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 تقديم: 1-1

تحدد  والتي الذاتي خطوة مهمة للدخول في تطبيقات برامج التقييم المعروفة عالميا يعتبر تقرير التقييم

ية ة التعليملعمليالمعايير والمتطلبات للمؤسسات التعليمية وخاصة الكليات الهندسية والتقنية لغرض تحسين وتطوير ا

ع لمجتممؤسسات الصناعية واوجعلها في تطور مستمر من اجل تخريج مهندسين لهم القابلية على التفاعل مع ال

 .وتقديم أفضل الخدمات التي تواكب التطوير العلمي والتكنولوجي

مسميب فمي الكليمة التقنيمةل الالبنماء واالنشماءات  يتضمن هذا التقرير معلومات تخص قسمم هندسمة تقنيمات

 (.SWOTوتحليل سوات ) ABETكبداية للشروع 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. -

 ليمية.عملية التعالمحور الثاني: األهداف التعليمية للبرامج، ويتناول إستراتيجية القسم وأهدافه وسبل االرتقاء بال -

ت وآليمة الب، حيث يتضمن األمور الطالبية وكل مما يتعلمق بالطلبمة ممن تعلميم وتمدريب ونشما االمحور الثالث: الط -

 القبول ومتطلبات التخرج وغيرها.

 مية للقسم.المحور الرابع: المناهج الدراسية ومدى مالزمتها مع البرنامج الدراسي وتناسقها مع األهداف التعلي -

درات قماألمور التي تخص الكادر التدريسي في القسم وسمبل تطموير المحور الخامس: الهيئة التدريسية، ويتضمن  -

 هذا الكادر وإنجازاته العلمية والعالقة بينه وبين الطلبة.

ن أجمل المحور السادس: المختبرات والقاعات الدراسمية، ويبمين حالمة همذم المرافمق األكاديميمة وسمبل تحسمينها مم -

 تطوير العملية التعليمية في القسم.

ب ابع: الجانب المالي، وقمد تضممن شمرح مموجز عمن األسملوب التمي يعتممدم القسمم فيمما يخمص الجوانمالمحور الس -

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

 

 فمي تقمديم جهما لتسماعدوأخيراً فقد تم إضافة عدد من المالحق تم من خاللها تقديم بعض الجمداول واإلحصمائيات تمم إدرا

 صورة عما تم إنجازم في القسم خالل الفترة الماضية.

    :مفهوم ضمان الجودة واالعتمادية 2-1

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

ن للتأكد م وسيلةبارها الالمناسب للتأكد من تحقق الجودة المرغوبة وفقاً للمعايير الموضوعية. كما يمكن اعت

ر ع المعاييوافق مأن المعايير األكاديمية المستمدة من رسالة الجهة المعنية قد تم تعريفها وتحقيقها بما يت

ية تكون لمجتمعاالمناظرة لها سواء إقليمياً أو عالمياً وإن مستوى جودة فرص التعليم واألبحاث والمشاركة 

 ع المستفيدين من هذم الجهات.مالئمة وتستوفي توقعات مختلف أنوا
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( فهي مجموعة اإلجراءات والعمليات التي تقوم بها هيئة االعتماد Accreditationأما االعتمادية ) 

، لتقويممن أجل التأكد من أن المؤسسة قد تحققت فيها شرو  ومواصفات الجودة المعتمدة لدى مؤسسات ا

سين و التحأمدة وأن لديها أنظمة قائمة لضمان الجودة وأن برامجها تتوافق مع المعايير المعلنة والمعت

ً للضوابط المعلنة وهو تأكيد وتمكين للجامعات العراقية حصل على لكي ت المستمر ألنشطتها األكاديمية وفقا

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

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

جيا كنولومستوى العالقات االقتصادية الدولية وما يحكم العالم من نظم وقواعد جديدة فضالً عن ثورة ت

سة بين لمنافالمعلومات واالتصاالت وتأثيرها على العملية التعليمية وما يترتب على ذلك من ازدياد حدة ا

 ت التعليمية.المؤسسا

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

ادة لى شهععلى الجامعات والمؤسسات التعليمية. يعد تطبيق المواصفات القياسية الدولية والعمل للحصول 

خالل  رة ومنالتأكيد على التحسينات المستمالمطابقة من أهم خطوات تطبيق إدارة الجودة الشاملة عن  ريق 

 المحاور التالية:

 (Vision، Mission and Goalأ. المحور األول: الرؤية والرسالة واألهداف )

 (Leadership and Managerial Organizationب. المحور الثاني: القيادة والتنظيم األداري )

 (Recoursesجـ. المحور الثالث: الموارد )

 (Academic Staffور الرابع: أعضاء هيئة التدريس )د. المح

 (Students Affairsهـ. المحور الخامس: شؤون الطلبة )

 (Students Servicesو. المحور السادس: الخدمات الطالبية )

 Academic Programs and Teachingز. المحور السابع: البرامج األكاديمية و رائق التدريس )

Methods) 

 (Scientific Researchلثامن: البحث العلمي )ح. المحور ا

 (Community Service . المحور التاسع: خدمة المجتمع )

 (Evaluationي. المحور العاشر: التقويم )

 (Academic Ethicsك. المحور الحادي عشر: األخالقيات الجامعية )

 

 نبذة تاريخية عن القسم: 3-1

وضمن عام التأسيس تم  2015-2014ت في العام الدراسي تأسس قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءا  

لمرحلة استقبل القسم طلبة ا  طلبة الكلية التقنية الموصل بواقع مرحلتين الثالثة والرابعة لنفس العام. استضافة 

 . 2016-2015االولى للعام الدراسي 
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   :العوامل التي ساهمت في نجاح القسم 4-1

 نجاح القسم هي:إن من أهم العوامل التي ساهمت في 

 ة من  لبةع عديدأ. الهمة العالية لقيادات القسم وبعض التدريسيين والعاملين في القسم وبالتعاون مع مجامي

 لعمليةالقسم خصوصا في استثمار مشاريع التخرج في بناء مختبرات القسم التي لبت بعض متطلبات ا

 عة.برية وللمراحل الدراسية األربالتدريسية وسمحت بإجراء عدد ال بأس به من التجارب المخت

 وكثرة ب. صبر التدريسيين وحفاظهم على مصلحة القسم رغم الصعوبات التي يواجهونها من قلة الخدمات

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

 العالم. ي يشهدمبما يتناسب والتطور العلمي الذجـ. الرغبة لدى معظم التدريسيين لتطوير المناهج الدراسية 

   :العوامل التي تحول دون تطور القسم 5-1

 يمكن إجمال العوامل التي تحول دون تطور القسم بالنقا  التالية:

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

 .باختصاص البناء واالنشاءات م( قلة عدد التدريسيين الذين يحملون شهادة الدكتورا1) 

 .دقيق للقسم وهو البناء واالنشاءات( قلة عدد التدريسيين في االختصاص ال2)

 ب. عدم وجود البنى التحتية المناسبة للقسم.

   ن رفد القسم حال دو 2007جـ. عدم تعيين الطالب األول على القسم والتي هي سياسة الوزارة منذ عام            

 .ات العليالشهادالجديدة المتميزة والتي هي النواة لتطور الكادر التدريسي من خالل إمكانية حصولهم على بالدماء ا

دم كفايتها د. عدم وجود المختبرات التي تتناسب مع اختصاص القسم وصغر مساحتها وقدم أجهزتها وع            

 ألجراء البحوث العلمية.

 .هـ. عدم وجود خط إنترنيت خاص بالقسم

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

 

   كفاءة األدارة: 6-1

 قامت إدارة القسم باتخاذ إجراءات عملية مناسبة من خالل:

ً عليها م خا ر ن المأ. توثيق مستمسكات ووثائق الطلبة إلكترونيا وخزنها في أمكان أمينه وعديدة حفاظا

 حريق وغيرها.المختلفة كال

 ب. توزيع مطافئ الحريق في المرافق المختلفة من القسم تحسباً ألي حالة  ارئة.

 هدافه.قسم ألمتابعة العملية التدريسية بشكل متواصل ومحاولة تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الجـ. 
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 تنفيذ االستراتيجيات والسياسات األكاديمية واألدارية: 7-1

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

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

الخطط  يذ هذمبتقييم الفعاليات وعرض المعوقات للعام الماضي ووضع خطط لتالفي هذم المعوقات ومتابعة تنف

 الجانبين األكاديمي واألداري. في

 وسائل الحصول على الشهادة: 8-1

 اسات العليبرامج للدرا وتم رفع  البناء و االنشاءاتيمنح القسم شهادة البكالوريوس في هندسة تقنيات 

وات ي السن. إن الحصول على الشهادة األولية يتم بعد تخط)الماجستير( كما تمت المصادقة على البرنامج

تبرية ر المخربعة ومن خالل حضور المحاضرات والمشاركة في النشا ات الصفية وإعداد التقاريالدراسية األ

ى مدار جري علتواالشتراك في برامج التدريب المنهجي والنجاح في االختبارات واالمتحانات المختلفة والتي 

 العام الدراسي، علماً أن النظام الدراسي في القسم هو النظام السنوي.

ي هادة هدر األشارة إليه أن عدد الساعات الدراسية والوحدات المعتمدة للحصول على الشومما تج

 ي:ي الجدول التال كما مبين

 145 جموع الساعات الدراسية للسنوات االربعةم-1

 201 مجموع الوحدات-2

 %41.37 سبة الساعات النظرية للسنوات االربعةن-3

 %58.62 عةسبة الساعات العملية للسنوات االربن-4

 %87.58 سبة الساعات التخصصية للسنوات االربعةن-5

 %8.96 سبة الساعات المساعدة للسنوات االربعةن-6

 %3.44 سبة الساعات العامة للسنوات االربعةن-7

 

  استراتيجية القسم في التعليم والتعلم والبحث: 9-1

 وتتم من خالل عدد من الممارسات منها:

 مي:ث العلتقارير عن مادة سيتم شرحها مستقبالً لكي يتعلموا المبادئ األولية للبحأ. تكليف الطلبة بإعداد 

 المختلفة لإل الع والتعرف على حقل العمل. د السفرات العلمية لمواقع مشاريع البناءب. اعتما

 جـ. تطوير مهارات الكادر التدريسي من خالل:

 ( المشاركة في دورات  رائق التدريس.1)

 لقات والندوات الدراسية.( إقامة الح2)

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

 ( المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تقيمها الجامعات المختلفة.4)
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 دورات د. تطوير مهارات الكادر الهندسي والفني من خالل المشاركة في دورات  رائق التدريب وإقامة

 م في مجال االختصاص.تطويرية له

 مشاريعفي ال هـ. محاوالت تطوير برامج التدريب المنهجي من خالل زج العدد األكبر من الطلبة في التدريب

 المختلفة.

 وإدارة القسم األول: تنظيمالمحور  .2

 الهيكل التنظيمي 2-1

 :( أدنام1-2إن الهيكل التنظيمي للقسم بسيط يوضحه الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 مالحظات حول الهيكل التنظيمي 2-2

يذ بعض وتنف عاال النظام بريد بين القسم ووحدات الكلية واألقسام األخرى وإنما تردنا الكتب لغرض  ال يوجد أ.

 األوامر.

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

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

حاور على م التقييم التي تحتوي 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.ال يوجد صالحيات واضحة  د.

 

 

 

 

 رئيس القسم

القسم مقررية القسم لجان  مجانية التعليم   القسم مجلس   

 اللجنة العلمية

 اللجنة االمتحانية

 لجنة االرشاد التربوي

 لجنة ضمان الجودة
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 :بالقسم االتصال 2-3

 هندسه الموادل دكتورام في   زهراء فخري جوادم. د.  القسم:رئيس  أ.

 الكلية التقنية المسيب –قضاء المسيب  –بابل -العراق    

 07711814935رقم الموبايل:     

 dr.zahraajawad@atu.edu.iq: اإللكتروني البريد    

 هندسه المساحهماجستير في  لفاتن مزهر راضيم. القسم: مقرر ب.

 الكلية التقنية المسيب –قضاء المسيب  –بابل -العراق    

 رقم الموبايل:     

 fatenalrubaee@gmail.com :اإللكترونيالبريد     

 

 . للكلية االستراتيجيةلنسبة للخطط أداء القسم با تقييم 2-4

 يتابع القسم ومن خالل مجلسه هذم الفقرة ضمن منظومة الكلية. 

 

 فعالية التنظيم األداري للقسم تقييم 2-5

 يتم تقييم موظفي القسم من خالل رئيس القسم.وإدارية أو شعب في القسم وحدات  ال توجد

 

 بين القسم وأقسام الكلية األخرى التفاعل تقييم 2-6

 ل وتعديله من خالل المناقشات التي تحدث في مجلس الكلية.بصورة عامة يتم تقييم التفاع

 

 األقسام الموجودة في الدول المتقدمةالعمل األداري في القسم مع  مقارنة 2-7

لدان ات البلألقسام العلمية الموجودة في جامعال نمتلك صورة واضحة عن مستوى التطور في العمل اإلداري 

 للمقارنة.المتطورة لذلك ال يوجد معيار عادل 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ( للهيكل التنظيمي للقسمSWOT Analysisسوات ) تحليل 2-8

 (Strengthsنقا  القوة ) أ.

  ي لزيادة لمنهجاتشكيل لجان متخصصة كاللجنة العلمية واللجنة األمتحانية ولجنة الغيابات ولجنة التدريب

 داري ولمساعدة رئاسة القسم في أداء عملها.تنظيم العمل األ

  حد ما. والوحدات األخرى تعتبر جيدة إلى واألقسامبين القسم وعمادة الكلية  األداريإن العالقة 
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 (Weaknessesنقا  الضعف ) ب.

 .إن الهيكل التنظيمي للقسم يحتاج إلى إعادة نظر وتطوير 

 يات الممنوحة لمجلس القسم محدودةالصالح. 

 كون القسم مرتبط  استراتيجيةوضع  مكنال ي ً ً وبحثيا ً بسلتطوير القسم إداريا كلية ياسة الأكاديميا

 والهيئة والوزارة.

  ًا.أو معرفة للمهمات المنو ة بهبسبب عدم فهم اللجان  في أداء عمل تقصيرايحدث أحيانا 

 .عدم الوضوح في توصيف العمل األداري 

 

 (Opportunitiesالفرص ) جـ.

  في القسم والكلية. اإللكترونيةنظام الحكومة تطبيق 

 بعض الوحدات في الهيكل التنظيمي للقسم لتطوير العمل األداري. استحداث 

  مهاراتهم.إرسال الموظفين لدورات تدريبية داخل الهيئة وخارجها لتطوير 

 

 (Threatsالتهديدات ) هـ.

 .عدم وجود رؤية واضحة لتطوير العمل األداري 

 

 التعليمية للبرامج لثاني: األهدافاالمحور  .3

 

 والقيم األساسية رؤية ورسالة وأهداف القسم 3-1

 رؤية القسمأ. 

 وتوجيه ستقبالمواكبة التطورات العلمية الحديثة في برنامج التعليم لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا م

 نشاءاتالبناء و االخدمة القطاع  البحث العلمي وتطويرم وتوظيف الطاقات البحثية القابلة للتطبيق في

 ب. رسالة القسم

سهام في ى االفي أ ار رسالة الكلية التقنية المسيب يلتزم القسم بأعداد مهندسين تقنيين وباحثين قادرين عل

 البناء و االنشاءاتتطوير قطاع 

 جـ. أهداف القسم

 لبناءا هندسة جالم يف تخصصيه هندسية كوادر خريجت الى واالنشاءات لبناءا تقنيات ندسةه قسم يهدف

 .المدنية الهندسة مشاريع ميعج على الهندسي االشرافو التصميم لىع قادرة وعهافر جميعب واالنشاءات
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 األساسيةالقيم د. 

 النظر.  وتبادل اآلراء ووجهات وحرية التعبير والبحثية المسئولةلحرية األكاديمية ا أ.

 الجامعية. احترام القيم األخالقية والتقاليد ب. 

 في األداء.  ةلجودجـ. ا

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

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

 ية.لتعليماة التعاون والمساهمة المشتركة في بناء العملي وتدعيم عالقاتالعدالة والمساواة في بناء  .و

 الحوكمة من خالل مشاركة الجميع في الرقابة. .ز

 .والشفافيةالنزاهة  .ح

 في القسمية للدراسة األولاألهداف التعليمية  3-2

 بالنقا  التالية: البناء و االنشاءاتيمكن إجمال أهداف القسم للدراسة األولية في تخصص هندسة تقنيات  

 . تزويد الطالب بفهم واسع عن التخصص. 1

 ندسي.. تزويد الطالب بأساس سليم في المبادئ األساسية والهندسية في مجال التصميم والتحليل اله2

 .حتياجاتاالهذم لوتطلعات األفراد وسوق العمل من خالل العمل على مطابقة التعليم التقني  احتياجات. تلبية 3

 . تمكين الطالب من تطبيق المهارات النظرية في مجال العمل.4

 ديمي.مشاريع هندسية في مجال التخصص وبما يتوافق مع البرنامج األكاين الطالب من القيام ب. تمك5

 .طوراتهودعم ت إعداد خريجين لديهم القدرة على االنخراط في احتياجات المجتمع المحلي والصناعة المحلية. 6

سات في الدرا نخرا اال ومن ثم عالمية. تمكين الطالب من إكمال الدراسة خالل الفترة المقررة  بقاً للمعايير ال7

 العليا. 

 

 ألهداف التعليمية مع رسالة القسمتناسق ا 3-3

لقد تم استحداث البرامج التعليمية في القسم وذلك لتحقيق رؤية القسم وعليه جاءت اهداف البرنامج التعليمي  

ت عالية مهارا در وسطية كفوءيين وذاتمتناسقة مع رؤية القسم من خالل التركيز على التعليم التقني وتخريج كوا

 في تقديم وتنظيم المعلومات قادرين على خدمة المجتمع في مجال االختصاص.   

 

لس يمية لمجتناسق األهداف التعليمية للدراسة األولية في القسم مع معايير المخرجات التعل 3-4

 (:ABETوالتكنولوجيا )للهندسة  االعتماد

 ( ABETوالتكنولوجيا )للهندسة  االعتمادعليمية لمجلس معايير المخرجات التأ.  

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

(bالقدرة على تصمي ).م وإجراء التجارب، وكذلك تحليل وتفسير البيانات 
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(cالقدرة على تصميم نظام، عنصر، أو القيام بعملية ما لتلبية االحتياجات المطلوبة )  اقعية مثل يود وقضمن

عة ى الصناوالصحية واألخالقية والسالمة والقدرة عل واالجتماعيةوالبيئية 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 ) 

(h التعليم الواسع ضروري لفهم تأثير الحلول الهندسية على العوامل )عية في المجتمووالبيئية  االقتصادية

 العالم.

(i )في التعلم مدى الحياة. االنخرا بالحاجة والقدرة على  االعتراف 

(j.معرفة القضايا المعاصرة ) 

(k القدرة على )سات ف الممارالتقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الالزمة في مختل استخدام

 الهندسية.

 مجلسة بالخاصمعايير المخرجات التعليمية  تناسق األهداف التعليمية للدراسة األولية مع. ب

  (ABETوالتكنولوجيا )االعتماد للهندسة 

ية للدراسة األولية في القسم مع معايير ( أدنام مدى تناسق األهداف التعليم1-3يبين الجدول )  

 (:ABETوالتكنولوجيا )المخرجات التعليمية لمجلس االعتماد للهندسة 

االعتماد  المخرجات التعليمية لمجلس تناسق األهداف التعليمية للدراسة األولية في القسم مع معايير ( 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    

 
 X يوجد تناسق

  ال يوجد تناسق
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  محتويات برنامج القسم للدراسة األولية 3-5

( 5-3( و )4-3(، )3-3(، )2-3على أربع سنوات مبينة في الجداول )يتضمن برنامج القسم للدراسة األولية  

 المبينة أدنام:

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

 

 المرحلة

 

 اسم المادة بالعربي

 

 باإلنكليزياسم المادة 

 

 عدد الساعات
 

عدد 

 الوحدات

 

 نوع المادة
 المجموع ع ن

 األولى

 تخصصية Construction Materials 2 3 5 7 مواد االنشاء

 تخصصية Engineering Mechanics 2 2 4 6  الميكانيك الهندسي

 تخصصية Surveying (1) 2 3 5 7  (1) المساحة

الرسم الهندسي 

 والهندسة الوصفية

Engineering Drawing & 

Descriptive Geometry 
 تخصصية 6 6 6 -

الرياضيات  

 التطبيقية

Applied Mathematics 2 2 4 6 مساعدة 

الورش الميكانيكية 

 والمدنية

Mechanical & Civil 

Workshops 
 مساعدة 6 6 6 -

 مساعدة Principles of Computer 1 2 3 4 مبادئ الحاسبة

الجيولوجيا 

 الهندسية

Engineering Geology 2 - 2 4 تخصصية 

حقوق االنسان 

 والديمقراطية

Human Rights & 

Democracy 
 عامة 4 2 - 2

 عامة English Language  1 - 1 2 اللغة االنكليزية

  52 38 24 14 المجموع

 

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

 

 

 

 المرحلة

 

 اسم المادة بالعربي

 

 باإلنكليزياسم المادة 

 

 عدد الساعات
 

عدد 

 الوحدات

 

 نوع المادة
 المجموع ع ن

 الثانية

 تخصصية Building Construction 2 2 4 6 انشاء المباني

 تخصصية Concrete Technology (1) 2 2 4 6 (1) تقنية الخرسانة

 تخصصية Surveying (2) 2 3 5 7 (2) المساحة

 تخصصية Advanced Mathematics 2 2 4 6 الرياضيات المتقدمة

 تخصصية Strength of Materials 2 2 4 6 مقاومة المواد

 تخصصية Fluid Mechanics 1 2 3 4 ميكانيك الموائع

 تطبيقات الحاسبة

(1) 

Computer Applications 

(1) 
 تخصصية 4 3 2 1

اد تقنية صناعة المو

 اإلنشائية

Technology of 

Construction Materials 

Industry 
 تخصصية 4 2 - 2

 عامة English Language 1 - 1 2 اللغة االنكليزية

 تخصصية Systematic Training - 6 6 4 التدريب المنهجي

 15 21 36 49  
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                          ة                 برنامج القسم للدراسة األولية للسنة الدراسية الثالث( 4-3جدول )

 

 الرابعةبرنامج القسم للدراسة األولية للسنة الدراسية ( 5-3جدول )

 

 المرحلة

 

 اسم المادة بالعربي

 

 باإلنكليزياسم المادة 

 

 عدد الساعات
 

عدد 

 الوحدات

 

 نوع المادة
 المجموع ع ن

 

 الثالثة
 

تحليل وتصميم المنشآت 

 (1) الخرسانية المسلحة

Analysis & Design of 

Reinforced Concrete 

Structures (1) 
 تخصصية 6 4 2 2

 تخصصية Concrete Technology (2) 2 2 4 6 (2) تقنية الخرسانة

 تخصصية Soil Mechanics 3 2 5 8 ميكانيك التربة

االدارة الهندسية والمكائن 

 االنشائية

Engineering Management 

& Construction 

Equipments 
 تخصصية 6 4 2 2

 تخصصية Theory of Structures 2 1 3 5 نظرية المنشآت

 تخصصية Engineering Analysis 2 1 3 5 التحليل الهندسي

 تخصصية Highway Engineering 2 2 4 6 هندسة الطرق

 (2) تطبيقات الحاسبة
Computer Applications ( 

2 ) 
 تخصصية 4 3 2 1

 عامة English Language 1 - 1 2 اللغة االنكليزية

 تخصصية Systematic Training - 6 6 4 نهجيالتدريب الم

  52 37 20 17 المجموع

 

 المرحلة

 

 اسم المادة بالعربي

 

 باإلنكليزياسم المادة 

 

 عدد الساعات
 

عدد 

 الوحدات

 

 نوع المادة
 المجموع ع ن

 الرابعة

م تحليل وتصمي

ت الخرسانية آالمنش

 (2المسلحة )

Analysis & Design of 

Reinforced Concrete 

Structures (2) 
 تخصصية 5 3 1 2

 Foundation Engineering سستقنية هندسة األ

Technology 2 2 4 6 تخصصية 

تصميم المنشآت 

 الفوالذية

Design of Steel Structures 
 تخصصية 5 3 1 2

صفات التخمين والموا

 والعقود

Estimation & 

Specifications & 

Contracts 
 تخصصية 6 4 2 2

 Environmental هندسة البيئة

Engineering 
 تخصصية 9 6 3 3

 تخصصية Construction Drawing 2 - 2 4 اآليزو

 تخصصية Iso - 3 3 3 الرسم االنشائي

 ) Computer Applications (3تطبيقات الحاسبة )

 تخصصية 4 3 2 1 ( 3

 تخصصية Project - 6 6 6 المشروع

  48 34 20 14 المجموع
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 ( ABETجيا )والتكنولومعايير المخرجات التعليمية لمجلس االعتماد للهندسة الدراسة األولية في القسم مع  محتويات برنامجتناسق  3-6

 .(ABETسة والتكنولوجيا )للهند االعتمادمع معايير المخرجات التعليمية لمجلس  اتالبناء و االنشاء ( تناسق برنامج هندسة تقنيات6-3يبين الجدول )

 ( تناسق برنامج القسم مع معايير المخرجات التعليمية لمجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا.6-3جدول )
 

 

 مخطط مهارات المنهج  

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج   
 أساسي م المقرراس رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

األهداف  األهداف المعرفية 

المهاراتية 

الخاصة 

 بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية 

المنقولة )المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور 

 الشخصي(

ب  6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

1 

ب 

2 

 4د 3د 2د 1د 3ج 2ج 1ج

2018-2019 

BCTE 111 Construction Materials اساسي √  √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √  

BCTE 121 Plane Surveying اساسي √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √  

BCTE 122 Engineering Geology اساسي √  √ √   √ √ √ √ √ √  √  

BCTE 131 Engineering Mechanics اساسي √  √     √    √  √  

UREQ 141 Human rights and 

democracy 
    اساسي

  
    √      

UREQ 142 English مساعد          √     √ 

CREQ 161 Mechanical & Civil 

Workshops 
    اساسي

  
 √ √  √    √  

CREQ 162 Engineering Drawing 

& Descriptive 

Geometry 

 اساسي

√  √ √ √    √ √ √   √  

CREQ 163 Computer Applications مساعد 
              √ 

 √ يوجد تناسق

  ال يوجد تناسق
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 أهداف البرنامج التعليمي للقسم مراجعة 3-7        

 \لبرنامج التعليمي دورياً كل سنتين لتطويرها مع التطورات الحاصلة في يتم اعادة النظر بأهداف ا  

 توصياتاماكن حيث يتم زيارة عينات من مواقع العمل من قبل بعض التدريسين لمالحظة التطورات واعداد ال

ً لالزمة الالزمة للقسم ليتم اعادة النظر باألهداف التعليمية للبرنامج األكاديمي واجراء التغييرات ال للتطورات  ذلك تبعا

روج عن دم الخعالحاصلة والمؤشرة في الدراسة المعدة من قبل لجنة زيارة مواقع العمل مع االخذ بنظر االعتبار 

 رؤية القسم.

  الطــــالبالمحور الثالث: . 4

 الدراسية الطالب للمواد تقييم 4-1

لتقييم المواد الدراسية للعام بعة وللصفوف الدراسية األرتم جمع أراء شريحة عشوائية من الطالب   

ن المحاور على عدد م االستمارة( حيث تحتوي هذم أ) لملحقالمبينة با االستمارةمن خالل  2020-2019الدراسي 

ملية حسين عتتتعلق باألستاذ والقاعة الدراسية والمختبرات وتم عمل خالصة لهذم األراء حيث من خاللها سيتم 

 المناسبة لذلك. اإلجراءات اتخاذلدراسية عن  ريق التعليم والتعلم للمواد ا

 

 القسم للتقارير الواردة من الوزارة  استجابة 4-2

التقارير الواردة من الوزارة أو من هيئة و القرارات والتعليمات على االعتماد أسلوب القسم عادةً  يتبع  

األسئلة  ها علىلمختلفة التي تطلع من خاللالتعليم التقني المبنية على أساس الزيارات التي تقوم بها اللجان ا

ية بكل جد اتتعليموال األمتحانية وردود فعل الطالب حولها وغيرها من المالحظات حيث يتم التعامل مع هذم التقارير

لدراسية األعوام جميع القرارات مثل إعادة الطلبة المرقنة قيودهم ل وتنفيذألخذ بكل المالحظات الواردة فيها وا

يرها لي وغيتكمثاني الالدور الثاني أو إجراء امتحانات الدور ال امتحاناتة أو السماح للطالب الراسبين بأداء الماضي

 من القرارات. 

 

 القسم للمعايير الداخلية والخارجية في تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية استخدام 4-3

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

ً بسياسة وإستراتيجية الدولة والوزارة وليس لديه دور كبي حديد هذم ر في توإستراتيجياته مرتبطة ارتبا ا وثيقا

لقطاعية اللجان ااإلستراتيجيات عدا حاالت بسيطة مثل تعديل المناهج الدراسية والتي هي بدورها مرتبطة بقرارات 

خرى قسام األافقة األأي قرار مو اتخاذويتطلب بعة أقسام متناظرة في هيئة التعليم التقني إذ أن القسم هو واحد من أر

ً مما يجعل   وبطيًء. العمل روتينيا
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 قبول الطالب آلية 4-4

  :أدناه مدون وكما لتقنيةا المعاهد / لتقنيا التعليم يئةه من ألوائلا الخريجون :  أوال

 بمادة ويطالبون قطف واإلنشاءات البناء رعف المدنية/ لتقنياتا سمق ريجوخ اشرةمب الثانية لدراسيةا السنة في يقبل -1

  .وامتحانا دواما الهندسية الجيولوجيا

  .الطرق وإنشاء الهندسي لرسما فرعي/ المدنية التقنيات سمق خريجو ألولىا الدراسية سنةال يف يقبل -2

  .المساحة قسم ريجوخ األولى الدراسية لسنةا في يقبل -3

  .لمياها مشاريع وتشغيل الري سمق خريجو ألولىا الدراسية لسنةا في ليقب -4

 صرا.ح العلمي الفرع / اإلعدادية لدراسةا خريجو ألولىا الدراسية لسنةا في قبلي : ثانيا

  .التقني التعليم هيئة معاهد   ارجخ من األخرى المعاهد نم األوائل لخريجونا األولى لدراسيةا لسنةا يف يقبل : ثالثا

 التعليم والبحث العلمي بين الروابط 4-5

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

ً العراق بصورة عامة بحاجة إلى مؤسسة  م  أن هذترعى وتنظم وتنسق مسارات البحث العلمي مع حقل العمل علما

   لمتقدمة.المؤسسات موجودة في معظم الدول ا

 حول مستقبلهم الوظيفي تقديم النصيحة وتوجيه الطالب أساليب 4-6

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

م ما أن لهذن كعييالجدد فيما يخص الطرق المثلى لكتابة السيرة الذاتية وكيفية التصرف عند إجراء مقابلة تخص الت

عف ضبسبب  الدوائر عالقات مع حقل العمل وتعلن عن الوظائف الشاغرة. إن سبب عدم وجود مثل هذم الدوائر هو

لحالي لوضع اكما أن احلقة الوصل بين الجامعة وحقل العمل وال يمكن في الوقت الحاضر إنشاء مثل هذم الدوائر 

 لبشرية.يشكو من ضعف التخطيط في مجال توظيف الموارد ا

 

 المنهجي التدريب 4-7

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

 ة التدريبالتدريب بكتاب سري وتستلم اللجنة ردود جهمواقع ترد من الوزارة وترسل إلى  استماراتقبل خالل 

ى أمدها األول لتدريب. إن فترة التدريب المنهجي تكون عادة على مرحلتينوالتي تبين تقييم الطالب خالل فترة ا

م لجنة تقو يضاً.أسابيع ثمانية أسابيع بعد المرحلة الثانية واألخرى بعد المرحلة الثالثة من الدراسة وأمدها ثمانية أ

تعرف عن وائر للبمسؤولي الد وااللتقاءالتدريب المنهجي بمتابعة تدريب الطلبة من خالل الزيارات التي تقوم بها 

 الطالب من البرنامج التدريبي. استفادةكثب على  بيعة التدريب ومدى 
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 التخرج وشهادة التخرج متطلبات 4-8

 أ. متطلبات التخرج

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

كي . ولءاتالبناء و االنشاالوريوس في تقنيات هندسة بك البناء و االنشاءاتيمنح برنامج تقنيات هندسة 

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

 جتياز المراحل الدراسية االربعة وذلك من خالل ا-1

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

يت ح%( 50تي تساوي )الحصول على درجة النجاح في كل مادة من المواد الدراسية للسنة المعينة والب. -1

 .( ادنام1-4) في الجدوليتم تحديد الدرجة لكل مادة اعتمادا على  ريقة التقييم المستخدمة والموضحة 

 سيمواد الرسم الهند 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 التقييم

 %10 التقييم

 %5 %5 التقييم*

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

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

 تية.* التقييم يتم من قبل مدرس المادة ويعتمد على حضور الطالب واالمتحانات اليومية والواجبات البي

ت فصلية ن دون اي امتحانا( فقط على التقييم المستمر خالل السنة مالورشد بعض المواد التطبيقية )تعتم-2

 او نهائية حيث يمثل التقييم الدرجة النهائية.

ر لب غيباإلضافة المراقبة المستمرة لحضور الطالب الى المحاضرة النظرية والمختبر حيث يعتبر الطا 

 % من مجموع الساعات لتلك المادة.  10ت غياباته تجاوزت ساعا إذامستوفي للمادة 

 . ويبيناءاتالبناء و االنشات في هندسة تقنيالطالب بعد إكماله متطلبات الشهادة أعالم شهادة البكالوريوس  يمنح-3

وات للسن ( نموذج من بطاقة درجات تخرج الطالب التي يصدرها القسم والتي تحتوي على درجات الطالبدالملحق )

لطالب سية لاسية األربعة والساعات الدراسية وعدد الوحدات لكل مادة دراسية كما تحتوي على السيرة الدراالدر

كما يتضمن  وغيرها. والعادةالرسوب، سنوات ترقين القيد  التأجيل، سنواتوالتي تتضمن سنة قبول الطالب، سنوات 

ألول الدورين االنهائية في  االمتحاناتلطالب بعد لشهادات السنوية التي يمنحها القسم لمن ا ( نموذجهـالملحق )

 والثاني.
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 سوات فيما يخص محور الطالب تحليل 4-9

 أ. نقا  القوة

  يد للطالب %( كحد أدنى يؤشر المستوى العلمي الج 70بها ) ال بأسقبول الطالب في القسم بمعدالت

 المقبولين لدينا.

 ائح الطالب وتقدم لهم النص ةتابععاتقها معلى  وجود لجان إرشادية وتربوية في القسم تأخذ

 التربوية وتساعدهم في تجاوز المشاكل والصعوبات التي يواجهونها. واألرادات

 ى ى مستورعاية القسم للنشا ات الفنية والرياضية للطالب وعلى سبيل المثال دوري كرة القدم عل

 األقسام والوحدات في الكلية.

 للطمهمة التعريف بالقسم في بداية العام الدراسي خصوص تشكيل لجنة التعريف بالقسم تتولى ً الب ا

ي الجدد توضح أهداف ورسالة القسم وتوصيف عمل الخريج من القسم ومناهج القسم وغيرها لك

 الب علىالقسم المناسب لهم خالل إجراء عملية توزيع الط اختيارتساعد الطالب الجدد في عملية 

 األقسام الهندسية في الكلية.

 ة متحانيأراء الطالب في السنوات األخيرة بخصوص المواد الدراسية ومستوى األسئلة األ تبياناس

 والمعوقات التي تكتنف عملية التعليم والتعلم.

  من خدماته. االستفادةوجود مركز صحي يمكن الطالب من 

  الحاصل قصنللمساعدة في سد ال اإللكترونيةتحتوي على الكثير من الكتب  إلكترونيةإنشاء مكتبة 

تب مدمجة للطالب تحتوي على الكتوزيع أقراص  بالكتب الورقية كما تم في السنوات األخيرة

 المنهجية والكتب المساعدة.

 

 . نقا  الضعفب

  ي و خطأ فأما بسبب المعدل أ باختيارمفي بعض األحيان يحصل أن يكون قبول الطالب في القسم ليس

 القبول. استمارة

 حدة ترعى شؤون الخريجين وتتواصل معهم.عدم وجود شعبة أو و 

  من  دةواالستفاللقسم ضمن موقع الكلية للخريجين يمكن التواصل معهم  ونيالكترعدم وجود رابط

 أراء التغذية الراجعة في تحسين عملية التعليم والتعلم.

 تابعةمضعف برنامج التدريب المنهجي بالرغم من أهميته بسبب عدم جدية مواقع التدريب وضعف ال 

ن محل من قبل اللجان المختصة وبعد هذم المواقع حيث أن الطالب عادة يختار الموقع القريب م

 سكنه.

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

  يه الطالبة وتوجوالعالمي على البرامج التعليمية والتدريبية التي تعلن عنها الجامعات العربيةالتعرف 

 منها. لالستفادة

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

 د. التهديدات

  تكاسل قلة حماس الطالب وعدم االهتمام بالدراسة والقلة حصول الخريجين على وظائف يؤدي إلى

 واالبتعاد عن األبداع.

 يقة.صات الدقوالعالمية في مجال التخص والجامعات العربيةاألهلية  ن قبل الكلياتزيادة المنافسة م 

 

  المناهج الدراسيةالمحور الرابع: . 5

 البرنامج مع محتوى المناهج الدراسية مالئمة 5-1

بحاجة إلى تطوير لكي يناسب بشكل  البناء و االنشاءاتإن البرنامج الدراسي لقسم هندسة تقنيات   

ن ممالحظات  قسم أيةولم ترد إلى الداف ورسالة القسم إضافةً إلى ذلك ال تتوفر آلية لتقييم نتائج التعليم كامل أه

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

 

 التعلم ومعايير منح الشهادة نوعية 5-2

إكمال متطلبات المنهج  باستثناءر في تقييم نوعية التعلم معايير أو آلية يمكن تطبيقها للنظ ال توجد  

 وكذلك متطلبات التدريب المنهجي.دراسية المقرر على مدى أربع سنوات 

 

 األكاديمي للبرنامج الدراسي التجانس 5-3

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

 تطوير لزيادة مقدار التجانس والتماسك.ولى إلى الرابعة إال أنه بحاجة إلى األ الدراسية

 

 المناهج الدراسية مع األهداف التعليمية للقسم تناسق 5-4

أعالم مدى تناسق األهداف التعليمية للدراسة األولية في القسم مع معايير ( 1-3يبين الجدول )  

مدى تناسق برنامج ( 6-3للهندسة والتكنولوجيا، كما بين الجدول ) االعتمادس المخرجات التعليمية الخاصة بمجل

 (.ABETللهندسة والتكنولوجيا ) االعتمادالقسم مع معايير المخرجات الخاصة بمجلس 
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 نواتج التعليم تحقيق 5-5

 يتم التحقق من نواتج التعليم من خالل:  

 ومية والفصلية والسنوية.الطالب بأنواعها المختلفة النظرية والعملية الي اختبارات 

 .تكليف الطالب بإعداد تقارير تخص المواد الدراسية التي يدرسونها 

 .تكليف الطالب بإعداد التقارير المختبرية 

  كتسبهااية التي المهارات العلمية والعمل اختبارالرابعة حيث يتم  السنة الدراسيةإعداد مشروع التخرج ضمن 

 الطالب.

 المنهجية الكتب 5-6

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

على  تحتوي ةإلكترونيإنشاء مكتبة المنهجية والمساعدة التي يمكن االستفادة منها في التعلم. كم تم 

  .الكثير من الكتب المنهجية والكتب المساعدة وذلك لسهولة حملها وتصفحها من قبل الطلبة

 

 

 سوات فيما يتعلق بالمناهج الدراسية تحليل 5-7

 أ. نقا  القوة

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

  د ما.حإلى  اإللكترونية( حديثة)خاصة الكتب  الكتب المنهجية والمصادر المعتمدة اعتباريمكن 

 يع كل ية يصل إلى حد توزيع الساعات األسبوعية على مواضوجود توصيف لمفردات المناهج الدراس

 مادة دراسية ويتم تعميم هذا التوصيف سنوياً على التدريسيين.

 .تناسق المواضيع المختارة ضمن برنامج القسم مع األهداف التعليمية للقسم 

 

 ب. نقا  الضعف 

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

 الفرص جـ.

 أدى إلى  ات مماشيوع مفاهيم ضمان الجودة لدى القيادات األكاديمية في وزارة التعليم العالي والجامع

 األكاديمي. االعتمادحصول القناعات من أجل السعي الحثيث للحصول على 

  ت الوق اراختصن أجل األكاديمي لبرامجها م االعتمادالتنسيق مع جامعات عالمية رصينة حاصلة على

 والجهد للوصول إلى مرحلة متقدمة في تطوير المناهج.

 

 



22 
 

 د. التهديدات

 غياب  ة بسببوجود فجوات بين مناهج القسم ومناهج األقسام المناظرة في الكليات والجامعات العالمي

 التنسيق.

  ًاسية.من خالل المناهج الدرعدم تلبية متطلبات سوق العمل التي تتغير وتتطور دائما 

 الهيئة التدريسية المحور الخامس: . 6

  التدريسيون 6-1 

هم وأعبائهم ( أدنام أسماء التدريسيين في القسم وألقابهم العلمية وشهادات1-6يبين الجدول )

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

 يمية.األكاد

 

 ينقابلية التدريسي تطوير 6-2

طوير تمركز  يتم تطوير قابلية التدريسيين من خالل إشراكهم في دورات  رائق التدريس التي تقام في

اسية لقة دروكذلك من خالل إقامة الحلقات الدراسية على مستوى القسم حيث يكلف كل تدريسي بإعداد ح الملكات

وتسجل  مناقشةقائها بحضور الكادر التدريسي في القسم ويخضع الموضوع إلى العن أحد المواضيع العلمية ويتم إل

اء فاع وإبدومساعدته في إدارة النقاش والد صقل شخصية التدريسيالمالحظات الضرورية حيث يستفاد من ذلك في 

ديد من ك العارالرأي التي من شأنها أن تساعد في رفع المستوى العلمي للتدريسي وتطوير قابلياته. كذلك فقد ش

وير وتط عاال التدريسي القسم في السنوات األخيرة بدورات داخل وخارج القطر كان لها أثر إيجابي في زيادة 

ً بالعديد من المؤتمرات العلمية التي تقيمها  لعراقية معات االجاالمهارات كما يشارك معظم تدريسي القسم سنويا

 كباحثين أو كمشاركين.

 ريةوشهاداتهم وأعبائهم التدريسية واإلدا تصاصاتهمالعلمية واختدريسيين في القسم وألقابهم ( أسماء ال1-6جدول )

 الشهادة أسم التدريسي ت
اللقب 

 العلمي

االختصاص 

 العام

االختصاص 

 الدقيق
 المهام

1 
د زهراء فخري 

 جواد
 دكتوراه

 مدرس

 
هندسة 

 مواد
 هندسة مواد

راف رئيس قسم البناء و االنشاءات وتدريسي واش

 على مشايع التخرج  لبه المرحلة الرابعه

 دكتوراه د.مكي جعفر محمد 2
أستاذ 

 مساعد

هندسة 

 مدني
 جيوتيكنك

عميد الكلية التقنية المسيب للعام الدراسي 

 2020ل2019

 دكتوراه د.حسام علي محمد 3
أستاذ 

 مساعد

هندسة 

 مدني
 تدريسي   واشراف مشاريع تخرج انشاءات

4 
د.علي فاضل 

 ناصر
 دكتوراه

أستاذ 

 مساعد

هندسة 

 مدني
 تدريسي واشراف مشاريع تخرج.  رق و جسور

5 
د.أوهام جمعة 

 سلمان
 مدرس دكتوراه

هندسة 

 مواد
 تدريسي واشراف مشاريع تخرج هندسة مواد

6 
د.تيسير سمير 

 جعاز
 مدرس دكتوراه

هندسة 

 مواد
 تدريسي هندسة مواد

 ماجستير حيدر فوزي محمود 7
مدرس 

 مساعد

ننة مك

 زراعية
 تدريسي مكننة زراعية
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8 
عمار عادل عبد 

 النبي
 ماجستير

مدرس 

 مساعد

هندسة 

 ميكانيك
 تدريسي ميكانيك تطبيقي

 ماجستير احسان علي حسن 9
مدرس 

 مساعد

هندسة 

 مدني

 رق و 

 مواصالت
 تدريسي   واشراف مشاريع تخرج

10 
احمد اسماعيل 

 موحان
 ماجستير

مدرس 

 مساعد

هندسة 

 ميكانيك
 تدريسي كانيك تطبيقيمي

 ماجستير رسل جابر غايب 11
مدرس 

 مساعد

هندسة 

 مدني

ادارة مشاريع 

 انشائية
 تدريسي   واشراف مشاريع تخرج

سعد عليويحيدر  12  ماجستير 
مدرس 

 مساعد
هندسة 

 ميكانيك
 ومسؤول الشعبة العلمية تدريسي كانيك تطبيقيمي

 ماجستير محمد جاسم حسين 13
مدرس 

 مساعد

بناء و 

 انشاءات
 تدريسي   واشراف مشاريع تخرج انشاءات

 ماجستير صفيه مهدي خليل 14
مدرس 

 مساعد
هندسه 

 معماري
 تدريسي   واشراف مشاريع تخرج تخطيط حضري

 ماجستير فاتن مزهر راضي  15
مدرس 

 مساعد
هندسه 

 مساحه
 هندسه مساحه

مقرر قسم وتدريسي وعضو لجنة امتحانيه فرعية في 

 الكلية واشراف مشاريع تخرج

 ماجستير لمياء غانم سالم 16
مدرس 

 مساعد
هندسه 

 مدني
 يع رابعتدريسي و اشراف مشار مواد انشائيه

17 
ماهر عبد االمير 

 كاظم
 مدرس ماجستير 

هندسه 

 مدني
 تدريسي   واشراف مشاريع تخرج موارد مائيه

 مدرس ماجستير االء عدنان عبيس 18
هندسه 

 مدني
 تدريسي  بيئه

 

 ( أعداد التدريسيين وألقابهم العلمية وشهاداتهم األكاديمية.2-6الجدول )

 الشهادة

 اللقب العلمي
 المجموع

 مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 م أ ذ م أ ذ م أ ذ م أ ذ م أ ذ

 6 2 4 --  -- -- 3 2 1 2 -- 2 1 -- 1 دكتورام

 11 5 6 8 4 5 3 1 2 -- -- -- -- -- -- ماجستير

 18 7 10 8 4 5 6 3 3 2 -- 2 1 -- 1 المجموع

 

 الطالب إلى عدد التدريسيين عدد  نسبة 6-3

 ( أدنام نسبة عدد الطلبة إلى عدد التدريسيين في القسم لمختلف األلقاب العلمية والشهادات.3-6ل )يبين الجدو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد 

 التدريسيين
 عدد الطالب

نسبة 

الطالب الى 

 تدريسيينال

 الشهادة
 1: 25 149 6 دكتورا

 :13.51 149 12 ماجستير

 اللقب العلمي

 149 149 1 أستاذ

 1:74.5 149 2 أستاذ مساعد

 1:25 149 6 مدرس

 1:19 149 8 مدرس مساعد
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 العلمي البحث 6-4

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

تنعدم  لماليةاات العراقية، وبسبب عدم وجود التخصيصات سنوياً يتم نشر معظمها في مجالت محلية تصدرها الجامع

 يسبب إلى ي القسم، كما أن عدم وجود برنامج للدراسات العليا فوالعالميةنسبة المشاركة في المؤتمرات اإلقليمية 

ولة البحوث المنشورة أو المقب ( أدنام عدد4-6دول )ـــالجحد ما في قلة عدد وضعف مستوى البحوث المقدمة. يبين 

مستوى وجودة  العراقية في رفع االفتراضيةومن المؤمل أن تساهم المكتبة  .2020-2019للنشر للعام الدراسي 

لكن بسبب ولعالم االبحوث المقدمة من قبل التدريسيين لما توفرم هذم المكتبة من مصادر جيدة ألرقى دور النشر في 

 ةفتراضياالمن المكتبة  االستفادةنيت المحلية يجعل توفر خط إنترنيت خاص بالقسم ورداءة شبكة االنتر معد

 محدوداً.

 .2019/2020-الدراسي القسم للعام( البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في 4-6جدول )

 اسم الباحث حثعنوان الب ت
حالة 

 البحث

1 
Effect of Mixing Granular Materials on Soft soil 

Properties 
 ورمنش د. مكي جعفر محمد

2 

EXPERIMENTAL AND STATISTICAL STUDY 

ON SINGLE AND GROUPS OF STONE 

COLUMNS 
 منشور د. مكي جعفر محمد

3 

Effect of Partial Replacement with Crushed 

Concrete on Settlement and Bearing Capacity of 

Soft clay 
 منشور د. مكي جعفر محمد

4 

HORIZONTAL LAYOUT BEND OF BRIDGES 

STRUCTURE EFFECTS ON THE STATIC 

DESIGN INTERNAL FORCES:EVALUATION 

AND OPTIMIZATION STUDY 

 د. علي فاضل ناصر

 د. حسام علي محمد
 منشور

5 

MATHEMATICAL ASSESSMENT OF 

VEHICLES TYPES AND LOADS INFLUENCES 

ON THE STRUCTURAL PERFORMANCE 

PARAMENTERS OF CONCRETE AND STEEL 

BRIDGES 

 د. حسام علي محمد

 د. علي فاضل ناصر
 منشور

6 

Nonlinear Analysis Comparison to Predict Design 

Charts for Normal and Lightweight Prestressed 

Concrete Double Tee beams 

 د. علي فاضل ناصر

 د. حسام علي محمد
 منشور

7 

Improving the Properties of Hot Mixture Asphalt 

by Using Date Palm Fibers Powder as Additive 

Material 
 منشور د. علي فاضل ناصر

8 
Fabrication of magnetic water system for drip 

irrigation by using solar energy 
 منشور د. حيدر فوزي شكري

9 

Effect of Extra Weight and Tire Pressure on 

Fuel Consumption and Slippage Ratio on 

Tillage Operation Done in Al-Musaib Area 
 منشور د. حيدر فوزي شكري

10 

A REVIEW OF AUTOMATED DECISION 

SUPPORT TECHNIQUES FOR IMPROVING 

TILLAGE OPERATIONS 
 منشور د. حيدر فوزي شكري

11 
Investigation the Effect of Different Nano Materials 

on the Compressive Strength of Cement Mortar 
 د. زهراء فخري جواد

 د. اوهام جمعه سلمان
 منشور
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 م.م رسل جابر غايب

12 
Microstructural Analysis for Cement Mortar with 

Different Nano Materials 

 د. زهراء فخري جواد

 د. اوهام جمعه سلمان

 م.م رسل جابر غايب

 منشور

13 

Microstructural and Compressive Strength 

Analysis for Cement Mortar with Industrial Waste 

Materials 

 د. زهراء فخري جواد

 د. اوهام جمعه سلمان

 م.م رسل جابر غايب

 منشور

14 

Synthesis and characterization of porous zirconia 

parts by nonaqueous electrophoretic deposition 

technique 

 د. اوهام جمعه سلمان

 
 منشور

15 

Evaluation of Green Corrosion Inhibition by 

Extracts of Citrus aurantium leaves Against  

Carbon Steel in 1 M HCl Medium Complemented 

with Quantum Chemical Assessment 

 منشور د تيسير سمير عجاز

16 

Experimental studies on corrosion inhibition 

performance of acetythiophene thiosemicarbazone 

for mild steel in HCl complemented with DFT 

investigation 

 منشور د تيسير سمير عجاز

17 
Removal of Rhodamine Dye from Water Using 

Erbium Oxide Nanoparticles 
 منشور د تيسير سمير عجاز

18 
Mechanical and morphology properties of titanium 

oxide-epoxy nanocomposites 
 منشور د تيسير سمير عجاز

19 

Protection of mild steel in H2SO4 solution with 3-

((3-(2-hydroxyphenyl)-5-thioxo1,2,4-triazol-4-

yl)imino)indolin-2-one 
رمنشو د تيسير سمير عجاز  

20 

The Effect of Moringa olifera on Some Physical 

and Chemical Parameters of Water and 

Wastewater 
 منشور م. االء عدنان عبيس

21 

EVALUATION OF PHUSICO-CHEMICAL 

PARAMETERS OF BOTTLED WATER 

MARKETED IN BABEL GOVERNORATE: 

IRAQ 

 منشور م. االء عدنان عبيس

22 

Analysis of Toxic Metals in Soil Effect Health 

near Industrial Activities using Risk Assessment 

Approach 
 منشور م. االء عدنان عبيس

23 

Experimental and modeling stress concentration 

factor (SCF) of a tension poly lactic acid (PLA) 

plate with two circular holes 
 منشور م.م احمد اسماعيل موحان

24 

Influence of Layer Thickness and Infill Density on 

the Impact Strength of Carbon Particle and 

Polylactic Acid (CP/PLA) Composite 
 منشور م.م احمد اسماعيل موحان

25 Performance analysis of brake discs in trains منشور عيل موحانم.م احمد اسما 

26 

Analysis of Engine Radiator Performance at 

Different Coolant Concentrations and Radiator 

Materials 
 منشور م.م احمد اسماعيل موحان

27 
SIMULATION STUDY OF VEHICLE 

PITCHING AND ROLLING CONTROL 
 منشور م.م احمد اسماعيل موحان

28 
Reactive Powder Concrete with Steel, Glass and 

Polypropylene Fibres as a Repair Material 
 منشور م.م لمياء غانم سالم
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29 

COMPARISON STUDY OF HAMMERING 

PHENOMENON FOR HYDRAULIC SYSTEMS 

USING VARIOUS MATHEMATICAL 

APPROACHES 

 منشور م. ماهر عبد االمير كاظم

 

 ةالبشري الموارد 6-5

سيين في القسم وشهاداتهم وألقابهم فأن ( الذي يمثل عدد التدري2-6كما هو واضح من الجدول )  

م يفتقر إلى % كما أن القس25هنالك قلة في عدد التدريسيين الذين يحملون شهادة الدكتورام حيث تكون نسبتهم 

القسم  يوجد لدىلكن اذ مساعد وفقط يحمل لقب أست (3)التدريسيين الذين يحملون لقب أستاذ ويوجد تدريسي 

 ورام منمن خالل إيفاد عدد من التدريسيين للحصول على شهادة الدكتإصرار في رفع مستوى مواردم البشرية 

ً من خالل تشجيع وحث التدريسيين على تقديم البحوث القيمة ال عد في تي تساالجامعات العالمية الرصينة وأيضا

 ترقيتهم العلمية.

 قدرات التدريسيينتعزيز  سبل 6-6

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

النقص.  غرض سدلالتنفيذ كما أن قلة الكادر التدريسي في القسم يجعل القسم يقبل بأي تدريسي مهما كانت كفاءته 

على   العواالث من خالل استمرار البح الحافز الفردي للتدريسي لذا فأن أي تطوير في عملية التعلم فهي تأتي من

يثة في ليب الحداألسا واقتباسعلى مواقع الجامعات العالمية  لال العشبكة اإلنترنيت  واستغاللالمصادر الحديثة 

 عملية التعليم والتعلم.

 

 القسم في تصميم المناهج دور 6-7

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

قترحاته قسم م المناهج تتم في التشاور بين قيادات هذم األقسام أثناء اجتماعات اللجنة القطاعية حيث يطرح كل

تجعل  لعمليةووجهات نظرم التي كونها من خالل المناقشات المستفيضة بين أعضاء كادرم التدريسي إال أن هذم ا

ير من در الكثهأراء جميع األقسام على بعض النقا  أو المقترحات مما يتم  اتفاقملية التغيير صعبة بسبب عدم ع

 .مستحيلةالوقت ويجعل عملية التغيير أحياناً 

 

 الكادر التدريسي تقييم 6-8

ن قبمل ذج خاصمة ترسمل إلمى الكليمات مماالقسم وفق نمم قيادةيجري تقييم الكادر التدريسي سنويا من قبل 

وهمي نمماذج يمتم تعميمهما إلمى الجامعمات ممن قبمل وزارة التعلميم والعمالي والبحمث العلممي. تتضممن  هيئة التعليم التقنمي

دراسمية وتقيميم أداءم الموظيفي والبحثمي وغيرهما ممن الجوانمب التمي يمكمن ممن السنة الاالستمارة دور التدريسي خالل 

على تقمويم عممل التدريسمي بالشمكل المذي يعممل علمى تحسمين األداء  خاللها الوقوف على جوانب القوة والضعف للعمل
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األقسمام مقارنمة ممع  لقسممتعزيز موقمع ومكانمة ا من أجلعملية التعلم والبحث العلمي مستوى وبالتالي السعي إلى رفع 

 الكليات والجامعات العالمية المرموقة.المناظرة في 

 سوات فيما يخص الهيئة التدريسية تحليل 6-9

 نقا  القوةأ. 

 .تنوع التخصصات الدقيقة للكادر التدريسي 

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

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

 .تعتبر نسبة  الب إلى تدريسي مقبولة إلى حد ما 

 عف. نقا  الضب

 .قلة عدد التدريسيين الحاصلين على لقب أستاذ أو أستاذ مساعد 

 .قلة عدد التدريسيين الحاصلين على شهادة الدكتورام 

  على إمكانية  االحتكاكقلة فرص ً  على العاال مع المؤسسات األكاديمية العالمية مما يؤثر سلبا

 األساليب الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم.

 الفرص جـ.

 من  د ممكنة دعم البرامج التدريبية للكوادر التدريسية من قبل الوزارة لغرض إ الع أكبر عدزياد

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

  بين القسم واألقسام المناظرة في العالم لزيادة خبرات التدريسيين. االتفاقياتتفعيل 

 مج ح برنام لغرض دعم برامج الدراسة األولية وإمكانية فتعلى شهادة الدكتورا زيادة فرص الحصول

 للدراسات العليا في القسم.

 د. التهديدات

 جامعات أو ال إلى الكليات امالمستمرة لبعض التدريسيين وخصوصاً من حملة شهادة الدكتور االنتقاالت

 األخرى.

  ً  لسليم.دون تطبيق المنهج الدراسي بالشكل ا الخبرة المتواضعة لبعض التدريسيين يحول أحيانا
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  المختبرات والقاعات الدراسيةالمحور السادس: . 7

 المختبرات 7-1

 القسم ومساحاتها ت المخصصة لطالبرا( أدنام المختب1-7يبين الجدول )

 القسم ومساحاتها( مختبرات 1-7جدول )

 2المساحةلم أسم المختبر ت
المساحة 

 2الكليةلم

لطالب عدد ا

 الكلي

 معدل المساحة

 ل  الب 2م

 90 مختبر الخرسانة و مواد البناء  1

331 149 1:2.2 

 36 مختبر الموائع 2

 55 مختبر التربة و الطرق 3

 50 1مرسم  4

 50 2مرسم  5

 50 3مرسم  6

 

 في القسمالكتب المتوفرة  7-2

وفرة للطالب والتي توزع من قبل مجانية التعليم وكذلك عدد الكتب المت( أدنام 2-7يبين الجدول )  

 المتوفرة في مكتبة الكلية:

 للطالب( الكتب المتوفرة 3-7جدول )

 النسبة عدد الطالب الكلي عدد الكتب المكان

 1:0.9 149 140 مجانية التعليم

 1:7.4 149 1102 مكتبة الكلية

 

 الدراسية القاعات 7-3

 الب القسم ومساحاتها:دراسية المخصصة لطالقاعات ال ( أدنام4-7يبين الجدول )

 ( عدد القاعات الدراسية ومعدل المساحة المخصصة لكل  الب.4-7جدول )

 الصف ت
 المساحة

 (2)م
 عدد الطالب

 معدل المساحة

 ل  الب( 2)م

 1:2.8 18 50 الصف األول 1

 A 50 36 1:1.4 الثاني الصف 2

 B 50 28 1:1.8الصف الثاني  3

 1:1.5 34 50 الصف الثالث  4

 1:1.5 33 50 الصف الرابع 5

 1:1.7 149 250 المجمــــــــــوع
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 تأثيث القاعات الدراسية مستوى 7-4

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

ال تتوفر ولمتكررة ا أن مقاعد الطالب رديئة وتحتاج إلى الصيانة اكمبدون اجهزة تكييف او تدفئة اللوحة البيضاء، 

 هزة العرضعليم كأجإضافةً إلى ذلك عدم توفر التقنيات الحديثة المستخدمة في الت الستبدالهاتخصيصات مالية كافية 

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

 اباستيعة وتجعل من الممكن تقديم وسائل إيضاح تساعد الطالب على سرعالمادة العلمية بسهولة وبسرعة أكبر 

 وتقبل المادة العلمية.

 

 سوات فيما يخص المختبرات والقاعات الدراسية تحليل 7-5

 أ. نقا  القوة

 دول المحاضرات.عدد القاعات الدراسية المتوفرة حالياً يعتبر كافياً لتغطية ج 

 ب. نقا  الضعف

 .إن المساحة المتاحة لكل  الب فيما يتعلق بالمختبرات تعتبر غير كافية 

  .قلة عدد األجهزة والمعدات المتاحة لبعض المختبرات 

 .ًإن مستوى تأثيث القاعات الدراسية يعتبر متواضعا 

 

 جـ. الفرص

 جهزة ية بمساحات كافية ومجهزة باألزيادة التخصيصات المالية الالزمة لبناء مختبرات نموذج

 والمعدات المختبرية الحديثة.

 ورية.زيادة التخصيصات المالية لتأثيث القاعات الدراسية وتجهيزها بالتقنيات الحديثة الضر 

 

 د. التهديدات

  احد وجهاز  استخدامضعف أداء الطالب في تنفيذ التجارب المختبرية بالنسبة للتجارب التي يتم فيها

 افوازين حيث يؤدي ذلك إلى عدم تمكن جميع الطالب من تنفيذ التجارب بأنفسهم بل يكتأو جه

ستوى لى المعل هكذا تجارب مما ينعكس سلباً بمشاهدة زمالئهم أو كادر المختبر فقط أثناء تنفيذ مث

 العلمي للطالب وذلك ألهمية الجانب العملي في التخصصات الهندسية.
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 يــنب المالالجاالمحور السابع: . 8

 الصرف آلية 8-1

يرتبط القسم بعمادة الكلية التقنيةل المسيب إذ توجمد فيهما شمعبة ماليمة مسمتقلة حيمث تمتلمك صمالحيات   

 الصرف والشراء وتأمين االحتياجات الالزمة وحسب الصالحيات الممنوحة لعمادات الكليات.

تمامين تلمك ة و لبهما ممن رئاسمة هيئمة التعلميم التقنمي لتقوم الكلية بوضع خطة في تحديد حاجتها من الموازنة السمنوي

 التخصيصات بما يتالءم وحاجة الكلية واألقسام العلمية.

ألخمذ اتعمل الهيئة على توزيع التخصيصات المالية على الكليات والمعاهمد وحسمب مما يتموفر لمديها ممع 

 بنظر االعتبار حاجة الكليات الفتية لتغطية فقرات الموازنة المختلفة.

ليمة يتم تشكيل لجنة مشتريات وبإشراك عضو مالي تقع على عاتقها مهمام شمراء وتمأمين احتياجمات الك

 ة والمتموفرواألقسام العلمية من كافة المواد وحسب ما تطلبمه األقسمام وعممادة الكليمة وضممن فقمرات الموازنمة الماليم

 منها. 

 

 يينوتطوير قابليات التدريس الصرف على البحث العلمي نسبة 8-2

تفتقمر فقمرات الصمرف علممى البحمث العلممي بشمكل ملحمموظ والمذي يكمون لمه أثممر سملبي فمي مجمال تطمموير 

 البحث العلمي وخصوصما فمي مجمال مشماركة البماحثين فمي نشمر البحموث أو حضمور الممؤتمرات العلميمة حيمث يتكفمل

 العلمية.لمؤتمرات التدريسي بالمساهمة بالقدر األكبر من الصرف لتامين نشر البحوث في المجالت أو ا

يممة المحلكممذلك ال تتكفممل الكليممة أو الهيئممة فممي حالممة إيفمماد التدريسممي لحضممور المممؤتمرات أو الممدورات 

ممن  النفقماتببصرف مخصصات اإليفاد إال بشكل محدود جداً حيث يتكفمل التدريسمي وممن حسمابه الخماص  واإلقليمية

 ج القطر. رخاداخل و أجور النشر أو التسجيل أو النقل

 سوات فيما يخص الجانب المالي تحليل 8-3

 أ. نقا  القوة

 .رواتب الموظفين والتدريسيين والمحاضرين الخارجيين يتم تأمينها من الموازنة السنوية 

 نمه الكليماتتحافظ الكلية على المستوى العلمي الجيد لعدم تأثير الجانب المالي على عملهما والتمي تعماني م 

ي يمؤدي ها على ما يدفعه التلميذ من مسمتحقات ممالي لتمامين الدراسمة والمذالتي تعتمد أسلوب الدراسة في

 إلى تدني المستوى العلمي.

 مممن  الزيممادات التممي  ممرأت علممى رواتممب الكمموادر التدريسممية وممموظفي وزارة التعلمميم العممالي حفممزت العديممد

ت عممل فمي جامعماالكوادر التي عانت في السنوات السابقة من قلة المردودات الماديمة للبحمث عمن فمرص 

 خارج القطر من السعي إلى العودة للعمل في الجامعات العراقية.

  اد وأثاث.تتكفل الوزارة بتأمين كافة احتياجات الطلبة التي تتطلبها العملية التعليمية من أجهزة ومو 
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 . نقا  الضعفب

  شممراء األجهممزة قلممة التخصيصممات الماليممة فممي بعممض الجوانممب المهمممة ومنهمما البحممث العلمممي وتخصيصممات

 المختبرية الحديثة لغرض مواكبة تطورات العصر.

 الفرص جـ.

  من أجهزة ومواد أخرى. القسمسهولة تأمين الموارد المالية عند توفرها لتغطية احتياجات 

 لها ردر مواتفعيل آلية التعاون المشترك لتوفير موارد مالية تساعد في تغطية بعض النفقات التي ال تتوف 

 الموازنة. أو محدودية

 د. التهديدات

 يمذ بعمض عدم وجود تعينات للكوادر الشابة الجديدة حتى المتفوقمة علميما يحمد ممن أمكانيمة تطموير أو تنف

 البرامج الطموحة.  

 دم وجمودعبسبب  نية أو تدريسية لتلبية احتياجاتهمن التعاقد مع كوادر إدارية أو ف قسمعدم استطاعة ال 

 تغطية نفقات صرف الرواتب.تمويل ذاتي يمكن استخدامه ل


