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 مقدمةال
 ،إن مصطلح ضمان الجودة يعتبر مفهومًا إداريًا جديدًا وفّعااًل لكل المؤسسات العامة والخاصة

، وقد ساهم هذا المفهوم في تحقيق أهداف إدارة المؤسسات في العديد من دول العراقفي بلدنا  وخاصة
المؤسسات التي ترغب في لمتقدمة، حتى أصبحت إدارة الجودة الشاملة محل اهتمام الكثير من االعالم 

أفضل وجه وبسبيل واضح ومضمون. وقد يصطدم هذا المفهوم اإلداري الجديد بالقيم  تحقيق أهدافها على
ينتج عن هذا ليدية، وطرق التفكير المألوفة، و فاهيم اإلدارية السائدة والقديمة، ونظم العمل التقوالم

مًا على المؤسسات التي ترغب از د؛ لذا كان لاري الجديفهوم اإلدتطبيق هذا الم في االصطدام تعثر ٕواخفاق
يحمله من مبادئ وأسس مع قيم في تبني هذا المفهوم اإلداري، معرفة مدى توافق هذا المفهوم وما 

 ومعتقدات وسلوكيات من سيطبق عليه هذا المفهوم لتصبح قيم الجودة واقعًا ملموسًا.
بل هي من أبرز  طلحي ليست بمنأى عن هذا المصوتجدر اإلشارة إلى أن مؤسسات التعليم العال

ت علمية في عدد اي يشهد قفز القطاعات التي تحتاج إلى تطبيق مثل هذه المفاهيم، سيما في وقتنا هذا الذ
 . يةمن المجاالت لعل من أبرزها ما يختص بااللكترونيات والمعلومات

أنها تركز على الخصائص وبالرغم من اختالف تعريفات ضمان الجودة إال أنها تتفق على 
لمرغوب فيها بشكل نوعي ومتميز بما يتفق مع رغبات المستفيدين. ويمكن اإلشارة إلى أن اوالسمات 

ءات التي تهدف امفهوم الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي يختص بمجموعة من المعايير واإلجر 
في الخصائص والمواصفات المطلوب توفرها إلى التحسين المستمر في مخرجات النظام التعليمي، وكذلك 

العملية التعليمية  فار النظر إليها بأنها تحقيق رضا أطقها. ويمكن في المخرجات واألنشطة التي تراف
واألهداف العامة في ضوء مجموعة من المؤشرات والمعايير الخاصة بها. ويالحظ أن مفهوم ضمان 

ءات التي تهدف إلى التحسين ار من المعايير واإلجموعة الجودة في بيئة التعليم العالي يشير إلى مج
ن المطلوب توافرها في المستمر في مخرجات النظام التعليمي، والخصائص والمواصفات التي م

المخرجات واألنشطة المصاحبة لها، ويعني ذلك التركيز على تحقيق المكاسب النوعية من خالل تطوير 
 ة مؤسساته كمستفيد نهائي من تلك المخرجات.المخرجات التي يتلقاها المجتمع بكاف
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في مؤسسات  حل التي يمر بها مشروع تطبيق ضمان الجودةاوفي هذا اإلطار يمكن إجمال المر 
 التعليم العالي في أربع نقاط:

 ي القيادات العليا في المؤسسة التعليمية لمفهوم الجودة الشاملة.حلة تبن)أ( مر 
 .)ب( مرحلة التخطيط

 .تيلتقييم الذا)ج( مرحلة ا
 .)د( مرحلة التطوير والتحسين المستمر

جامعة ذي في  الكهربائية وااللكترونيةهندسة الب( بعين االعتبار في قسم , حيث تم أخذ المرحلتين )أ
حل تطبيق مشروع ضمان الجودة في مؤسستنا التعليمية ار ( من مد , )ج حن اآلن في المرحلتينون. قار

. والتحسين الذي ينعكس على التعديل المستمر لهذا التقييم رومرحلة التطوي الذاتيأال وهي مرحلة التقييم 
التقييم المعروفة عالميا والتي تحدد  جيعتبر تقرير التقييم الذاتي خطوة مهمة للدخول في تطبيقات برام

طور مستمر المعايير والمتطلبات للكليات الهندسية لغرض تحسين وتطوير العملية التعليمية وجعلها في ت
ية والمجتمع وتقديم أفضل من اجل تخريج مهندسين لهم القابلية على التفاعل مع المؤسسات الصناع

الهندسة يتضمن هذا التقرير معلومات تخص قسم  الخدمات التي تواكب التطوير العلمي والتكنولوجي.
المعايير لجودة في التعليم وفق كبداية للشروع بتطبيق معايير ا الهندسةفي كلية الكهربائية وااللكترونية 

  داء الجامعي في الكلية.بعد إن تم إنشاء شعبة ضمان الجودة واألالوطنية 
 سممتراتيجيةايتنمماول  الفصللا النلل   و الهيكليممة والتنظمميم اإلداري للقسممم ضمممن الكليممة. الفصللا ال  يتضمممن 

فيتضمن األمور الطالبية وكل ما يتعلق  ثالفصا الن لالقسم وأهدافه وسبل االرتقاء بالعملية التعليمية. أما 
فمي حمين  متطلبات تعليم وتدريب ونشاطات ال صميية وتخمرجهم وكيييمة متمابعتهم بعمد التخمرج.من بالطلبة 
تقممديم عممرض لمفممردات المنمماهج التممي يعتمممدها القسممم وفممق معممايير الكليممات الهندسممية  الفصللا البا لل تضمممن 

تضممن  الفصا الخ مس ية وفق متطلبات الجامعة والكلية والقسم.سوالنسب التي تم تحديدها للكليات الهند
توضيح ألعضاء الهيئة التدريسية وخالصة الخبرات التي يمتلكها ونسب الطلبمة إلمى التدريسميين ممع تقمديم 

فقممد  س دالفصللا ال للأممما  شممرم ممموجز عممن البحممث العلمممي وكيييممة تطمموير الكمموادر التدريسممية فممي الكليممة.
تضمممن الفصممل  اختبممرات والمرافممق التعليميممة المتمموفرة فممي الكليممة واألقسممام العلميممة كمممماحتمموى علممى شممرم لل
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بمع شمرم الفصلا ال ل تقديم ما متموفر ممن أجهمزة مختلفمة تسمتخدم فمي العمليمة التعليميمة. وأخيمرا فقمد تضممن 
كيييممة و ي يعتمممده القسممم  يممما يخممص الجوانممب الماليممة لديمومممة العمليممة التعليميممة ذممموجز عممن األسمملوب المم

 االرتقاء بها وتطويرها وفق الموارد المتوفرة.
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 الفصا ال   

 الهيكلية  التنظيم اإلداري 
 :ق م الهندسة الكهبب ئية  االلكتب  ية ف  ج معة ذي ق ر بذة ت ريخية عن  1-1

جامعممة هندسممة فممي اللكليممة  خمسممةهممو احممد األقسممام العلميممة ال الهندسممة الكهربائيممة وااللكترونيممةقسممم 
 ممن خمالل هماعلمى الطالمب اجتياز  ممدة الدراسمة فمي القسمم اربمع سمنوات .0228عمام  تأسمس والمذي قار ذي

وحممدة  156سمماعة ومجممموع وحممدات  5022-5342سمماعات تدريسممية عمليممة ونظريممة تتممراوم بممين  تغطيممة
والتممممي تغطممممي متطلبممممات الجامعممممة والكليممممة والقسممممم وحسممممب النسممممب المعمممممول بهمممما فممممي الكليممممات الهندسممممية 

 اديمية.األك
للمراحل الثالثة األولى والنظمام  الفصلينظام التعتمد على للعام الدراسي الحالي لقسم االدراسة في 
 لكهربائيمةهندسمة االعلموم فمي شمهادة البكمالوريوف فمي تخصمص  بعدها يمنح القسم .السنوي للمرحلة الرابعة

 .وااللكترونية
 
 الهيكا التنظيم  للق م ضمن هيكا الكلية: 1-2

ه علممى هيكليممة الكليممات والجامعممات العراقيممة والتممي تعتمممد الهيكممل التنظيمممي للكليممة فممي إنشمماءمممد اعت
أن القسمم يمرتبط إداريما بالعميمد ومجلمس  حيمث على هيكلية الجامعات البريطانية من حيث التنظيم واإلدارة.

 الكلية يمثل الجهة العليا في اتخاذ القرارات العلمية التي تخص األقسام.
 
 : اإللكتب  ية الكهبب ئيةهندسة المه م ق م  1-3

  ية والنظرية(لاألربعة )العم للمراحلتدريس المواد المنهجية المقررة. 
  الدراسية بشكل مستمر.تطوير المناهج والخطط 
 .تحديث وتطوير المصادر التعليمية 
 .تطوير القدرات والمهارات التعليمية للطالب وتحفيز الطلبة المبدعين 
 التدريسيين والعاملين في القسم وتحفيز روم التطوير واإلبداع لديهم. وير قدراتتحسين وتط 
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 .تطوير القدرات البحثية للهيئة التدريسية 
  و ورش  التعاون بين أعضاء الهيئمة التدريسمية والمجتممع ممن خمالل دورات التعلميم المسمتمرتحقيق

 والندوات واألبحاث والدراسات المشتركة. العمل
 على الطلبة خالل المراحل الدراسية. راف التربوي متابعة اإلش 
 .تخريج كوادر هندسية متخصصة 

 
 تطويب الك در اإلداري: 1-4

اإلدارية التي تعتمد في الجامعمات تمم إعمدادها ممن قبمل متخصصمين ونتيجمة تمراكم خبمرات القوانين 
إداريمممة مركزيمممة تمممدير  منمممذ تأسممميس الجامعمممات العراقيمممة ولحمممد اآلن والتمممي فمممي الغالمممب تعممممل علمممى إجمممراءات

الهيكممممل التنظيمممممي للجامعممممات بشممممكل يمكممممن مممممن خاللممممه الحصممممول علممممى نتممممائج جيممممدة فممممي تقيمممميم اإلدارات 
 عات والكليات.للجام

المركزيمة فمي العممل اإلداري تعممل علمى السميطرة علمى إدارة الكليمات وبالتمالي تكمون اإلدارات ملزممة ب تبمماع 
ذا المجال حيث أن أية إجراءات المركزية من قبل الكليمات فمي التعليمات التي أعدت من قبل مختصين به

ة وإنهمما غيممر مدروسممة مممن كممل الجوانممب لقلممة اغلممب األحيممان تقممدم حلممول قممد تكممون صممالحة لفتممرة زمنيممة معينمم
الخبرات التي تمتلكها الكليمات فمي الجوانمب اإلداريمة إذا مما قورنمت بمالخبرات المتراكممة للجهمات التمي سمنت 

 .تلك القوانين
يحرص القسم على تطوير الكادر اإلداري من خمالل إشمراكهم فمي العديمد ممن المدورات التطويريمة سمواء فمي 

فممي مجمماالت أخممرى ذات صمملة باألعمممال اإلداريممة األخممرى أو بممدورات اسممتخدام تقنيممات مجممال أعمممالهم أو 
  .الحاسوب

 
 :للمه م استكش ف استج  ة الق م 1-5

داري للكليمممة ممممن خمممالل تقمممارير يمممارات الخاصمممة بتقيممميم األداء اإليتعمممرض القسمممم إلمممى العديمممد ممممن الز 
لجهات بكتابمة تقريمر وتقيميم للكليمة وتحديمد السملبيات الرقابة الداخلية أو لجان التفتيش المختلفة حيث تقوم ا

 وتعمل الكلية جاهدة لتقويم العمل من خالل تجاوز المالحظات التي ترد من لجان المراقبة والتفتيش.
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راء تقيميم شمامل للكليمة واألقسمام العلميمة ممن خمالل العديمد ممن اإلحصمائيات والخطمط ويا إجميمتم سمن
العمليمممة التدريسمممية حيمممث تعلمممن الممموزارة سمممنويا المممدرجات التفاضممملية التمممي حصممملت عليهممما ومتابعمممة البحممموث 

لسممالت الكليممات لتقيمميم أداءهمما لسممنة تعليميممة وتعمممل األقسممام جاهممدة علممى تحسممين موقممع الكليممة ضمممن التس
العامة ممن خمالل العممل علمى تحسمين الفقمرات التمي أدت إلمى حصمول الكليمة علمى درجمات متدنيمة. ونشمير 

 التقييم والتي تكون خارج إرادة الكلية منها:  ا منى أن هنالك بعض األسباب التي تفقدنا نقاطإل
  كبيممممرة فممممي  يممممؤدي إلممممى تحمممممل التدريسمممميين الحمممماليين أعبمممماء مممممماقلممممة الكممممادر التدريسممممي فممممي القسممممم

 ذا ما يؤدي إلى قلة البحوث المنجزة من قبل التدريسيين.التدريسات النظرية والعملية، وه
  عممدم وجممود دراسممات عليمما فممي القسممم والممذي يعممود سممببه إلممى قلممة الكممادر التدريسممي بمراتممب علميممة

 .العلمي الكبيرة في مجال البحثمتقدمة كذلك يحد من تقدم القسم والمساهمة 
 حيممث أن الكليممة تحتمماج إلممى دعممم الجامعممة فممي تغطيممة  بشممكل كبيممر واإلداريممة ر الهندسمميةقلممة الكممواد

هممذا الجانممب وبالتممالي فممان بعممض األمممور اإلداريممة والفنيممة مممن الممكممن أن تكممون بشممكل أفضممل لممو 
 تكامل الكادر اإلداري والفني.

 
 :تحليا سوات 1-6

  : ق ط القوة
  عن تذليل تلك  المسؤولةمعة تكون الجامعة هي لجاى اعند ظهور مشاكل إدارية عامة على مستو

 المشاكل دون إشغال الكليات ب يجاد الحلول المناسبة لها.
  القوانين اإلدارية التي تعتمد في الجامعات تم إعدادها من قبل متخصصين ونتيجة تراكم خبرات

إدارية مركزية د اآلن والتي في الغالب تعمل على إجراءات منذ تأسيس الجامعات العراقية ولح
عات بشكل يمكن من خالله الحصول على نتائج جيدة في تقييم تدير الهيكل التنظيمي للجام
 اإلدارات للجامعات والكليات.

 انعكس بشكل وتراكم الخبرات لديهم وااللتزام بالعمل  شعبة شؤون الطلبة زيادة الكادر االداري في
 بي على مستوى االداء في القسم.ايجا

 ايجابي في انسيابية العمل االداري في القسم.  تأثير أحدثاالداري في القسم  اقاتالسي تحديث 
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  الدراسة المسائية ادى الى زيادة اعداد الكادر االداري في الكلية وانعكس  منزيادة موارد الكلية
 على الجانب االداري والخدمي والعمراني في اقسام الكلية.

  ق ط الضعف:
 وفمي اغلمب األحيمان بصمورة متكمررة ولكمن ممن صمائيات ممن قبمل المراجمع يتم طلب العديد من اإلح

 .خالل العام الدراسي ةمن مر  أكثرعلمًا ان بعضها يتم طلبه  الجامعةدوائر مختلفة من الوزارة أو 
 .ال توجد إجراءات متخذة من قبل المراجع إلحصائيات تم إرسالها ضمن خطط الكلية أو الجامعة 
 باإلجابمممة عليهممما خمممالل أيمممام محمممدودة بمممالرغم ممممن قيقمممة وإلمممزام الكليمممات طلمممب إحصمممائيات مهممممة ود

 .عمل لسنوات مقبلة استراتيجيةأهميتها واحتوائها على معلومات تمثل 
 عدم وجود كادر اداري في سكرتارية القسم يؤثر في المتابعة االدارية لشؤون القسم. 
 مناسبةدورات تدريبية  عدم تلقي المنتسبين.  
 التنظممميم اإلداري وهيكليمممة العممممل ضممممن هيكليمممة التنظممميم  سمممبل تطمممويرالكليمممة فمممي  عمممدم اخمممذ رأي

للجامعممة حيممث يتطلممب فممي بعممض األحيممان اسممتحداث بعممض الوحممدات أو الشممعب التممي تلبممي عمممل 
 كلية معينة ذات خصوصية بعمل ما.

  إعطاء الصالحية للكلية بانتقاء الكوادر الكفوءة اإلدارية أو الفنية في التعيينعدم. 
  األوائل على األقسام. تعيين الخريجينعدم 
 لتمممدريب الكممموادر اإلداريمممة والفنيمممة والتدريسمممية فمممي مواقمممع وجامعمممات  صمممات الماليمممةتخصيضمممعل ال

 عالمية مرموقة وبشكل مستمر.
  (غمممة االنكليزيمممةلل, ا الحاسمممبات)عممدم ادخمممال المنتسمممبين )خصوصممما المممموظفين( فممي دورات تطممموير 

 الرتباطها بطبيعة عملها.
 
 الفبص:
 تحسن طرق المواصالت المؤدية الى الجامعة. 
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 المخ طب:
 .التحاق كوادر غير كفوءة سواء كانت إدارية أو فنية أو تدريسية إلى الكلية  
  انتقمممال عمممدد ممممن الكليمممات المممى مجممممع الجامعمممة ادى المممى زخمممم ممممروري كبيمممر اثنممماء اوقمممات المممدوام

 الرسمي.
  ممما يمؤدي المى تماخر  غيمر صمحيحة ةبصمور  ممع الجامعمةالطريق المؤدي الى الكلية في مجاكساء

 .االولى ةعن المحاضر  ةالطلب
  االنقطممماع المسمممتمر للتيمممار الكهربمممائي بمممدون وجمممود بمممدائل مناسمممبة يمممؤثر علمممى سمممير العممممل االداري

 .بالرغم من وجود مولدات الديزل التي تفتقد الى قلة الَكاز المخصص لها والفني في الكلية
 ت في الكلية.الشوارع والممرا عدم اكتمال اكساء 
  اندثار بعمض األجهمزة والمعمدات الخاصمة بمالمختبرات بسمبب الحممل الكبيمر عليهما ب ضمافة الدراسمة

صيصمات الماليمة عامما بعمد عمام ممما المسائية للكلية وتزايد اعداد الطلبة وبسبب التقشل وقلة التخ
 أدى الى ارباك العمل أحيانا في المختبرات. 

 
  م:لق   االتص  

والمرتبطممة بمموزارة التعلمميم العممالي  جامعممة ذي قممارهندسممة فممي اليعمممل القسممم ضمممن الهيكممل التنظيمممي لكليممة  
 كتروني للكليةلقع االمو والبحث العلمي. يمكن التواصل من خالل ال

http://eng.utq.edu.iq/  

http://eng.utq.edu.iq/
http://eng.utq.edu.iq/
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 الفصا الن   

 دهدافال   االستباتيجية
 
 :الق مستباتيجية أ ال :  2-1

 مراجعتهمما ممن خممالل اجتماعممات مجلمس القسممم واجتماعمات مجلممس الكليممةسمتراتيجية القسممم يمتم اأن 
باالعتماد على التوجيهات التي ترد إلى الكلية ممن خمالل عميد الكلية  يومعاون قساموالتي تضم رؤساء اال

 كليات ومساعدي رئيس الجامعة.اجتماعات مجلس الجامعة والذي يضم عمداء ال
األكمماديمي الهندسممي بالتوجيهممات التممي تممرد مممن مجلممس عمممداء الكليممات سممتراتيجيات العمممل اتعتمممد 

الهندسممية العراقيممة والمصممادق علممى توصممياته وقراراتممه مممن قبممل وزارة التعلمميم العممالي والبحممث العلمممي والممذي 
لعراقيممة لخصوصممية أعمممال هممذه الكليممات وفممق الممرؤى يهممتم بالجانممب العلمممي والتنظيمممي للكليممات الهندسممية ا

ممن قبمل الجهمات  تصمدر ية التي تطرم ضمن محاور أعمال المجلس والمذي يعتممد علمى توجيهماتالمستقبل
العليمما ومناقشممة الدراسممات والمقترحممات التممي تممرد مممن قبممل البممرامج العلميممة التممي تضمممها الكليممات الهندسممية 

 المختلفة.
 
يحدد التدريسي من خالل عرض خطة التعليم التي سيتبعها خالل الفصل أو السنة  م:ستباتجية التعليا -أ

 الدراسية حيث يقوم بما يلي:
  عممرض مفممردات المممنهج علممى الطلبممة مممع تحديممد السمماعات الدراسممية التممي تتناسممب مممع كممل موضمموع

مفمردات ة سيتم التطرق له خالل الفصل الدراسمي وااللتمزام بتطبيقمه قمدر المسمتطاع ممن أجمل تغطيم
 المقرر الدراسي حسب التوقيتات المشار إليها آنفا.

 .تحديد مواعيد تقديم الواجبات البيتية والمطالبة به بشكل منظم 
 ن الطالب من متابعة الدراسة بشكل منتظم.يلتمك االمتحانات الفجائية إجراء 
 ة.تحديد مواعيد االمتحانات الفصلية من خالل عرض التقويم الجامعي على الطلب 
 .تقديم شرم للطلبة عن كييية احتساب الدرجة التي سيحصل عليها خالل الفصل الدراسي 
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  تحديد الكتاب المنهجي والكتب المساعدة التي يمكن للطالب االسمتعانة بهما ممع العلمم بمان مفمردات
 م أهداف البرامج التعليمية.ئالمقرر الدراسي تم إعدادها لتال

  ت المقمممرر الدراسمممي ممممن خمممالل نتمممائج االسمممتبيان للسمممنوات داإجمممراء تعمممديالت عمممن كيييمممة شمممرم مفمممر
 السابقة لتحسين المنهج وأداء التدريسي والطالب.

  المسموم بها. %02إجراء التعديل السنوي على المنهاج بنسبة التتجاوز الم 
 
 شمدللتدريسي دور كبيمر فمي جعمل المقمرر الدراسمي والمحاضمرة التمي يؤديهما بشمكل ت إستباتجية التعلم: -ب

 :متعة من خالل الطالب إلى التعلم وتجعل عملية التعليم سهلة وسريعة وأكثر
 .تحفيز الطالب وإبراز القدرات الذاتية التي يمتلكها الطلبة 
  استخدام وسائل حديثة وعرض المحاضرة بشكل شيق ليعمل على جمذب انتبماه الطالمب إلمى الممادة

 ية التي يمكن فهمها من قبل الطلبة.ات العملبالتطبيقالعلمية من خالل رسوم توضيحية وربطها 
 .إشراك جميع الطلبة بالمناقشات المستمرة لجعل كافة الطلبة مشدودين في أجواء المحاضرة 
 .عدم التمييز بين الطلبة والطالبات عند إشراكهم في فقرات التعليم المختلفة 
 .جعل مجاميع العمل في المختبرات من كال الجنسين 
 يثة لتمكين الطالب من االطالع على األمور التي قد يصعب إيصمالها إيضام حدم وسائل استخدا

 بالكالم.
  استخدام اإللقاء المباشر ممن قبمل التدريسمي للمحاضمرة ممع فسمح مجمال للطلبمة للمناقشمات المتعلقمة

 بمادة المحاضرة.
 اني التمي يعم إلخفاقماتمتابعة درجات الطلبة من خالل أداءهم االمتحانات المختلفة للوقوف على ا

 منها بعض الطلبة ومحاولة تذليلها.
 .المحاسبة على الغياب لضمان انتظام العملية التعليمية 
  توطيد العالقة بين الطالب والتدريسي بحيث ال تكون مقتصرة على المحاضرة وكذلك توفير متسع

ة هما الطلبممقممد يممر بممن الوقمت للطلبمة لمراجعممة التدريسمي فمي أوقمات أخممرى لتوضميح أيمة إشمكاالت 
 من عدم فهم بعض األمور التي قد تظهر خالل دراسته.
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  العمل على تجنمب اسمتخدام أسملوب الحفمظ والتلقمين وإنمما يمتم التركيمز علمى تحفيمز القابليمة الذهنيمة
للطلبة بأسلوب الطمرم المناسمب للمحاضمرة واألمثلمة العمليمة التمي تعممل علمى زيمادة تركيمز الطالمب 

 وتوسيع مداركه.
 

 باتيجية البحث:تسا -جل
يقوم القسم بتسجيل البحوث المقدمة من تدريسي القسم بعد عرضها على اللجنة العلمية  محور التدري  :

 وإلقاء سيمنر من قبل الباحث يشرم من خالله خالصة ما سيقوم به. 
يين التدريسمم تقمموم اللجممان العلميممة بمماإلطالع علممى مسممتوى بحمموث التخممرج المقدمممة مممن قبممل محللور الطلبللة:

يد البحوث التي يمكمن إن تعلمن للطلبمة للمباشمرة بهما بحيمث يمتم انتقماء البحموث والتركيمز علمى البحموث لتحد
العملية والتي يمكن تطبيقها لخدمة المجتمع أو التي تستخدم أسلوب المحاكاة مع البمرامج االفتراضمية لحمل 

تقليممممدي وتعممممرض لطممممابع الوث ذات امشممماكل معينممممة وحسممممب االختصمممماص ومحاولممممة تقليمممل أو تجنممممب البحمممم
المشممماريع علمممى الطلبمممة ليمممتم تشمممكيل فمممرق عممممل ممممن طمممالبين أو أكثمممر وتوزيعهممما حسمممب خطمممة يعمممدها القسمممم 
 العلمي ومن ثم يتم المباشرة بتنفيذ البحث ضمن جدول أعمال يعتمدها التدريسي المشرف على البحث.

ة في القسم تم الشمروع بتسمهيل إرسمال لغرض تلبية االختصاصات الدقيقة في البرامج العلمي محور الق م:
ومنح إجازات دراسية للكوادر الفتية في الكلية وممن كمال الجنسمين للحصمول علمى شمهادات بعثات وزماالت 

لموجمودة خمارج عليا بالتخصصات الدقيقة لبرامج الكلية كما ساهمت الكلية فمي اسمتقطاب الكموادر العلميمة ا
 إعادة التعيين على مالك الكلية.العراق من خالل تسهيل ترويج معامالت 

 
 : أدهداف التعليمث  ي  2-2

 :أدهداف الق م
زمة لمستقبل مهني ناجح في مجال تصميم وتطبيق سين يتمتعون بالمهارات الفنية الالاعداد مهند .0

 الكهربائية وااللكترونيةوتوثيق وتشغيل وتحليل وتطوير واالشراف على االنظمة  وتصنيع واختبار
 في النهضة التنموية والعمرانية الشاملة في البلد. ةلغرض المساهم
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إعداد خريجين يجيدون مهارات اإلتصال الشفوي والكتابي وقادرين على المشاركة والتعاون  .0
 .التقدم في حياتهم العملية ومواصلة التطورات المهنيةكأعضاء فريق عمل ويملكون القدرة على 

العالمية في ورات التط على مواكبةتشجيعهم و عمل وتقاليد ال أخالق المهنة حث الخريجين على .5
 ومحاولة نقلها الى مجتمعهم وبما يسهم في تطور البلد. مجال اختصاصهم

والتطبيقية إلى كافة قطاعات ودوائر الدولة المساهمة في تقديم الخدمات واالستشارات العلمية  .4
 .الهندسي تعاون لية الالمكتب االستشاري وآ ذات العالقة والقطاع الخاص من خالل

المساهمة في نشر وتطوير المعرفة الهندسية ونقل أخر المستجدات في مجال الهندسة الكهربائية  .3
ل إقامة دورات التعليم المستمر وااللكترونية إلى المهندسين في حقول العمل المختلفة من خال
 وكذلك من خالل نشر البحوث العلمية في المجاالت المختصة.

 .جدات في مجال الهندسةالمست رطوير المعرفة الهندسية ونقل آخوت نشر المشاركة في .0
 

 رس لة الق م:ث لن   2-3
 تتبلور رسالة قسم الهندسة الكهربائية وااللكترونية في التالي:

  للمعايير الوطنية وإعتماد برامج التعليم مية مختلفة وعالية الجودة مطابقة يبرامج اكادتقديم
 .الهندسي في العراق

 وقادرين على المنافسة محليا  البلدندسين بكفاءات عالية تخدم النهضة الشاملة في ج مهتخري
 ودوليا.

 كهربائية وااللكترونية.تقديم االستشارات والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الهندسة ال 
 
 :ية  الج معة  ه  م  رس لة الكل تج  لق م الهندسة الكهبب ئية  االلكتب  يةالدهداف التعليمية  2-4

وتمم إعمداد  والجامعمة الكليمةو مفردات المناهج الدراسية تم إعدادها لتتالءم مع أهداف ورسمالة القسمم 
وضممن تخصمص القسمم  رصمينة وبماالخص جامعمة بغمدادالمناهج باالعتماد على مناهج كليمات وجامعمات 
 وحسب ساعات الدراسة النظرية والعملية المعتمدة.
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 رسالة الكلية
 لق ماأدهداف 

1 2 3 4 5 6 

والتقدم العمل على توفير المالكات الهندسية لسد حاجة البلد بما ينسجم التعليم: 
 الحاصل في عملية إعادة األعمار والتنمية االقتصادية.

 
 

   
 
 

 

التي من شانها  يقية وتقديم االستشارات الهندسيةأجراء الدراسات والبحوث التطبالبحث: 
  تنمية وإعادة األعمار.ساسية التي يواجهها المجتمع كالألمعالجة المشاكل ا

    
  

 

بالكوادر التدريسية من خالل االهتمام بتطوير الدراسات العليا وفق رفد البلد القيادة: 
العمل على توفير االختصاصات الدقيقة بما  .مقاييس الجودة واالعتماد األكاديمي

  تكنولوجي والصناعي.لينسجم مع التطور الحاصل في المجال ا
    

  

المممدورات التدريبيمممة والنمممدوات للقطممماع قاممممة تطممموير المجتممممع ممممن خمممالل إخدممممة المجتممممع: 
 الحكومي والخاص بأتباع األساليب العلمية الحديثة.

    
  

 
 تحليا سوات 2-5

 : ق ط القوة
  رصمينة مثمل  ومحلية ةوتجارب كليات عالمي مناهجالقسم من خالل االستفادة من  مناهجتم إعداد

وانتقمماء ممما يناسممب حاجممة المجتمممع مممن المفممردات وجامعممة بغممداد الجامعممات البريطانيممة واألمريكيممة 
 العلمية والتخصصات التي تحقق أهداف القسم ومواصفات الخريج.

  تخمريج مهندسمين بكفماءات عاليمة تخمدم أهداف القسم وضعت لتواكمب متطلبمات العصمر المتضممن
 درين على المنافسة محليا ودوليا.قاالعزيز و  ي بلدنافالنهضة الشاملة 

  بالرغم من حداثة القسم إال أنمه سماهم فمي فمتح دورات تخصصمية لخدممة المجتممع ومواكبمة التطمور
العلمي السمريع إضمافة إلمى قيمام الكليمة ب قاممة نمدوات علميمة تخصصمية فمي كافمة مجماالت البمرامج 

 وممثلين من دوائر الدولة.  الجامعة العلمية وبحضور متخصصين من داخل وخارج
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  تممممدعيم الجانممممب العلمممممي مممممن خممممالل اسممممتقطاب العناصممممر الكفممممؤة للعمممممل كمحاضممممرين فممممي القسممممم
 الحديثة. اتوباالختصاص

 .االستفادة من خبرات االساتذة المبتعثين 
 وزارة التعلممميم العمممالي  فمممي ضممممن برنمممامج التصمممني  الممموطني مميمممز صمممني حصمممول القسمممم علمممى ت

مما اثر ايجابا على اداء كادر القسم وحصمول القسمم علمى كتماب شمكر ممن رئاسمة  لميعوالبحث ال
 جامعة ذي قار.

 : ق ط الضعف
 دراستهم خارج القطر واالستعانة  إلكمالتدريسيين  (5قسم نتيجة لسفر )في ال ادر التدريسيقلة الك

يمذ بعمض األهمداف فاثر على العديد من األنشطة التي تساهم في تطموير وتنبمحاضرين خارجيين 
 المرجوة.

  قسم يحد من التوسع في األهداف.العدم وجود دراسات عليا في 
 :الفبص
 عمليممة البنمماء  العمممل علممى عممودة الكفمماءات العلميممة المغتربممة مممن اجممل نقممل الخبممرة والمسمماهمة فممي

 والتقدم.
  ة في تحقيق األهداف.المساهم والقادرة علىتعيين الكفاءات العلمية الشابة 
 طب: المخ
  كثمممرت ايمممام العطمممل ممممما يمممؤثر علمممى تنفيمممذ البمممرامج والخطمممط التدريسمممية والعلميمممة وبالتمممالي ضمممعل

 المخرجات وعدم تحقيقها لكل اهداف القسم.
  مما يؤدي الى االعتماد بشكل كبير علمى مولمدات المديزل والتمي  الكهربائيكثرت انقطاعات التيار

علممى سممير العمليممة التعليميممة. سملبي ريثلهمما تممأ ن تشمكل عبممأ مممالي كبيممر علممى الكليمة وبالنتيجممة يكممو 
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 الفصا الن لث
 الطلبة

 :القبو  3-1
وزارة التعلممميم العمممالي يحمممدد القسمممم خطمممة قبمممول العمممام الدراسمممي القمممادم ممممن خمممالل اسمممتمارات ترسممملها 

 والبحث العلمي فيتم من خاللها تحديد الطاقة االستيعابية للكليات وتحديد خطط القبول المستقبلية.
خطممة القبممول إلممى دائممرة القبممول المركممزي فممي وزارة التعلمميم وهممي الجهممة المركزيممة التممي تعمممل  سمملر ت

هممد والكليممات التقنيممة التابعممة لهيئممة التعلمميم علممى توزيممع الطلبممة علممى الكليممات فممي الجامعممات العراقيممة والمعا
لنهممائي للصممل السممادف اطلبممة باألسمماف علمممى معممدل االمتحممان المموزاري لالتقنممي. يعتمممد التوزيممع المركممزي ل

فمممة )العلممممي، األدبمممي، التجممماري، الصمممناعي( وتحمممدد كمممل كليمممة مواصمممفات الطلبمممة اإلعمممدادي بفروعمممه المختل
 .المؤهلين للقبول بأقسامها المختلفة

 :مل التاليةتقوم دائرة القبول المركزي بعملية توزيع الطلبة باالعتماد على العوا
  الكليات الل تحديد أعداد الطلبة التي تستوعبهاخاعتماد خطط الجامعات التي وردتها من 
 .مجموع الدرجات للطلبة المتقدمين 
 اختيار الطلبة 
  عممداد الطلبممة التممي سممتذكر الحقمما نالحممظ يشمممل القبممول الممذكور واإلنمماث بممدون اسممتثناء ومممن خممالل أ

 تقارب في أعداد الطلبة الذكور وأعداد الطلبة اإلناث.
 ألقسام العلمية حسب اختيارهم لى ابة المقبولين ومن ثم توزيعهم علتتولى الكلية عملية تسجيل الط

 مجموع درجاتهم.مع 
 

 :أسلوب تقييم الطلبة 3-2
فمي الكليمة يتطلمب منمه اجتيماز العديمد ممن االمتحانمات  راسة التي يقضميها الطالمبخالل سنوات الد

ادة بكممالوريوف علمموم فممي هالتممي تنقلممه مممن سممنة دراسممية إلممى أخممرى والتممي تنتهممي بتخرجممه وحصمموله علممى شمم
 الهندسة. يتم تقييم الطالب من خالل: 
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  :أ ال: الدراسة النظبية  العملية
يممتم عممرض مفممردات المممنهج للطلبممة فممي بدايممة الفصممل الدراسممي مممن قبممل مممدرف المممادة مممع جممدول 

التمي سميتم  خاألعمال األسبوعية التي سيتم من خاللها تغطية المنهج الدراسي حيث يثبت التدريسي التواري
ه الطلبمة بمأداء خاللها إجمراء التوضميح والشمرم لمفمردات الممنهج وتحديمد األيمام التمي سميتم ممن خاللهما توجيم

واجبات بيتية مع تحديمد أيمام االمتحانمات اليوميمة لتعمزز ممن متابعمة الطلبمة خمالل الفتمرة الدراسمية. كمما يمتم 
 خالل عرض التقويم الجامعي للطلبة.  نإعالم الطلبة بمواعيد امتحانات الفصلية والنهائية م

 الدراسة يتم تقييم الطلبة من خالل:خالل فترة دراسة الطلبة في البرنامج العلمي خالل سنوات 
 .إجراء امتحانات يومية 
 .استجابة الطلبة من خالل المشاركة الفعلية في المحاضرة 
 .متابعة تقديم الواجبات البيتية 
 يامتحانات الفصل األول والثان. 

 أو %32أو مممن  %42اإلجمراءات الممذكورة أعمماله يجممع الطلبمة درجممة تقيميم للسمعي السممنوي ويحسمب ممن 
حسمممب طبيعمممة الممممادة وتعمممرض المممدرجات علمممى الطلبمممة قبمممل امتحانمممات نهايمممة السمممنة وتسممملم إلمممى  %02ممممن 

 . االمتحانيةاللجان 
  لطالمممب لتصمممبح الدرجمممة لإجمممراء االمتحانمممات النهائيمممة وتجممممع درجمممة االمتحمممان ممممع السمممعي السمممنوي

 %022الكلية من 
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 امتح ن  ه ية ال نة الدراسية:
ترميزهما ورفممع ف الممادة بعممد ر يجمري امتحمان الطلبممة حسمب جممداول امتحانيمة وبممدفاتر مختوممة تسمملم إلمى مممد

يحها مممن قبممل التدريسممي وتعمماد إلممى اللجنممة االمتحانيممة. فتقمموم اللجنممة حزاويممة األسممماء مممن الممدفاتر ليممتم تصمم
بجمممع درجممة السممعي مممع درجممة االمتحممان النهممائي وتعممرض النتممائج علممى مجممالس األقسممام ومممن ثممم مجممالس 

 وكما يلي: قييم لكل مادةتالكليات لمناقشتها ومن ثم تعلن على الطلبة حسب ال
 

 التقديب الدرجة
 امتياز 09-199
 جيد جدا 09-00
 جيد 09-00
 متوسط 69-60
 مقبول 59-50
 ضعي  59 دون 

 :ث  ي : التدريب الصيف 
ممممن ضممممن متطلبمممات الدراسمممة همممي اجتيممماز الطلبمممة فتمممرة التمممدريب الصممميفي فمممي إحمممدى المممدوائر أو 

رة الطلبمة ليكمون بمحمك مباشمر ممع الحيماة العمليمة حيمث يمتم ر مهمايتطمو  هماالشركات التخصصية التي يمكن
انتقمماء أممماكن تممدريب مناسممبة لممتالءم تخصصممات الكليممة ويعتبممر التممدريب الصمميفي متطلممب أساسممي النتقممال 
الطلبة الناجح من الصل الثالمث إلمى الصمل الرابمع وبخالفمه فانمه يتوجمب علمى الطلبمة التمدريب فمي السمنة 

 إلى الصل الرابع.قاله تن انالقادمة ليضم
 

 : : مشب ع التخبجث لن 
يعتبر مشروع التخرج إحد المتطلبات الالزم تلبيتها خالل السنة األخيرة من الدراسة ويتوجمب علمى 
الطلبة إكماله ومناقشته والنجمام بمه ممن المدور األول وإال فانمه سيضمطر إلمى إعمادة السمنة الدراسمية لتغطيمة 
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تضممم عممددا مممن أعضمماء  بالشممكل األمثممل. يممتم مناقشممة الطلبممة مممن قبممل لجممان هالمشممروع الهندسممي واسممتكمال
 خصص كل مشروع.توحسب  التدريسيةالهيئة 

  
  :التوجيه  النصح 3-3

يتطلب من التدريسي االهتمام بأداء ومستوى الطلبة من خالل المراقبة المستمرة ألدائهم سواء ممن 
لية. محاضرات أو من خمالل االمتحانمات اليوميمة أو الفصملخالل المشاركات الفعلية في المناقشات خالل ا

إجممراءات المتابعممة تبممدأ بتوجيممه الطلبممة المتلكئممين والوقمموف علممى مشمماكلهم العلميممة ومحاولممة تممذليلها لغممرض 
 تحسمين األداء بالشمكل األمثممل ممن خممالل توجيمه الطلبممة وإشمعارهم بممدورهم فمي العمليممة التعليميمة وان الطلبممة

 إنجاحها أو فشلها أو تحسينها.في  كبير دورلهم  التعليمية وفي العملية  مالعنصر المههم 
إضممافة إلممى دور التدريسممي فممي هممذا المجممال فقممد تممم تكليمم  الهيئممة التدريسممية فممي األقسممام العلميممة 
لتأدية دور المرشد التربوي للوقوف على مشماكل الطلبمة بكافمة أشمكالها وتمذليل التمي يمكمن معالجتهما وسميتم 

ن قبمل المرشمد التربموي ومتابعمة حالمة الطمالب بشمكل دفتر خاص لكل طلب يتم من خالله متابعته مم دإعدا
المشمماكل التممي يعمماني منهمما الطلبممة خممالل فتممرة الدراسممة والتممي قممد تتجمماوز إمكانيممة تممذليلها مممن قبممل  سممتمر.م

علمى عممادة الكليمة  كالمرشد التربوي تعرض مباشرة من قبل الطلبمة إلمى مقمرر القسمم أو رئميس القسمم وكمذل
المعاونين للوقوف عليهما وخصوصما إذا كانمت مشماكل تعليميمة تتعلمق بتمدريس ممادة  متمثلة بعميد الكلية أو

 معينة أو غيرها.
يتم تقديم هدايا للطلبة األوائل على المراحل في بداية كمل موسمم دراسمي لتكمون حمافزا لبقيمة الطلبمة 

ض المستلزمات التي لطلبة األقسام الداخلية من خالل تامين بع ةكما يتم في الكلية تقديم مساعدات بسيط
 تعينهم في معيشتهم في القسم الداخلي.

 
 : س ئا الحصو  على الشه دة 3-4

  يتم الحصول على شهادة بكالوريوف هندسة بعد اجتياز االختبارات النظرية والعمليمة وحسمب عمدد
ل ممدة ب النجام في الصفوف األربعة خاللالوحدات والساعات األسبوعية حيث يتوجب على الطا
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. تسملم نتمائج االمتحانمات النهائيمة للطلبمة ممن قبمل اللجمان االمتحانيمة ة سنوات على اقل تقمديرأربع
 .%32في البرامج العلمية. وتكون الحدود الدنيا للنجام 

  تقييممات لودرجمة الفصمل األول والثماني وا %02تكون درجمة االمتحمان النهمائي للممواد النظريمة ممن
 .%42األخرى خالل فترة الدراسة 

  ودرجمة  %32تكون درجة االمتحان النهائي للمواد النظرية والتي يحتموي منهجهما ممواد عمليمة ممن
 .%32الفصل األول والثاني والتقييمات خالل فترة الدراسة 

  قييمممات تودرجممة الفصممل األول والثمماني وال %42تكممون درجممة االمتحممان النهممائي للمممواد العمليممة مممن
 .%02خالل فترة الدراسة 

 لممب أن ينجممز فتممرة تممدريب صمميفي فممي إحممدى الممدوائر أو المصممانع أو الشممركات للتممدريب علممى الطا
الرابمع ويمتم تقييمممه و يموم خمالل العطلمة الصممييية بمين الصمل الثالمث  52وحسمب االختصماص ممدة 

اسمتمارة التقيميم التمي  ىمن قبمل لجنمة التمدريب الصميفي ممن خمالل زيمارات دوريمة مفاجئمة إضمافة إلم
 الجهة المدربة. يتم ملئها من قبل

  ومن متطلبات منح شهادة البكالوريوف قيام الطالب بتقديم مشروع تخرج هندسي خالل دراسته في
ر متعممددة لمتابعممة إنجمماز فقممرات المشممروع ويجممري االصممل الرابممع علممى أن يممتم تقممديم حلقممات سمممن

م الكلمي كمما تم احتساب التقييصصة في القسم العلمي ويخامتحان نهائي للطالب من قبل لجنة مت
 :يلي
 .تقييم األستاذ المشرف على المشروع 42%
 .تقييم للسمنر المقدم من قبل الطالب الخاص بالمشروع من قبل اللجنة 02%
 تقييم لجنة االمتحان النهائي. 42%

 عمدد الوحمدات  إن احتساب معدل أي صمل يمتم ممن خمالل احتسماب درجمة كمل درف مضمروبا فمي
وتقسممم علممى عممدد الوحممدات الخاصممة بكممل صممل. ويحتسممب معممدل الطالممب وتجمممع كافممة الممدرجات 

 النهائي من خالل احتساب معدالت الصفوف األربعة وكما يلي:
 02% للصل األول 
 02% للصل الثاني 
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 52% للصل الثالث 
 42% للصل الرابع 

  لى اال حا االمب بينم  دهو فصل  ف  عة  البا ةالمبحلف    ظ م الدراسة ف  الق م دهو  ظ م سنوي 
.  يتم حيث ان الدراسة ف  الق م ف  طور التحويا الى الفصل  تدريجي    الن لنة   الن  ية  

إصدار أ امب ج معية   لتخبج للد ر ال   ف  شهب تموز  للد ر الن    ف  شهب تشبين 
ال  .
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 لكتب  يةأعداد الطلبة لق م الهندسة الكهبب ئية  اال : 1-3جد   

 
  الخ رجية ف  تصميم  تنفيذ الببامج:الداخلية استخدام الكلية للمع ييب  3-5

  ممممؤهالت الطلبمممة المقبمممولين فمممي القسمممم تتحمممدد ضممممن خطمممة القبمممول المركزيمممة والتمممي تلمممزم أن يكمممون
الطالب من خريج الدراسية اإلعدادية القسم العلمي والمعدل الذي يؤهله يتحدد ضمن خطة القبمول 

 التقديم للكلية.والطاقة االستيعابية للكلية ورغبة الطلبة في 
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8002-8002 88 82 34 - - - - - - - - - 34 

8002-8020 20 80 40 82 80 32 - - - - - - 12 

8020-8022 21 82 41 28 44 34 82 22 30 - - - 288 

8022-8028 83 42 44 82 48 10 23 48 31 82 22 30 802 

8028-8024 34 37 71 82 82 41 81 48 42 22 48 34 882 

8024-8023 82 84 31 48 48 13 82 44 12 84 43 42 840 

8023-8024 21 22 41 22 81 33 48 43 11 84 44 42 803 

8024-8021 24 21 82 21 24 42 21 83 32 40 40 10 212 

8021-8021 8 24 21 28 83 41 24 81 32 21 80 41 242 

8021-8022 82 21 42 8 24 24 24 83 41 24 81 38 248 

8022-8022 81 83 42 20 24 84 3 22 24 24 81 38 244 
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 ق المعمممايير التمممي تعتممممدها الكليمممات الهندسمممية والتمممي تعتممممد علمممى مفمممردات المنممماهج تمممم إعمممدادها وفممم
موصفات خريج الكليات الهندسية بان تكون عدد وحدات المقررات الدراسية خالل سنوات الدراسمة 

 5342 وحدة تعطى ممن خمالل 156وحدة وقد صمم منهج القسم ليشمل  002-042تتراوم بين 
دراسممية وفممق التطممورات التممي يشممهدها العممالم فممي مجممال سمماعة دراسممية. كممما يممتم تحممديث المقممررات ال

 االختصاص.
  اضممية تواكممب العمليممة التعليميممة اسممتخدام الوسممائل الحديثممة مممن بممرامج محاكمماة لتصممميم التجممارب افتر

الدراسي عند  الستخدامها كوسيلة لعرض المقرر (Data Show)على الحاسبات وأجهزة العرض 
 الحاجة.

  ت الصممناعية فممي المحافظممة مممن اجممل اطممالع الطلبممة علممى علميممة للمنشمم م القسممم بعمممل زيممارات يقممو
العممممل فممممي المؤسسممممات والمنشممم ت ومشمممماهدة دور المهنممممدف بعممممد تخرجمممه فممممي إدارة وإدامممممة العمممممل 

 واإلنتاج. 
 
 :التعلم   ت ئجه 3-6

شخصمميته وتكممون  سممنوات الدراسممة تعمممل علممى تنميممةل إن عمليممة الممتعلم التممي يمممر بهمما الطلبممة خممال
ية تربوية وتعليمية في آن واحد حيث نالحظ التغيرات التي تطرأ على الطلبة منذ دخوله للكليمة ولحمين عمل

ه العمام والتمي تنتهمي إلمى مهنمدف يمكمن االعتمماد عليمه والوثمموق ءتخرجمه منهما ممن خمالل تقمويم سملوكه وأدا
 بقدراته.

جسمور العالقممة التمي تممربط  ريسممي وممن خممالل تمدرج الطلبممة فمي الدراسممة إلمى بنمماءيسمعى الكمادر التد
خالل تقديم النصح والتوجيمه  من بينهم حيث تكون عالقة بين الطلبة واألستاذ خالل التعليم وعالقة تربوية

وسميه وعالقة توجيه وإرشاد من خالل المرشد التربوي وعالقة زمالة في العممل لتهيئتمه فمي التعاممل ممع مرؤ 
 ركات أو الدوائر.عند تخرجه والتحاقه ب حدى المؤسسات أو الش

 
 : واتج مخبج ت التعلم 3-0
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التعلم عملية تتضمافر فيهما جهمود التدريسميين وجهمود الطلبمة وبرعايمة وإسمناد إدارة الكليمة والوحمدات 
ات تتمثمل ممن خمالل العاملة بها للخروج بنتائج تليمق بمقمدار الجهمد المبمذول ممن قبمل الجميمع. همذه المخرجم

ية السنة الدراسية والتي يمتم ممن خاللهما انتقمال الطلبمة إلمى الصمل التمالي أو نتائج الطلبة في امتحانات نها
تخرجه لالنتقال إلى العممل الميمداني فمي المعاممل أو المدوائر أو القطماع الخماص. قمد يتخلمل بعمض الطلبمة 

سممح حيمث سميتم إجمراء امتحانمات المدور الثماني التمي ست في االنتقال إلى المراحل التالية ممع بماقي زمالئهمم
للطلبممة االنتقممال إلممى المراحممل التاليممة. علممى الممرغم مممن هممذه اإلجممراءات فقممد تحصممل حالممة فشممل للطلبممة مممن 
تحقيمممق نتمممائج جيمممدة فمممي امتحانمممات المممدور الثممماني وبالتمممالي سممميبقى الطالمممب فمممي صمممفه وحسمممب التعليممممات 

 والضوابط.
أهمداف ورسمالة الكليمة.  خريج مهندسمين ضممن المواصمفات التمي تمم تثبيتهما فميالناتج النهائي هو ت

حيممث تتكلممل جهممود الجميممع للحصممول علممى أفضممل منممتج مممن خممالل تحقيممق المعممايير التممي اعتمممدتها الكليممة 
لتمكين الخريج من تغطية كل مفردات المقررات الدراسية للدراسة النظرية والعملية ومواكبمة الحركمة العلميمة 

 ل التحاقه بالعمل في القطاعات المختلفة.خال
 
 :أي الطلبةر  3-0

م إجممممراء اسممممتبيان للطلبممممة للوقمممموف علممممى أداء سممممير العمليممممة التعليميممممة واالطممممالع علممممى رأي الطلبممممة يممممت
لالستفادة منها في تقييم األداء ووضع الخطط والبرامج المناسبة تتم دراسة نتائج االسمتبيان المختلفمة حيمث 

 ما يلي: هاخالليصاغ من 
  رات الدراسية وحسب اآللية المتبعة في هذا الجانب.دراسة إمكانية إجراء تعديالت في المقر 
 .توجيه الكادر التدريسي عند تشخيص ضعل في العملية التدريسية وليس بسبب المقرر الدراسي 

 
  تحليا سوات 3-0

  : ق ط القوة
 هدها العالم يسمتقطب العديمد ممن الطلبمة تخصص القسم ونتيجة للثورة التكنولوجية التي يش

 ونوا مهندسين ويعملوا في االختصاصات الهندسية.الراغبين بان يك
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  كفممماءة المهنمممدف الخمممريج ممممن خمممالل االنطباعمممات التمممي تمممرد إلمممى الكليمممة شمممجع العديمممد إلمممى
 التقديم إلى أقسام الكلية.

 ن خممالل القاعممات الدراسممية مين جممو مالئممم للدراسممة والممتعلم مممأالبنيممة التحتيممة للقسممم جيممدة لتمم
 العلمية باإلضافة إلى توفر وسائل تعليمية حديثة. والمختبرات الحديثة والمكتبة

  ومن العناصر الشابة. كفؤةوجود كوادر تدريسية 
 .جدية الطلبة في التعامل مع المحاضرات وكذلك حضورهم الجيد 
  الدراسممية كممما يممتم إقامممة يحممرص القسممم علممى إقامممة سممفرات علميممة وترفيهيممة خممالل السممنة

 ت تخرج لطلبة الصل الرابع.حفالت استقبال للطلبة الجدد وحفال
 .استحداث وحدة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 
 .استحداث وحدة متابعة الخريجين والسعي لتأمين فرص عمل لهم 
 .افتتام قسم داخلي خاص لطالب كلية الهندسة 
  مثل توفير نادي طالبي يقدم خدمات جيدة.توفير خدمات ترفيهية جيدة للطالب 
 ي الكلية.وجود مكتبة جيدة ف 
 .توفر خدمات طباعة واستنساخ 
 .توفير مقاعد دراسية حديثة لبعض قاعات القسم 
  السبورات واجهزة( صيانة الوسائل التعليمية في القسمData show.) 
 : ق ط الضعف
  القبول بدون رغبة في الدراسة الهندسمية عنمد المبعض ويمتم قبمولهم بسمبب مجمموع درجماتهم

ممممما دفمممع بعضمممهم للتحويمممل المممى  ع الكليمممات الطبيمممة بفروعهممماإلمممى مجمممامي تمممؤهلهمالتمممي ال 
 .الدراسة الموازية او الكليات االهلية او المعاهد الطبية لكون التعيين فيها مركزي سنوياً 

 سي والوظيفي في القسم يحتم تكليفهم بنصاب عالي نسبيا وهذا ما يجعل قلة الكادر التدري
 الجوانب العلمية. أوقات فراغهم ويحد من إمكانية تطوير بعض

  التغيممر المسممتمر فممي التعليمممات والقمموانين التممي تخممص الطلبممة تربممك العمليممة التعليمممة وتحممد
 ية الطالب أثناء الدراسة. من تخطيط األقسام في توفير المستلزمات ال بل حتى تربك ذهن
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 .عدم وجود قاعة للمطالعة 
 .عدم توفر مكتبة خاصة بالقسم 
  عممات الدراسممية ادى الممى حممدوث صممدى مممما يقلممل مممن القيمممة للقاالتصممميم الغيممر مناسممب

 العلمية للمحاضرة.
  يممممؤثر علممممى سممممير  لألجهممممزة التبريممممد والصمممموت العممممالي لمنظومممممةالتصممممميم الغيممممر مناسممممب

 المحاضرات.
  :الفبص

 .العمل على وضع سياقات وتعليمات ثابتة وإلغاء جميع االستثناءات 
 .افتتام قسم داخلي جديد وكبير للطالبات 
  اعتممممماد درجممممات مفاضمممملة عاليممممة عنممممد القبممممول فممممي الدراسممممات الهندسممممية فممممي مممممواد ) اللغممممة

االعتبمار الجممنس عنمد القبممول فممي االنكليزيمة، الرياضمميات، والفيزيماء ( وكممذلك األخمذ بنظممر 
 كل تخصص من التخصصات الجامعية.

 لبممة ودون تعيممين الخممريجين األوائممل الثالثممة لكممل قسممم ليكممون ذلممك حممافزا للمنافسممة بممين الط
الحاجممة إلممى أوامممر وزاريممة بممالتعيين وإنممما تعطممى الصممالحيات للكليممة وعممن طريممق الجامعممة 

 وبالتنسيق مع الوزارة.
  بالمنحمممة الماليمممة الممنوحمممة لهمممم ممممن وزارة التعلممميم العمممالي وهمممذا مممما سممميعزز شممممول الطلبمممة

لعلمممي ويخفممل انممدفاع الطلبممة للممتعلم وحممافز علممى االلتممزام بالممدوام والجديممة فممي التحصمميل ا
 .العبء المادي عن كاهل عوائلهم

  :المخ طب
كات حتمى بالنسمبة يعاني الطلبة الخريجين من اإلحباط بسبب قلة فرص التعين أو العمل في الشمر 

للطلبمممة المتفممموقين وهمممذا مممما يجعمممل الطالمممب يمممدرف بمممدون همممدف وبمممدون الشمممعور بجمممدوى التنمممافس ممممن اجمممل 
 مستقبل أفضل.
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 الفصا البا   

 دهج المن 

 من دهج المباحا الدراسية الربعة 1-4

 الجدا   المبينه أد  ه تبين المن دهج المعتمدة  لجمي  المباحا الدراسية 

 المقبرات الدراسية للمبحلة ال لى 4-1جد   

 ا
 ل
الت

 

 الم دة: الفصا الدراس  الن    الم دة: الفصا الدراس  اال   البمز

 ال  ع ت الدراسية  الوحدات
ا الدراس  الفص

 ال  
الفصا الدراس  

 الن   

ات
وحد

د ال
عد

ي   ب
 ظ

ق  
طبي
ت

مل  
ع

ي   ب
 ظ

ق  
طبي
ت

مل  
ع

 

1 EG101  البي ضي تI  البي ضي تII 3 1 - 3 1 - 6 
2 EE107 أسس الهندسة الكهبب ئية I  أسس الهندسة الكهبب ئية II  3 1 - 3 1 - 6 
3 EE108 إلكتب  يك الح لة الصلبة I ك الح لة الصلبةإلكتب  ي II 2 1 - 2 1 - 4 
4 EE104 مب دئ الهندسة الميك  يكية I   الميك  يكيةمب دئ الهندسة II  2 - 1 2 - 1 5 
5 EE105  البسم الهندس  I   البسم الهندس  II  - 1 2 - 1 2 2 
6 EE106 مختبب الهندسة الكهبب ئيةI  مختبب الهندسة الكهبب ئيةII  - 1 2 - 1 2 2 
0 EG102 مب دئ علوم الح سب تI  مب دئ علوم الح سب تII  2 1 2 2 1 2 6 
0 EG103  4 - - 2 - - 2 اللغة اال كليزية  العببيةاللغة 
0 EE109 التقني ت البقميةI  التقني ت البقميةII  2 - 1 2 - 1 5 
19 EE110 الورش الهندسيةI  الورش الهندسيةII  - - 2 - - 2 2 

 42 19 19 6 19 6 16 المجموع
 32 32 عدد ال  ع ت السبوعية
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  للمبحلة الن  يةالمقبرات الدراسية  4 -2جد   
 

 
 

                 
 
 
 
 
 
 

 ا
 ل
الت

 

 
 
 
 البمز

 
 الم دة: الفصا الدراس  الن    الدراس  اال   الفصاالم دة: 

 ال  ع ت الدراسية  الوحدات
الفصا الدراس  

 ال  
الفصا الدراس  

 الن   

ات
وحد

د ال
عد

ي   ب
  ظ

ق 
طبي
ت

مل  
ع

ي   ب
 ظ

ق  
طبي
ت

مل  
ع

 

1 EG201  البي ضي تIII  البي ضي تIV 3 1 - 3 1 - 6 
2 EE208 الد ائب الكهبب ئيةI الد ائب الكهبب ئيةII 3 - - 3 - - 6 
3 EE207  الكتب  يكI  الكتب  يكII 3 1 - 2 1 - 4 
4 EE204  المك ئن الكهبب ئيةI  المك ئن الكهبب ئيةII 2 1 - 2 1 - 4 
5 EE205  2 - 1 1 - 1 1 - العدديةالطبق 

6 EE206  ظبية المج الت 
 Iالكهب مغن طي ية

 ظبية المج الت 
 II 2 1 - 2 1 - 4الكهب مغن طي ية

0 EE209 4 4 2 - 4 2 - مختبب الهندسة الكهبب ئية مختبب الهندسة الكهبب ئية 
0 EG203 2 - - 1 - - 1 مب دئ الديمقباطية  حقوق اإل   ن 
0 EG202 ببمجة الح سب تI ببمجة الح سب تII 1 1 2 1 1 2 4 

 30 0 6 16 6 0 16  المجموع
 39 39  عدد ال  ع ت السبوعية
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 للمبحلة الن لنةالمقبرات الدراسية  4-3جد   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ا
 ل
الت

 

 ن   لالم دة: الفصا الدراس  ا الدراس  اال   الفصاالم دة:  البمز

 ال  ع ت الدراسية  الوحدات
الفصا الدراس  

 ال  
الفصا الدراس  

دد  الن   
ع

ات
وحد

ال
ي   ب
 ظ

ق  
طبي
ت

مل  
ع

ي   ب
 ظ

ق  
طبي
ت

مل  
ع

 

1 EE301 الهوائي ت  اإل تش رI   الهوائي ت  اإل تش رII 3 - - 3 - - 6 
2 EE302  اإللكتب  يكIII  اإللكتب  يكIV 3 1 - 3 1 - 6 
3 EE303  تحليا  ظمI تحليا  ظم II   2 1 - 2 1 - 4 
4 EE304  القدرة الكهبب ئيةI  القدرة الكهبب ئيةII 2 1 - 2 1 - 4 
5 EE305  المك ئن الكهبب ئيةIII  المك ئن الكهبب ئيةIV 2 1 - 2 1 - 4 
6 EE306 اإلتص الت  الضوض ءI اإلتص الت  الضوض ءII 3 1 - 3 1 - 6 
0 EE307 اإللكتب  يك  المك ئن مختببI مختبب اإللكتب  يك  المك ئنII - 2 4 - 2 4 4 
0 EE308 2 - - - - 1 2 - معم رية الح سبة   ظم التشغيا 
0 EE309 -  2  1 2  - - اقتص د دهندس 

 30 4 8 10 4 8 17 المجموع
 29 29 عدد ال  ع ت السبوعية



 

 

  

 

30 

 

 
 البا عة ةللمبحلالمقبرات الدراسية  4-4جد   

 

 ا
 ل
الت

 

 الم دة البمز

 ال  ع ت الدراسية  الوحدات
 الفصا الدراس  الن    الفصا الدراس  ال  

دد 
ع

ات
وحد

ال
ي   ب

 ظ
ق  
طبي
ت

مل  
ع

ي   ب
 ظ

ق  
طبي
ت

مل  
ع

 

1 EE407 6 - - 3 - - 3 ال يطبة 
2 EE402  4 2 - 1 2 - 1 المشب ع الهندس 
3 EE403  الكتب  يكIII  3 - - 3 - - 6 
4 EE404 اإلتص الت II  3 1 - 3 1 - 6 
5 EE405 4 - 1 2 - 1 2 القدرة المتقدمة 
6 EE406   4 - - 2 - - 2  الكتب  يك القدرةالمك ئن 
0 EE407 4 - 1 2 - 1 2 مع لج ت دقيقة 

0 EE408  مختبب اإللكتب  يك  ال يطبة  المك ئن
  الكتب  يك القدرة

- - 6 - - 6 6 

 30 0 3 16 0 3 16 المجموع
 20 20 عدد ال  ع ت السبوعية
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خالصمة عمدد السماعات  3-4من خالل مفردات المناهج للقسم ولكافة الصفوف نبين في الجمدول 

الدراسية وعدد الوحدات حيث تبين الخالصة التمزام القسمم بالنسمب الخاصمة بمتطلبمات الدراسمة فمي الكليمات 
 الهندسية.

   ع ت الدراسية لكا منهج لك فة المباحا الدراسيةلا د: عد5-4جد   
 نوع الساعة الدراسية

 
الصل 
 األول

الصل 
 الثاني

الصل 
 الثالث

الصل 
 الرابع

 المجموع

 65 16 10 16 16 عدد الساعات النظري/أسبوع
 25 3 8 0 6 /أسبوعالتطبيقيعدد الساعات  110

 20 0 4 6 19 /أسبوعالعمليعدد الساعات 
 156 38 30 38 42 داتحعدد الو 

 
 وحدة 156عدد الوحدات الكلي   ساعة 3540=  30( × 118)يلعدد الساعات الك

 
 المن دهج  تط  قه  م  أدهداف الق م: 4-2
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  ادهداف الق م
 الم دة

 
 

 
 البمز

 
لة  

مبح
 ال

6 5 4 3 2 1 

       البي ضي تI + II EG101 

 لى
 اال

       الهندسة الكهبب ئيةأسس  II + I  EE107 
      إلكتب  يك الح لة الصلبة II + I  EE108 
      مب دئ الهندسة الميك  يكية II + I  EE104 
       البسم الهندسII + I  EE105 
      مختبب الهندسة الكهبب ئية  II + I  EE106 
      مب دئ علوم الح سب ت II + I  EG102 
      ق اإل   نوحق EG103 
      التقني ت البقمية II + I  EE109 
      الورش الهندسية  II + I  EE110 
       البي ضي تIV+  III  EG201 

 ية
لن  
 ا

       

      الد ائب الكهبب ئية I  +II EE208 
       الكتب  يكI II+ EE207 
       المك ئن الكهبب ئية I II+ EE204 
      الطبق العددية EE205 
      المج الت الكهب مغن طي ية I II+ EE206 
      مختبب الهندسة الكهبب ئية EE209 
      مب دئ الديمقباطية  حقوق اإل   ن EG203 
      ببمجة الح سب ت  I II+ EG202 
      الهوائي ت  اإل تش ر EE301 

لنة
الن 

 

       اإللكتب  يكIII EE302 
      تحليا  ظم EE303 
       القدرة الكهبب ئيةI EE304 
       المك ئن الكهبب ئيةIII EE305 
      اإلتص الت  الضوض ء EE306 
      مختبب اإللكتب  يك  المك ئن EE307 
      معم رية الح سبة   ظم التشغيا EE308 
       اقتص د دهندس EE309 
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 :مباجعة الببامج التعليمية  المقبراتطبيقة  4-3

العلميممة وب شممراف شممعبة ضمممان الجممودة واألداء الجممامعي بمم جراء فممي نهايممة كممل سممنة دراسممية تقمموم األقسممام 
 يد من استمارات االستبيان وقد سبق الحديث عنها في الفصل الثالث.دالع

  عمل إحصائيات بالدرجات التي حصمل عليهما الطلبمة لكمل مقمرر حيمث تشممل إحصمائيات درجمات
 السعي ودرجة االمتحان النهائي والدرجة النهائية.

 ط الضمعل سمواء االبيانات الخاصة ب حصائيات المقررات للوقل على اإلخفاقات ونق يجري دراسة
كانممت نسممب النجممام متدنيممة بشممكل كبيممر أو نسممب نجممام كبيممرة لتقييمهمما بالشممكل الصممحيح ومعالجممة 

 نقاط الضعل لتجنبها في السنة الدراسية المقبلة. 
 مممممن خمممالل الحصمممول علممممى  يمممتم عمممرض نتممممائج االسمممتبيان وعممممل إحصممممائيات ودراسمممة اإلخفاقمممات

بين نتائج الطلبة ليتم من خاللها توجيه العملية التعليمية و البيانات المختلفة وإجراء تقاطعات بينها 
 بالشكل األمثل للسنة القادمة من خالل:

  ادهداف الق م
 الم دة

 
 

 
 البمز

 
لة  

مبح
 ال

6 5 4 3 2 1 

      ال يطبة EE407 

 عة
البا

 

       المشب ع الهندس EE402 
       الكتب  يكIV EE403 
      اإلتص الت II EE404 
      القدرة المتقدمة EE405 
      القدرة كالمك ئن   الكتب  ي EE406 
      مع لج ت دقيقة EE407 
       مختبب اإللكتب  يك  ال يطبة

 EE408  المك ئن  الكتب  يك القدرة
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 ه بالشكل الذي يحسن األداء الجامعي للسنة القادمة.هتأشير الحاالت السلبية للتدريسي وتوجي 
  إجمممراء  المقمممرر الدراسممي لتدريسمممي آخممر إذا سمممبق وان تممم توجيمممه التدريسممي ولمممم يممتمتكليمم  تممدريس

 اإلصالحات التي ارتأتها اللجان العلمية أو مجالس األقسام أو مجلس الكلية.
  تحمممديث مفمممردات المقمممرر بمممما يمممتالءم ممممع حاجمممة المجتممممع والتطمممورات الحاصممملة بالتقنيمممات الحديثمممة

 لتخصصات األقسام.
 
 تتحليا سوا 4-4

 : ق ط القوة
  سية ألقسام مناظرة في جامعات رصمينة مثمل االمقررات الدراسية تم إعدادها باالستعانة بمقررات در

 .العراقية العريقة مثل جامعة بغداد والجامعات الجامعات األمريكية، البريطانية
  مجمال اختصماص يتم النظر في تحديث المقررات الدراسية وفق التطورات التي يشمهدها العمالم فمي

التعمديالت الالزممة علمى المقمررات  األقسام العلمية حيث يتم تقديم دراسات من قبل األقسام إلجمراء
 الدراسية ولكل أربع سنوات دراسية.

  تتواكب العملية التعليمية وأساليب التعلم مع توفر وسائل العرض الحديثة حيث تمم اسمتخدام أجهمزة
ة االعتياديمة وكمذلك تمم تمامين عمدد ممن السمبورات الذكيمة ( بدال ممن السمبور Data Showالعرض )

رض المقرر الدراسي وان أساليب التعليم المستخدمة يتم النظمر فمي إمكانيمة عالستخدامها كوسيلة ل
 إيجاد الوسائل التعليمية األحدث والتي تساعد الطلبة على الفهم.

 ضمية محاكماة للواقمع إضمافة إلمى يتم اسمتخدام بمرامج محاكماة حديثمة ممن خمالل تصمميم تجمارب افترا
 مختبرية.لاعتماد األسلوب التقليدي في إجراء التجارب ا

  التأكيد على أن تكون اغلمب مشماريع التخمرج لطلبمة الصمل الرابمع ذات طمابع عملمي واالبتعماد قمدر
 المستطاع عن المشاريع ذات الجانب النظري.

  ممممما اتمممام سمممهولة االتصمممال وتبمممادل تممموفر خدممممة االنترنيمممت الالسممملكي فمممي جميمممع مرافمممق اللكليمممة
 .المعلومات )العلمية واالدارية( بصورة اسرع
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 .تطور خدمة المكتبة االفتراضية العراقية مما وفر الكثير من المصادر العلمية الرصينة 
 : ق ط الضعف

 .القبول المتأخر لطلبة الصل األول يحول دون استكمال بعض مفردات المناهج 
  عدم استكمال مفردات مناهج المراحل الدراسية األخرى. إلىكثرة العطل كذلك تؤدي 
 تدريسي يحد من إمكانية المناورة في التكليفات التي تحدد بالتدريسين. لالنقص في الكادر ا 

 
 الفبص:
  نظام توجهات الوزارة الى تحديث المناهج والدفع باتجاه تغيير النظام السنوي المتبع في الكلية الى

 المقررات.
 
 المخ طب:

 .عدم امكانية تطوير المختبرات لصعوبة الوضع االقتصادي 
 قلمل حمافز االقسمام العلميمة لتطمموير  ممما لتطمورات التكنولوجيمة الحديثممةا م يواكمبلمالصمناعي  الواقمع

 مناهجها الستحالة تطبيقها عمليا.
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 الفصا الخ مس
 الهيئة التدري ية

 :الهندسة الكهبب ئية  االلكتب  يةالمالك التدري   لق م  5-1
 مية  تخصص تهمل: اسم ء التدري يين ف  الق م  شه داتهم  الق بهم الع1-5جد   

 التخصص الدقيق التخصص الع م اللقب العلم  الشه دة االسم النالث  ت
 قدرة  مك ئن كهبب ء مدرس دكتوراه عد  ن عال ي فتيت  1
 ميك تب  كس  ظمسيطبة    مدرس دكتوراه علي ء مح ن من ت   2
 اتص الت كهبب ء أست ذ م  عد دكتوراه ح ين عبد المح ن ك ظم  3
 الكتب  يك الكتب  يك أست ذ م  عد م ج تيب ف ر سويلم مهوس غعبدال 4
 تكنولوجي  ليزر علوم تطبيقية مدرس  م ج تيب عبدالله صيوان مجل   5
 اتص الت ألكتب  يك  إتص الت مدرس دكتوراه امين شبيف غ زي  6
 قدرة  مك ئن كهبب ء مدرس م  عد م ج تيب مصطفى جميا حميد 0
 الكتب  يك  أتص الت كهبب ء مدرس م ج تيب دمكبيم عبد محاحمد  0
 اتص الت كهبب ء مدرس دكتوراه ح ين   صب  زيب مخلص  0
 اتص الت كهبب ء  مدرس دكتوراه احمد عبد اله دي ف ضا  10
 سيطبة  ح سب ت كهبب ء  مدرس  دكتوراه ح  م فيصا حمود 11
 لكتب  يك  أتص التا كهبب ء مدرس م  عد م ج تيب أيمن   صح سلم ن ج سم  12
 قدرة   مك ئن كهبب ء مدرس م  عد م ج تيب حيدر عبد الح ن عبد البحيم 13
 قدرة   مك ئن كهبب ء مدرس  دكتوراه  ليد جبب ح ن   14
 الكتب  يك الكتب  يك مدرس م ج تيب عل  كبيم عبد البزاق 15
 ئن قدرة   مك كهبب ء مدرس م  عد م ج تيب    ليد عبد البزاق  16
 تقنية معلوم ت علوم ح سب ت  مدرس م  عد م ج تيب ف لح ده دي عبد الح ن 17
 الكتب  ي ت القدرة كهبب ء مدرس م  عد م ج تيب عل  سالم ك ظم 10
 قدرة   مك ئن كهبب ء مدرس م  عد م ج تيب  ف ضا عب س حيدر 10

 .خرى ااو السباب  هي لتدريسيين مجازين دراسيا باالصفر الحقول المؤشرة
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 :أعداد التدري يين  شه داتهم  خبباتهم 5-2

و منهم فقط ممن حملمة شمهادة المدكتوراه  8تدريسي  01أن عدد التدريسيين في القسم ( 3-0)يبين الجدول 
 مجازين دراسيا لنيل شهادة الدكتوراه.  4
 
 :تطويب ق بلية التدري يين 5-3

 ة.يرية مختلفو شارك العديد من التدريسيين في دورات تدريبية وتط
 
 :  بة عدد الطلبة إلى عدد الس تذة من مختلف الدرج ت العلمية  الشه دات 5-4

 . 0201-0208الجدول التالي يشير إلى نسبة عدد الطلبة إلى عدد األساتذة وللسنة الدراسية 
 

 
ية 
كل

ال
سة
هند

 

 
اللقب 
 العلمي

 
 دكتوراه 

 
 ماجستير

 
 إجمالي القسم/ الفرع

عدد 
الطلبة 
 القسم

يين نسبة التدريس
 إلى الطلبة

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

055 02:0  
رو 
لكت
واال
ية 
ربائ
لكه
ة ا
دس
لهن
م ا
قس

نية
          أستاذ 

أستاذ 
 مساعد

0  0 0  0 0  0 

 02 0 1 5  5 . 0 0 مدرف

مدرف 
 مساعد

   .  . .  . 

 01 0 .0 02   8   المجموع

 
 النش ط البحن : 5-5

بحوثهم وتقديم سمينر أمام اللجنة العلمية لشرم القسم من التدريسيين، عند الشروع بتسجيل طلب ي
اإلطمممار العمممام لخطمممة البحمممث، حيمممث يتمممداول أعضممماء اللجنمممة ممممع الباحمممث فمممي موضممموع البحمممث ويمممتم إبمممداء 
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كما يتوفر في القسم العديد  البحث رسميا. المالحظات حول خطة البحث إرساله إلى عمادة الكلية لتسجيل
إضمافة إلمى  وحاسبات شخصميةمن الموارد التي تساعد في العملية التعليمية والبحثي مثل خدمة االنترنيت 

توفر وسائل تدريسمية حديثمة مثمل أجهمزة العمرض الحديثمة وغيرهما ممع مكتبمة فمي الكليمة تحتموي علمى معظمم 
يين فمممي تغطيمممة المقمممررات در التدريسمممية فمممي الكليمممة والنشمممغال التدريسممماإال أن قلمممة الكمممو  المصمممادر الحديثمممة.

الدراسية هذا اإلجراء اثر على النشاط البحثمي وبمالرغم ممن وجمود همذه التحديمدات إال أن الكموادر التدريسمية 
تسممعى جاهممدة فممي متابعممة الجانممب البحثممي وكممذلك متابعممة مشمماريع تخممرج لطلبممة الصممل الرابممع ذات جانممب 

  .حيث تم انجاز العديد من هذه البحوثثي تنجز من قبل الطلبة وب شراف التدريسي حتطبيقي وب
يجري تقييم الكوادر التدريسية سنويا من قبل رؤساء األقسام وفق نماذج خاصة ترسل إلى الكليات 

وهمممي نمممماذج يمممتم تعميمهممما إلمممى الجامعمممات ممممن قبمممل وزارة التعلممميم والعمممالي  جامعمممة ذي قمممارممممن قبمممل رئاسمممة 
ي خالل سنة دراسية وتقييم أداءه الوظيفي والبحثي وغيرهما بحث العلمي. تتضمن االستمارة دور التدريسلوا

من الجوانب التي يمكن من خاللها الوقوف على جوانب القوة والضعل للعمل علمى تقمويم عممل التدريسمي 
بحمث العلممي فمي الكليمة لبالشكل الذي يعممل علمى تحسمين األداء وبالتمالي السمعي إلمى رفمع عمليمة المتعلم وا

 يز موقع ومكانة الكليات مقارنة مع الكليات والجامعات العالمية المرموقة.والتي تعمل على تعز 
 
 تحليا سوات 5-6

 : ق ط القوة
  الدعم الذي قدم مؤخرا إلى موظفي التعليم العالي ساهم في استقطاب الكثير من الكوادر التدريسية

رواتب الموظفين سواء باب اقتصادية في السابق حيث أن معدل سالتي كانت قد غادرت العراق أل
 كان موظفا إداريا أو فنيا أو تدريسي تكون مقاربة إلى ما يؤمنه العمل له في دول أخرى.

  يمتم تطموير الكموادر التدريسمية مممن خمالل التأكيمد علمى جانمب البحممث العلممي واإلشمراف علمى طلبممة
 أقسام الكليات المناظرة. نالدراسات العليا حتى وان كان ذلك ضم

 ة لتقممديم كممل التسممهيالت اللتحمماق كمموادر الكليممة مممن حملممة شممهادة الماجسممتير للحصممول تسممعى الكليمم
 على شهادة دكتوراه باختصاصات األقسام من جامعات عالمية رصينة.

 .وجود مكتبة تحوي على كتب حديثة وتخصصية 
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 : ق ط الضعف
  في القسم سيينيقلة عدد البحوث المنجزة من قبل التدر. 
 فمي القسمم كمذلك يقلمل ممن نشمر البحموث التمي يمكمن أجرائهما بالتعماون ممع  عدم وجود دراسات عليا

 طلبة الدراسات العليا.
  عدم اهتمام الباحثين العراقيين في النشر في المجالت العلمية الرصمينة والموثقمة التمي تمدخل هكمذا

 إحصائية.
 .عدم وجود مركز بحثي الكلية 

 
 :الفبص
  الكوادر الكفوءة اإلدارية أو الفنية في التعيين.عطاء الصالحية للكلية بانتقاء إ 
 واالستفادة منهم في المختبرات تعيين الخريجين األوائل على األقسام. 

 
 :المخ طب
  سواء كانت إدارية أو فنية أو تدريسية إلى الكلية. كفؤةالتحاق كوادر غير 
  بحممموث النشمممر والتعضممميد لتمممي تخمممص االيفمممادات ودعمممم اتقلممميص فمممي الميزانيمممة وخصوصممما الفقمممرات

 وغيرها من األمور المتعلقة بتطوير العملية البحثية.
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 الفصا ال  دس

 المختببات  المبافق التعليمية
 

 :م توى تأثيث الق ع ت  المختببات 6-1
-0224 م وتم قبول الدورة األولى في العام الدراسي0224أشرنا إلى أن الكلية تأسست في العام 

إدارات الجامعمممة المتعاقبمممة وعممممادة الكليمممة إلمممى تمممأمين أبنيمممة مناسمممبة لألقسمممام ومنمممذ عمممام م  وسمممعت 0223
م باشممرت الكليممة ببنمماء أبنيممة لتخصيصممها لعمممادة الكليممة واألقسممام كممما تممم إنشمماء مكتبممة لتخممدم كافممة 0224
 األقسام.

ن  تمم تأثيثهما صصمية وغمرف تدريسمييختضمم قاعمات دراسمية ومختبمرات ت الكهربماءالبناية المخصصة لقسم 
بأثاث حديث ومناسب يلبي متطلبات العملية التعليمية من حيمث الكميمة والنوعيمة وموقمع تواجمدها. للمكتبمة 

تم تأثيثهمما سمميقاعممة أخممرى للمممؤتمرات والنممدوات حيممث ويممتم حاليمما انجمماز بنايممة مسممتقلة تضممم قاعممة للمطالعممة 
 بأثاث حديث ومناسب ويلبي الحاجة.

 
 :الق ع ت التدريبية لكا ط لبمعد  م  حة  6-2

 يوجد في القسم قاعات تدريسية وما موضح في الجدول التالي:

 الق م ت
الم  حة 

 2م
عدد 
 الطلبة

الم  حة 
 2الكلية م

عدد الطلبة 
 الكل 

 معد  الم  حة
 /ط لب2م

3 

ق م 
الهندسة 
الكهبب ئية 
  االلكتب  ية

 51 86.32 الصف ال   

367.84 133 2.77 
 25 86.32  الن   الصف 

 15 83  الصف الن لث

 42 112.2  الصف البا  
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   بة عدد أجهزة الكمبيوتب ف  الق م  الكلية  عدد الكتب ف  المكتبة لكا ط لب: 6-3

ممممن خمممالل مممما تمممم عرضمممه ممممن الهيكمممل التنظيممممي للكليمممة واألقسمممام العلميمممة سممميتم توضممميح أعمممداد الحاسمممبات 
ي واألقسمام العلميمة وكمما لمرتبطة بها إضافة إلى ما متوفر فمودة بعمادة الكلية من ضمنها الوحدات اجالمو 

 مبين في الجدول التالي:

 الق م
عدد 
 الطلية

عدد أجهزة الكومبيوتب 
 المخصصة لكا

 الن بة عدد الكتب

 أخبى  للطلبة تدري  
تعليم 
 مج   

 مكتبة
كومبيوتب 
 لكا ط لب

 كت ب
 ط لبلكا 

 م الهندسة الكهبب ئية ق
  االلكتب  ية

133 19 39 2 1006  9.10 0 

 
 :مختببات الطلبة 6-4

 يوجد في القسم العديد من المختبرات التخصصية وهي: 
 المرحلة األولى( مختبر أسس الهندسة الكهربائية(. 
 واالتصاالت  مختبر اإللكترونيك. 
  والمعالجات الدقيقة.مختبر التصميم المنطقي 
 الحاسبات. رمختب 
 .مختبر المكائن  

 
 كذلك وهي كما يلي. قسمكما يوجد عدة مختبرات في الكلية تخدم العملية التعليمية في ال

 الورش الهندسية. -
 المراسم الهندسية. -
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 م  حة المختببات  معد  م  حة مختببات لكا ط لب: 6-5
 جدها وأعداد الطلبة.االمختبرات المخصصة للطلبة وحسب أماكن تو الجدول التالي يبين 

 0المساحة م المكان
المسممممممممممممممممممممممممممماحة 

 0الكلية م
عممدد الطلبممة 

 الكلي
 معدل المساحة

 /طالب0م

ونية
كتر
واالل
ية 
ربائ
لكه
ة ا
دس
لهن
م ا
 قس

 06.3 الكهربائية والقياسات

454.1 133 3.44 

التقنيمممممممممممممممات الرقميمممممممممممممممة 
والمسمممممممممممميطر الممممممممممممدقيق 

 والمعالجات
06.3 

 112.2 الحاسبات والسيطرة
اإللكترونيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممك 

 واالتصاالت
06.3 

 03 المكائن الكهربائية

 
 :الجهزة 6-6

يمة ويمكمن اإلشمارة لالعمالتطبيقمات  ممنالكثيمر أجهزة مختبريمة حديثمة والتمي تغطمي  القسمتتوفر في 
تمموفير أجهممزة أخممرى قسممم الممى طمممح اليو  %2.إلممى أن ممما متمموفر مممن األجهممزة يغطممي حاجممة الكليممة بنسممبة 

مختبممرات الالممنقص الموجممود فممي ومختبممر السمميطرة اضممافة الممى تغطيممة  كمختبممر القممدرة الكهربائيممة  ةومتطممور 
مليممه التحممديثات والتعممديالت علممى كممما تسممعى إلممى تعزيممز المختبممرات بممأجهزة حديثممة وحسممب ممما ت الموجممودة

لتطبيقيممة للطلبممة االمقممررات العلميممة لتواكممب التطممور وحاجممة المجتمممع لتعمممل علممى زيممادة القابليممات العلميممة و 
مممع ممما موجممود مممن تقنيممات وأجهممزة حديثممة فممي السمموق العالميممة  مفمماهيم الدراسممة النظريممة بممما يممتالءموترسمميخ 

الدراسة النظرية األكاديمية التمي تعطمى للطلبمة وبمين األجهمزة الحديثمة  والمحلية وتقليل الفجوة الموجودة بين
 .والتي تتسابق مع الزمن في تطورها

  اتو تحليا س 6-0
 : ق ط القوة
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  ميكانيممك، مممدنيبتخصصممات الهندسممة ) تعنممىتممم إنشمماء الكليممة حممديثا وتعتبممر مممن الكليممات التممي ،
يحتاجها البلمد فمي المرحلمة الحاليمة والمسمتقبلية التخصصات التي ( وهي , طب حياتي، نفطكهرباء

 .لما يمر به من نهضة شاملة
 م سوق العمل .عفتح أقسام حديثة في الكلية ساهم بشكل فعال في د 
  إنشمماء بنايممة جديممدة للكليممة والقسممم مممما سمماعد علممى تمموفر منمماخ امممن وصممحي لضمممان جممودة تعلمميم

 .عالية
  واألساتذة في القسم تقدم الخدمات من طعام وشراب ومكان استراحة للطلبةإنشاء كافتيريا للطلبة. 
 ام العلمية.سأغلب الكوادر التدريسية هي كوادر شابة تخصصية ومن ضمن تخصصات األق 
 .توفر أجهزة حاسوب بأعداد مناسبة مخصصة للكادر التدريسي 
 .وجود مكتبة تحوي على كتب حديثة وتخصصية 
  ل على إجازات دراسية لمنتسبي الكلية.تسهيل معامالت الحصو 
 .وجود مختبرات حديثة ومدعومة بأجهزة مختبرية جديدة ومتطورة 
 اطات الالصيية( للطلبة واألساتذة التمي لهما دور فمي شوجود أنشطة و مرافق رياضية وترفيهية ) ن

 .تعزيز التفاعل بين الطالب واألستاذ
  المعلومات.وجود خدمة انترنيت للتصفح وتبادل 
 .توجهه االدارة العليا في الكلية  لتطوير المساحات الخضراء ومرافق القسم 

 
 : ق ط الضعف

 ى مجماالت المتعلم األخمرى حيمث يمتم تكليم  لقلة الكادر التدريسي والذي ينعكس بشكل أو ب خر ع
 التدريسي بتدريس ساعات دراسية أكثر من النصاب المقرر له.

  القسمقلة الكادر الهندسي في. 
 عدم وجود دراسات عليا . 
  عدم وجود مكتبة علمية تخصصية في القسم وغرف للمطالعة. 
  يمممة ممممع المممدوائر ذات جعمممدم وجمممود دعمممم للطلبمممة المشممماريع ممممن مختبمممرات تخصصمممية وعالقمممات خار

   .الصلة التي لها دور في انجاز مشاريع الطلبة 
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 :الفبص
  يسمماعد علممى حممل المشمماكل  يممة بالتعمماون مممع مسممؤولي المختبممراتفعالممة فممي الكلوجممود وحممدة صمميانة

 .الفنية وتحديث البرامج
  ق ريمممدعمممم الممموزارة لتحسمممين مسمممتوى جمممودة المختبمممرات ممممن ناحيمممة االسمممعافات االوليمممة ومطممماف  الح

 واللوحات االرشادية والتوثيق.
 

 :المخ طب
 المخصصة لتطوير المختبرات العلمية الموازنة محدودية وقلة. 
  البكالوريوف على المالك الدائم من حملة شهادةقلة التعيينات. 
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 الفصا ال    
 المور الم لية

 
تمتلممك صممالحيات ث الممذي توجممد  يممه شممعبة حسمابية مسممتقلة حيممهندسمة اليمرتبط القسممم بعمممادة كليممة 

 الكليات. وحسب الصالحيات الممنوحة لعمادة الصرف والشراء وتأمين االحتياجات الالزمة
تقموم الكليممة بوضممع خطممة فممي تحديمد حاجتهمما مممن الموازنممة السممنوية وطلبهما مممن رئاسممة الجامعممة لتممامين تلممك 

 العلمية. واألقساموحاجة الكلية  يتالءمالتخصيصات بما 
وزيممع التخصيصمات الماليممة علمى الكليممات وحسمب ممما يتموفر لممديها ممع األخممذ ت تعممل الجامعممة علمى

 تية لتغطية فقرات الموازنة المختلفة.بنظر االعتبار حاجة الكليات الف
عضمممو مممالي تقمممع علممى عاتقهممما مهممام شمممراء  وب شممراكيممتم تشممكيل لجنمممة مشممتريات كمممل سممتة أشمممهر 
لممواد وحسمب مما تطلبمه األقسمام وعممادة الكليمة وضممن ا وتأمين احتياجات الكلية واألقسام العلمية من كافة

 فقرات الموازنة المالية والمتوفر منها. 
 
 :ة الصبف على البحث العلم   ب 0-1

تفتقممر فقممرات الصممرف علممى البحممث العلمممي بشممكل ملحمموأ والممذي يكممون لممه أثممر سمملبي فممي مجممال 
بحمموث أو حضممور المممؤتمرات التطمموير البحممث العلمممي وخصوصمما فممي مجممال مشمماركة البمماحثين فممي نشممر 

فمي المجمالت أو العلمية حيث يتكفل التدريسي بالمساهمة بالقدر األكبر من الصرف لتمامين نشمر البحموث 
 .مرات العلميةالمؤت

 
 :م توى الصبف على تطويب ق بلي ت التدري يين 0-2

لتمممي تشممممل والتطممموير القابليمممات التدريسمممية ينبغمممي دعمممم المممموارد الماليمممة المخصصمممة بهمممذا الجانمممب 
المسمماهمة فممي المممؤتمرات والممدورات التطويريممة حيممث الزالممت تلممك الفقممرات فقيممرة مقارنممة مممع فقممرات الموازنممة 

 األخرى.



 

 

  

 

46 

 

 الكلية بدفع اشتراكات المجالت الدورية التي تشترك بها الكلية وحسب توفر الرصيد.تقوم 
 تحليا سوات 0-3

 : ق ط القوة
 ين الخارجيين يتم تأمينها من الموازنة السنوية.ضر رواتب الموظفين والتدريسيين والمحا 
 ا والتمي تعماني منمه تحافظ الكلية على المستوى العلمي الجيد لعدم تأثير الجانب المالي على عملهم

الكليات التي تعتمد أسلوب الدراسة فيها على ما يدفعه التلميذ من مستحقات ممالي لتمامين الدراسمة 
 لمي.لعوالذي يؤدي إلى تدني المستوى ا

  الزيادات التي طرأت على رواتب الكوادر التدريسية وموظفي الكلية حفزت العديد من الكوادر التي
من قلة المردودات المادية للبحث عن فرص عممل فمي جامعمات خمارج  عانت في السنوات السابقة

وادر لكمالقطر من السعي إلى العمودة للعممل فمي الجامعمات العراقيمة حيمث التحمق بالكليمة عمدد ممن ا
 الكفممؤةالتممي كانممت قممد غممادرت العممراق سممابقا وسمماهم هممذا الجانممب فممي تقليممل مغممادرة الكمموادر  الكفممؤة

 خارج القطر.
  الوزارة بتأمين كافة احتياجات الطلبة التي تتطلبها العملية التعليمية من أجهزة ومواد وأثاث.تتكفل 
 المممممموظفين وحسمممممب الموازنمممممة و  تسمممممهيل معمممممامالت الترشممممميح واإليفممممماد لتطممممموير الكممممموادر التدريسمممممية

  المخصصة.
 

 : ق ط الضعف
  شمممراء  خصيصممماتتقلمممة التخصيصمممات الماليمممة فمممي بعمممض الجوانمممب المهممممة ومنهممما البحمممث العلممممي

 األجهزة المختبرية الحديثة لغرض مواكبة تطورات العصر.
 عدم وجود ميزانية سنوية للبحث العلمي ومشاريع التخرج للطلبة. 
 ية الطلبممة مممما اثممر علممى تحفيممز الطلبممة علممى مواصمملة الدراسممة والتفمموق هر توقممل المنحممة الماليممة شمم

 .العلمي
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 :الفبص
  المالية عند توفرها لتغطية احتياجات الكلية من أجهزة ومواد أخرى.سهولة تأمين الموارد 
  تفعيممل آليممة التعمماون المشممترك لتمموفير ممموارد ماليممة تسمماعد فممي تغطيممة بعممض النفقممات التممي ال تتمموفر

 ها أو محدودية الموازنة.ل ةموازن
  يسماهم فمي دعمم وجود مكتب استشاري هندسي فمي للكليمة يتميح الفرصمة لالقسمام كافمة بالعممل ممما

 الموارد المالية للقسم.
 .افتتام الدراسة المسائية في القسم وتوسعتها وفرت رصيد مالي جيد لتغطيات النفقات المختلفة 

 
 :المخ طب
 ما تؤمنه الوزارة ممن التخصيصمات الماليمة لكافمة الفقمرات وفمي حالمة  لىتعتمد الكلية اعتمادا كليا ع

ال المتعلقة باألمور الماليمة تتوقمل لعمدم وجمود ممورد ذاتمي عدم توفر هذه التخصيصات فان األعم
 آخر.

  عدم استطاعة الكلية من التعاقد مع كوادر إدارية أو فنية أو تدريسية لتلبية احتياجاتها بسبب عدم
 ذاتي يمكن استخدامه لتغطية نفقات صرف الرواتب.ل وجود تموي

  لبممة الممذين يرغبممون فممي اكمممال دراسممتهم فممي سمملبا فممي اعممداد الط أثممرزيممادة اجممور الدراسممة المسممائية
 القسم.


