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 المقدمة 

وكان قسما اساسياًيقدم خدمات  1923تم افتتاح قسم علوم الكيمياء  عام 

 تدريسية في مجال علوم الكيمياء . 

1996-1995وتم فتح الدراسات المسائية في عام 1923تم قبول اول دورة في   

  اكمالو  كيمياء م اليهدف القسم الى اعداد مدرس جيد مقتدر على تدريس علو

واعداد خريجين قادرين على العمل في كافة القطاعات المختلفة في   دراسته العليا

والتي تتطلب معلومات في فروع الكيمياء المختلفة المجتمع   

كيمياءدرجة بكالوريوس في علوم ال ويمنح الطالب عند تخرجه  

 1-1 الرؤية

ان يكون القسم قادر على مواكبة احدث التقنيات   ؤيتنا لقسم علوم الكيمياءر

ورفد المجتمع بخريجين قادرين على   ال علوم الكيمياء  العلمية والعملية في مج

التربوية باستخدام كافة اساليب  التدريس وبما يؤهلهم للنهوض واالرتقاء بالعملية 

تمع بطاقات وكذلك رفد المج ة و العلوم الكيميائية حو االدوات المختبرية المتا

 للعمل في مختلف القطاعات.

 1-2 الرسالة

ان الهدف الرئيسي الدارة القسم هو رفد المجتمع بطاقات وكوادر تعمل في مختلف  

الى القطاعات الصناعية والبيئية     المجاالت التعليمية والتربوية باالضافة

من خالل:  واالحيائية و النظرية    

بمؤهالت عالية المستوى  الكيمياءتخرج تدريسين لمادة -1  

. في مجال علوم الكيمياء  قادرين على تحديث البنية االساسية  
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لطلبة وتزويدهم باحدث المناهج و المقررات العلمية في فروع  تطوير ا-2

الكيمياء المختلفة و التي تشمل علوم الكيمياء الفيزيائية ,العضوية ,الالعضوية  

عية ,التحليلية ,الحياتية و الصنا  

بناء الصفات القيادية في الخريجين وذلك بتدريبهم على العمل كفريق واحد. -3  

دعم وتوفير بيئة عمل جيدة للطالب واعضاء الهيئة التدريسية.-4  

رعاية ودعم المتفوقين وتشجيعهم .  -5  

 1-3 أهداف البرنامج التعليمي االكاديمي

اعضاء هيئة التدريس وتحسين  قدرات يهدف البرنامج التعليمي الى تنمية 

خريجين مؤهلين وقادرين على الحصول على فرص عمل سواء   إلنتاج ادائهم 

اهم  يمكن تلخيص .وفي التربية والتعليم او في قطاعات المجتمع المختلفة

: من البرنامج االكاديمي بما يأتياالهداف والغايات   

بالمالكات التدريسية. عملسوق الرفد -1  

. ت التخصصية مواكبة التطورات العالمية في المجاال-2  

لتواصل مع المجتمع لتوفير الخدمات المطلوبة. ا-3  

المجتمع. خدمة تنمية لتوجيه التعليم -4  

لحفاظ على أخالقيات مهنة التدريس ا-5  

 

 1-4االكاديمينتائجالبرنامج
 في مجال علوم الكيمياء المختلفة قدرةعلىتطبيقالمعرفة  .1

 العلمية  قدرةعلىتصميموإجراءالتجارب .2

 التجارب العملية العلمية لمختلف المراحل وكذلكفيمايتعلقبتحليلوتفسير .3

 عمليةتلبيةالمطلوبيحتاجإلىقدرةعلىالعملفيفرقمتعددةالتخصصات .4

 قدرةعلىتحديد،صياغة،وحاللمشاكل العلمية والتربوية  .5

مالمسؤوليةالمهنيةواألخالقيةقدرةعلىالتواصلبفعاليةالتعليمالواسعةالالزمفه .6

 ة

 فهمتأثيرالحلواللتكنولوجيافيسياقعالميومجتمعي .7
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 قدرةعلىاالنخراطفيالحياةالمعرفةالمعاصرة .8

قدرةعلىاستخدامالتقنياتوالمهاراتواألدواتالتقنية   .9

 في الكيمياء والتكنولوجياالحديثةالالزمةلممارسةمهنةالتدريس

 

 تحليل سووات 

في األوضاع التعليمية يمكن أن تنتج   2×   2تحليل مصفوفةسووت هو هيكل تحليل

عاد. نقاط القوة ونقاط الضعف هي  هذه المصفوفة من قبل اثنين من أزواج من األب

المعينة أو رسوم بيانية من فرص وتهديدات. نقاط القوة ونقاط الضعف تعتبر  

رص  وضوح العوامل الداخلية، بينما تعتبر مميزة كالعوامل الخارجية الف

كأداة لصنع القرار سريع، وبصرف  تعتبر  في تنسيق هذه األعمال والتهديدات  

 النظر عن بيانات أكثر تفصيالا 
 

 

العوامل  

 الداخلية

 

 

 الضعف

 

 القوة

 

 

 

العوامل  

 الخارجية

 المخاطر

 

 الفرص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل سووات لبرنامج علوم الكيمياء
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في كلية   امج التقييم الذاتي لقسم الكيمياء برنتم تطبيق تحليل سووت لكل الفعاليات في 

 التربية ويمكن تلخيص النتائج وكما موضح في الجدول ادناه
 

 العوامل 
 الداخلية 

 القوة
التاريخ الطويل لكلية التربية وكونها احد  -1

الكليات التابعة لجامعة بغداد وهي الجامعة  
 االولى في العراق

والمطلوب االختصاص الحديث للقسم -2

 بكل قطاعات العمل
التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات-3  

 الضعف
 

تقليدية طرق التدريس واالفتقار لالساليب الحديثة -1  

اختيار الطالب يتبع المعدل ال على الرغبة-2  

 

العوامل  
 الخارجية

 الفرص 
ادخال وسائل حديثة في التدريس-1  

انشاء مختبرات حديثة ومجهزة   -2

 بالتقنيات الحديثة 

االستفادة من الخبرات الخارجية -3  

االستعانة بالخبرات الشابة-4  

 المخاطر
المنافسة وجود الكليات االهلية-1  

قلة عدد الخريجين الموهوبين -2  

قلة فرص العمل للخريجين  -3  

الظروف الغير مستقرة للبلد والدول المجاورة -4  

 

 

الكيمياء هيكل التنظيمي لقسم علوم ال  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابن الهيثم\اقسام كلية التربية للعلوم الصرفة  

التربية وعلم  الحاسبات الفيزياء الرياضيات

 النفس
 الكيمياء علوم حياة

 رئاسة القسم

 المقررية

 القاعات الدراسية اللجنة االمتحانية

 المختبرات 
 الدراسة الصباحية

 الدراسة المسائية 
 غرف االساتذة

مجلس القسم  ادارة اللجان

 اللجنة العلمية
الدراسات  السكرتارية

 االولية

 لجنة المشتريات

 لجنة التوثيق

المخزن والجردلجنة   

 ادارة التسجيل

البحوث  التدريسيين

توالؤتمرا  
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2220- 1220ية  ( للهيكله العلم1النموذج رقم )   

التدرييسين \كيمياءالهيكله العلميه لقسم ال  

ابن الهيثم للعلوم الصرفة/ لكلية التربية  

د جامعة بغدا  

 

 

 

 

 تخصص الكلية  علمية 

 ت التفاصيل  الرمز  العدد 
 أوال  عدد طلبة الدراسات االوليه  ن 1171

 ثانيا  عدد طلبة الدراسات العليا  84

التدريسية في القسم العلمي المجموع الكلي للساعات  س  487  ثالثا  

 رابعا  مجموع الساعات التي تدرس من القسم في الكليات واالقسام االخرى  ص  4

 خامسا  مجموع الساعات التي تدرس في القسم من الكليات واالقسام االخرى  ع 7

 سادسا  عدد التدريسيين حسب النسبه العلميه على وفق المعادله  171.5

 شؤون الطلبة 

 المكتبة 

ومرافق   مخزن القسم 

 صحية 

 لجنة المشاريع قاعة الندوات 

لجنة المؤتمرات 

 والندوات

 لجنة االنضباط

 لجنة االرشاد التربوي

 لجنة الغيابات
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 المالكتفصيل  

 رئيس القسم / أ.د. احمد ثابت نعمان . 1

 معلومات عن التدريسين . 2

المرتبة العلمية   ت

 المشغولة 

 مالحظات أخرى  االختصاص الدقيق  االختصاص العام  سم اإل

  عضوية  كيمياء  د. ابتسام خليفة جاسم  أستاذ  .1

  وتقويم قياس  علم النفس التربوي  د. احسان عليوي ناصر  أستاذ  .2

  علم النفس التربوي  علوم تربوية  د. اسماعيل ابراهيم علي  أستاذ  .3

 رئيس القسم  ال عضوية  كيمياء  د. احمد ثابت نعمان أستاذ  .4

  فيزياوية  كيمياء  د. احمد محمد عباس  أستاذ  .5

  فيزياوية  كيمياء  د. انتصار عليوي لعيبي  أستاذ  .6

  ال عضوية  كيمياء  يوسف د. انعام اسماعيل   أستاذ  .7

  حياتية  كيمياء  د. انوار فاروق مسلم  أستاذ  .8

  ال عضوية  كيمياء  د. باسمة محسن سرحان  أستاذ  .9

طرائق تدريس   كيمياء  د. بسمة محمد احمد  أستاذ  . 10

 الكيمياء 

 

  حياتية  كيمياء  د. بشرى حميد علي  أستاذ  . 11

  حياتية  كيمياء  د. تغريد علوم محمد  أستاذ  . 12

  ال عضوية  كيمياء  د. تغريد هاشم جاسم  أستاذ  . 13

  فيزياوية  كيمياء  د. جمان احمد ناصر  أستاذ  . 14

  عضوية  كيمياء  د. جمبد هرمز توما أستاذ  . 15
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 معاون العميد العلمي  ال عضوية  كيمياء  د. حسن احمد حسن  أستاذ  . 16

  عضوية  كيمياء  د. خالد فهد علي  أستاذ  . 17

  تحليلية  كيمياء  د. خالد وليد صالح  أستاذ  . 18

  حياتية  كيمياء  د. زينب منيب مالك  أستاذ  . 19

  ال عضوية  كيمياء  د. ساجد محمود لطيف  أستاذ  . 20

  ال عضوية  كيمياء  شيماء هادي ناجي  أستاذ  . 21
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طرائق تدريس   كيمياء  سالم داود د. ضمياء  أستاذ  . 23

 الكيمياء 

 

  فيزياوية  كيمياء  د. ظافر تموين عجيل  أستاذ  . 24

  ال عضوية  كيمياء  د. عامر جبار جراد  أستاذ  . 25

  عضوية  كيمياء  د. علي حمادي سمير أستاذ  . 26

  ال عضوية  كيمياء  د. لقاء خالد عبد الكريم  أستاذ  . 27

  علم النفس التربوي  علم النفس  عياش د. ليث محمد  أستاذ  . 28

  ال عضوية  كيمياء  د. محمد جابر ابراهيم  أستاذ  . 29

  عضوية  كيمياء  د. منى سمير سعيد  أستاذ  . 30

  حياتية  كيمياء  د. نجود فيصل يوسف  أستاذ  . 31

  عضوية  كيمياء  د. نسرين حسين كرم  أستاذ  . 32
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ا    معلومات التدريسيين  ثانيا

  العدد  اللقب العلمي ت
  34 أستاذ 1
  69 أستاذ مساعد  2
  29 مدرس 3
41 مدرس مساعد 4   

 



 2022-2021كيمياءلتقرير الذاتي لقسم الا

 

14 
- 

 

 

 

 

   2022-2021بين في القسم للعام الدراسي المنتد 

 االسم الثالثي  ت

 المنصب في الدائرة الدائرة 

 الشهادة 

  االختصاص 
المنتسب 

 اليها 
 الدقيق  العام  المنسوب لها المنتسب لها  المنسب اليها

 

 

1 
صالح الدين عبد   لمى

 القادر 

قسم علوم  
 الحياة 

 ماجستير  تدريسي  تدريسي  قسم الكيمياء 
علوم  
  مناعة  الحياة 

 ايمان حسن  2
قسم  

 رياضيات  ماجستير  تدريسي  تدريسي  قسم الكيمياء  الرياضيات 
علوم  

  رياضيات  

3 
عبد   ايمان احمد 
 اللطيف 

قسم  
  احصاء  رياضيات  ماجستير  تدريسي  تدريسي  قسم الكيمياء  الرياضيات 

 محمد  جاسمنادية  4
قسم  

 الرياضيات  ماجستير  تدريسي  تدريسي  قسم الكيمياء  الرياضيات 
نظرية  
  التقريب 

 عباس عودة بكال  5
مدير الشعبة  

 حقوق  ماجستير  تدريسي  تدريسي  قسم الكيمياء  القانونية  
حقوق  
  انسان 

 

 

 

 

 ا تفاصيل الترشيح لغرض التعيين في االختصاصات الشاغره

الشهاده الحاصل   التخصص لسد الشاغر في تدريس االختصاص

 عليها

نؤيد الحاجه 

 لخدماتهم

 ت

اإلنكليزية اللغة  اللغة   

 االنكليزية 

   دكتوراه  

 المجموع  4
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2120-2202  ة( للهيكله العلمي2النموذج رقم )   

الفنيين واالداريين \كيمياء الهيكله العلميه لقسم ال  

 املهام امللكف هبا املوظف  التخصص  الشهادة  امس املوظف  ت 

 الكيمياء بكالوريوس  عبدالمجيد سمر عصام   .1
تحضير المحاليل الالزمة 

 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  وسن عدنان شاكر   .2

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  امامة بهجت نامق  .3

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  ايمان عبد الرسول  .4

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  هالة بدري عيسى   .5

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  هنادي قاسم محمود  .6

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  انعام جاسم سلمان   .7

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  اسيل صباح ثامر  .8

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  نبأ شهاب احمد  .9

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  وسن سعدي حسين   .10

المحاليل الالزمة تحضير 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  سراب جاسم حسن  .11

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  نبراس عبدالعال   .12

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 
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 الكيمياء بكالوريوس  وسن حسن صالح   .13

تحضير المحاليل الالزمة 
التجارب في اجراء   

 الكيمياء بكالوريوس  سراب عبيد عبد عون   .14

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  نبراس مصطاف حسين  .15

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  مها سامي مكي   .16

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  عبدهللا رزوقي علياء   .17

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  صابرين شاكر عروف   .18

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 الكيمياء بكالوريوس  كنعان محمود توفيق   .19

تحضير المحاليل الالزمة 
 في اجراء التجارب 

 مخزن قسم الكيمياء  بكلوريوس  سعدية عبد السادة    .20

 مخزن قسم الكيمياء الكيمياء بكلوريوس  انتصار حسن   .21

 تحليل سووات للتدريسيين 

 

 العوامل 
 الداخلية 

 القوة
وجود البعثات الدراسية-1  

وجود الموؤتمرات والندوات والدافع -2

 لتطوير مهارات التدريسيين 
 

 الضعف
 

بالحصول على الترقية العلمية والتوقف  االهتمام 

 عندها 

 

العوامل  
 الخارجية

 الفرص 
ادخال وسائل حديثة في التدريس-1  

انشاء مختبرات حديثة ومجهزة   -2

 بالتقنيات الحديثة 

ات الخارجيةراالستفادة من الخب  -3  

 المخاطر
وجود الكليات المناظره -1  

التطور السريع في التقنيات الحديثة-2  

تطوير البحث العلمي ومهارات التدريس  -3  
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 ة بلالط .3
 قبول الطلبة  3.1

بعد تلبية   لعلوم الصرفة / قسم علوم الكيمياء يتم القبول في برنامج  البكلوريوس في كلية التربية ل

 المتطلبات التالية :

 ينبغي له / لديها شهادة الثانوية العراقية او ما يعادلها . .1

 القبول المركزي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .ان يتم القيول من خالل  .2

في السنوات الثالثة الماضية    بية بما في ذلك قسم علوم الكيمياء يتم توزيع الطالب على اقسام كلية التر .3

 طالبا .  100

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

 لة داخل القسم لقبول الطالب .يتم اجراء مقاب .5

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

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

 توزيعها من قبل الكلية مع مراعاة المعدل  . 

الى  123) الدراسة الصباحية ( وما بين  طالب  98يتراوح برنامج قسم الكيمياء  ما بين  2011–   2010منذ 

 يوضح مدى قبول الطلبة لثالث سنوات في برنامج     (3.2)  و   )3.1) الدراسة المسائية ( والجدول )  130

 الصباحية (قبول الطلبة لثالث سنوات )الدراسة   3.1درجة البكلوريوس . الجدول 

 عدد الطالب الخريجين عدد الطالب المنقولين  عدد الطالب الجدد  السنة

2017-2018 267 26 153 

20182019 356 7 111 

2019-2020 228 8 149 

 

 قبول الطلبة لثالث سنوات )الدراسة المسائية(   3.2الجدول 

 الخريجينعدد الطالب  عدد الطالب المنقولين  عدد الطالب الجدد  السنة

2017-2018 48 2 231 

 89 اليوجد  94 20182019

2019-2020 74 3 79 
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 تقييم أداء الطلبة  3.2

يتم تقييم اداء الطلبة في كل مادة من قبل عضو هيئة التدريس وتختلف عدد وانواع المهام وفقا لما هو 

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

تقارير المختبر او مشاريع او عروض شفوية )سمنارات ( لبعض الموضوعات . تصنف بعض المهام من قبل  

مجموعة من اعضاء هيئة التدريس او الفنيين ، على سبيل المثال في نهاية السنة يقدم الطالب تقريرا مكتوبا 

يعطى للطالب عرضا شفويا من له او لها العمل في المشروع واالجابة على   او مشروع تخرج نهائي كما 

 االسئلة في ذلك . 

 البرامج التعليمية / تعريف الساعات المعتمدة  3.2.1

التعريف الموحد من الساعات المعتمدة ولديه النظام السنوي لجميع المواد الدراسية   يتبع قسم الكيمياء 

للدروس التربوية والعامة اي مجموع الوحدات للطالب   44المساعدة و للدروس التخصصية و134بواقع  

 . 180الخريج لجميع الدروس 

 

 المشاركين واتجاهات التخرج   3.2.2

في برنامج درجة   سنوات الثالثة لقسم الكيمياء( يبين عدد المشاركين لكل فئة على مدى ال 3.3الجدول )

 البكلوريوس )الدراسة الصباحية (

 المشاركين واتجاهات التخرج )الدراسة الصباحية(   3.3الجدول 

 عدد الطلبة المشاركين

 المجموع  السنة الرابعة  السنة الثالثة السنة الثانية  األولىالسنة  السنة

2017-2018 265 198 135 153 672 

2018-2019 194 164 103 143 604 

2019-2020 136 242 209 150 737 

 

 

 في برنامج  سنوات الثالثة لقسم الكيمياءيبين عدد المشاركين لكل فئة على مدى ال(  3.4الجدول )
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 درجة البكلوريوس )الدراسة المسائية ( 

 المشاركين واتجاهات التخرج )الدراسة المسائية(   3.4لجدول ا

 عدد الطلبة المشاركين

 المجموع  الرابعة السنة  السنة الثالثة السنة الثانية  السنة االولى السنة

2017-2018 48 102 95 85 330 

2018-2019 25 71 79 75 250 

2019-2020 57 64 33 79 233 

 مراقبة تقدم الطلبة   3.2.3

يتم مراقبة تقدم الطالب من قبل اعضاء هيئة التدريس ولجنة المستشارين ، فان الدرجات النهائية تتحول في  

 فحص ويتم التحقق من نسخة كل طالب لضمان انه / انها التزال في وضع جيد . نهاية العام الدراسي الى لجنة 

ولتمكين  الطالب من متابعة المناهج الدراسية ودراسة المفردات واستيعابها جيدا البد له / لها االلتزام بالحضور  

 ت خالل السنة .% ( من العدد االجمالي من الساعا15على اساس منتظم وعدم تكرار غيابه النسبة المحددة )

 

 أعضاء هيئة التدريس 3.3

يبين اعضاء هيئة التدريس ومؤهالتهم وعدد طالب الدراسة الصباحية والمسائية خالل العام    3.5الجدول  

 2022/ 2021 الدراسي

  257( ، ) الدراسة الصباحية]310، أناث 333ذكور [طالب643/ ( عدد اعضاء هيئة التدريس / 3.5) الجدول

 ( يةالدراسة المسائ)] 118، أناث  139ذكور [طالب

  عدد أعضاء هيئة التدريس 

 المجموع 
 اللقب العلمي الشهادة 

 مدرس مساعد مدرس  أستاذ مساعد أستاذ ماجستير  دكتوراه 

96 53 33 72 30 14 149 
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 اعداد الطلبة للمراحل االربعة وللدراستين الصباحية والمسائية 

 أناث  ذكور الدراسة  المرحلة  

 88 100 الصباحية  االولى

 25 33 المسائية 

 94 81 الصباحية  الثانية 

 29 35 المسائية 

 72 81 الصباحية  الثالثة 

 29 33 المسائية 

 56 71 الصباحية  الرابعة

 35 38 المسائية 

 

 

 رأي الطالب  3.3.1

الهيئة التدريسية  ، ومن أجل تطوير العملية التعليمية خالل فترة العام الدراسي يلزم الطالب االلتقاء مع أعضاء 

  3.2تم أخذ آراء الطلبة فيما يخص المناهج الدراسية ةاعضاء هيئة التدريس على التوالي وكما مبين في االشكال 

 2018-2017ة دراسية للعام الدراسي ييم لمادقاستمارة ت. 3.3و 

 ..... المرحلة ....الثانية .......... الكيمياءلقسم ............. االكيمياء العضوية اسم المادة ....

 أعزائنا الطلبة

 نرجو االجابة على األسئلة بشكل دقيق وتفكير عميق متوخين األمانة حيث اننا سنستخدم آرائكم في تطوير وتحسين المادة

 الدراسية في المستقبل . 

 ممتاز  جيد جداا  جيد مقبول  ضعيف  ضعيف جداا  فقرات االستبيان ت

 20 5 2    وقت المحاضرة كافي لتغطية محتويات المادة - 1

 19 2 2 4   محتوى المادة يتناسب مع الهدف من المناهج  - 2



 2022-2021كيمياءلتقرير الذاتي لقسم الا

 

21 
- 

 15 4 6 2   الكتب والمراجع المتاحة ذات مغزى  - 3

 27      الكتاب خالي من االخطاء النحوية  - 4

 9 8 10    محتويات الكتاب هي معلومات عفا عليها الزمن - 5

 23 1 2 1   يحتوي الكتاب على مجموعة متنوعة من االمثلة والتمارين  - 6

 18 7 1 1   االمتحانات تعكس مضمون الكتاب - 7

 22 3 2    عدد االمتحانات تكون شاملة لمحتوى الموضوع - 8

 17 8 2    االمتحانات والواجبات تساعد على استيعاب الموضوع - 9

 19 4 3 1   االمتحانات وتكراراها مناسب عدد  - 10

 4      قاعات المحاضرات مجهزة  - 11

 27      مختبرات مناسبة وفعالة - 12

 

 

 ( عملية استبيان المناهج 3.2الشكل )

 2019/2020للعام الدراسي أستاذ   ييم قاستمارة ت

 الثالثة المرحلة:  الكيمياءالقسم: الكيمياء العضوية :اسم المادةد. أيمان محمد حسين :األستاذ مأس

 أعزائنا الطلبة

 نرجو االجابة على األسئلة بشكل دقيق وتفكير عميق متوخين األمانة حيث اننا سنستخدم آرائكم في تطوير وتحسين المادة

 الدراسية في المستقبل . 

 ممتاز  جيد جداا  جيد مقبول  ضعيف  ضعيف جداا  فقرات االستبيان ت

 22 3 2    لديه القدرة على التواصل للمادة العلمية بطريقة سهلة وسلسة  - 1

 20 5 1 1   الحفاظ على استخدام ادوات وتقنيات التعليم الحديثة  - 2

 يوضح الجوانب النظرية في هذا الموضوع مع امثلة من  - 3

 الواقع

 

 

  2 4 21 
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 24 1 2    المحاضرةيعطي المادة العلمية بطريقة تغطي وقت  - 4

 25 1 1    االلتزام بمواعيد المحاضرات - 5

 17 8  2   اعطاء فرص متساوية للطالب في الحوار والمناقشة  - 6

 22 1 2 2   يحفز الطالب ويشجعهم على التفكير والبحث  - 7

 12 5 5 5   يحترم وجهات النظر المختلفة للطالب - 8

 جديد وحديث من خالل تشجيع الطالب للبحث عن ما هو  - 9

 التعلم الذاتي

  5 4 6 12 

 20 2 5    تحمل االنتقادات واالقتراحات بعقل مفتوح  - 10

 26 1     عادال في تقييم الطالب - 11

 يستخدم مجموعة متنوعة من االساليب لتقييم اداء الطالب - 12

 )مثل التقارير والبحوث (

  1 5 18 3 

 20 7     والواجبات متابعة االنشطة  - 13

 15 5 2 2 3  لديه القدرة على مناقشة كل القضايا  - 14

 

 ( عملية استبيان أعضاء هيئة التدريس 3.3الشكل )

 ضوابط انتقال الطلبة  3.4

يتم  نقل الطالب  مركزيا من قبل الكلية من خالل لجنة يرأسها مساعد العميد لشؤون الطلبة وفقا للقوانين والتشريعات  

 قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .التي 

 ( يبين عدد الطالب المنقولين خالل الثالث اعوام الماضية3.6الجدول )

 الطلبة المنقولين السنة

2017-2018 28 

2018-2019 7 

2019-2020 11 

 

 متطلبات التخرج  3.5

في كلية التربية يجب على الطالب ان يلبي   م الكيمياء ليصبح الطالب مؤهال للحصول على درجة البكلوريوس في عل

 المتطلبات التالية :
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كحد  سنوات(  7اجتياز السنوات الدراسية  األربع  ضمن الحد األقصى المسوح به  خالل فترة الدراسة )  .1

 .اقصى

 ان يكون لديه سجل اكاديمي خالل فترة الدراسة لغرض التقييم . .2

 وحدة .  190مقرر مع    41ان يكون لديه  .3

 

 تحقق الدرجة  3.5.1

 يم السجل االكاديمي له / لها اثناء فترة الدراسة والجدولييلتقي  رئيس القسم مع بعض الطالب المتخرجين لغرض تق

 التي  كيمياء( يبين اجمالي االعتمادات المطلوبة للتخرج ويضمن هذا التقييم المعايير في برنامج قسم علوم ال3.7)

 االلتزام بها .يجب 

 

 األسبوععدد الساعات /  عدد الوحدات  المقررات  المرحلة 

 30 44 12 األولى

 29 43 9 الثانية 

 31 50 10 الثالثة

 30 47 10 الرابعة

 

 ( المعايير 3.7الجدول ) 

 اتجاهات التخرج  3.5.2

 الثالث اعوام الماضيةيبين الطلبة الخريجين خالل  (3.5) (  و 3.4( والشكل )3.8( ) 3.7الجدول )

 ( اتجهات التخرج لثالث اعوام )الدراسة الصباحية ( 3.7الجدول )

 الطلبة الخريجين في درجة  مجموع الطلبة  السنة

 البكلوريوس 

2017-2018 672 153 

2018-2019 406 111 

2019-2020 737 149 

 

 

 المسائية( ( اتجهات التخرج لثالث اعوام )الدراسة 3.8الجدول )

 الطلبة الخريجين في درجة  مجموع الطلبة  السنة
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 البكلوريوس 

2017-2018 330 85 

2018-2019 250 89 

2019-2020 233 79 

 

 تحليل سووات للطلبة

 نقاط القوة: 

 1الحصول على عدد كاف من الطالب المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس.

السمعة الطيبة لإلدارة. أن التاريخ الطويل والغنى، فضال عن  -2  

. شخصية من االهتمام للطالب من قبل أعضاء هيئة التدريس واألشياء. 3  

مشاريع التخرج التي أنجزها المنصوص عليها طالب السنة ويشمل التصميم،  -4

 .التصنيع، والطاقة المتجددة، إلخ

 نقاط الضعف: 

المتخرجين. أوجه القصور في بعض النتائج في الطالب -1  

 أ مهارات االتصال. 

 ب تصميم/العالم الحقيقي التطبيقات. 

المعاصرة. والتربوية ج القضايا التقنية واالقتصادية  

عالمي ومجتمعي.   التربية والتدريسأثر -د  

بنك االحتياطي الفيدرالي".-الثقافة كونها "ملعقة -2  

عدم كفاية لغة اإلعداد.-3  

الحرج أو التحليلي عدم كفاية التدريب في التفكير -4  

 الفرص: 
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 التخصصات التعليمية 

 دعم وجود الحكومة المالية للجامعات الحكومية. 

القطاع الخاص   بحاجة الى مدرسين وتربويين باالضافة الى  مؤسسات الدولة

. خريجي قسم الكيمياء بحاجة إلى   

 التهديدات؛

. نقص في عدد المدارس و الصناعة و البحث العلمي  -1  

ضعف مستوى الوعي العلمي للمجتمع بشكل عام. -2  

 3-عدم كفاية الوعي العام لهندسة فرص المهنة والوظيفة

 العوامل 
 الداخلية 

 القوة
تبعية القسم الى كلية عريقة وجامعة -1

 عريقة

امكانية ان يكون الخريج مدرس او ان  -2

ذات العالقة القطاعات المختلفةيعمل في   

 الضعف
 1-قلة عدد التدريسيين في بعض االختصاصات 

قلة االساليب الحديثة في التدريس وقدم المناهج  -2

 اليتالئم مع التطور الحاصل في التكنولوجيا 

 3- قلة المختبرات الحديثة

العوامل  
 الخارجية

 الفرص 
ادخال وسائل حديثة في التدريس-1  

مختبرات حديثة ومجهزة  انشاء  -2

 بالتقنيات الحديثة 

الخارجية االستفادة من الخبرات -3  

 المخاطر
فتح نفس االختصاص في الكليات المنافسة-1  

قلة المدارس ابشكل عام و عدم وجود فرص  -2

 التعيين 

 

المناهج الدراسيهــ   4  

نظره عامه   1 –4  
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ى  مزيجمنالموادالعلميةوالتربويةالعدادمدرسجيدقادرعلالكيمياء المناهجالدراسيهلطلبةقسم

فيالمدارسالثانوية . الكيمياء تدريس  

: المناهج  قسم الكيمياء   2 – 4  

لكافة المراحل وكما موضح    2018-2017مالمناهج الدراسيه لقسم الكيمياء لعا

 بالجداول 

 األولى المرحلة 

   الكيمياء صصية والمساعدة في الدروس التخ أوالا 

 رمز المادة المادة ت 
 عدد الوحدات  عدد الوحدات  عدد الساعات

 السنوية  الفصلية عملي  نظري 

 Ch101 2 3 3.5 7 الكيمياء العضوية  1

 Ch102 2 3 3.5 7 الكيمياء التحليلية  2

 Ch103 2  2 4 الكيمياء الالعضوية  3

 Ch104 1 2 2 4 علوم الحياة  4

ــ  Ch105 1 اللغة االنكليزية  5  2 1 ــ

 Ch106 1 ___ 1 2 رياضيات  6

 Ch107 1 2 2 4 حاسبات  7

ا   الدروس التربوية العامة  ثانيا

 عدد الساعات رمز المادة المادة ت
 عدد الوحدات  عدد الوحدات 

 السنوية  الفصلية

 Ch108 2 2 4 اسس التربيه  1

 Ch109 2 2 4 علم النفس  2

 Ch110 2 2 4 حقوق االنسان  3

 Ch111 2 2 4 اللغة العربية 4

 

 وحدة  46ةمجموع الوحدات للسنة الدراسي

 المرحلة الثانية 

  الكيمياء الدروس التخصصية والمساعدة في  أوالا 



 2022-2021كيمياءلتقرير الذاتي لقسم الا

 

27 
- 

 

 

 المرحلة الثالثة 

  الكيمياء صصية والمساعدة في الدروس التخ أوالا 

 المـــــــــادة ت 
رمز 

 المادة

عدد  عدد الساعـات 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 
 عملي  نظري

 Ch301 2 3 3.5 7 كيمياء العضوية  1

 Ch302 2 3 3.5 7 كيمياء التناسقية  2

 رمز المادة المـــــــــادة ت 
عدد  عدد الساعـات 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 
 عملي  نظري

 Ch201 2 3 3.5 7 الكيمياء العضوية  1

 Ch202 2 3 3.5 7 الكيمياء التحليلية  2

 Ch203 2 3 3.5 7 الكيمياء الالعضوية  3

 Ch204 3 3 4.5 9 الكيمياء الفيزياوية  4

 Ch205 1 _ 1 2 الرياضيات  5

 Ch206 2 _ 2 9 الحاسبات  6

 Ch207 1  1 2 اإلنكليزية اللغة  7

ا   ثانيا

 

 

 

 

 الدروس التربوية والعامة

 عدد الساعات  رمز المادة المادة ت 

عدد 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 

 Ch208 2 2 4 ادارة و تعليم ثانوي  1

 Ch209 2 2 4 علم النفس  2

  وحدة 42مجموع الوحدات للسنة الدراسية  
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 Ch303 2 3 3.5 7 كيمياء الفيزيائية  3

 Ch304 2  2 4 الصناعية كيمياء  4

 Ch305 2 3 3.5 7 كيمياء الحياتية  5

 Ch306 2 _ 2 4 موضوع الخاص  6

        

ا   الدروس التربوية والعامة ثانيا

 المادة ت 
رمز 

 المادة
 عدد الساعات 

عدد 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 

 Ch307 2 2 4 منهج بحث  1

 Ch308 2 2 4 تـدريــــس ق  ائطــر 2

 Ch309 2 2 4 أرشــاد وصحــة نفسيــــــة  3

  وحدة 46مجموع الوحدات للسنة الدراسية  
 

 المرحلة الرابعــة 

  كيمياء الدروس التخصصية والمساعدة في علوم ال أوالا 

 المـــــــــادة ت 
رمز 

 المادة

عدد  عدد الساعـات 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 
 عملي  نظري

 Ch401 3 3 4.5 9 التحليل األلي الكيميائي  1

 Ch402 3 3 4.5 9 الكيمياء الحياتية  2

 Ch403 1 3 2.5 5 التشخيص العضوي و الطيفي 3

 Ch404 2  2 4 كيمياء الكم  4

 Ch405 2  2 4 الموضوع الخاص  5

 Ch406  2 1 2 موضوع البحث )السيمينار( 6

 Ch407 2  2 4 الكيمياء الصناعية  7

ا   الدروس التربوية والعامة ثانيا

 عدد الساعات  المادة ت 
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رمز 

 المادة

عدد 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 

 Ch409 2 2 4 التطبيقات المدرسية  1

 Ch410 2 2 4 قيــــــاس وتـقـويـــــــــمال 2

 وحدة 46مجموع الوحدات للسنة الدراسية 

 /كلية التربية ابن الهيثم الكيمياءمجموع الوحدات للطالب الخريج من قسم 

)التخصصية  كيمياء مجموع الوحدات لدروس  ال

 136 والمساعدة(  =

مجموع الوحدات                          

 44للدروس التربوية والعامة  =

 180مجموع الوحدات للطالب الخريج لجميع الدروس = 

 ت 
للعام    الكيمياءتفاصيل الدروس للمرحلة الرابعة لقسم 

 2018-2017الدراسي 
 عدد الســاعــات 

 4 ( السيميناروتشمل )  الكيمياءالدروس المساعدة لقسم  1

2 
الحياتية ,االلية  )وتشمل   الكيمياء الدروس التخصصية لقسم 

 ( ,الخاص,الكيمياء الصناعيةالتشخيص  ,الكم,
22 

3 
وتشمل      كيمياء الدروس التربوية والعامة لقسم علوم ال

 )المشاهدة والتطبيق ، قياس وتقويم ( 
4 

 30 مجموع عدد الساعات لكافة الدروس

 

 

 لكافة المراحل وكما    2019-2018لعام  المناهج الدراسيه لقسم الكيمياء

 موضح بالجداول 
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 األولى المرحلة 

   الكيمياء الدروس التخصصية والمساعدة في  أوالا 

 رمز المادة المادة ت 
 عدد الوحدات  عدد الساعات

عدد 

 الوحدات

 السنوية  الفصلية عملي  نظري 

 Ch101 2 3 3.5 7 الكيمياء العضوية  1

 Ch102 2 3 3.5 7 الكيمياء التحليلية  2

 Ch103 2  2 4 الكيمياء الالعضوية  3

 Ch104 1 3 2.5 5 علوم الحياة  4

ــ  Ch105 1 اللغة االنكليزية  5  2 1 ــ

 Ch106 2 ___ 2 4 رياضيات  6

 Ch107 1  1 2 االحصاء 7

 Ch108 1 2 2 4 حاسبات  8

ا   الدروس التربوية العامة  ثانيا

 عدد الساعات رمز المادة المادة ت
 الوحدات عدد 

عدد 

 الوحدات

 السنوية  الفصلية

 Ch109 2 2 4 اسس التربيه  1

 Ch110 2 2 4 علم النفس  2

 Ch111 2 2 4 حقوق االنسان  3

 Ch112 2 2 4 اللغة العربية 4

 

 وحدة  48ةمجموع الوحدات للسنة الدراسي

 

 المرحلة الثانية 

  الكيمياء الدروس التخصصية والمساعدة في  أوالا 

 رمز المادة المـــــــــادة ت 
عدد  عدد الساعـات 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 
 عملي  نظري

 Ch201 2 3 3.5 7 الكيمياء العضوية  1
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 Ch202 2 3 3.5 7 الكيمياء التحليلية  2

 Ch203 2 3 3.5 7 الكيمياء الالعضوية  3

 Ch204 3 3 4.5 9 الكيمياء الفيزياوية  4

 Ch205 2 _ 2 4 الرياضيات  5

 Ch206 2 _ 2 9 الحاسبات  6

ا   الدروس التربوية والعامة ثانيا

 عدد الساعات  رمز المادة المادة ت 

عدد 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 

 Ch207 2 2 4 ادارة و تعليم ثانوي  1

 Ch208 2 2 4 علم النفس  2

 Ch209 1 1 2 اللغة االنكليزية  

  وحدة 44مجموع الوحدات للسنة الدراسية  
 

  الكيمياء الدروس التخصصية والمساعدة في  أوالا 

 المـــــــــادة ت 
رمز 

 المادة

عدد  عدد الساعـات 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 
 عملي  نظري

 Ch301 2 3 3.5 7 كيمياء العضوية  1

 Ch302 2 3 3.5 7 كيمياء التناسقية  2

 Ch303 2 3 3.5 7 كيمياء الفيزيائية  3

 Ch304 2 3 3.5 7 كيمياء الصنااعية  4

 Ch305 2 _ 2 4 كيمياء الحياتية  5

 Ch306 2 _ 2 4 موضوع الخاص  6

        

ا   الدروس التربوية والعامة ثانيا

 المادة ت 
رمز 

 المادة
 الساعات عدد 

عدد 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 



 2022-2021كيمياءلتقرير الذاتي لقسم الا

 

32 
- 

 Ch307 2 2 4 منهج البحث  1

 Ch308 2 2 4 ق تـدريــــس ائطــر 2

 Ch309 2 2 4 أرشــاد وصحــة نفسيــــــة  3

  وحدة 46مجموع الوحدات للسنة الدراسية  
 

 

 المرحلة الرابعــة 

  الكيمياء الدروس التخصصية والمساعدة في  أوالا 

 المـــــــــادة ت 
رمز 

 المادة

عدد  عدد الساعـات 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 
 عملي  نظري

 Ch401 3 3 4.5 9 التحليل األلي الكيميائي  1

 Ch402 3 3 4.5 9 الكيمياء الحياتية  2

 Ch403 1 3 2.5 5 التشخيص العضوي و الطيفي 3

 Ch404 2  2 4 كيمياء الكم  4

 Ch405 2  2 4 الموضوع الخاص  5

 Ch406  2 1 2 موضوع البحث )السيمينار( 6

 Ch408 2  2 4 الكيمياء الصناعية  8

ا   الدروس التربوية والعامة ثانيا

 المادة ت 
رمز 

 المادة
 عدد الساعات 

عدد 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 

 Ch409 2 2 4 التطبيقات المدرسية  1

 Ch410 2 2 4 قيــــــاس وتـقـويـــــــــمال 2

وحدة 50مجموع الوحدات للسنة الدراسية   

 

 /كلية التربية ابن الهيثم الكيمياءمجموع الوحدات للطالب الخريج من قسم 
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)التخصصية  كيمياء مجموع الوحدات لدروس  ال

  142 والمساعدة(  =

الوحدات                          مجموع 

 46 للدروس التربوية والعامة  =

 188مجموع الوحدات للطالب الخريج لجميع الدروس = 

 ت 
للعام    الكيمياءتفاصيل الدروس للمرحلة الرابعة لقسم 

 2019-2018الدراسي
 عدد الســاعــات 

 4 ( السيمينار وتشمل )  الكيمياءالدروس المساعدة لقسم  1

2 
الحياتية ,االلية  )  وتشمل   الكيمياء الدروس التخصصية لقسم 

 ( ,الكم,التشخيص ,الخاص,الكيمياء الصناعية
22 

3 
وتشمل      كيمياء الدروس التربوية والعامة لقسم علوم ال

 )المشاهدة والتطبيق ، قياس وتقويم ( 
4 

 30 مجموع عدد الساعات لكافة الدروس
 

 
 لكافة المراحل وكما موضح بالجداول   2020-2019المناهج الدراسيه لقسم الكيمياء لعام 

 

 األولى المرحلة 

   الكيمياء الدروس التخصصية والمساعدة في  أوالا 

 رمز المادة المادة ت 
 عدد الوحدات  عدد الساعات

عدد 

 الوحدات

 السنوية  الفصلية عملي  نظري 

 Ch101 2 3 3.5 7 الكيمياء العضوية  1

 Ch102 2 3 3.5 7 الكيمياء التحليلية  2

 Ch103 2  2 4 الكيمياء الالعضوية  3

 Ch104 1 3 2.5 5 علوم الحياة  4

ــ  Ch105 1 اللغة االنكليزية  5  2 1 ــ

 Ch106 2 ___ 2 4 رياضيات  6
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 Ch107 1  1 2 االحصاء 7

 Ch108 1 2 2 4 حاسبات  8

ا   التربوية العامة الدروس  ثانيا

 عدد الساعات رمز المادة المادة ت
 عدد الوحدات 

عدد 

 الوحدات

 السنوية  الفصلية

 Ch109 2 2 4 اسس التربيه  1

 Ch110 2 2 4 علم النفس  2

 Ch111 2 2 4 حقوق االنسان  3

 Ch112 2 2 4 اللغة العربية 4

 

 وحدة  48ةمجموع الوحدات للسنة الدراسي

 

 المرحلة الثانية 

  الكيمياء الدروس التخصصية والمساعدة في  أوالا 

 رمز المادة المـــــــــادة ت 
عدد  عدد الساعـات 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 
 عملي  نظري

 Ch201 2 3 3.5 7 الكيمياء العضوية  1

 Ch202 2 3 3.5 7 الكيمياء التحليلية  2

 Ch203 2 3 3.5 7 الالعضوية الكيمياء  3

 Ch204 3 3 4.5 9 الكيمياء الفيزياوية  4

 Ch205 2 _ 2 4 الرياضيات  5

 Ch206 2 _ 2 9 الحاسبات  6

ا   الدروس التربوية والعامة ثانيا

 عدد الساعات  رمز المادة المادة ت 

عدد 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 

 Ch207 2 2 4 ثانوي ادارة و تعليم  1
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 Ch208 2 2 4 علم النفس  2

 Ch209 1 1 2 اللغة االنكليزية  3

  وحدة 44مجموع الوحدات للسنة الدراسية  
 

  الكيمياء الدروس التخصصية والمساعدة في  أوالا 

 المـــــــــادة ت 
رمز 

 المادة

عدد  عدد الساعـات 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 
 عملي  نظري

 Ch301 2 3 3.5 7 كيمياء العضوية  1

 Ch302 2 3 3.5 7 كيمياء التناسقية  2

 Ch303 2 3 3.5 7 كيمياء الفيزيائية  3

 Ch304 2 3 3.5 7 كيمياء الصنااعية  4

 Ch305 2 _ 2 4 كيمياء الحياتية  5

 Ch306 2 _ 2 4 موضوع الخاص  6

        

ا   التربوية والعامةالدروس  ثانيا

 المادة ت 
رمز 

 المادة
 عدد الساعات 

عدد 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 

 Ch307 2 2 4 منهج البحث  1

 Ch308 2 2 4 ق تـدريــــس ائطــر 2

 Ch309 2 2 4 أرشــاد وصحــة نفسيــــــة  3

 Ch310 1 1 2 اللغة االنكليزية  

  وحدة  48الدراسيةمجموع الوحدات للسنة   
 

 المرحلة الرابعــة 

  الكيمياء الدروس التخصصية والمساعدة في  أوالا 

 المـــــــــادة ت 
رمز 

 المادة

عدد  عدد الساعـات 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 
 عملي  نظري
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 Ch401 3 3 4.5 9 التحليل األلي الكيميائي  1

 Ch402 3 3 4.5 9 الكيمياء الحياتية  2

 Ch403 1 3 2.5 5 التشخيص العضوي و الطيفي 3

 Ch404 2  2 4 كيمياء الكم  4

 Ch405 2  2 4 الموضوع الخاص  5

 Ch406  2 1 2 موضوع البحث )السيمينار( 6

 Ch408 2  2 4 الكيمياء الصناعية  8

ا   الدروس التربوية والعامة ثانيا

 المادة ت 
رمز 

 المادة
 الساعات عدد 

عدد 

الوحدات  

 الفصلية 

عدد 

الوحدات  

 السنوية 

 Ch409 2 2 4 التطبيقات المدرسية  1

 Ch410 2 2 4 قيــــــاس وتـقـويـــــــــمال 2

 وحدة 50مجموع الوحدات للسنة الدراسية 

 

 /كلية التربية ابن الهيثم الكيمياءمجموع الوحدات للطالب الخريج من قسم 

)التخصصية  كيمياء مجموع الوحدات لدروس  ال

  140 والمساعدة(  =

مجموع الوحدات                          

 50للدروس التربوية والعامة  =

  190 = ات للطالب الخريج لجميع الدروسمجموع الوحد

 ت 
للعام    الكيمياءتفاصيل الدروس للمرحلة الرابعة لقسم 

 2020/ 2019 الدراسي
 عدد الســاعــات 

 4 ( السيمينار وتشمل )  الكيمياءالدروس المساعدة لقسم  1
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2 
الحياتية ,االلية  )  وتشمل   الكيمياء الدروس التخصصية لقسم 

 ( ,الكم,التشخيص ,الخاص,الكيمياء الصناعية
22 

3 
وتشمل      كيمياء التربوية والعامة لقسم علوم الالدروس 

 )المشاهدة والتطبيق ، قياس وتقويم ( 
4 

 30 مجموع عدد الساعات لكافة الدروس

 

 

 

 

 

 
  

 

المشاهدة والتطبيق 4-6  

يومين )اليوم  في الفصل الدراسي االول تكون ساعات التربيه العمليه موزعه بواقع 

االول تقديم فردي من قبل الطالب امام االقران أما اليوم الثاني فتتم زيارة المدارس 

 لغرض مشاهدة التدريس ميدانيا. 

وفي الفصل الدراسي الثاني فتكون مدة التطبيق أربعين يوما والتفرغ للطالب بواقع يوم  

ث التخرج. واحد اسبوعيا لغرض التواجد في الكليه لمتابعة مشاريع بحو  

عالقة المناهج مع اهداف البرنامج التعليميه4– 7  

 هنالك ضعف واضح في التنسيق بين المناهج والبرامج التعليميه. 

 8-4سووات للمناهجتحليل 
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 العوامل 
 الداخلية 

 القوة
االقبال المتزايد على هذا االختصاص نظرا 1

للتطورات الحاصلة في تكنولوجيا 

 المعلومات

عديدةفي مختلف يوفر فرص عمل 2

1القطاعات التربوية والعلمية  

 

 الضعف
 1-قدم المناهج وعدم تطورها 

عدم تدريس مادة اللغة االنكليزية2  

عدم تقبل بعض التدريسيين التغيرات على المناهج 3  

 االصرار على الهيئة القطاعيةفي تحديد المناهج 

 االعتماد على المالزم 
 

العوامل  
 الخارجية

 الفرص 
االعتماد على المختصين في دراسةالعداد  1

 المناهج التدريسية

االستفادة وادخال المناهج من الجامعات  2

 الرصينة وبما يالئم مع اختصاص القسم 

 

 المخاطر
وجود مناهج حديثة ومتوفرة على شبكة  1

 االنترنت

قيام الجامعات الرصينة بتوفير المناهج للطلبة عبر  2

التعليمية المفتوحةالمصادر   

 

 

 

 البحوث 

 االبحاث  5.1

حسب العنوان  2018- 2017لسنة   يوضح الجدول التالي تفاصيل البحوث المنشورة داخل وخارج العراق

 الوظيفي 

 ( البحوث المنشورة داخل العراق  5.3الجدول )

 العنوان الوظيفي  المركز 
المجلة التابعة 

 للكلية 
في مجالت الجامعة  

 العراق عدا مجالت في  عدا
المنشورة 

 المشتركة المنشورة المنفردة  خارج 

  المنشورة العراق  الجامعة مجلة الكلية   

 11 1 2 1 5 3 لقب االستاذية كلية التربية/ 

 25 2 1 5 12 19 لقب استاذ مساعد  ابن الهيثم

 30 3 1 1  20 لقب مدرس الكيمياءقسم 

 10 8 / 7 / 15 لقب مدرس مساعد  

 / / / / / / باحث أو أكاديمي 

       أو بدون لقب علمي  
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 76 13     المجموع  

 

 

حسب العنوان  2019- 2018داخل وخارج العراق لسنة  يوضح الجدول التالي تفاصيل البحوث المنشورة 

 الوظيفي .

 ( البحوث المنشورة داخل العراق 5.4الجدول )

 العنوان الوظيفي  المركز 
التابعة المجلة 

 للكلية 
في مجالت الجامعة  

 في العراق عدا مجالت  عدا
المنشورة 

 المشتركة المنشورة المنفردة  خارج 

  المنشورة العراق  الجامعة مجلة الكلية   

 11 1 6 3 1  لقب االستاذية كلية التربية/ 

 20 0 10 9  1 لقب استاذ مساعد  ابن الهيثم

 14 0 7 7   لقب مدرس قسم علوم 

 2 0 1   1 لقب مدرس مساعد  كيمياءال

       باحث أو أكاديمي 

       أو بدون لقب علمي  

 47 1 24 19 1 2 المجموع  

 

 

حسب العنوان   2020- 2019  المنشورة داخل وخارج العراق لسنةيوضح الجدول التالي تفاصيل البحوث 

 الوظيفي .

 البحوث المنشورة داخل العراق  (5.5)الجدول 

 العنوان الوظيفي  المركز 
المجلة التابعة 

 للكلية 
في مجالت الجامعة  

 في العراق عدا مجالت  عدا
المنشورة 

 المشتركة المنشورة المنفردة  خارج 

  المنشورة العراق  الجامعة مجلة الكلية   

 45  36 5 3 1 لقب االستاذية كلية التربية/ 

 79  59 7 2 11 لقب استاذ مساعد  ابن الهيثم

 64  60 4   لقب مدرس قسم علوم 

 3   3   لقب مدرس مساعد  الكيمياء

       باحث أو أكاديمي 

       أو بدون لقب علمي  

 191  155 19 5 12 المجموع  
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 تحليل سووات للبحوث

 العوامل 
 الداخلية 

 القوة
وجوب البحوث المتطورة للحصول على   .1

 الترقية العلمية

 

رصانة البحوث لخضوعها لالستالل 

 والتقصي 

 الضعف
ضعف قابلية بعض التدريسيين على نشر البحوث . 1  

 

 وجود بعض المجالت غير الرصينة
 

العوامل  
 الخارجية

 الفرص 
 توفر المصادر على شبكة االنترنت

 

البحوثوجود مجالت عالمية لنشر   

 المخاطر
وجود بعض السرقات العلمية خصوصا من خالل  

 االنترنت

 

 

 هيكلية البناء لقسم الكيمياء 

 12عدد القاعات الدراسية

 عدد المختبرات    15عدد المختبرات البحثية 18

 4مرافق صحية....1مكتبة....1مخزن)عدد المرافق الخدمية

 (2...مختبر خدمي  

 الدعم المالي 

وبصورة  عمادة الكلية  الدور الكبير في توفير الدعم المالي ولجميع االقسام ل ان 

 مركزية




