اس 2020 -2019
الخطة العلمية لقسم الهندسة الميكانيكية للعام الدر ي
ت

األنشطة المخططة

1.

الندوات العلمية

2.

الحلقات النقاشية ومستجداتها
( علمية  /تربوية )

3.

الزيارات العلمية

4.

الدورات التدريبية وورش العمل واللجان

عدد األنشطة

4

11

6

 19لجنة

 6ورش عمل

5دورة تدريبية

أسماء األنشطة
 -1إجراءات الرقابة النوعية والتوكيد النوعي اثناء مراحل التصميم وتنفيذ المشاريع
 -2الهندسة الصناعية واثر تطويرها في الصناعات العراقية
 -3التقنيات الحديثة في منظومات التبريد والتكييف
 -4الوسائل والتقنيات الالزمة الستخدام الطاقة المتجددة في العراق
 -1حلقات نقاشية مع طلبة الدراسات العليا ومدى االستفاده من االطاريح والبحوث
 -2دور الطلبة في إنجاح العملية التعليمة
 -3حلقات نقاشية لطلبة المرحلة األولى لنظام المقررات والتسجيل على النظام
 -4حلقات نقاشية لحاجة سوق العمل
 -5حلقات نقاشية حول التعليم االلكتروني لطلبة الدراسات العليا
 -6حلقات نقاشية ابرز السلبيات التي يواجها الطلبة في القسم في حلقة االرشاد التربوي
 -7حلقات نقاشية كادر المختبرات حول جودة المختبرات
 -8حلقات نقاشية لكادر الورش الهندسية والسلبيات التي يواجها العاملين
 -9حلقات نقاشية لطلبة المرحلة الرابعة التاهيل والتوظيف
حلقات نقاشية حول األجهزة المختبرية العاطلة وإمكانية تصليحها
-10
حلقات نقاشية في كتابة السيرة الذاتية لطلبة المرحلة الرابعة
-11
 -1زيارة علمية الى معمل السكر في المدحتية
 -2زيارة علمية الى سدة الهندية
 -3زيارة علمية الى محطة كهرباء المسيب
 -4منظومة التبريد في مستشفى االمام الصادق
 -5زيارة الى الحضرة الحسينية المقدسة معمل تصنيع وحدات التبريد المنفصله
 -6زيارة الطلبة الستدامة الطاقة مركز الطاقات المتجددة
متنوعة
 -1ورشة عمل لطلبة المرحلة األولى عن اختيار مواقع الجامعة
 -2ورشة عمل لطلبة المرحلة األولى لنظام المقررات
 -3ورشة عمل حول نظام المقررات
 -4ورشة عمل للتدريسيين لنظام المقررات
 -5ورشة عمل للمختبرات عن نظام جودة المختبرات
 -6ورشة عمل لطلبة المرحلة الرابعة لموقع التوظيف
-1
-2
-3
-4
-5

دورة تدريبية حول برامج الرسم ثالثي االبعاد
دورة تعليم الحاسوب وبرنامج االوفيس
دورة تعليم أسس الرسم بالحاسوب واالوتوكاد
دورة لتعليم االلكتروني مودم
دوره لتعليم على ماكنة CNC

األنشطة المخططة

ت
5.

مشاريع الطلبة

6.

تقارير الطلبة

7.

مجاالت المساهمة في االنفتاح على المجتمع

8.

الفعاليات الالصفية  :المعارض داخل القسم
وخارجه

عدد األنشطة
 20مشروع طلبة المرحلة
الرابعة
تقارير طلبة المرحلة األولى
تقارير طلبة المرحلة الثانية
تقارير طلبة المرحلة الثالثة
تقارير طلبة المرحلة الرابعة

6

9.
10.

الكتب ( تاليف  /وترجمة )
المادة العلمية المعطاه من قبل التدريسي

 18مشروع

1
60

أسماء األنشطة
متنوعة
متنوعة

 -1االشراف على الموقع االلكتروني للقسم
 -2المساهمة في لجنة خبراء وزارة التعليم العالي والبحث
 -3مناقشة رجال االعمال وأصحاب المهن لدمج الجامعة مع حاجة المجتمع
باستخدام skype meeting
 -4توعية المجتمعات العشائرية حول التكنولوجيا الحديثة ومدى االستفاده منها
ودمج ابناؤهم في الجامعات
 -5مساعدة الباحثين في جامعات مختلفة ( داخلية وخارجية ) في الوصف الذهني
للعديد من البحوث
 -6توعية الشباب حول أهمية التأهيل واالطاريح وخدمة الوطن ودور المواطن في
رفد الطاقات العلمية الى المجتمع
 -1معرض قسم الميكانيك ضمن فعاليات يوم الجامعة
-2معرض مشاريع طلبة المرحلة الرابعة
 -3معرض شخصي 1
متنوعة
متنوعة

