Managerial Organizationالقيادة والتنظيم األداري (ب. المحور الثاني: 

  )Recoursesالموارد (جـ. المحور الثالث: 

  )Academic Staffر الرابع: أعضاء هيئة التدريس (د. المحو

  )Students Affairsشؤون الطلبة ( الخامس:هـ. المحور 

  )Students Servicesالخدمات الطالبية ( السادس:و. المحور 

 Academic Programs and Teachingالبرامج األكاديمية وطرائق التدريس ( السابع:ز. المحور 

Methods( 

  )Scientific Researchالبحث العلمي ( ثامن:الح. المحور 

  )Community Serviceخدمة المجتمع ( التاسع:ط. المحور 

  )Evaluationي. المحور العاشر: التقويم (

  )Academic Ethicsاألخالقيات الجامعية ( عشر:ك. المحور الحادي 

  

٣−١ 
��ذ��������
 :�ن
א���מ

نظراً لحاجة  ١٩٩٨عام  افتتاحهتم  الكلية حيثلهندسية في من األقسام ا هولمضخات قسم هندسة تقنيات ا  

التي تستوعب  ومحطات الضخنشآت التوليد الحيوي، إذ يوجد في هذه المنطقة العديد من م االختصاصالمنطقة لهذا 

على المدرسين الخارجيين في معظم كادره التدريسي  القسم عتمدأكانت البداية متعثرة حيث  ولكن القسم،خريجي 
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على الزيارات العلمية لمختبرات المعاهد والكليات القريبة وعلى مختبرات  االعتمادتم ما لم تتوفر المختبرات وك

  المعهد التقني المسيب التي كانت هي األخرى فقيرة. 

ً حيث يضم القسم حالياً بدأ عدد الكادر التدريسي والتدريبي في القسم  ٢٠٠٣بعد عام  بالتكامل تدريجيا

) يحملون لقب المدرس ٦لقب المدرس و ( ) يحملون٥) يحمل لقب األستاذ المساعد و (٤سيا منهم () تدري١٥(

ً بمنح شهادة البكالور٨المساعد وكذلك يضم القسم ( ً فنياً ويقوم القسم حاليا يوس في تخصص ) مهندسا وموظفا

  .بعد أن يكمل الطالب أربع سنوات دراسيةهندسة تقنيات المضخات 


א���מ
�"وא�ل
א�� א ٤- ١#���
 $
%�&��:     

  إن من أهم العوامل التي ساهمت في نجاح القسم هي:

طلبة مجاميع عديدة من . الهمة العالية لقيادات القسم وبعض التدريسيين والعاملين في القسم وبالتعاون مع أ

ية بناء مختبرات القسم التي لبت بعض متطلبات العمل التخرج فيمشاريع  استثمارفي  خصوصاالقسم 

  األربعة. وللمراحل الدراسيةبه من التجارب المختبرية  سال بأوسمحت بإجراء عدد التدريسية 

رغم الصعوبات التي يواجهونها من قلة الخدمات وكثرة مصلحة القسم  حفاظهم على. صبر التدريسيين وب

  التيار الكهربائي وضعف البنى التحتية وقلة عدد األجهزة المختبرية وغيرها. انقطاع

  التطور العلمي الذي يشهده العالم.بما يتناسب وجـ. الرغبة لدى معظم التدريسيين لتطوير المناهج الدراسية 

٥- ١ 

دونא�"وא�ل
א�� 
�'ول�     :א���מ
�طو

  يمكن إجمال العوامل التي تحول دون تطور القسم بالنقاط التالية:

  هي: من العوامل التي تتعلق بالكادر التدريسي التدريسي:الكادر أ. 

  يحول دون أمكانية القسم لفتح برامج في الدراسات العليا.عدم وجود ألقاب علمية عالية ) ١(

  ) قلة عدد التدريسيين الذين يحملون شهادة الدكتوراه.٢(

  .الدقيق للقسم وهو المضخات او التوربينات االختصاص) قلة عدد التدريسيين في ٣(

  سم.عدم وجود البنى التحتية المناسبة للقب. 

حال دون رفد القسم بالدماء  ٢٠٠٧عدم تعيين الطالب األول على القسم والتي هي سياسة الوزارة منذ عام جـ. 

  الجديدة المتميزة والتي هي النواة لتطور الكادر التدريسي من خالل إمكانية حصولهم على الشهادات العليا.

وقدم أجهزتها وعدم كفايتها ألجراء مساحتها  القسم وصغر اختصاصد. عدم وجود المختبرات التي تتناسب مع 

  البحوث العلمية.

  هـ. عدم وجود خط إنترنيت خاص بالقسم.

  . قلة الكتب المنهجية بشكل كبير كما أن الموجود منها ذات طبعات قديمة.و

  . عدم وجود إستراتيجية للبحث العلمي مع قلة التخصيصات المالية الخاصة لذلك.ز

  



6 
 

٦- ١ �)�*
��     :א+دא

  إجراءات عملية مناسبة من خالل: باتخاذامت إدارة القسم ق

ً عليها من المخاطر  إلكترونياتوثيق مستمسكات ووثائق الطلبة أ.  وخزنها في أمكان أمينه وعديدة حفاظا

  المختلفة كالحريق وغيرها.

  حالة طارئة.الحريق في المرافق المختلفة من القسم تحسباً ألي  مطافئب. توزيع 

  تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق القسم ألهدافه. لةة العملية التدريسية بشكل متواصل ومحاومتابعجـ. 

�ذ ٧−١��

א+*�د����
وא+دא���وא���
א����א�����%%���: 

إن سياسة القسم هي بطبيعة الحال جزء من سياسة الكلية وهي بدورها خاضعة لسياسة الهيئة   

يقوم القسم من خالل مجلسه في بداية كل عام دراسي  الوزارة. اتواستراتيجيواألخيرة خاضعة لسياسة 

 بتقييم الفعاليات وعرض المعوقات للعام الماضي ووضع خطط لتالفي هذه المعوقات ومتابعة تنفيذ هذه الخطط

  في الجانبين األكاديمي واألداري.


א�.��د� ٨−١/��
 :و��1ل
א�'0ول

وال توجد في القسم برامج للدراسات العليا. إن ات المضخات كالوريوس في هندسة تقنييمنح القسم شهادة الب

الدراسية األربعة ومن خالل حضور المحاضرات  السنواتالحصول على الشهادة األولية يتم بعد تخطي 

في برامج التدريب المنهجي والنجاح  واالشتراكوالمشاركة في النشاطات الصفية وإعداد التقارير المختبرية 

ً أن النظام الدراسي في المختلفة  واالمتحانات االختباراتفي  والتي تجري على مدار العام الدراسي، علما

  القسم هو النظام السنوي.

ومما تجدر األشارة إليه أن عدد الساعات الدراسية والوحدات المعتمدة للحصول على الشهادة هي 

 :يي الجدول التال مبينكما 

  %١.٦  نسبة الساعات العامة للسنوات االربعة-٧  ١٢٨  ربعةمجموع الساعات الدراسية للسنوات اال-١

  ٧٢٠  التدريب الصيفي-٨  ١٨٦  مجموع الوحدات-٢

مجموع الساعات مضافا اليها ساعات التدريب -٩  %٤٦  نسبة الساعات النظرية للسنوات االربعة-٣
  الصيفي

  

    %٥٤  نسبة الساعات العملية للسنوات االربعة-٤

  م: مجموع ع: عملي، ن: نظري،  %٥٩  ة للسنوات االربعةنسبة الساعات التخصصي-٥

  نوع المادة: تخصصية، مساعدة، عامة  %٣٩  نسبة الساعات المساعدة للسنوات االربعة-٦
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א��"��מ
وא��"�מ
وא��'2
א���א����� ٩- ١ $
    :א���מ

  وتتم من خالل عدد من الممارسات منها:

  األولية للبحث العلمي: المبادئشرحها مستقبالً لكي يتعلموا  أ. تكليف الطلبة بإعداد تقارير عن مادة سيتم

  السفرات العلمية لمحطات التوليد والتوزيع المختلفة لإلطالع والتعرف على حقل العمل. اعتمادب. 

  تطوير مهارات الكادر التدريسي من خالل:جـ. 

  ) المشاركة في دورات طرائق التدريس.١(

  دراسية.) إقامة الحلقات والندوات ال٢(

  ) إقامة دورات تخصصية يشارك فيها التدريسيون من داخل وخارج القسم.٣(

  ) المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تقيمها الجامعات المختلفة.٤(

د. تطوير مهارات الكادر الهندسي والفني من خالل المشاركة في دورات طرائق التدريب وإقامة دورات 

  .اصاالختصتطويرية لهم في مجال 

األكبر من الطلبة في التدريب في محطات  زج العددمن خالل هـ. محاوالت تطوير برامج التدريب المنهجي 

  الطاقة الكهربائية المختلفة.

  وإدارة القسم تنظيم األول:احملور  .٢

١−٢
 ��3�
א���*ل
א�� 


  :) أدناه١-٢إن الهيكل التنظيمي للقسم بسيط يوضحه الشكل (    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) المخطط التنظيمي للقسم١-٢شكل (

 مجلس القسم

 رئيس القسم

 القسم سكرتارية مقرر القسم

األخرى  اللجان المختلفة
 لجنة التدريب كاللجنة العلمية

الطلبة  ، لجنة غياباتالمنهجي
 وغيرها

 اللجنة األمتحانية
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٢−٢
 ��3�4'%�3
'ول
א���*ل
א��� 

وتنفيذ بعض  االطالعنظام بريد بين القسم ووحدات الكلية واألقسام األخرى وإنما تردنا الكتب لغرض  دال يوج أ.

  األوامر.

 األداريوحدات مثل الوحدة  كاستحداثإن الهيكل التنظيمي في القسم بسيط ويحتاج إلى بعض التطوير  ب.

  .قد يحصل في اإلجابةأي تلكأ في تطوير نظام البريد وتالفي ووحدة شؤون الطلبة لغرض 

التقييم التي تحتوي على محاور  استماراتجـ. يحدث تلكؤ في عملية تقييم التدريسي أو الموظف وذلك بسبب 

  صعبة التنفيذ في الوقت الحالي الذي تمر به معظم األقسام في الكليات والجامعات العراقية.

  ممنوحة للقسم وإن وجدت فهي بسيطة.واضحة د. ال يوجد صالحيات 

٣−٢

:�����מ
א���0ل 


  دكتوراه في الهندسية الميكانيكية /عدي حسين كاظمم. د. أ. القسم:رئيس  أ.

  الكلية التقنية المسيب –قضاء المسيب  –بابل -العراق        

 009647809652121رقم الموبايل:         

  audai.alabbas@gmail.com: اإللكترونيالبريد         

  دكتوراه في الهندسية الميكانيكية/ د. هاني مزهر ماجد القسم: مقرر ب.

  الكلية التقنية المسيب –قضاء المسيب  –بابل -العراق        

 ٠٠٩٦٤٧٨٢٢٩٤٩٩٥٧رقم الموبايل:         

 com.hani@atu.edu.iq :اإللكترونيالبريد         

  

٤−٢

تقييم��
�طط
6دא(
א���מ��
����
االستراتيجية������*
.
 


  يتابع القسم ومن خالل مجلسه هذه الفقرة ضمن منظومة الكلية. 

  

٥−٢

����מ
$9"����
א����3מ�
����מ
א:دא 


  يتم تقييم موظفي القسم من خالل رئيس القسم.وإدارية أو شعب في القسم وحدات  دال توج

  

٦−٢

א����ل
����מ<��
��ن
א���מ
و6=��מ
א�*���
א+ 


  التفاعل وتعديله من خالل المناقشات التي تحدث في مجلس الكلية.بصورة عامة يتم تقييم 
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٧−٢
������

>�

א���מ $
9�
א�دول
א����د��א�"�ل
א+دא $

א+=��מ
א��و�ود� 


لألقسام العلمية الموجودة في جامعات البلدان ال نمتلك صورة واضحة عن مستوى التطور في العمل اإلداري 

  عادل للمقارنة. المتطورة لذلك ال يوجد معيار

٨−٢

�'��ل

����מSWOT Analysis(�وא% ��3�
����*ل
א��(
 



.أ)
���ط
א��و�Strengths(
 


تشكيل لجان متخصصة كاللجنة العلمية واللجنة األمتحانية ولجنة الغيابات ولجنة التدريب المنهجي  •

 لزيادة تنظيم العمل األداري ولمساعدة رئاسة القسم في أداء عملها.

  والوحدات األخرى تعتبر جيدة إلى حد ما. واألقسامبين القسم وعمادة الكلية  األداريقة إن العال •

  


.ب)
A"א��
���طWeaknesses(
 


 إن الهيكل التنظيمي للقسم يحتاج إلى إعادة نظر وتطوير. •

 .يات الممنوحة لمجلس القسم محدودةالصالح •

ً كو استراتيجيةوضع  نال يمك • ً وبحثيا ً بسياسة الكلية ن القسم مرتبط لتطوير القسم إداريا أكاديميا

 والهيئة والوزارة.

 أو معرفة للمهمات المنوطة بها.بسبب عدم فهم اللجان  في أداء عمل تقصيرايحدث أحياناً  •

 عدم الوضوح في توصيف العمل األداري. •

  


.جـ)
�ص
)Opportunitiesא� 


 في القسم والكلية. اإللكترونيةتطبيق نظام الحكومة  •

 بعض الوحدات في الهيكل التنظيمي للقسم لتطوير العمل األداري. استحداث •

  مهاراتهم.إرسال الموظفين لدورات تدريبية داخل الهيئة وخارجها لتطوير  •

  


.هـ)

)Threatsא���د�دא% 


 عدم وجود رؤية واضحة لتطوير العمل األداري. •
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  التعليمية للربامج الثاني: األهدافاحملور  .٣

١−٣

�����
و��C�
א���מAو6&دא

وא���מ
א+����� 



א���מ . أ��C�یه�ف إلى أع�اد مالكات ه��س�ة تق��ة م�هلة في ت���� وف�� ون�� وت�غ�ل وص�انة  :

��ومل�قاته�ا :�3/لف أن.اعها واع�اد 8ادر م�هل  في ه7ا ال/��3 لل�6ام  ةال�34ات و ال�2ائ0 ال/.ر,�

 :األع�ال اله��س�ة ال/ال�ة: 

  انة وتصليح المضخات و المكائن التوربينية بمختلف أنواعها.فحص ونصب وتشغيل وصي •

 تصميم المضخات و التوربينات.   •

 له القابلية على استخدام المكائن اإلنتاجية. •

 التشغيل والصيانة الميكانيكية لمحركات المضخات وملحقاتهما. •

 تشغيل لوحات السيطرة الكهربائية للمضخات وملحقاتها. •

  ل في وحدات انتاج الطاقة الكهربائية التوربينية.له القابلية على العم •


א���מ . ب�����   

ان رسالة الق?� ت�<. الى اع�اد 8ادر ه��سي م/��3 في م=ال اله��سة ال��2ان��2ة في م=ال تق��ة ه��سة  

 A�/?م ال��ال/ق �>?: A�/?ال� A��دات ال/ي هي :�اجة الى ال/غAاهج وال�ف�في ه7ا ال�34ات و االت=اه الى تAE.F ال�

  ال�=ال عال��ا. �8ا ان الق?� L?عى الى تAE.F االم2ان�ات الف//اح دراسات عل�ا م?/I6ال.

 

.D�
.

א���מA6&دא
 


  تقديم تعليم جامعي رصين وبما يتناسب مع التطور العلمي. .١

 تطوير المختبرات و تدريب الطلبة في الجانب العملي بما يوفر خبرة عملية وعلمية عالية. .٢

 الطلبة واستثمار امكانياتهم وتهيئتهم للعمل البحثي.تطوير مواهب  .٣

 تطويرمستوى المنتسبين وزيادة كفائتهم العلمية والعملية لغرض مواكبة  التطور العلمي. .٤

 حث التدريسيين للقيام باالبحاث العلمية والمشاركة في النشاطات والمؤتمرات العلمية. .٥

 م.تقديم الدراسات واالستشارات للقطاع الخاص والعا .٦

 اقامة المؤتمرات العلمية والندوات والحلقات الدراسية. .٧

 اقامة الدورات العلمية والعملية لمنسبي الكلية ودوائر الدولة والمجتمع. .٨
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א+�����א���מ
د. 


 النظر.  ووجهاتوتبادل اآلراء  وحرية التعبير والبحثية المسئولةلحرية األكاديمية ا أ.

 اليد الجامعية. احترام القيم األخالقية والتقب. 

 في األداء.  ةلجودجـ. ا

 تحديث طرق التعليم. والوقت والفكر نحو وبذل الجهدااللتزام المستمر  . د

 العلمية. وإجراء البحوثالعمل بروح الفريق الواحد من خالل التدريس المشترك هـ. 

 لعملية التعليمية.التعاون والمساهمة المشتركة في بناء ا وتدعيم عالقاتالعدالة والمساواة في بناء  . و

 الحوكمة من خالل مشاركة الجميع في الرقابة. . ز

  .والشفافيةالنزاهة  . ح

٢−٣


א��"�����Aא+&دא

א���מ��د�א��
א+و��� $
 


  بالنقاط التالية: المضخاتيمكن إجمال أهداف القسم للدراسة األولية في تخصص هندسة تقنيات   

  . تزويد الطالب بفهم واسع عن التخصص. ١

  يد الطالب بأساس سليم في المبادئ األساسية والهندسية في مجال التصميم والتحليل الهندسي.. تزو٢

  .االحتياجاتوتطلعات األفراد وسوق العمل من خالل العمل على مطابقة التعليم التقني لهذه  احتياجات. تلبية ٣

ة لتنفيذ الوظائف الخاصة والصفات الشخصي. تخريج طالب ذو جودة عالية مع الفهم والمعرفة والمهارة ٤

  وكذلك في مجال البحث العلمي. هندسة تقنيات المضخاتبتخصص 

  . تمكين الطالب من تطبيق المهارات النظرية في مجال العمل.٥

  مشاريع هندسية في مجال التخصص وبما يتوافق مع البرنامج األكاديمي.. تمكين الطالب من القيام ب٦

متطلبات األكاديمية لتمكين خريجي القسم من االنضمام إلى المؤسسات العلمية تلبي ال. توفير بيئة تعليمية ٧

  .الميكانيكيه / هندسة تقنيات المضخاتهندسة الالخاصة ب

في الدراسات  االنخراط ومن ثم . تمكين الطالب من إكمال الدراسة خالل الفترة المقررة طبقاً للمعايير العالمية٨

  العليا. 

٣−٣

א����ق
אAמ+&دא�א��
�����
>�
�����"��
 


وعليه جاءت اهداف البرنامج التعليمي  قسموذلك لتحقيق رؤية الالقسم لقد تم استحداث البرامج التعليمية في   

وذات مهارات  هندسيه تقنيه كفوءهكوادر من خالل التركيز على التعليم التقني وتخريج  قسممتناسقة مع رؤية ال

  ت قادرين على خدمة المجتمع في مجال االختصاص.   عالية في تقديم وتنظيم المعلوما
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٤−٣


א��"�����%����
א�� ����"�
>�

א���מ $

א��"�����
��د�א��
א+و���Aא+&دא
���ق�



א�����د����س

وא��*�و�و�������د��)ABET(:
 


 

  ) ABETوالتكنولوجيا (للهندسة  االعتمادمعايير المخرجات التعليمية لمجلس أ.  

)aدرة على تطبيق المعرفة في الرياضيات والعلوم والهندسة.) الق  

)bم وإجراء التجارب، وكذلك تحليل وتفسير البيانات.) القدرة على تصمي  

)c القدرة على تصميم نظام، عنصر، أو القيام بعملية ما لتلبية االحتياجات المطلوبة ضمن قيود واقعية مثل (

والصحية واألخالقية والسالمة والقدرة على الصناعة  اعيةواالجتموالبيئية والسياسية  االقتصادية

  .واالستدامة

)d.القدرة على العمل في فرق متعددة التخصصات (  

)e.القدرة على تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية (  

)f.فهم المسؤولية المهنية واألخالقية (  

)g.القدرة على التواصل بشكل فعال (  

)hوالبيئية والمجتمعية في  االقتصاديةي لفهم تأثير الحلول الهندسية على العوامل ) التعليم الواسع ضرور

  العالم.

)i (في التعلم مدى الحياة. االنخراطبالحاجة والقدرة على  االعتراف  

)j.معرفة القضايا المعاصرة (  

)k تلف الممارسات التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الالزمة في مخ استخدام) القدرة على

  الهندسية.

  

مجلس الخاصة بمعايير المخرجات التعليمية  تناسق األهداف التعليمية للدراسة األولية مع. ب

   )ABETوالتكنولوجيا (االعتماد للهندسة 

معايير ) أدناه مدى تناسق األهداف التعليمية للدراسة األولية في القسم مع ١-٣يبين الجدول (    

  ):ABETوالتكنولوجيا (لمجلس االعتماد للهندسة المخرجات التعليمية 

 

معايير المخرجات التعليمية لمجلس االعتماد تناسق األهداف التعليمية للدراسة األولية في القسم مع  ) مدى١-٣جدول (

  ):ABETوالتكنولوجيا (للهندسة 
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 ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

A         

B         

C         

D         

E         

F         

G         

H         

I         

J         

K         

  

 

 

٥−٣


א���מG�����

��د�א��
א+و���
�'�و��% 


) ٥-٣) و (٤-٣)، (٣-٣)، (٢-٣وات مبينة في الجداول (يتضمن برنامج القسم للدراسة األولية على أربع سن  

  المبينة أدناه:

 

                                          األولىالدراسية  مج القسم للدراسة األولية للسنةبرنا) ٢-٣جدول (                     

  اسم الماده باإلنكليزي  بالعربي المادةاسم   ت
عدد   عدد الساعات

  الوحدات
  نوع المادة

  م  ع  ن

١  
حقوق اإلنسان 

  وديمقراطية

Human rights  
  عامة  ٤  ٢  --  ٢

  مساعدة  ٦  ٣  --  ٣  Mathematics 1  )١الرياضيات(  ٢

٣  
تطبيقات 

  )١الحاسبة(

Computer 
applications (1) 

  مساعدة  ٤  ٣  ٢  ١

  تقنية الكهرباء  ٤
Electrical 

Technology  
  مساعدة  ٨  ٥  ٢  ٣

   يوجد تناسق

   ال يوجد تناسق
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  سيالرسم الهند  ٥
Engineering 

Drawing  
  مساعدة  ٢  ٣  ٣  --

  تخصصية  ٥  ٨  ٨  --  Laboratories  المعامل  ٦

  الميكانيك هندسي  ٧
Engineering 

Mechanics  
  تخصصية  ٧  ٤  ١  ٣

٨  
تقنية المواد 

  الهندسية

Engineering 

Materials  
  تخصصية  ٤  ٢  -  ٢

  مساعدة  ٢  ١  -  ١  English Language  اللغة االنكليزية  ٩

    ٤٢  ٣١  ١٦  ١٥    عالمجمو

  

  

برنامج القسم للدراسة األولية للسنة الدراسية الثانية                                        ) ٣-٣جدول (                   

  اسم الماده باإلنكليزي  المادة  ت
عدد   عدد الساعات

  الوحدات
  نوع المادة

  م  ع  ن

  تخصصية  ٥  ٣  ١  ٢  Metallurgy  المعادن  ١

  مقاومة المواد  ٢
Strength of 

Materials  
  تخصصية  ٦  ٤  ٢  ٢

  تخصصية  ٦  ٤  ٢  ٢  Thermodynamics  ديناميك الحرارة  ٣

  تخصصية  ٦  ٤  ٢  ٢  Fluid Mechanics  ميكانيك الموائع  ٤

  الرسم الميكانيكي  ٥
Mechanical 

Drawing  
  مساعدة  ٤  ٦  ٦  -

  مساعدة  ٦  ٣  -  ٣  Mathematics (2)  )٢الرياضيات (  ٦

  الهندسة الوصفية  ٧
Geometrical 

description  
  مساعدة  ٢  ٢  ٢  -

٨  
تطبيقات 

  )٢الحاسبة(

Computer 

Applications(2)  
  مساعدة  ٤  ٣  ٢  ١

  مساعدة  ٢  ١  -  ١  English Language  اللغة االنكليزية  ٩

  تخصصية  ٤  -  -  -  Training  التدريب الصيفي  ١٠

    ٤٥  ٣٠  ١٧  ١٣    المجموع
  

  

برنامج القسم للدراسة األولية للسنة الدراسية الثالثة                                          ) ٤-٣جدول (                           

  اسم الماده باإلنكليزي  المادة  ت
عدد   عدد الساعات

  الوحدات
  نوع المادة

  م  ع  ن

  تخصصية  ٦  ٤  ٢  ٢  Pumps Technology  تقنية المضخات  ١

  تخصصية  ٦  ٤  ٢  ٢  Hydraulics  الهيدروليك  ٢

  تاكل و اكسدة  ٣
Corrosion And 

Oxidation   
  تخصصية  ٥  ٣  ١  ٢

٤  
تشغيل و صيانة 

  )١المضخات(

Operation and 

Maintenance (1)   
  تخصصية  ٢  ٣  ٣  -

  مساعدة  ٤  ٣  ٢  ١ Installations Andتاسيسات و مكائن   ٥
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  Electrical Machines  كهربائية

٦  
محركات احتراق 

  اخليد

Internal 

Combustion Engine  
  تخصصية  ٦  ٤  ٢  ٢

  تخصصية  ٥  ٤  ٣  ١   Machine Design  تصميم مكائن  ٧

٨  
تحليالت هندسية و 

  عددية

Engineering And 

Numerical Analysis  
  مساعدة  ٦  ٣  -  ٣

٩  
تطبيقات 

  )٣الحاسبة(

Computer 

Applications(3)  
  مساعدة  ٤  ٣  ٢  ١

  (3) اللغة االنكليزية  ١٠
English Language- 

3  
  مساعدة  ٢  ١  -  ١

  تخصصية  ٤  -  -  -  Training  التدريب الصيفي  ١١

    ٥٠  ٣٢  ١٧  ١٥    المجموع

 

  الرابعةبرنامج القسم للدراسة األولية للسنة الدراسية ) ٥-٣جدول (             

  

  اسم الماده باإلنكليزي  المادة  ت
عدد   عدد الساعات

  الوحدات
  نوع المادة

  م  ع  ن

  تخصصية  ٦  ٤  ٢  ٢  Turbine Technology  تقنية توربينات  ١

  مساعدة  ٦  ٤  ٢  ٢  Electronic  اليكترونيك   ٢

٣  
نظرية مكائن و 

  اهتزازات

Theory Of Machines 

And Vibrations 
  تخصصية  ٥  ٣  ١  ٢

٤  
تشغيل و صيانة 

  )٢مضخات(

Operation and 

Maintenance (2)  
  تخصصية  ٢  ٣  ٣  -

  تخصصية  ٦  ٤  ٢  ٢  Pump Stations  محطات ضخ  ٥

  عمليات تصنيع  ٦
Manufacturing 

Processes  
  تخصصية  ٦  ٤  ٢  ٢

٧  
إدارة صناعية و 

  سالمة مهنية

Industrial 

Management And 

Occupational Safety  

  مساعدة  ٤  ٢  -  ٢

٨  
اجهزة قياس و 

  سيطرة

Measuring and 

Control Devices  
  تخصصية  ٦  ٤  ٢  ٢

٩  
تظبيقات 

  )٤حاسبة(

Computer 

Applications(4)  
  مساعدة  ٤  ٣  ٢  ١

  تخصصية  ٢  ٣  ٣  -  Project  مشروع بحث  ١٠

  مساعدة  ٢  ١  -  ١  English Language  لغة انكليزية  ١١

    ٤٩  ٣٥  ١٩  ١٦    المجموع
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  ) ABETوالتكنولوجيا (سة معايير المخرجات التعليمية لمجلس االعتماد للهندالدراسة األولية في القسم مع  محتويات برنامجتناسق  ٦-٣

 .)ABETللهندسة والتكنولوجيا ( االعتماد) تناسق برنامج هندسة تقنيات القدرة الكهربائية مع معايير المخرجات التعليمية لمجلس ٦-٣يبين الجدول (

  

 .للهندسة والتكنولوجيا ) تناسق برنامج القسم مع معايير المخرجات التعليمية لمجلس االعتماد٦-٣جدول (                       

  
 

  

  مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

  السنة / المستوى

٢٠١٨ -٢٠١٧ 
 اسم المقرر رمز المقرر

  أساسي

أم 
 اختياري

 ةيالمعرفاألهداف 
 يةالمهاراتاف األهد

  برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية

والتأهيلية المهارات العامة 
المهارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 
 )والتطور الشخصي

 ١ب ٤أ ٣أ ٢أ ١أ
ب
٢ 

 ٣ب
ب
٤ 

ج
١ 

ج
٢ 

 ٤د ٣د ٢د ١د ٤ج ٣ج

 المرحلة االولى
PUTE111 Engineering Materials Tech.  أساسي  *        *   * * * * 

PUTE113 Engineering Mechanics أساسي  *       * * *   *   

 المرحلة الثانية
PUTE211 Strength of materials أساسي  *       *    * * * * 

PUTE214 Metallurgy أساسي  *  * *    * * * * * *   

 المرحلة الثالثة
PUTE311 Pumping Technology أساسي * * * * * * *  * * * * * * * * 

PUTE316 Machines Design أساسي * * * * * * *  * * * * * * * * 

 المرحلة الرابعة

PUTE411 Turbines technology أساسي * *  * * * *  * * * * * * * * 

PUTE417 Project أساسي *  *  * *  *  *  *   *  *  *  *  * *  *  *  

PUTE414 Pump Station أساسي *  *  * *  *  *  *   *  *  *  *  * *  *  *  

 *  يوجد تناسق

   ال يوجد تناسق
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٣
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حيث  سوق العمل لتطويرها مع التطورات الحاصلة في سنتينيتم اعادة النظر بأهداف البرنامج التعليمي دورياً كل 

العمل من قبل بعض التدريسين لمالحظة التطورات واعداد التوصيات الالزمة للقسم ليتم  يتم زيارة عينات من مواقع

ً للتطورات الحاصلة  اعادة النظر باألهداف التعليمية للبرنامج األكاديمي واجراء التغييرات الالزمة لذلك تبعا

عتبار عدم الخروج عن رؤية والمؤشرة في الدراسة المعدة من قبل لجنة زيارة مواقع العمل مع االخذ بنظر اال

  .القسم

    لطــــالبااحملور الثالث: . ٤

١−٤

���وאد
א�د�א���
تقييمH4א�ط  

تم جمع أراء شريحة عشوائية من الطالب وللصفوف الدراسية األربعة لتقييم المواد الدراسية للعام الدراسي 

االستمارة على عدد من المحاور تتعلق حيث تحتوي هذه  بالملحق (أ)من خالل االستمارة المبينة  ٢٠١٨-٢٠١٧

حيث من خاللها سيتم تحسين عملية التعليم  اآلراءباألستاذ والقاعة الدراسية والمختبرات وتم عمل خالصة لهذه 

  والتعلم للمواد الدراسية عن طريق اتخاذ اإلجراءات المناسبة لذلك.

  

٢−٤

استجابة
��
א�وא�د�
�ن
א�وزא��������
  א���מ

سم عادةً أسلوب االعتماد على القرارات والتعليمات والتقارير الواردة من الوزارة أو من هيئة التعليم التقني الق يتبع

المبنية على أساس الزيارات التي تقوم بها اللجان المختلفة التي تطلع من خاللها على األسئلة األمتحانية وردود فعل 

عامل مع هذه التقارير والتعليمات بكل جدية واألخذ بكل المالحظات الطالب حولها وغيرها من المالحظات حيث يتم الت

الواردة فيها وتنفيذ جميع القرارات مثل إعادة الطلبة المرقنة قيودهم لألعوام الدراسية الماضية أو السماح للطالب 

  القرارات.  الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني أو إجراء امتحانات الدور الثاني التكميلي وغيرها من

  

٤
−٣

א��"�����
א���دאמGא���ذ
א���
���0מ
و� $
������
وא�����
א�دא����"���
  א���מ

يعتبر القسم مؤسسة حكومية وهو إحدى الحلقات في هيكل الدولة، لذلك فأن سياسات القسم وإستراتيجياته مرتبطة 

ر كبير في تحديد هذه اإلستراتيجيات عدا حاالت ارتباطا وثيقاً بسياسة وإستراتيجية الدولة والوزارة وليس لديه دو

بسيطة مثل تعديل المناهج الدراسية والتي هي بدورها مرتبطة بقرارات اللجان القطاعية إذ أن القسم هو واحد من 

ياً أربعة أقسام متناظرة في هيئة التعليم التقني ويتطلب اتخاذ أي قرار موافقة األقسام األخرى مما يجعل العمل روتين

  وبطيًء.
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٤−٤
���J
H4א�ط
  =�ول

ً من خالل توزيع الطالب من قبل الوزارة على مختلف الكليات والمعاهد،  يتم قبول الطالب في القسم قبوالً مركزيا

استمارة القبول التي من خاللها يتم قبوله  ءحيث يقوم الطالب من خريجي الدراسة اإلعدادية الفرع العلمي بملي

سل اختياراته ومعدله وأعداد الطلبة المتقدمين والحدود الدنيا للمعدالت. يتم قبول الطلبة واعتمادا على تسل

واحداً المضخات المتقدمين إلى الكلية بشكل إجمالي على أساس األقسام الهندسية والتي يكون قسم هندسة تقنيات 

بتونها بواسطة ملئ استمارة اختيارات منها حيث يتم توزيع الطالب على هذه األقسام اعتمادا على رغباتهم التي يث

  %).٧١.٧( ) وحسب المعدل٥٠٢المجموع ( حسبداخلية وكذلك على معدالتهم في الدراسية اإلعدادية 

المهنية للدراستين  طلبة االعدادياتاألوائل على العراق من خريجي الدول األول من  )(10% يتم قبول ال. 

البرنامج حيث يقبل  الجامعات التقنية من\أو القريب في الكليات التقنية من التخصص المناظرالصباحية والمسائية 

ان ال يزيد عمر  المتميزين الموظفينويتم قبول  االولى.المناظر للبرنامج في المرحلة  من التخصصالطالب المتخرج 

قبول يده وليس له مرقن ق ال يكونان  فعلية للسنتين السابقتين لسنة القبول. له خدمةو الطالب عن اربعين سنة

  .% االوائل)١٠ال -الصباحي –المختلفة االخرى (المسائي  من قنوات القبول سابق

الدراسة االعدادية بفروعها  %) في٦٥يشترط في الموظف المقبول في المعاهد التقني على ان ال يقل معدله (

هد للقبول في المعاهد التقنية والموظفين يتم ترشيح الموظفين على شهادة االعدادية للمعا المهني) االدبي، (العلمي،

الحاصلين على شهادة دبلوم الفني للقبول في الكليات المناظرة ويتم ترشيحه من قبل دائرته حصرا ويعد ترشيحه 

  على المعاهد والطلبة المسرعين والموهوبين. لكذألك يتم قبول الطلبة األوائ موافقة مبدئية لمنحة اإلجازة الدراسية.

)، ٢٠٠٩-٢٠٠٨)، (٢٠٠٨-٢٠٠٧لملحق (ب) أعداد الطلبة المقبولين في القسم لألعوام الدراسية (يبين ا  

). كذلك يبين الملحق (ج) أعداد الطالب المداومين ٢٠١٢-٢٠١١) و (٢٠١١- ٢٠١٠)، (٢٠١٠-٢٠٠٩(

- ٢٠٠٨)، (٢٠٠٨-٢٠٠٧والناجحين والراسبين والمؤجلين والتاركين وبحسب الجنس لألعوام الدراسية (

  ).٢٠١٢-٢٠١١) و (٢٠١١-٢٠١٠)، (٢٠١٠-٢٠٠٩)، (٢٠٠٩

٥−٤
  א��"��מ
وא��'2
א�"�� 
��ن א��وא�ط

ال توجد إستراتيجية واضحة تربط البحث العلمي في المؤسسة العلمية مع حقل العمل، لذلك فأن العراق بصورة عامة 

لماً أن هذه المؤسسات موجودة في بحاجة إلى مؤسسة ترعى وتنظم وتنسق مسارات البحث العلمي مع حقل العمل ع

      معظم الدول المتقدمة.

٦−٤
H����6
 
'ول
�������מ
א�و�3H4א�ط
Kو�و��
�'�0�  ��د�מ
א�

ال توجد دوائر تأخذ على عاتقها تقديم النصيحة للطالب الذين هم في مراحلهم النهائية أو الخريجين الجدد فيما 

وكيفية التصرف عند إجراء مقابلة تخص التعيين كما أن لهذه الدوائر يخص الطرق المثلى لكتابة السيرة الذاتية 

عالقات مع حقل العمل وتعلن عن الوظائف الشاغرة. إن سبب عدم وجود مثل هذه الدوائر هو بسبب ضعف حلقة 
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كو الوصل بين الجامعة وحقل العمل وال يمكن في الوقت الحاضر إنشاء مثل هذه الدوائر كما أن الوضع الحالي يش

  من ضعف التخطيط في مجال توظيف الموارد البشرية.

٧−٤
H��
א��د ���  א��

توجد في القسم لجنة للتدريب المنهجي تقوم بتنظيم عملية تدريب الطلبة في العطلة الصيفية وذلك من قبل   

ريب والتي خالل استمارات ترد من الوزارة وترسل إلى مواقع التدريب بكتاب سري وتستلم اللجنة ردود جهة التد

تبين تقييم الطالب خالل فترة التدريب. إن فترة التدريب المنهجي تكون عادة على مرحلتين األولى أمدها ثمانية 

أسابيع بعد المرحلة الثانية واألخرى بعد المرحلة الثالثة من الدراسة وأمدها ثمانية أسابيع أيضاً. تقوم لجنة التدريب 

خالل الزيارات التي تقوم بها وااللتقاء بمسؤولي الدوائر للتعرف عن كثب على  المنهجي بمتابعة تدريب الطلبة من

  طبيعة التدريب ومدى استفادة الطالب من البرنامج التدريبي.

٨−٤
�ج
��ط���%��ج
و.��د�
א��� א��

�ج�
��ط���%
א��.6  

  إن متطلبات التخرج للطالب في مرحلة الدراسة األولية تتضمن ما يلي:

. ولكي يحصل الطالب على المضخاتهندسة تقنيات  بكالوريوس في المضخاتهندسة تقنيات يمنح برنامج 

  الشهادة الممنوحة من البرنامج يجب عليه توفير المتطلبات التالية:

  وذلك من خالل  المراحل الدراسية االربعة اجتياز- ١

  مادة. %) من الساعات المقررة لل٩٠(عن  ال تقلأ. توفير ساعات حضور لكل مادة - ١

%) ٥٠(ب. الحصول على درجة النجاح في كل مادة من المواد الدراسية للسنة المعينة والتي تساوي - ١

  .ه) ادنا١-٤في الجدول (حيت يتم تحديد الدرجة لكل مادة اعتمادا على طريقة التقييم المستخدمة والموضحة 

  الرسم الهندسي مواد  المادة التي ال تحتوي على عملي  المادة التي تحتوي على عملي

  العملي   االمتحان  النظري االمتحان  العملي  النظري  االمتحان

  السعي

امتحان 
الفصل 
  االول

10%  
10%  

 السعي

امتحان 
الفصل 
 االول

20% 

  السعي

  امتحان

  الفصل االول
15%  

امتحان 
الفصل 
 الثاني

20% 

  امتحان

  الفصل الثاني
15%  

امتحان 
الفصل 
  الثاني

10%  10%  
 %20 تقييمال

 %10 التقييم

  %5  %5  التقييم*

 %50 االمتحان النهائي %50 االمتحان النهائي  %10  %40  النهائي

 %100 مجموع الدرجة %100 مجموع الدرجة  %35  %65  المجموع

  يتية.* التقييم يتم من قبل مدرس المادة ويعتمد على حضور الطالب واالمتحانات اليومية والواجبات الب
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فقط على التقييم المستمر خالل السنة من دون اي امتحانات فصلية  )الورشبعض المواد التطبيقية ( تعتمد- ٢

  او نهائية حيث يمثل التقييم الدرجة النهائية.

المراقبة المستمرة لحضور الطالب الى المحاضرة النظرية والمختبر حيث يعتبر الطالب غير  باإلضافة 

  % من مجموع الساعات لتلك المادة.  ١٠تجاوزت ساعات غياباته  إذامستوفي للمادة 

. ويبين الملحق المضخاتيمنح الطالب بعد إكماله متطلبات الشهادة أعاله شهادة البكالوريوس في هندسة تقنيات - ٣

راسية (د) نموذج من بطاقة درجات تخرج الطالب التي يصدرها القسم والتي تحتوي على درجات الطالب للسنوات الد

األربعة والساعات الدراسية وعدد الوحدات لكل مادة دراسية كما تحتوي على السيرة الدراسية للطالب والتي تتضمن 

سنة قبول الطالب، سنوات التأجيل، سنوات الرسوب، سنوات ترقين القيد والعادة وغيرها. كما يتضمن الملحق (هـ) 

  للطالب بعد االمتحانات النهائية في الدورين األول والثاني.نموذج من الشهادات السنوية التي يمنحها القسم 

٩−٤

تحليلH4א�ط
��ص
�'و�
���$
  �وא%

���ط
א��و�
.6  

%) كحد أدنى يؤشر المستوى العلمي الجيد  ٧١.٧بها ( سقبول الطالب في القسم بمعدالت ال بأ •

 للطالب المقبولين لدينا.

لى عاتقها متابعة الطالب وتقدم لهم النصائح وجود لجان إرشادية وتربوية في القسم تأخذ ع •

 واألرادات التربوية وتساعدهم في تجاوز المشاكل والصعوبات التي يواجهونها.

رعاية القسم للنشاطات الفنية والرياضية للطالب وعلى سبيل المثال دوري كرة القدم على مستوى  •

 األقسام والوحدات في الكلية.

ً للطالب تشكيل لجنة التعريف بالقسم تت • ولى مهمة التعريف بالقسم في بداية العام الدراسي خصوصا

الجدد توضح أهداف ورسالة القسم وتوصيف عمل الخريج من القسم ومناهج القسم وغيرها لكي 

تساعد الطالب الجدد في عملية اختيار القسم المناسب لهم خالل إجراء عملية توزيع الطالب على 

 األقسام الهندسية في الكلية.

استبيان أراء الطالب في السنوات األخيرة بخصوص المواد الدراسية ومستوى األسئلة األمتحانية  •

 والمعوقات التي تكتنف عملية التعليم والتعلم.

 وجود مركز صحي يمكن الطالب من االستفادة من خدماته. •

النقص الحاصل  إنشاء مكتبة إلكترونية تحتوي على الكثير من الكتب اإللكترونية للمساعدة في سد •

بالكتب الورقية كما تم في السنوات األخيرة توزيع أقراص مدمجة للطالب تحتوي على الكتب 

 المنهجية والكتب المساعدة.
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في بعض األحيان يحصل أن يكون قبول الطالب في القسم ليس باختياره أما بسبب المعدل أو خطأ في  •

 استمارة القبول.

 أو وحدة ترعى شؤون الخريجين وتتواصل معهم.عدم وجود شعبة  •

عدم وجود رابط الكرتوني للقسم ضمن موقع الكلية للخريجين يمكن التواصل معهم واالستفادة من  •

 أراء التغذية الراجعة في تحسين عملية التعليم والتعلم.

المتابعة  ضعف برنامج التدريب المنهجي بالرغم من أهميته بسبب عدم جدية مواقع التدريب وضعف •

من قبل اللجان المختصة وبعد هذه المواقع حيث أن الطالب عادة يختار الموقع القريب من محل 

 سكنه.

 عدم وجود آلية لتفعيل العالقات بين األقسام والكليات المناظرة عربياً وعالمياً. •

�ص
.جـ  א�

بية والعالمية وتوجيه الطالب التعرف على البرامج التعليمية والتدريبية التي تعلن عنها الجامعات العر •

 لالستفادة منها.

 محاولة إيجاد آلية للترويج لبرنامج القسم الستقطاب الطالب العرب أو حتى األجانب.  •

  א���د�دא%.
د

قلة حصول الخريجين على وظائف يؤدي إلى قلة حماس الطالب وعدم االهتمام بالدراسة والتكاسل  •

 واالبتعاد عن األبداع.

  ة من قبل الكليات األهلية والجامعات العربية والعالمية في مجال التخصصات الدقيقة.زيادة المنافس •

    املناهج الدراسيةاحملور الرابع: . 

١−٥
��14�

א�د�א���G&��
�'�و>
א��>�
G����  א��

إن البرنامج الدراسي لقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية بحاجة إلى تطوير لكي يناسب بشكل كامل     

داف ورسالة القسم إضافةً إلى ذلك ال تتوفر آلية لتقييم نتائج التعليم ولم ترد إلى القسم أية مالحظات من الجهات أه

  المستفيدة تبين وجهات نظرها بمستوى الخريج لغرض تصويب أو تعديل المنهج.

  

٢−٥
�و���

א�.��د�N��
�  א��"�מ
و�"���

ر في تقييم نوعية التعلم باستثناء إكمال متطلبات المنهج معايير أو آلية يمكن تطبيقها للنظ دال توج    

  المقرر على مدى أربع سنوات دراسية وكذلك متطلبات التدريب المنهجي.
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٣−٥
�سا����

א�د�א� G�������
  א+*�د�� 

لى على الرغم من وجود تجانس وتماسك إلى حد ال بأس به بين مفردات البرنامج الدراسي من السنة الدراسية األو

  إلى الرابعة إال أنه بحاجة إلى تطوير لزيادة مقدار التجانس والتماسك.

  

٤−٥
���ق�

א��"�����
����מAא+&دא
>�

א�د�א���G&��  א��

) أعاله مدى تناسق األهداف التعليمية للدراسة األولية في القسم مع معايير المخرجات التعليمية ١-٣يبين الجدول (

) مدى تناسق برنامج القسم مع معايير ٦-٣ندسة والتكنولوجيا، كما بين الجدول (الخاصة بمجلس االعتماد لله

  ).ABETالمخرجات الخاصة بمجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا (

  

٥−٥

א��"��מ
�'��قGوא��  

  يتم التحقق من نواتج التعليم من خالل:     

 ية والفصلية والسنوية.اختبارات الطالب بأنواعها المختلفة النظرية والعملية اليوم •

 تكليف الطالب بإعداد تقارير تخص المواد الدراسية التي يدرسونها. •

 تكليف الطالب بعمل دوائر كهربائية وإلكترونية بسيطة أو تصنيع أجهزة ولوحات مختبرية بسيطة. •

 تكليف الطالب بإعداد التقارير المختبرية. •

حيث يتم اختبار المهارات العلمية والعملية التي اكتسبها  إعداد مشروع التخرج ضمن السنة الدراسية الرابعة •

  الطالب.

٦−٥
H�*א�
�����  א��

عادة يقوم التدريسي خالل المحاضرة األولى لكل مادة دراسية بتزويد الطالب بأسماء الكتب المنهجية 

ى الكثير من الكتب إنشاء مكتبة إلكترونية تحتوي علوالمساعدة التي يمكن االستفادة منها في التعلم. كم تم 

  المنهجية والكتب المساعدة وذلك لسهولة حملها وتصفحها من قبل الطلبة. 

٧−٥

א�د�א���
�'��لG&������

��"�ق���$
  �وא%

���ط
א��و�
.6  

 إن مفردات المناهج الدراسية تغطي إلى حد ما المواضيع الهندسية ضمن البرنامج. •

 إلى حد ما. ةعتمدة (خاصة الكتب اإللكترونية) حديثيمكن اعتبار الكتب المنهجية والمصادر الم •
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وجود توصيف لمفردات المناهج الدراسية يصل إلى حد توزيع الساعات األسبوعية على مواضيع كل  •

 مادة دراسية ويتم تعميم هذا التوصيف سنوياً على التدريسيين.

 سم.تناسق المواضيع المختارة ضمن برنامج القسم مع األهداف التعليمية للق •

  


Hא�
���ط
.A"�  

 عدم وجود خطة ملزمة لتحديث المناهج خالل فترات محسوبة (كأن تكون كل أربع سنوات). •

�ص
.جـ  א�

شيوع مفاهيم ضمان الجودة لدى القيادات األكاديمية في وزارة التعليم العالي والجامعات مما أدى إلى  •

 األكاديمي.حصول القناعات من أجل السعي الحثيث للحصول على االعتماد 

التنسيق مع جامعات عالمية رصينة حاصلة على االعتماد األكاديمي لبرامجها من أجل اختصار الوقت  •

  والجهد للوصول إلى مرحلة متقدمة في تطوير المناهج.

  א���د�دא%.
د

وجود فجوات بين مناهج القسم ومناهج األقسام المناظرة في الكليات والجامعات العالمية بسبب غياب  •

 نسيق.الت

  عدم تلبية متطلبات سوق العمل التي تتغير وتتطور دائماً من خالل المناهج الدراسية.
  التدريسية . احملور اخلامس: اهليئة٦

  ٦
−١

א��د����ون  
) أدناه أسماء التدريسيين في القسم وألقابهم العلمية وشهاداتهم وأعبائهم التدريسية واإلدارية. ١-٦يبين الجدول (

  ) أدناه يبين إحصائية بإعداد التدريسيين وألقابهم العلمية وشهاداتهم األكاديمية.٢-٦ل (كما أن الجدو

٦
−٢
�
א��د�����ن
�طو������=  

يتم تطوير قابلية التدريسيين من خالل إشراكهم في دورات طرائق التدريس التي تقام في مركز تطوير الملكات 

ى القسم حيث يكلف كل تدريسي بإعداد حلقة دراسية عن أحد وكذلك من خالل إقامة الحلقات الدراسية على مستو

المواضيع العلمية ويتم إلقائها بحضور الكادر التدريسي في القسم ويخضع الموضوع إلى المناقشة وتسجل 

المالحظات الضرورية حيث يستفاد من ذلك في صقل شخصية التدريسي ومساعدته في إدارة النقاش والدفاع وإبداء 

من شأنها أن تساعد في رفع المستوى العلمي للتدريسي وتطوير قابلياته. كذلك فقد شارك العديد من  الرأي التي

تدريسي القسم في السنوات األخيرة بدورات داخل وخارج القطر كان لها أثر إيجابي في زيادة االطالع وتطوير 
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ً بالعديد من المؤتمرات ا لعلمية التي تقيمها الجامعات العراقية المهارات كما يشارك معظم تدريسي القسم سنويا

  كباحثين أو كمشاركين.

  

  وشهاداتهم وأعبائهم التدريسية واإلداريةواختصاصاتهم ) أسماء التدريسيين في القسم وألقابهم العلمية ١-٦جدول (

 الشهادة  أسم التدريسي  ت
اللقب 
  العلمي

االختصاص 
  العام

االختصاص 
  الدقيق

  المهام

١  
 عدي حسين كاظم

  كتوراهد
أستاذ 
  مساعد

هندسة 
  ميكانيكية

  
على مشايع واشراف  المضخات وتدريسي رئيس قسم

  طلبه المرحلة الرابعه التخرج

٢  

 هاني مزهر ماجد

  هدكتورا

هندسة  مدرس
   ميكانيكية

مقرر قسم وتدريسي وعضو لجنة امتحانيه فرعية في 
 الكلية وعضو لجنة امتحانيه في القسم

  واشراف مشاريع تخرج

٣  

 عماد كامل حسين

  دكتوراه

أستاذ 
 مساعد

هندسة 
   ميكانيكية

  اشراف دراسات عليا واشراف مشاريع تخرج

 مشرف مختبروتدريسي و

  

٤  
عباس عبدالكاظم 

  دكتوراه خليف
أستاذ 
 مساعد

هندسة 
  كيمياوية

  
تدريسي واشراف مشاريع تخرج ومشرف مختبر 

  عضو لجنة المقررات و

٥  
 مالك نعمة حواس 

  دكتوراه
رسمد هندسة  

  مضخات
  

تدريسي وعضو لجنة امتحانيه فرعية في الكلية    

  واشراف مشاريع تخرج

٦  
 علي عزيز عباس

  هدكتورا
هندسة  مدرس

  كيمياوية
  عضو لجنة وتخرج. تدريسي واشراف مشاريع   

٧  
 عقيل عباس دمحم  

  هدكتورا
هندسة  مدرس

  ميكانيكية
  

 تدريسي وعضو لجنة امتحانيه فرعية في الكلية
  تسجيل مقررات وعضو لجنة اشراف مشاريع تخرجو

٨  
أحمد هادي 

 عبود

 

 ماجستير
أستاذ 
  مساعد

هندسة 
  ميكانيكية

  عضو لجنةوتخرج. تدريسي واشراف مشاريع   

٩  
 ماجستير رنا علي حسين

  مدرس
هندسة 
  ميكانيكية

  تدريسي   واشراف مشاريع تخرج  

١٠  
رائد عبداالمير 

 محمود

 مدرس ماجستير

  مساعد

ة هندس
  مضخات

  تدريسي   واشراف مشاريع تخرج  

١١  
  مدرس ماجستير عماد جبر يوسف

  مساعد

هندسة 
  ميكانيكية

  تدريسي   واشراف مشاريع تخرج  

١٢  
  مدرس ماجستير علي حسين فاهم

  مساعد

هندسة 
  مضخات

  تدريسي   واشراف مشاريع تخرج  

١٣  
  مدرس ماجستير مينة دمحم فريد

  مساعد

هندسة 
  مضخات

  واشراف مشاريع تخرج تدريسي    

١٤  
حسين ألطيف 

 عريبي

مدرس  ماجستير
  مساعد

هندسة 
  مضخات

  تدريسي   واشراف مشاريع تخرج  

١٥  
عمر عبد الحسن 

 لفتة
مدرس  ماجستير

  مساعد

هندسة 
  مضخات

  تدريسي   واشراف مشاريع تخرج  

  

  ) أعداد التدريسيين وألقابهم العلمية وشهاداتهم األكاديمية.٢- ٦الجدول (

  لشهادةا

  اللقب العلمي
  المجموع

  مدرس مساعد  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ

  م  أ  ذ  م  أ  ذ  م  أ  ذ  م  أ  ذ  م  أ  ذ

  ٧  --  ٧  --   --  --  ٤   -  ٤  ٣  --  ٣  --  --  --  دكتوراه

  ٨  ٢  ٦  ٦  ١  ٥  ١  ١  --  ١  --  ١  --  --  --  ماجستير

  ١٥  ٢  ١٣  ٦  ١  ٥  ٥  --     ٤  --  ٤  --  --  --  المجموع
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  ب إلى عدد التدريسيين عدد الطال نسبة ٣-٦

  ) أدناه نسبة عدد الطلبة إلى عدد التدريسيين في القسم لمختلف األلقاب العلمية والشهادات.٣-٦يبين الجدول (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العلمي البحث ٤-٦

ً يتم نشر  يساهم التدريسيون في القسم بعدد من البحوث العلمية وبنسبة ال تقل عن بحث واحد لكل تدريسي سنويا

ها في مجالت محلية تصدرها الجامعات العراقية، وبسبب عدم وجود التخصيصات المالية تنعدم نسبة معظم

المشاركة في المؤتمرات اإلقليمية والعالمية، كما أن عدم وجود برنامج للدراسات العليا في القسم يسبب إلى حد ما 

اه عدد البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر ) أدن٤- ٦في قلة عدد وضعف مستوى البحوث المقدمة. يبين الجـــدول (

. ومن المؤمل أن تساهم المكتبة االفتراضية العراقية في رفع مستوى وجودة البحوث 2018- 2017للعام الدراسي 

المقدمة من قبل التدريسيين لما توفره هذه المكتبة من مصادر جيدة ألرقى دور النشر في العالم ولكن بسبب عدم 

  ت خاص بالقسم ورداءة شبكة االنترنيت المحلية يجعل االستفادة من المكتبة االفتراضية محدوداً.توفر خط إنترني

  .٢٠١٨-٢٠١٧) البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في القسم للعام الدراسي ٤-٦جدول (

  اسم الباحث  اسم البحث  ت
حالة 

  البحث

1.  

Study the effect of titanium particles addition on the 

some mechanical properties of hybrid composite 

materials 

  منشور  ا.م. احمد هادي عبود

2.  

Experimental investigation of using ethanol/gasoline 

750 on the performance and exhaust emission of  spark 

ignition engine in iraq 

  منشور  حسين الجبوري

3.  

Improvement the erosion resistance of turbine blades 

using different material with different surface 

treatment 

Malik N. Hawas منشور  

  

  

عدد 

  التدريسيين
  عدد الطالب

ة نسب

الطالب الى 

  التدريسيين

  الشهادة
 1: 23  160  7  هدكتورا

  1:20 160 8  ماجستير

  اللقب العلمي

  -- 160  --  أستاذ

  1:40 160 4  أستاذ مساعد

  1:32 160 5  مدرس

  1:30 160 6  مدرس مساعد
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4.  

Exploration The Extrudability Of Aluminum Matrix 

Composite (LM6/TIC) Through Modeling, Simulation 

And Experimental Process 

Dr. malik N. 

HAWAS 
  منشور

5.  
Experimental study into combustion characteristics of 

IC engines operated with blended fuels 
Mr. rana ali hussein منشور  

6.  

Enhancement and improvement the quality of plastic 

products by estimating and controlling the effecting 

design parameters on the mold 

Hani mizhir magid منشور  

7.  

Modeling and simulation of the grain deformation 

during extrusion of aluminium casting alloy (LM6) by 

finite element method 

Raed A. mahmood al 

mussaib 
  منشور

8.  

Investigate the effects of generation stresses during the 

forming applications on the efficiency of machines parts 

through design , analysis and simulation method 

Raed A. mahmood منشور  

9.  

Exploration the extrudability of aluminum matrix 

composite (LM6|TIC) through modeling, simulation 

and experimental process 

H.M. Magid منشور  

10.  
Effect of heat treatments on 302 austenitic stainless steel 

spot weld  

Ali Hussein fahem 

al-jlehawy 
  منشور

11.  
Theoretical and conceptual framework , mandatory 

ingredients of a quality research 
Emad kamil hussein 

 منشور

12.  
Experimental prediction of creep area and static 

friction between brass material and cow skin 
E.Hussein 

 منشور

13.  
Ex-vivo tribological behavior of cow skin 

Emad K hussein 
 منشور

14.  

Lono - molecular separation with composite 

membranes  vi. Nitro - phenol separation through 

sulfonated polyether ether ketone on capillary 

polypropylene membranes                

Abbas abdul kadhim 

klaif rikabi 

 منشور

15.  
Comparative study of polysulfone matrix based 

composite membranes designed for fuel cells 

Abbas abdul kadhim 

klaif rikabi 

 منشور

16.  
Dynamic membranes on polysulfone support for fuel 

cells  

Abbas abdul kadhim 

klaif rikabi 

 منشور

  

  

  



27 
 

٦
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) الذي يمثل عدد التدريسيين في القسم وشهاداتهم وألقابهم فأن هنالك قلة ٢-٦كما هو واضح من الجدول (  

% كما أن القسم يفتقر إلى التدريسيين ٢٥كون نسبتهم في عدد التدريسيين الذين يحملون شهادة الدكتوراه حيث ت

) فقط يحمل لقب أستاذ مساعد ولكن يوجد لدى القسم إصرار في رفع ٤الذين يحملون لقب أستاذ ويوجد تدريسي (

مستوى موارده البشرية من خالل إيفاد عدد من التدريسيين للحصول على شهادة الدكتوراه من الجامعات العالمية 

  وأيضاً من خالل تشجيع وحث التدريسيين على تقديم البحوث القيمة التي تساعد في ترقيتهم العلمية.الرصينة 

٦
−٦
  �"ز�ز
=د�א%
א��د�����ن
��ل

إن القسم ليس لديه الحرية في اختيار الكادر التدريسي كون التعيينات تصدر بأوامر وزارية ملزمة التنفيذ كما   

يجعل القسم يقبل بأي تدريسي مهما كانت كفاءته لغرض سد النقص. لذا فأن أي  أن قلة الكادر التدريسي في القسم

تطوير في عملية التعلم فهي تأتي من الحافز الفردي للتدريسي من خالل استمرار البحث واالطالع على المصادر 

الحديثة في عملية الحديثة واستغالل شبكة اإلنترنيت لالطالع على مواقع الجامعات العالمية واقتباس األساليب 

  التعليم والتعلم.

٦
−٧
�
دوG&��
���0מ
א�� $
  א���מ

بما أن القسم هو واحد من أربعة أقسام متناظرة في هيئة التعليم التقني، لذلك فأن عملية تصميم المناهج تتم   

ووجهات نظره  في التشاور بين قيادات هذه األقسام أثناء اجتماعات اللجنة القطاعية حيث يطرح كل قسم مقترحاته

التي كونها من خالل المناقشات المستفيضة بين أعضاء كادره التدريسي إال أن هذه العملية تجعل عملية التغيير 

صعبة بسبب عدم اتفاق أراء جميع األقسام على بعض النقاط أو المقترحات مما يتم هدر الكثير من الوقت ويجعل 

  عملية التغيير أحياناً مستحيلة.

  

٦
−٨

تقييم ���
א��د�  א�*�د

هيئoة التعلoيم ذج خاصoة ترسoل إلoى الكليoات مoن قبoل اقسoم وفoق نمoلا قيادةسنويا من قبل  ادر التدريسييجري تقييم الك

وهي نماذج يتم تعميمها إلى الجامعات مoن قبoل وزارة التعلoيم والعoالي والبحoث العلمoي. تتضoمن االسoتمارة دور  التقني

وتقييم أداءه الوظيفي والبحثoي وغيرهoا مoن الجوانoب التoي يمكoن مoن خاللهoا الوقoوف دراسية السنة الالتدريسي خالل 

على جوانب القوة والضعف للعمل على تقويم عمل التدريسي بالشoكل الoذي يعمoل علoى تحسoين األداء وبالتoالي السoعي 

األقسoام المنoاظرة فoي  مقارنoة مoع لقسoمتعزيoز موقoع ومكانoة ا مoن أجoلعملية التعلم والبحoث العلمoي مستوى إلى رفع 

  الكليات والجامعات العالمية المرموقة.
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 تنوع التخصصات الدقيقة للكادر التدريسي. •

 إكمال جميع التدريسيين لنصابهم التدريسي إضافة إلى تكليف معظمهم بساعات إضافية. •

 ترقية علمية خصوصاً من درجة مدرس مساعد إلى مدرس.حصول معظم التدريسيين على  •

 تعتبر نسبة طالب إلى تدريسي مقبولة إلى حد ما. •

Hא�
���ط
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 قلة عدد التدريسيين الحاصلين على لقب أستاذ أو أستاذ مساعد. •

 قلة عدد التدريسيين الحاصلين على شهادة الدكتوراه. •

ً على إمكانية االطالع على قلة فرص االحتكاك مع المؤسسات األكاديمية ال • عالمية مما يؤثر سلبا

 األساليب الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم.

�ص
.جـ  א�

زيادة دعم البرامج التدريبية للكوادر التدريسية من قبل الوزارة لغرض إطالع أكبر عدد ممكن من  •

 العالم.التدريسيين على األساليب الحديثة المتبعة في أنظمة التعليم العالي في 

 تفعيل االتفاقيات بين القسم واألقسام المناظرة في العالم لزيادة خبرات التدريسيين. •

زيادة فرص الحصول على شهادة الدكتوراه لغرض دعم برامج الدراسة األولية وإمكانية فتح برنامج  •

  للدراسات العليا في القسم.

  א���د�دא%.
د

اً من حملة شهادة الدكتوراه إلى الكليات أو الجامعات االنتقاالت المستمرة لبعض التدريسيين وخصوص •

 األخرى.

 الخبرة المتواضعة لبعض التدريسيين يحول أحياناً دون تطبيق المنهج الدراسي بالشكل السليم. •

  

    املختربات والقاعات الدراسيةاحملور السادس: . 

٧
−١
  المختبرات

  ب القسم ومساحاتها) أدناه المختبرات المخصصة لطال١- ٧يبين الجدول (    

  ) مختبرات القسم ومساحاتها١-٧جدول (
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  ٢المساحة/م  أسم المختبر  ت
المساحة 

٢الكلية/م
  

عدد الطالب 

  الكلي

معدل 

  المساحة

٢م
  / طالب 

  ٣٠  التأكل واالكسدةمختبر   ١

٤,٠٦٤  ١٥٥  ٦٣٠  

  ٤٥  ديناميك الحرارةمختبر   ٢

  ٦٠  الموائعمختبر   ٣

  ٤٠  تقنية المضخاتمختبر   ٤

  ٧٥  عمليات تصنيعمختبر   ٥

  ٥٥  الحاسبة تتطبيقا مختبر  ٦

  ٤٠  مختبر محركات  ٧

  ٥٥  المضخات ةمختبر صيان  ٨

  ٦٥  مختبر التوربينات  ٩

  ٥٥  مختبر الهيدروليك  ١٠

  ٥٥  مختبر المعادن  ١١

  ٥٥  مختبر المقاومة  ١٢
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) يبين عدد الكتب ٣-٧) أدناه أجهزة الحاسوب المتوفرة في القسم والغرض منها، بينما الجدول (٢-٧يبين الجدول (

  المتوفرة للطالب والتي توزع من قبل مجانية التعليم وكذلك المتوفرة في مكتبة الكلية:

  

  أجهزة الحاسوب المتوفرة في القسم) ٢-٧جدول (

  الغرض
عدد أجهزة 

  سوبالحا

عدد الطالب 

  الكلي
  النسبة

 ٥,٣١  ١٧٠  ٣٢  تنفيذ مختبر الحاسبات

  ١,٥٦  ٥٠  ٣٢  الرسم الهندسي باألوتوكاد

  

  الكتب المتوفرة للطالب) ٣-٧جدول (

  عدد الكتب  المكان
عدد الطالب 

  الكلي
  النسبة

  ٠,٨٨  ١٧٠  ١٥٠  مجانية التعليم

  ٦,٤  ١٧٠  ١١٠٢  مكتبة الكلية
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  ) أدناه القاعات الدراسية المخصصة لطالب القسم ومساحاتها:٤-٧ين الجدول (يب

  

  عدد القاعات الدراسية ومعدل المساحة المخصصة لكل طالب.) ٤-٧جدول (

  الصف  ت
  المساحة

٢م(
(  

  عدد الطالب
  معدل المساحة

٢م(
  )/ طالب 

 ١,١  ٥٥ ٦٠  الصف األول  ١

  ١,٢٥  ٤٨ ٦٠  الصف الثاني   ٢

  ١,٨٧٥  ٣٢ ٦٠   الصف الثالث  ٤

  ٣  ٢٠ ٦٠  الصف الرابع  ٦

 ٦,٥٤٥  ١٥٥ ٣٦٠  المجمــــــــــوع
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يمكن القول بأن مستوى تأثيث القاعات الدراسية يعتبر متواضعاً، حيث تحتوي القاعة الدراسية على اللوحة 

إلى الصيانة المتكررة وال تتوفر تخصيصات  البيضاء، وجهازي تكييف كما أن مقاعد الطالب رديئة وتحتاج

مالية كافية الستبدالها إضافةً إلى ذلك عدم توفر التقنيات الحديثة المستخدمة في التعليم كأجهزة العرض أو 

اللوحات الذكية أو الشاشات الكبيرة أو أجهزة الحاسوب حيث تساعد هذه التقنيات التدريسي في عملية عرض 

لة وبسرعة أكبر وتجعل من الممكن تقديم وسائل إيضاح تساعد الطالب على سرعة المادة العلمية بسهو

  استيعاب وتقبل المادة العلمية.
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  عدد القاعات الدراسية المتوفرة حالياً يعتبر كافياً لتغطية جدول المحاضرات. •

Hא�
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 ن المساحة المتاحة لكل طالب فيما يتعلق بالمختبرات تعتبر غير كافية.إ •

 قلة عدد األجهزة والمعدات المتاحة لبعض المختبرات.  •

  إن مستوى تأثيث القاعات الدراسية يعتبر متواضعاً. •
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زة زيادة التخصيصات المالية الالزمة لبناء مختبرات نموذجية بمساحات كافية ومجهزة باألجه •

 والمعدات المختبرية الحديثة.

 زيادة التخصيصات المالية لتأثيث القاعات الدراسية وتجهيزها بالتقنيات الحديثة الضرورية. •

  

  א���د�دא%.
د

ضعف أداء الطالب في تنفيذ التجارب المختبرية بالنسبة للتجارب التي يتم فيها استخدام جهاز واحد  •

جميع الطالب من تنفيذ التجارب بأنفسهم بل يكتفوا  أو جهازين حيث يؤدي ذلك إلى عدم تمكن

بمشاهدة زمالئهم أو كادر المختبر فقط أثناء تنفيذ مثل هكذا تجارب مما ينعكس سلباً على المستوى 

  العلمي للطالب وذلك ألهمية الجانب العملي في التخصصات الهندسية.

  اجلانب املالــياحملور السابع: . ٨
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مستقلة حيث تمتلك صoالحيات الصoرف والشoراء  ماليةشعبة  اتوجد فيه إذ التقنية/ المسيبكلية الالقسم بعمادة يرتبط 

 وتأمين االحتياجات الالزمة وحسب الصالحيات الممنوحة لعمادات الكليات.

لتoامين تلoك  نoيهيئoة التعلoيم التقتقوم الكلية بوضع خطة في تحديد حاجتها من الموازنة السoنوية وطلبهoا مoن رئاسoة 

 التخصيصات بما يتالءم وحاجة الكلية واألقسام العلمية.

وحسoب مoا يتoوفر لoديها مoع األخoذ بنظoر االعتبoار  والمعاهد ة على توزيع التخصيصات المالية على الكلياتهيئتعمل ال

 حاجة الكليات الفتية لتغطية فقرات الموازنة المختلفة.

مالي تقع على عاتقها مهام شراء وتأمين احتياجات الكلية واألقسام العلمية  يتم تشكيل لجنة مشتريات وبإشراك عضو

  من كافة المواد وحسب ما تطلبه األقسام وعمادة الكلية وضمن فقرات الموازنة المالية والمتوفر منها. 
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لمي بشoكل ملحoوظ والoذي يكoون لoه أثoر سoلبي فoي مجoال تطoوير البحoث العلمoي تفتقر فقرات الصرف على البحث الع

وخصوصooا فooي مجooال مشooاركة البooاحثين فooي نشooر البحooوث أو حضooور المooؤتمرات العلميooة حيooث يتكفooل التدريسooي 

 العلمية.بالمساهمة بالقدر األكبر من الصرف لتامين نشر البحوث في المجالت أو المؤتمرات 
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بصoرف  واإلقليميoةالمحليoة  الoدورات وأفي حالة إيفاد التدريسoي لحضoور المoؤتمرات  لية أو الهيئةالكتتكفل كذلك ال 

أجoور النشooر أو مoن  بالنفقooاتمoن حسoابه الخoاص ويتكفoل التدريسooي  إال بشoكل محooدود جoداً حيoثمخصصoات اإليفoاد 

   ج القطر.رخاداخل و التسجيل أو النقل
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 رواتب الموظفين والتدريسيين والمحاضرين الخارجيين يتم تأمينها من الموازنة السنوية. •

تحافظ الكلية على المستوى العلمي الجيد لعدم تأثير الجانب المالي على عملهoا والتoي تعoاني منoه الكليoات  •

مoالي لتoامين الدراسoة والoذي يoؤدي  التي تعتمد أسلوب الدراسة فيها على ما يدفعه التلميذ من مسoتحقات

 إلى تدني المستوى العلمي.

حفooزت العديooد مooن  وزارة التعلooيم العooاليالزيooادات التooي طooرأت علooى رواتooب الكooوادر التدريسooية ومooوظفي  •

الكوادر التي عانت في السنوات السابقة من قلة المردودات الماديoة للبحoث عoن فoرص عمoل فoي جامعoات 

 .إلى العودة للعمل في الجامعات العراقيةخارج القطر من السعي 

  تتكفل الوزارة بتأمين كافة احتياجات الطلبة التي تتطلبها العملية التعليمية من أجهزة ومواد وأثاث.  •
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صooات شooراء األجهooزة يتخصوقلooة التخصيصooات الماليooة فooي بعooض الجوانooب المهمooة ومنهooا البحooث العلمooي  •

  مواكبة تطورات العصر. المختبرية الحديثة لغرض
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 من أجهزة ومواد أخرى. القسمسهولة تأمين الموارد المالية عند توفرها لتغطية احتياجات  •

لها  ردتفعيل آلية التعاون المشترك لتوفير موارد مالية تساعد في تغطية بعض النفقات التي ال تتوفر موا •

  أو محدودية الموازنة.

  א���د�دא%.
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ينات للكوادر الشابة الجديدة حتى المتفوقoة علميoا يحoد مoن أمكانيoة تطoوير أو تنفيoذ بعoض عدم وجود تع •

  البرامج الطموحة.  

بسبب عدم وجoود  نية أو تدريسية لتلبية احتياجاتهمن التعاقد مع كوادر إدارية أو ف قسمعدم استطاعة ال •

 تمويل ذاتي يمكن استخدامه لتغطية نفقات صرف الرواتب.

  


