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تقرير التقييم الذاتي / قسم التقنيات الكهربائية

في المعهد التقني الرميثة

المقدمة



نشأة القسم:

 قبل ان ينفصل المعهد التقني/الرميثة عن المعهد التقني/السماوة وكتان تتابع2015أنشيء قسم التقنيات الكهربائية في العام 
الى قسم التقنيات الكهربائية في المعهد التقني/السماوة.

2019-2018 تأسس القسم في العام الدراسي 

 يقبل في القسم خريجي الدراسة العدادية الفرع (الحايائي والتطبيقي والمهني) علما بان الدراسة فيه تعتمد على الجتتوانب
النظرية والتي تلقى في القاعات الدراسية والعملية في المختبرات و الورش الخاصة بالقسم والتطبيقية إضافة الى التطتتبيق
الفعلي في المؤسسات الحكومية ضمن فقرة التدريب الصيفي ولمدة شهرين خللا   فتتترة العطلتتة الصتتيفية لطلبتتة المرحالتتة
الولى والتي بدونه ل يعتبر متخرجا ال إذا استوفاها وبمنح الخريج شهادة التتدبلوم التقنتتي فتتي التقنيتتات الكهربائيتتة ليكتتون
واء فتتي القطتاع الختاص او العتام او فتتي التدوائر الحكوميتة. ويمكتن للطلبتة مؤهل للعمتل فتي كافتة المجتالت المهنيتة س

الوائل الختيار في التعين المباشر في معاهتد الهيئتة او إكمتاله الدراستة فتي كليتات الهندستة التابعتة %10الخريجين الا
للجامعات الحكومية.

الرؤيا والرسالة وأهداف قسم التقنيات الكهربائية

:الرؤيا

أنشأ قسم التقنيات الكهربائية ليكون مركزا علميا وحاضاريا يرفد المجتمع بالتخصصات الكهربائية الحديثة مزوده
بمستلزمات التعليم العالي.

:رسالة القسم

تهيئة كوادر تقنية ماهرة تستوعب عمل الجهزة الكهربائية في المجالت المختلفة (الحاسوب – السيطرة –
القدرة الكهربائية- اللكترونيك  والتصالت).

 : اهداف القسم

أعداد ملكات علمية وتقنية متخصصه في مجالت القدرة الكهربائية .1

أعداد ملكات علمية وتقنية متخصصه للسيطرة والحاسوب وفروعها مع بعض أمكانيات التصميم.2

تحسين الواقع العلمي والعملي للقسم والطلبة.3

الكهربائية  سياسة الجودة في قسم التقنيات 

م فتي المعهتد التقنتي الرميثتة متن خللا يسعى قسم التقنيات الكهربائية لن يكون مركزاا للتميز والبتكار فتي التعلي
تطبيق أنظمة الجودة الحديثة والدوات والمنهجيات وضمان نوعيتها وكذلك الرتقاء بمستوى جودة الداء الداري

 التعليمية من مختتتبرات ومستتتلزمات ووستتائللمنظومة التعليم الجامعي واتباع افضل الساليببالقسم والتطوير المستمر 
 ايضاح وغيرها لغرض الرتقاء بواقع التعليم والتعلم في القسم خاصة وفي المعهد عامة.

منتسبي قسم تقنيات الكهربائية
   



  )1الدكتوراه ( .1
 )2الماجستير( .2
  )7البكالوريوس ( .3
 )5المهندسين والفنيين (.4

:   ) منتسب15المجموع الكلي للمنتسبين هو (   

تمنتسبي القسمالعدد الكليالذكورالناث
الكادر التدريسي

1استاذ0
2استاذ مساعد11
3مدرس00

4مدرس مساعد22

المنتسبين
1المهندسين268
2الفنيين235

3الداريين0

المساحة الكلية للقسم:

القسمعدد القاعات الدراسيةعدد غرف التدريسيينعدد غرف الفنيينعدد المختبرات
التقنيات الكهربائية1112

توصيف الوظائف:

أول: رئيس القسم/ يكون مسؤول عن:

إدارة القسم من النواحاي العلمية والدارية والتربوية والثقافية والمالية والفنية وشؤون الطلبة إعداد برامج تدريب.1
الطلبة 

تنفيذ قرارات مجلس المعهد فيما يتعلق بالقسم     .2

الشراف على سير التدريس .3

إعداد التقارير العلمية عن نشاطات القسم ورفعها الى العمادة و تشكيل اللجان الخاصة بالقسم  و رئاسة اللجنة.4
العلمية بالقسم

التوصية بتعيين مقرر ووكيله أثناء غيابه .5

توزيع المواد الدراسية على التدريسيين.6

تحديد  خطة  قبولا الطلبة في القسم والشروط الخاصة بذلك .7

التوقيع على استمارة العلوة السنوية والترفيع .8

رفع التوصية بأسماء الطلبة الذين تجاوز نسبة غياباتهم النسب المقرر إلى مجلس المعهد لتخاذ القرارات المناسبة.9

متابعة أعمالا اللجنة المتحانية .10

متابعة البحوث العلمية في القسم وتنسيق الدورات العلمية والحلقات الدراسية والمستجدات العلمية للطلبة.11
والتدريسيين  



ثانيا :-  مقرر القسم ومكلف بما يلي:- 

الشراف على سير المحاضرات في القسم وإعداد جدولا المحاضرات السبوعية ..1
إجراء بحوث تدريسية ..2
متابعة جميع الحاصائيات الواردة من العمادة وشؤون الطلبة ..3
متابعة الطلبة وأوضاعهم من ناحاية التسجيل وسلمة موقفهم ألدراسي..4
تدريس مادة علمية في القسم ..5
عضو اللجنة المتحانية في القسم  ..6
عضو اللجنة العلمية في القسم ..7
مسؤولا عن التوقيع ومتابعة محاضرات القسم ..8
متابعة ومناقشة مشاريع طلبة المرحالة الثانية ..9

ثالثا:- مهام التدريسي في القسم:

تدريس مادة علمية في القسم ..1
عضو اللجنة العلمية ..2
عضو لجنة مناقشة مشاريع الطلبة المرحالة الثانية ..3
مسؤولا الرشاد التربوي في القسم ..4
رئيس لجنة إتلف الدفاتر والوراق المتحانية ..5

رابعا:- سكرتارية القسم:

متابعة وجلب البريد اليومي من و إلى العمادة والوحادات..1
تبليغ العمام من المسؤولا إلى المنتسبين وبالعكس..2
يساعد المقرر في أمور القسم.3
يساعد في توزيع النتائج المتحانية على الطلبة .4
إدخالا وطبع البيانات على الحاسب اللي.5
إعداد جداولا بأسماء الطلبة وبياناتها اولا بأولا الى الحاسب اللكتروني.6
تحديث سجل المعلومات الطلبة ومنتسبي القسم ومطابقتها مع بيانات المعهد.7
متابعة أرشيف القسم والحفظ وسجل البريد الصادر والوارد..8

:   )2020   – 2019  الـخـطة الـعـلميـة لقســم تقنيات الكهربائية للـعـام الـدراســي (

- بحـوث التدريسيين:1

2020-2019جدول البحوث المنجزة للتدريسيين للعام الدراسي 

اسم البحثاسم الباحثت
New eco-friendly coating for the higher temperature solar cellا.م.د.قحطان الفتلوي1

by Nano-composite
Double pass unglazed transpired collectors with in-built energyا.م.د.قحطان الفتلوي2

storage delivering heat after the sunset
Enhancing the Productivity of Tubular Solar Still by Using theا.م.د.قحطان الفتلوي3

Phase Change Material (PCM)
Investigation the thermal performance of flat plate Solarا.م.د.قحطان الفتلوي4



Collector for water and air heating
A review on development of solar thermal flat plate collectorا.م.د.قحطان الفتلوي5
Design a Solar Powered Evaporative Cooling System D.Cم.م.محمد السعدي6

Motors with Peltier Device

- حـلقـات دراسـية للتدريسـيين:2

تاريخ الحلقةاسم التدريســـيعـنـوان الـحــلـقــــــةت
استخدام الخليا الشمسية في تحسين اداء الشبكة1

الكهربائية
12/1/2020م.م.محمد السعدي

8/3/2020حامزة كريم جبارادارة المختبرات العملية وتحضير التجارب العملية2

- دورات التعلـيم المسـتمـر :3

تــاريــخ الــــدورةعــنــــوان الـــــــدورةت

1
ترشيد استهلكا الطاقة الكهربائية باستخدام الخليا

الشمسية
21/5/2020

2
مقدمة في تطبيقات الطاقة المتجددة

21/6/2020

- اعداد بـحــوث الـطـلبـة :4

مشاريع تخرج الطلبةعدد البحوثعدد المجموعات
44

- المشـاركة في الدورات التدريبية للتدريسيين والفنيين والداريين:5

موقع الدورةتـاريخ الدورةاســم المـشاركعـنـوان الـــدورة

ترشيد استهلكا الطاقة الكهربائية
باستخدام الخليا الشمسية

السيد ا.م.د.قحطان الفتلوي
السيد م.م.محمد السعدي
السيد علي رسولا محمد

السيد امجد حاميد حامزاوي
السيد كريم عاشور راضي
النسة مسار محمد هادي

المعهد التقني/ الرميثة21/5/2020

مقدمة في تطبيقات الطاقة
المتجددة

السيد ا.م.د.قحطان الفتلوي
السيد م.م.محمد السعدي
السيد علي رسولا محمد

السيد امجد حاميد حامزاوي
السيد كريم عاشور راضي
النسة مسار محمد هادي

المعهد التقني/ الرميثة21/6/2020

دورة التعليم اللكتروني
السيد م.م.محمد السعدي

3/5/2020
وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي
- الندوات العلمية:6



الصــف المسـتفيدتاريخ النــدوةعـنـوان النـــــدوةت
جميع المراحال25/12/2019تجنب المخدرات والممنوعات 1
جميع المراحال6/4/2020احاترام واتباع السلوكا الجيد داخل الحرم الجامعي2

2019  -2020  للعام الدراسي      إحصائية بأعداد طلبة قسم التقنيات الكهربائية

المرحلة الولى :  

15عدد الطلبة الكلي   :  

11عدد الطلبة الذكور : 

   4عدد الطلبة الناث  : 

المرحلة الثانية :  

18عدد الطلبة الكلي   :  

11عدد الطلبة الذكور :  

7عدد الطلبة الناث  :   

تحسين برامج الجودة في المختبرات:

وضع برنامج زمني لتدريب بعض العاملين على نظام ادارة الجودة.1
وضع برنامج زمني للتقييم الذاتي.2
وضع برنامج زمني سنوي لقامة دورات تخصصية في اختصاصات العلمية.3
وضع خطه زمنية لبرنامج التدقيق الداخلي والمراجعة الفورية.4
تدريب بعض العاملين للحصولا على شهادة مدقق داخلي.5

تعليمات العمل لكادر المختبرات:

الغاية او الهدف من تنفيذ1
التعليمات

*  ضمان انسيابية العمل بفعالية داخل المختبرات.

*  توضيح كافة اساسيات العمل للكادر المختبري.
*مختبرات القسمالمجالا والتطبيق2
* السياق العام المتبع في ادارة وتسيير عجلة العملية التعليمية.المراجع3
* الكادر الهندسي والفني للمختبر.المسؤوليات4
* اللتزام بأوقات الدوام الرسمي.وصف الداء5

* اللتزام بالمظهر اللئق امام الطلبة.
* استعداد المختبر لستقبالا الطلبة في الوقات المقررة مسبقا وحاسب الجدولا

الزمني للمحاضرات.
* توجيه الطلبة للعمل على كافة الجهزة المختبرية.

* تهيئة الجهزة اللزمة لتنفيذ التجربة مع موقع العمل.
* الجابة على كافة استفسارات الطلبة ضمن اختصاص المختبر.

* تقديم الستشارة الفنية للباحاثين ضمن اختصاص المختبر.



* اعلن التجارب العملية في لوحاة اعلن المختبر .
* المتابعة الدائمة للجهزة المختبرية من حايث الصيانة والمعايرة وكتابة تقارير

دورية عنها.
* اللتزام بكافة المهام الموكلة اليه من قبل ادارة المختبرات.

* التأكد من اطفاء كافة الجهزة وإغلق كافة منافذ المختبر عند    انتهاء الدوام
الرسمي .

 *عدم التأخر على المحاضرة العملية لتفادي غياب الطلبة وإهدار     وقتالمحاذير6
المحاضرة.

 *عدم تركا الجهاز اثناء العمل بالتجربة بدون رقابة مهندس او     فني
المختبر.

المهندس : حااصل على شهادة البكالوريوسالتعاريف والمصطلحات7
الفني : حااصل على شهادة الدبلوم التقني

تعليمات العمل للطلبة داخل المختبر العلمي:

الغاية او الهدف من تنفيذ1
التعليمات

*  تنظيم سير العمل لجراء التجارب الكهربائية.
*  توضيح كافة اساسيات العمل للكادر المختبري.

* اعطاء الطالب الخبرة الكافية للعمل الميداني .
*مختبرات القسمالمجالا والتطبيق2
* السياق العام المتبع في مختبرات.المراجع3
* طلبة القسم بكافة مراحاله .المسؤوليات4
* يتم دخولا الطلبة الى المختبر وحاسب الوقت المحدد لجراء التجاربوصف الداء5

المختبرية وكما مثبت في جداولهم .
* التزام الطالب بكافة اجراءات السلمة المهنية.

* انضباط الطالب والتزامه بكافة مقتضيات السلوكا العام داخل المختبر .
* بعد النتهاء من اداء الطالب للتجربة داخل المختبر التأكد من سلمة ونظافة

الجهزة المستخدمة من قبله وتسليمها الى الكادر المختبري .
* اعداد الطالب التقارير بالتجارب المختبرية ضمن الوقت المحدد وتسليمها الى

كادر المختبر .

* تهيئة ورقة عمل لنتائج التجربة ويذكر فيها تاريخ اجراء التجربة واسمالشروط والمتطلبات الساسية6
التجربة .

* توقع ورقة العمل من قبل الكادر المشرف بعد تثبيت النتائج .

 *ل يسمح بدخولا الطالب للمحاضرة في حاالة تاخره عن وقت المحاضرةالمحاذير7
المحدد .

 *  عدم تشغيل الجهزة بدون اشراف الكادر المختبري .

طلبة القسم للمرحالة الولى والثانيةالتحديدات8
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