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 اهداف البرنامج التعليمي  

يمكن النظر و على اساس الحاجه الى تغطية كل المفردات المتعلقه بهذا التخصص الهندسه الكيمياويهافتتح قسم 

الهداف البرامج التعليمية ن تتحقق في خريجيها تتمثل في تعزيز:قدرة الخريج على استخدام المعارف المكتسبة 

على التحليل والتصميم لمعالجة المتطلبات  تهقدروكذلك  رياضية المتعلقة بها.في مجال التطبيقات الهندسية وال

على العمل الجماعي من خالل الممارسات والتدريبات التي يتلقاها الطلبة  تهقدروالتي تواجهه في حقل العمل.

الصعوبات والمشاكل درة الخريج على التعامل مع اضافة الى ق في العمل كمجاميع في مختبرات وورش الكلية.

خلق البدائل لالختناقات الهندسية التي قد يواجهها في ادارة وتنفيذ المشاريع و التي قد تواجهه في حقل العمل.

 الهندسية.

 اهداف البرنامج التعليمي 

 ويمكن ان ندرج بعض االهداف التي يعتمد عليها البرنامج التعليمي :

  و سد لمواكبة التطورات المعاصرة  الهندسه الكيمياويهفي مجال تخريج كوادر هندسيه مؤهله و كفوة

حيث يتم اعداد برنامج تدريسي في مراحل الدراسه متطلبات خطط التنمية العلمية واالقتصادية للبلد 

واسس تشغيلها والسيطره عليها المصانع الكيمياويه والتكريريه والبتروكيمياويه يتخصص بالتصميم 

 توفير المالكات التدرئيسية الكفؤة للجامعات و المعاهد الفنيه. ايضا.ذلك يدعم 

  تدريب الطلبة على استعمال المعدات المختبريه والبرمجيات الحديثة إلجراء ومحاكاة التجارب العمليه

ضمن خطه مستمره لتطوير المناهج و البرامج التعليمه و لكافة المراحل لمواكبة اخر التطورات في 

, لذلك يتمثل باضافه ماده التحسس عن بعد في هندسه المساحه التي تعتمد طرق و النقلمجال هندسة ال

على االجهزه المساحيه المتقدمه التي تفيد في رسم الخرائط ذات المعلومات الهندسيه من خالل ربطها 

 مع الحاسبه واستخدام برامج خاصه.

 في  الهندسه الكيمياويهفي مجال  تعزيز قدرة الطلبه على استخدام برامج حاسوبيه ذات التخصص

المعدات لى ربط النظري ببرامج حاسوبيه مثل تصميم عالمرحلتين الثالثه والرابعه والتي تعتمد 

 الصناعيه كابراج التقطير واالمتصاص .

  طبيقه تسهم في خدمة المجتمع و حل تدعم و تشجيع البحث العلمي و التركيز على اعداد بحوث في

 على الطالب قابلية وتطوير تنمية ذلك من خالل مطالبه الطالب بمشروع تخرج يعمل على مشكالته

 .البدائل هوخلق التي تواجه للمشاكل وايجادالحلول البحثالعلمي

  مناقشة النشاطات خارج الجامعة والمتمثله بالتدريب الصيفي ذلك بتوفير برنامج للطالب بعد المرحله

لدوله ضمن مجال التخصص ومتابعه ذلك عن طريق استماره ترسل سريا الثالثه للتدريب في دوائر ا

 من التدريبي البرنامج من لمتدربالطالب ا استفادة ومدى التدريب طبيعة على كثب عن للقسم للتعرف

 .مهارات من منها ومااكتسب االطالع حيث

 محتویات البرنامج التعلیمي 1-4
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 (10-1)الفقره تم عرضھا بالتفصیل في المحور االول 

 

 طريقة مراجعة المناهج. 2-4

ان البرامج التعليمية في القسم يتم مراجعتها بشكل دوري من قبل قيادات القسم واالجتماعات التي تعقدها 

ة التطورات حيث  يقوم التدريسي في بداية الفصل الدراسي بتقديم المنهاج للمادة مع الكادر التدريسي لغرض دراس

( بمقترح الى رئاسة القسم لغرض مراجعتها مع ذكر االسباب %20الدراسية مع التحديث ضمن النسبة المسموحة )

في مواكبة التقدم  الموجبة لهذه التغيرات  وعلى ان  تكون ضمن مصادر معتمدة وتحقق اهداف البرنامج التعليمي

أما إذا فاق التغيير هذه النسبة أو وجود اقتراحات بإلغاء مادة ما وإحالل التكنولوجي ومدى توفر الوسائل التعليمية. 

أخرى بدلها فيصار إلى إبالغ اللجنة العلمية في الكلية بمثل هذه المقترحات التي تقوم بدورها بدراستها ورفع 

ة ومن ثم إلى اللجنة العلمية في رئاسة الجامعة لتدارس المقترحات وإمضاء المناسب توصيات بذلك إلى مجلس الكلي

 منها وتبليغ الجهة المتبنية للمقترحات بالنتائج.

 

 SWOTتحليل سوات 

 نقاط القوه

كادر تدريسي في االغلبيه منهم ممن اكمل دراسته العليا خارج القطر ضمن  الكيمياويههندسة اليمتلك قسم  -1

 جامعات رصينه وجميع حملة شهادة الدكتوراه مما يساهم في نقل التطور العلمي والمستجدات للقسم.

 اتباع الوسائل التعليميه الحديثه والمتنوعه حيث تم تجهيز القاعات الدراسيه لدعم هذه االغراض. -2

 لضعف نقاط ا

عدم وجود دورات او الدفع بحضور الندوات والمؤتمرات خارج البلد في مجال هندسة الطرق والنقل لقلة الدعم  -1

 المالي.

قلة ابنيه المختبرات او المساحه المخصصه من اجل التوسع ودعم البرنامج التعليمي وكذلك قلة تجهيزها  -2

 باالجهزه المختبريه الحديثه.

 

 الفرص 

القسم االول في تخصصه ضمن محافظات الجنوب ساهم ذلك في خلق عامل جذب للكوادر ذات التخصص  يعتبر -1

من اجل ربط جميع مواده الدراسيه بتخصص ودراسه الطرق وتطوير مناهجه التعليميه, كذلك لفتح باب للتعيين 

 كونه فتح حديثا ولم تكتمل مراحله كامله.
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صا والمنطقه عموما في مجال انشاء وصيانة الطرق والجسور وسكك ان لحركة االعمار في المحافظه خصو -2

الحديد والمطارات تحتاج الى رفدها بالبحوث ومشاريع التخرج كذلك الفائده في اطالع الطلبه عليها او ارسالهم في 

 التدريب الصيفي وهذا يقع ضمن البرنامج التعليمي وضمن متطلبات التخرج.

نوي من النصف سنوي الى فصلي او كورسات من اجل دعم البرنامج التعليمي وتركيز دراسة وتغيير النظام الس -3

الطالب اكثر في المواد الدراسيه االضافه الى دراسه انظمه تعليميه اخرى تدعم اسلوب المقررات او الحاجه 

 والعرض حسب االنظمه العالميه.

 التهديدات

االخيره وازدياد الحاجه لمثل هذا الكادر وخاصه في المختبرات  عدم وجوج تعيينات في الكادر الفني في السنوات -1

 وان خطة البرنامج التعليمي تتطلب زياده في الكادر لتغطية المختبرات وصيغه العمل بها.

 قلة الكادر االدراي اسهم في اشغال الكادر التدريسي في مهام اداريه مما قد يؤثر على زيادة عطاءاتهم.  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الخامس 

 نواتج مخرجات التعلیم 
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 --سرد نواتج التعلم: 5-1

تعرف نواتج البرنامج التعليمي على أنها العبارات الدقيقة التي تصف ما متوقع أن يحصل عليه خريجو البرنامج 

الل من معرفة وقدرات عند التخرج. وهذه المعرفة والقدرات تشمل المهارات والسلوك الذي يكتسبه الطالب خ

 دراسته الجامعية, لذلك يمكن القول أن النواتج هي سرد تفصيلي لألهداف )أهداف البرنامج التعليمي(.

خاصة هو اعتماد مفردات للمناهج الدراسية من  الهندسه الكيمياويهاألسلوب المتبع في كلية الهندسة عامة وفي قسم 

قبل لجان علمية خاصة وتكون متواصلة ما بين األقسام المناظرة في كليات الهندسة العراقية لغرض تقييم هذه 

( 2008منذ تأسيسه سنة ) الهندسه الكيمياويه المفردات ومن ثم العمل على تطويرها.وقد عملت كلية الهندسة وقسم 

 نامج تعليمي متكامل معمول به حالياً والذي يؤدي إلى:على تبني بر

 تقوية المهارات لدى الطلبة عن طريق معرفتهم بالنظريات الهندسية والرياضية وحسب االختصاص.  -1

 تنمية وتعزيز القدرات لدى الطلبة في التفكير وتحليل المشاكل إن وجدت  ومن ثم استنتاج الحلول المناسبة. -2

 .ب بفهم واسع لمجموعة واسعة من جوانب قطاع الطرق والمواصالتتزويد الطال -3

تطوير مهارات التواصل التحريرية والشفوية من خالل كتابة التقارير الفنية وتقديم العرض الشفوي عن  -4

 المشروع.

 إدراك المسؤولية األخالقية في العمل الهندسي. -5

 ة.القدرة على استخدام الوسائل الهندسية الحديث -6

 تطوير المهارات القيادية المطلوبة إلدارة العمل الهندسي. -7

 التعليم الواسع ضروري لفهم تأثير الحلول الهندسية على العوامل االقتصادية والبيئية والمجتمعية في العالم. -8

 :الهندسه الكيمياويهوندرج في أدناه سرد للنواتج التعليمية لقسم 

 :في مجال التحليل الرياضي-  

ينمي البرنامج التعليمي لدى الخريج القدرة العقلية على فهم األساسيات في علوم الرياضيات وطرق حلها 

وربط ما تعرف عليه في الدراسة الثانوية واالستفادة منها في تمثيل وحساب بعض التطبيقات الهندسية 

االستفادة من المادة في تمثيل  البسيطة تليها بعد ذلك مادة مكملة لما تم دراسته في المرحلة األولى لغرض

وحساب بعض الحاالت الهندسية األكثر تعقيداً  وبعد ذلك تليها مادة التحليالت الهندسية والعددية والتي 

 يتم االستفادة منها في تطبيقات هندسة الطرق والنقل.

  تصميم المفاعالت الكيمياويه في مجال:-  

تصميم المفاعالت الكيمياويه ودراسة بة للمبادئ الرئيسية في ينمي البرنامج التعليمي المهارات لدى الطل

 ظواهر االنتقال االساسيه المتمثله بالزخم والكتله والطاقه  ثم تحديد نوع المفاعل المعادالت التصميميه 

 

  منظومات تكرير النفطصميم تفي مجال: 

لتصميم وحدات تكرير النفط المتمثله الموازنات الحراريه والكتليه الالزمه يتعلم الطالب كيفية حساب 

 بابراج التقطير واالفران الحراريه .
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  تشغيل الوحدات الصناعيهفي مجال:- 

اسس تشغيل العديد من العمليات الصناعيه كالترشيح واالستخالص  يكون الخريج قد تعرف على أهم 

والتبخير والتجفيف وعمليات الفصل باالغشيه  اضافة الى اسلوب السيطره على المصانع الكيمياويه 

 باستخدام احدث تقنيات السيطره العالميه 

 بالهندسه الكيمياويهالخاصه  في مجال تطبيقات الحاسبة االليكترونية :-  

يمتلك الخريج من خالل هذا البرنامج التعليمي مهارات االستفادة من اللغات البرمجية في رسم الخطط 

ولسنتين تتضمن انظمة الوندوز وملحقاتها , البرمجه بلفة  ومعالجة المشاكل التي تواجهه خالل مسيرته

Fortran  البرمجة بلغة ,Visual basicو Mathlab.علم برنامج   يبدأ منذ المرحلة األولى بت

(AutoCAD)  ًولو بصورة مبسطة ليتم مزجه مع الرسم الهندسي اليدوي ليكون مكمالً له ومواكبا

للتطور السريع في آليات التخطيط والعمل الهندسي وتليها بعد ذلك برامج تصميم وتحليل اليكترونية 

مع أي مشكلة في العمل بصورة عامة  تمكن الخريج من التعامل  بتصميم المصانع الكيمياويه خاصة 

 من امثلة هذه البرامج التي يتعلمها الطالب اثناء هذا البرنامج التعليمي هي : الهندسي.

 chemicad 

 AutoCAD  

 

 

 -رسم خريطة النواتج واألهداف التعليمية :  5-2

 

 
 

 :تاتحليل سو •

 :نقاط القوة •

 .البرنامج ضمن الهندسية المواضيع تغطي الموضوعة الدراسية المناهج مفردات إن •

 .ما حد إلى حديثة المناهج لتغطية عليها المعتمد والمصادر المنهجية الكتب اعتبار يمكن •

المرحلة 

(معرفة)االولى

المرحلة الثانیة 

(فھم)

المرحلة الثالثة 

(تحلیل)

المرحلة الرابعة 

( تصمیم)
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 باإلضافة للقسم التعليمية األهداف مع متناسقة الدراسي القسم برنامج ضمن لتكون المختارة المواضيع إن •

  (Program Outcomes) البرامج مخرجات معايير مع تناسقها إلى

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

 .دراسية مادة كل

 

 :نقاط الضعف •

 في المعنيين آراء ألخذ آليات وجود وعدم ، الدراسية المناهج تحديث لمراجعة مكتوبة خطة وجود عدم •

 .القسم ببرنامج العمل سوق

 وضع إلى وتحتاج واضحة غير الطالب قبل من المكتسبة والمهارات التعليمية المخرجات قياس طرق إن •

 .(ABET) الـ متطلبات مع تتالءم كي جديدة آليات

 :الفرص •

 حصول وبالتالي والجامعات العالي التعليم وزارة في األكاديمية القيادات لدى الجودة ضمان مفاهيم شيوع •

 .األكاديمي االعتماد على للحصول الحثيث السعي أجل من القناعات

 أجل من لبرامجها األكاديمي االعتماد على حصلت رصينة عالمية لجامعات مناظرة كليات مع التنسيق •

 .المناهج تطوير في متقدمة مرحلة إلى للوصول والجهد الوقت اختصار

 :التهديدات •

 .ضعفه أو التنسيق غياب بسبب المناظرة العالمية الكليات ومناهج القسم مناهج بين الفجوات حدوث •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادسالمحور ال

 المناهج الدراسية 

 مدى مالءمة البرنامج مع محتوى المناهج الدراسية ونتائج التعلم:النظر في  6-1

في تطور مستمر وقد صمم البرنامج الدراسي بناًء على األهداف المرسومة  للهندسه الكيمياويه إن البرنامج الدراسي 

 2008ان القسم تم استحداثه في عام وما يجب أن يحصل عليه خريج الفرع من معلومات علمية وممارسات عملية. 

من الجهات المستفيدة تبين  عائده  مالحظات على لم يتم الحصول مع ذلكلحد االن  اربع دفعاتتخرج منه  تمو

مع الجهات ذات العالقة  .يسعى  القسم للتواصلوجهات نظرها في مستوى الخريج لغرض تصويب أو تعديل المنهج

من  في دوائر الدولة وحقل العمل من خالل الندوات والحلقات الدراسية لغرض عرض البرنامج الدراسي للقسم 

 .دم حقل العمليخ بشكل مستمر مناهج بشكلالأجل تطوير 
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 النظر في  نوعية التعليم ومعايير منح الشهادات:6-2

إكمال متطلبات المنهج المقرر  هييمكن تطبيقها للنظر في تقيم نوعية التعلم التي  لية اآلأو  ان المعايير المتبعة 

والتوجد  وعدد الساعات المقرر خالل البرنامج التعليمي على مدى أربع سنوات وكذلك متطلبات التدريب الصيفي

 معايير اخرى واضحه يمكن اتباعها  غير هذه المعايير.

 لنظر في مدى التجانس والتماسك األكاديمي للبرامج:ا 6-3

ة تم وضع البرنامج الدراسي من قبل لجنة علمية متخصصة بعد االطالع على مفردات مناهج االقسام العلمية المناظر

حيث تم االخذ بنظر االعتبار تسلسل وانسيابية مفردات المنهج خالل المراحل  لجامعات العالمية والمحلية.في ا

 الدراسية االربعة  بما يمزج بين المعلومة النظريه و العملية وبما يلبي متطلبات سوق العمل.

 النظر في عملية التحسين المستمر للمناهج: 6-4

دورية لمفردات المناهج الدراسية والبرنامج التعليمي ككل من قبل الهيئة التدريسية واللجان هنالك عملية مراجعة 

العلمية لمواكبة التطور المستمر في الحقل الهندسي , حيث ان هناك نسبة مسموحة للتعديل في مفردات المنهج من 

 كل دورة دراسية .% سنويا ,كما ان هناك تقييم شامل بعد نهاية 10قبل التدريسيين ال تتجاوز

 النظر في رسم خريطة انسيابية لكل سنة: 5 -6

يتم سنوياً اعداد استمارات خاصة من قبل التدريسين لكل مادة بشكل منفرد تعرف بأسم استمارة الخطة التدريسية 

تتضمن مفردات المنهج الدراسي النظرية والعملية موزعة على السنة الدراسية وحسب جدول الدروس االسبوعي, 

مبين في النوذج المرفق . ويتم نشر هذه االستمارات  وكما تحتوي على مواعيد االمتحانات خالل السنة الدراسية وكما

 في الموقع الرسمي للكلية على شبكة المعلومات العالمية ) االنترنيت (.  

 النظر في تناسق المناهج مع األهداف التعليمية للقسم  6-6

مع األهداف التعليمية للقسم كما سيتم توضيحه الحقاً،. إن مفردات  تناسقم  الهندسه الكيمياويه قسم إن مناهج 

ما في أ.باالضافة الى مادة تخصصية واحدة  المرحلة األولى توفر أرضية علمية رصينة لمواد المرحلة الثانية

 . تخصصية فأن اغلب الموادين الثالثة و الرابعة ، وبالنسبة للمرحلتتخصصية للقسم  وادالمرحلة الثانية فهناك م

 هي: ( على التواليABET()a-kالخاصة بمجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا ) يير المخرجات التعليميةمعاان 

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

(b.القدرة على تصميم وإجراء التجارب، وكذلك تحليل وتفسير البيانات ) 

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

االقتصادية والبيئية والسياسية واالجتماعية والصحية واألخالقية والسالمة، والقدرة على الصناعة، 

 واالستدامة. 
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(d.القدرة على العمل في فرق متعددة التخصصات ) 

(eالقد ).رة على تحديد وصياغة وحل المشكالت الهندسية 

(f.فهم المسؤولية المهنية واألخالقية ) 

(g.القدرة على التواصل بشكل فعال ) 

(h.التعليم الواسع ضروري لفهم تأثير الحلول الهندسية على العوامل االقتصادية والبيئية والمجتمعية في العالم ) 

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

(j.معرفة القضايا المعاصرة ) 

(k.القدرة على استخدام التقنيات والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الالزمة في مختلف الممارسات الهندسية ) 

 

(a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.  

(b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret 

data. 

(c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within 

realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, 

health and safety, manufacturability, and sustainability. 

(d) an ability to function on multidisciplinary teams. 

(e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems. 

(f) an understanding of professional and ethical responsibility. 

(g) an ability to communicate effectively. 

(h) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in 

a global, economic, environmental, and societal context. 

(i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning. 

(j) a knowledge of contemporary issues. 

(k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for 

engineering practice. 

( لمعرقة ABETتم مطابقه معايير معايير المخرجات التعليمية الخاصة بمجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا )

   الكيماويه هندسة المدى تناسقها مع االهداف التعليمية في قسم 

 

 :تحقيق نواتج التعليم 7 -6

تعتبر اختبارات الطلبة  النظرية والعملية اهم دليل على تحقق نواتج التعليم اضافة الى التقارير العلمية التي تخص 

خالل التجارب المختبرية الي ينظمها الطالب خالل السنة الدراسية . كذلك يمكن التحقق من نواتج التعليم من 

 مشروع التخرج في المرحلة الرابعة 
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 المناهج الدراسية مع عدد الساعات التدريسية في كل موضوع:محتويات  6-8

والمراحل الدراسية  الكيمياويه هندسة الفي قسم  2015/2016إن تفاصيل المناهج الدراسية المعتمدة للعام الدراسي 

األربعة مع عدد الساعات الالزمة لتدريس كل موضوع فرعي ضمن مادة دراسية معينة منشورة على موقع القسم 

 . ضمن ما يطلق عليه استمارة الخطة التدريسيه االلكتروني

 

 

 لماذا وضع المنهج بهذه الطريقة؟   9 -6

قسم من قبل لجان علمية متخصصة بعد االطالع على مناهج ( تم وضع مناهج ال4-6كما تم التوضيح  في الفقرة )

المحلي واالقليمي  متطلبات سوق العمللتزويد الطالب بالمعلومات النظرية والعملية التي تواكب  االقسام المناظرة 

ً الهندسه الكيمياويه وفي مجال  والعالمي  وحسب النسب المسموحه للهيئة التدريسية كما  المناهج يتم تطويرها سنويا

 ان هناك عملية تقييم شامل كل اربع سنوات.  

 على أن معاير البرنامج مناسبة؟ قسمما هي األدلة المتوفرة  لل 10 -6

األدلة المتوفرة لدى االقسم لتقييم مدى مناسبة معايير البرنامج تقع ضمن محورين أساسيين هما : األول عدد  إن

الساعات التدريسية والثاني الوحدات للسنوات الدراسية األربعة وهذه الساعات والوحدات تقع ضمن الحدود المقبولة 

النظره االجماليه للبرنامج يالحظ كما انه من خالل .سو لمنح درجة البكالوريواليونسكالموضوعة من قبل منظمة 

ان البرنامج يوفر مجموعه متجانسة من المعارف يكتسبها الطالب خالل سنوات الدراسة االربعه ممايوهله لممارسة 

 العمل الهندسي في مجال اختصاص هندسة الطرق و النقل.

 يم مع بعض؟هل وضع القسم المناهج الدراسية ونتائج التعلم والتقي6-11

ان عملية وضع المناهج الدراسيه للقسم تهدف في طياتها الى تحقيق النتائج المرجوه للتعلم. اما عن عمليه التقييم 

فال تتوفر معايير محدده ودقيقه لتقييم مالئمه المناهج لنتائج التعلم في القسم او الكليه كما هو الحال لبقية جامعات 

 . هج الدراسية ونتائج التعلمالمناالعراق لكي يتم اعتمادها للربط بين 

 هل لدى القسم عملية رسمية لتقيم ومراجعة المناهج؟12 -6

ً هناك عملية مراجعة و تطوير مستمره لمفردات المناهج الدراسيه من قبل اعضاء الهيئة  نعم , كما بينا سابقا

ية المعلومه المعرفيه التي % لمواكبة اخر التطورات العملية و ضمان انسياب10التدريئسيه و بنسبة ال تتجاوز 

 يتلقاها الطالب خالل فترة الدراسة. 

 -نقاط القوة :
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 .اغلب مفردات المناهج الدراسية حديثة تتماشى مع تلك التي تدرس في الجامعات العالمية 

 .اغلب المناهج الدراسية تعتمد مصادر حديثة 

  المختلفة.مفردات المناهج الدراسية واسعة وتغطي مجاالت االختصاصات 

  -نقاط الضعف:

  عدم وجود عالقة واضحة بين نواتج التعلم واألهداف التعليمية على فرض ان مفردات المناهج

الدراسية تمثل نواتج التعلم وبالتالي ال يمكن التأكد من تحقق أهداف البرنامج التعليمي من خالل 

 القياس والتقييم.

  حقل العمل.ال تتوفر معلومات عن نواتج التعلم من خالل 

  الحالة االمنية في البلد أربكت عملية التواصل مع الجامعات العالمية وبالتالي عدم وجود تحديث

 دوري للمناهج الدراسي.

  -الفرص:

 .اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتطوير التعليم الجامعي في العراق 

 وكلية الهندسية بالخصوص بضرورة ضمان  ايمان القيادات الجامعية في جامعة القادسية بالعموم

 جودة التعليم للحصول على االعتمادية.

  وجود عالقات مع جامعات عالمية انكليزية وأمريكية وجامعات عالمية اخرى تساهم في مواكبة

 التطور العالمي في التعليم الهندسي.

  -:هديدالت

 ة من قبل األساتذة من الجامعات العالمية إلى الوضع األمني أحياناً قد ال يوفر الفرصة للزيارة الميداني

 الجامعات  العراقية.

  عدم توفر بيئة هندسية مناسبة في حقل العمل لتغذية كليات الهندسة بمعلومات راجعة تهدف إلى

 تطوير المناهج الدراسية.
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 المحور السابع

 الهيئة التدريسية والمختبرات والمرافق األكاديمية

 

 ومسؤولياتهم:  الهندسه الكيمياويهالتدريسيون في قسم  1-7

رئيس القسم ومقرر القسم و رئيس اللجنة  مجموعه من التدريسين باالضافه الى الهندسه الكيمياويهيضم قسم 

يبين أسماء التدريسيين وألقابهم العلمية  (2) رقم الملحقاالامتحانية إضافة إلى اعضاء اللجان الساندة األخرى. 

 وشهاداتهم وأعباءهم التدريسية واإلدارية.

 التدريسيين وشهاداتهم وخبراتهم:مستويات  2-7

( يعرض احصائيه باعداد التدريسيين في القسم مع ألقابهم العلمية وشهاداتهم األكاديمية. حيث 1-7الجدول رقم )

 العلميه العليا لحداثة تكوين القسم.يالحظ من الجدول ادناه قلة االلقاب 

 ( احصائيه بأعداد التدريسين في قسم هندسة الطرق و القابهم و شهاداتهم االكاديميه1-7جدول )

 اللقب العلمي القسم
 االجمالي  ماجستير دكتوراه

 مج اناث ذكور مج اناث ذكور مج اناث ذكور

الهندسه 

  الكيمياويه

 1 - 1 - - - 1 - 1 استاذ

 4 - 4 - - - 4 - 4 استاذ مساعد

 9 1 8 5 - 5 4 1 3 مدرس

 8 2 6 8 2 6 - - - مدرس مساعد

91 13 2 11 9 1 8 المجموع   3 22 

 

 تطوير قابليات التدريسيين: 3-7

يخضع جميع التدريسيين حديثي التعيين إلى دورة مكثفة في طرائق التدريس تقام في مركز التعليم المستمر، ويتم 

إشراكهم بعد ذالك في محاضرات األساتذة القدماء وأصحاب الخبرة الطويلة، والتدريسيون الجدد هم عادة من حملة 

فإن قسماً منهم من يقوم بمساعدة بعض األساتذة واالشتراك شهادة الماجستير من الجامعات العراقية. إضافة إلى ذلك 

 معهم في إنجاز بعض البحوث المحدودة أو إشراكهم في اإلشراف على مشاريع طلبة الصفوف المنتهية.  
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ال توجد هناك برامج إلرسال التدريسيين إلى جامعات أجنبية لالطالع على أساليب التدريس الحديثة المتبعة ضمن 

وزارة لتدريب المالكات التدريسية خارج العراق، إال أن وهذا غير كافي لالرتقاء بمستوى التدريسي برنامج ال

واألفضل أن تكون هناك حوارات بين التدريسيين العراقيين ونظرائهم في الجامعات األجنبية وهذا الحوار يفتح 

بحثية مشتركة تعود بالنفع على آفاق تعاون مشتركة كتبادل المحاضرات أو رسم الخطوط العريضة لمشاريع 

 الطرفين.

 

 نسبة عدد الطالب إلى عدد التدريسيين من مختلف الدرجات العلمية والشهادات: 4-7

( نسبة عدد الطالب على مستوى القسم إلى عدد التدريسيين من مختلف الدرجات العلمية 2-7يبين الجدول )

 والشهادات.

م إلى عدد التدريسيين من مختلف الدرجات العلمية ( نسبة عدد الطالب على مستوى القس2-7جدول )

 والشهادات.

 نسبة الطالب الى التدريسيين عدد الطالب في القسم عدد التدريسيين المؤهل العلمي

 1:269 269 1 حملة لقب أستاذ

 4 حملة لقب أستاذ مساعد
269 

1:67.25 

 9 حملة لقب مدرس
269 

1:29.89 

 8 حملة لقب مدرس مساعد
269 

1:33.625 

 

 

 البحث العلمي ومخرجاته: 5-7

 

هو قسم مستحدث , , وال يوجد دراسات عليا في القسم  و البحوث المنجزه في القسم  الكيمياويه ان قسم هندسة 

 تعتمد على الخطة البحثيه للتدريسيه و هي للعام الحالي مبينه في الجدول ادناه..

 2016/  2015للنشر للعام الدراسي ( عدد البحوث المنشورة أو المقبولة 3-7جدول )

عدد البحوث 

 المخططة

عدد البحوث 

 المنجزه

 عدد البحوث المنشوره عدد البحوث المستمره

13 12 1 3 

 

 

 تقييم مدى كفاية الموارد البشرية الحالية )مستويات األساتذة وعددهم(: 6-7

،  يبدو واضحاً بأن الهندسه الكيمياويه ( أعاله الذي يمثل عدد التدريسيين في قسم 2-7كما هو مبين في الجدول )

هناك توازن بين عدد التدريسيين  وعدد الطالب الكلي ولكن مع مالحظة ان القسم في طور التوسع وزيادة عدد 

الطلبة للمراحل الدراسية, كما إن واقع الهيئة التدريسية في أقسام كلية الهندسة يتميز بكون أغلب األساتذة هم ممن 

يوجد  ولذلك يالحظ بأن نسبة األلقاب العلمية منخفض جداً.فعلى سبيك المثال حصلوا على شهاداتهم العليا مؤخراً 

يحملون لقب أستاذ مساعد  ,كما أن هناك اربعه لقب أستاذ ويحمل  من أعضاء الهيئة التدريسية  عضوا واحد فقط
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عن اختصاصهم نقص في عدد األساتذة في بعض االختصاصات مما يؤدي إلى تكليف بعضهم بمهام أكاديمية تختلف 

الدقيق.على أية حال  فأن عدد االساتذة يغطي بشكل جيد المهام االخرى عدا التدريس مع مالحظة الحاجة الى الخبرة 

 في بعض المواقع والمهام.

 استعراض فعالية استخدام الموارد المتاحة من قبل القسم: 7-7

ايضا يتم اشراك الكادر التدريسي في القسم في  باالضافة الى مهام التدريسيين من  الناحية التعليمية في القسم ..

اللجان العلمية و االدارية على صعيد الكلية والجامعة . مما يعزز من  المستوى العلمي واالداري في الكلية ,حيث 

   -تتم مناقشة كفاية الهيئة التدريسية ألداء الخدمات األكاديمية المختلفة ومنها:

 ا واإلشراف عليهم خالل فترة التدريب العملي.إرشاد الطلبة تربوياً وأكاديمي 

 .الخدمات اإلدارية الجامعية كالعمل في المواقع اإلدارية وعضوية اللجان وغيرها كما ذكرنا أعاله 

 .التفاعل مع حقل العمل من خالل تطوير المهنة وتقديم االستشارات وغيرها 

 استكشاف السبل التي تعزز تنمية قدرات التدريسيين 8-7

أي برنامج تعليمي في تحقيق أهدافه يتطلب أن يكون التطوير المستمر أحد ستراتيجياته لمواكبة التطور  أن نجاح

التكنولوجي الذي يشهده العالم وبالتالي تلبية متطلبات تعزيز قدرات التدريسيين,وهذا بالتأكيد يعتمد على توفر كادر 

وبذلك ال بد من وضع الخطط المستمرة في مجال  يجري تطويره باستمرار الهندسه الكيمياويه ثابت في قسم 

التطوير المهني من خالل توفير الفرص للهيئة التدريسية بحضور الدورات والورش التدريبية والمؤتمرات 

والندوات وتشجيعهم لمواكبة التطور العلمي في الجامعات العالمية وغير ذلك مما يساهم في تنمية قدرات األستاذ 

 والعلمية في مجاالت التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.الجامعي المهنية 

كما إن واقع حال التطوير المهني واألكاديمي  للهيئة التدريسية في كلية الهندسة يؤشر بعض المالمح االيجابية من 

ي خالل وجود مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي في جامعة القادسية والدورات والندوات المستمرة الت

يعقدها ولكن ما زال هناك حاجة الى االحتكاك وتبادل المعلومات مع الجامعات العالمية ال سيما إذا الحظنا أن 

موضوع االنتقال من سياسة التعليم الى التعلم بدأ يستحوذ على اهتمام األكاديميين مؤخرا في العالم وكذلك ال بد من 

ً وقسم  ً إلى البنى التحتية التي تساعد األستاذ في  الكيمياويه الهندسه اإلشارة إلى حاجة الكلية عموما خصوصا

 المحاضرة مثل توفر الطاقة الكهربائية والمعدات والوسائل التعليمية الحديثة الالزمة.

 معرفة دور األساتذة في تصميم المناهج 9-7

تصمم المناهج من قبل اللجنة العلمية في القسم و الكلية  وتتكون هذه اللجان عادة من أساتذة مرموقين لهم باع طويل 

في العمل األكاديمي، وبعد ذالك يتم مناقشة مفردات كل مادة مشتركة بين االقسام من قبل لجنة يرأسها تدريسي قديم 

اجعة المفردات للمواد المشتركة. بعد هذه المرحلة يتم عقد عدد من  وذو خبره طويلة وتكون مسؤولية هذه اللجنة مر

ورشات العمل للمراجعة الشاملة ويساهم في هذه الورش أساتذة وأساتذة مساعدين وتثبت النقاط المختلفة والتقاطعات 
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ناهج على مجلس إن وجدت وتعاد إلى اللجان العلمية لمناقشتها حتى تتبلور بشكلها النهائي، وعندها يتم عرض الم

 القسم إلقرارها كمرحلة أولى وترفع بعد ذالك إلى مجلس الجامعة إلقرارها بالشكل النهائي.

 

 معرفة دور العميد ومسؤولي الجامعة في تصميم المناهج: 10-7

إن العميد هو المشارك الرئيس في تصميم المناهج وهو رئيس مجلس الكلية وحضوره واجب في كل مرحلة من 

لمناهج ومسؤوليته اإلشراف العام والوقوف على تجانس المناهج من حيث عدد الساعات والوحدات مراحل تصميم ا

وتقديم المشورة العلمية. أما مسؤولي الجامعة فليس لهم دور في تصميم المناهج باستثناء اللجنة الجامعية العلمية 

 وتنحصر مسؤوليتها في عرض المنهج الدراسي على مجلس الجامعة.

 

 SWOTوات  تحليل س

 نقاط القوة:

 .عدد االساتذه يعد جيداً بالمقارنة مع الجامعات العالمية 

 .اغلب أعضاء الهيئة التدريسية على المالك الدائم 

 .إكمال جميع التدريسيين لنصابهم التدريسي إضافة إلى تكليف عدد غير قليل منهم بساعات إضافية 

  العالمية مقارنة بالسنوات الثالثين الماضية من خالل زيادة احتكاك التدريسيين بالكوادر األكاديمية

 الحضور والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل اإلقليمية والعالمية.

 نقاط الضعف:

  إن القسم بحاجة إلى عدد من التدريسيين من حملة األلقاب العلمية )أستاذ وأستاذ مساعد( لعدد من

 التخصصات الدقيقة.

 عدد التدريسيين الحاصلين على شهادة الدكتوراه مقارنة بالسنوات الماضية، لكن  بالرغم من زيادة

 عدد التدريسيين من حملة شهادة الماجستير ومن حملة لقب علمي )مدرس مساعد( ال زال كبيراً.

 .نقص الكوادر الفنية واالدارية مما يضيف عبئاً اضافياً على عاتق الهيئة التدريسية 

 ني بحاجة الى تحديث واستفادة من التجارب العالمية.دورات التطوير المه 

  إن اختيار وتعيين التدريسيين ال يتم عن طريق القسم، بل عن طريق الوزارة أو الجامعة مما ال يتيح

 للقسم اختيار العناصر الكفوءة ذوي االختصاصات التي تعد من النادرة في القسم.

 مؤسسات العلمية واألكاديمية العالمية، إال أن معظم بالرغم من وجود الفرص القليلة لالحتكاك بال

الكادر التدريسي في القسم غير مطلع على األساليب الحديثة المتبعة في عمليتي التعليم والتعلم، وإن 

وجود برنامج تدريب المالكات التدريسية خارج العراق الذي ترعاه الوزارة ال يغطي العدد الكبير 

لى محدودية وقت البرنامج الذي يجب أن ال يتعدى الشهر بحسب تعليمات من التدريسيين باإلضافة إ

 الوزارة واإلجراءات المعقدة لحين الحصول على هذه الفرصة.
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  اعتماد منهج دراسي موحد على مستوى العراق وصعوبة تغييره من قبل الهيئة التدريسية اال بعد

 الحصول على موافقة لجنة عمداء كلية الهندسة.

 الفرص:

 يادة دعم البرامج التدريبية للكوادر التدريسية من قبل الوزارة إلطالع التدريسيين على األساليب ز

 الحديثة المتبعة في أنظمة التعليم العالي في العالم.

  إبرام وتفعيل االتفاقيات بين قسمنا واألقسام المناظرة له عالمياً لزيادة خبرات التدريسيين في جميع

 لي.مجاالت التعليم العا

  زيادة فرص الحصول على شهادة الدكتوراه في تخصصات معينة غير متوفرة في القسم لدعم برامج

 الدراسة األولية وتفعيل برامج الدراسات العليا.

 التهديدات

  بسبب حالة التقشف التي يمر بها البلد وتوقف برامج االبتعاث و االجازات الدراسية و تطوير المالكات

 يؤدي الى عوائق في تطوير شهادات الكادر التدريسي . التدريسية ,, و هذا

  الوضع األمني أحياناً قد ال يوفر الفرصة للزيارة الميدانية من قبل االساتذة من الجامعات العالمية الى

 الجامعات العراقية.

 .عدم وجود جمعيات هندسية متخصصة توفر فرصة تطوير المهنة  من قبل اساتذة الجامعات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الثامن

 المؤسساتي الدعم
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  الهندسه الكيمياويهقسم ل البرامج قيادات 1-8

 

 اللقب الشهادة المنصب

 استاذ مساعد دكتوراه قسمالرئيس 

 مدرس  دكتوراه رئيس اللجنة االمتحانية

 مدرس  ماجستير مقرر القسم

 مدرس  ماجستير مسؤول مختبرات القسم 

  بكالوريوس مسؤول مجانية التعليم 

 البرامج ميزانية 2-8

ان الميزانية الوحيدة التي يعتمد عليها القسم في تنفيذ برنامجه العملي هي ما يتم تخصيصه للقسم من موازنه الكلية 

تكون هذه  التي تمولها الدوله عن طريق وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الى رئاسة الجامعة و من ثمه الكليه.

الموازنه ذات ابواب صرف محددة سلفاً و يتم التقييد بها, لذا يتم في بداية كل سنة تحديد احتياجات القسم والموازنه 

التخمينيه المطلوبه لها بعد مناقشتها و اقرارها في مجلس القسم و رفعها الى مجلس الكليه لكي يتم تضمينها في 

 ابواب الموازنه التخمينه للكليه.

هذه االسلوب في الحصول على التخصيصات المالية يؤثر احياناً على سير البرنامج التعلمي داخل القسم, نتيجة ان 

في التخصيصات  تقليصتأخر موازنة الكلية نتيجة لمرورها في السلسله المذكوره اعاله أو حصول انحراف او 

اكل عن طريق دراسة االولويات للقسم و يتم معالجة هذه المشنتيجة نقص تخصيصات الكليه او الجامعة ككل. 

 المناقلة في ابواب الصرف للكليه بشكل عام.

 ميزانية التدريس 3-8

تكون ميزانية الكادر التدريسي المكون لمالك القسم جزء من باب الرواتب في الموازنه العامه للدوله و التي تأتي 

عادة رواتب الكادر التدريسي في القسم المكلف بتدريس  منها ايضاً موازنة الكلية. وهذا الباب في موزانة الدولة يكفل

 البرنامج التعلمي للقسم.

اما في ما يخص المحاضرين الخارجيين فأن القسم ال يملك اي محاضر خارجي بصفة تدريسي لهذا العام وبذلك 

 اليحتاج لتخصيصات في هذا المجال.

يوميه لسد النقص الحاصل في الكادر الساند لتنفيذ يحتوي القسم على بعض العاملين بصفة عقود مؤقته او اجور 

 البرنامج التعلمي , تصرف اجورهم من موازنة الكلية.

 مصادر تطوير البنية التحتيه. 4-8

اي تخصيصات لتطوير البنية التحتيه للقسم تمر من خالل الكلية و التي تنحصر مصادر تمويلها الربعة مصادر 

 -هي :
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  للدولة. واالستثمارية التشغيليةة الموازن في للكلية مرصودةالاألموال 

 الى الجامعة رئيسيمنحها  صرف صالحية طريق عن للكلية وتُمنح للجامعة لمرصودةاالموال ا من 

 .الكليةةدعما

 مشاريع خالل الكلية من لصالح اهتنفذ لمشاريعأموال ا من للمحافظة المحليةاإلدارة  ماترصده من 

 .تنميةاالقاليم

 للكلية واعمال الهندسي باالستشاري المكت ينفذها التي والفحوصات االستشارات من الكلية حصة من 

.االنشائي المختبر

علماً ان خالل هذه السنه التوجد تخصيصات ماليه كبيره ضمن هذا الباب للقسم للعجز المالي الذي يعانيه البلد بشكل 

 .عام

 هاوغير المصادرالمالية مالئمة 5-8

للقسم موازنه او مصادر مالية مستقله و انما يتم توفير احتياجات القسم المطلوبه لتنفيذ البرنامج كما تم التوضيح ليس 

التعليمي من خالل موازنه الكليه, و هذه الموازنه ينم تخصيص الجزء االكبر فيها لرواتب العاملين اما الجزء 

 وتطوير ه في الكليه منها ما يتعلق بدعمالمتبقي وهي الجزء االقل في العادة فيذهب الى اعدة ابواب صرف حيوي

االلكتروني  الموقع على والصرف العلميث البح عل والصرف المختبريةاألجهزة  مثل شراء التعليمية البرامج

 الخ ,وحسب الموارد المتوفره. .. للكلية

 :مالك القسم 6-8

التعليمي حسب الشهادة و اللقلب العلمي و وضح الكادر التدريسي المتوفر في القسم لتنفيذ البرنامج ي المخطط التالي

 اعداد الذكور و االناث.
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 الكادر التدريسي المتوفر في القسم( 1-8شكل )

 

 .التدريسيين تعيين 7-8

 : النحوالتالي وعلى العراقية الدولةن  موظففي تعيين في العامة الشروط نفسعينهم تين في التدريسي السادة يخضع

  اومتوفرة الوزارة قبل من مخصصة كانت سواء مالي تخصيص ولها شاغرة وظيفية توفردرجةيجب ان 

 .المالك حركة من

 رئاسةالجامعةعن بأبالغ كافة الكليات الجامعةحصراوتقوم رئاسة قبل من الدرجةالشاغرة عن يعلن 

 .عنها المعلن الدرجة لشغل الكادرالتدريسي من حاجتها

 المقابلة واجراء الدرجة لشغل المتقدمين ملفات بدراسة الجامعة رئاسة في المركزية التعينات لجنة تقوم 

 االختصاص من يكون قد والذي عنها بالدرجةالمعلن الفائز لمتقدما اسم اللجنة تعلن وبعدهها لهم االصولية

 .الجامعة في االخرى الكليات من وغيرهي  الهندس

 ه  علي لزاما يكون سوف مرجامعيا ويصدرله للتعيين االصولية االجراءات بالدرجة لفائزا ليستكم ان بعد

 .التدريس طرائق بدورة واالشتراك التدريس كفاءة جتيازاختبارا

 هكليت في البرنامج قيادة بتقييم يحظى ان ويجب التجريبية بعداجتيازالسنة الدائم المالك على يثبت. 

من التدريسيين والفنيين  حاجة القسمان الدرجات الوظيفية المخصصة للكلية بشكل عام هي غير كافية وال تلبي 

 حيث ان القسم بحاجة مستمرة الى تعيين تدريسيين.

 .والموظفين للتدريسيين المهني التطوير اسناد 8-8

 : النحوالتالي وعلى التدريبية والفرص الدورات خالل من للتطويرالمهني فرص بعدة التدريسيين يحظى

 تدريسي كل ألزاميةعلى وهي التدريس طرائق دورة. 

 العالوة المنح شرط الجامعية القيادات بعض تعدهما الالتي واالنترنيت الحاسوب استخدام دورتي 

 .والترفيع

 العراق داخل لكلياتاحدى  ا اوفي الكلية داخل التخصصية التدريبية الدورات. 

 اداري كليفا تلديه اذاكان الداريا بتكليفها المتعلقة التدريبية الدورات. 

 العراق خارج للكادرالتدريسي الوزارة توفرها التي التدريبية الفرص. 

 للجهد تعاون التفاقية استنادا للكادرالتدريسي لعراقا خارجة الجامع توفرها التي التدريبية الفرص 

 .للتدريسي الشخصي

 اوخارج داخل وتكون مختبرية اجهزةلتوريد  التعاقدي الجانبتقع ضمن  التي التدريبية الدورات 

 .التعاقد طبيعة حسب لعراقا
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لم يتم ارسال اي تدريسي او فني الي دورة تدريبيه خارج البلد او في جامعه اخرى داخل البلد للعام الدراسي 

 بسبب ظروف التقشف التي يعيشها البلد لهذا العام. 2015-2016

 SWOT تحليل سوات

 نقاط القوة 

   الدورات التدريبية التي تفرها الكلية ضمن برنامج التعليم المستمر ويستفيد منها منتسبو القسم في مجال

 التطوير المهني 

  عالقات التعاون الثقافي التي تقيمها الكلية مع كليات الهندسة داخل وخارج العراق اضافة لدوائر الدولة

 االخرى. 

  

 نقاط الضعف 

  عدم وجود تخصيصات مالية كبيرة لتطوير البنية التحتية للقسم بسبب العجز المالي الذي يعانية البلد 

  ارسال اي تدريسي او فني الي دورة تدريبيه خارج البلد او في جامعه اخرى داخل البلد بسبب  عدم

 .ظروف التقشف التي يعيشها البلد

 اجة القسم من التدريسيين والفنيين عدم توفر الدرجات الوظيفية الكافية لتغطية ح 

 عدم وجود مركز متخصص بتطوير مهارات التدريسيين. 

 الفرص

  متمثال بصالحية الصرف التي تمنحها رئاسة الجامعة الى عمادة الكلية الدعم الذي توفره رئاسة الجامعة 

  الدعم الذي توفره االدارة المحلية متمثال بالمشاريع وتطوير البنية التحتية للكلية ضمن تخصيصات تنمية

 .االقاليم 

  لدعم بعض انشطة القسم  الدعم الذي يوفره المكتب االستشاري للقسم. 

 التهديدات

 ن باب الصرف على قلة التخصيصات المالية المرصودة ضمن موازنة الجامعة للكلية وبالتالي للقسم  م

 اقامة المؤتمرات والفرص التدريبية 

  يحتوي القسم على بعض العاملين بصفة عقود مؤقته او اجور يوميه لسد النقص الحاصل في الكادر الساند

 بسبب قلة الدرجات الوظيفية المخصصة . لتنفيذ البرنامج التعلمي
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 المحور التاسع

 التخصيصات الماليه 

 

 الصرف طريقة 1-9

للصرف من اي باب من ابواب الصرف ان عملية الصرف في القسم تتم من خالل الميزانية المتوفره في الكلية و  

الى  اهشراء مادة معينة بمليء استمارة طلب الشراء ويمرر عملهفي ميزانية الكلية يقوم الموظف الذي يتطلب اداء

احد  والى وحدة الحسابات لتأييد توفرالتخصيص المالي ضمن مخازنهاوحدة المخازن لتأييدعدم توفر المادة في 

لآلمر بالصرف ) العميد ( البداء  ، ثم تقدم استمارة طلب الشراء شرائهاابواب الصرف المناسب للمادة المطلوب 

لى لجنة ا يذهبوفي حالة حصول الموافقة  مقدمهيعود الى  ، في حالة رفض الطلب عدمهاالموافقة على الشراء من 

لجنة المشتريات بتمرير معاملة الشراء الى لجنة اعتدال االسعاروالى  بعدهاالمشتريات لتقوم بعمليةالشراء ، تقوم 

من سالمة اجراءات الشراء  لجنة فحص المواد المشترات ثم الى وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي لغرض التحقق

 الشراء. طلب وأخيرا تدخل المادة مخزنيا وتسلم ذمة الى مقدم

 الصرف مستوى 2-9

  ً  الموازنةالتخمينية التي يعتمد مستوى الصرف في القسم على اساس ميزانية الكلية المخصصة لها من الجامعة وفقا

 ميزانيتها بأستنفاذ الجامعة امام مطالبة الكلية تكون ذلك على الفعلية،وبناءااحتياجاتها  لتقدير وفقا ابتداءاً  الكليةها قدمت

وذلك بسبب  لخزينه الدولة يعود فائض هناك وانمايكون%  ١٠٠ نسبةب غالبااليتحققا هان ،إال المالية السنة نهاية في

 تأخر وصول االموال المخصصة الى الجامعة من قبل الوزارة .

 .العلمي البحث على نسبةالصرف 3-9

تخصص عادة ابواب للصرف ضمن موازنة الكلية للبحث العلمي  كشراء الكتب والدوريات والمراجع, واقامة 

المؤتمرات والندوات وورش العمل , وتطوير المختبرات والصرف على االيفادات العلمية . اال ان  خالل السنة 

 ر بها البلد.التوجد تخصيصات لكل هذه االبواب نتيجة االزمة المالية التي يم 2015

 .التدريسيين قابليات تطوير على الصرف مستوى 4-9
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كما تم التوضيح في الفقرة السابقة  ان ابواب الصرف على البحث العلمي تنعكس على تطوير قابليات التدريسيين 

 م وجود تخصيصاتباالضافة الى حقول اخرى كالتدريب في الجامعات والمراكز العلمية المرموقة, اال انه بسبب عد

 مالية ضمن موازنة العام الحالي لهذه االبواب لم يتم صرف أي مبلغ على تطوير قابلية التدريسيين في القسم.

 

SWOT تحليل سوات    

 نقاط القوة 

 .وجود مورد مالي يعتمد على أنشطة الكلية وهو صندوق التعليم العالي 

  بصورة كبيرة لتطوير البنى التحتية للكلية وجود المكتب االستشاري الهندسي والمختبر اإلنشائي الذي يساهم

 باإلضافة إلى  الدعم المالي للتدريسيين والفنيين.

  .اعتماد آلية صحيحة ذات طابع قانوني لغرض أعمال الصرف المالي لكافة األبواب الممنوحة 

 نقاط الضعف 

 .عدم مساهمة الكلية في إعداد الموازنة المالية 

 لصرف ال سيما تلك المتعلقة بتجهيز الكلية ما تحتاجه من المختبرات ومعدات عدم كفاية الميزانية ألبواب ا

 التدريس والكتب والبرامجيات.

 .نقص في الكوادر الفنية واإلدارية لعدم وجود وظائف شاغرة لهم 

 .عدم وجود ميزانية مخصصة للتطوير المهني للهيئة التدريسية فضالً عن الكوادر األخرى 

 الفرص

  التعليم العالي والبحث العلمي بتطوير التعليم الجامعي في العراق.اهتمام وزارة 

 .وجود عالقات مع الحكومة المحلية قد تساهم في الحصول على تبرعات لتنمية وتطوير قطاعات التعليم 

  توفير مصادر للتمويل تسد العجز الحاصل بسبب انخفاض الميزانية وعدم كفايتها لتحقيق اهداف العملية

 .التعليمية

 هديدالت

 .الوضع األمني يؤثر على اقتصاد البلد وبالتالي تنخفض ميزانية الكلية تبعاً النخفاض الميزانية العامة للبلد 

  مصادر تمويل ذاتي للكلية مشابهة لفكرة صندوق التعليم العالي الموجودة حالياً.  إيجاداالفتقار لدراسات تضمن 

 البحث العلمي  –المحور العاشر 

تدريسي في القسم خطته البحثيه للعام الدراسي و التي تتضمن عناوين البحوث المقترحة من قبله. يتم يقدم كل 

بصوره دوريه لتحديث نسب  مراجعة الخطه البحثيه من قبل ادارة القسم بالتنسيق مع الشوؤن العلميه في الكليه
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تأثير عمالً بتعليمات رئاسة الجامعه  النجاز وجهات النشر و التشجيع على النشر في مجالت عالمية ذات معامل

بتوجيه كتاب شكر للباحثين الذين ينشرون بحوث علميه مجالت عالمية ذات معامل تأثير. والجدولين التاليين و 

 الرسم البياني توضح الخطه البحثيه للعام الحالي و نسب االنجاز وجهات النشر.

 2016-2015للعام الدراسي  يه الهندسه الكيمياوالخطه البحثيه لقسم ( 1-10جدول )

نسبة  اسم البحث اسم التدريسي ت

 االنجاز

1 

أ.م.د. صالح عبد الجبار 

 صالح

 

  

1)Multilayer Perceptron prediction for the 

Production of Methyl Acetate via Reactive 

Distillation 

100% 

 

2)Experimental prediction of activate carbone 

production using SPSS مخطط 

2 

 أ.م.د. عباس خلف محمد

 ميثان على الزيواليت-حركية االمتزاز لمزيج الهدروجين1) 

  ميثان على الزيواليت-االمتزاز ألتوازني لمزيج الهدروجين 2) 

 مخطط

 

 

 

 Characterization and Electrochemical(1 ا.م. د. علي حسين عبار 3

Preparation of Thin Films of Binary Heavy 

Metals (Cu-Pb,Cu-Cd,Cu-Zn) from Simulated 

Chloride Wastewaters 

 

2)Preparation and Characterization of 

Electrodeposited Cadmium and Lead thin Films 

from a Diluted Chloride Solution 

100% 

 

م. هشام محمد مجيد +  4

 م.م. قاسم كاظم

Mathematical Modeling of a Biomass Gasifier 
 

100% 

م.م. محمد عبد الرضا  5

 لفته

1)The Impacts of Distributed Generators on The 

Power Quality of the Grid 

2)Wind Turbine Output Power vs Rotation 

Speed 

3) Brushless DC Motor Drive with Speed 

Feedback (6-Pulse Operation) 

 مخطط

تأثير اضافة سترونتيوم تيتانيت على ثابت العزل الكهربائي لمادة  م.م. كنعان محمد موسى 6

 %100 الباريوم تيتانيت

 The Effect of Rotational Speeds on the م.م. قاسم كاظم حميد 7

Mechanical Properties of Dissimilar Friction Stir 

Welding for Commercially Pure Aluminium and 

Copper. 

100% 
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 compantive study of the physico - chamical م.م. احمد عباس عبيد 8

properties between the viver and the wells 

drilled insideit 
 مخطط

م.د. علي عبد الحسين  9

جازع + م. هشام محمد 

 مجيد

CFD Modeling of turbulent flow in the dilling of 

oil wells 
80% 

Predictive correlation for the viscosity - 

temperature relation of some iraq crude oils 
 مخطط

م.د. علي عبد الحسين  10

 جازع

1) optimization of biodiesel production from 

mustard oil waste of bone as catalyst for biodiesel 

production from mustard oil: optimization using 

response surface methodology 

2) Egg shell as a green catalyst for biodiesel 

production from low grade edible oils 

3) comparison of biodiesel production from 

peanut, rapeseed and mustard oils  

4) trans esterification of low gnade edible oil 

mixtures: mustard oil, rapeseed oil and peanut oil 

waste of animal bone as green catalyst for 

biodiesel production from mustard oil 

5) waste of bone and egg shell as green catalyst 

for biodiesel production 

6) Modeling of Micro reactor for biodiesel 

production 

7)Eudluation  physco – chemical propenties of 

AL- Diwania riuer 

8)Expermiental  investiegatior of the Toxicity of 

actor of AL- Diwania river 

9) heavy metals accumulation in the river ganga  

heavy transfer over flat plate 

 مخطط

  

 SWOTتحليل سوات 

 نقاط القوه:

  وجود تدريسين اكملوا دراساتهم العليا خارج القطر ويملكون تواصل علمي و معرفي مع جامعات عالميه

 مما يشجع عمليه نشر البحوث في مجالت عالميه ذات معامل تأثير.

 عملية ودراسات توفيرابحاث يساعدعلى الهندسي االستشاري وجودالمكتب . 

 الكلية في العلميةالمحكمة وجودالمجلة . 

 نقاط الضعف:

  وجود نقص في االجهزة المختبريه الالزمه الجراء البحوث العلميه حيث يقتصر توفر االجهزة على

 مايخص الدراسات االوليه الى حد كبير.
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  االفتراضيه و عدم وجود مدخل على المجالت و دور النشر العالميه حيث ان المدخل الوحيد هو المكتبه

هي مغلقه هذا العام لمشاكل تتعلق بالتمويل المالي, وحتى عندما كانت تعمل كان التغطي جزء كبير من 

 دور النشر.

 .التكليفات االداريه التي تأخذ حيز كبير من وقت التدريسين مما ينعكس سلبياً على عملية البحث العلمي 

 لبحوث او االشتراك في المؤتمرات.ضعف التخصيصات الماليه للبحث العلمي الجراء ا 

 .عدم وجود دراسات عليا في الكليه والتي تشجع على البحث العلمي 

 الفرص:

  وجود تشجيع و دعم معنوي الجراء البحوث و النشر في المجالت العالميه من قبل رئاسة الجامعه و

 الكليه.

  و غيرها.دعم الوزاره للبحوث المتميزه من خالل بعض الفعاليات كيوم العلم 

 :التهديدات

  عدم وجود التمويل الالزم النجاز خطة قريبه للنهوض بالمختبرات و االجهزة المختبريه نتيجة الضعف

 الكبير او انعدام التمويل للسنه الحاليه.

  قلة االهتمام بالبحوث ذات الجانب التطبيقي من مؤسسات الدوله مما ينعكس سلبا على تشجيع الباحثين

 حث العملي.وحثهم على الب

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحور الحادي عشر 
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 العالقات الخارجية 

 العالقات على مستوى المحافظه  1-11

  يتمتع القسم بعالقات متميزة مع كافة الدوائر ذات العالقة في المحافظة من خالل تبادل الخبرات ورفد المحافظه

فظة وتعزز االواصر بين الجامعة والمجمتع احترفع من مستوى الواقع الخدمي للمباالستشارات العلمية التي 

 , ومن االمثلة على هذه النشاطات : 

  هندسة االستدامه من وجهة " : اقام القسم ندوة بعنوان  الكيمياويهاقامة الندوات المتخصصة في مجال هندسة

مناطق الصناعات التقنيه  محورين, المحور االول تم التطرق خالله الى  تتضمن  نظر المهندس الكيمياوي "

الطاقات المتجدده والمستدامه كبديل للنفط اما المحور الثاني تضمن وكيفية تطورها في العالم وماهي تاثيراتها 

 .الخام

  تقديم االستشارات لدوائر المحافظة المتخصصه: حيث شارك ممثليين من الهئية التدريسيه في القسم في

 .لمحافظهة اقامة المنطقة الصناعيه في ااجتماعات هئية االستثمار لمناقش

 .اقامة الدورات عن طريق وحدة التعليم المستمر لتطوير الكوادر الهندسية في المحافظة 

 .التواصل مع نقابة المهندسين في المحافظة لتبادل االفكار فيما يصب في مصلحة الجامعه و المجتمع 

 العالقات مع الجامعات المحلية و العالمية 2 -11

الكمال دراسة الدكتوراه يتملك القسم عالقات مع مجموعه من الجامعات العالمية الرصينه من خالل الطلبة المبتعثين 

خارج القطر كذلك يتمتع بعض اعضاء الهيئة التدريسية بعالقات بحثية مع الجامعات العالمية الرصينة التي اكملوا 

 . فيهادارستهم العليا 

 

 

 

 SWOTتحليل سوات 

 القوه:نقاط 

  التواصل الجيد و العالقات التي يملكها القسم مع موسسأت الدوله في المحافظة وخاصه ما يعنى منها

بالجوانب العمليه و الفنيه من خالل تقديم المعلومه المجانيه ضمن التعليمات النافذه مما انعكس على تطوير 

 تلك العالقه.

 نب الخدمي للمحافظة من خالل تنظيم الندوات و ورش تثمين دوائر المحافظة لدور القسم في تطوير الجا

 العمل و التي حضرها ذوي االختصاص من اعلى المستويات.

  الغربيه مع جامعاتهم و مشرفيهم و بقاء جسور التواصل بين كادر القسم من خريجيين الجامعات

 المؤسسات التي عملوا فيها مماينعكس ايجاباً على تطوير مسيرة القسم.
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 الضعف:نقاط 

  عدم وجود التمويل الكافي لعقد الندوات و المؤتمرات حيث اعتمد تنظيم هكذا فعاليات على االمكانات

 الذاتيه للقسم.

 في باب االشتراك في الندوات و المؤتمرات العالميه لكادر القسم خارج التخصيص  ضعف او انعدام

 القطر.

 الفرص :

 اجستير يكملون دراستهم للدكتوراه في الجامعات الغربيه وجود بعض تدريسين القسم من حملة شهادة الم

 مما يسهل عملية التواصل مع تلك الجامعات.

 ذوي االختصاص المقارب من اختصاص القسم مما يسهل من  وجود بعض المسوليين في المحافظة من

 عملية التواصل.

 التهديد:

  ينعكس على التواصل العملي مع موسسات ضعف موازنة الكلية نتيجة ضعف الموازنه العامه للبلد مما

 الدولة و الموسسات الخارجيه.

 طويرالموقعمن ت ضعفت يواالنترني االتصاالت على الموازنة ضمني المال التخصيص ضعف 

 .للكلية االلكتروني

 للكلية زائرين اساتذة الستقدام المؤسساتية والموافقة وجودالدعم عدم. 

 

 

 (1ملحق رقم )
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 (2ملحق رقم )
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