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 :المقدمة. 1

 تقديم 1-1

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

تحسين وتطوير العملية التعليمية   والتقنية لغرضليات الهندسية لكا صةخاوللمؤسسات التعليمية المعايير والمتطلبات 

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

 . وتقديم أفضل الخدمات التي تواكب التطوير العلمي والتكنولوجي

كبدايةة  فةي الكليةة التقنيةةل المسةيبتقنيةات المضةخات  سةةدنه ميتضمن هذا التقرير معلومات تخص قس

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

 

 لقد تم تنظيم هذا التقرير ليكون في عدة محاور رئيسية:    

 م.قسلالمحور األول: تنظيم وإدارة القسم، حيث يبين الهيكلية والتنظيمي اإلداري ل -

 يتناول إستراتيجية القسم وأهدافه وسبل االرتقاء بالعملية التعليمية.محور الثاني: األهداف التعليمية للبرامج، ولا -

مةن تعلةيم وتةدريب ونشةاوات وآليةة  يتضمن األمور الطالبية وكل ما يتعلق بالطلبةلطالب، حيث االمحور الثالث:  -

 القبول ومتطلبات التخرج وغيرها.

 مع البرنامج الدراسي وتناسقها مع األهداف التعليمية للقسم. مالزمتهاومدى  ةاهج الدراسيمنال: بعاالمحور الر -

ن األمور التي تخص الكادر التدريسي في القسم وسبل تطةوير قةدرات حور الخامس: الهيئة التدريسية، ويتضمالم -

 هذا الكادر وإنجازاته العلمية والعالقة بينه وبين الطلبة.

قاعات الدراسية، ويبين حالة هذه المرافةق األكاديميةة وسةبل تحسةينها مةن أجةل ختبرات واللما س:ادسالمحور ال -

 تطوير العملية التعليمية في القسم.

قد تضمن شرح موجز عةن األسةلوب التةي يعتمةده القسةم فيمةا يخةص الجوانةب لسابع: الجانب المالي، والمحور ا -

 ء بها وتطويرها وفق الموارد المتوفرة.قارتالا ةالمالية لديمومة العملية التعليمية وكيفي

 

تسةاعد فةي تقةديم راجهةا لتم إدتقديم بعض الجداول واإلحصائيات  هامن خالل تمتم إضافة عدد من المالحق أخيراً فقد و

 .القسم خالل الفترة الماضيةتم إنجازه في  عماصورة 

 : مفهوم ضمان الجودة واالعتمادية   1-2

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

الوسيلة للتأكد من أن المعايير  عتبارهاامن تحقق الجودة المرغوبة وفقاً للمعايير الموضوعية. كما يمكن 

لها ة ظرنالمااألكاديمية المستمدة من رسالة الجهة المعنية قد تم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق مع المعايير 

سواء إقليمياً أو عالمياً وإن مستوى جودة فرص التعليم واألبحاث والمشاركة المجتمعية تكون مالئمة  

 من هذه الجهات.واع المستفيدين وتستوفي توقعات مختلف أن 
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من أجل   االعتمادوالعمليات التي تقوم بها هيئة  اإلجراءات( فهي مجموعة Accreditation) االعتماديةأما 

سة قد تحققت فيها شروو ومواصفات الجودة المعتمدة لدى مؤسسات التقويم، وأن  أن المؤس مند أكلتا

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

لكي تحصل على صفة ة قيرالعاألنشطتها األكاديمية وفقاً للضوابط المعلنة وهو تأكيد وتمكين للجامعات 

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

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

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

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

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

يعد تطبيق المواصفات القياسية الدولية والعمل للحصول على شهادة المطابقة من  ة.مي ليتعلالجامعات والمؤسسات ا

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

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

 ( Leadership and Managerial Organizationالقيادة والتنظيم األداري )ني: لثاا ورحمال ب.

 ( Recoursesالموارد )جة. المحور الثالث: 

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

 ( Students Affairsشؤون الطلبة ) الخامس:هة. المحور 

 ( Students Services) يةبالخدمات الطال السادس:و. المحور 

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

Methods ) 

 ( Scientific Researchالبحث العلمي ) ثامن:الح. المحور 

 ( Community Serviceخدمة المجتمع ) التاسع:و. المحور 

 ( Evaluationي. المحور العاشر: التقويم )

 ( Academic Ethicsاألخالقيات الجامعية )  عشر:المحور الحادي  .ك

 

 :نبذة تاريخية عن القسم  1-3

نظراً لحاجة  1998عام  افتتاحهتم  الكلية حيثلهندسية في من األقسام ا هولمضخات قسم هندسة تقنيات ا 

التي تستوعب   ات الضخحطومد ليونشآت الت الحيوي، إذ يوجد في هذه المنطقة العديد من م  االختصاصالمنطقة لهذا 

ما  كعلى المدرسين الخارجيين في معظم كادره التدريسي  القسم عتمدأكانت البداية متعثرة حيث  ولكن القسم،خريجي 

على الزيارات العلمية لمختبرات المعاهد والكليات القريبة وعلى مختبرات المعهد  االعتمادتم لم تتوفر المختبرات و

 ي األخرى فقيرة.  ه  نتكاي تالتقني المسيب ال
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(  15)بالتكامل تدريجياً حيث يضم القسم حالياً بدأ عدد الكادر التدريسي والتدريبي في القسم  2003بعد عام 

( يحملون لقب المدرس المساعد 6لقب المدرس و )  ( يحملون5( يحمل لقب األستاذ المساعد و )4سيا منهم )تدري

يوس في تخصص هندسة ياً بمنح شهادة البكالورويقوم القسم حال ياً فن  اً ( مهندسا وموظف8وكذلك يضم القسم )

 . بعد أن يكمل الطالب أربع سنوات دراسيةتقنيات المضخات 

   :ساهمت في نجاح القسم لعوامل التيا 1-4

 إن من أهم العوامل التي ساهمت في نجاح القسم هي: 

ولبة مجاميع عديدة من م وبالتعاون مع قسالي ف ن. الهمة العالية لقيادات القسم وبعض التدريسيين والعامليأ

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

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

الصعوبات التي يواجهونها من قلة الخدمات وكثرة  مغر سمقمصلحة ال حفاظهم على. صبر التدريسيين وب

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

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

   :سمقلا رتطو دونالعوامل التي تحول  1-5

 يمكن إجمال العوامل التي تحول دون تطور القسم بالنقاو التالية:

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

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

 كتوراه.لدا دةهاش( قلة عدد التدريسيين الذين يحملون 2)

 .الدقيق للقسم وهو المضخات او التوربينات  االختصاص( قلة عدد التدريسيين في 3)

 سم.عدم وجود البنى التحتية المناسبة للقب. 

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

 لتطور الكادر التدريسي من خالل إمكانية حصولهم على الشهادات العليا. اةنوالي ه المتميزة والتي 

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

 البحوث العلمية.

 هة. عدم وجود خط إنترنيت خاص بالقسم.

 موجود منها ذات وبعات قديمة. الن أ ماك . قلة الكتب المنهجية بشكل كبير و

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

   :دارةاال كفاءة 1-6

 إجراءات عملية مناسبة من خالل: باتخاذامت إدارة القسم ق

ا من المخاور يهعل ظاً وخزنها في أمكان أمينه وعديدة حفا إلكترونياتوثيق مستمسكات ووثائق الطلبة أ. 

 رها. المختلفة كالحريق وغي 
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 حالة وارئة.الحريق في المرافق المختلفة من القسم تحسباً ألي  مطافئب. توزيع 

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

 :اريةداألو يةاسات األكاديموالسي االستراتيجيات تنفيذ 1-7

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

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

 ابعة تنفيذ هذه الخطط متو اتوقبتقييم الفعاليات وعرض المعوقات للعام الماضي ووضع خطط لتالفي هذه المع

 في الجانبين األكاديمي واألداري.

 :وسائل الحصول على الشهادة 1-8

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

لمحاضرات ا ورحضل الدراسية األربعة ومن خال السنواتالحصول على الشهادة األولية يتم بعد تخطي 

في برامج التدريب المنهجي والنجاح  واالشتراكشاوات الصفية وإعداد التقارير المختبرية والمشاركة في الن

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

 القسم هو النظام السنوي.

الوحدات المعتمدة للحصول على الشهادة هي د الساعات الدراسية وعدن أ يهومما تجدر األشارة إل

 :يي الجدول التال مبينكما 

 %1.6 نسبة الساعات العامة للسنوات االربعة -7 128 ربعة مجموع الساعات الدراسية للسنوات اال-1

 720 التدريب الصيفي-8 186 مجموع الوحدات-2

مجموع الساعات مضافا اليها ساعات التدريب -9 %46 عة ربالنسبة الساعات النظرية للسنوات ا-3

 الصيفي

 

  %54 نسبة الساعات العملية للسنوات االربعة -4

 م: مجموع ع: عملي، ن: نظري، %59 ة للسنوات االربعة نسبة الساعات التخصصي-5

 نوع المادة: تخصصية، مساعدة، عامة  %39 نسبة الساعات المساعدة للسنوات االربعة -6

 

  :القسم في التعليم والتعلم والبحث استراتيجية 1-9

 وتتم من خالل عدد من الممارسات منها: 

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

 ى حقل العمل.علف عرلتالسفرات العلمية لمحطات التوليد والتوزيع المختلفة لإلوالع وا اعتمادب. 

 تطوير مهارات الكادر التدريسي من خالل: جة. 

 ( المشاركة في دورات ورائق التدريس.1)

 دراسية.( إقامة الحلقات والندوات ال2)

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

 فة.تلمخالت ( المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تقيمها الجامعا4)
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د. تطوير مهارات الكادر الهندسي والفني من خالل المشاركة في دورات ورائق التدريب وإقامة دورات 

 .اصاالختصتطويرية لهم في مجال 

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

 الطاقة الكهربائية المختلفة.

 وإدارة القسم  تنظيم األول:ور  محال .2

 الهيكل التنظيمي 2-1

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات حول الهيكل التنظيمي 2-2

ض بعوتنفيذ  االوالعنظام بريد بين القسم ووحدات الكلية واألقسام األخرى وإنما تردنا الكتب لغرض  دال يوج أ.

 امر. واأل

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

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

ي على محاور تحتو تيالم ييالتق استماراتجة. يحدث تلكؤ في عملية تقييم التدريسي أو الموظف وذلك بسبب 

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

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

 

 

 خطط التنظيمي للقسم الم( 1-2شكل )

 مجلس القسم

 رئيس القسم 

 القسم سكرتارية مقرر القسم

األخرى  تلفةاللجان المخ

 لجنة التدريب كاللجنة العلمية

الطلبة  ، لجنة غياباتالمنهجي

 وغيرها

 اللجنة األمتحانية 
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 :بالقسم االتصال 2-3

 ة دكتوراه في الهندسية الميكانيكي  لعدي حسين كاظمم. د. أ. القسم:رئيس  أ.

 الكلية التقنية المسيب  –قضاء المسيب   –بابل -العراق    

 009647809652121رقم الموبايل:     

 aalabbas@atu.edu.iq:  اإللكترونيالبريد     
 

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

 الكلية التقنية المسيب  –قضاء المسيب   –بابل -العراق    

 009647822949957الموبايل:  قمر    

 com.hani@atu.edu.iq :اإللكترونيالبريد     

 

 . كليةلل االستراتيجيةلنسبة للخطط أداء القسم با تقييم 2-4

 يتابع القسم ومن خالل مجلسه هذه الفقرة ضمن منظومة الكلية.  

 

 للقسم اإلداريفعالية التنظيم  تقييم 2-5

 يتم تقييم موظفي القسم من خالل رئيس القسم.و إدارية  بعش وأ في القسم وحدات دال توج

 

 بين القسم وأقسام الكلية األخرى التفاعل تقييم 2-6

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

 

 ةدمتقاألقسام الموجودة في الدول المالعمل األداري في القسم مع  مقارنة 2-7

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

 عادل للمقارنة.  المتطورة لذلك ال يوجد معيار

 ( للهيكل التنظيمي للقسمSWOT Analysis)سوات  تحليل 2-8

 (Strengthsنقاو القوة ) .أ

ة التدريب المنهجي لزيادة  ة األمتحانية ولجنة الغيابات ولجنجنللواة تشكيل لجان متخصصة كاللجنة العلمي •

 تنظيم العمل األداري ولمساعدة رئاسة القسم في أداء عملها.

 والوحدات األخرى تعتبر جيدة إلى حد ما. واألقسامبين القسم وعمادة الكلية  األداريقة إن العال •
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 ( Weaknessesنقاو الضعف ) .ب

 ظر وتطوير.يحتاج إلى إعادة نم سقللي إن الهيكل التنظيم •

 .يات الممنوحة لمجلس القسم محدودةالصالح •

أكاديمياً بسياسة الكلية ن القسم مرتبط لتطوير القسم إدارياً وبحثياً كو استراتيجية وضع  نال يمك •

 والهيئة والوزارة. 

 ا. به ةوومنأو معرفة للمهمات البسبب عدم فهم اللجان  في أداء عمل تقصيرايحدث أحياناً  •

 عدم الوضوح في توصيف العمل األداري. •

 

 ( Opportunitiesالفرص ) .جة

 في القسم والكلية. اإللكترونيةتطبيق نظام الحكومة  •

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

 مهاراتهم. إرسال الموظفين لدورات تدريبية داخل الهيئة وخارجها لتطوير  •

 

 ( Threatsهديدات )لتا .ةه

 وجود رؤية واضحة لتطوير العمل األداري.  عدم •

 

 التعليمية للبرامج الثاني: األهدافالمحور   .3

 والقيم األساسية وأهداف القسمرؤية ورسالة  3-1

 رؤية القسم .أ

 ئن كاوالميهدف إلى أعداد مالكات هندسية تقنية مؤهلة في تصميم وفحص ونصب وتشغيل وصيانة المضخات  

 هذا التخصص للقيام باألعمال الهندسية التالية:   مؤهل فيوملحقاتهما بمختلف أنواعها واعداد كادر   ةوربينيلتا

 التوربينية بمختلف أنواعها.  والمكائنانة وتصليح المضخات  فحص ونصب وتشغيل وصي  •

 .  والتوربينات تصميم المضخات  •

 له القابلية على استخدام المكائن اإلنتاجية. •

 يانة الميكانيكية لمحركات المضخات وملحقاتهما. لص وا لغيتشال •

 تشغيل لوحات السيطرة الكهربائية للمضخات وملحقاتها.  •

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

مجال تقنية هندسة  ي ف ةييكان رسالة القسم تصبو الى اعداد كادر هندسي متخصص في مجال الهندسة الميكان 

في هذا الى تطوير المناهج والمفردات التي هي بحاجة الى التغيير المستمر بسبب التقدم المستمر  واالتجاهالمضخات 

 المجال عالميا. كما ان القسم يسعى الى تطوير االمكانيات الفتتاح دراسات عليا مستقبال. 

 

 أهداف القسم  جة.

 اسب مع التطور العلمي.تني ماوب تقديم تعليم جامعي رصين  .1

 الطلبة في الجانب العملي بما يوفر خبرة عملية وعلمية عالية. وتدريب تطوير المختبرات  .2

 الطلبة واستثمار امكانياتهم وتهيئتهم للعمل البحثي. تطوير مواهب  .3

 العلمي. مواكبة التطورالعلمية والعملية لغرض  كفاءتهمالمنتسبين وزيادة  ىتطوير مستو .4

 العلمية والمشاركة في النشاطات والمؤتمرات العلمية. باألبحاث ن للقيام يي يسرد لتا حث  .5

 م. تقديم الدراسات واالستشارات للقطاع الخاص والعا .6

 اقامة المؤتمرات العلمية والندوات والحلقات الدراسية. .7

 اقامة الدورات العلمية والعملية لمنسبي الكلية ودوائر الدولة والمجتمع.  .8

 

 يةساسألا القيمد. 

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

 اليد الجامعية. احترام القيم األخالقية والتقب. 

 في األداء.  ةلجودجة. ا

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

 العلمية. وإجراء البحوثالتدريس المشترك ل الخ منالعمل بروح الفريق الواحد هة. 

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

 الحوكمة من خالل مشاركة الجميع في الرقابة.  .ز 

 .والشفافيةالنزاهة  .ح 

 في القسمللدراسة األولية األهداف التعليمية  3-2

 بالنقاو التالية: المضخاتم للدراسة األولية في تخصص هندسة تقنيات اف القسهدأ الجميمكن إ 

 تزويد الطالب بفهم واسع عن التخصص. .1

 يد الطالب بأساس سليم في المبادئ األساسية والهندسية في مجال التصميم والتحليل الهندسي. . تزو2

 .االحتياجات ل على مطابقة التعليم التقني لهذهعملال الوتطلعات األفراد وسوق العمل من خ  احتياجات. تلبية 3
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ة لتنفيذ الوظائف الخاصة والصفات الشخصي. تخريج والب ذو جودة عالية مع الفهم والمعرفة والمهارة 4

 وكذلك في مجال البحث العلمي. هندسة تقنيات المضخاتبتخصص 

 .. تمكين الطالب من تطبيق المهارات النظرية في مجال العمل5

 مشاريع هندسية في مجال التخصص وبما يتوافق مع البرنامج األكاديمي. ين الطالب من القيام بمك ت .6

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

 .ل هندسة تقنيات المضخات الميكانيكيةهندسة الالخاصة ب

في الدراسات  االنخراو ومن ثم اسة خالل الفترة المقررة وبقاً للمعايير العالميةإكمال الدرن م بطال. تمكين ال8

 العليا. 

 لتعليمية مع رسالة القسمألهداف اتناسق ا 3-3

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

وذات مهارات  هندسيه تقنيه كفوءهكوادر من خالل التركيز على التعليم التقني وتخريج  قسملا ة يرؤع متناسقة م 

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

 

س تناسق األهداف التعليمية للدراسة األولية في القسم مع معايير المخرجات التعليمية لمجل 3-4

 :(ABET) والتكنولوجياللهندسة  تمادعاال

 

 ( ABETوالتكنولوجيا )للهندسة  االعتمادمعايير المخرجات التعليمية لمجلس أ.  

(aالق ) .درة على تطبيق المعرفة في الرياضيات والعلوم والهندسة 

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

(c القدرة على ) القيام بعملية ما لتلبية االحتياجات المطلوبة ضمن قيود واقعية مثل  ام، عنصر، أو نظ مميتص

والصحية واألخالقية والسالمة والقدرة على الصناعة  اعيةواالجتموالبيئية والسياسية  االقتصادية

 .واالستدامة

(d.القدرة على العمل في فرق متعددة التخصصات ) 

(e القدرة على تحديد وصي )المشكالت الهندسية. ل حوة اغ 

(f .فهم المسؤولية المهنية واألخالقية ) 

(g.القدرة على التواصل بشكل فعال ) 

(h التعليم الواسع ضرور ) والبيئية والمجتمعية في   االقتصاديةي لفهم تأثير الحلول الهندسية على العوامل

 العالم.

(i )ياة.لحا دىم في التعلم االنخراوبالحاجة والقدرة على  االعتراف 
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(j.معرفة القضايا المعاصرة ) 

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

 الهندسية. 

 

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

  (ABET) اجيلووالتكنواالعتماد للهندسة 

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

 (: ABETوالتكنولوجيا )لمجلس االعتماد للهندسة المخرجات التعليمية 

 

س االعتماد جلملة ميمعايير المخرجات التعليتناسق األهداف التعليمية للدراسة األولية في القسم مع  ( مدى1-3جدول )

 (:ABETوالتكنولوجيا )للهندسة 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A         

B         

C         

D         

E         

F         

G         

H         

I         

J         

K         

 

 

 

  ق اسنت  دجوي

  ال يوجد تناسق 
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 للدراسة األولية محتويات برنامج القسم  3-5

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

 المبينة أدناه: 

 األولى  ةيسادرال مج القسم للدراسة األولية للسنةبرنا( 2-3جدول )

 اسم الماده باإلنكليزي بالعربي المادةاسم  ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات
 نوع المادة

 م ع ن

1 
حقوق اإلنسان  

 وديمقراوية 

Human rights 
 عامة  4 2 -- 2

 مساعدة Mathematics 1 3 -- 3 6 ( 1)الرياضيات  2

3 
سبة احالت تطبيقا

(1 ) 

Computer  

applications (1) 
 مساعدة 4 3 2 1

 رباء تقنية الكه 4
Electrical 

Technology 
 مساعدة 8 5 2 3

 سيالرسم الهند 5
Engineering 

Drawing 
 مساعدة 2 3 3 --

 تخصصية  Laboratories -- 8 8 5 المعامل 6

 الميكانيك هندسي  7
Engineering 

Mechanics 
 ية تخصص 7 4 1 3

8 
تقنية المواد 

 الهندسية 

Engineering 

Materials 
 تخصصية  4 2 - 2

 مساعدة English Language 1 - 1 2 اللغة االنكليزية  9

  42 31 16 15  ع المجمو

 

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

 اسم الماده باإلنكليزي المادة ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات
 نوع المادة

 م ع ن

 تخصصية  Metallurgy 2 1 3 5 المعادن 1

 اومة المواد قم 2
Strength of 

Materials 
 تخصصية  6 4 2 2

 تخصصية  Thermodynamics 2 2 4 6 ديناميك الحرارة  3

 تخصصية  Fluid Mechanics 2 2 4 6 ميكانيك الموائع  4

 الرسم الميكانيكي  5
Mechanical 

Drawing 
 مساعدة 4 6 6 -

 مساعدة Mathematics (2) 3 - 3 6 ( 2الرياضيات ) 6

 دسة الوصفية هنال 7
Geometrical 

description 
 مساعدة 2 2 2 -

8 
الحاسبة تطبيقات 

(2 ) 

Computer 

Applications (2) 
 مساعدة 4 3 2 1

 مساعدة English Language 1 - 1 2 ة يزلينكاللغة اال 9

 تخصصية  Training - - - 4 التدريب الصيفي  10

  45 30 17 13  المجموع 
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 برنامج القسم للدراسة األولية للسنة الدراسية الثالثة                                          ( 4-3جدول )                           

 ينكليزاإلب دهمااسم ال المادة ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات
 نوع المادة

 م ع ن

 تخصصية  Pumps Technology 2 2 4 6 تقنية المضخات 1

 تخصصية  Hydraulics 2 2 4 6 الهيدروليك  2

 واكسدة  تآكل 3
Corrosion and 

Oxidation  
 تخصصية  5 3 1 2

4 
  وصيانةتشغيل 

 ( 1)المضخات 

Operation and 

Maintenance (1)  
 تخصصية  2 3 3 -

5 
  ومكائن تأسيسات

 كهربائية 

Installations and 

Electrical Machines 
 مساعدة 4 3 2 1

6 
محركات احتراق  

 اخليد

Internal 

Combustion Engine 
 تخصصية  6 4 2 2

 تخصصية  Machine Design  1 3 4 5 تصميم مكائن 7

8 
تحليالت هندسية  

 وعددية 

Engineering and 

Numerical Analysis 
 مساعدة 6 3 - 3

9 
الحاسبة تطبيقات 

(3 ) 

Computer 

Applications (3) 
 مساعدة 4 3 2 1

 مساعدة English Language- 3 1 - 1 2 (3) اللغة االنكليزية 10

 تخصصية  Training - - - 4 التدريب الصيفي  11

  50 32 17 15  المجموع 

 

 الرابعةسة األولية للسنة الدراسية للدرام سقالج برنام( 5-3جدول )             

 

 اسم الماده باإلنكليزي المادة ت
عدد  عدد الساعات

 الوحدات
 نوع المادة

 م ع ن

 تخصصية  Turbine Technology 2 2 4 6 تقنية توربينات  1

 مساعدة Electronic 2 2 4 6 اليكترونيك   2

3 
نظرية مكائن  

 واهتزازات 

Theory of Machines 

and Vibrations 
 تخصصية  5 3 1 2

4 
  وصيانةتشغيل 

 ( 2)مضخات 

Operation and 

Maintenance (2) 
 تخصصية  2 3 3 -

 تخصصية  Pump Stations 2 2 4 6 محطات ضخ 5

 عمليات تصنيع  6
Manufacturing 

Processes 
 تخصصية  6 4 2 2

7 
إدارة صناعية 

 مهنية   وسالمة

Industrial 

Management and 

Occupational Safety 

 مساعدة 4 2 - 2
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8 
اجهزة قياس  

 وسيطرة 

Measuring and 

Control Devices 
 تخصصية  6 4 2 2

9 
حاسبة   تطبيقات

(4 ) 

Computer 

Applications (4) 
 مساعدة 4 3 2 1

 تخصصية  Project - 3 3 2 مشروع بحث  10

 مساعدة English Language 1 - 1 2 لغة انكليزية  11

  49 35 19 16  ع وجمالم
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 ( ABETكنولوجيا )لتواسة معايير المخرجات التعليمية لمجلس االعتماد للهندالدراسة األولية في القسم مع  محتويات برنامجتناسق  3-6

 . (ABETلوجيا )تكنوالو سةندلله االعتماد( تناسق برنامج هندسة تقنيات القدرة الكهربائية مع معايير المخرجات التعليمية لمجلس 6-3يبين الجدول )

 

 . التكنولوجيادسة وللهن ( تناسق برنامج القسم مع معايير المخرجات التعليمية لمجلس االعتماد6-3جدول )                       
 

 

 مخطط مهارات المنهج 

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

 علم المطلوبة من البرنامجتال تاجرخم 

 السنة ل المستوى

2017- 2018 
 اسم المقرر  رمز المقرر 

 أساسي

أم 

 اختياري

 ة يالمعرف األهداف 
  يةاراتمهالاف األهد

 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية  

 والقيمية

والتأهيلية المهارات العامة 

األخرى  المهارات)المنقولة 

 يفالمتعلقة بقابلية التوظ

 (ور الشخصيتطلاو

 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
ب

2 
 3ب

ب

4 

ج

1 

ج

2 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج

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

PUTE113 Engineering Mechanics أساسي  *       * * *   *   

 المرحلة الثانية
PUTE211 Strength of materials يساأس   *       *    * * * * 

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

 المرحلة الثالثة
PUTE311 Pumping Technology ياسأس  * * * * * * *  * * * * * * * * 

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

 المرحلة الرابعة

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

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

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

 * يوجد تناسق 

  ال يوجد تناسق 
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 أهداف البرنامج التعليمي للقسم مراجعة 3-7        

حيث   سوق العمل لتطويرها مع التطورات الحاصلة في سنتينبأهداف البرنامج التعليمي دورياً كل نظر الة اداعيتم 

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

ييرات الالزمة لذلك تبعاً للتطورات الحاصلة تغالء رااعادة النظر باألهداف التعليمية للبرنامج األكاديمي واج

لخروج عن رؤية  عدم ا عتباروالمؤشرة في الدراسة المعدة من قبل لجنة زيارة مواقع العمل مع االخذ بنظر اال

 .القسم

  لطةةةةالباالمحور الثالث: . 4

 الطالب للمواد الدراسية تقييم 4-1

-2017ة للعام الدراسي لدراسية األربعة لتقييم المواد الدراسيا وفصفللتم جمع أراء شريحة عشوائية من الطالب و

ى عدد من المحاور تتعلق باألستاذ ارة علاالستمحيث تحتوي هذه  بالملحق )أ(من خالل االستمارة المبينة  2018

علم لتوا م ليحيث من خاللها سيتم تحسين عملية التع اآلراءوالقاعة الدراسية والمختبرات وتم عمل خالصة لهذه 

 جراءات المناسبة لذلك.للمواد الدراسية عن وريق اتخاذ اإل

 

 القسم للتقارير الواردة من الوزارة  استجابة 4-2

وب االعتماد على القرارات والتعليمات والتقارير الواردة من الوزارة أو من هيئة التعليم التقني  ةً أسلسم عادالق يتبع

وردود فعل  االمتحانيةا اللجان المختلفة التي تطلع من خاللها على األسئلة بهم قوت المبنية على أساس الزيارات التي

التقارير والتعليمات بكل جدية واألخذ بكل المالحظات ع هذه عامل مالطالب حولها وغيرها من المالحظات حيث يتم الت

سية الماضية أو السماح للطالب رالدا امالواردة فيها وتنفيذ جميع القرارات مثل إعادة الطلبة المرقنة قيودهم لألعو

 رات.  القرا الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني أو إجراء امتحانات الدور الثاني التكميلي وغيرها من

 

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

جياته مرتبطة  ل الدولة، لذلك فأن سياسات القسم وإستراتييكه فيت يعتبر القسم مؤسسة حكومية وهو إحدى الحلقا

ديد هذه اإلستراتيجيات عدا حاالت في تح ر كبيرارتباوا وثيقاً بسياسة وإستراتيجية الدولة والوزارة وليس لديه دو 

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

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

 .وبطيءً 
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 قبول الطالب آلية 4-4

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

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

ومعدله وأعداد الطلبة المتقدمين والحدود الدنيا للمعدالت. يتم قبول الطلبة اراته ل اختيسواعتمادا على تسل

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

ملئ استمارة اختيارات  تونها بواسطةبمنها حيث يتم توزيع الطالب على هذه األقسام اعتمادا على رغباتهم التي يث

 (. %71.7) ( وحسب المعدل502المجموع ) حسبداخلية وكذلك على معدالتهم في الدراسية اإلعدادية 

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

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

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

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

 .% االوائل( 10ال -الصباحي –المختلفة االخرى )المسائي   من قنوات القبول سابق

الدراسة االعدادية بفروعها  %( في65يشترو في الموظف المقبول في المعاهد التقني على ان ال يقل معدله )

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

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

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

(، 2009-2008(، ) 2008-2007ملحق )ب( أعداد الطلبة المقبولين في القسم لألعوام الدراسية )ليبين ا 

(. كذلك يبين الملحق )ج( أعداد الطالب المداومين والناجحين 2012-2011( و )2010-2011(، )2009-2010)

-2009(، )2009-2008(، ) 2008-2007والراسبين والمؤجلين والتاركين وبحسب الجنس لألعوام الدراسية )

 (.2012-2011( و )2010-2011(، )2010

 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 

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

   معظم الدول المتقدمة. 

 تقديم النصيحة وتوجيه الطالب حول مستقبلهم الوظيفي أساليب 4-6

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

كيفية التصرف عند إجراء مقابلة تخص التعيين كما أن لهذه الدوائر ويخص الطرق المثلى لكتابة السيرة الذاتية 

عالقات مع حقل العمل وتعلن عن الوظائف الشاغرة. إن سبب عدم وجود مثل هذه الدوائر هو بسبب ضعف حلقة 

و كالوصل بين الجامعة وحقل العمل وال يمكن في الوقت الحاضر إنشاء مثل هذه الدوائر كما أن الوضع الحالي يش

 من ضعف التخطيط في مجال توظيف الموارد البشرية. 
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 المنهجي التدريب 4-7

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

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

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

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

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

 وبيعة التدريب ومدى استفادة الطالب من البرنامج التدريبي. 

 التخرج وشهادة التخرج متطلبات 4-8

 أ. متطلبات التخرج 

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

. ولكي يحصل الطالب على المضخاتهندسة تقنيات  بكالوريوس في المضخاتهندسة قنيات تيمنح برنامج 

 الشهادة الممنوحة من البرنامج يجب عليه توفير المتطلبات التالية:

 وذلك من خالل   المراحل الدراسية االربعة اجتياز-1

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

( حيت  %50)ب. الحصول على درجة النجاح في كل مادة من المواد الدراسية للسنة المعينة والتي تساوي -1

 . ه( ادنا1-4في الجدول )يتم تحديد الدرجة لكل مادة اعتمادا على وريقة التقييم المستخدمة والموضحة 

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

 العملي  االمتحان   النظري  االمتحان  العملي النظري  االمتحان 

 السعي

امتحان  

الفصل 

 االول 

10 % 10 % 

 السعي

امتحان  

الفصل 

 االول 

20 % 

 السعي

 امتحان 

 الفصل االول 
15 % 

امتحان  

الفصل 

 الثاني 

20 % 

 امتحان 

 الفصل الثاني 
15 % 

امتحان  

الفصل 

 الثاني 

10 % 10 % 
 % 20 قييم تال

 % 10 التقييم 

 % 5 % 5 التقييم* 

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

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

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

فقط على التقييم المستمر خالل السنة من دون اي امتحانات فصلية  (الورش بعض المواد التطبيقية ) تعتمد-2

 او نهائية حيث يمثل التقييم الدرجة النهائية. 
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المراقبة المستمرة لحضور الطالب الى المحاضرة النظرية والمختبر حيث يعتبر الطالب غير  باإلضافة 

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

. ويبين الملحق المضخاتيمنح الطالب بعد إكماله متطلبات الشهادة أعاله شهادة البكالوريوس في هندسة تقنيات -3

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

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

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

 لطالب بعد االمتحانات النهائية في الدورين األول والثاني. لنموذج من الشهادات السنوية التي يمنحها القسم 

 سوات فيما يخص محور الطالب تحليل 4-9

 أ. نقاو القوة

%( كحد أدنى يؤشر المستوى العلمي الجيد   71.7بها )  سقبول الطالب في القسم بمعدالت ال بأ •

 للطالب المقبولين لدينا.

ى عاتقها متابعة الطالب وتقدم لهم النصائح لوجود لجان إرشادية وتربوية في القسم تأخذ ع •

 .تواجههمواألرادات التربوية وتساعدهم في تجاوز المشاكل والصعوبات التي 

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

 األقسام والوحدات في الكلية.

مهمة التعريف بالقسم في بداية العام الدراسي خصوصاً للطالب  ولىتشكيل لجنة التعريف بالقسم تت •

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

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

 األقسام الهندسية في الكلية.

  االمتحانية تبيان أراء الطالب في السنوات األخيرة بخصوص المواد الدراسية ومستوى األسئلة اس •

 والمعوقات التي تكتنف عملية التعليم والتعلم.

 وجود مركز صحي يمكن الطالب من االستفادة من خدماته. •

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

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

 المنهجية والكتب المساعدة.

 

 ضعف. نقاو الب

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

 استمارة القبول. 

 حدة ترعى شؤون الخريجين وتتواصل معهم. وأو عدم وجود شعبة  •
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عدم وجود رابط الكرتوني للقسم ضمن موقع الكلية للخريجين يمكن التواصل معهم واالستفادة من   •

 أراء التغذية الراجعة في تحسين عملية التعليم والتعلم.

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

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

 سكنه. 

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

 الفرص .جة

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

 لالستفادة منها.

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

 التهديدات. د

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

 واالبتعاد عن األبداع.

 قبل الكليات األهلية والجامعات العربية والعالمية في مجال التخصصات الدقيقة. نة مزيادة المنافس •

  المناهج الدراسية المحور الرابع: . 

 البرنامج مع محتوى المناهج الدراسية مالئمة 5-1

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

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

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

 

 التعلم ومعايير منح الشهادة نوعية 5-2

تقييم نوعية التعلم باستثناء إكمال متطلبات المنهج  ير ف معايير أو آلية يمكن تطبيقها للنظ دال توج  

 المقرر على مدى أربع سنوات دراسية وكذلك متطلبات التدريب المنهجي. 

 

 األكاديمي للبرنامج الدراسي لتجانسا 5-3

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

 لى الرابعة إال أنه بحاجة إلى تطوير لزيادة مقدار التجانس والتماسك.إ
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 المناهج الدراسية مع األهداف التعليمية للقسم تناسق 5-4

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

( مدى تناسق برنامج القسم مع معايير  6-3ة والتكنولوجيا، كما بين الجدول )ندسالخاصة بمجلس االعتماد لله

 (. ABETالمخرجات الخاصة بمجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا )

 

 نواتج التعليم تحقيق 5-5

 يتم التحقق من نواتج التعليم من خالل:      

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

 تكليف الطالب بإعداد تقارير تخص المواد الدراسية التي يدرسونها.  •

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

 تكليف الطالب بإعداد التقارير المختبرية.  •

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

 الطالب.

 المنهجية الكتب 5-6

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

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

 المنهجية والكتب المساعدة وذلك لسهولة حملها وتصفحها من قبل الطلبة.  

 سوات فيما يتعلق بالمناهج الدراسية تحليل 5-7

 أ. نقاو القوة

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

 إلى حد ما.  ةدة )خاصة الكتب اإللكترونية( حديثعتميمكن اعتبار الكتب المنهجية والمصادر الم •

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

 مادة دراسية ويتم تعميم هذا التوصيف سنوياً على التدريسيين. 

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

 

 ضعف. نقاو الب 

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

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

 كاديمي. األحصول القناعات من أجل السعي الحثيث للحصول على االعتماد 

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

 والجهد للوصول إلى مرحلة متقدمة في تطوير المناهج. 

 التهديدات. د

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

 ق. نسيالت

 عدم تلبية متطلبات سوق العمل التي تتغير وتتطور دائماً من خالل المناهج الدراسية. 

 التدريسية   . المحور الخامس: الهيئة6

  التدريسيون 6-1 

( أدناه أسماء التدريسيين في القسم وألقابهم العلمية وشهاداتهم وأعبائهم التدريسية واإلدارية.  1-6يبين الجدول ) 

 ( أدناه يبين إحصائية بإعداد التدريسيين وألقابهم العلمية وشهاداتهم األكاديمية. 2-6ل )كما أن الجدو

 قابلية التدريسيين تطوير 6-2

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

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

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

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

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

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

مية التي تقيمها الجامعات العراقية لعلالمهارات كما يشارك معظم تدريسي القسم سنوياً بالعديد من المؤتمرات ا

 كباحثين أو كمشاركين. 

 

 وشهاداتهم وأعبائهم التدريسية واإلداريةواختصاصاتهم ( أسماء التدريسيين في القسم وألقابهم العلمية 1-6جدول )

 الشهادة أسم التدريسي ت
اللقب 

 العلمي

االختصاص 

 العام
 المهام االختصاص الدقيق

1 
 عدي حسين كاظم 

 راهكتود
أستاذ 

 مساعد

هندسة 

 ميكانيكية
 حراريات

على واشراف  المضخات وتدريسي رئيس قسم

 الرابعةولبه المرحلة  ع التخرجريمشا

2 

 هاني مزهر ماجد 

 هدكتورا

هندسة  مدرس

 تصميم قوالب ميكانيكية

مقرر قسم وتدريسي وعضو لجنة امتحانيه  

فرعية في الكلية وعضو لجنة امتحانيه في 

مشاريع تخرج واشراف القسم  

3 
 عماد كامل حسين 

 دكتوراه
أستاذ 

 مساعد

هندسة 

 ميكانيكية
 ميكانيك تطبيقي

 اشراف دراسات عليا واشراف مشاريع تخرج

 مشرف مختبروتدريسي و

4 
الكاظم   عباس عبد

 دكتوراه خليف 
أستاذ 

 مساعد

هندسة 

 كيمياوية
  كيمياوي

تدريسي واشراف مشاريع تخرج ومشرف 

 لمقررات اعضو لجنة ومختبر 
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5 
 مالك نعمة حواس  

 دكتوراه
رسمد هندسة  

 مضخات
 تصميم

تدريسي وعضو لجنة امتحانيه فرعية في  

مشاريع تخرج واشرافالكلية   

6 
 علي عزيز عباس 

 هدكتورا
هندسة  مدرس

 كيمياوية
 عضو لجنة وتخرج. تدريسي واشراف مشاريع  كيمياوي 

7 

عقيل عباس    

 هدكتورا محمد

 مدرس
هندسة 

 نيكيةاكمي
 حراريات

 تدريسي وعضو لجنة امتحانيه فرعية في الكلية

تسجيل  وعضو لجنة اشراف مشاريع تخرجو

 مقررات

8 
أحمد هادي 

 عبود

 

 ماجستير
أستاذ 

 مساعد

هندسة 

 ميكانيكية
 عضو لجنةوتخرج. تدريسي واشراف مشاريع  كةسبا

9 
أستاذ  ماجستير رنا علي حسين 

 مساعد

هندسة 

 ميكانيكية
 واشراف مشاريع تخرج يسي  رتد قدرة

 
ن حميد ي رائدة حس أستاذ  ماجستير 

 مساعد
 ورائق تدريس لغة عربية

سبة ومشرف مختبر الحا ومسؤول ريسي  تد

 سالمة اللغة العربية في الكليةدورات 

10 
 مدرس ماجستير علي حسين فاهم 

 مساعد

هندسة 

 مضخات
 تدريسي   واشراف مشاريع تخرج ميكانيك تطبيقي

11 
ة محمد فريد مين  مدرس ماجستير 

 مساعد

هندسة 

 مضخات
 واشراف مشاريع تخرج تدريسي   ميكانيك تطبيقي

12 
حسين ألطيف  

 عريبي 

مدرس  ماجستير

 مساعد

 هندسة

 مضخات
 تدريسي   واشراف مشاريع تخرج حراريات

13 
عمر عبد الحسن  

 لفتة 
درس م ماجستير

 مساعد

هندسة 

 مضخات
 اف مشاريع تخرجتدريسي   واشر ميكانيك تطبيقي

 

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

 لشهادةا

 اللقب العلمي
 المجموع 

 مدرس مساعد مدرس  اعدأستاذ مس أستاذ

 م أ ذ م أ ذ م أ ذ م أ ذ م أ ذ

 7 -- 7 --  -- -- 4  - 4 3 -- 3 -- -- -- دكتوراه 

 6 2 4 4 1 3 -- -- -- 2 1 1 -- -- -- ماجستير 

 13 2 11 4 1 3 4 --   5 -- 4 -- -- -- المجموع 

 

 ب إلى عدد التدريسيين عدد الطال نسبة 6-3

 دات.اه نسبة عدد الطلبة إلى عدد التدريسيين في القسم لمختلف األلقاب العلمية والشها( أدن3-6يبين الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد 

 التدريسيين 
 عدد الطالب

ة  نسب

الطالب الى 

 التدريسيين 

 الشهادة
 1:  28 197 7 ه دكتورا

 1:32 197 6 ماجستير 

 اللقب العلمي

 -- 197 -- أستاذ

 1:39 197 5 دأستاذ مساع

 1:49 197 4 مدرس 

 1:49 197 4 مدرس مساعد
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 العلمي البحث 6-4

ي القسم بعدد من البحوث العلمية وبنسبة ال تقل عن بحث واحد لكل تدريسي سنوياً يتم نشر  يساهم التدريسيون ف

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

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

اه عدد البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر ( أدن4-6في قلة عدد وضعف مستوى البحوث المقدمة. يبين الجةةةدول )

ع مستوى وجودة البحوث  . ومن المؤمل أن تساهم المكتبة االفتراضية العراقية في رف 2020-2019عام الدراسي لل

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

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

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

 اسم الباحث اسم البحث ت
حالة 

 البحث

1.  Modelling and Finite Element Analysis for the Engine Cylinder 

Head under Nonlinear Dynamic Thermal Mechanical Loading  الطيف عريبيحسين 
 منشور

2.  Thermal Analysis of Sequence Hydraulic System منشور 

3.  Improvement the Performance and Efficiency of Turbocharging 

Spark Ignition Engine by Using Blended Bioethanol Fuel 

 مالك نعمه حواس م.د

 منشور

4.  
Improving the Efficiency and Performance of Centrifugal Pump 

through Model Development and Numerical Analysis for the 

Pump Impeller 

 رمنشو

5.  Investigation the effect of different nano materials on the 

compressive strength of cement mortar 
 منشور

6.  
Improving the Efficiency and Performance of Centrifugal Pump 

through Model Development and Numerical Analysis for the 

Pump Impeller 

باس محمدا.م.د. عقيل ع  

 منشور

7.  Exergy Analysis of Shell and Helical Coil Heat Exchanger and 

design optimization 
 منشور

8.  Improvement the Performance and Efficiency of Turbocharging 

Spark Ignition Engine by Using Blended Bioethanol Fuel 
 منشور

9.  Design Sensitivity Analysis for Identification the Optimum Shape 

and Geometry Optimization by Using Finite Element Method 
 

 

 هاني مزهر ماجد  د.

 منشور

10.  
Numerical analysis techniques and model development with SEM 

evaluation to improve the formability of aluminium matrix 

composite 

 نشورم

11.  The Effect of Bayer Strategy in Developing Critical Thinking Skills 

for Second Grade Intermediate Students in Arabic Language 

حميدرائدة حسين  ا.م.  

 منشور

12.  The effect of the strategy of questions in developing the thinking 

skills 
 منشور

13.  The effect of the negotiation on the development of deep 

understanding skills 
 منشور

14.  The level of linguistic literacy among students of the arabic 

language department 
 منشور

15.  

Improvement the Performance and Efficiency of Turbocharging 

Spark Ignition Engine by Using Blended Bioethanol Fuel 

 The effect of cyclic twist angle on mechanical properties for AISI منشور م. علي حسين فاهمم.

1038 medium carbon steel 
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16.  Twist Static Friction and Creep Between UHMWPE and Bovine 

Skin for Human Exoprosthesis 

 ن سيح ماد كاملأ.م.د. ع

 منشور

17.  
Tribological Investigation of Human Skin Friction with 

Polytetrafluoroethylene PTFE under Different Boundary 

Conditions 

 منشور

18.  Mechanical and Morphology Properties of Titanium Oxide-Epoxy 

Nanocomposites 

 منشور

19.  Investigation of Adding Silicon on Fatigue Properties of Aluminum 

Based Alloys 

 منشور

20.  
Improving the efficiency and performance of centrifugal pump 

through model development and numerical analysis for the pump 

impeller  أ.م.د. عدي حسين كاظم 

 منشور

21.  
Computational Fluid Dynamics Modeling Study for the Thermal 

Performance of the Pin Fins Under Different Parameters 
 منشور

22.  
Modelling and Finite Element Analysis for The Engine Cylinder 

Head Under Nonlinear Dynamic Thermal Mechanical Loading م.م. مينة محمد فريد 
 منشور

23.  Experimental and simulation study of mild steel response to lateral 

quasi-static compression 
 منشور ن لفتةم.م. عمر عبد الحس

24.  
Numerical Analysis of Thermal Expansion and Nonlinear 

Distortion Effects on Performance of Engine Seal under 

Compressive Loading 
 ا.م. رنا علي حسين

 منشور

25.  
Experimental and modeling stress concentration factor (SCF) of a 

tension poly lactic acid (PLA) plate with two circular holes 

 ا.م. احمد هادي عبود

 منشور

26.  
Influence of Layer Thickness and Infill Density on the Impact 

Strength of Carbon Particle and Polylactic Acid 

(CP/PLA) Composite 

 منشور

 

 الموارد البشرية 6-5

( الذي يمثل عدد التدريسيين في القسم وشهاداتهم وألقابهم فأن هنالك قلة في 2-6)كما هو واضح من الجدول  

ذين ال% كما أن القسم يفتقر إلى التدريسيين 35كون نسبتهم عدد التدريسيين الذين يحملون شهادة الدكتوراه حيث ت 

سم إصرار في رفع مستوى ( فقط يحمل لقب أستاذ مساعد ولكن يوجد لدى الق5يحملون لقب أستاذ ويوجد تدريسي )

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

 قيمة التي تساعد في ترقيتهم العلمية. ث الحووأيضاً من خالل تشجيع وحث التدريسيين على تقديم الب 

 تعزيز قدرات التدريسيين سبل 6-6

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

نقص. لذا فأن أي د الس يجعل القسم يقبل بأي تدريسي مهما كانت كفاءته لغرض أن قلة الكادر التدريسي في القسم

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

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

 التعليم والتعلم.
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 م المناهجتصمي فيالقسم  دور 6-7

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

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

أعضاء كادره التدريسي إال أن هذه العملية تجعل عملية التغيير   ة بينيضالتي كونها من خالل المناقشات المستف

فاق أراء جميع األقسام على بعض النقاو أو المقترحات مما يتم هدر الكثير من الوقت ويجعل صعبة بسبب عدم ات

 عملية التغيير أحياناً مستحيلة.

 

 الكادر التدريسي تقييم 6-8

هيئةة التعلةيم ذج خاصة ترسةل إلةى الكليةات مةن قبةل اقسم وفق نملا قيادةل من قبا سنوي ادر التدريسييجري تقييم الك

نماذج يتم تعميمها إلى الجامعات من قبل وزارة التعليم والعةالي والبحةث العلمةي. تتضةمن االسةتمارة دور  وهي التقني

ن مةن خاللهةا الوقةوف ي يمكة لتة وتقييم أداءه الوظيفي والبحثي وغيرها من الجوانةب ادراسية السنة الالتدريسي خالل 

ل الذي يعمةل علةى تحسةين األداء وبالتةالي السةعي على جوانب القوة والضعف للعمل على تقويم عمل التدريسي بالشك

األقسةام المنةاظرة فةي  مقارنةة مةع لقسةمتعزيز موقةع ومكانةة ا من أجلعملية التعلم والبحث العلمي مستوى إلى رفع 

 ة.مرموقالالكليات والجامعات العالمية 

 سوات فيما يخص الهيئة التدريسية تحليل 6-9

 أ. نقاو القوة

 دقيقة للكادر التدريسي. تنوع التخصصات ال •

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

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

 سبة والب إلى تدريسي مقبولة إلى حد ما.ر نتبتع •

 ضعف. نقاو الب

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

 قلة عدد التدريسيين الحاصلين على شهادة الدكتوراه. •

عالمية مما يؤثر سلباً على إمكانية االوالع على قلة فرص االحتكاك مع المؤسسات األكاديمية ال •

 الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم.يب الاألس

 

 الفرص .جة

وادر التدريسية من قبل الوزارة لغرض إوالع أكبر عدد ممكن من  زيادة دعم البرامج التدريبية للك •

 العالم.التدريسيين على األساليب الحديثة المتبعة في أنظمة التعليم العالي في 
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 العالم لزيادة خبرات التدريسيين. ة فيظرتفعيل االتفاقيات بين القسم واألقسام المنا •

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

 للدراسات العليا في القسم.

 التهديدات. د

ت اً من حملة شهادة الدكتوراه إلى الكليات أو الجامعااالنتقاالت المستمرة لبعض التدريسيين وخصوص •

 رى.األخ

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

 

  المختبرات والقاعات الدراسيةالمحور السادس: . 

 المختبرات 7-1

 ب القسم ومساحاتها( أدناه المختبرات المخصصة لطال1-7يبين الجدول )    

 اته( مختبرات القسم ومساحا1-7جدول )

 

 2المساحةلم أسم المختبر ت
المساحة 

 2الكليةلم

عدد الطالب 

 الكلي

معدل 

 المساحة

 والب ل 2م

 30 واالكسدة كلآالتمختبر  1

630 155 4,064 

 45 ديناميك الحرارةمختبر  2

 60 الموائعمختبر  3

 40 تقنية المضخاتمختبر  4

 75 عمليات تصنيعمختبر  5

 55 سبةالحا تتطبيقا مختبر 6

 40 مختبر محركات 7

 55 المضخات ةمختبر صيان 8

 65 يناتمختبر التورب 9

 55 مختبر الهيدروليك 10

 55 مختبر المعادن 11

 55 مختبر المقاومة 12

 ي القسمالحاسوب والكتب المتوفرة ف أجهزة 7-2

( يبين عدد الكتب 3-7ة في القسم والغرض منها، بينما الجدول )فر( أدناه أجهزة الحاسوب المتو2-7يبين الجدول )

 لتي توزع من قبل مجانية التعليم وكذلك المتوفرة في مكتبة الكلية: المتوفرة للطالب وا
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 أجهزة الحاسوب المتوفرة في القسم( 2-7جدول )

 الغرض
عدد أجهزة 

 سوبالحا

عدد الطالب 

 الكلي
 النسبة

 5,31 170 32 تنفيذ مختبر الحاسبات

 1,56 50 32 الرسم الهندسي باألوتوكاد

 

 طالبالكتب المتوفرة لل( 3-7جدول )

 عدد الكتب المكان
عدد الطالب 

 الكلي
 النسبة

 0,88 170 150 مجانية التعليم

 6,4 170 1102 مكتبة الكلية

 

 الدراسية القاعات 7-3

 لقسم ومساحاتها:ا ( أدناه القاعات الدراسية المخصصة لطالب4-7ين الجدول )يب

 

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

 الصف ت
 المساحة

 (2م)
 عدد الطالب

 معدل المساحة

 (ل والب 2م)

 1,1 55 60 الصف األول 1

 1,25 48 60 الصف الثاني  2

 1,875 32 60  الصف الثالث 4

 3 20 60 الصف الرابع 6

 6,545 155 360 عوةالمجمةةةةةةةةة

 

 تأثيث القاعات الدراسية مستوى 7-4

يث القاعات الدراسية يعتبر متواضعاً، حيث تحتوي القاعة الدراسية على اللوحة يمكن القول بأن مستوى تأث

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

زة العرض أو ستبدالها إضافةً إلى ذلك عدم توفر التقنيات الحديثة المستخدمة في التعليم كأجهالمالية كافية 

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

الطالب على سرعة  دعلة وبسرعة أكبر وتجعل من الممكن تقديم وسائل إيضاح تساالمادة العلمية بسهو

 استيعاب وتقبل المادة العلمية.
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 ختبرات والقاعات الدراسيةسوات فيما يخص الم تحليل 7-5

 أ. نقاو القوة

 عدد القاعات الدراسية المتوفرة حالياً يعتبر كافياً لتغطية جدول المحاضرات. •

 ضعف. نقاو الب

 غير كافية. ر بن المساحة المتاحة لكل والب فيما يتعلق بالمختبرات تعتإ •

 قلة عدد األجهزة والمعدات المتاحة لبعض المختبرات.   •

 ث القاعات الدراسية يعتبر متواضعاً.إن مستوى تأثي •

 

 الفرص جة.

زة  زيادة التخصيصات المالية الالزمة لبناء مختبرات نموذجية بمساحات كافية ومجهزة باألجه  •

 والمعدات المختبرية الحديثة.

 لتأثيث القاعات الدراسية وتجهيزها بالتقنيات الحديثة الضرورية. ة يزيادة التخصيصات المال •

 

 التهديدات. د

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

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

ى المستوى زمالئهم أو كادر المختبر فقط أثناء تنفيذ مثل هكذا تجارب مما ينعكس سلباً عل دةهبمشا

 العلمي للطالب وذلك ألهمية الجانب العملي في التخصصات الهندسية.

 الجانب المالةةي المحور السابع: . 8

 الصرف آلية 8-1

مستقلة حيث تمتلك صالحيات الصةرف والشةراء  اليةم ةشعب اتوجد فيه إذ التقنيةل المسيبكلية الالقسم بعمادة يرتبط 

 .ةالكلي ةالصالحيات الممنوحة لعماد وتأمين االحتياجات الالزمة وحسب

لتةامين تلةك  نةيهيئةة التعلةيم التقتقوم الكلية بوضع خطة في تحديد حاجتها من الموازنة السنوية وولبها من رئاسةة 

 العلمية.م االتخصيصات بما يتالءم وحاجة الكلية واألقس

ما يتوفر لةديها مةع األخةذ بنظةر االعتبةار  وحسب والمعاهد ة على توزيع التخصيصات المالية على الكلياتهيئتعمل ال

 حاجة الكليات الفتية لتغطية فقرات الموازنة المختلفة.

قسام العلمية األومالي تقع على عاتقها مهام شراء وتأمين احتياجات الكلية  يتم تشكيل لجنة مشتريات وبإشراك عضو

 ت الموازنة المالية والمتوفر منها. من كافة المواد وحسب ما تطلبه األقسام وعمادة الكلية وضمن فقرا

 الصرف على البحث العلمي وتطوير قابليات التدريسيين نسبة 8-2
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العلمةي حةث لمي بشكل ملحوظ والذي يكون لةه أثةر سةلبي فةي مجةال تطةوير البتفتقر فقرات الصرف على البحث الع

لميةةة حيةةث يتكفةةل التدريسةةي وخصوصةةا فةةي مجةةال مشةةاركة البةةاحثين فةةي نشةةر البحةةوث أو حضةةور المةةؤتمرات الع

 العلمية.بالمساهمة بالقدر األكبر من الصرف لتامين نشر البحوث في المجالت أو المؤتمرات 

بصةرف  واإلقليميةةالمحليةة  دوراتالة  وأفي حالة إيفاد التدريسي لحضور المةؤتمرات  لية أو الهيئةالكتتكفل كذلك ال 

أجةور النشةر أو مةن  بالنفقةاتمةن حسةابه الخةاص ول التدريسةي يتكفة  إال بشكل محدود جداً حيثمخصصات اإليفاد 

  ج القطر.رخاداخل و التسجيل أو النقل

 ليسوات فيما يخص الجانب الما تحليل 8-3

 أ. نقاو القوة

 رجيين يتم تأمينها من الموازنة السنوية.لخاارواتب الموظفين والتدريسيين والمحاضرين  •

لجيد لعدم تأثير الجانب المالي على عملها والتي تعةاني منةه الكليةات تحافظ الكلية على المستوى العلمي ا •

مالي لتةامين الدراسةة والةذي يةؤدي  التي تعتمد أسلوب الدراسة فيها على ما يدفعه التلميذ من مستحقات

 .إلى تدني المستوى العلمي

حفةزت العديةد مةن  وزارة التعلةيم العةاليزيادات التي ورأت على رواتةب الكةوادر التدريسةية ومةوظفي ال •

الكوادر التي عانت في السنوات السابقة من قلة المردودات المادية للبحث عن فةرص عمةل فةي جامعةات 

 .إلى العودة للعمل في الجامعات العراقيةخارج القطر من السعي 

 اث.ن كافة احتياجات الطلبة التي تتطلبها العملية التعليمية من أجهزة ومواد وأثأميتتتكفل الوزارة ب  •

 ضعف. نقاو الب

صةات شةراء األجهةزة يتخصوقلة التخصيصات المالية في بعةض الجوانةب المهمةة ومنهةا البحةث العلمةي  •

 مواكبة تطورات العصر. المختبرية الحديثة لغرض

 الفرص .جة

 من أجهزة ومواد أخرى. القسمعند توفرها لتغطية احتياجات  ليةاسهولة تأمين الموارد الم •

لها  ردن المشترك لتوفير موارد مالية تساعد في تغطية بعض النفقات التي ال تتوفر مواتفعيل آلية التعاو •

 أو محدودية الموازنة.

 التهديدات. د

يةة تطةوير أو تنفيةذ بعةض كانأم ينات للكوادر الشابة الجديدة حتى المتفوقة علميا يحد مةنعدم وجود تع •

 البرامج الطموحة.  

بسبب عدم وجةود  نية أو تدريسية لتلبية احتياجاتهمع كوادر إدارية أو فمن التعاقد  قسمعدم استطاعة ال •

 تمويل ذاتي يمكن استخدامه لتغطية نفقات صرف الرواتب.

 


