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 المحور االول

 نشأت القسم: 1-1

 جامعة – الهندسة كلية في المهمهالعلميه  االقسام من يعدو 2008 العام في الكيمياوية الهندسة قسم تأسس

 النفطية الصناعة مجال في خاصة المجاالت، مختلف في الصناعة بتطوير الوثيق الرتباطه نظرا ،القادسيه

 والمنظفات واالسمدة والسيراميكية، والبالستكية، والغذائية الدوائية والصناعة والبتروكيمياويات والغاز،

 الهندسة قسم يعد كما. الخ... المياه ومعالجة الملوثات من البيئة تخليص وعمليات والبطاريات،  واالصباغ

 والهندسة  البيئية، والهندسة الطاقة وهندسة النووية، كالهندسة اخرى، هندسية فروع في للدراسة اساسا الكيمياوية

 . االحيائية والكيمياء الطبية، والهندسة  الوراثية،

 اخذت حيث والتبخير، التخمر عمليات الى يعود تاريخها وان العمليات، مصانع بوجود الكيمياوية الهندسة وجدت

 خالل عشر التاسع القرن من الثاني النصف في ووظائفها التصنيع وعمليات اكبر لمقاييس بالتطور العمليات

 الكيمياوية المصانع لبعض والتشغيل بالتصميم متعلقة مشاكل وحلت الفترة، تلك في حدثت التي التطور عملية

  العالم الف 1901  عام وفي م،1900 عام في  مرة ألول الكيمياوية الهندسة مصطلح استخدم وقد مستمر، النتاج

 .  الكيمياوية الهندسة في كتاب اول. George E البريطاني

 الرؤيا : 2-1

رائداً محلياً وإقليميا وعالمياً في مجال اعداد و تخريج مهندسين على درجة  الهندسه الكيمياويهان يكون قسم هندسة 

 . الكيمياويه والصناعات النفطيه هندسة العالية من التميز العلمي والفكري والهندسي في اختصاص 

 الرساله: 3-1

 مؤسساتها جميع في الصناعية و العلمية بالحركة ينهض متخصص هندسي مالك بأعداد تتحدد القسم رسالة ان

 جميع وتغطية تلبية على قادراً  ويجعله والتكنولوجي، والفني العلمي العصر مستوى الى ومناهجها، واجهزتها

 العامة والمخططات العلمية، الحركة اهداف بين والتكامل االنسجام وتحقيق المجاالت هذه في القطر احتياجات

 اعادة مشاريع ضوء على العليا العلمية والبحوث الدراسات وتنويع الصناعية، واالنشطة المجاالت في للعراق

 والتكنولوجيا، للعلوم المتسارع والتقدم المتعاقبة للمكتشفات وتبعا حاليا، العراق يشهدها التي والتطوير االعمار

 والفنية العلمية العصر بمنجزات ويتسلح لوطنه بوالئه يعتز واخالقه، وشخصيته بنيته في قوي جيل واعداد

 اعداد  القسم رسالة من و. للعراق افضل مستقبل بناء اجل من يطورها و يستخدمها كيف ويعرف والتكنولوجية

 جديرة وطنية بكفاءات والعلمية والفنية التربوية االطر المالء والمختصين والخبراء الجامعيين واالساتذة العلماء

 النظرية العلوم تقدم بين باستمرار، المتوازن التطور تحقيق على والعمل االختصاص، ذات الدولة مرافق جميع في

 اعضاء وتوجيه والمختبرية التطبيقية والممارسات والتجارب العلوم في وتطوير توسع من ذلك مايقتضيه وبين

 للعناية الحديث العصر في جار ماهو مع منسجمة وجعلها الدراسية المواد تدريس محتوى لتحديث التدريسية الهيئة
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 التي والمادية الفنية االسباب توفير على والعمل واالبتكار االبداع مواهب ودعم وتشجيع ورعاية العلمي بالبحث

  وثقة باطمئنان رسالتهم متابعة على لمخترعينوا والمبدعين الباحثين تساعد

 األهداف: 4-1

و لمواكبة التطورات المعاصرة  الكيمياويههندسة الفي مجال تخريج كوادر هندسيه مؤهله و كفوة   .1

سية الكفؤة للجامعات و يية للبلد و توفير المالكات التدرسد متطلبات خطط التنمية العلمية واالقتصاد

 المعاهد الفنيه.

تدريب الطلبة على استعمال المعدات المختبريه والبرمجيات الحديثة إلجراء ومحاكاة التجارب  .2

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

 .الكيمياويهالتطورات في مجال هندسة 

طبيقه تسهم في خدمة المجتمع و حل تدعم و تشجيع البحث العلمي و التركيز على اعداد بحوث  .3

 .الصناعيه والنفطيه مشكالته

التواصل مع مؤسسات الدوله العلميه و الخدميه ذات العالقه بطبيعة القسم من خالل تقديم المشوره  .4

ه و الندوات و الحلقات يبيالعمليه و الهندسية و تطوير كوادر هذه المؤسسات من خالل الدورات التدر

 النقاشيه.

على تحقيق متطلبات ضمان الجودة الشامله وحسب المعايير العالميه من خالل السعي المستمر  العمل .5

 وفق خطة دقيقه لتطوير االداء في المجاالت الهندسية والعلمية واإلدارية.

دعم التعاون العلمي و التبادل الثقافي مع الجامعات و الموسسات التعليميه و الصناعيه العربيه و  .6

عقد االتفاقيات مع النظراء و البحوث العلميه خالل برامج التدريب والدراسات العليا و العالميه من 

 المشتركة بما يسهم باالرتقاء بالواقع التعليمي و انضاج برامج البحث العملي. 

 القسم نجاح في ساهمت التي العوامل 5-1

  في البلد بشكل عام و الرقعه  الهندسه الكيمياويهوجود حاجه فعليه لكوادر هندسيه متخصصه في مجال

 الجغرافيه التي يقع فيها القسم بشكل خاص.

  التنسيق و االنفتاح على مؤسسات الدوله ذات العالقه من خالل ورش العمل و الندوات و المؤتمرات و

 البرامج التدريبيه و التي يشترك بها ممثلين عن هذه الجهات.

 من جامعات  الكيمياويه والنفطاختصاص هندسة  توفر كادر تدريسي حاصل على شهادات عليا في

 عالميه رصينه.

 من قبل كادر القسم الى الدوائر ذات العالقه اما بصور  هندسه الكيمياويه تقديم االستشارات في مجال ال

 مباشرة او عن طريق المكتب االستشاري و حسب التعليمات النافذه.
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 ح القسم مثل القاعات الدراسيه المكيفه و المزوده باجهزة توفر البنيه التحتيه المطلوبه للشروع في افتتا

و العمل المستمر  (2رقم )و  (1الهندسه الكيمياويه رقم)العرض و كذلك توفر المختبرات مثل مختبر 

طلبه وحسب الميزانيه المتوفره للكليه لعلى تطوير هذه االمكانيات لمواكبة تطور القسم و ازدياد اعداد ا

 و القسم.

 .قسمت النجاحا دون تحول ان المحتمل اومن تعوق التي العوامل 6-1

 تشغل  الكليةيعاني القسم كبقية االقسام في الكليه من عدم وجود بناية مصممه ككلية هندسة حيث التزال ا

 البناية المخصصه لها منذ التاسيس رغم ازدياد اعداد الطلبه و افتتاح اقسام علمية جديده.

   قلة الدعم المالي المخصص لشراء المختبرات و االحتياجات االخرى و خصوصاً هذه السنه نتيجة قلة

 التخصيصات الماليه.

 .االجراء المالية الروتينيه المتعلقه بامور شراء المختبرات و حتى في حال توفر التخصيصات الماليه 

  سواء من الكادر التدريسي المتخصص او من عدم توفر الدرجات الوظيفيه الكافيه لسد احتياجات القسم

 الكوادر االداريه و الوسطيه.

 العلمية األقسام ونشاطات فعاليات مع الكلية استراتيجية تناسق 7-1

 والمستقبلية اآلنية مخاطرلا دفع في القسمإدارة  كفاءة 8-1

هو جزء منظومه متكامله تتمثل بكلية الهندسة يشترك معها من خالل مجلس الكليه في  الهندسه الكيمياويهقسم ان 

وضع الخطط و االستراتيجيات التي تعود بالنفع على البرنامج التعليمي في الكليه بشكل عام و على القسم بشكل 

اضافة الى بناء  يمياويهالهندسه الكخاص. حيث تتمثل هذه الكفاءة بوضع خمسيه تسير عليها الكلية بضمنها قسم 

عالقات متوازنه مع موسسات الحكومه المحليه في المحافظة للحصول على الدعم الكافي في مجال البنيه التحتيه 

للكليه و المختبرات وغيرها. كما تتمثل في استغالل كافة الموارد المتاحه المخصصه للقسم ضمن موازنة الكليه 

 ها القسم.لتوفير كافة المتطلبات التي يحتاج

 االكاديمي البرنامج عن تاريخية نبذة 9-1

يتم من خالله منح شهادة  2008 الكلية مع انطالقة العام الدراسيوهو من األقسام الهندسية التي استحدثت في 

وحدة دراسيه و تدريبيه و يتناولها الطالب خالل  149في برنامج تعليمي يضم  الكيمياويههندسة الالبكلوريوس في 

المواد الدراسية للقسم  اربع سنوات. يبدا العام الدراسي في القسم خالل شهر ايلول و ينتهي خالل شهر حزيران.

احل ي الكليات الهندسية اما المرف االخرىة يبمعضمها مشابهه للمواد التي تدرس في اقسام الهندس هيالولى ه للمرحل

الهندسه الكيمياويه كحسابات المادة والطاقه  مواد تخصصية نوعية في مجال  ثالثة والرابعة فتشمل اضافاتثانيه والال

وتصميم المفاعالت ودراسة ثرموديناميكيه العمليات الصناعيه اضافة الى اسس تشغيل وتصميم والسيطره على 

ان النظام المتبع في الدراسة هو النظام يه والنفطيه .العديد من الوحدات الصناعيه المهمه في الصناعات الكيمياو

 .2015/2016الفصلي والذي بدء بتطبيقة من العام الدراسي 
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 التعليمية البرامج محتويات 10-1

موزعاً على المراحل الدراسيه االربعه  الكيمياويه الجدول المرفق يعرض محتويات البرنامج التعليمي لقسم هندسة 

 و بالتقصيل للساعات المقرره لكل مادة دراسيه مع عدد الوحدات.

 First Year 1 Semester 

First Year 2 Semster 

 lombys tcejubs  ehT  tuT  Exp  tsiedCr 

 CHE109 Mathmemtics II  2  2    2 

CHE110 Biochemical engineering I 2 1  2 

 111EHC II gnrieeningE icalmeCh ot noictduotrnI  3  1    3 

CHE112 Computing for Engineers II 2  2 3 

 311EHC yristmeic ChnagOr  2  1  2  3 

CHE114 English Language 1   1 

 511EHC gnrieeningE icmanyd Static and  3  2    3 

 Total 15 7 4 17 

  rsuoH taloT  62       

  

Second Year 1 Semester 

 symbol subject  The  Tut  Exp  Credits 

 CHE101 Engineering drawing  1  2    1 

CHE102 Mathmemtics I 2 2  2 

 CHE103 Chemistry for engineers  2  1  2  3 

CHE104 Physics for engineering 2 1  2 

 CHE105 Introduction to Chemical Engineering I  3  1    3 

CHE106 Computing for Engineers I 2  2 3 

 CHE107 Arabic Language  1      1 

CHE108 Sport  2  0 

  Total  13  9  4  15 

 Total Hours 26    

 symbol subject  The  Tut  Exp  Credits 

 CHE201 Programming Using Mat Lab  2    2  3 

CHE202 Fluid Mechanics 4 2  4 

 CHE203 Material and energy balances I  3  1    3 

CHE204 Advanced Engineering mathematic I 2 2  2 

 CHE205 Democracy and Human rights  1      1 

CHE206 English Language 1   1 

 CHE207 Physical Chemistry  3  1  4  5 

 Total 16 6 6 19 

  Total Hours  28       
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Second Year 2 Semester 

 

Third Year 1 Semester 

 symbol subject  The  Tut  Exp  Credits 

 CHE301 Classical thermodynamics  3  1    3 

CHE302 Process Heat transfer I 3 1  3 

 CHE303 Numerical methods using Matlab  2    2  3 

CHE304 Reaction engineering 3 1  3 

 CHE305 Mass transfer operation  3  1    3 

CHE306 Applied Mathematics For Chem. Eng. 2 2  2 

 CHE307 Chem. Eng. Lab. I  1    4  3 

 Total 17 6 6 20 

  Total Hours  29       

 

Third Year 2 Semester 

 

 

symbol subject The Tut  Exp  Credits 

CHE208 Moleculer Engineering 2  1   2 

CHE209 Biochemical engineering II 3  1   3 

CHE210 Material and energy balances II 3  1   3 

CHE211 Advanced Engineering mathematic I 2  2   2 

CHE212 Electrical Engineering 2    2 3 

CHE213 Chemical Engineering Econamics 2  1   2 

CHE214 Statistics using SPSS 2  1  2 3 

 Total 16  7  4 18 

 Total Hours 27      

symbol subject The Tut  Exp  Credits 

CHE308 Chemical thermodynamics 3  1   3 

CHE309 Separation process Design 3  1   3 

CHE310 Biochemical Reactor Design 3  1   3 

CHE311 Process Heat transfer II 3  1   3 

CHE312 Chemical engineering Simulation 1    2 2 

CHE313 Fuel and Energy 2     2 

CHE314 Chem. Eng. Lab. II 1    4 3 

CHE315 Pollution 2     2 

CHE316 English 1     1 

 Total 19  4  6 22 

 Total Hours 29      
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Fourth Year 1 Semester 

 

 symbol  subject  The  Tut  Exp  Credits 

 CHE401  Process Dynamics and Control I  3  1    3 

CHE402 Chemical Process Design 2 2 2 3 

 CHE403  Renewable Energy  3  1    3 

CHE404 Petrolum Refining I 3 1  3 

 CHE405  Design Project :Part 1      4  2 

CHE406 English 1   1 

 CHE407  Transports Phenomena  3  2    3 

CHE415 Engineering Ethics 1   1 

   Total  16  7  6  19 

Total Hours                                                            29 

 

Fourth Year 2 Semester 

 

Total crediets                                                            149 

Total Houres /week                                                 223 

 

 

 

 

 

 

 

symbol subject The Tut  Exp Credits 

CHE408 Process Dynamics and Control II 3  1  3 

CHE409 Chemical Equipment Design 2  2 2 3 

CHE410 Polymer Technology 3  1  3 

CHE411 Petrolum Refining II 3  1  3 

CHE412 Industerial Mengment 2    2 

CHE413 Design Project :Part 2    4 2 

CHE414 Chem. Eng. Lab. III 1   4 3 

 Total 14  5 10 19 

 Total Hours 29     
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 العلمي والبحث والتعلم التعليم ستراتيجية -11

 :هي ، اتيستراتيج ثالثة وتضم

 التالية االركان على ترتكزو  : التعليم ستراتيجية -أ

 لتنفيذ يحتاجها التي التعليمية الوسائل وتحديد الدراسي العام بداية الدراسيةه خطت بتحديد التدريسي قيام 

 .الخطة تلك

 ببرامج منها المتعلق وخاصة العلمية مادته لطرح يحتاجها التي المساعدة للبرامجيات التدريسي تحديد 

 .المختبرات العلمية في المحاكات

 المادة تتطلبها التي والمراجع المنهجية والكتب دراسية مادة كل مفردات على الطلبة إطالع. 

 المادة في النجاح درجة لجمع المتعددة المفاصل على الطلبة إطالع  

 الخ ... الطالب نشاط تقييم درجة ، يومية واجبات ، يومية اختبارات. 

 خالل من وتتم : التعلم ستراتيجية -ب

 التعلم مجال في لهم حصلت التي االنتقالة بطبيعة للطلبة التدريسي( كادره خالل العلمي )من القسم تثقيف 

 فيه يكون الذي الجامعي التعليم الى العلمية للمادة متلقي الطالب فيه يكون الذي االعدادي التعليم من ،

 .لذلك طبقا هدراست نمط بتعديل الطالب يقوم وكيف التعليمية العملية في مشارك الطالب

 اسلوب اعتماد خالل من العلمية المادة طرح في للمشاركة لهم المجال وفسح للطلبة التدريسين تشجيع 

 .الطلبة قبل من السمنرات وتنفيذ العلمية المادة طرح في الحوار

 واعتبار علمية وبحوث ودراسات تقارير بأعداد للطلبة التدريسيين خالل من العلمي البحث اسلوب تعلم 

 .التعليمي البرنامج في النجاح متطلبات من ذلك

  اآلتي وتتضمن : العلمي البحث ستراتيجية -ت

 الترقية وألغراض خارجها او للقسم العلمية الخطة ضمن القسم في التدريسيون ينفذها التي البحوث 

 والتحليل بالدراسة محدد علمي موضوع تتناول اكاديمية بحوث اما وهي ، التعضيد او العلمية

 . موجودة عملية لمشكلة الحلول ايجاد تتناول تطبيقية بحوث او بشأنها المناسبة التوصيات واستخالص

 وهي ، القسم تدريسيي بأشراف التخرج مشروع مادة ضمن الرابعة المرحلة طلبة ينفذها التي البحوث 

 .البرامج  لتلك عملي تطبيق في عليها حصلوا التي البرامج الطلبة فيها يستخدم بحوث

 من مؤسساتية جهة لصالح التعاون آلية او االستشاري المكتب خالل من التدريسيين ينفذها التي البحوث 

 .لديها محددة مشكلة معالجة او عملية حالة تطوير اجل

 جامعة  /الهندسة كلية /الهندسه الكيماويهقسم  من االولية الجامعية الشهادة على الطالب حصول ألية -12

 القادسية

 (. . . أوائل ، )متميزين االخرى القبول منافذ احد او المركزي القبول آللية وفقا الكلية في الطالب يًقبل 

 في طالبا ليصبح االعدادية لمرحلة التنافسي هومعدل لرغبته وفقا العلمية االقسام أحد على هتوزيع يًعاد 

 .الكلية اقسام احد في االولى المرحلة
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 شهر من االخير االسبوع في همن االول الفصل يبدأ دراسيين بفصليين فصلي نظام هو الدراسي النظام 

 ويستمر الالحق العام من شباط شهر منتصف الثاني هفصل يبدأ بينما ، اسبوعا عشر ويستمرلخمسة ايلول

 .ايضا اسبوعا عشر خمسة لمدة

 النجاح درجة فان ، العلمي والبحث لعالي التعليم وزارة عن تصدر التي المركزية االمتحانية للتعليمات وفقا

 والعملية النظرية هاختبارات مجموع من الطالب عليها يحصل ، درجة بخمسون دةدمح مادة اي في صغرىال

 في الالحقة الدراسية المرحلة الى وينتقل ،( هل التدريسي يمنحها التي التقييم ودرجات النهائيةالفصلية و لشهريةا)

 .ه وكما مبين فيمرحلت دروس بجميع  االقل على  الدرجة تلك على هحصول حال

 مادة نظريه فقط )التحتوي على جزء عملي(

 الفصل الدراسي االول او الثاني
 االمتحان النهائي

 امتحانات يوميه 2امتحان شهري تحريري 1امتحان شهري تحريري

10 % 10 % 10% 70% 

 جزء نظري و جزء عملي تحتويمادة 

 الفصل الدراسي االول او الثاني

امتحان شهري  االمتحان النهائي

 1تحريري

امتحان شهري 

 2تحريري

امتحانات 

 يوميه

 درجة الجزء العملي

10 % 10 % 10% 10% 60% 

 

 مع عملها يتناسب التي الحكومية المؤسسات احد في المنهجي الصيفي التدريب بمادة االستيفاء الطالب على 

 مدى عن والعملي العلمي المشرفان هيرفع تقييم لتقرير ووفقا يوما ثالثون عن تقل ال لفترة الطالب اختصاص

 .هتدريب فترة من الطالب فادةتاس

 التخرج مشاريع لجنة هتنظم الذي االختبار واجتياز الرابعة المرحلة في التخرج مشروع تقديم الطالب على 

 .القسم في

 عدد نسبة تتجاوز مادة اي في راسبا يًعتبر وإال والعملية النظرية المحاضرات بحضور االلتزام الطالب على 

 خالل المادة لتلك والعملي النظرية الساعات مجموع من  مشروع عذر بدون %10 لنسبة فيها هتغيب ساعات

 االمتحانية بالتعليمات جاء لما وفقا وذلك مشروع بعذر الغياب كان أذا % 15 ولنسبة الدراسي الفصل

 .المركزية

 وحدات بعدد مادة لكل النجاح درجة ضرب حاصل مجموع من ما مرحلة في الناجح الطالب معدل احتساب يتم 

 .المرحلة تلك في درسها التي الوحدات لعدد الكلي المجموع على مقسوما  المادة تلك
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 ضعيف مقبول متوسط جيد جيدجدا   امتياز التقدير

 50دون الــ  59-50 69-60 79-70 89-80 100-90 حدود الدرجه

 واالداریة االكادیمیة والسیاسات الستراتیجیات تنفیذ رصد -13

 السادة من ومجموعة القسم مقرر ومن للمجلس رئيسا لقسما رئيس من والذي يتكون يتولى مجلس القسم 

 القرارات واتخاذ التحقق من تنفيذ الستراتيجيات االكاديميهو  مراقبةال ، المجلس في اعضاءا لتدريسيينا

 .الكلية مجلس الى التوصيات ورفع بشأنها المناسبة

  اللجنه العلميه في القسم : و التي تتولى ايضا متابعة البرامج العلميه و السيات العامه في القسم و رفع التوصيات

 .المناسبه الى مجلس القسم

 .منھا المستخلصة والدروس السابقة التقییم دورة نتائج -14

 ممكن مستخلصة ةسابق دروس وال سابقة نتائج توجد ال لذا ، یعده القسم الذي االول ھو ھذا الذاتي التقیم تقریر ان بما

 .لھا الرجوع

 SWOTتحليل سوات 

 -نقاط القوة:

 كفاءة أعضاء هيئة التدريس. 

  التى يتم تدريسها  مواد العلميةالتدريس للمالئمة التخصص العلمى ألعضاء هيئة. 

  اإلدارةاالسلوب الديموقراطي و العدالة واألمانة والحيادية فى. 

  بالواجبات الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التزاموجود. 

 عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةتوافر التوصيف الوظيفى أل. 

  شبكة االنترنت باللغة العربية واالنجليزيةوجود موقع للكلية على. 

 المؤسسة بتنمية مهارات التعلم الذاتى للطالب اهتمام. 

 تنوع عملية تقييم الطالب. 

  وجود مكتبة مجهزة تحتوى على احدث الكتب و المجالت العلمية  ؛ متاحة لكل الطالب و أعضاء هيئة

 .التدريس 

 مل بصورة مرضية.توافق البرامج الدراسية و احتياج سوق الع 

 الدراسية. مواداستخدام تكنولوجيا التعليم فى بعض ال 

  في المشاريع والبحوث العلمية.مشاركة فعالة من اطراف المجتمع المختلفة فى تدريب الطالب 

 .وجود المكتب االستشاري الهندسي الذي يعمل على خلق تناغم بين مؤسسات الدولة وكلية الهندسة 

 مية الحديثة والعمل على تفعيل التعليم االليكتروني.وجود الوسائل التعلي 
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  -نقاط الضعف:

  المختبرات.القصور فى األجهزة و المعدات وسوء حالة 

  بالمختبرات والورش.قصور وسائل األمان وحماية البيئة وعدم وجود المناخ الصحى 

 .نقص الكادر الفني واالداري لعدم وجود درجات وظيفية 

 فى جميع جوانب المؤسسة وهذا ياتى سلبا على كافة األنشطة مثل النظافة  ضعف الموارد المالية

 وغيرها.؛عالمات ارشادية ؛

 غياب المشاركة فى المشاريع التى تتيح التعاون البحثى بين الكلية وقطاع رجال األعمال. 

 ضعف المستوى العلمى والتدريب االدارى للموظفين. 

  المختلفة فى توفير فرص العمل لخريجى المؤسسةعدم مساهمة األطراف المجتمعية. 

  عدم كفاية وفاعلية نظم المعلومات و االتصاالت لربط الكلية بالجامعة مع عدم استكمال قواعد بيانات

 خاصة بأعضاء هيئة التدريس ؛ الهيئة المعاونة ؛ الطالب 

 عدم وجود سياسة محددة واضحة لربط الخريجين بالكلية بعد التخرج. 

 الفريق الواحد ألبحاثقار لمفهوم العمل الجماعى وغياب شبه كامل االفت. 

 المختصرة مما يعوق تنمية مهارات البحث  حاضراتاالعتماد المبالغ فيه على الكتاب الجامعى و الم

 .والتعلم

  -الفرص :

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

  المجتمع لوجود كلية الهندسة الذي ساهم في إنجاح الكلية والعمل على تطويرها وتوسيع األقسام حاجة

 فيها.

 .مستوى الطلبة المقبولين في الكلية أغلبهم من المتفوقين في المرحلة االعدادية 

 .حث الطلبة على التفوق من خالل تعيين الطلبة األوائل في الكلية وكذلك كمحاضرين في الكلية 

 عمل على توسيع الرقعة الجغرافية لكلية الهندسة من خالل عمل التصاميم الخاصة البنية ومرافق الكلية ال

 بصورة عامة وادراجها من الخطة االستثمارية.

 -التهديدات:

  وهذا يمثل عبئا على  هندسةقبول أعداد الطالب الملتحقين بكليات ال فيالزيادة المستمرة و المتتالية

 .الكليات

  يعتمد فقط على معيار واحد وهو مجموع الطالب دون مراعاة الرغبة  هندسة الطالب فى كلية القبول

 .اإلمكانيات لديه أواالستعدادأو

 التدهور المستمر فى مستوى الطالب القادمين من التعليم الثانوى. 
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  بالوسائل والمعدات قلة الموازنة المالية العامة للبلد أثرت سلباً على عملية توسيع الكلية وتجهيزها

 المطلوبة.

 .نقص الكادر الوظيفي لعدم وجود فرص للتعيين 

  وجود قرارات جديدة في السنوات األخيرة قللت من مستوى أداء الطالب وتراخيه عن أداء واجباته مثل

قرارات العبور والدور الثالث واعتبار السنة سنة عدم رسوب وغيرها من القرارات الذي أدت وبشكل 

 الى تراجع مستويات الطلبة.ملحوظ 
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 المحور الثاني

 تنظيم وادارة القسم

 تقييم اداء القسم بالنسبه لخططه الخاصه والخطه الستراتيجيه للكليه :  2-1

 كباقي االقسام في الكليه يتكون من التنظيم االداري التالي:  الهندسه الكيمياويهقسم هندسة 

 

خوله بها والتي تعتبر جيده الى حد معين, ايضا تقوم مالقسم باداره القسم بحسب الصالحيات الحيث تقوم رئاسه 

بوضع الستراتيجيات االنيه والمستقبليه للقسم بما يضمن التطور العلمي ومواكبة العصر والقسام المناظره في بقية 

ه وتوجيه الكادر التدريسي والوظيفي الجامعات على صعيد المناهج كونه قسم مستجد في الكليه وعلى صعيد ادار

 من خالل مجلس القسم والتبليغات المرسله من قبل السكرتاريه في االنترنيت او التبليغ المباشر.

وتنفيذها بما يملوكون  الهندسه الكيمياويه ان من ستراتيجيات القسم هو تخريج طالب قادرين على ادارة مشاريع

الدراسه وايضا رفد المجتمع باالستشارات الهندسيه من خالل االستشاريين  من معلومات علميه خالل اربع سنوات

من الكادر التدريسي وحث وتشجيع الكادر التدريسي على البحوث والنشر والتقديم للدراسات العليا وحضور الندواة 

نقل من االقسام التي والمؤتمرات واقامة الورش العلميه والمساهمه بالتعليم المستمر ويعتبر قسم هندسه الطرق وال

 تنسجم ستراتيجياتها مع ستراتيجيات الكليه وخططها والسعي لتقديم االكثر بما موجود من امكانيات.

 تقييم التفاعل بين القسم والكليات االخرى :  2-2

في اقامة عالقات التعاون العلمي مع االقسام المناظره له في كليات باقي  الهندسه الكيمياويه يجتهد قسم هندسة 

الجامعات العراقيه كالمواد الدراسيه ووحداتها واعتماد المصادر المحدثه واعتمد ذلك بالمخاطبات الرسميه والشفهيه 

 والعمل على جذب الخبرات العلميه.

رئاسة القسم

اللجنه العلمیه اللجنه االمتحانیه مقرریة القسم 

سكرتاریه القسم
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ه يسعى الى حضور المؤتمرات والحلقات الدراسيه يسعى القسم الى عمل المؤتمرات والندوات والورش وان

والندوات خارج القطر لكن قلة التخصيص المالي اثر سلبا في هذا المجال. ان اعتماد المخاطبات الرسميه الورقيه 

مع باقي  تعاون من الجدير بالذكر انه اليوجديؤثر سلبا على االداء بما له من تاخير حيث يعتمد على عامل الزمن.

 فيما يخص االشراف المشترك على طالب الدراسات العليا. ات الكلي

 كيفية تنظيم العمل االداري في القسم :  2-3

 فرعية   رئيس القسم بتشكيل اللجان العلميه ولجان فان من صالحيات ما   ان الصالحيات المقدمه للقسم جيده نوعا

فيما اما  .كأعضاء في هذه اللجان  وتشمل الكادر التدريسيعمال معينه بالقسم وتوزيع المهام عليها أ تعنى بانجاز

التوجيه والتكليف وانما يقوم رئيس القسم ب موزعة صالحيات ديهمفليس ل يخص موظفي القسم من االداريين والفنيين 

يل باداء واجباتهم. يعمل القسم على مبدا الحكومه االلكترونيه مع التدريسيين حيث يستعمل التوص لهم  المسبق

كل مايتعلق  فتعمل على متابعة  القسم ةمقرري اما فيما يخص االلكتروني من خالل السكرتاريه ويتم االجابه عليها,

بالتنسيق بين الطالب ورئاسه القسم بما يتعلق باعداد الجداول للدروس واالمتحانات والنشاطات المختلفه باالضافه 

هم مع السكرتاريه باالعداد لالجابه على الكتب اباقي االقسام ويسالى التنسيق مع الكادر التدريسي في القسم او 

االسئلة وحلولها من التدريسيين واعداد  تقوم باستالمفيما يخص اللجنة االمتحانية فانها  االداريه وتنسيق القسم.

تسليمها واعداد الدفاتر االمتحانيه و جداول االمتحانات لكافة المراحل الدراسية باالضافة الى تهيئة القاعات و

تسليم  عتراضات واخيرا النظر في االوغيرها من متطلبات االمتحانات من تدقيق الدرجات و درجات الطالب

علمية والتي ترفع نتيجة المناقشات اللجنة الاما بالنسبة لالمور العلمية في القسم فيتم مناقشتها من خالل  .النتائج 

 لرئاسة القسم للبت بها. 

 تقييم فاعلية التنظيم االداري :    2-4

ان قلة الكادر االداري  في القسم  يضطر امامها القسم الى اشغال كادره العلمي بالتنظيم االداري من خالل تشكيل  

يالحظ التنظيم االداري اعباء اضافية على كاهل الكادر التدريسي . لجان معنية بانجاز مهام معينة ممايؤدي الى 

يتضح ايضا انتظام العمل االداري من  و جه حيث ان القسم ينجز اعمال لجانه ضمن الفترات المحددهمن خالل نتائ

خالل االلتزام باتمام المناهج ضمن السنه الدراسيه وبحسب ماتقدمه الوزاره في بدايه كل عام دراسي من تقويم 

لها اليه, وهناك تقييم سنوي للموظفين سنوي.كما ان القسم يقوم باالجابه على كافه الكتب بدقه وسرعه بحسب وصو

 والتدريسيين ضمن اعمال تقويم االداء وضمان الجوده.
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 معلومات االتصال بالقسم : 2-5 

Chemical Engineering Department  

College of Engineering /Al-Qadisiya University  

Email: chem.eng@qu.edu.iq & chemidept@gmail.com 

 هل ادوار الموظفين والوظائف الرئيسيه مفهومه ؟ 2-6

فيما يخص الموظفين االداريين والفنيين من غير الكادر التدريسي نعم , ادوار الموظفيين مفهومه حيث أن رئيسهم 

 مكتوبة على شكل لوحة جدارية صغيرة.المباشر يطلعهم على الواجبات المحددة لكل موظف والبعض يضعها 

 هل يمكن تطوير التنظيم االداري ؟  2-7

نعم من خالل المراجعة الدورية لتقدم العمل االداري واالشخاص القائمون على تنفيذه لتقويم العمل االداري والدفع 

 باالشخاص المتميزين في ادائهم لتقديم افضل ما لديهم واستبعاد المتلكئين منهم.

 : مقارنة التنظيم االداري مع مثيله في الدول االخرى 2-8

ال يوجد وجه مقارنة بين هذه وتلك، فالعمل اإلداري في الكلية العراقية محكوم بكونها تمثل إحدى حلقات الدولة   

العراقية وبالتالي وجوب خضوع الكلية لتعليمات وضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أما العمل في 

ع لسياسة العرض والطلب واستقاللية الجامعات وبالتالي الجامعات األجنبية وخصوصاً في أوربا وأمريكا فإنه يخض

 فإن الجامعات األجنبية تكون في حالة تطور مستمر لخدمة المجتمع والطالب.
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 المحورالثالث

 الطلبة

 تقييم الطالب للمواد الدراسية: 3-1

 من خالل إعداد استمارة 2015/2016تم جمع آراء جميع الطالب لتقييم جميع المواد الدراسية خالل العام الدراسي 

من قبل االستماره المعدة من قبل جهاز االشراف التقويم في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي استبيان مستوحاه 

موجه للطلبة تخص األستاذ و المواد الدراسية من خالل الملئ المباشر لالستمارات من  تحتوي على مجموعة اسئلة

 (.ثم تم1( لكل سوال وكما مبين في الملحق رقم )10-0التقييم من خالل اعطاء درجة من ) ويكونقبل الطالب 

الوقوف على التي من خاللها سيتم  (4-3,) (3-3,) (2-3) ,( 1-3)الشكال كما مبين في ا عمل خالصة لهذه اآلراء

التعليم والتعلم للمواد الدراسية تحسين عملية ميه في القسم و العمل على ياراء الطلبه في ما يخص العمليه التعل

 بواسطة اتخاذ بعض اإلجراءات الالزمة لذلك

 

 ( خالصة استبيان الطلبه للمرحله االولى1-3) شكل
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 ( خالصة استبيان الطلبه للمرحله الثانيه2-3) شكل

 

 

 

 

 ( خالصة استبيان الطلبه للمرحله الثالثه3-3) شكل
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 الرابعه( خالصة استبيان الطلبه للمرحله 4-3) شكل

 

استكشاف استجابة الكلية للتقارير الواردة من الزوار ) والممتحنين الخارجيين في المستقبل ( والوزارة. 3-2

 كيف يتم تنفيذ القرارات الواردة من الوزارة او هل يمكن اهمالها لمصلحة الكلية؟

الوزارة على شكل توصيات يتم تدارسها بشكل مستفيض من قبل اللجان إن التقارير التي ترد إلى القسم من قبل 

إن  المختصة في القسم ويتم على إثرها اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة مواطن الخلل المشار إليها في التقارير.

غير مطابقة التوصيات الالقرارات الواردة من الوزارة يتم تنفيذها بحذافيرها على الرغم من احتواء بعضها على 

إمكانية الراسبين في جميع الدروس  العمل بنظام العبور, او وجهة نظر القسم من قبيل عودة المرقنة قيودهم ، أول

ال تصب في تقدم العملية التعليمية في التعليم العالي  قد من أداء امتحانات الدور الثاني، وغيرها من القرارات التي

ن اضرار بعض هذه التوجيهات الى اللجان الزائره من قبل الوزاره او الى اي . يقوم القسم عادة بتبيافي العراق

 لجان مختصه اخرى او عند طلبها من القسم من المرجعيات العليا له.

يعمل على دراسة هذه التقاير وادخال المالحظات المفيدة حيز  اما بالنسبة للتقارير الواردة من الزوار فأن القسم

ألتباع  ها قد تكون غير مناسبة من وجهة نظر القسم. كم يطمح القسمالى المالحظات التي يرالتنفيذ و االجابه ع

أسلوب االعتماد على الزوار من الجامعات األجنبية لتقييم أدائه في بعض المفاصل التعليمية كأن تكون االطالع 

على مستوى األسئلة االمتحانية وردود فعل الطالب حولها ومن ثم يتم كتابة تقرير بذلك إلى القسم، لكن في الوقت 

 هذا األسلوب ليس ممكن اتباعه  في القسم.الحاضر وللوضع األمني المتأزم في البلد فأن 

مناقشة استخدام القسم للمعايير الداخلية والخارجية في تصميم وتنفيذ البرامج )على سبيل المثال في إطار  3-3

 المؤهالت، وستراتيجية الجامعة للتعليم والتعلم(:

االخرمن  البعض اقتباس العلمي،فيماتم القسم قبل من بعضها اعداد قدتم ابتداءا للقسم التعليمية البرامج مفردات أن

 واعمال المعاييرالهندسية وفق اصال على لديها معده وهي العراق في االخرى الهندسة كليات في المناظرة االقسام
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السنة اعادة مناقشة مفردات البرنامج  في ذلك تبع ثم .الهندسية القطاعية للتخصصات واللجان االستشارية اللجان

 وبناءاعلى العالم في المستجدات العلمية وفق حذفوذلك اقتراح بعض التعديالت وطرحها على لجنة العمداءالتعلمي و

 القسم. في اللجنةالعلمية مقترحات

 وحده. 149هي سنوات اربعة البالغة التعليمي البرنامجه تلقي فترة خالل يتلقاهاالطالب التي عددالوحدات

هندسة ال قسم في هي اربعةسنوات البالغة التعليمي البرنامجه فترةتلقي خالل الطالب يتلقاها التي عددالساعات

 ساعة.3345الكيمياويه

, وكذلك كمية / نوعية الطلبة وتوزيعهم الجغرافي واالجتماعي واالقتصادي , والتوزيع من آلية قبول الطلبة3-4

 الجنسين ؟

 توجد ثالث قنوات لقبول الطلبة في الكلية وهي

   قناة القبول المركزي 

  قناة  قبول الموضفين المتميزين 

 قناة قبول  العشرة االوائل على المعاهد 

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

استمارة القبول التي تتضمن اختيارات عديدة.  حيث يقوم الطالب من خريجي الدراسة اإلعدادية الفرع العلمي بملئ

بعد ذلك يتم توزيع الطالب على االقسام في الكلية اعتماداً على رغباتهم التي يثبتونها بواسطة ملئ استمارة 

وبشكل عام يتراوح أدنى معدل للقبول في  االختيارات وكذلك باالعتماد على  معدل الطالب في المرحلة اإلعدادية،

 .(92.0( و )94.0) ا العام بينالقسم لهذ

ومن الجدير بالذكر أن التوزيع الجغرافي واالجتماعي واالقتصادي للطلبة ال يشكل في الوقت الحاضر عائقاً أمام 

 الطالب إذا أراد أن يتقدم بالقبول في القسم، وال وجود لنسبة معينة من الطالبات يجب أن يتم قبولهن.

 التعليم والبحث العلمي:مناقشة الروابط بين . 3-5

تفتقد المؤسسات التعليمية العراقية إلى إستراتيجية واضحة تربط البحث العلمي في المؤسسة العلمية مع حقل العمل. 

إن معظم ما يجرى من بحوث علمية سابقا وحاليا في الجامعات العراقية بصوره عامة ينتهي إلى رفوف المكتبات 

هو عدم وجود سياسة بحثيه واضحة المعالم  تربط ما بين مفردات التعليم والبحث الجامعية. وإن السبب الرئيسي 

العلمي من جهة وما يتطلبه حقل العمل من جهة أخرى. ومن جهة اخرى فأن التكليفات االدراية الي يكلف بها 

الرصيد الزمني للتدريسي في تنفيذ البرنامج التعليمي اضافة الى اللجان التي عادة ما يكلفون بها تاخذ من التدريسين 

 تنعكس سلبا على ادائهم البحثي . 

ان اسلوب البحث العلمي الذي ينجزه التدريسي يعود بالنفع على العملية التعليمية من خالل مواكبة التدريسي 

 للمستجدات التعليمية واالستنتاجات العلمية وتعريف الطلبة على هذه المستجدات.
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 تقديم النصيحة وتوجيه الطلبة حول مستقبلهم الوظيفي:مناقشة طرق وأساليب . 3-6

تتوفر في معظم الكليات والجامعات المتقدمة دائرة خاصة تقدم النصح للطلبة وخصوصاً من هم في مراحلهم النهائية 

ل أو مباشرة بعد التخرج. إن مجاالت الخدمة التي تقدمها للطلبة أو الخريجين الجدد متعددة منها على سبيل المثا

الطرق المثلى لكتابة السيرة الذاتية وكيفية التصرف عند طلبه إلجراء مقابلة تخص تعيينه إضافة إلى أن لهذه الدائرة 

عالقات مع حقل العمل وتعلن عن وظائف شاغرة. وتنظم هذه الدائرة دعوات بين أصحاب الشركات والطلبة. وال 

حلقة الوصل بين الجامعة وحقل العمل وال يمكن في الوقت  توجد مثل هكذا دوائر في كلياتنا وجامعاتنا الفتقار

الحاضر إنشاء مثل هذه الوحدات بوتيرة عمل مشابهة لمثيالتها في جامعات الدول المتقدمة كون أن الوضع الحالي 

 يشكو من ضعف التخطيط في مجال توظيف الموارد البشرية.

 الصناعة والتدريب الصيفيمناقشة النشاطات خارج الجامعة كالعمل في . 3-7

يمثل التدريب الصيفي اكبر الفرص المتاحة امام الطالب في هذا المجال حيث يحتك خاللها بالواقع المؤسساتي 

تحرص قدر  القسموطبيعة وظروف العمل بالمؤسسات الصناعية ، خاصة وان لجان التدريب الصيفي في 

 في المؤسسات الصناعية حصر هاالمستطاع على الحصول على مقاعد تدريبية لطلبت

 . متطلبات التخرج وشهادات التخرج3-8

 إن متطلبات تخرج الطالب في مرحلة الدراسة األولية تتضمن ما يلي:

  المواظبة على حضور المحاضرات، وبموجب التعليمات يتم فصل الطالب المترتب عليه رسوبه في

( من الساعات الدراسية المخصصة %15-10)سنة معينة إذا تجاوزت نسبة غياباته في مادة معينة 

 لتلك المادة.

  أداء االمتحانات اليومية، الشهرية، الفصلية، والسنوية والنجاح في المعدل النهائي لكل مادة حيث تشكل

نشاطات الطالب طول العام الدراسي من امتحانات وواجبات بيتية وتقارير ما يسمى بالسعي السنوي 

عملية فبالنسبة لألولى يشكل السعي السنوي حسب كونها مادة نظرية أوأخرى  الذي يختلف من مادة إلى

 (% من الدرجة النهائية. 50(% من الدرجة النهائية للمادة بينما للثانية فيشكل ما نسبته ) 40)

 ( لنيل شهادة البكالوريوس 3600يجب أن يكمل الطالب في مرحلة الدراسة األولية ما مجموعه )

ً 6( ساعة بواقع )900سنوات كل سنة ) موزعة على أربع ً  ( ساعات يوميا  تقريباً  ، أي ما يعادلتقريبا

 ( أسبوع هي مدة العام الدراسي الواحد.30( ساعة أسبوعياً لمدة )30)

 ( أعاله.7إكمال فترة التدريب الصيفي كما تم توضيحه في الفقرة ) 

. تم رفق نموذج من هذه الشهادة الكيمياويههندسة البكالوريوس في يمنح الطالب بعد إكماله للمتطلبات أعاله شهادة ال

 دفعة.اكثر من  رج خ قدكون القسم 
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 كيف يمكن للقسم من معرفة أن طرق التدريس تعزز تعلم الطالب؟ ما هي األدلة هناك؟.3-9

إن عملية التدريس تعتمد بالدرجة األولى على التدريسي وقابليته إليصال المادة العلمية إلى الطالب، فالتدريسي 

الناجح هو الذي يتمتع بشخصية تفرض احترامها في قاعة الدرس وينعكس ذلك في احترام الطالب له. إن التدريسي 

ويجب أن تكون له رغبه  ة ومواكبة الخر البحوث العلمية يتمتع بعلمية عاليالناجح يجب أن يكون تربوياً ويجب ان 

في مهنة التدريس كونه مربي الجيل الجديد. أما الطالب وهو المتلقي في قاعة الدرس فعليه التفاعل مع التدريسي 

. جيدةمن خالل النقاش العلمي والمتابعة اليومية. ففي حالة توفر مثل هذه الظروف للبيئة التعليمية تكون المخرجات 

إن القسم ال يمتلك آلية واضحة بل يفتقر إلى األدلة الواضحة التي يمكن بها االستدالل فيما إذا كانت طرق التدريس 

المتبعة تعزز من تعلم الطالب. فبعض التدريسين يتبع اسلوب التلقين وسرد المحاظره او العرض السريع للمحاظره 

مع الطلبة خالل المحاظرة. وان القسم اليملك السلطه بتغير اسلوب دون االهتمام بجانب النقاش العلمي والحوار 

 التدريسي وال توجد معايير معينه الختيار التدريسين انما تكون التعينات من الوزارة.

ما هو الدليل على أن التعليم هو على مستوى عاٍل؟ ما هي عمل آليات جمع االستبيانات؟ وهل يوجد .3-10

 استعراض األقران؟

يكون توفر معيار واضح في القسم أو مقياس يبين المستوى الحقيقي للتعليم وهل هو ذو مستو عاٍل او واطئ. قد ال ي

 بداية الفصل الدراسي الثانياستخدم القسم آلية جمع استبيان الطلبة عن طريق استمارات توزع على الطلبة في 

يعطي الطالب فيها رأيه في المادة العلمية وفي مستوى التدريس إال أن هذه المحاوالت اليمكن االعتماد عليها كونها 

ً بالجدية المطلوبة  لذلك اليمكن  قد تكون ليستمحدودة وأن إجابات الطالب  في تقييم مستوى  االعتماد عليها كليا

. من الممكن اعتبار اجابات  الطلبة على االسئلة االمتحانية مع يميهلكن تعطي انطباع عن سير العمليه التعل التعليم

اسئلتهم االمتحانية ووضع االولوية لرصانة االسئلة قبل نسب النجاح استجابة الكادر التدريسي للتوجيهات بترصين 

رات و لقاءاته مع . كذلك تشكل زيارات رئيس القسم للقاعات الدراسيه اثناء القاء المحاظكدليل على مستوى التعليم

 الطلبه رافد مهم في عملية التقييم.

 ماذا تقدم اإلحصائيات ومعايير التقييم وتحصيل الطالب؟3-11

إحصائيات لنسب النجاح لكل مادة دراسية ولكل مرحلة من مراحل يتم تقييم المستوى العلمي الطالب من خالل 

ل فصل دراسي وكذلك في  نهاية كل سنة دراسية مع الدراسة ويتم مناقشة هذه النسب بصورة دورية في نهاية ك

إجمالي نسب النجاح للمرحلة الواحدة.كما يتم تقييم المستوى العلمي للطلبة من خالل دراسة التقييمات النهائية للطلبة 

 باالضافة الى ما يتم الحصول عليه من لقاءات مع الطلبه و استبيانات. الناجحين.

أن معايير التقييم في االمتحانات تحقق النتائج المرجوة للتعلم؟ ما هو الدليل على  كيفية تقييم الطالب، وهلس: 

 أن األمر صحيح؟

ج: ان الطريقة الغالبة في تقييم الطالب هي االمتحانات حيث أن الطالب يخضع إلى مجموعة من االمتحانات 

لبة مضافا مستمر للطوتعطي تقييم مستوى الطلبة القصيرة كل فصل دراسي وهذه االمتحانات تعكس الى حد ما  
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، باإلضافة إلى امتحان فصلي في نهاية لها تقييم التدريسي لمستوى تفاعل الطلبة مع النشاطات الصفية والالصفية 

وتقييم التدريسي  كل فصل دراسي. إن مجموع درجات االمتحانين الفصليين مضافاً إليها معدل االمتحانات القصيرة

 ما يعرف بالسعي السنوي. يشكل لنشاطات الطلبة

 دعم أكاديمي ومساعدات أخرى للطالب للتغلب على مشاكلهم؟هل يوجد س: 

يتم في القسم اقامة ندوات ولقاءات دورية من قبل رئاسة القسم واللجان العلمية مع الطلبة لمناقشة الواقع االكاديمي ج:

مناقشة مشاكل الطلبة  دراسة و تعمل علىقسم ومشاكل الطلبة االخرى كما ان هنالك لجان ارشاد تربوي في ال

والسعي في حلها. ايضا من سبل الدعم االكاديمي الي توفرها الكلية للطلبة هو االستخدام المجاني لشبكة االنترنيت 

للتعرف على اخر المستجدات العلمية في مجال اختصاصهم, كما يتم نشر المحاظرات الدراسية واالسئلة االمتحانية 

 لغرض تحسين االداء االكاديمي للطلبة.  لكليهمن قبل التدريسيين في الموقع الرسمي ل وحلولها

 ماذا يتم من إجراءات إذا ما ساءت األمور في القسم؟ 3-14

جنه العلميه في القسم لمناقشة كل القضايا و االمور التي تخص سيرة اللهناك اجتماعات دوريه لمجلس القسم و 

واتخاذ التوصيات و القرارات المناسبه التي تسهم في انتظام العمليه التعليميه و التغلب العمليه التعليميه في القسم 

 علة المشاكل و الصعوبات التي تعترض سير تلك العمليه.

 لبات التقييم )االمتحانات(؟هل يتم اطالع ااطالب على متط 3-15

 : خالل من ذلك يتم .. نعم

 والدرجة للطالب النهائية الدرجة روافد على الدراسي العام بداية للطلبة التدريسيين السادة إبالغ 

 .الروافد تلك من لكل المخصصة

 ومواضع عليها حصلوا التي الدرجة لمعرفة االمتحانية دفاترهم على للطلبة التدريسيين السادة إطالع 

 .اجاباتهم في واالخفاق النجاح

 التقارير المختبريه. ونتائج واليومية العملية اختباراتهم نتائج على الطلبة أطالع 

ما هي الممارسات الجيدة في الفرع وما هو سبل توفيرها؟ ما هي األدلة هناك؟ هل هناك أدلة على أن  3-16

 الجيدة؟تعزيز البرامج هو عن طريق تبادل الممارسات 

 : الممارسات هذه ومن ، القسم في العلمية الحالة وتطور تعزز والتي الكلية في الجيدة الممارسات من العديد هناك

 واالكاديمية  الثقافية والدورات العلمي المؤتمر مثل ينظمها القسم برعاية عمادة الكليه علمية ممارسات 

 .والعلمية الترفيهية السفرات اضافةالى المعاصرة التكنلوجية والقضايا العلمية المستجدات حول

 الجدد و الحفالت في  للطلبة  التعارف حفالت مثل التعليمية البرامج قيادات برعاية تتم طالبية ممارسات

 المناسبات الوطنيه.
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 داخل المهندسين نقابة او المحلية  الحكومة مثل خارجية جهات تنفذها برامج خالل من تعاونية ممارسات 

 هذه توفرها التي اللوجستية والتسهيالت الجامعية للبيئة استغالال المنظم دور الكلية فيها وتلعب الكلية

 .النشاطات هذه لمثل البيئة

 : هل أن البيانات اإلحصائية األساسية تشمل ما يلي:3-17.

 نسبة أعضاء هيئة التدريس ومؤهالتهم  -

 العدد اللقب العلمي
 المؤهالت

 ماجستير دكتوراه

 -- 1 1 استاذ

 ---- 4 4 استاذ مساعد

 5 4 9 مدرس

 8 - 8 مدرس مساعد

 13 9 22 المجموع

 

 مؤهالت القبول ونسبة الذكور إلى اإلناث -
-  

 المجموع عدد الذكور عدد االناث 
)مجموع درجات الحد االدنى للقبول 

 الطالب(

10 27 37 644 

 

 

 تحليل سوات

 اوال : نقاط القوة

 المختبرات والبيئة الجامعية المناسبة للطلبة.توفر  .1

حالة التعاون بين الطلبة والتدريسيين وقيادات البرامج التعليمية وسماع آراء الطلبة والتعامل معها  .2

 بأيجابية. 

 تلقي الطلبة لبرنامج تعليمي رصين متوافق مع برامج التعليم في الدول المتقدمة. .3

العلمية في مجال اختصاصهم من خالل النهج الذي اختطته الكلية تعرف الطلبة على المستجدات  .4

 واقسامها العلمية في حث التدريسيين وتشجيعهم على هكذا ممارسات اثناء طرح المادة العلمية.

تلقي لطلبة لفرصة جيدة في مجال النصح واالرشاد والتوجيه من خالل لجان االرشاد التربوي  .5

 الدراسي مع القيادات العليا للبرنلمج التعليمي. واللقاءات المستمرة خالل العام

 ما يتوفر للطلبة من فرص عمل في المكتب االستشاري الهندسي التابع للكلية. .6

التسهيالت والدعم المتوفر للطلبة من خالل استغالل شبكة االنترنيت في نشر محاضرات التدريسيين  .7

 انات النهائية والفصلية. ونماذج من االسئلة االمتحانية واعالنات جداول االمتح
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تلقي الطلبة لمصادر علمية منهجية مجانية توفرها لهم الكلية وتشرف على توزيعها بداية العام  .8

 الدراسي وتستعيدها منهم نهاية العام. 

 

 ثانيا : نقاط الضعف

ريب في توفير مستلزمات تد التي توفرها الدراسات المسائية  عدم استغالل الكلية للموارد المالية  .1

الطلبة في المختبرات والورش خاصة وان قيود الصرف من تلك الموارد اقل بكثير من تلك القيود في 

 الموارد المالية المتوفرة من خالل الموازنة العامة للدولة.

العلمي في الكلية آللية تحفيز لطلبته اثناء تلقيهم البرنامج التعليمي مثل لوحة شرف م عدم اعتماد القس .2

 متفوقين في كل مرحلة دراسية. للطلبة ال

 عدم تناسق اعداد الطلبة من ناحية الجنس في توزيعهم على االقسام العلمية.  .3

 

 ثالثا : الفرص

 الطلبة الموزعين مركزيا على الكلية هم من المتفوقين في مرحلة االعدادية. .1

 تناسق اعداد الطلبة الموزعين مركزيا من ذكور واناث على مستوى الكلية. .2

الدعم في مجال االسكان الذي توفره الجامعة لطلبة الكلية الذين يكون موقع سكن عوائلهم بعيد نسبيا  .3

 عن موقع الكلية.

 

 رابعا : التهديد

 حالة القلق التي تعتري الطلبة على مستقبلهم الوظيفي خالل فترة تلقيهم البرنامج التعليمي. .1

م في السنوات السابقة يشكلون تهديدا على جدية الطلبة العادين الى الدراسة بسبب ترقين قيوده  .2

 وتفاعل الطلبة مع البرنامج التعليمي.

وجود طلبة ذات مستوى عمري مختلف وآخرين ذات مستوى علمي ضعيف يخلق حالة من االرباك  .3

 في تلقي البرنامج التعليمي.

الطلبة مع زمالئهم موقع الكلية خارج الحرم الجامعي يمثل في جانب منه تهديدا بسبب ضعف تواصل  .4

في الكليات االخرى وانحسار البيئة الجامعية إال بالقدر الذي توفره كليتهم دون االنطالق الى البيئة 

الجامعية االعم واالشمل، وذلك يعود الى عدم المباشرة في تنفيذ بنايات الكلية في المساحة المخصصة 

 لها ضمن توسعات الحرم الجامعي.

 

 المحور الرابع
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