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رير الذاتي للعام اللجنة المكلفة باعداد التق
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 قسم لاألهداف العامة ل
 
 

يهدف القسم إلى إعداد مدرس جيد مقتدر على تدريس الرياضيات وتكملة دراسته العليا ويتصفف         

 بالمواصفات التالية:

 ن يربي على اإليمان باهلل وحب الوطن ويتفاعل مع ما تفرضه المواطنة الصالحة.أ -0

أن يففدود بمعلومففات رياضففياتية لتاطيففة مففا يففدرس لففي المرحلففة المتوسففطة واإلعداديففة لففي العففرا  مففن  -7

 مواضيع الرياضيات ومواجهة المستجدات التي يفرضها العالم المتاير.

ضفيات ومفا يحتويفه التفراع العربفي مفن اتتمامفات لفي الرياضفيات أن يتعلم الجوانب الجمالية لفي الريا -3

 وينمي حبها عند الطلبة.

 أن يكون مواكبا لالتجاتات الحديثة لي طرائ  تدريس الرياضيات. -4

 أن يكون قادرا على إعداد أنواع االختبارات المتنوعة والشاملة مع معايير لقياس تعلم الطلبة. -5

 ج الرياضيات.أن يتعرف كيفية بناء وتطوير منات -6

دارة المدرسة. -2  أن يكون قادرا على تشجيع تفاعل الطلبة االيجابي متصفا بروح االنسجام مع دمالئه وا 

أن يفتعلم المففنهج الرياضففي لففي التفكيففر والتحليففل واالسفتنتاب والتسففبيبم بشففكل يضففمن سففالمة تطبيقففه  -2

 لي تدريس الرياضيات.

 ئل من اجل الحل األلضل.لاة تصاغ بها المساكلرياضيات منهج اأن يتعلم  -9
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 رؤية القسم:

االرتقاء بمستوى األداء لي مجاالت علوم الرياضيات المختلفة ليكون من أوائل األقسام التعليميفة         

ضففرورة مواكبففة التطففور الفف   باإلضففالة إلففى  علففى مسففتوى القطففر والعففالم العربففي لففي التحصففيل العلمففي.

مفففن خفففالل إيجفففاد ألضفففل الخفففدمات والتجهيفففدات للكفففوادر األكاديميفففة مفففن  تشفففهدل النهضفففة التعليميفففة العليفففا

شفرا  الطفالب لفي كفل مففا  أعضفاء تيئفة التفدريست وتفولير لفرد التفدريب والتطفوير للفنيفين واإلداريفينت وا 

 .من شأنه أن ينمي مهارتهم ويساعدتم على اإلبداع واالبتكار
 
 
 
 

  رسالة القسم:

ت تي تخريج المؤتلين ال ين يملكون التفكير المنطقي العلمي إن رسالة قسم الرياضيا         

تقديم مخرجات كما يسعى القسم الى والمهارات البحثية العلمية لي علوم الرياضيات بفروعه المختلفة.

بعلوم ومعارف تساتم لي تطور وطننا الاالي. من خالل تقديم ألضل التقنيات العلمية  مدعمةوطنية 

عليمية للطالب لي مرحلة التعليم الجامعي والعاليت والعمل على تنمية المهارات التي الحديثة للخدمات الت

ية سعى لالرتقاء بمستوى العملي القسمبشكل سريع. كما أن  جميع الميادينتمكنهم من االندماب لي 

فاعل دعم حركة البحع العلمي والتياإلدارية  بتقديم ألضل األداء وسرعة ودقة اإلنجاد. و التعليمية و 

المعرلي باية التواصل المستمر مع التطور العلمي والثقالي لي العالمت وتلبي احتياجات المجتمع 

 المتجددة بما يحق  التنمية البشرية الشاملة والمستدامة وتمكن من المنالسة الوطنية واإلقليمية والعالمية

 
 
 
 

 أهداف القسم :
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 مج وخطط التنمية الوطنية لي التعليم العالي.إعداد متخصصين لي الرياضيات يسهمون لي برا -0
االرتقاء بالبحع العلمي لي مجال الرياضيات ودراسة المشاكل الرياضية واإلحصائية والقيام  -7

باألبحاع العلمية إليجاد الحلول المناسبة لها والمشاركة لي المؤتمرات الوطنية والعالمية و البحع 
 المرموقة.العلمي والنشر لي المجالت العلمية 

 تحفيد الطلبة على االطالع بما يستجد لي البحع العلمي ووسائل التقنية وطر  التعليم ال كية. -3
 تلبية احتياجات األقسام األخرى لي الكلية والجامعة من المقررات الدراسية. -4
ضية تدريب الطلبة على استخدام مفردات لاة الرياضيات من رمود ومصطلحات ولهم البنى الريا -5

خاصة النظام العدد  والجبر  والهندسيت وك ل  لهم طبيعة الرياضيات كمنظومة متكاملة من 
 المعرلة.

اكتساب الطلبة المقدرة على حل المشكالت الرياضية باستخدام أساليب التفكير المختلفة ت وابتكار  -6
 أساليب جديدة لحل مسائل الرياضيات. 

 ضيات البحتة والتطبيقية مع إعداد تربو  .لي مجال الريا ينإعداد المتخصص - 2

للعمل بمجال التربية والتعليم للمرحلتين المتوسطة والثانوية والتعليم مؤتلين  ينتربوي لبةتخريج ط -2
 العالي.

 .تنمية المسيرة العلميةعلى تأدية واجبهم الوطني والمساتمة لي  ينقادر  لبةتخريج ط -9

 .دكتورال م –اساتهم العليا و ماجستير إلكمال در  ينمؤتل لبةتخريج ط -01

على استخدام األسلوب العلمي لي التفكير لمواجهة  موتدريبه الطلبةتنمية القدرات اإلبتكارية لدى  -00
 المشكالت العامة والخاصة وعالجها.

 القيام بدور ايجابي لي ميدان البحع العلمي ال   يسهم لي مجال التقدم العلمي. -07

 من دور قياد  لي بناء الحضارة اإلنسانية. للقطرركة التأليف واإلنتاب العلمي لما النهوض بح -03
المساتمة لي نقل جديد العلوم الصرلة والتطبيقية وتقنياتها إلى العربية من خالل دلع عملية  -04

 التعريب والتأليف والترجمة.
 لخبرات العلمية والفنية لي  ل .تقديم االستشارات العلمية للقطاعين الحكومي والخاد وتسخير ا -05
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 معلومات عامة عن القسم
 

 

 الرياضيات  اسم القسم 

 تاريخ التأسيس

دار عندما كان اسم الكلية  0932سس القسم في عام أت

ثم استبدل اسمها الى كلية التربية في عام  المعلمين العالية

وكان قسم الرياضيات ضمن  عند تأسيس جامعة بغداد 0952

 ها االساسيةاقسام

  يوسف يعكوب يوسف الدكتور  االستاذ المساعد ة العلمية تودرجرئيس القسم اسم 

 ال يوجد عنوان القسم البريدي 

 70575047402 رقم الهاتف 

 اليوجد رقم الفاكس 

 Math.dep@ihcoedu.uobaghdad.edu.ig عنوان االيميل 

 www.ihcoedu.uobaghdad.edu.iq:// http رابط صفحة القسم على شبكة االنترنيت 
 

 

 

 ن في القسمعدد التدريسيي
 

 

 

 المجموع الكلي االجانب عراقيين التأهيل االكاديمي الدوام

 دوام كامل

 79 ال يوجد 79 دكتوراه

 73 ال يوجد 73 ماجستير

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد دبلوم عالي

 57 ال يوجد 57 المجموع

 جزئي تفرغ

 6 يوجد ال 6 دكتوراه

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ماجستير

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد دبلوم عالي

 6 ال يوجد 6 المجموع

بعثة 

 دراسية 

 3 ال يوجد 3 دكتوراه

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ماجستير

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد دبلوم عالي

 3 ال يوجد 3 المجموع

اجازه 

 دراسية

 ال يوجد ال يوجد دال يوج دكتوراه

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ماجستير

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد دبلوم عالي

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد المجموع

 

 

 

 

 

 

 

عدد الموظفين والعمال   المساعدين
 



 

0 

 
 

 العدد نوع العمل والوظيفة التسلسل

 2 سكرتارية /اجور يومية  1

 2 فنيين /اجور يومية  2

 2 ين /تعيين مالكفني 3

 2 عمال/تعيين 4

 اليوجد عمال/اجور يومية 5
 

 

 

 

 7102 -7102قسم للعام العدد الطلبة في 
 

 

 الدراسة الصباحية 
 

 المرحلة

عدد المشاركين 

 المجازين  ينفي الدور
العدد الكلي 

 االول للدور
 اناث ذكور

 160 ال يوجد 61 176 االولى

 146 ال يوجد  63 33 الثانية

 44 اليوجد 54 47 الثالثة

 124 ال يوجد  61 63 الرابعة
 

 

 

 الدراسة المسائية
 

 المرحلة

عدد المشاركين 

 المجازين في الدور االول

العدد الكلي 

في 

 اناث ذكور االول الدور

 40 اليوجد 24 23 االولى

 06 اليوجد 41 35 الثانية

 07 اليوجد 35 35 الثالثة

 54 1 31 23 الرابعة
 

 

 

 

 

 

 

  عدد الطلبة المنسحبين وسبب االنسحاب
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 السنة

عدد الطلبة 

 اسباب االنسحاب المنسحبين

 مسائي صباحي 

7102/7102 

 نقل الى كليات اخرى  2 2

 رسوب بالغياب  6 6

 ترقين قيد بناءا على طلبه  3 1

 رسوب بالغش قبل االمتحانات النهائية  1 /

 تاجيل  1 2

 ترقين قيد لرسوبه بالغياب  30 15
 

 
 

 القاعات والمختبرات والمرافق في القسم
 

 الطاقة االستيعابية العدد المرفق

 عليا 36اولية و 077 عليا 3اولية و 11 قاعة الدراسية

  ) سكرتارية (  1 غرفة المراجعة

 100 1 غرفة المناقشة

 47 1 غرفة المختبر الحاسبات

  اليوجد ورشة عمل

  اليوجد ر تكولوجيا المعلوماتمختب

  اليوجد مكتبة مركز معلومات

  عام للكلية نادي مركز اجتماعي للطلبة

  لجنة امتحانية اي غرف اخرى
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطاقة االستعابية للقاعات الدراسية في القسم 
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 7102- 7102اساتذة قسم الرياضيات للعام الدراسي هيكلية

 

 عدد المقاعد رقم القاعة

1 37 

2 05 

3 37 

4 177 

5 02 

6 31 

0 02 

 13عليا )ب(  13عليا ) أ (  3

4 63 

17 63 

11 57 

12 57 
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 االسم الرباعي واللقب ت
االختصاص 

 الدقيق

اللقب 

 العلمي
 الشهادة

الكلية والجامعة 

المانحة  

 للشهادة

الدولة 

المانحة 

 ادةللشه

سنة 

الحصول 

على 

 الشهادة

نوع 

 الدوام

0 
لمى ناجي محمد توفيق 

 عبد الغني الصيدلي

رياضيات 

تطبيقية 

شبكات 

 حاسوبية

 دكتوراه استاذ
التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 دوام كامل 7114 العراق

7 
عباس نجم سلمان زيدان 

 الجبوري

االحصاء 

 الرياضي
 ماجستير استاذ

ثم التربية ابن الهي

 / جامعة بغداد
 دوام كامل 0995 العراق

3 
حازم منصور كوركيس 

 منصور عربو

االحصاء 

 الرياضي

استاذ 

 مساعد
 دكتوراه

االدارة واالقتصاد 

 / جامعة بغداد
 دوام كامل 7116 العراق

4 
بثينة نجاد شهاب احمد 

 الكروي

جبر 

 الموديوالت

استاذ 

 مساعد
 دكتوراه

التربية ابن الهيثم 

 داد/ جامعة بغ
 دوام كامل 7114 العراق

5 
حاتم يحي خلف حسين 

 الصالحي
 جبر

استاذ 

 مساعد
 دكتوراه

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 دوام كامل 7112 العراق

6 
سلوى سلمان عبد محسن 

 البندي

تحليل دالي / 

نظرية النقطة 

 الصامدة

استاذ 

 مساعد
 دكتوراه

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 دوام كامل 7113 قالعرا

2 
مؤيد عباس حسين علي 

 العيثاوي

نقد ادبي 

 حديث

استاذ 

 مساعد
 دكتوراه

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 دوام كامل 0992 العراق

2 
فاطمة فيصل كريم ابراهيم 

 العسكري
 جبر

استاذ 

 مساعد
 دكتوراه

كلية العلوم / 

جامعة عين 

 شمس

 دوام كامل 7105 مصر

9 
يوسف  يوسف يعكوب

 محمد اليعقوبي

التبولوجيا 

 وتطبيقاتها

استاذ 

 مساعد
 دكتوراه

كلية العلوم / 

جامعة عين 

 شمس

 دوام كامل 7104 مصر

01 
رشا ناصر مجيد محمد 

 المله

تبولوجيا 

 عامة

استاذ 

 مساعد
 دكتوراه

كلية العلوم / 

جامعة عين 

 شمس

 دوام كامل 7105 مصر

00 
مجيد احمد ولي مكي 

 الجواري

 التحليل

 العددي

استاذ 

 مساعد
 دكتوراه

كلية الهندسة 

والتصميم / 

 جامعة برونيل

 دوام كامل 7107 بريطانيا

07 
مها عبد الجبار محمد 

 شكرالخفاجي

محاكاة 

عددية 

للمعادالت 

 التفاضلية 

استاذ 

 مساعد
 دوام كامل  7102 ماليزيا جامعة ماليا  دكتوراه

03 

ايمان عبد اللطيف عبد 

ب الرزاق عبد الواه

 العبيدي

معادالت 

تفاضلية 

 تطبيقية

استاذ 

 مساعد
 ماجستير

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 دوام كامل 7116 العراق

04 
نيران صباح جاسم محمود 

 العامري 

رياضيات 

تطبيقية / 

 جبر تطبيقي

استاذ 

 مساعد
 ماجستير

قسم العلوم 

التطبيقية / 

الجامعة 

 التكنولوجية

 7115 العراق
تفرغ 

 يجزئ

05 
ميسون عبد هامل زيدان 

 الكعبي
 الجبر المجرد

استاذ 

 مساعد
 ماجستير

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 7117 العراق

تفرغ 

 جزئي

06 
فيصل شالل عباس بكر 

 المهداوي

علوم ساسية 

عالقات /

 دولية

استاذ 

 مساعد
 ماجستير

المعهد العالي 

للدراسات 

السياسية 

والدولية / 

 دوام كامل 7117 العراق
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الجامعة 

 لمستنصريةا

02 
االء ماجد حمد فليح 

 الحيدري

االحصاء 

 الرياضي

استاذ 

 مساعد 
 ماجستير

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كاملدوام  7112 العراق

02 
صبا ناصر مجيد محمد 

 المله
 دكتوراه مدرس أمثلية

قسم تكنلوجيا 

المعلومات 

والرياضيات / 

جامعة جنوب 

 ليااسترا

 دوام كامل 7103 استراليا

09 
وفاء رحيم حسين مطرود 

 البديري
 دكتوراه مدرس جبر تطبيقي

كلية العلوم 

والطب / جامعة 

 كنهامرب

 دوام كامل 7104 بريطانيا

71 
قدوري  غادة حسن ابراهيم

 قدو

رياضيات 

 تطبيقية
 دكتوراه مدرس

كلية العلوم / 

 جامعة بغداد
 دوام كامل 7101 العراق

70 
حمد إبراهيم ناصر محسن ا

 الناصري 

تبولوجيا 

 عامه
 دكتوراه مدرس

كلية العلوم / 

جامعة عين 

 شمس

 دوام كامل 7105 مصر

77 
مي محمد هالل سرحان 

 العقيلي

نظم 

 ديناميكية
 دكتوراة مدرس

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 دوام كامل 7105 العراق

73 
غالب احمد حمود عبدهللا 

 الجبوري

 جبر

 المقاسات
 دكتوراه مدرس

كلية العلوم / 

 جامعة بغداد
 دوام كامل 7106 العراق

74 
عادل راشد عبد علي صالح 

 الصباغ
 دكتوراه مدرس  تحليل عددي

كلية العلوم / 

عين جامعة 

 شمس 

 دوام كامل  7102 مصر 

75 
هللا ويردي  مهند نافع جعفر

 الزبيدي

نظم 

 ديناميكية
  دكتوراه مدرس 

وم / كلية العل

 بغدادجامعة 
 دوام كامل  7102 العراق

76 
رنا بهجت إسماعيل مهدي 

 الخزرحي

تبولوجيا 

 عامة
 دكتوراه مدرس

كلبة 

العلوم/جامعة 

 عين شمس 

 دوام كامل  7106 مصر 

72 
شيماء سلمان عبد محسن 

 البندي 

جبر تطبيقي/  

 نظرية تمثيل
  دكتوراه مدرس

العلوم كلية

/الجامعة 

 المستنصرية 

 كامل  دوام 7102 راقالع

72 
محمد علي احمد 

 عبدالرحمن النجدي

Graph 

theory 
 دوام كامل  7102 الهند جامعة آنا  دكتوراه مدرس

79 
بيداء عطية خلف هيجل آل 

 ياسين

احصاء 

رياضي 

/بحوث 

 العمليات

 دكتوراه مدرس
جامعة بوترا 

 UPMماليزيا 
 دوام كامل  7102 ماليزيا 

31 
حمد زينة حسين معيبد 

 الخفاحي 
 دكتوراه مدرس تحليل دالي

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كامل دوام 7102 العراق

30 
سعاد جدعان جاسم حمادي 

 الدليمي 

 تبولوجيا

 جبرية 
 دكتوراه مدرس

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كامل دوام 7102 العراق

37 
ايمان محمد نعمة علي ابو 

 رغيف 

فلسفة في 

رياضيات ال

 التطبيقية 

 دكتوراه مدرس
التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كامل دوام 7102 العراق

33 
نادية فائق محمد جباره 

 حوار 

تبولوجيا 

 جبرية
 دكتوراه مدرس

جامعة بوترا 

 UPMماليزيا 
 دوام كامل  7102 ماليزيا

34 
تمارا شهاب احمد شريف 

 الدليمي

رياضيات 

تطبيقية 

/ميكانيك 

 وائع الم

 دكتوراه مدرس 
التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كامل دوام 7102 العراق

35 
غدير جاسم محمد حسن 

 العنبكي

علوم 

رياضيات/اح
 دكتوراه مدرس

جامعة اركنساس 

 /امريكا 
 دوام كامل  7102 امريكا 



 

12 

 

 
 

 
 

  صاء تطبيقية 

36 
سوسن جواد كاظم 

 عبدالحسين الناصري  

هندسة 

 جبرية
 تيرماجس مدرس

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 دوام كامل 7110 العراق

32 
اسماء عبد عصواد كشور 

 الزيدي

رياضيات 

 تطبيقية
 ماجستير مدرس

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 دوام كامل 0999 العراق

32 
هدى حمودي عمران 

 مهدي الطائي

المعادالت 

 التكاملية
 ماجستير مدرس

ثم التربية ابن الهي

 / جامعة بغداد
 طالب بعثة 7112 العراق

39 
احمد عيسى عبد النبي 

 خضير الرجه

إحصاء 

 رياضي
 ماجستير مدرس 

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كاملدوام  7107 العراق

41 
عادل عبد الكاظم حسين 

 دوحي االسدي

االحصاء 

 الرياضي
 ماجستير مدرس

العلوم / الجامعة 

 المستنصرية
 دوام كامل 7115 العراق

40 
انتصار عبيد حسون 

 عمران الخليلي 

االحصاء 

 الرياضي
 ماجستير مدرس

التربية / الجامعة 

 المستنصرية
 دوام كامل 7111 العراق

47 
نادية جاسم محمد حسين 

 يحيى الساعدي 

التحليل 

العددي/ 

نظرية 

 التقريب

 ماجستير مدرس
التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 دوام كامل 0996 العراق

43 
سنان هاتف عبد المجيد 

 وادي القيسي

رياضيات 

/معادتطبيقية

 الت تفاضلية

 ماجستير مدرس
التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كاملدوام  7117 العراق

44 
شيماء مخلف شريدة 

 عرسان االسعداني

التحليل 

 العددي
 ماجستير مدرس 

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 طالب بعثة 7119 العراق

45 
علي طالب محمد حسن 

 الركابي

هندسة 

 جبرية
 ماجستير مدرس

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 7114 العراق

تفرغ 

 جزئي 

46 
ميساء جليل محمد ناصر 

 آل سليم

هندسة 

 جبرية
 ماجستير مدرس

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 7114 العراق

تفرغ 

 جزئي 

42 
ور حسين وفاء فيصل منص

 الكبيسي

الرياضيات 

 التطبيقية
 ماجستير مدرس

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 طالب بعثة 7119 العراق

 معادالت  ريم منذر يونس جعفر كبه 42
مدرس 

 مساعد
 ماجستير

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كاملدوام  7112 العراق

49 
ايمان حسن محمد علي 

 االسدي

نظرية 

 بالتقري

مدرس 

 مساعد
 ماجستير

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كاملدوام  7112 العراق

51 
صباح حسن مالح عكلة 

 الساعدي
 ماجستير مدرس  تحليل دالي

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 7119 العراق

تفرغ  

  جزئي

50 
سماهر مرز ياسين عطية 

 الماجدي
 ماجستير مدرس  معادالت 

الهيثم  التربية ابن

 / جامعة بغداد
 دوام كامل  7107 العراق

57 
عقيل فالح جدوع محمد 

 الفتالوي 

معادالت 

تفاضلية في 

الفيزياء 

 وتطبيقاتها

مدرس 

 مساعد
 ماجستير

كلية الرياضيات 

وعلوم الحاسبات 

 / جامعة صوفيا

 7101 بلغاريا
تفرغ 

 جزئي

53 
رشا ابراهيم خلف جريدي 

 العامري
 الجبر المجرد

مدرس 

 مساعد
 ماجستير

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كاملدوام  7101 العراق

54 
منى داود سلمان حميد 

 الخفاجي 

االحصاء 

 الرياضي

مدرس 

 مساعد
 ماجستير

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كاملدوام  7107 العراق

55 
اريج صالح محمد صالح 

 الزبيدي
 معادالت

مدرس 

 مساعد
 ماجستير

ية ابن الهيثم الترب

 / جامعة بغداد
 كاملدوام  7107 العراق

56 
رنا نوري مجيد محمد 

 القرة غولي
 الجبر المجرد

مدرس 

 مساعد
 ماجستير

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 دوام كامل  7107 العراق

52 
ريم وليد حسين عباس 

 العزاوي
 معادالت

مدرس 

 مساعد
 ماجستير

التربية ابن الهيثم 

 بغداد / جامعة
 كامل دوام 7103 العراق
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 مخطط يوضح نسب أعضاء الهيئة التدريسية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسمالفي  حسب اللقب العلمي جدول يوضح عدد أعضاء الهيئة التدريسية
 7102-7102للعام الدراسي 

52 
حنان فاروق قاسم يحيى 

 المعاضيدي
 معادالت

مدرس 

 مساعد
 ماجستير

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كاملدوام  7103 العراق

59 
هديل حسين لعيبي صالح 

 الساعدي
 تحليل دالي

مدرس 

 مساعد
 ماجستر

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كاملدوام  7105 العراق

61 
سلمان  عثمان مهدي صالح

 العاني 
 معادالت

مدرس 

 مساعد
 ماجستير

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كاملدوام  7105 العراق

 فرح فيصل غازي حاجم 60
رياضيات 

 تطبيقية

مدرس 

 مساعد
 ماجستير

التربية ابن الهيثم 

 / جامعة بغداد
 كامل دوام 7106 العراق

 اللقب العلمي          
 

 الشهادة    
 المجموع مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ
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 مخطط يوضح نسب الهيئة التدريسية حسب اللقب العلمي

 

 تحليل سووت للتدريسيين

 

 الطلبة

 24 وجدال ي 13 17 1 دكتوراه
 32 12 14 5 1 ماجستير

 61 عدد أعضاء الهيئة التدريسية الكلي

 العوامل
 الداخلية

 القوة
وجود البعثات الدراسية-1  

مهارات  تمرات والندوات والدافع لتطويرؤوجود الم-2

 التدريسيين

 الضعف
اغراءات المادية للكليات االهلية-1  
االهتمام بالحصول على الترقية العلمية -2

 والتوقف عندها

التوجد فرق عمل بحثية -3  

العوامل 
 الخارجية

 الفرص
ادخال وسائل حديثة في التدريس-1  

االستفادة من الخبرات الخارجية  -2  

 المخاطر
وجود الكليات االهلية-1  

التطور السريع في التقنيات الحديثة-2  

تطوير البحث العلمي ومهارات التدريس -3  
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 الدراسات األوليةطلبة 

بعد تلبية  رياضياتلوريوس في كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الايتم القبول في برنامج البك     

 المتطلبات التالية : 

 اقية او ما يعادلها .ينبغي له / لديها شهادة الثانوية العر .1

 ول من خالل القبول المركزي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .بان يتم الق .2

 177في السنوات الثالثة الماضية   الرياضياتكلية بما في ذلك قسم اليتم توزيع الطالب على اقسام  .3

 طالبا.

 راسة الصباحية .كما شملت خطة قبول الطالب من معاهد المعلمين للقبول في الد .4

 يتم اجراء مقابلة داخل القسم لقبول الطالب . .5

فيما يخص الدراسة المسائية  فقد شملت خطة القبول الطالب الغير مقبولين عن طريق القبول المركزي  .6

والموظفين من كافة دوائر الدولة ومن لديه الرغبة في اكمال تعليمه عن طريق استمارة  يتم توزيعها من 

 مع مراعاة المعدل  .قبل الكلية 

 

 لثالث سنوات )الدراسة الصباحية ( الدراسات األولية طلبة عدد

 

 عدد الطالب الراسبين عدد الطالب الخريجين عدد الطالب السنة

7112/7112 131 111 11 

7116- 7112 111 21 71 

7111-7116 131 173 2 

7111 - 7111 112 136 11 

 

 الث سنوات )الدراسة المسائية(لث الدراسات األولية طلبة عدد

 

 عدد الطالب الراسبين عدد الطالب الخريجين عدد الطالب السنة

7112/7112 11 11 11 

7116- 7112 11 73 72 

7111-7116 111 21 11 

7111 – 7111 21 11 12 

 

 

 

 

 تقييم أداء الطلبة 

 



 

16 

تلف عدد وانواع المهام وفقا لما هو يتم تقييم اداء الطلبة في كل مادة من قبل عضو هيئة التدريس وتخ -1

 االنسب لهذا الموضوع . هذه المهام هي عموما مزيج من االمتحانات واالختبارات والواجبات البيتية. 

 تتواءم اساليب تقويم الطالب مع محتوى المقررات المعلنه لهم . -2

 تقيس االمتحانات المختلفه للمعرفه للطالب. -3

 تقتصر على االختبارات التجريبيه.اسليب تقويم الطالب متنوعه وال -4

 طرائق التقويم المتبعه تتوافق مع محتوى المقررات المعلنه للطالب . -5

 تعلن جداول الالمتحانات في مواعيد معلنه  ومناسبه للطالب. -6

 جداول االمتحانات تتناسب مع احتياجات ورغبات الطالب. امتحانات طلبة الدراسا -0

 اعبد المناسبه دون تاخير.تعلن نتائج االمتحانات في المو - -3

 توجد تغذيه ناجعه للطالب حول نتائج التقويم. -4

 يتم مراجعة التغذيه الراجعه واتخاذ اجراءات تصحيحيه في ضوء نتائج الطالب. -17

 توجد اليه معلنه ومطبقه للتعامل مع شكاوي وتظلمات الطالب من نتائج الالمتحانات. -11

 لين في الدراسات العليا.يعتمد القسم طرائق التقويم المختلفه للمسج -12

 تتوافق امتحانات طلبة الدراسات العليا مع محتوى المقررات الدراسيه. -13

 

 

 هم املقاييس اليت جيب على القسم اعتمادها يف برنامج شؤن الطالبأ

 

 

 يعتمد القسم معايير عاليه الجوده في انتقاء الطالب. -1

 ه وفقا للخطه المقرره.يحرص القسم على قبول اعداد الطالب في الدراسات االولي -2

 يحرص القسم على قبول اعداد الطالب في الدراسات العايا وفقا للخطه . -3

 يعتمد القسم اختبارات الطالب للتاكد من استعدادهم العلميه والذهنيه. -4

يحدد القسم اعداد الطالب المقبولين فب برنامج تخصصي بما يتالئم وطبيعة البرنامج واالمكانات  -5

 المتوفره.

 القسم تعليمات الجزاءات السلوكيه على الطالب.يطبق  -6

 

 

 

 يتم تخزين المعلومات الخاصه بالطلبه ودرجاتهم في الحاسوب االلي . -0
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 توفير في القسم قاعه متكامله  للعرض. -3

 يتوفر موقع للقسم على شبكة االنترنيت. -4

 

 

  حتليل سووت للطلبة

 

 

 

 العوامل

 الداخلية

 القوة

 قة وجامعة عريقةتبعية القسم الى كلية عري-0

امكانية ان يكون الخريج مدرس او ان يعمل في  -7

 القطاعات المختلفة

 الضعف

قلة االساليب الحديثة في التدريس وقدم  -0

المناهج اليتالئم مع التطور الحاصل في 

 التكنولوجيا

العوامل 

 الخارجية

 الفرص

 ادخال وسائل حديثة في التدريس-0

 رجيةاالستفادة من الخبات الخا -7

 المخاطر

 فتح نفس االختصاص في الكليات المنافسة-0

 

 

 

 
 

 الدراسية آلية اختيار المقررات

 

ويتم  ل  باختيار عناصر ووحدات المقرر الالدمة والتي يجب أن يدرسها الطالب ومن ثم         
نمائها إلى بعضها بعض ومن ثم الوصول إلى  ًاتتجميع ت ل الموضوعات حسب تقاربها وترابطها وا 

عطاء ت ل الموضوعات الودن المالئم من حيع عدد الساعات المعتمدة  العنوان المناسب للمقرر وا 
وساعات االتصال ومدى الحاجة إلى ساعات العملي والموضوعات المعرلية التي يجب أن يعرلها 

 لتي تم تحديدتا.الطالب بعد تخرجه وتحديد المراجع العلمية الحديثة التي تضم الموضوعات ا
وت ل الطريقة تعطينا ضمانا بأن اختيار المقرر لم يكن بناًء على ألضلية ولمعان اسم المقرر بل من 

وتك ا نكون قد حصلنا على توادن يحفظ لنا التناسب بين  .أجل المحتوى المعرلي ال   تم تحديدل

ن قد تأكدنا من عدم وجود أ  ونكو  تأتداف ومدخالت البرنامج األكاديمي وبين المخرجات والطالبم

 المقررات الموجودة لي ت ل الخطة. ىتشابه أو تكرار لي محتو 

خ  بعين ؤ بعض النقاط التي يجب أن ت  لوت االعتبار عند اختيار المقررات وتي:



 

13 

تحديد المحتوى الدراسي ال   يمكن أن يدرس ليه ت ا المقرر لي ضوء ه و أتدالو  سم المقررا -0

 المتوادن للمقررات لي البرنامج.التوديع الشامل و 

وعدد ساعات العملي التي تتناسب وحجم  النظر تحديد عدد الساعات المعتمدة وعدد ساعات ا -7
 .المقررات علميا وأكاديميا

تحديد آلية قياس وتقويم أداء الطالب لي المقرر ويفضل و تحديد مخرجات ومهارات التعلم للمقررت  -3

ليس لقط على المستويات الدنيا لي التفكير مثل الحفظ واالست كار ولكن  التقويم المستمر والمعتمد

 ل  ليتناول الطر  الحديثة لي التقييم وتي المستويات العليا لي التفكير كاالستنباط والتطبي  وما 

 من طر  غير تقليديةم.

التخصدت تحديد مرجع علمي متميد يكفل للطالب وصوله ألحدع المعلومات المعرلية لي ت ا  -4

 تحديد الكتب المرجعية التي يمكن أن يستعين بها الطالب وأستا  المقرر كل على حدة.و 
 

 المنهاج الدراسي ومقرراته

 
توئمة برامج القسم ومقرراته الدراسيه مع الفلسفه العامه للدوله وتحقي  رسالته واتداله وحاجات  -1

 الطلبه والمجتمع.
مكونات كل برنامج من حيع النظام المتبع و لصلي ت سنو  ت يقوم القسم بالتعريف الكامل ب - 2

 ساعات معتمدل م
يتاكد القسم من وضوح االدوار والمسؤليات المختلفه االجهدل المشاركه لي تصميم ومراجعة  - 3

 برامجه ومنها و مجلس القسم واللجان القطاعيه ... وغيرتام
ل على الدرجه العلميه ولقا للمعايير واالنماط يحدد القسم المقررات الدراسيه ومتطلبات الحصو  -4

 المعتمدل ليها.
يحفد القسم استخدام الشبكه العنكبوتيه ويحدد مواقع معيينها لالستعانه بها لي لهم المقررات  - 5

 الدراسيه
 يقارن مايدرس لي كل مقرر بنظيرل لي الجامعات المتميدل . - 6
 دل كمصادر لكل مقرر دراسي.يضع القسم قائمه باسماء الكتب المعتم - 0

تحق  المناتج الدراسيه المقررل مهاالات  - 3 تنمية التفكير العلمي والتعلم ال اتي .
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 تنمي المناتج الدراسيه المقررل روح الوالء واالنتماء للوطن والقيم الدينيه. - 4
يه لي التعليم العالي كد القسم من ان مخرجات البرنامج متوالقه مع المعايير المحليه والعلمأيت - 17

 من خالل تقييم المخرجات التعليميه والبرامج والمقررات والشهادات .
 ياعى لي تعمييم البرنامج الدراسي مالحظات واراء المختصين والستفيدين . - 11
 يتم مراجعة التخصصات والبرامج التي نف تا القسم بصورل دوريه . - 12
 وع نخرب لي نهاية المرحله الدرلسيه.يكلف القسم الطلبه باعداد مشر  - 13
 توادن الخطط الدراسيه بين موضوعات التخصد والموضوعات العامه. - 14
 يمتل  القسم ملفات نتكامله عن كل مقرر من المقررات الدراسيه يتضمن بيانات مفصله عنه. - 15
يع  من لترة يحتفظ القسم بملف خاد لكل مقرر ومتابعة مايجر  عليه من تعديل او تحد - 16

 الخرى.
يولر القسم المناتج الدراسيهالمتطورتالتي تواكب تطورات العصر وتاكد من جودتها والتحسين  - 10

 المستمر لها ويشمل  ل  برامج ومقررات و البكالوريوس ت الماجستير . الدكتورالم

 التوصيات

ا صادلها من معوقات لي مجال إعداد الخطط الدراسيةت وم بادادلي ضوء خبرة جامعة         

 وصعوباتت يتم التوصية بما يلي:

 يولر القسم العدد الكالي من اعضاء الهيئه التدريسيه المؤتلين لتنفي  البرامج والخدمات التربويه. -1
 يعتمد القسم معايير واضحه وشفاله الختيار عضو الهيئه التدريسيه والمناسب للمادل. -2

 والتعليم المستمر العضار الهيئه التدريسيه ليه. تولير برامج التطوير المهني - 3

ينظم القسم احصاءات وبيانات العضاء تيئة التدريس ت والهيئه المساعدل مودعه حسب  - 4
 الخ....المؤتالت االكاديميه ت الدرجات العلميهت الخبرل

 جات العلميه.يطب  القسم التعليمات لساعات التدريس المحددل العضاء تيئة التدريس ول  الدر  - 5

  .يشجع القسم اعضاء الهيئه التدريسيه على  النشر لي المجالت العلميه المحكمه - 6

يتيح القسم الفرصه لمشاركة اعضاء تيئة التدريس لي اللجان العلميه الدائمه والمؤقته داخل  -0
 وخارب القسم.
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والحلقات الدراسيه داخل  يشجع القسم اعضاء تيئة التدريس للمشاركه لي المؤتمرات والندوات - 3
 وخارب القطر.

 يحفد القسم اعضاء الهيئه التدريسيه للمساتمه لي خدمة المجتمع. - 4

 يحدد القسم لكل عضو تيئه تدريسيه مجموعه من الطلبه الرشادتم علميا خالل سنوات الدراسه. -17

ن مجالس الكليات تمهيدا المراجعة الدورية للخطط والبرامج الدراسية بعد اعتمادتا أكاديميا م-11
لعرضها على مجلس الجامعةت والتأكيد على الكليات لوضع الخطط الالدمة للمرحلة االنتقالية بين 

 الخطة القديمة والخطة الجديدة وعمل المعادالت الالدمة ل ل .
اقتراح إنشاء برامج دراسية لي تخصصات جديدة لي ضوء التطورات العالمية والمستحدثة  -07

 الحالية المجتمعضرورة تحقي  التوال  التام بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات و  .جة لهاوالحا
 .والمستقبلية لي ضوء التطور العلمي والتقني

 

تقديم االقتراحات الخاصة بتطوير المكتبات الجامعيةت وتولير قواعد البيانات ومصادر  -03
تاحتها وبالمعلومات  اقتراح معايير وأتداف و لي المكتبات الجامعيةت خاصة اإللكترونية منها وا 

 .ول  ما تو مقدم لي الخطة ومواصفات عامة للكتاب الجامعي لتتناسب مع األتداف المرجوة منه
للطالب  حع على إدخال التدريب الصيفي الميداني للطالب كل لي تخصصه بما يضيفال -04

عملية التعليمية مع ضرورة دراسة وتحليل رسالة التدريب العملي الواقعي والمباشر مما يتيح إثراء ال
الجامعة ورؤيتها وتعريف جميع منسوبي الجامعة به ل الرسالة والرؤية قبل البدء لي إعداد أو 

 تطوير الخطط الدراسية.

بما  عدت ونظم التعليم اإللكترونيضرورة االستفادة من أساليب التعليم الحديثة مثل: التعليم عن ب   -05
ع محتويات الخطة الدراسية و ل  لتحقي  المعيار العالمي لي نسبة عضو تيئة التدريس يتناسب م

 إلى عدد الطالب.
التجهيدات  من الجودة مثل: ضرورة تولير المتطلبات المادية الالدمة لتنفي  الخطة بمستوى عال   -06

ي ضوء التايرات لي وتأتيلهم ل ضرورة متابعة الخريجينو والقاعات الدراسيةت والمكتبات وغيرتات 
 الخطط الدراسية.

وضع برامج دمنية محددة لتنفي  الخطط الدراسية المطورة وعمل النما ب الالدمة ل ل ت والسعي  -02
إليجاد وسائل مرنة للتطوير المستمر مع األخ  بأحدع األساليب والتقنيات المتبعة عالميا لتطوير 

 ت ا المجال. يعات المرموقة لالمناتج الدراسية واالستفادة من خبرات الجام

إجراء أبحاع ومسح معلوماتي للخطط والبرامج الدراسية لي عدد من الجامعات المرموقة  -02
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 وتعميمها على الكليات لالستفادة منها مع نقل الخبرات لي كل أوجه العملية التعليمية.

تا ومنها إنشاء موقع على سد وتقليل الفجوة بين أستا  المادة والطالب من خالل البحوع وغير  -09
االنترنت يوضح أتداف الوحدة ويعرض ليه الخطوات والنما ب الالدمة للتطوير ومواقع أخرى 

 للمقررات والمواد لسهولة تبادل المعلومات بين الطالب واألستا .
 توجد خطه موثوقه ومعلنه الستراتيجة التعليم والتعلم تحق  رسالتها واتدالها. -27
القسم رؤيه واضحه بمستوى المعلومات والمعارف المطلوب توليرتا بما يتحق  مع  يتولر لي -21

 رسالته ورؤيته المستقبليه .
توجد اليه لمراجعةاستراتيجية التعليم والتعلم لي ضؤء نتائج االمتحانات ونتائج استطالع اراء  - 22

 الطلبه واعضاء تيئة التدريس .
المتنوعه كالمحاضرل والمناقشه والعصف ال تني وكتابة المشاربع تستخدم طرائ  التعليم والتعلم  - 23

 وغيرتا.
 تشمل المقررات الدراسيه مجاالت معينه لتنمية التعلم ال اتي. - 24

 

 تحليل سووت

لي" األوضاع التعليمية يمكن أن تنتج ت ل المصفولة  2×  2تحليل مصفولة سووت تو تيكل تحليل    
األبعاد. نقاط القوة ونقاط الضعف تي المعينة أو رسوم بيانية من لرد من قبل اثنين من أدواب من 

وتهديدات. نقاط القوة ونقاط الضعف تعتبر وضوح العوامل الداخليةت بينما تعتبر مميدة كالعوامل الخارجية 
كأداة لصنع القرار سريعت وبصرف النظر عن بيانات تعتبر لي تنسي  ت ل األعمال والتهديدات الفرد 

 ر تفصياًل أكث

 

 

 

العوامل 

 الداخلية

 القوة الضعف

العوامل 

 الخارجية

 الفرص المخاطر

  

 

 تحليل سووت لبرنامج علوم الرياضيات
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للعلوم  ات في كلية التربيةرياضيتم تطبيق تحليل سووت لكل الفعاليات في برنامج التقييم الذاتي لقسم ال     

 الجدول ادناه ويمكن تلخيص النتائج وكما موضح في الصرفة 

 
 

 العوامل

 الداخلية
 القوة

التاريخ الطويل لكلية التربية وكونها -0

احد الكليات التابعة لجامعة بغداد وهي 

 الجامعة االولى في العراق.

التطور الهائل في تكنولوجيا  -7

 . المعلومات

 الضعف
طرق التدريس تقليدية واالفتقار لالساليب  -0

 الحديثة.

 تبع المعدل ال على الرغبة.اختيار الطالب ي-3

 

العوامل 

 الخارجية

 الفرص
 ادخال وسائل حديثة في التدريس-1

 االستفادة من الخبرات الخارجية -7

 المخاطر
 وجود الكليات االهلية المنافسة -1

 قلة عدد الخريجين الموهوبين-7

 قلة فرص العمل للخريجين  -3

الظروف الغير مستقرة للبلد والدول -4

 المجاورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7102-7102الدراسية للعام الدراسي  دالموا
 

 المرحلة االولى

نظر  المادة
مناقش عملي ي

 ة
عدد 

 الساعات
عدد 

لغة   الوحدات
 التدريس

 التفاضل والتكامل
Calculus 

 االنكليدية تخصصية 3 5 2  3
 أسس الرياضيات

Foundation of Mathematics 
 يةاالنكليد  تخصصية 6 4 2  2
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 للمرحلة االولى ط يوضح نسبة دروس االختصاص والدروس التربويةمخط
 

 

 

 المرحلة الثانية

 الجبر الخطي
Linear Algebra 

 االنكليدية تخصصية 6 4 2  2

 مقدمة في علم الحاسبات
Introduction in Computers 

Science 

 العربية مساعدة 4 3  2 1

 لنظريةاالفيزياء 
Physics Theory 

 العربية مساعدة 4 2   2
 التربوي علم النفس 

 
 العربية تربوية 4 2   2

 ديمقراطية وال حقوق اإلنسان
Human Rights 

 العربية تربوية 2 1   1
 اللغة العربية

Arabic Language 
 العربية  4 2   2

 أسس تربية
Foundation Education 

 العربية تربوية 4 2   2
 االنكليدية  4 2   2 اللغة االنكليزية 

   مستولي  1  1  التربية الرياضية 
   46 23 6 3 14 المجموع

عدد  مناقشة عملي نظري المادة
 الساعات

عدد 
لغة   الوحدات

 التدريس
 المتقدم التفاضل والتكامل

Advanced Calculus 
 االنكليدية تخصصية 3 5 2  3

 المعادالت التفاضلية االعتيادية
Ordinary Differential 

Equations 

 االنكليدية تخصصية 6 4 2  2
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 للمرحلة الثانية مخطط يوضح نسبة دروس االختصاص والدروس التربوية
 

 

 

 

 

 

 ةلثالمرحلة الثا

 

 نظرية الزمر 
Group Theory 

 االنكليدية تخصصية 5 3 1  2
 البديهيات والهندسةنظم 

Axiom and Geometry Systems 
 العربية تخصصية 5 3 1  2

 البحث العلمي اسس
 

 العربية مساعدة 4 2   2
 علم الحاسبات المتقدم

Advanced Computers Science 
 االنكليدية مساعدة 4 3  2 1

 علم نفس النمو
 

 العربية تربوية 4 2   2
 والتعليم الثانوي  إدارة تربوية

 
 العربية تربوية 4 2   2

   47 24 6 2 16 المجموع

 مناقشة عملي نظري المادة
عدد 

 الساعات
عدد 

  الوحدات
لغة 

 التدريس
 التحليل الرياضي

Mathematical Analysis 
 االنكليدية تخصصية 6 4 2  2

 اإلحصاء واالحتمالية
Statistics and Probability 

 االنكليدية تخصصية 6 4 2  2
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 للمرحلة الثالثة مخطط يوضح نسبة دروس االختصاص والدروس التربوية
 
 
 
 

 
 المرحلة الرابعة

 

 المعادالت التفاضلية الجزئية
Partial Differential Equations 

 العربية تخصصية 6 4 2  2
 جبر الحلقات

Rings Theory 
 االنكليدية تخصصية 6 4 2  2

 التحليل العددي
Numerical Analysis 

 االنكليدية تخصصية 6 4  2 2
 مناهج وطرائق التدريس

 
 العربية تربوية 4 2   2

 اإلرشاد والصحة النفسية
 

 العربية تربوية 4 2   2
   33 24 3 2 14 المجموع

عدد  مناقشة عملي نظري المادة
 الساعات

عدد 
لغة   الوحدات

 التدريس
 التبولوجيا العامة

General Topology 
 االنكليدية تخصصية 6 4 2  2

 التحليل العقدي
Complex Analysis 

 االنكليدية يةتخصص 6 4 2  2
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 للمرحلة الرابعة مخطط يوضح نسبة دروس االختصاص والدروس التربوية
 
 

 طلبة الدراسات العليا

 

وفق  من خالل القبول المركزي رياضياتكلية التربية للعلوم الصرفة / قسم الب الدراساتيتم القبول في      

 .الضوابط للقبول بالدراسات العليا

 .2714-2713تم إعادة فتح القبول لدراسة الدكتوراه بالقسم للعام الدراسي 

 اإلحصاء الرياضي
Mathematical Statistics 

 االنكليدية تخصصية 6 4 2  2
 البحثمشروع 

Project of Graduate 
  تخصصية 2 2 2  

 )تطبيقات الجبر الخطي( 0اختياري 
 

 االنكليدية تخصصية 6 4 2  2
 )تحليل دالي ( 7اختياري 

 
 االنكليدية تخصصية 6 4 2  2

 تقويمالقياس وال
 

 العربية تربوية 4 2   2
 التربية العملبة 

 
 العربية  4 3  2 1

   47 20 12 2 13 المجموع
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  لعليا )ماجستير(طلبة الدراسات ا عدد
 

 السنة
عدد 
 الطالب

 مالحظات عدد الطالب الخريجين

7111-7116 13 11 
 طالب صرف(  6)

 ( ترقين قيد 1قي( /) طالب تطبي 2)

 انسحاب 1مؤجل، 1 11 17 7116/7112

7112-7112 12 17 
 تطبيقية (   11صرفة+ 17)

           تطبيقية ( 7صرفة + 3)ترقين قيد 

 

 
 طلبة الدراسات العليا )دكتوراه(  عدد

 

 السنة
عدد 
 الطالب

 مالحظات عدد الطالب الخريجين

 / / 1 7111ـ7111

 ترقين قيد بالغياب (1اجيل   ت7) / 1 7111-7116

 1ترقين قيد ،المتبقي  7 / 11 7116-7112

7112/7112 6 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املاجستري

 م 36و و رسالة م الماجستير وتحضيرية  دراسة عدد الوحدات الكلي لي
 م12ولي الفصل الثاني  و م16لي الفصل االول ووتقسم  م23عدد الوحدات الكلي لي السنة التحضيرية و

 م3لماجستير وارسالة لعدد الوحدات 
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 الدراسية للفصل األول داملوا

 صرفة تطبيقية

 تحليل عددي

Numerical Analysis                        

 تبولوجيا عامة

                        General Topology 

 معادالت تفاضلية 

Differential Equations                    

 لحلقاتنظرية ا

                                Ring Theory 

 اإلحصاء الرياضي

Mathematical statistics                   

 تحليل عقدي

                       Complex Analysis 

 تحليل رياضي

                 Mathematical Analysis 

 تحليل رياضي

                Mathematical Analysis 

 رسيمنا

Seminar                                          

 رسيمنا

Seminar                                                                               

 طرائق تدريس

                         Teaching Methods 

 طرائق تدريس

                       Teaching Methods 

 لغة انكليزية

                        English  Language 

 لغة انكليزية

                      English  Language 

دروس االختصاص

الدروس التربوية

 
 للفصل االول لطلبة الماجستير مخطط يوضح نسبة دروس االختصاص والدروس التربوية

 
 

 املواد الدراسية للفصل الثاني

 

 صرفة طبيقيةت
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 معّولية إحصائية

                         Reliability  Statistical 

 نظرية الموديوالت 

                                      Modules Theory 

 جبر خطي متقدم

                     Advance Linear Algebra 

 تبولوجيا تفاضلية 

                             Differential Topology 

 معادالت تكاملية 

                                Integral Equation 

 االمثلية والتحليل الدالي 

    Functional Analysis Optimization and 

 تحليل دالي

                            Functional Analysis 

 تحليل دالي

                               Functional Analysis 

 علم النفس

                                         Psychology 

 علم النفس

                                              Psychology 

 لغة انكليزية 

                               English Language 

 لغة انكليزية 

                                   English Language 

 طرائق كتابة البحث       طرائق كتابة البحث 

 
 

            

               

 
 للفصل الثاني لطلبة الماجستير مخطط يوضح نسبة دروس االختصاص والدروس التربوية

 
              

   
 

 الدكتوراه

 م 67و اطروحة م و الدكتورال وتحضيرية  دراسة عدد الوحدات الكلي لي
 م12لي الفصل الثاني و و م16لي الفصل االول ووتقسم  م23عدد الوحدات الكلي لي السنة التحضيرية و
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 م32و لطروحة الدكتوراالعدد الوحدات 
 

 املواد الدراسية للفصل االول
 
 

 عام

 تحليل دالي

                                 Functional Analysis 

 التنظرية الموديو

                                       Modules Theory 

 التحليل العقدي

                                    Complex Analysis 

 تحليل متعدد المتغيرات 

                               Multivariate Analysis 

 طرائق تدريس

                                    Teaching Methods 

 لغة انكليزية

                                     English Language  

 رسيمنا

Seminar                                                     

            

               

 
  للفصل األول لطلبة الدكتوراه مخطط يوضح نسبة دروس االختصاص والدروس التربوية

 
 

 املواد الدراسية للفصل الثاني
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 عام

 تحليل محدب

                                      Convex Analysis 

 بحوث العمليات 

                                  Operation Research 

 الجبر الهمولوجي

                                Homological Algebra 

  تفاضليةالمعادالت ال

                               Differential Equations 

 علم النفس

                                               Psychology 

 لغة انكليزية 

                                     English Language 

  طرائق كتابة البحث

 
 
 
 

            

               

 
  للفصل الثاني لطلبة الدكتوراه مخطط يوضح نسبة دروس االختصاص والدروس التربوية

  
 
 
 

 خطة تحسين االداء لقسم الرياضيات 
  7102/7102للعام الدراسي 
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 -كاالتي : 31/3/2713الى  1/4/2710 من تتضمن خطة تحسين االداء لقسم الرياضيات اعتبارا    

 

 أوالً : التخطيط االسرتاتيجي
 
تفعيل المجاميع البحثية واالهتمام بتطوير البحث العلمي والتشجيع على النشر في مجالت عالمية  -0

 رصينة.

إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لألساتذة والموظفين داخل القسم تتضمن جميع المعلومات من بياناتهم  -7

 وانجازاتهم العلمية ويتم تحديثها بإستمرار.

ما ال يقل عن ثالث سنوات وبما يتماشى مع الخطة االستراتيجية وضع خطة مستقبلية للقسم وب -3

 للكلية.

 
 ً: حتديث املناهج  اثاني

 
% لطلبة الدراسات االولية واستخدام المصادر العلمية 15يسعى القسم لتحديث المناهج بنسبة  -0

مع طع العالمية الرصينة بما يتناسب مع التطور العلمي في مجال البحث والدراسة وبما ال يتقا

 المفردات الُمقرة من قبل اللجنة القطاعية.

 إنشاء مكتبة لألساتذة تتضمن المصادر الحديثة والتي تخدم االساتذة في مجال عملهم. -7

لفسح مجال اكبر من  edmodo  إستخدام وسائل التواصل االلكتروني مع الطلبة عبر منصة  -3

 التواصل بين الطالب واالستاذ.

وشاشات عرض في جميع القاعات الدراسية لغرض تسهيل  (data show)إضافة أجهزة عرض  -4

عرض المحاضرات واستخدام الوسائل التعليمية في إيصال المادة العلمية بأفضل صورة الى 

 الطالب.

 
 
 
 
 

 البنى التحتية: ً  اثالث
 

( لقاعة )أ.د.عريبي الزوبعي( 2شراء شاشات بالزما من الحجم الكبير وستاندات تثبيت عدد ) -0

اصة بالمناقشات والندوات المركزية في الخ القسم.
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 ترميم أرضية وسقوف الحمامات الخاصة باالساتذة. -7

 صبغ وترميم غرف االساتذة وممرات القسم. -3

شراء أثاث لغرف االساتذة التي بحاجة لذلك من المستلزمات كراسي، مكاتب، لوكرات، وستائر  -4

 وغيرها.

( وتوفير المستلزمات الخاصة بجودة اعتماد 4شراء حاسبت إضافية لمختبر الحاسوب عدد ) -5

 ( الخاصة بضبط الجودة والسجالت.GLPالمختبرات )المختبر التعليمي الجيد 

تطوير مختبر الحاسوب من حيث تجهيزه بقواطع تسمح لكل طالب بخصوصية العمل مستقال ً عن  -6

بر وكذلك اصالح الشبابيك لتسهيل العمل في المخت زمالئه وتجهيزه بالمستلزمات الكهربائية الالزمة

 لضمان تهوية أفضل للمختبر وزيادة عدد اجهزة التكييف فيه.

 تغليف سقوف غرف االساتذة بسقوف ثانوية. -2

 إصالح السلم الخاص بالقسم وتغليفه. -2

 صيانة أجهزة التبريد للقاعات الدراسية وغرف االساتذة وشراء أجهزة تبريد لبعض الغرف. -9

 
 

 ت امليدانية واملمارسات العلمية للتدريسينيتطوير اخلرباً:   رابعا

 

إعداد دورات تطويرية و ورش عمل للتدريسيين في مختلف المجاالت وعلى مستوى القسم والكلية  -0

 للمساهمة في االرتقاء بعلمية وثقافة التدريسي وبما يتناسب مع مكانته في مجال عمله.

ة العالمي االول لبحوث االساتذة باالضافة الى المشاركة بعدد من البحوث للتدريسيين في مؤتمر الكلي -7

 المشاركة في المؤتمرات التي تقام خارج الكلية.

تشكيل لجنة لجودة المختبر تعمل على تنظيم آلية العمل داخل المختبر حسب تعليمات دليل الطرائق  -3

 .GLPاالجرائية لجودة المختبرات 

 
 
 
 
 
 

 لعلمية هلممتابعة شؤون الطلبة واملمارسات اً:   خامسا
 
مما يساهم في رفع المستوى العلمي  تشكيل لجان إرشاد علمي لحث الطلبة ومناقشة مشاكلهم العلمية -0

 للطلبة.
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% 17التأكيد على إلتزام الطلبة بالدوام وتوضيح موضوع الرسوب بالغياب في حالة تجاوز الطالب  -7

 حانية ودليل الطالب.ومفهوم رفع نسبة الغياب واالمور االخرى الخاص بالتعليمات االمت

 تشكيل لجنة لمتابعة اجور الدراسة المسائية. -3

إقامة ورش عمل لبحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة لغرض تكوين اتجاهات إجابية نحو المهنة  -4

 وتساعد في تأهيلهم لممارسة مهنة التدريس بعد التخرج.

 تفعيل دور اجهزة التشويش الخاصة باالمتحانات للطلبة. -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 از لخطة تحسين االداء لقسم الرياضياتجننسبة اال
 7102-7102 للعام الدراسي 
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فقد تم  2713-2710في ضوء الخطة الموضوعة لتحسين اداء قسم الرياضيات للعام الدراسي         

 : ةتيانجاز النسب اآل

عيل النقطة االولى من هذه الفقرة % حيث تم تف37في مجال التخطيط االستراتيجي تم االنجاز بنسبة  -0

 وهي المجاميع البحثية وتطوير البحث العلمي.

من هذه الفقرة حيث تم إنجاز النقاط االولى والثانية والثالثة  %37تم إنجاز تحديث المناهج في مجال  -7

 وجزء من النقطة الرابعة لهذه الفقرة.

 .حيث تم إنجاز سبعة نقاط من أصل تسعة %07بنسبة  تم إنجاز العمل فيها البنى التحتية في مجال -3

في مجال تطوير الخبرات الميدانية والممارسات العلمية للتدريسيين تم إنجاز جميع نقاط هذه الفقرة  -4

 %.177أي بنسبة 

 .%177 جميع نقاط هذه الفقرة أي بنسبةنجاز إمتابعة شؤون الطلبة تم في مجال  -5
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