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 :املقدمة.  1

 :تقديم 1-1

تقرير  تطبيقات    يعتبر  في  للدخول  مهمة  خطوة  الذاتي  عالمي  برامجالتقييم  المعروفة  تحدد التقييم  والتي  ا 

تحسين وتطوير العملية التعليمية    والتقنية لغرضللمؤسسات التعليمية وخاصة الكليات الهندسية  المتطلبات  المعايير و

التفا على  القابلية  لهم  مهندسين  تخريج  اجل  من  مستمر  تطور  في  والمجتمع  وجعلها  الصناعية  المؤسسات  مع  عل 

 . العلمي والتكنولوجيوتقديم أفضل الخدمات التي تواكب التطوير 

فـي الكليـة التقنيـة/  المكائن والمعـدات الزراعيـةهندسة تقنيات يتضمن هذا التقرير معلومات تخص قسم  

 (.SWOTسوات ) لوتحلي ABETكبداية للشروع بتطبيق معايير الجودة في التعليم وفق نظام  المسيب

 

 لقد تم تنظيم هذا التقرير ليكون في عدة محاور رئيسية:

 ألول: تنظيم وإدارة القسم، حيث يبين الهيكلية والتنظيمي اإلداري للقسم.ور االمح -

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

وتـدريب ونشـاتات وآليـة علـيم  مـن ت  يتضمن األمور الطالبية وكل ما يتعلق بالطلبةالطالب، حيث  محور الثالث:  ال -

 القبول ومتطلبات التخرج وغيرها.

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

ت تدريسية، ويتضمن األمور التي تخص الكادر التدريسي في القسم وسبل تطـوير قـدراحور الخامس: الهيئة الالم -

 هذا الكادر وإنجازاته العلمية والعالقة بينه وبين الطلبة.

المحور السادس: المختبرات والقاعات الدراسية، ويبين حالة هذه المرافـق األكاديميـة وسـبل تحسـينها مـن أجـل  -

 لقسم.تطوير العملية التعليمية في ا

تمـده القسـم فيمـا يخـص الجوانـب قد تضمن شرح موجز عـن األسـلوب التـي يعالمحور السابع: الجانب المالي، و -

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

 

تسـاعد فـي تقـديم تم إدراجهـا لحصائيات  تقديم بعض الجداول واإل  هامن خالل  تمتم إضافة عدد من المالحق  أخيراً فقد  و

 .ترة الماضيةالقسم خالل الفتم إنجازه في  عماصورة 

     :واالعتمادية الجودةضمان مفهوم  1-2

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

الوسيلة للتأكد من   اعتبارهاية. كما يمكن المناسب للتأكد من تحقق الجودة المرغوبة وفقاً للمعايير الموضوع

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

 من هذه الجهات. وقعات مختلف أنواع المستفيدين  مالئمة وتستوفي ت

  االعتماد والعمليات التي تقوم بها هيئة   اإلجراءات( فهي مجموعة  Accreditation)   االعتماديةأما   

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

المعايي مع  تتوافق  برامجها  التحسين  وأن  أو  الجودة  لضمان  قائمة  أنظمة  لديها  وأن  والمعتمدة  المعلنة  ر 

عراقية لكي تحصل على  ر ألنشطتها األكاديمية وفقاً للضوابط المعلنة وهو تأكيد وتمكين للجامعات الالمستم

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

ى  تطورات سريعة، سواء على مستوى المنظمات التصنيعية أو التعليمية أو عل  لحالييشهد العصر ا  

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

 المؤسسات التعليمية.  افسة بينالمنحدة  ازديادوتأثيرها على العملية التعليمية وما يترتب على ذلك من  واالتصاالت

تقدمه   معيار  هو  مجتمع  العلمي ألي  التطور  اإن  بالمرتبة  تقع  العلمي  التطور  وإن مسؤولية  ألولى  ، 

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

الجودة   إدارة  تطبيق  خطوات  أهم  المحاور  من  خالل  ومن  المستمرة  التحسينات  على  التأكيد  تريق  عن  الشاملة 

 التالية:

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

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

 ( Recoursesالموارد )جـ. المحور الثالث: 

 ( Academic Staffد. المحور الرابع: أعضاء هيئة التدريس )

 ( Students Affairsشؤون الطلبة ) الخامس:ر هـ. المحو

 ( Students Servicesالخدمات الطالبية ) السادس:و. المحور 

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

Methods ) 

 ( Scientific Researchالبحث العلمي ) الثامن: ح. المحور 

 ( Community Serviceخدمة المجتمع )  سع: التاط. المحور 

 ( Evaluationي. المحور العاشر: التقويم )

 ( Academic Ethicsاألخالقيات الجامعية ) عشر: ك. المحور الحادي 

 

 : عن القسم تاريخيةنبذة  1-3

ال  تقنيات  هندسة  الزراعية مكائ قسم  والمعدات  في    هو  ن  الهندسية  األقسام  عام    افتتاحه تم    الكلية حيثمن 

لهذا    1998 المنطقة  لحاجة  المنطقة    االختصاصنظراً  هذه  في  يوجد  إذ  الت الحيوي،  منشآت  من  صنيعية  العديد 
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  ولكن  القسم،ي  خريججزء من  التي تستوعب    والتجميعية مثل المنشأة العامة للصناعات الميكانيكية في االسكندرية 

حيث   متعثرة  البداية  من  على  القسم   عتمد أكانت  ال  بعض  كالمدرسين  في  التدريسي  خارجيين  تتوفر  ادره  لم  كما 

و التقني    االعتماد تم  المختبرات  المعهد  مختبرات  وعلى  القريبة  والكليات  المعاهد  لمختبرات  العلمية  الزيارات  على 

 .  تبرات جامعة بغدادوعلى مخ  المسيب التي كانت هي األخرى فقيرة 

ال  2003بعد عام   التدريسي والتدريبي في  الكادر  القسم حالياً  قسم  بدأ عدد  بالتكامل تدريجياً حيث يضم 

( يحملون لقب المدرس  8لقب المدرس و )  ( يحملون5( يحمل لقب األستاذ المساعد و )4( تدريسيا منهم ) 17)

بمنح شهادة البكالوريوس في تخص( مهندسا وموظفاً فن5المساعد وكذلك يضم القسم ) ص  ياً ويقوم القسم حالياً 

 . بعد أن يكمل الطالب أربع سنوات دراسية  والمعدات ن ئهندسة تقنيات المكا

 

   :لعوامل التي ساهمت في نجاح القسما 1-4

 إن من أهم العوامل التي ساهمت في نجاح القسم هي: 

تلبة مجاميع عديدة من  القسم وبالتعاون مع    عاملين فييسيين وال. الهمة العالية لقيادات القسم وبعض التدرأ

بناء مختبرات القسم التي لبت بعض متطلبات العملية    التخرج فيمشاريع    استثمارفي    خصوصاالقسم  

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

رغم الصعوبات التي يواجهونها من قلة الخدمات وكثرة لقسم  حة ا مصل  م علىحفاظه. صبر التدريسيين وب

 ي وضعف البنى التحتية وقلة عدد األجهزة المختبرية وغيرها.كهربائلاالتيار  انقطاع

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

   :القسم تطور ندوي تحول العوامل الت 1-5

 ة:يليمكن إجمال العوامل التي تحول دون تطور القسم بالنقات التا

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

 يحول دون أمكانية القسم لفتح برامج في الدراسات العليا. عدم وجود ألقاب علمية عالية ( 1)

 ة الدكتوراه.ملون شهادالذين يح ( قلة عدد التدريسيين2)

 .داتالمكائن والمع والدقيق للقسم وه االختصاص( قلة عدد التدريسيين في 3)

 عدم وجود البنى التحتية المناسبة للقسم.ب. 

حال دون رفد القسم بالدماء الجديدة    2007عدم تعيين الطالب األول على القسم والتي هي سياسة الوزارة منذ عام جـ. 

 . ايلتطور الكادر التدريسي من خالل إمكانية حصولهم على الشهادات العل هي النواةزة والتي المتمي 

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

 البحوث العلمية.

 هـ. عدم وجود خط إنترنيت خاص بالقسم. 
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 موجود منها ذات تبعات قديمة. كما أن الشكل كبير . قلة الكتب المنهجية بو

 ذلك. مع قلة التخصيصات المالية الخاصة ل . عدم وجود إستراتيجية للبحث العلميز

 

   :األدارة كفاءة 1-6

 إجراءات عملية مناسبة من خالل: باتخاذقامت إدارة القسم 

الطلبة  أ.   ووثائق  مستمسكات  أمينه    إلكترونياتوثيق  أمكان  في  حفوخزنها  عليهوعديدة  المخاتر اظاً  من  ا 

 المختلفة كالحريق وغيرها. 

 حالة تارئة.ختلفة من القسم تحسباً ألي مرافق الملاالحريق في  مطافئب. توزيع 

 تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق القسم ألهدافه.  لةمتابعة العملية التدريسية بشكل متواصل ومحاوجـ. 

 :اريةمية واألدت األكادياساوالسي االستراتيجيات تنفيذ 1-7

ب  وهي  الكلية  سياسة  من  جزء  الحال  بطبيعة  هي  القسم  سياسة  الهيئة  و دإن  لسياسة  خاضعة  رها 

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

 ابعة تنفيذ هذه الخطط عوقات ومتي هذه المبتقييم الفعاليات وعرض المعوقات للعام الماضي ووضع خطط لتالف

 في الجانبين األكاديمي واألداري.

 :هادةعلى الش لووسائل الحص 1-8

ف  البكالوريوس  القسم شهادة  الزراعيةيمنح  والمعدات  المكائن  تقنيات  برامج   ي هندسة  القسم  في  توجد  وال 

تخطي   بعد  يتم  األولية  الشهادة  على  الحصول  إن  العليا.  األالدرا  واتالسنللدراسات  خالل سية  ومن  ربعة 

وإعداد   الصفية  النشاتات  في  والمشاركة  المحاضرات  المختبرية  لاحضور  برامج    واالشتراكتقارير  في 

والتي تجري على مدار العام الدراسي، علماً  المختلفة    واالمتحانات   االختباراتالتدريب المنهجي والنجاح في  

 السنوي. أن النظام الدراسي في القسم هو النظام 

للحصول عم و المعتمدة  والوحدات  الدراسية  الساعات  أن عدد  إليه  تجدر األشارة  الشهادة هي   ىلما 

 :يي الجدول التال مبينكما 

 %3 نسبة الساعات العامة للسنوات االربعة -7 133 مجموع الساعات الدراسية للسنوات االربعة -1

 360 التدريب الصيفي -8 183 مجموع الوحدات-2

التدريب -9 %42.86 لسنوات االربعة النظرية لالساعات  نسبة-3 ساعات  اليها  مضافا  الساعات    مجموع 

 الصيفي 

 

  %57.14 نسبة الساعات العملية للسنوات االربعة -4

 م: مجموع ع: عملي، ن: نظري، %70.68 نسبة الساعات التخصصية للسنوات االربعة -5

 دة: تخصصية، مساعدة، عامة المانوع  %26.32 نسبة الساعات المساعدة للسنوات االربعة -6

 

  :ثالقسم في التعليم والتعلم والبح استراتيجية 1-9
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 وتتم من خالل عدد من الممارسات منها: 

 األولية للبحث العلمي:  المبادئأ. تكليف الطلبة بإعداد تقارير عن مادة سيتم شرحها مستقبالً لكي يتعلموا 

 ختلفة لإلتالع والتعرف على حقل العمل.توزيع المتوليد والالسفرات العلمية لمحطات ال اعتمادب. 

 ريسي من خالل: دتتطوير مهارات الكادر ال جـ. 

 ( المشاركة في دورات ترائق التدريس.1)

 ( إقامة الحلقات والندوات الدراسية.2)

 ( إقامة دورات تخصصية يشارك فيها التدريسيون من داخل وخارج القسم.3)

 ي تقيمها الجامعات المختلفة.علمية التؤتمرات ال( المشاركة في الم 4)

والف الهندسي  الكادر  مهارات  تطوير  ترائق    ين د.  دورات  في  المشاركة  خالل  دورات من  وإقامة  التدريب 

 .االختصاصتطويرية لهم في مجال 

لمنشئات  تدريب في ااألكبر من الطلبة في ال  زج العددمن خالل  هـ. محاوالت تطوير برامج التدريب المنهجي  

 المختلفة.  ةالالنتاجيا

 وإدارة القسم   تنظيم   األول: احملور    . 2
 مييظالهيكل التن 2-1

 :( أدناه1-2إن الهيكل التنظيمي للقسم بسيط يوضحه الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ط التنظيمي للقسم ( المخط1-2كل )ش

 مجلس القسم 

 رئيس القسم 

 القسم سكرتارية مقرر القسم

األخرى  اللجان المختلفة

  التدريب لجنة  العلميةكاللجنة  

الطلبة   ، لجنة غياباتي المنهج

 ها وغير

 اللجنة األمتحانية 
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 مالحظات حول الهيكل التنظيمي 2-2

يوج  أ. وإنما  دال  األخرى  الكلية واألقسام  القسم ووحدات  بين  بريد  ال   نظام  لغرض  تردنا  وتنفيذ بعض   االتالعكتب 

 األوامر. 

بسيط  ب. القسم  في  التنظيمي  الهيكل  التطوير    إن  إلى بعض  الوحدة    كاستحداثويحتاج  مثل    األداري وحدات 

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

التقييم التي تحتوي على محاور   استماراتب  وذلك بسب  أو الموظفجـ. يحدث تلكؤ في عملية تقييم التدريسي  

 لعراقية.الي الذي تمر به معظم األقسام في الكليات والجامعات ا حلصعبة التنفيذ في الوقت ا

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

 :بالقسم االتصال  2-3

 يكانيكية هندسية المه في الدكتورا / حسن علي جرمطم. د. أ. القسم:رئيس  أ.

 المسيب  الكلية التقنية –قضاء المسيب   –بابل -العراق    

 0096407801673094رقم الموبايل:     

  com.hsn@atu.edu.iq: اإللكترونيالبريد     

            

 ماجستير في المكننة الزراعية  /عمر محسن رشيد م. م.  القسم: مقرر ب.

 الكلية التقنية المسيب  – المسيبقضاء   –بابل -العراق    

 009647817687810رقم الموبايل:     

 com.amr@atu.edu.iq :اإللكترونيد يرالب    

 

 . للكلية االستراتيجيةلنسبة للخطط أداء القسم با تقييم 2-4

 يتابع القسم ومن خالل مجلسه هذه الفقرة ضمن منظومة الكلية.  

 

 للقسم فعالية التنظيم األداري متقيي 2-5

 رئيس القسم.  ليتم تقييم موظفي القسم من خالو إدارية أو شعب في القسم وحدات  دال توج

 

 بين القسم وأقسام الكلية األخرى التفاعل تقييم 2-6

 بصورة عامة يتم تقييم التفاعل وتعديله من خالل المناقشات التي تحدث في مجلس الكلية.
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 األقسام الموجودة في الدول المتقدمةعمل األداري في القسم مع ال مقارنة 2-7

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

 المتطورة لذلك ال يوجد معيار عادل للمقارنة. 

                                      

 مي للقسم( للهيكل التنظيSWOT Analysis)سوات  تحليل 2-8

 (Strengthsنقاط القوة ) .أ

وال • العلمية  كاللجنة  متخصصة  لجان  ولجنة  جلتشكيل  الغيابات  ولجنة  األمتحانية  المنهجي  نة  التدريب 

 لزيادة تنظيم العمل األداري ولمساعدة رئاسة القسم في أداء عملها. 

 ما.   تعتبر جيدة إلى حدوالوحدات األخرى  األقساموبين القسم وعمادة الكلية  األداري إن العالقة  •

 

 (Weaknessesنقاط الضعف ) .ب

 وتطوير.  يحتاج إلى إعادة نظر   مسإن الهيكل التنظيمي للق •

 . يات الممنوحة لمجلس القسم محدودةالصالح •

يمك • مرتبط    استراتيجية وضع    ن ال  القسم  كون  وبحثياً  إدارياً  القسم  الكليلتطوير  بسياسة  ة  أكاديمياً 

 والهيئة والوزارة. 

 بها.  أو معرفة للمهمات المنوطةبسبب عدم فهم اللجان  في أداء عمل تقصيرااناً  أحي يحدث •

 عدم الوضوح في توصيف العمل األداري.  •

 

 (Opportunitiesالفرص ) .جـ

 في القسم والكلية.  اإللكترونية تطبيق نظام الحكومة  •

 م لتطوير العمل األداري. بعض الوحدات في الهيكل التنظيمي للقس استحداث •

 مهاراتهم. إرسال الموظفين لدورات تدريبية داخل الهيئة وخارجها لتطوير   •

 

 (Threatsتهديدات )لا .هـ

 عدم وجود رؤية واضحة لتطوير العمل األداري.  •
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 التعليمية للربامج   الثاني: األهداف احملور    . 3
 

 والقيم األساسية رؤية ورسالة وأهداف القسم 3-1

 ية القسمرؤأ. 

قبال وتوجيه  تسة في برنامج التعليم لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا مالعلمية الحديث مواكبة التطورات

 المكائن والمعدات الزراعيةالقابلة للتطبيق في خدمة القطاع  البحث العلمي وتطويره وتوظيف الطاقات البحثية

 ب. رسالة القسم

قادرين على االسهام في  مهندسين تقنيين وباحثين   لمسيب يلتزم القسم بأعدادفي أتار رسالة الكلية التقنية ا

 الزراعية  تالمكائن والمعداتطوير قطاع 

 جـ. أهداف القسم

المكائن  القابلية والمقدرة على تصميم وتشغيل وتصليح وصيانة  لهم  تقنيين  التخصص إلعداد مهندسين  يهدف 

 .واستخدامها والمعدات

 

 األساسيةم القيد. 

 النظر.  ووجهاتوتبادل اآلراء   وحرية التعبير لبحثية المسئولةاولحرية األكاديمية ا أ.

 قية والتقاليد الجامعية. م األخاليقاحترام الب. 

 في األداء.  ةلجودجـ. ا

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

 العلمية. لبحوثوإجراء امن خالل التدريس المشترك  العمل بروح الفريق الواحدهـ. 

 العملية التعليمية. المشتركة في بناء  التعاون والمساهمة وتدعيم عالقاتالعدالة والمساواة في بناء  .و

 الحوكمة من خالل مشاركة الجميع في الرقابة.  . ز 

 .والشفافيةالنزاهة  . ح 

 في القسمللدراسة األولية األهداف التعليمية  3-2

 بالنقات التالية: المكائن والمعداتفي تخصص هندسة تقنيات  إجمال أهداف القسم للدراسة األوليةيمكن  

 لتخصص. بفهم واسع عن ا . تزويد الطالب 1

 . تزويد الطالب بأساس سليم في المبادئ األساسية والهندسية في مجال التصميم والتحليل الهندسي. 2



12 
 

 .االحتياجاتلتعليم التقني لهذه فراد وسوق العمل من خالل العمل على مطابقة اوتطلعات األ احتياجات. تلبية 3

والم4 الفهم  مع  عالية  جودة  ذو  تخريج تالب  والمهارة  رع.  الخاصة فة  الوظائف  لتنفيذ  الشخصية  والصفات 

 وكذلك في مجال البحث العلمي. المكائن والمعدات الزراعيةبتخصص 

 رات النظرية في مجال العمل.. تمكين الطالب من تطبيق المها5

 . يم مشاريع هندسية في مجال التخصص وبما يتوافق مع البرنامج األكاديمن القيام ب . تمكين الطالب6

تعليمية  7 بيئة  توفير  العلمية .  المؤسسات  إلى  االنضمام  القسم من  لتمكين خريجي  األكاديمية  المتطلبات  تلبي 

 .المكائن والمعداتالخاصة بهندسة 

في الدراسات   االنخرات  ومن ثم  قررة تبقاً للمعايير العالمية. تمكين الطالب من إكمال الدراسة خالل الفترة الم8

 العليا.  

 

 ألهداف التعليمية مع رسالة القسمسق اانت 3-3

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

كفوءيين وذات مهارات عالية كوادر وسطية  عليم التقني وتخريج  من خالل التركيز على الت  قسممتناسقة مع رؤية ال

 ل االختصاص.   المعلومات قادرين على خدمة المجتمع في مجا في تقديم وتنظيم

 

ليمية تناسق األهداف التعليمية للدراسة األولية في القسم مع معايير المخرجات التع 3-4

 :(ABET) والتكنولوجياللهندسة  االعتمادلمجلس 

 (  ABETوالتكنولوجيا ) للهندسة    االعتمادمعايير المخرجات التعليمية لمجلس   .أ

(a .القدرة على تطبيق المعرفة في الرياضيات والعلوم والهندسة ) 

(bالقدرة على تصمي ).م وإجراء التجارب، وكذلك تحليل وتفسير البيانات 

(cال )ية االحتياجات المطلوبة ضمن قيود واقعية مثل  قدرة على تصميم نظام، عنصر، أو القيام بعملية ما لتلب

والسياسية  االقتصادية الصناعة    واالجتماعية  والبيئية  على  والقدرة  والسالمة  واألخالقية  والصحية 

 .واالستدامة

(d.القدرة على العمل في فرق متعددة التخصصات ) 

(e القدرة على ) .تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية 

(fفهم المسؤول )ألخالقية. ية المهنية وا 

(g.القدرة على التواصل بشكل فعال ) 

(hالتعليم الو )والبيئية والمجتمعية في    االقتصاديةم تأثير الحلول الهندسية على العوامل  ع ضروري لفهسا

 العالم. 
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(i )في التعلم مدى الحياة.  االنخراتبالحاجة والقدرة على  االعتراف 

(j.معرفة القضايا المعاصرة ) 

(k  القدرة على الالز  استخدام (  الحديثة  الهندسية  والمهارات واألدوات  الممارسات   ةمالتقنيات  في مختلف 

 الهندسية. 

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

   (ABETوالتكنولوجيا ) االعتماد للهندسة

  ( الجدول  مدى1-3يبين  أدناه  األه  (  مع  تناسق  القسم  في  األولية  للدراسة  التعليمية  معايير  داف 

 (: ABETوالتكنولوجيا )اد للهندسة يمية لمجلس االعتملعالمخرجات الت

 

ت التعليمية لمجلس االعتماد  معايير المخرجاتناسق األهداف التعليمية للدراسة األولية في القسم مع    ( مدى1-3جدول )

 (:ABETوالتكنولوجيا )للهندسة 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A X X X X     

B X X X X   X  

C X X X X  X   

D         

E X X  X X X   

F    X     

G        X 

H       X  

I        X 

J         

K    X X    

 

 

 5-3 للدراسة األولية محتويات برنامج القسم 

 X يوجد تناسق 

  ال يوجد تناسق 
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( 5-3( و )4-3(، )3-3(، )2-3اسة األولية على أربع سنوات مبينة في الجداول )ج القسم للدريتضمن برنام 

 المبينة أدناه: 

                                            األولىالدراسية  مج القسم للدراسة األولية للسنةبرنا( 2-3جدول )

 

لمرحل ا

 ة

 

 اسم المادة بالعربي

 

 باإلنكليزي اسم المادة 

 

 عدد الساعات 
 

عدد  

 الوحدات

 

 نوع المادة 
 المجموع ع ن

 األولى 

 تخصصية WORK SHOPS - 9 9 6 معامل 
 تخصصية METALLURGY 2 2 4 6 معادن 

 ميكانيك هندسي 
ENGINEERING 

MECHANICS 3 1 4 7 مساعدة 

 مساعدة MATHEMATICS (1) 3 - 3 6 1رياضيات/

 /1تطبيقات حاسبة
COMPUTER 

APPLICATIONS 1 2 3 4 مساعدة 

 الرسم الهندسي 
ENGINEERING 

DRAWING - 3 3 2 ةدمساع 

 تقنية كهرباء 
ELECTRICAL 

TECHNOLOGY 2 2 4 6 مساعدة 

 إنسان وديمقراتية حقوق 
NATIONAL 

CULTURE 2 - 2 4 عامة 
 عامة ENGLISH 1 - 1 2 انكليزي 

  43 33 19 14 مجموع الساعات والوحدات 
 

                                 برنامج القسم للدراسة األولية للسنة الدراسية الثانية        ( 3-3) جدول

                          برنامج القسم للدراسة األولية للسنة الدراسية الثالثة                 ( 4-3جدول )

 

 المرحلة 

 

اسم المادة 

 بالعربي 

 

 باإلنكليزي اسم المادة 

 

 عدد الساعات 
 

عدد  

 الوحدات

 

 نوع المادة 
 المجموع ع ن

 الثانية 

 تخصصية TRACTORS 2 2 4 6 ساحبات زراعية

 STRENGTH OF مقاومة مواد 

MATERIALS 2 2 4 6 تخصصية 

 تخصصية THERMODYNAMICS 2 2 4 6 ري ديناميك حرا
 تخصصية FLUID MECHANICS 2 2 4 6 ميكانيك موائع

الرسم 

 الميكانيكي
MECHANICAL 

DRAWING - 3 3 2 تخصصية 

 زراعة عامة 
GENERAL 

AGRICULTURE 2 2 4 6 مساعدة 

 مساعدة MATHEMATICS (2) 3 - 3 6 2/ الرياضيات
ت  يقاتطب

 /2الحاسبة
COMPUTER 

APPLICATIONS 1 2 3 4 مساعدة 

التدريب  

 المنهجي
PROGRAMMATIC 

TRAINING - - - - تخصصية 

 عامة ENGLISH 1 - 1 2 انكليزي 
  46 32 17 15 مجموع الساعات والوحدات 
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 برنامج القسم للدراسة األولية للسنة الدراسية الرابعة ( 5-3جدول )

 

المرحل 

 ة 

 

 اسم المادة بالعربي 

 

 كليزي باإلناسم المادة 

 

 عدد الساعات 
 

عدد  

 الوحدات 

 

 نوع المادة 
 المجموع  ع ن

 

 الثالثة  

 

 1مكائن وآالت زراعية/
AGRIC. MACH. & 

EQUIP. (1) 2 2 4 6  تخصصية 

 تخصصية  MACHINE DESIGN 1 3 4 5 تصميم مكائن 

ة مكائن  رينظ

 واهتزازات 

THEORY OF MACH. 

& VIBRATIONS 2 2 4 6  تخصصية 

 ق داخلي احترا محركات

INTERNAL 

COMBUSTION 

ENGINES 
 تخصصية  6 4 2 2

 عمليات تصنيع 
MANUFACTURING 

PROCESSES 2 3 5 7  تخصصية 

 مكائن هيدروليكية 
HYDRAULIC 

MACHINES 1 2 3 4  تخصصية 

 كهربائيات مكائن 
MACHINES 

ELECTRICITY 1 2 3 4  تخصصية 

 3/تطبيقات حاسبة
COMPUTER 

APPLICATIONS 1 2 3 4  مساعدة 

 التدريب المنهجي 
PROGRAMMATIC 

TRAINING - -- -- --  تخصصية 

  42 30 18 12 دات مجموع الساعات والوح

 

ل المرح

 ة 

 

 اسم المادة بالعربي 

 

 اإلنكليزي اسم المادة ب

 

 عدد الساعات 
 

عدد  

 الوحدات 

 

 نوع المادة 
 المجموع  ع ن

 الرابعة 

مكائن وآالت  

 2زراعية/

AGRIC. MACH. & 

EQUIP. (2) 2 2 4 6 صصية تخ 

صيانة وتصليح  

مكائن ومعدات  

 زراعية 

MAINT. & REPAIRE OF 

AGRIC. MACH. AND 

EQUIP. 
 تخصصية  6 4 2 2

تصميم آالت ومعدات  

 ة زراعي

AGRIC. EQUIPMENT 

DESIGN 2 3 5 7 ية صصتخ 

مكائن ومعدات  

 استصالح أراضي 

MACHINES & EQUIP. 

OF LAND 

RECLAMATION 
 تخصصية  6 4 2 2

 نتاج حيواني مكننة إ
ANIMAL PRODUCTION 

MACHINERY 2 3 5 7  تخصصية 

 تخصصية  RESEARCH PROGECT - 6 6 4 بحث مشروع 

 الري تقنية مضخات 
IRRIGATION PUMPS 

TECH. 1 2 3 4  تخصصية 

 اديات مكائن تصاق
MACHINERY 

ECONOMIC 2 - 2 4  تخصصية 

إدارة صناعية  

 وسالمة مهنية 

INDUSTRIAL 

MANAGMENT & PROF. 

SAFETY 
 مساعدة  4 2 - 2

 4تطبيقات حاسبة/
COMPUTER 

APPLICATIONS/4 1 2 3 4  مساعدة 

  52 38 22 16 مجموع الساعات والوحدات 
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 (  ABETوالتكنولوجيا ) معايير المخرجات التعليمية لمجلس االعتماد للهندسة ية في القسم مع  ة األولالدراس محتويات برنامج تناسق  3-6

 . (ABETولوجيا )للهندسة والتكن االعتمادعليمية لمجلس مع معايير المخرجات الت المكائن والمعدات الزراعية( تناسق برنامج هندسة تقنيات 6-3الجدول ) يبين

 مخرجات التعليمية لمجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا. مج القسم مع معايير ال( تناسق برنا6-3جدول )
 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة /  

 المستوى

2017-  

2018 

ر رمز المقر  اسم المقرر 
 أساسي

أم 

 اختياري 

ة يالمعرف األهداف   
  يةالمهاراتاألهداف 

برنامجالخاصة بال  

انية  األهداف الوجد

 والقيمية

و التأهيلية  ارات العامة المه

المهارات   ) المنقولة

األخرى المتعلقة بقابلية  

توظيف والتطور  ال

(الشخصي  
1أ 2أ  3أ  4أ  1ب  2ب  3ب  4ب  1ج  2ج  3ج  4ج  1د  2د  3د  4د   

 * * * *   *        *  اختصاص  METE1M2 METALLURGY المرحلة األولى

METE1E3 ENGINEERING MECHANICS                                مساعدة  *       * * *   *   
 * * * *    *       *  اختصاص  METE2T1 TRACTORS المرحلة الثانية 

METE2S2 STRENGTH OF MATERIALS                                   اختصاص  *  * *    * * * * * *   

 المرحلة الثالثة 
METE3T2 THEORY OF MACH . & 

VIBRATIONS                  
 * * * * * * * *  * * * * * * * اختصاص 

METE3M3 MACHINE DESIGN                                                   اختصاص * * * * * * *  * * * * * * * * 

 * * * * * * * *  * * * *  * * اختصاص  METE4A1 AGRIC. MACH. & EQUIP. /2 المرحلة الرابعة  

METE4R6 RESEARCH PROGECT  اختصاص * * * * * * *  * * * * * * * * 

PUTE414 Pump Station  اختصاص * * * * * * *  * * * * * * * * 

 √ يوجد تناسق 

  ال يوجد تناسق 



17 
 

 

 أهداف البرنامج التعليمي للقسم مراجعة  3-7        

 \لتطويرها مع التطورات الحاصلة في  سنتيناف البرنامج التعليمي دورياً كل يتم اعادة النظر بأهد  

ح يتم  اماكن  التديث  بعض  قبل  من  العمل  مواقع  من  عينات  التطورات  زيارة  لمالحظة  التوصيات ريسين  واعداد 

زمة لذلك تبعاً للتطورات  للبرنامج األكاديمي واجراء التغييرات الال  الالزمة للقسم ليتم اعادة النظر باألهداف التعليمية

واقع العمل مع االخذ بنظر االعتبار عدم الخروج عن الحاصلة والمؤشرة في الدراسة المعدة من قبل لجنة زيارة م 

 .ؤية القسمر

  لطــــالب ا ثالث:  احملور ال .  4

 الدراسية الطالب للمواد تقييم 4-1

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

المحاور على عدد من    االستمارةحيث تحتوي هذه    (أ)  لملحقبانة  المبي   االستمارةمن خالل    2020-2019الدراسي

باألستاذتتعل وتم ع  ق  والمختبرات  الدراسية  تحسين عملية  والقاعة  من خاللها سيتم  األراء حيث  لهذه  مل خالصة 

 المناسبة لذلك. اإلجراءات اتخاذاد الدراسية عن تريق التعليم والتعلم للمو

 

 زارة الواردة من الو القسم للتقارير استجابة 4-2

التقارير الواردة من الوزارة أو من هيئة  و  عليماتالقرارات والت  على  تماداالع  أسلوب  القسم عادةً   يتبع  

اللج بها  تقوم  التي  الزيارات  أساس  على  المبنية  التقني  األسئلة  التعليم  على  خاللها  من  تطلع  التي  المختلفة  ان 

بكل جدية    والتعليمات  روغيرها من المالحظات حيث يتم التعامل مع هذه التقارياألمتحانية وردود فعل الطالب حولها  

فيها  وا الواردة  المالحظات  بكل  الدراسية    وتنفيذألخذ  لألعوام  قيودهم  المرقنة  الطلبة  إعادة  مثل  القرارات  جميع 

لي وغيرها  يالدور الثاني التكمالدور الثاني أو إجراء امتحانات    امتحاناتماضية أو السماح للطالب الراسبين بأداء  ال

 من القرارات. 

 

 في تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية لداخلية والخارجيةالقسم للمعايير ا دامتخاس 4-3

ال   هيكل  في  الحلقات  إحدى  وهو  حكومية  مؤسسة  القسم  القسم  يعتبر  سياسات  فأن  لذلك  دولة، 

وإسترات  بسياسة  وثيقاً  ارتباتا  مرتبطة  هوإستراتيجياته  تحديد  في  كبير  دور  لديه  وليس  والوزارة  الدولة  ذه يجية 

سيطة مثل تعديل المناهج الدراسية والتي هي بدورها مرتبطة بقرارات اللجان القطاعية االت ب اإلستراتيجيات عدا ح

  . من قبل الجامعة موافقةوقرار  اتخاذويتطلب  وغير متناظر الوحيدإذ أن القسم هو 
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 قبول الطالب آلية 4-4

زارة على مختلف الكليات  وزيع الطالب من قبل الويتم قبول الطالب في القسم قبوالً مركزياً من خالل ت  

ل التي من خاللها يتم بو الق  استمارة  ءبمليادية الفرع العلمي  والمعاهد، حيث يقوم الطالب من خريجي الدراسة اإلعد

الطلبة  اختياراتهعلى تسلسل    واعتمادا  قبوله ال  ومعدله وأعداد  والحدود  الطلبالمتقدمين  قبول  يتم  للمعدالت.  ة دنيا 

المكائن والمعدات على أساس األقسام الهندسية والتي يكون قسم هندسة تقنيات  بشكل إجمالي    المتقدمين إلى الكلية

منها ح  الزراعية بواسطة مواحداً  يثبتونها  التي  اعتمادا على رغباتهم  األقسام  الطالب على هذه  توزيع  يتم  لئ يث 

ا   استمارة في  معدالتهم  على  وكذلك  داخلية  )   حسباإلعدادية  لدراسية  اختيارات  المعدل 490المجموع  وحسب   )  

(70.0 .)% 

ال  قبول  األول من   ((10%  يتم  الدول  من خريجي  العراق  االع األوائل على  للدراستين    دادياتتلبة  المهنية 

البرنامج حيث يقبل الطالب    الجامعات التقنية من\قنيةأو القريب في الكليات التمن التخصص  الصباحية والمسائية  

ان ال يزيد عمر الطالب    المتميزين الموظفينقبول  ويتم   االولى.لبرنامج في المرحلة  اظر لالمن   من التخصصالمتخرج  

  ن م   سابققبول  مرقن قيده وليس له    ال يكون  وان  فعلية للسنتين السابقتين لسنة القبول.  له خدمةو  عن اربعين سنة

 .وائل(% اال10ال -الصباحي –المختلفة االخرى )المسائي  قنوات القبول

ا  يشترت الفي  المعاهد  في  المقبول  )  يةقنتلموظف  معدله  يقل  ال  ان  في 65على  بفروعها    %(  االعدادية  الدراسة 

لتقنية والموظفين  يتم ترشيح الموظفين على شهادة االعدادية للمعاهد للقبول في المعاهد ا  المهني(  بي،االد  )العلمي،

ا الكليات  في  للقبول  الفني  دبلوم  ويلمناظالحاصلين على شهادة  ترشيحه  رة  ويعد  دائرته حصرا  قبل  من  ترشيحه  تم 

 على المعاهد والطلبة المسرعين والموهوبين.  لألوائيتم قبول الطلبة ا كذلك موافقة مبدئية لمنحة اإلجازة الدراسية.

)بيبين    الطلبة  الملحق  أعداد  ال(  في  )المقبولين  الدراسية  لألعوام  ) 2016-2015قسم   ،)2016-2017 ،)

)   (. 2020-2019( و )2018-2019(، )2017-2018) الملحق  يبين  المداومين والناجحين جكذلك  ( أعداد الطالب 

وا والمؤجلين  الدراسية  والراسبين  لألعوام  الجنس  وبحسب  ) 2016-2015)لتاركين   ،)2016-2017(  ،)2017-

 ( 2020-2019( و )2018-2019(، )2018

 التعليم والبحث العلمي بين الروابط 4-5

توجد     فأن    إستراتيجيةال  لذلك  العمل،  حقل  مع  العلمية  المؤسسة  في  العلمي  البحث  تربط  واضحة 

ترعى وتنظم وتنسق مسارات البحث العلمي مع حقل العمل علماً أن هذه  العراق بصورة عامة بحاجة إلى مؤسسة  

   وجودة في معظم الدول المتقدمة. المؤسسات م

 مستقبلهم الوظيفي حول ه الطالبتقديم النصيحة وتوجي أساليب 4-6

ين  تأخذ على عاتقها تقديم النصيحة للطالب الذين هم في مراحلهم النهائية أو الخريجال توجد دوائر    

راء مقابلة تخص التعيين كما أن لهذه الجدد فيما يخص الطرق المثلى لكتابة السيرة الذاتية وكيفية التصرف عند إج

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

 مجال توظيف الموارد البشرية.  يشكو من ضعف التخطيط في

 

 المنهجي التدريب 4-7

للتدريب المنهجي تقوم بتنظيم عملية تدريب الطلبة في العطلة الصيفية وذلك من   قسم لجنةتوجد في ال  

وترسل    استماراتقبل خالل   الوزارة  من  التدريب  مواقع  إلى  ترد  جهة  ردود  اللجنة  وتستلم  بكتاب سري  التدريب 

شهر  لتين األولى أمدها  على مرح  يم الطالب خالل فترة التدريب. إن فترة التدريب المنهجي تكون عادةوالتي تبين تقي 

وأمدها    واحد الدراسة  من  الثالثة  المرحلة  بعد  واألخرى  الثانية  المرحلة  واحدبعد  التدريب    تقوم  أيضاً.  شعر  لجنة 

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

 الطالب من البرنامج التدريبي.  ةاستفادى تبيعة التدريب ومد

 

 التخرج وشهادة التخرج متطلبات 4-8

 أ. متطلبات التخرج

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

. ولكي يحصل  المكائن والمعدات  هندسة  تقنيات    بكالوريوس في  عداتالمكائن والمهندسة  يمنح برنامج تقنيات  

 الشهادة الممنوحة من البرنامج يجب عليه توفير المتطلبات التالية:  الطالب على

 وذلك من خالل   المراحل الدراسية االربعة اجتياز-1

 %( من الساعات المقررة للمادة. 90)عن  ال تقلأ. توفير ساعات حضور لكل مادة -1

%( حيت  50)نة والتي تساوي  مواد الدراسية للسنة المعيب. الحصول على درجة النجاح في كل مادة من ال-1

 . هدنا( ا1-4) في الجدوليتم تحديد الدرجة لكل مادة اعتمادا على تريقة التقييم المستخدمة والموضحة 
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 مواد الرسم الهندسي  ي على عملي المادة التي ال تحتو المادة التي تحتوي على عملي 

 العملي  االمتحان   النظري  االمتحان  العملي ي النظر 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 التقييم 

 % 10 التقييم 

 % 5 % 5 التقييم* 

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

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

 

 ية والواجبات البيتية. * التقييم يتم من قبل مدرس المادة ويعتمد على حضور الطالب واالمتحانات اليوم

قييم المستمر خالل السنة من دون اي امتحانات فصلية فقط على الت  (الورش بيقية )بعض المواد التط  تعتمد-2

 او نهائية حيث يمثل التقييم الدرجة النهائية. 

ا  باإلضافة  غير المراقبة  الطالب  يعتبر  حيث  والمختبر  النظرية  المحاضرة  الى  الطالب  لحضور  لمستمرة 

 .   مجموع الساعات لتلك المادة% من  10تجاوزت ساعات غياباته  إذاستوفي للمادة م

. ويبين المكائن والمعداتفي هندسة تقنيات  الطالب بعد إكماله متطلبات الشهادة أعاله شهادة البكالوريوس    يمنح-3

درجات الطالب للسنوات   ( نموذج من بطاقة درجات تخرج الطالب التي يصدرها القسم والتي تحتوي علىدحق )المل

األرب الوحدات  الدراسية  وعدد  الدراسية  والساعات  للطالب عة  الدراسية  السيرة  على  تحتوي  كما  دراسية  مادة  لكل 

كما يتضمن   وغيرها.  والعادة وات ترقين القيد  الرسوب، سن  التأجيل، سنواتوالتي تتضمن سنة قبول الطالب، سنوات  

( نموذجهـالملحق  ا  (  امن  بعد  لشهادات  للطالب  القسم  يمنحها  التي  األ  االمتحاناتلسنوية  الدورين  في  ول النهائية 

 والثاني. 

 سوات فيما يخص محور الطالب تحليل 4-9

 أ. نقاط القوة

بمعدالت   • القسم  في  الطالب  بأقبول  )  سال  كحد70.0بها  الجيد   %(  العلمي  المستوى  يؤشر  أدنى 

 للطالب المقبولين لدينا. 

إرشادية • لجان  تأخذ  وجود  القسم  في  م  وتربوية  عاتقها  النصائح    ةابعتعلى  لهم  وتقدم  الطالب 

 التربوية وتساعدهم في تجاوز المشاكل والصعوبات التي يواجهونها.  راداتواأل
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الفنية والرياضية للطالب و • للنشاتات  القسم  القدم على مستوى رعاية  المثال دوري كرة  على سبيل 

 األقسام والوحدات في الكلية.

للطالب    عريف بالقسم في بداية العام الدراسيل لجنة التعريف بالقسم تتولى مهمة التتشكي • خصوصاً 

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

الجد الطالب  عملية  تساعد  في  على    اختيارد  الطالب  توزيع  عملية  إجراء  لهم خالل  المناسب  القسم 

 قسام الهندسية في الكلية.األ

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

 والمعوقات التي تكتنف عملية التعليم والتعلم. 

 من خدماته. االستفادةن وجود مركز صحي يمكن الطالب م •

مكتبة   • الكتب    إلكترونيةإنشاء  الكثير من  الن  لكترونيةاإلتحتوي على  في سد  الحاصللمساعدة  ل  قص 

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

 المنهجية والكتب المساعدة.

 

 ضعف. نقاط الب

أما بسبب المعدل أو خطأ في   باختيارهيكون قبول الطالب في القسم ليس    في بعض األحيان يحصل أن •

 القبول.  استمارة

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

رابط  عدم وج • التواصل معهم    ونيترالكود  يمكن  للخريجين  الكلية  من    واالستفادةللقسم ضمن موقع 

 ية التعليم والتعلم.أراء التغذية الراجعة في تحسين عمل

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

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

 سكنه. 

 عربياً وعالمياً.  العالقات بين األقسام والكليات المناظرةعدم وجود آلية لتفعيل  •

 الفرص .جـ

وتوجيه الطالب   تعلن عنها الجامعات العربية والعالميةعلى البرامج التعليمية والتدريبية التي  التعرف   •

 منها. لالستفادة

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

 التهديدات. د
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بالدراسة والتكاسل ائف يؤدي إلى  قلة حصول الخريجين على وظ • قلة حماس الطالب وعدم االهتمام 

 األبداع. واالبتعاد عن

 المية في مجال التخصصات الدقيقة.والع والجامعات العربيةاألهلية  ياتزيادة المنافسة من قبل الكل •

 

  املناهج الدراسية احملور الرابع:  .  5

 ةالبرنامج مع محتوى المناهج الدراسي مالئمة 5-1

تقنيات     هندسة  لقسم  الدراسي  البرنامج  والمعداتإن  تطوي  المكائن  إلى  بشكل  بحاجة  يناسب  لكي  ر 

آلية    كامل أهداف إلى ذلك ال تتوفر  نتائج التعليم  ورسالة القسم إضافةً  ترد إلى القسم أية مالحظات من لتقييم  ولم 

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

 

 التعلم ومعايير منح الشهادة نوعية 5-2

أ  دال توج   ف معايير  للنظر  آلية يمكن تطبيقها  التعلم  و  تقييم نوعية  المنهج   إكمال متطلبات  باستثناءي 

 وكذلك متطلبات التدريب المنهجي. دراسية المقرر على مدى أربع سنوات 

 

 األكاديمي للبرنامج الدراسي التجانس 5-3

السنة اسي من  على الرغم من وجود تجانس وتماسك إلى حد ال بأس به بين مفردات البرنامج الدر  

 ة مقدار التجانس والتماسك.تطوير لزيادى إلى الرابعة إال أنه بحاجة إلى األول الدراسية

 

 المناهج الدراسية مع األهداف التعليمية للقسم تناسق 5-4

  ( الجدول  تن(  1-3يبين  مدى  معايير  أعاله  مع  القسم  في  األولية  للدراسة  التعليمية  األهداف  اسق 

ى تناسق برنامج  مد(  6-3هندسة والتكنولوجيا، كما بين الجدول )لل  االعتمادس  ية الخاصة بمجلالمخرجات التعليم

 (. ABETللهندسة والتكنولوجيا ) االعتمادالقسم مع معايير المخرجات الخاصة بمجلس 

 

 يمنواتج التعل تحقيق 5-5

 يتم التحقق من نواتج التعليم من خالل:  

 والفصلية والسنوية. فة النظرية والعملية اليوميةالطالب بأنواعها المختل اختبارات •

 رير تخص المواد الدراسية التي يدرسونها. تكليف الطالب بإعداد تقا •
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 بسيطة أو تصنيع أجهزة.  صميم معداتتتكليف الطالب بعمل  •

 تقارير المختبرية. تكليف الطالب بإعداد ال •

  اكتسبهاملية التي  المهارات العلمية والع  ختباراالرابعة حيث يتم    السنة الدراسيةإعداد مشروع التخرج ضمن   •

 الطالب. 

 ةالمنهجي الكتب 5-6

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

تحتوي على   إلكترونيةإنشاء مكتبة  كن االستفادة منها في التعلم. كم تم  المنهجية والمساعدة التي يم

 طلبة. لمساعدة وذلك لسهولة حملها وتصفحها من قبل المن الكتب المنهجية والكتب ا الكثير

 سوات فيما يتعلق بالمناهج الدراسية تحليل 5-7

 أ. نقاط القوة

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

 إلى حد ما.   ةاإللكترونية( حديثاصة الكتب )خ الكتب المنهجية والمصادر المعتمدة اعتباريمكن  •

راسية يصل إلى حد توزيع الساعات األسبوعية على مواضيع كل  وجود توصيف لمفردات المناهج الد •

 مادة دراسية ويتم تعميم هذا التوصيف سنوياً على التدريسيين. 

 تناسق المواضيع المختارة ضمن برنامج القسم مع األهداف التعليمية للقسم. •

 

 ضعفنقاط ال .ب 

 كون كل أربع سنوات(. زمة لتحديث المناهج خالل فترات محسوبة )كأن تعدم وجود خطة مل •

 الفرص .جـ

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

 ي. األكاديم االعتمادحصول القناعات من أجل السعي الحثيث للحصول على 

الوقت    اختصارا من أجل  األكاديمي لبرامجه  االعتمادرصينة حاصلة على    التنسيق مع جامعات عالمية  •

 والجهد للوصول إلى مرحلة متقدمة في تطوير المناهج. 

 التهديدات. د

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

 التنسيق. 

 راسية. من خالل المناهج الدلتي تتغير وتتطور دائماً م تلبية متطلبات سوق العمل اعد •
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 اهليئة التدريسية  احملور اخلامس:  .  6

  التدريسيون 6-1 
( الجدول  وأل1-6يبين  القسم  في  التدريسيين  أسماء  أدناه  وشهادات(  العلمية  وأعبائهم  قابهم  هم 

واإلدارية. )  التدريسية  الجدول  أن  بإعداد    أدناه  (2-6كما  إحصائية  وشهاداتهم يبين  العلمية  وألقابهم  التدريسيين 

 ديمية. األكا

 ينقابلية التدريسي تطوير  6-2

ي مركز تطوير  يتم تطوير قابلية التدريسيين من خالل إشراكهم في دورات ترائق التدريس التي تقام ف

حلقة دراسية  حيث يكلف كل تدريسي بإعداد    وكذلك من خالل إقامة الحلقات الدراسية على مستوى القسم  الملكات

قائها بحضور الكادر التدريسي في القسم ويخضع الموضوع إلى المناقشة وتسجل  عن أحد المواضيع العلمية ويتم إل

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

التي من شأن  المستوى  الرأي  في رفع  تساعد  أن  فقد شها  كذلك  قابلياته.  للتدريسي وتطوير  العديد من  العلمي  ارك 

زيادة   في  إيجابي  أثر  لها  كان  القطر  وخارج  داخل  بدورات  األخيرة  السنوات  في  القسم  وتطوير    االتالعتدريسي 

العلمية   المؤتمرات  من  بالعديد  سنوياً  القسم  تدريسي  معظم  يشارك  كما  تقيمها  المهارات  العراقالتي  ية الجامعات 

 كباحثين أو كمشاركين. 

 

 وشهاداتهم وأعبائهم التدريسية واإلدارية  واختصاصاتهمالعلمية  لتدريسيين في القسم وألقابهم  ( أسماء ا 1-6جدول )

قب  الل الشهادة  أسم التدريسي ت

 العلمي

االختصاص  

 العام 

االختصاص  

 الدقيق 
 المهام

1 
حسن علي  

 جرمط
 دكتوراه 

ستاذ أ

 مساعد

الهندسة 

 كيةالميكاني

حراريات   (

 )قدرة حرارية( 

اللجنة االمتحانية ولجنة اإلشراف  رئيس قسم ورئيس  

للتخصصات  التربو الجودة  معايير  تطبيق  ولجنة  ي 

 رئيس اللجنة العلمية الهندسي

ين ته سعد ياس 2  ه دكتورا 
أستاذ 

 مساعد

 هندسة

 المكائن

 الزراعية

 المكائن هندسة

 الزراعية

تخصصات  للجودة عضو لجنة تطبيق معايير ال و   

واشراف   لتربويعضو لجنة اإلشراف او الهندسية 

 وتدريسي  مشاريع تخرج

 دكتوراه  فراس جمعة ته 3
أستاذ 

 مساعد

مكننة  

 زراعية
 مكننة زراعية 

تطبيق معايير الجودة   وعضو لجنة تدريسي

 لعلميةالجنة وعضو   للتخصصات الهندسية

4 
كاظم فاضل  

صر نا  
 دكتوراه 

أستاذ 

 مساعد

 دسةالهن

 يةالميكانيك

 موائع

 وحراريات 

واشرا ومشرف  تدريسي  تخرج  مشاريع  واشراف  ف 

 مختبر وعضو لجنة المقررات  

5 
حيدر رحمن 

 داود
 مدرس دكتوراه 

 الهندسة

 الميكانيكية

ميكانيك  

 طبيقي ت

تخرج   مشاريع  واشراف  لجنة  وعضو  تدريسي 

 المقررات و لعلميةا

6 
قصي احمد 

 صبحي
 مدرس ه دكتورا

 الهندسة

 لميكانيكيةا

يكانيك  م

 تطبيقي 

مشا واشراف  االشراف  تدريسي  ولجنة  تخرج.  ريع 

 ورئيس لجنة االداء الجامعي بالقسم  التربوي

7 
مد عبد االمير  حم

 خلف 
 مدرس ه دكتورا

 الهندسة

 يةكانيكالمي
  واشراف مشاريع تخرجتدريسي   انظمة ري

8 
احمد حمزة 

 عمران
 درسم ه دكتورا

مكننة  

 زراعية

ة مكننة حقلي

 وقدرة 

وتدريس اي  التقني  المعهد  في  قسم    لمسيب رئيس 

 اشراف مشاريع تخرج و

9 
ايناس عبد الستار  

 عبد الجبار 
 مدرس ه دكتورا

مكننة  

 زراعية
 اريع تخرجواشراف مش تدريسي  مكننة زراعية 
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10 
عمر محسن 

 رشيد 
 ماجستير 

 مدرس

 مساعد

مكننة  

 زراعبة

ساحبات وقوى  

معدات و

 تحضير تربة

امتحانيه فرعية في   عضو لجنةريسي وتدمقرر قسم و

 عضو لجنة امتحانيه في القسم الكلية و

 واشراف مشاريع تخرج

11 
سالم عبيد  

 ضاحي 
 ماجستير 

 مدرس

 مساعد

هندسة 

 ميكانيكبة
 هندسة تصنيع

تدقيقتدريسي    امتحانيه  لجنة  لجنة و  وعضو  عضو 

 التدريب المنهجي 

بيس بدر كمون د 12  ماجستير  
 مدرس

 مساعد

هندسة 

 التصنيع 

هندسة 

 صناعية 

مشاريع  تدريسي لجنة  و  تخرج  واشراف  عضو 

 اإلشراف التربوي

13 
احمد حسين 

 حسن
 ماجستير 

 مدرس

 مساعد

هندسة 

مكائن 

 زراعية

هندسة مكائن 

 زراعية

رئيس لجنة متابعة و  واشراف مشاريع تخرج  تدريسي

 غيابات الطلبة 

14 
شيماء عبد 

 مزة الخضر ح
 ماجستير 

مدرس 

 مساعد

هندسة 

 ميكانيكبة

ع تصني

 وصناعية 

لجنةوتدريسية   لجنة   عضو  و  التربوي  اإلشراف 

الوحدة  مع  االرتبات  عضو  و  الطلبة  مشاريع  متابعة 

 العلمية

 ماجستير  هيام عادل حبيب  15
مدرس 

 عدمسا

هندسة 

 ميكانيكبة

ميكانيك  

 تطبيقي 

في   وعضو ارتبات  واشراف مشاريع تخرجة   تدريسي

 يالتدريب المنهجعضو لجنة و االداء الجامعي

16 
علي حسن  

 حمزة
 ماجستير 

مدرس 

 مساعد

هندسة 

 معادن
 تقنيات لحام 

تخرج مشاريع  واشراف  لجنة  وعضو    تدريسي 

 لعلميةا

 ماجستير  رائد علي محمد 17
مدرس 

 عدمسا

هندسة 

 ميكانيكبة

ميكانيك  

 تطبيقي 
 تدريسي واشراف مشاريع تخرج

 

 ة. ( أعداد التدريسيين وألقابهم العلمية وشهاداتهم األكاديمي2-6الجدول )

 الشهادة 

 ب العلمياللق
 المجموع 

 مدرس مساعد مدرس  أستاذ مساعد أستاذ

 م أ ذ م أ ذ م أ ذ م أ ذ م أ ذ

 9 1 8 --  -- -- 5 1 4 4 -- 4 -- -- -- دكتوراه 

 8 2 6 8 2 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- ماجستير 

 17 3 14 8 2 6 5 1 4 4 -- 4 -- -- -- موع المج

 لتدريسيين  الطالب إلى عدد اعدد  سبةن 6-3

 لشهادات.سم لمختلف األلقاب العلمية وا( أدناه نسبة عدد الطلبة إلى عدد التدريسيين في الق3-6يبين الجدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلمي  البحث 6-4

 

 

عدد  

 التدريسيين 
 عدد الطالب 

نسبة الطالب الى  

 التدريسيين 

 الشهادة 
 1:11.77 106 9 ه كتوراد

 1:13.25  106 8 ماجستير 

 اللقب العلمي

 -- 106 -- أستاذ

 1:26.5 106 4 أستاذ مساعد

 1:21.2 106 5 مدرس 

 1:13.25 106 8 مدرس مساعد
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ا   البحوث  بعدد من  القسم  في  التدريسيون  تدريسي يساهم  لكل  تقل عن بحث واحد  لعلمية وبنسبة ال 

جالت محلية تصدرها الجامعات العراقية، وبسبب عدم وجود التخصيصات المالية تنعدم وياً يتم نشر معظمها في مسن

، كما أن عدم وجود برنامج للدراسات العليا في القسم يسبب إلى  ميةوالعالقليمية  بة المشاركة في المؤتمرات اإلنس

البحوث المنشورة أو المقبولة  ( أدناه عدد  4-6دول )ـــجالفي قلة عدد وضعف مستوى البحوث المقدمة. يبين    حد ما

للعا الدراسي  للنشر  تساهم  .2020-2019م  أن  المؤمل  رفع مستوى  العراقية  االفتراضية المكتبة    ومن  وجودة   في 

ادر جيدة ألرقى دور النشر في العالم ولكن بسبب البحوث المقدمة من قبل التدريسيين لما توفره هذه المكتبة من مص

ب  مدع خاص  إنترنيت  خط  يجعل  توفر  المحلية  االنترنيت  شبكة  ورداءة  المكتبة    االستفادةالقسم    االفتراضية من 

 اً.محدود

 . 2020-2019الدراسي    القسم للعامة للنشر في رة أو المقبولالبحوث المنشوبعض ( 4-6جدول )

 

سنة   اسم المجلة حث اسم الب أسم الباحث  ت 

 النشر
م.م. سالم عبيد  1

 ضاحي 

Microstructural Evaluation for TIG 

Welding of AA6061-T6 using ER5356 

Filler Metal; in Post weld and as-Weld 

Treatment 

Journal of Mechanical 

Engineering Research and 

Developments 

2020 

م.م. بدر كمون  2

 دبيس 

 

 

 

Numerical analysis techniques and 

model development with SEM 

evaluation to improve the formability 

of aluminum matrix composite 

AIP  Conference  

Proceedings 

2020 

م.م. رائد علي   3

 محمد 

Composite patch reinforcement of a 

cracked simply-supported beam 

traversed by moving mass 

Journal of mechanical 

engineering and sciences 

(JMES) 

2020 

م.م. أحمد   4

 حسين خضير

Investigate of the influence for 

multiple resistance welding currents in 

austerities nickel-chromium alloys on 

welded joints mechanical 

characteristics 

Periodicals of Engineering 

and Natural Sciences 
2020 

م.م. رائد علي   5

 محمد 

Comparing range of motion between 

females and males within 

intervertebral levels of lumbar 

segment 

Journal of mechanical 

engineering research and 

developments 

 

2020 

م.م. أحمد   6

 حسين خضير

 

 

 

Development Technology of Electric 

Power Generation from Plant Biomass 

on the Basis of Gas Generator,Internal 

Combustion Engine and Regeneration 

Systems 

Technology Rrports of 

kansai University 

2020 

د. محمد عبد  7

 االمير خلف

Quasi-static study of thin aluminium 

frusta with linearly varying wall-

thickness 

International Journal of 

Crashworthiness 

2020 

محمد عبد د.  8

 االمير خلف

 

Buckling analysis of thin cylindrical 

CFRP panel with oval cutout 

Materialstoday: 

proceedings 

2020 
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م.م. علي حسن   9

 حمزة

Effect of Double Sided Friction Stir 

Spot Welding on Mechanical 

properties for Aluminum Alloy 

Technology Rrports of 

kansai University 

2020 

د. كاظم فاضل   10

 ناصر

Fabrication of magnetic water system 

for drip irrigation by using solar 

energy 

 

IOP Conference Series: 

Materials Science and 

Engineeringthis link is 

disabled, 2020, 881(1), 

012157 

2020 

د. حسن علي   11

 جرمط

Experimental study of the effect of 

impeller blades different shape on 

centrifugal pump performance 

 

IOP Conference Series: 

Materials Science and 

Engineering 

2020 

رحمن د. حيدر  12

 داود 

Analysis of Automatic Detection of 

Tumour Lesions Images using Bee 

Colony Technique 

Journal of Physics: 

Conference Series 

2020 

د. احمد حمزة  13

 عمران 

Study the effect of angular speed of 

shelling cylinder on some technical 

indicators for operating modified 

sheller machine 

 

Plant Archivesthis link is 

disabled 

2020 

د. قصي احمد   14

 صبحي

Tribological investigation of human 

skin friction with 

polytetrafluoroethylene PTFE under 

different boundary conditions 

 

 

 Series: Conference IOP

 and Science Materials

Engineering 

2020 

د. قصي احمد   15

 صبحي

Dynamic and tribological contact 

study for human fingertips at very low 

speeds 

 

 Series: Conference IOP

 and Science Materials

Engineering 

2020 

 

 ة البشري الموارد 6-5

  ( الجدول  من  واضح  هو  وأ2-6كما  وشهاداتهم  القسم  في  التدريسيين  عدد  يمثل  الذي  فأن (  لقابهم 

% كما أن القسم يفتقر إلى 50يحملون شهادة الدكتوراه حيث تكون نسبتهم    ذينالتدريسيين الهنالك قلة في عدد  

تدر ويوجد  أستاذ  لقب  يحملون  الذين  أست  (4)يسي  التدريسيين  لقب  يحمل  وفقط  مساعد  القسم  لكن  اذ  لدى  يوجد 

البشرية   موارده  مستوى  رفع  في  إيفاد عإصرار  للحصول على  من خالل  التدريسيين  من  الدكتوردد  من اه  شهادة 

في   تساعد  التي  القيمة  البحوث  تقديم  على  التدريسيين  تشجيع وحث  من خالل  وأيضاً  الرصينة  العالمية  الجامعات 

 العلمية. ترقيتهم

 

 قدرات التدريسيين تعزيز سبل 6-6

زمة  عيينات تصدر بأوامر وزارية ملإن القسم ليس لديه الحرية في اختيار الكادر التدريسي كون الت  

أن قلة الكادر التدريسي في القسم يجعل القسم يقبل بأي تدريسي مهما كانت كفاءته لغرض سد النقص. ما  التنفيذ ك

على    واالتالعمن خالل استمرار البحث    ن الحافز الفردي للتدريسيعملية التعلم فهي تأتي م  لذا فأن أي تطوير في

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210144093#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210144093#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210144093#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210144093#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203840280#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203840280#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203840280#disabled
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1530/1/012012/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1530/1/012012/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1530/1/012012/meta
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205021673#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205021673#disabled
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193741910#disabled
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الحديثة   اإلنترنيت    ستغاللواالمصادر  ا  علالتالشبكة  مواقع  العالمية  لجاعلى  في    واقتباسمعات  الحديثة  األساليب 

 عملية التعليم والتعلم.

 

 القسم في تصميم المناهج دور 6-7

، لذلك فأن عملية تصميم المناهج تتم في التشاور بين  التقنيةالوحيد في الجامعات  م هو  بما أن القس  

كل قسم مقترحاته ووجهات نظره التي كونها رح  قطاعية حيث يطأثناء اجتماعات اللجنة ال  ية  الهندس  قيادات األقسام

بسبب    تجعل عملية التغيير صعبة  من خالل المناقشات المستفيضة بين أعضاء كادره التدريسي إال أن هذه العملية

يير  ير من الوقت ويجعل عملية التغأراء جميع األقسام على بعض النقات أو المقترحات مما يتم هدر الكث  اتفاقعدم  

 . يلةستحمأحياناً 

 

 الكادر التدريسي تقييم 6-8

كليـات مـن قبـل ذج خاصة ترسل إلـى الاقسم وفق نملا  قيادةسنويا من قبل    ادر التدريسييجري تقييم الك

تضمن االسـتمارة دور ي نماذج يتم تعميمها إلى الجامعات من قبل وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي. توه  الجامعة  

سية وتقييم أداءه الوظيفي والبحثي وغيرها من الجوانـب التـي يمكـن مـن خاللهـا الوقـوف دراالسنة الخالل التدريسي  

كل الذي يعمـل علـى تحسـين األداء وبالتـالي السـعي تقويم عمل التدريسي بالش على جوانب القوة والضعف للعمل على

األقسـام المنـاظرة فـي ة مـع  ارنـمق  لقسـمكانـة اتعزيز موقـع وم  من أجلالعلمي    عملية التعلم والبحثمستوى  إلى رفع  

 الكليات والجامعات العالمية المرموقة.

 

 سوات فيما يخص الهيئة التدريسية تحليل 6-9

 ط القوةأ. نقا

 دقيقة للكادر التدريسي. تنوع التخصصات ال •

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

 لى ترقية علمية خصوصاً من درجة مدرس مساعد إلى مدرس. ن ععظم التدريسييحصول م •

 تعتبر نسبة تالب إلى تدريسي مقبولة إلى حد ما. •

 ضعف. نقاط الب

 لين على لقب أستاذ أو أستاذ مساعد.قلة عدد التدريسيين الحاص •

 ة الدكتوراه. التدريسيين الحاصلين على شهاد نسبة ال بأس بها •
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فرص   • المؤسسات  كاالحتكاقلة  إمكانية  األ  مع  على  سلباً  يؤثر  مما  العالمية  على   االتالعكاديمية 

 األساليب الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم. 

 

 الفرص .جـ

التد • البرامج  دعم  من  زيادة  ممكن  أكبر عدد  إتالع  لغرض  الوزارة  قبل  من  التدريسية  للكوادر  ريبية 

 م العالي في العالم. ليفي أنظمة التعلى األساليب الحديثة المتبعة التدريسيين ع

 بين القسم واألقسام المناظرة في العالم لزيادة خبرات التدريسيين. االتفاقياتتفعيل  •

ه لغرض دعم برامج الدراسة األولية وإمكانية فتح برنامج  الحصول على شهادة الدكتورزيادة فرص ا •

 للدراسات العليا في القسم. 

 التهديدات. د

إلى الكليات أو الجامعات   اهريسيين وخصوصاً من حملة شهادة الدكتورتدستمرة لبعض الالم االنتقاالت •

 األخرى.

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

 

  املختربات والقاعات الدراسية احملور السادس:  .  7
 تبراتالمخ 7-1

 القسم ومساحاتها خصصة لطالبلمت اه المختبرا( أدنا1-7يبين الجدول )

 

 القسم ومساحاتها ( مختبرات 1-7جدول )

 2المساحة/م أسم المختبر ت
المساحة 

 2الكلية/م

طالب  عدد ال

 الكلي

 ةمعدل المساح

 / تالب 2م

 55 مختبر الديناميك الحراري  1

542 106 1:5.11 

 50 داخلي محركات احتراق  مختبر  2

 50 المعادن مختبر  3

 50 ر الهيدروليك بمخت 4

 18 مختبر الكهربائية 5

 55 مختبر الحاسبات  6

 264 الميكانيكيةالورشة  7
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 في القسمرة والكتب المتوفالحاسوب  أجهزة  7-2

الجدول )   القسم والغرض منها2-7يبين  المتوفرة في  الحاسوب  أدناه أجهزة   ) ( الجدول  بينما   ،7-3  )

 فرة للطالب والتي توزع من قبل مجانية التعليم وكذلك المتوفرة في مكتبة الكلية: د الكتب المتويبين عد

 

 القسم  أجهزة الحاسوب المتوفرة في( 2-7جدول )

 الغرض 
ة  عدد أجهز

 الحاسوب 

عدد الطالب  

 الكلي
 النسبة

 1:6.625 106 16 تنفيذ مختبر الحاسبات 

 1:2.25 45 20 ندسي باألوتوكاد الرسم اله

 

 للطالب الكتب المتوفرة   (3-7جدول )

 عدد الكتب  المكان
عدد الطالب  

 الكلي
 النسبة

 1:8.95 106 948 مجانية التعليم 

 1:10.4 106 1102 مكتبة الكلية

 

 الدراسية اتالقاع 7-3

 ها:الب القسم ومساحاتالقاعات الدراسية المخصصة لط( أدناه 4-7يبين الجدول )

 

 ل المساحة المخصصة لكل تالب. دالدراسية ومععدد القاعات  ( 4-7جدول )

 الصف ت
 المساحة

 (2م)
 عدد الطالب 

 معدل المساحة

 ( / تالب 2م)

 1:3.75 16 60 الصف األول 1

 1:2.86 21 60 الصف الثاني   2

 1:1.76 34 60 الصف الثالث   4

 1:1.71 35 60 الصف الرابع 6

 1:2.26 106 240 المجمــــــــــوع 

+ 
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 الدراسية اتتأثيث القاع مستوى 7-4

يمكن القول بأن مستوى تأثيث القاعات الدراسية يعتبر متواضعاً، حيث تحتوي القاعة الدراسية على    

د الطالب رديئة وتحتاج إلى الصيانة المتكررة وال تتوفر تخصيصات ضاء، وجهازي تكييف كما أن مقاعاللوحة البي

ات الحديثة المستخدمة في التعليم كأجهزة العرض أو اللوحات نيم توفر التقإضافةً إلى ذلك عد  الستبدالهامالية كافية  

ض المادة العلمية  التقنيات التدريسي في عملية عرالذكية أو الشاشات الكبيرة أو أجهزة الحاسوب حيث تساعد هذه  

أكبر   تسابسهولة وبسرعة  إيضاح  تقديم وسائل  الممكن  من  الطالب على سرعة  وتجعل  المادةو  استيعابعد    تقبل 

 لعلمية.ا

 

 سوات فيما يخص المختبرات والقاعات الدراسية تحليل 7-5

 أ. نقاط القوة

 ضرات.عتبر كافياً لتغطية جدول المحاعدد القاعات الدراسية المتوفرة حالياً ي •

 ضعف. نقاط الب

 بر غير كافية. إن المساحة المتاحة لكل تالب فيما يتعلق بالمختبرات تعت •

 لمتاحة لبعض المختبرات. ا  زة والمعداتقلة عدد األجه  •

 إن مستوى تأثيث القاعات الدراسية يعتبر متواضعاً. •

 

 الفرص جـ.

الالزمة • المالية  التخصيصات  بمساحا  زيادة  نموذجية  مختبرات  باألجهزة  لبناء  ومجهزة  كافية  ت 

 والمعدات المختبرية الحديثة.

 نيات الحديثة الضرورية. تقتجهيزها بالية لتأثيث القاعات الدراسية وزيادة التخصيصات المال •

 

 التهديدات. د

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

حيث   جهازين  يكتفوأو  بل  بأنفسهم  التجارب  تنفيذ  من  الطالب  جميع  تمكن  عدم  إلى  ذلك    ا يؤدي 

ل هكذا تجارب مما ينعكس سلباً على المستوى يذ مثنف فقط أثناء تهدة زمالئهم أو كادر المختبر  بمشا

 العلمي للطالب وذلك ألهمية الجانب العملي في التخصصات الهندسية.

 ي ــ اجلانب املال ور السابع:  احمل .  8
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 الصرف آلية 8-1

الحيات مسـتقلة حيـث تمتلـك صـ  ماليـةعبة  ش  اتوجد فيه  إذ  التقنية/ المسيبكلية  اليرتبط القسم بعمادة    

 والشراء وتأمين االحتياجات الالزمة وحسب الصالحيات الممنوحة لعمادات الكليات.ف الصر

لتـامين تلـك  هيئـة التعلـيم التقنـيرئاسـة ن الموازنة السنوية وتلبها من تقوم الكلية بوضع خطة في تحديد حاجتها م

 ألقسام العلمية.التخصيصات بما يتالءم وحاجة الكلية وا

وحسب ما يتوفر لديها مع األخـذ   والمعاهد  تخصيصات المالية على الكلياتالعلى توزيع    جامعةتعمل ال

 الموازنة المختلفة.بنظر االعتبار حاجة الكليات الفتية لتغطية فقرات 

كليـة لجنة مشتريات وبإشراك عضو مالي تقع على عاتقها مهام شراء وتـأمين احتياجـات اليتم تشكيل  

ما تطلبه األقسام وعمادة الكليـة وضـمن فقـرات الموازنـة الماليـة والمتـوفر   سبة المواد وحواألقسام العلمية من كاف

 منها. 

 

 ير قابليات التدريسيينوتطو الصرف على البحث العلمي نسبة 8-2

ير قرات الصرف على البحث العلمي بشـكل ملحـوظ والـذي يكـون لـه أثـر سـلبي فـي مجـال تطـوتفتقر ف

احثين فـي نشـر البحـوث أو حضـور المـؤتمرات العلميـة حيـث يتكفـل لبال مشاركة االبحث العلمي وخصوصا في مج

 علمية.الوث في المجالت أو المؤتمرات التدريسي بالمساهمة بالقدر األكبر من الصرف لتامين نشر البح

المحليــة  الــدورات وأرات فــي حالــة إيفــاد التدريســي لحضــور المــؤتم الكليــة أو الهيئــةتتكفــل كــذلك ال 

مـن   النفقـاتبمن حسـابه الخـاص  ويتكفل التدريسي    إال بشكل محدود جداً حيثصصات اإليفاد  مخبصرف    ليميةواإلق

  ج القطر.رخاخل ودا أجور النشر أو التسجيل أو النقل

 

 وات فيما يخص الجانب الماليس تحليل 8-3

 أ. نقاط القوة

 لسنوية.ا من الموازنةاضرين الخارجيين يتم تأمينها رواتب الموظفين والتدريسيين والمح •

تحافظ الكلية على المستوى العلمي الجيد لعدم تأثير الجانب المالي على عملها والتي تعـاني منـه الكليـات  •

يدفعه التلميذ من مستحقات مالي لتـامين الدراسـة والـذي يـؤدي مد أسلوب الدراسة فيها على ما  التي تعت

 العلمي.إلى تدني المستوى 

حفـزت العديـد مـن   وزارة التعلـيم العـاليادر التدريسـية ومـوظفي  كـولى رواتـب الالزيادات التي ترأت ع •

عـات مادية للبحث عن فـرص عمـل فـي جامالكوادر التي عانت في السنوات السابقة من قلة المردودات ال

 .خارج القطر من السعي إلى العودة للعمل في الجامعات العراقية



33 
 

 لبها العملية التعليمية من أجهزة ومواد وأثاث.تططلبة التي تزارة بتأمين كافة احتياجات التتكفل الو  •

 

 

 

 ضعف. نقاط الب

جهـزة صـات شـراء األيتخصولبحـث العلمـي قلة التخصيصات المالية في بعـض الجوانـب المهمـة ومنهـا ا •

 المختبرية الحديثة لغرض مواكبة تطورات العصر.

 الفرص .جـ

 من أجهزة ومواد أخرى. القسمت طية احتياجاموارد المالية عند توفرها لتغسهولة تأمين ال •

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

 ة.أو محدودية الموازن

 التهديدات. د

يـذ بعـض يحد مـن أمكانيـة تطـوير أو تنف  عدم وجود تعينات للكوادر الشابة الجديدة حتى المتفوقة علميا •

 ج الطموحة.  امالبر

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

 قات صرف الرواتب.ذاتي يمكن استخدامه لتغطية نف تمويل


