
        2019-2018 للعام الدراسي الحاسباتعلوم  الذاتي لقسم ييم التقتقرير 

i 

1 
 

 المحتويات 

 الموضوع                                                                           رقم الصفحة
المقدمة   .1 1  
نبذة عن قسم علوم الحاسبات                              11. 1  

الرؤية  12. 2  

الرسالة  13. 2  

التعليمي االكاديمي االهداف للبرنامج  14. 2  

هيكلية البناء لقسم الحاسبات  15. 5  

نتائج البرنامج االكاديمي 16. 5  

تحليل سوت   7.1 6-14  

الطلبة . 2 15  

مراقبة تقدم الطلبة  21. 16  

اعضاء هيئة التدريس  22. 17  

ة ب لي الطأر 23. 18  

ضوابط انتقال الطلبة                                                         4.2 19  

متطلبات التخرج                                                              5.2 20  

تحقق الدرجة    6.2 21  

اتجاهات التخرج  7.2 22-24  

. المناهج الدراسية 3 25  

نظرة عامة   1.3 26  

المناهج  2.3 27-29  

. البحوث  4 30-35  

 والتحسين وانجازها   ر. خطة التطوي5 36

  



        2019-2018 للعام الدراسي الحاسباتعلوم  الذاتي لقسم ييم التقتقرير 

i 

2 
 

 لمقدمة ا.1

التق يأخذ    ريريعد  البرنامج،  جودة  لمدى  مستفيضاً  فحصاً  للبرنامج  الدوري  وأهداف بالحسبان  الذاتي  رسالة 

، ومعايير ضمان الجودة واالعتماد بالجامعات العراقيةالبرنامج، وكذلك متطلبات البرنامج المهني لممارسة تلك المهنة  

كما حددتها الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، وتضمنتها وثيقة أطرعمل المؤهالت الوطنية. وينبغي أن يتم 

م  اسهلة، مع التأكد من التحليل واالستنتاجات، وتلقي استشارات من الغير ممن يقدر على اإلتدعيم نتائج التقويم باألد

 بتعليقات بناءة مستقلة.  

ينبغي أن يشمل معلومات كافية لتعريف القارئ   ،ة تقرير بحثي عن جودة البرنامجنزلالذاتي بم  ييمتقرير التق  د  يع

البحث وجمع األدلة التي على أساسها بنيت النتائج، حتى تكون ذات   غير العارف بالمؤسسة التعليمية بطبيعة إجراءات

 مصداقية قوية.  

نموذج على عدد من االجزاء والعناوين الرئيسة للمساعدة في إعداد التقرير. وينبغي تتبع تلك االجزاء  يشتمل األ

جداول أو  بصورة  البد من عرض األدلة  ووالعناوين كما هي في التقرير. لكن هذا ال يمنع من إرفاق معلومات إضافية.  

بيانات للمقارنة متى كان هذا مالئماً؛ واإلشارة إلى اي شكل من اشكال عرض البيانات بغية دعم النتائج؛ مع ذكر أي  

 التقارير أو استبانات استطالع الرأي لمزيد من المعلومات.

 الحاسبات علوم  نبذة عن قسم  11.

ً   ،1986تح قسم علوم الحاسبات عام  افت    وقد تم   ،يقدم خدمات تدريسية القسام الكلية االخرى  اً خدمي  وكان قسما

 . 1996  /1995 العامافتتاح الدراسة المسائية تم ومن ثم ، 1994 /1993 دورة في العام قبول اول

واعداد خريجين   ته العلياال دراساكمإدر على تدريس علوم الحاسبات وايهدف القسم الى اعداد مدرس جيد ق

الطلبة من    القسم  يقبل  .التي تتطلب تكنولوجيا المعلوماتتلك  قادرين على العمل في القطاعات المختلفة في المجتمع  

المعلمين  ، وكذلك الخريجين االوائل من معاهد اعداد المعلمين والمعلمات، والفرع العلمي  –خريجي الدراسة االعدادية  

 المجازين دراسياً.

 درجة بكالوريوس في علوم الحاسبات.منح الطالب عند تخرجه ي    
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 الرؤية  1-2

ان يكون القسممما راً ال  مو كواكاح ا ًل النقا ال اليمكيح واليكميح مج ك اك نك ولو يا الكيموكال وال واسمممي   
ح ااسممنخًاا نقا ال  و مً الك نكع اخ ي ين راً ين  مو النً يس اكا يؤهمها لم هوض واال نقاء االيكميح الن اوي

 ال اسو  وكذلك  مً الك نكع اطارال لميكك مج شنو القطا ال.

 الرسالة  1-3

نن ًً  سممالح القسمما ا مً الكؤسممسممال النيميكيح اكً سممين اكواء يراًب وك اين واا  ين  لميكك مج الكً اس ال ا ويح  
ًمعل  ن القطا ال العم ا يح والكعم ميح   واالك يح واالرنعماًيح االنياون كع كميال  اكيح  والكؤسمسمال الن اويح م

 اغًاً وال اكيال االخ ى ووزا ب الن ايح والوزا ال االخ ى الكي يح اكا يخًا الك نكع  ن ط يق:

نخ يج كً سممين لكاًب ال اسممو  اكؤهعل  اليح الكسممنوى راً ين  مو ن ًيل الا يح االسمماسمميح مج ك اك   -1
 نك ولو يا الكيموكال.

 نقا ال ال ًي ح ونقًيا خًكال لمك نكع وسوق اليكك.الح ونزويًها انطوي  الطما -2
 ا اء العوال القياًيح مج الخ ي ين وذلك انً ياها  مو اليكك كو يق وا ً. -3
  كك  ًيًب لمطع  وا ًاء الهيئح النً يسيح. يئحً ا ونومي  ا -4
   ايح وً ا الكنوورين ونش ييها . -5

 االكاديمي  االهداف للبرنامج التعليمي  1-4

 مج ًوء  ؤيح و سالح القسا ن قسا االهًاف  مو 

 اهداف عامة
ا ًاً كً سمين اكواء  مو ومق االن اهال الن اويح ال ًي ح لميكك مج الكًا س ال ا ويح الي اريح يالكنوسمطح   -1

 واال ًاًيح .
كالكًا س وال اكيال والكسمممنشمممويال    ا ًاً كنخعمممعمممين كؤهمين لميكك مج شمممنو الك االل النطايقيح -2

 والكؤسسال النيميكيح والع ا يح واال نكا يح وغي ها.
 شمممم  الو ج الن اول واليمكج اين الك نكع كن خعك  قً ال ًوال والقاء الك اًمممم ال  ن ط يق النيميا   -3

 الكسنك  وخًكح الك نكع.
لً اسممممال الكشممممن كح ونقًيا  الياا والخاص  ن ط يق الا ول واسممممهاا مج  ك الكشممممكعل القطا   اال -4

 االسنشا ال والن سيق كع الكؤسسال والوزا ال الكخنموح االخ ى.
 ليال النياون اليمكج والا  ج كع ال اكيال والوزا ال والكؤسسال االخ ى.آنيزيز  -5
 اكا يخًا الك نكع واي اً ال موك لكشكعنه. نوييك اال شطح والنواعك الن اول واليمكج واال سا ج -6

 اهداف خاصة

 اليكك  مو الن اسق والنكاكك كع نو يهال  ؤيح و سالح واهًاف  اكيح اغًاً. -1
ل   -2 اليكمك  مو ا  ماز ونطايق الكمومال الخماعمممممح اًمممممكمان ال وًب واال نكماً االكماًيكج اكما ي قق النقمًا  مالكيا

 لمكميح ولم اكيح.
ل.السيج لم عوك  مو اال نكاً االكاًيكج الكؤسسج او الا اك ج  -3 ل او ارميكيا  لمكميح  الكيا
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 الهيكل التنظيمي لقسم علوم الحاسبات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ئيس رسا ال اساال : ا.ً.ك كً ككاك  عيف                                                                      

 

 

ابن الهيثم /اقسام كلية التربية للعلوم الصرفة  

 الكيمياء علوم الحياة علوم الحاسبات الفيزياء الرياضيات

 رئاسة القسم

 المقررية

 القاعات الدراسية اللجنة االمتحانية

 المختبرات 

 شؤون الطلبة 

 المكتبة 

ومرافق   مخزن القسم 

 صحية 

 قاعة الندوات 

 الدراسة الصباحية

 الدراسة المسائية 
 غرف االساتذة

مجلس القسم  ادارة اللجان

 اللجنة العلمية
الدراسات  السكرتارية

 االولية

 لجنة المشتريات

التوثيقلجنة   

 لجنة المخزن والجرد

 لجنة المشاريع

النشاطات الثقافية لجنة  

 لجنة االنضباط الفرعية

 لجنة االرشاد التربوي

 لجنة الغيابات

 ادارة التسجيل

نوالتدريسي البحوث  

والمؤتمرات

 ل
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 5.1 هيكلية البناء لقسم الحاسبات

9عدد القاعات الدراسية   

7 ًً الكخنا ال   

 يكخزن/ ككناح/ ك امق ع يح    ًً الك امق الخًكيح

 واال نكا ال ل ًوالارا ح 

   7غ ف نً يسيين  

 البرنامج االكاديمي نتائج  1-6
 .والحاسبات والعلوم بالرياضيات المعرفة تطبيق على قدرة .1

 التجارب. وإجراء تصميم على قدرة .2

 ن.مكو   أو نظام  تصميم على البيانات وتفسير  بتحليل يتعلق ما في قدرة .3

 التخصصات. متعددة  فرق في  العمل على قدرة إلى يحتاج المطلوب تلبيةقدرة على  .4

 المشكالت العلمية والتربوية.  وحل  وصوغ، تحديد، على قدرة .5

 المطلوبة.  الواسعة التعليم بفعالية التواصل على واألخالقية المهنية المسؤولية قدرة فهم .6

 ومجتمعي. عالمي سياق في التكنولوجية الحلول تأثير فهم .7

 المعاصرة.  المعرفية الحياة في االنخراط على قدرة .8

والتكنولوجي   واألدوات  والمهارات  ناتاالتق  استخدام  على  قدرة .9  مهنة   لممارسة  المطلوبة  الحديثةة  التقنية 

 التدريس.
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 تحليل سووت 

يمكن أن تنتج هذه المصفوفة من اثنين من   ،في األوضاع التعليمية  2× 2  تحليل مصفوفة  هو  سووت  هيكل تحليل

ة أو رسوم بيانية من فرص وتهديدات. نقاط القوة ونقاط الضعف ي أزواج من األبعاد. نقاط القوة ونقاط الضعف هي المعن

في تنسيق هذه األعمال والتهديدات  الفرص  تعد    .مميزة كالعوامل الخارجية  دتع  في حينوضوح العوامل الداخلية،    د  تع

 . سريع، بصرف النظر عن بيانات أكثر تفصيالً اللصنع القرار  أداة

 

 

 

 العوامل الداخلية 

 

 

 الضعف

 

 القوة

 

 

 

 المخاطر العوامل الخارجية 

 

 الفرص 
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 تحليل سووت لبرنامج علوم الحاسبات 

 
الحاسبات في كلية التربية للعلوم الصرفة/  تم تطبيق تحليل سووت لكل الفعاليات في برنامج التقييم الذاتي لقسم علوم  

 ابن الهيثم. ويمكن تلخيص النتائج كما موضح في الجدول االتي: 

 
 

 العوامل 
 الداخلية

 القوة
احد-1 وكونها  التربية  لكلية  الطويل    ى التاريخ 

  االم الكليات التابعة لجامعة بغداد وهي الجامعة  
 .في العراق

ل -2 الحديث  بكل لقسم  االختصاص  المطلوب 

 قطاعات العمل.
 .التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات-3

 الضعف
 . االختصاص يين ذوي قلة عدد التدريس-1

 .ق التدريس واالفتقار لالساليب الحديثةائتقليدية طر-2

 .اختيار الطالب يتبع المعدل ال على الرغبة-3

 

العوامل  
 الخارجية

 الفرص 
 .التدريسادخال وسائل حديثة في -1

بالتق   -2 ومجهزة  حديثة  مختبرات  نات  اانشاء 

 . الحديثة

 .فادة من الخبرات الخارجيةاال -3

 .االستعانة بالخبرات الشابة-4

 المخاطر
 ة.وجود الكليات االهلية المنافس -1

 .قلة عدد الخريجين الموهوبين -2

 قلة فرص العمل للخريجين.  -3

 . والدول المجاورةمستقرة للبلد  الالظروف غير -4
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 2019-2018  ةالعلمي ةي( للهيكل1النموذج رقم ) 

 د جامعة بغدا ابن الهيثم/ للعلوم الصرفة/  كلية التربيةفي  نوالتدريسي /الحاسباتعلوم لقسم  ةالعلمي ةيالهيكل

 المالك تتفصيال

 محمد كمال نصيف جاسم المرعي  م.د.  رئيس القسم /
 

1 -  

- 2 معلومات عن التدريسيين   

 االسم  االختصاص العام  االختصاص الدقيق  مالحظات اخرى 
العلمية  المرتبة 

 المشغولة 
 ت

 رنيس القسم 
ادارة البيانات في  

انظمة الزمن الحقيقي  
 وقواعد البيانات 

 1 مدرس  د. محمد كمال نصيف جاسم المرعي علوم حاسبات 

 2 استاذ مساعد  د. خالد عبود حمودي عبود الشيخلي لغة عربية  النحو  مقرر القسم 

نصيف الدايني د. هاني مسلم عبود  رياضيات  نظرية االعداد    3 استاذ مساعد  

 
  ة صوري ة معالجو ةامني

 وشبكات 
 4 استاذ مساعد  د. فراس عبد الحميد عبد اللطيف جعفرالعبيدي  علوم حاسبات 

 
  قواعد معالجة صور/ 

 بيانات ال
 5 استاذ مساعد  د.االء عبد الحميد عبد اللطيف جعفر علوم حاسبات 

 
  احتسابية  ادوات

معالجة االشارات  ل
 الرقمية 

 6 استاذ مساعد  بيداء جعفر صادق عبد الخفاجي  علوم حاسبات 

 علوم حاسبات  قواعد بيانات  
عبد الرزاق هاني اسماعيل عبد الرزاق   ةامن

 الصفار 
 7 استاذ مساعد 

ناعي طصاذكاء    8 استاذ مساعد  واثق نجاح عبدهللا رمضان العنزيد.  علوم حاسبات  

 
الصور  معالجة امنية/ 

 الرقمية/ ذكاء صناعي 
 9 مدرس  حسين كليف الكعبي  ةحسين لفتد.  علوم حاسبات 

احصاء علوم  احصاء تطبيقي   لي يف ميركا مصطفى ال احمد  د. سهاد احمد   10 مدرس   

 
امنية بيانات ووسائط  

 متعددة 
 11 مدرس  د. وسام عبد شكر  علوم حاسبات 

حاسبات  هندسة  احمد المعيوف يسر رافد بحر  د.  هندسة حاسبات    12 مدرس  

 13 مدرس   د. احمد صبيح توفيق خليل الجبوري علوم حاسبات  تقنية معلومات  

ة ادارة معلوماتي   14 مدرس   علي يحيى غني جاسم النجار د.  علوم حاسبات  

محمد عبد المجيد ابراهيم الدوري  ة نادي علوم حاسبات  اخفاء بيانات    15 مدرس  

 تخصص الكلية  علمية 

 ت ت التفصيال الرمز  العدد 

362 ة الدراسات االوليعدد طلبة  ن   اوالا  

ا  عدد طلبة الدراسات العليا    ثانيا

202 ا  المجموع الكلي للساعات التدريسية في القسم العلمي  س    ثالثا

ا  مجموع الساعات التي تدرس من القسم في الكليات واالقسام االخرى  ص  32  رابعا

واالقسام االخرى مجموع الساعات التي تدرس في القسم من الكليات  ع 48 ا    خامسا

ا  ة على وفق المعادل ةالعلمي ةحسب النسببعدد التدريسيين   57,67  سادسا
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حاسبات علوم  امنية حواسيب   عمر زياد عاكف زينل الخشالي د.    16 مدرس  

 17 مدرس    عبد الجبار علوان محمود المرسومي  فائزةد. علوم حاسبات  ذكاء ونظم تشغيل  

 18 مدرس  اسراء عبد الجبار علوان محمود  المرسومي  علوم حاسبات  معالجة الصور الرقمية  

 
  والكترونيك   اتصاالت

 )تطبيق حاسبات( 

اتصاالت    هندسة

 والكترونيك 
 الملك طه ياسين السامرائي عبد  نمار

 19 مدرس 

 20 مدرس  زينب قاسم احمد عباس الربيعي  علوم حاسبات  امنية حواسيب  

 21 مدرس  شيماء عباس فاضل حسين العبيدي  علوم حاسبات   معالجة الصور       

 
  وضغط  متقدم تشفير 

 بيانات 
الدليمي عمر عادل مهدي ويس  د.    علوم حاسبات   

 مدرس 
22 

 ة الشبكات العصبي 
هندسة  

 الكترواالتصاالت 
ن فائق صبيح عبد الرزاق النعيميآد.   

 مدرس 
23 

 24 مدرس  خالدة عثمان فتاح احمد الجمور  اللغة العربية  ادب حديث  

 
هندسة دوائر  

 ومنظومات الكترونية 
هندسة  

 الكترواالتصاالت 
سمير سامي حسن وحيد العبيدي د.  

 مدرس       
25 

 26 مدرس     وصال هاشم عبد السالم حميد العانيد.  علوم حاسبات  تطبيقات الويب  

 علي هادي حسين علي النعيمي  علوم حاسبات  معالجة الصور  
 27 مدرس 

ذكاء  معالجة صور/    28 مدرس مساعد  سميرة شمس حسين شالل المشهداني علوم حاسبات  

ذكاء  معالجة صور/   حاسبات علوم   مساعد  مدرس  لباب احمد توفيق علي العينة جي    29 

  /جزئي  تفرغ 
 دكتوراه 

معالجة صور/  
 اتصاالت 

 30 مدرس مساعد  مها عبد رجب صالح الفهداوي  علوم حاسبات 

 
معالجة اللغات  

 الطبيعية 
 31 مدرس مساعد  احمد باسل غازي محمد شكري الخالدي  علوم حاسبات 

حاسبات علوم  معالجة صور    32 مدرس مساعد  احمد رافد هاشم عبد الرحمن البناء  

 
تصميم وامنية مواقع  
 الويب وقواعد بيانات 

 33 مدرس مساعد  لهيب كريم قربان علي الجاف  علوم حاسبات 

 34 مدرس مساعد  سكينة شكري محمود عباس الطيار  علوم حاسبات  معالجة صور/ ذكاء  

مناهج وطرائق   
 تدريس الحاسوب 

 35 مدرس مساعد  زينب حازم ابراهيم العارف  علوم تربوية 

هندسة برامجيات   

 36 مدرس مساعد   هبة عادل يوسف  علوم حاسبات  ونظم معلومات 

علوم هندسة   
 البرامجيات 

 37 مدرس مساعد   زينب محمد جميل  علوم حاسبات  

 38 مدرس مساعد     عبد اللطيف امنة هيثم علوم حاسبات   ذكاء اصطناعي  
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 التدريسيين المبتعثين 

 39 مدرس  هيفاء جاسم محسن حسن السعدي  علوم حاسبات  امنية بيانات  طالب بعثة  

 40 مدرس  هند خضير عباس كريم العبيدي  علوم حاسبات  تقنيات ضغط بيانات  طالب بعثة 

المشهداني شهالء طالب عبد الوهاب عواد  علوم حاسبات  علوم حاسبات  طالب بعثة   41 مدرس  

 42 مدرس  سالم شاكر كتاب محجوب العبيدي  علوم حاسبات  قواعد بيانات  طالب بعثة 

 طالب بعثة     
معالجة االشارة  

 الرقمية 
 43 مدرس  شيماء شاكر محمود مربط الجبوري علوم حاسبات 

          

 

 النً يسيون الن اويين الك انين  مو رسا  موا ال اساال   

 مالحظات  االختصاص الدقيق  االختصاص العام   االسم    المرتبة العلمية   ت 

 مدير قسم الضمان  ادارة تربوية  تربية  عالء حاكم محسن ناصر د. استاذ  -1

 والجودة  

  علم النفس التربوي   اللغة االنكليزية  منتهى مطشر عبد الصاحب  د.  استاذ   -2

  طرائق تدريس الرياضيات  علوم حاسبات  اريج خضر حسن  د. استاذ مساعد   -3

 طالب علي مطلب د. استاذ مساعد   -4
 

 علوم تربوية  

 ونفسية

  علم النفس التربوي  

  طرائق تدريس الرياضيات  تربية رياضيات  لينا فؤاد جواد د. استاذ مساعد   -5

  لغويات تطبيقية   اللغة االنكليزية  ابتسام حسن فياض د. استاذ مساعد    -6

  شخصية وصحة نفسية  علم النفس التربوي   نهى عارف علي د. مدرس  -7

  طرائق تدريس الرياضيات  علوم رياضيات   بان حسن مجيد   مدرس    -8

  مناهج وطرائق تدريس  علوم تربوية   ميسم رعد يوسف   مدرس  -9

  مناهج وطرائق تدريس  علوم تربوية   لندا طالب امين  مدرس  -10
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2019- 2018المنتدبون في القسم للعام الدراسي                                                   

 

  التفاصيل العدد

 1-  م ا قسن في االوالمنتدب  القسمفي  نو التدريسي  1

ن المطلوب تعيينهم و التدريسي 6  2 -  

 

الترشيح لغرض التعيين في االختصاصات الشاغرة  ت تفصيال  

 

لسد الشاغر في تدريس 

 االختصاص 

الحاصل عليها  ةالشهاد  التخصص  الى  ةنؤيد الحاج 

 خدماتهم 

 ت 

 1  دكتوراه / علوم حاسبات  علوم حاسبات  

 2  ماجستير / علوم حاسبات  علوم حاسبات  
 

 

 

 

  معلومات التدريسيين 

 ت  اللقب العلمي  العدد

 1 استاذ  2

 2 استاذ مساعد  11

من ضمن اعضاء الهيئة   24)   29 

 مبتعثين (  5التدريسية+  

 3 مدرس

 4 مدرس مساعد  11

 ة الشاغر ةالمراتب العلمي ت تفصيال

وفق على العدد 

ة الحاج  

االختصاص 

 الدقيق
ة الشاغر ةالمرتب االختصاص العام   ت  

وجد ت ال دكتوراه / علوم حاسبات  علوم حاسبات  4   

ماجستير / علوم   علوم حاسبات  2

 حاسبات 

وجد ت ال   

 المجموع  6
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9201-8201  ةالعلمي ةيلهيكلا( 2النموذج رقم )   

 د ابن الهيثم/جامعة بغدا للعلوم الصرفة/ كلية التربية/الحاسباتعلوم قسم في    الفنيون واالداريون

 المالحظات  العنوان الوظيفي  االسم  ت

  ر.مبرمجين أقدم  نهلة عبد الستار  1

اقدم   ر.مبرمجين منال مهدي حسين  2   

عنبر   ابتسام هادي 3 اقدم   ر.مبرمجين    

يوسف لمياء نزار  4 اقدم   ر.مبرمجين    

  ر.مبرمجين  وفاء مهدي صالح  5

جاسم  جنان نصيف 6 اقدم   ر.مبرمجين    

  رئيس مبرمجين  منى محمد علي  7

  ر.مبرمجين  سهير محمود  8

علي  وفاء عباس 9 اقدم  مبرمج    

  م.رئيس مبرمجين  ميادة محي الدين  10

  م.رئيس مبرمجين  زينب صفاء الدين  11

سنان سراء  12 اقدم  مبرمج    

ة كامل نور بهج 13   م.رئيس مبرمجين  

عيدان   مريم بسام 14 اقدم  مبرمج    

عبود   شيماء ستار 15   م.رئيس مبرمجين  

عبد المجيد   شيماء محمد 16   م.رئيس مبرمجين  

ابراهيم   شيماء كريم 17   مبرمج اقدم  

عبد المجيد   ابتهاج الحكم 18 اقدم  مبرمج    

الحسن اسيل عبد  19 اقدم  مبرمج    

 ســـــــــــكرتير حرفي اقدم  حيدر كاظم سعود  20

 ســـــــــــكرتيرة  ر. مالحظين  سندس ماجد عبد الرزاق  21
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01

النو غ ال زئجاال ازب الً اسيح الكمج 

التوزيع العام للهيئة التدريسية 

 ا ًاء هيئح النً يس ا س  المق  اليمكج
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 تحليل سووت  للتدريسيي ن

 العوامل 
 الداخلية

 القوة
 .وجود البعثات الدراسية-1

وجود المؤتمرات والندوات والدافع لتطوير -2

 . مهارات التدريسيين
المبتعثين    -3 التدريسيين  حصولهم  بعد  عودة 

 على شهادة الدكتوراه 

 الضعف
 .غراءات المادية للكليات االهليةإلا-1

والتوقف  -2 العلمية  الترقية  على  بالحصول  االهتمام 

 . عندها

 ود فرق عمل بحثية. وجعدم  -3

العوامل  
 الخارجية

 الفرص 
 .ادخال وسائل حديثة في التدريس-1

بالتق  -2 ومجهزة  حديثة  مختبرات  نات  اانشاء 

 . الحديثة

 .ات الخارجيةرفادة من الخب اال -3

 المخاطر
 . وجود الكليات االهلية-1

 .نات الحديثةاالتطور السريع في التق -2

 . تطوير البحث العلمي ومهارات التدريس -3
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 الطلبة  .2

 قبول الطلبة  1.2

لوريوس في كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحاسبات بعد تلبية ايتم القبول في برنامج  البك 

 تية:  المتطلبات ال 

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

 قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. القبول المركزي من عن طريق  ول ب ان يتم الق .2

الط .3 توزيع  الثالث  بين    لبةيتم  السنوات  في  الحاسبات  قسم علوم  ذلك  بما في  التربية  كلية  اقسام 

 . لكل قسم طالب 100بواقع الماضية  

 معاهد المعلمين للقبول في الدراسة الصباحية.  الطلبة خريجيكما شملت خطة قبول  .4

 . الطلبةالقسم لقبول يتم اجراء مقابلة داخل  .5

القبول .6 خطة  المسائية    في   شملت  المركزي  الغير  الطلبة  الدراسة  القبول  طريق  عن  مقبولين 

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

 توزيعها من قبل الكلية مع مراعاة المعدل. 

  اً في لب طا  114الى    80بين    يتراوح برنامج علوم الحاسبات ما   2016  –  2010  الدراسي  العام   منذو 

يوضح مدى قبول الطلبة الربع  والجدول    . الدراسة المسائية()69  الى    127وما بين    ،)الدراسة الصباحية(

 لوريوس.  اسنوات في برنامج درجة البك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        2019-2018 للعام الدراسي الحاسباتعلوم  الذاتي لقسم ييم التقتقرير 

i 

16 
 

 سنوات )الدراسة الصباحية(  تسعلقبول الطلبة 

 الطلبة عدد  السنة 

 الجدد 

 المنقولين الطلبةعدد 

 لقسم من ا

 المنقولين الطلبة عدد 

 قسم إلى ال

 االستضافة الطلبة عدد 

 لقسم من ا

 االستضافة الطلبة عدد 

 قسم إلى ال

 الطلبة عدد 

 الخريجين   

 104    يوجد  ال 80 2011 -2010

2011-2012 64 7    105 

 72    يوجد  ال 80 2013 –  2012

2013- 2014 88 1    50 

 53    وجد ي ال 133   2014-2015

 86 1 2 2 يوجد  ال 97   2015-2016

 75 1  1 يوجد  ال 114 2016-2017

 68 1  1 يوجد  ال 155 2017-2018

 68 اليوجد  اليوجد   اليوجد  اليوجد  162 2018-2019

 

 سنوات )الدراسة المسائية(  تسعل قبول الطلبة 

 الطلبة عدد  السنة 

 الجدد 

 المنقولين  الطلبةعدد 

 قسم من ال

 المنقولين الطلبةعدد 

 قسم إلى ال

 الطلبة المستضافينعدد 

 قسم من ال

 الطلبةالمستضافين عدد 

 قسم إلى ال

 الطلبة عدد 

 الخريجين

 84    يوجد  ال 127 2011 -2010

 83    يوجد  ال 75 2011-2012

 84    يوجد  ال 65 2013 -  2012

 47    يوجد  ال 57 2014 -2013

 49    يوجد  ال 122   2014-2015

 77  1  يوجد  ال 80 2015-2016

 45    يوجد  ال 69 2016-2017

 44    يوجد  ال 59   2017-2018

 61    اليوجد  20   2018-2019

 

 

 مراقبة تقدم الطلبة   2.2

الطالب من قبل اعضاء هيئة التدريس، فان الدرجات النهائية تتحول في نهاية العام الدراسي تم مراقبة تقدم  ت         

 زال في وضع جيد. ي   امويتم التحقق من نسخة كل طالب لضمان انه  ، الى لجنة فحص

م بالحضور  االلتزامن  بد له    ال   ولتمكين الطالب من متابعة المناهج الدراسية ودراسة المفردات واستيعابها جيداً       

في غضون  %( من العدد االجمالي من الساعات  10النسبة المحددة )وتجاوز    عدم تكرار غيابهعلى اساس منتظم و 

 لكل درس.  عام الدراسي ال
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 عضاء هيئة التدريس ا 3.2

العام الدراسي  في  المسائية  واعضاء هيئة التدريس ومؤهالتهم وعدد طالب الدراسة الصباحية  التالي  الجدول  يبين          

2018- 2019 . 

ً طالب 446( عدد اعضاء هيئة التدريس /  3.5الجدول ) ً طالب 162و)الدراسة الصباحية(،  ا  )الدراسة المسائية(  ا

  عدد أعضاء هيئة التدريس 

 اللقب العلمي الشهادة  المجموع 

 مدرس مساعد مدرس  أستاذ مساعد أستاذ ماجستير  دكتوراه 

25 23 2 11 24 11 48 

 النسبة المئوية  

ً ( طالب446)  ا

5.6 % 5.1 % %0.4 2.46 % 5.3  % 2.4  %  

 النسبة المئوية  

ً ( طالب162)  ا

15.4  % 14.2  % %1.2 6.7 % 14.8 % 6.7  %  
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   ةرأي الطلب 4.2

العام الدراسي يلزم الطالب االلتقاء مع أعضاء الهيئة التدريسية، ومن أجل تطوير العملية التعليمية تم  في غضون         

 . لى التوالي كما مبين في االشكالما يخص المناهج الدراسية واعضاء هيئة التدريس ع أخذ آراء الطلبة في

 

 2019-2018ييم لمادة دراسية للعام الدراسي قاستمارة ت

  الثالثة: المرحلة /الحاسبات: علوم القسم: رسوم بالحاسوب/ اسم المادة

 نا الطلبة ءأعزا

كم في تطوير وتحسين ءاننا سنستخدم آرا إذ ،نرجو االجابة على األسئلة بشكل دقيق وتفكير عميق متوخين األمانة

 الدراسية في المستقبل. المادة

 ممتاز  جيد جداً  جيد مقبول  ضعيف  ضعيف جداً  االستبانة فقرات  

 5 2 5 2 1  لتغطية محتويات المادة  وقت المحاضرة كاف   - 1

 4 4 5 2   محتوى المادة يتناسب مع الهدف من المناهج   - 2

 2 7 1 5   الكتب والمراجع المتاحة ذات مغزى  - 3

 6 5 2 1   النحوية   االغالطمن  الكتاب خال   - 4

 1 5 6 3   محتويات الكتاب هي معلومات عفا عليها الزمن   - 5

 6 3 4 2   يحتوي الكتاب على مجموعة متنوعة من االمثلة والتمارين  - 6

 6 2 4 2  1 االمتحانات تعكس مضمون الكتاب - 7

 5 5 4  1  عدد االمتحانات تكون شاملة لمحتوى الموضوع  - 8

 5 2 4 1 3  االمتحانات والواجبات تساعد على استيعاب الموضوع  - 9

 4 6 2 3   عدد االمتحانات وتكراراها مناسب   - 10

  5 6 3 1  قاعات المحاضرات مجهزة   - 11

 2 5 3 3 1 1 مختبرات مناسبة وفعالة  ال - 12

 

 المناهج  ةعملية استبان 
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 2019-2018للعام الدراسي أستاذ   يم قواستمارة ت

 الثالثة :المرحلة /الحاسبات: علوم القسم: رسوم بالحاسوب/ اسم المادة / زينب قاسمم. : سم األستاذا

 نا الطلبة  ءأعزا     

كم في تطوير وتحسين المادة الدراسية ءاألسئلة بشكل دقيق وتفكير عميق متوخين األمانة حيث اننا سنستخدم آرا ننرجو االجابة ع     

 . في المستقبل

 ممتاز جيد جداً  جيد  مقبول ضعيف ضعيف جداً  ةفقرات االستبان ت

1- 
 لديه القدرة على التواصل للمادة العلمية بطريقة سهلة وسلسة   
  1 2 4 8 

2- 
 نات التعليم الحديثة  ا الحفاظ على استخدام ادوات وتق 

 2 3 2 5 3 

3- 
يوضح الجوانب النظرية في هذا الموضوع مع امثلة  

 من الواقع 

 

 

1 2 3 4 5 

 7 2 5 1   يعطي المادة العلمية بطريقة تغطي وقت المحاضرة    -4

 7 5 4 3   االلتزام بمواعيد المحاضرات  -5

 8 5 2 1   اعطاء فرص متساوية للطالب في الحوار والمناقشة   -6

 5 6 2 2   يحفز الطالب ويشجعهم على التفكير والبحث   -7

 5 4 6    يحترم وجهات النظر المختلفة للطالب  -8

عن  تشجيع الطالب للبحث عن ما هو جديد وحديث  -9

 التعلم الذاتي     طريق

 1 3 4 3 4 

10- 
 تحمل االنتقادات واالقتراحات بعقل مفتوح 

 1  4 4 6 

 5 4 4 2   يم الطالب  وعادل في تق -11

يم اداء  واالساليب لتقيستخدم مجموعة متنوعة من  -12

 الطالب )مثل التقارير والبحوث(  

  3 3 4 5 

13- 
 متابعة االنشطة والواجبات  

  1 3 3 8 

 5 6 1 3   لديه القدرة على مناقشة كل القضايا   -14

 أعضاء هيئة التدريس استبانةعملية 
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 ضوابط انتقال الطلبة   5.2

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

 والتشريعات التي قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

 أعوام الماضية ة ي ثمان المنقولين خالل الطلبةعدد 

 قسم ن إلى اللوالطلبة المنقو قسمن من الوالمنقول الطلبة السنة

  يوجد  ال     2011 - 2010      

      2011 - 2012      7  

  يوجد  ال   2013 - 2012      

      2013- 2014   1  

  يوجد  ال 2015  -  2014     

  يوجد  ال 2016 -2015      

 1 يوجد  ال 2017 -2016      

 1 يوجد  ال 2017-2018       

 اليوجد  7 2019- 2018      

 

 

 

 
 متطلبات التخرج   6.2

ان يلبي يه لوريوس في علوم الحاسبات في كلية التربية يجب علاللحصول على درجة البك  الطالب مؤهالً يكون  يكل

 تية:  المتطلبات ال

 سنوات(. 6)سقف الزمني المحدد بمدة ونصف المدة اجتياز السنوات الدراسية  ضمن ال .1

 يم. و الدراسة لغرض التق في أثناء مد ان يكون لديه سجل اكاديمي  .2

 وحدة.  180مع  اً مقرر 37ان يكون لديه   .3
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 تحقق الدرجة   7.2

  . اثناء الدراسة في    مم السجل االكاديمي لهويالمتخرجين لغرض تق   لبةيلتقي رئيس القسم مع بعض الط

يم المعايير في برنامج قسم  و ويضمن هذا التق  . اجمالي االعتمادات المطلوبة للتخرج  التاليالجدول  يبين  و 

 علوم الحاسبات التي يجب االلتزام بها. 

 

 االعتمادات المطلوبة للتخرججدول 

 عدد الساعات / االسبوع عدد الوحدات  المقررات         المرحلة 

      28 م 68 ص    49          11          االولى

 الثانية 
 ص             ص  48                 9                 

 
  

 الثالثة
 ص            ص  41                 9                 

 
  

 الرابعة
   ص      40 8          

 

 

   اتجاهات التخرج 

 عوام ماضية  ا تسع الجداول واالشكال تبين الطلبة الخريجين خالل

 أعوام )الدراسة الصباحية(  تسع لاتجاهات التخرج 

 لوريوس االبك  ن في درجةوالطلبة الخريج مجموع الطلبة   السنة 

2010 –  2011 393 104 

2011 –  2012 238 105 

2012- 2013 236 72 

2013- 2014 281 50 

2014 –  2015 389 53 

2015- 2016 370 86 

2016-2017 372 75 

2017- 2018 447 97 

2018 –  2019 443 68 

 

 29 ا 78

 27 ا 74

 25 ا 50 ص
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 اتجاهات التخرج )الدراسة الصباحية( 

 أعوام )الدراسة المسائية(  تسعل اتجاهات التخرج  

 لوريوس ان في درجة البكوالطلبة الخريج مجموع الطلبة   السنة 

2010 –  2011 422 84 

2011 –  2012 240 83 

2012- 2013 216 84 

2013-2014   261 47 

2014 –  2015 332 49 

2015- 2016 246 77 

2016-2017 250 45 

2017 –  2018 263 44 

2018 - 2019 180 61 
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 ( اتجاهات التخرج )الدراسة المسائية

 

 

 تحليل سووت للطلبة 

 العوامل 
 الداخلية

 القوة
تبعية القسم الى كلية عريقة وجامعة -1

 عريقة

ً امكانية ان يكون الخريج مدرس -2 او ان  ا

 يعمل في القطاعات المختلفة

 الضعف
. االختصاص يقلة عدد التدريسيين ذو -1  

  قلة االساليب الحديثة في التدريس وقدم المناهج ال-2

التكنولوجيا م مع التطور الحاصل في ءيتال  

 3- قلة المختبرات الحديثة

العوامل  
 الخارجية

 الفرص 
ادخال وسائل حديثة في التدريس-1  

نات  اانشاء مختبرات حديثة ومجهزة بالتق   -2

 الحديثة 

 ات الخارجيةراالفادة من الخب  -3

 المخاطر
في الكليات المنافسة  هنفسفتح االختصاص  -1  

مادة الحاسوب قلة المدارس التي تدرس -2  
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 3 ــ  المناهج الدراسية

 

 3– 1  نظرة عامة 

ً مزيج   الحاسبات  علوم  قسم  لطلبة  ةالدراسي   لمناهجا  تعد     مدرس  العداد  والتربوية  العلمية  المواد  من  ا

 الثانوية.  المدارس في الحاسبات علوم تدريس على قادر جيد 

 

 3– 2   قسم علوم الحاسبات : المناهج 

 المراحل كما موضح بالجداول   جميعل 2019 -2018لعام للقسم علوم الحاسبات  ةالمناهج الدراسي 

            )4-2a , 4-2b , 4-2c , 4-2d ( 

 

 

 

 

    المرحلة االولى  

 رمز المادة     المادة ت 
 عدد الوحدات   عدد الساعات  

 السنوية  عملي    نظري

 101CsMa 2  - 4 الرياضيات 1

منطقي التصميم ال 2  102CsLd 2  2 6 

مهيكلةالبرمجة ال 3  103CsSp 2  2 6 

4 
  وتركيب  تقنياتال

وبالحاس  
104CsCo 2 

 2 
6 

متقطعة الهياكل ال 5  109CsDs 2  - 4 

 1119CsS 1  - 2 االحصاء 6

 28 6  11 المجموع 
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 رمز المادة المادة ت 
عدد الوحدات   

 السنوية 
 

  عدد الساعات 

ة اسس التربي  1  105CsBB 2 4  

2 
  حقوق االنسان 

ة والديمقراطي   
110CsHR 

1 1 
 

  106CsEl 1 2 اللغة االنكليزية  3

  107CsAL 2 4 اللغة العربية  4

التربوي  علم النفـس 5  108CsES 2 4  

  استيفاء استيفاء - التربية الرياضية  6

  15 8 المجموع  

 

 

 

 

  

  

  

 المرحلة الثانية  

 

 رمز المادة     المادة ت 

عدد الساعات       عدد  

الوحدات  

 السنوية  
 عملي   نظري

النظرية االحتسابية   1  211CsCt 2 
 / 4 

2 
هياكل البيانات  

 والخوارزميات 
212CsDa 2 

 2 6 

المايكروية  معالجاتال 3  213CsAp 2 
 2 6 

4 
قواعد  و   نظمالتحليل 

بياناتال  
218CsSa 2 

 2 6 

كيانية البرمجة ال 5  219CsOo 2  2 6 

 220CsMm 1 التحليل العددي  6
 2 4 

 32 10  11 المجموع 
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 المرحلة الثالثة  

 رمز المادة المـــــــــادة ت 
عدد الوحدات   عدد الساعـات 

 عملي   نظري السنوية 

 321CsCg 2 2 6 رسوم  ب الحاسوب 1

 322CsAi 2 2 6 الذكاء االصطناعي  2

 340CsVb 2 2 6 فيجوال بيسك  3

برامجيـــاتالهندســة  4  325CsSw 2  ــ  4 ـــ

مترجمـــات ال 5  326CsC 2 2 6 

سوبمعماريــة الحا 6  327CsCa 2 / 4 

 328CsDd 1 2 4 تصميم قواعد البيانات 7

 36 10 13 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 رمز المادة المادة ت 

  

عدد  عدد الساعات 

 الوحدات

 217CsDP 2 4 علم نفس النمو 1

العلمي  بحثالمنهج  2  214CsRM 2 4 

3 
االدارة التربوية والتعليم  

 الثانوي 
216CsEM 

2 4 

 215CsEL اللغة االنكليزية  4
1 2 

 14 7 المجموع 
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 عدد الوحدات عملي  نظري رمز المادة المادة ت 

 324CsCT 2 / 4 تـدريس الق رائ مناهج وطال 1

 323CsMP 2 / 4 نفسيـةالصحة الد و ارشاال 2

 8 / 4 المجموع 

 

 

 

 

 
 المرحلة الرابعة   

 رمز المادة المـــــــــادة ت 
عدد الوحدات   عدد الساعـات 

 عملي   نظري السنوية 

1 
مواقع التصميم   

( 1اختياري )  
441CsWd 2 2 6 

 431CsSe 2 2 6 امن البيانات  2

3 
االتصاالت وشبكات  

 الحاسوب
432CsCn 2 2 6 

4 

المعالجة الصورية  

 ضغط البيانات و 

 ( 2اختياري )

443CsDc 2  ــ  4 ــ

تشغيل النظم  5  433CsOs 2 2 6 

تخرج لامشروع  6  429CsP 2 / 4 

 32 8 12 المجموع 
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 ت 
الدروس للمرحلة الرابعة لقسم علوم الحاسبات للعام   ت تفصيال

9201 –8201الدراسي   
 عدد الســاعــات 

1 
  ،مواقعال المساعدة لقسم علوم الحاسبات وتشمل )تصميم الدروس

 ضغط البيانات( و المعالجة الصوريه  
6 

2 

  بيانات،ال)أمن الدروس التخصصية لقسم علوم الحاسبات وتشمل 

مشروع  و تشغيل،  النظم و تصاالت،  االو  الحاسوب شبكات و 

 ( التخرج

14 

3 
التربية  الدروس التربوية والعامة لقسم علوم الحاسبات وتشمل  )  

 تقويم(   القياس و الو ،  العملية
5 

الدروس   لجميع مجموع الساعات   25 

    

 رمز المادة المادة ت 
 عدد الساعـات 

عدد 

 الوحدات

  عملي  نظري

 430CsV 1 2 4 التربية العملية  1

تـقـويـم القياس و ال 2  428CsME 2  ــ  4 ــــ

 8 2 3 المجموع 

 

731=  لوحداتالكلي ل مجموعال  
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م الدروس المساعدة لقسم علو
تصميم )الحاسبات وتشمل 

(مواقع، وضغط البيانات
28%

الدروس التخصصية 
مل وتش. لقسم علوم الحاسبات

أمن البيانات، شبكات )
الحاسوب واالتصاالت ، نظم 

(التشغيل ، مشروع التخرج
55%

الدروس التربوية والعامة 
مل  لقسم علوم الحاسبات وتش

تربية العملية، القياس )
(  والتقويم

17%
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 البحوث  .4

 . لقب العلميالحسب ب  2012-2011 للعام الدراسي البحوث المنشورة داخل وخارج العراق   تيوضح الجدول التالي تفصيال 

 

 المركز
لقب  ال

 العلمي 

المجلة  
التابعة  
 للكلية 

في مجالت  
 الجامعة عدا 

في العراق 
 عدا مجالت 

المنشورة 
 خارج

 المنفردة
المشتركة  
 المنشورة

  المنشورة العراق الجامعة  الكلية مجلة    

  كلية التربية
للعلوم  
 /الصرفة

 / / / / / / استاذ 

 ابن الهيثم  
استاذ 
 مساعد 

/ 1 2 / 2 1 

 1 1 / 1 / 1 مدرس قسم علوم  

 الحاسبات 
مدرس 
 مساعد 

2 / 7 / 5 4 

  
باحث أو  
 أكاديمي

/ / / / / / 

  
أو بدون 
 لقب علمي 

      

 6 8 / 10 1 3 المجموع  
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 : اللقب العلميحسب ب  2013-2012 للعام الدراسي البحوث المنشورة داخل وخارج العراق   تيوضح الجدول التالي تفصيال 

 

 المركز
لقب  ال

 العلمي 

المجلة  
التابعة  
 للكلية  

في مجالت  
 الجامعة عدا 

في العراق 
 عدا مجالت 

المنشورة 
 خارج

 المنفردة
المشتركة  
 المنشورة

   المنشورة العراق الجامعة  الكلية مجلة      

كلية  
  التربية
للعلوم  
 /الصرفة

 / / / / / / استاذ 

ابن 
 الهيثم  

استاذ 
 مساعد 

2 / / / 2 / 

قسم 
 علوم  

 / 2 / 1 / 1 مدرس

 الحاسبات 
مدرس 
 مساعد 

1 1 / / 2 / 

  
باحث أو  
 أكاديمي

/ / / / / / 

  
أو بدون 
 لقب علمي 

      

 / 6 / 1 1 4 المجموع  
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 اللقب العلمي. حسب ب2014-2013 للعام الدراسي البحوث المنشورة داخل وخارج العراق   تيوضح الجدول التالي تفصيال 

 المركز
لقب  ال

 العلمي 

المجلة  
التابعة  
 للكلية  

في مجالت  
 الجامعة عدا 

في العراق 
 عدا مجالت 

المنشورة 
 خارج

 المنفردة
المشتركة  
 المنشورة

   المنشورة العراق الجامعة  الكلية مجلة      

كلية  
  التربية
للعلوم  
 /الصرفة

 / / / / / / استاذ 

ابن 
 الهيثم  

استاذ 
 مساعد 

/ / / / / / 

قسم 
 علوم 

 / 4 / 1 2 1 مدرس

 الحاسبات 
مدرس 
 مساعد 

1 / / / 1 / 

  
باحث أو  
 أكاديمي

/ / / / / / 

  
أو بدون 
 لقب علمي 

      

 / 5 / 1 2 2 المجموع  
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 : اللقب العلميحسب ب  2015-2014 للعام الدراسي البحوث المنشورة داخل وخارج العراق   التيوضح الجدول التالي تفصي 

 المركز
لقب  ال

 العلمي 

المجلة  
التابعة  
 للكلية  

في مجالت  
 الجامعة عدا 

في العراق 
 عدا مجالت 

المنشورة 
 خارج

 المنفردة
المشتركة  
 المنشورة

   المنشورة العراق الجامعة  الكلية مجلة      

  كلية التربية
لعلوم  ل

 /الصرفة
 / / / / / / استاذ 

 ابن الهيثم  
استاذ 
 مساعد 

/ / / 1 / / 

 / 4 4 1 / 2 مدرس قسم علوم  

 الحاسبات 
مدرس 
 مساعد 

1 / / 1 1 / 

  
باحث أو  
 أكاديمي

/ / / / / / 

  
أو بدون 
 لقب علمي 

      

 / 5 6 1 / 3 المجموع  
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 اللقب العلمي. حسب ب  2016-2015 للعام الدراسي البحوث المنشورة داخل وخارج العراق   تيوضح الجدول التالي تفصيال 

 

 المركز
لقب  ال

 العلمي 

المجلة  
التابعة  
 للكلية  

في مجالت  
 الجامعة عدا 

في العراق 
 عدا مجالت 

المنشورة 
 خارج

 المنفردة
المشتركة  
 المنشورة

   المنشورة العراق الجامعة  مجلة الكلية      

كلية  
  التربية
 / للعلوم

 / / / / / / ستاذ ا

ابن 
 الهيثم  

استاذ 
 مساعد 

/ / 2 / 2 / 

قسم 
 علوم  

 1 5 6 / / / مدرس

 الحاسبات 
مدرس 
 مساعد 

/ / / 2 2 / 

  
باحث أو  
 أكاديمي

/ / / / / / 

  
أو بدون 
 لقب علمي 

      

 1 9 8 2 / / المجموع  
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 : لقب العلميالحسب ب2017-2016للعام الدراسي البحوث المنشورة داخل وخارج العراق   تيوضح الجدول التالي تفصيال 

 

 المركز
لقب  ال

 العلمي 

المجلة  
التابعة  
 للكلية  

في مجالت  
 الجامعة عدا 

في العراق 
 عدا مجالت 

المنشورة 
 خارج

 المنفردة
المشتركة  
 المنشورة

   المنشورة العراق الجامعة  الكلية مجلة      

كلية  
  التربية
للعلوم  
 /الصرفة

 / / / / / / ستاذ ا

ابن 
 الهيثم  

استاذ 
 مساعد 

/ / 1 6 1 6 

قسم 
 علوم  

 11 2 11 1 1 / مدرس

 الحاسبات 
مدرس 
 مساعد 

/ 1 / 2 / 3 

  
باحث أو  
 أكاديمي

/ / / / / / 

  
أو بدون 
 لقب علمي 

      

 20 3 19 2 2 / المجموع  
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 : اللقب العلميحسب ب2018-2017البحوث المنشورة داخل وخارج العراق للعام الدراسي  تيوضح الجدول التالي تفصيال 

 المركز
لقب  ال

 العلمي 

المجلة  
التابعة  
 للكلية  

في مجالت  
 الجامعة عدا 

في العراق 
 عدا مجالت 

المنشورة 
 المنفردة خارج

المشتركة  
 المنشورة

   المنشورة العراق الجامعة  مجلة الكلية      

كلية  
  التربية
للعلوم  
 1 / / 1 / / استاذ  /الصرفة

ابن 
 الهيثم  

استاذ 
 6 1 3 1 1 2 مساعد 

قسم 
 17 5 17 3 1 1 مدرس علوم  

 الحاسبات 
مدرس 
 5 6 3 4 4 / مساعد 

  
باحث أو  
 / / / / / / أكاديمي

  
أو بدون 
       لقب علمي 

 29 12 23 9 6 3 المجموع  
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 . اللقب العلمي حسب  2019-2018البحوث المنشورة داخل وخارج العراق للعام الدراسي  تيوضح الجدول التالي تفصيال 

 المركز
لقب  ال

 العلمي 

المجلة  
التابعة  
 للكلية 

في مجالت  
 الجامعة عدا 

في العراق 
 عدا مجالت 

المنشورة 
 المنفردة خارج

المشتركة  
 المنشورة

  المنشورة العراق الجامعة  مجلة الكلية    

كلية  
 التربية/ 
ابن 
 الهيثم 
قسم 
 علوم 

 الحاسبات 

لقب  
 / / / / / / االستاذية 

لقب استاذ 
 3 2 1 2 1 1 مساعد 

لقب  
 10 / 7 2 1 / مدرس

لقب  
مدرس 
 2 / 1 1 / / مساعد 

باحث أو  
 / / / / / / أكاديمي

أو بدون 
       لقب علمي 
 15 2 9 5 2 1 المجموع 
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 تحليل سووت للبحوث 

 العوامل 
 الداخلية

 القوة
المتطورة    اجراء   وجوب  .1 البحوث 

 .للحصول على الترقية العلمية

 

رصانة البحوث لخضوعها . 2

. لالستالل والتقصي  

 الضعف
قلة التدريسيين مما يزيد من واجباته  -1

لعدم تمكنه من  التدريسية ويؤدي ذلك 

. نشر بحوث  

 

 2. وجود بعض المجالت غير الرصينة . 

 
العوامل  
 الخارجية

 الفرص 
فر المصادر على شبكة  اتو

 االنترنت 

 

وجود مجالت عالمية لنشر 

 البحوث 

 المخاطر
العلمية   السرقات  بعض  سيما وجود    وال 

 من االنترنت 
 

 خطة التطوير والتحسين وانجازها  .5

 :نجا س  اآل 2018/2019النطوي  والن سين لقسا  موا ال اساال لمياا الً اسج مج اً اه خطح 

 : الا يح الن نيح •
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 ا اًب نأهيك را ال القسا. -
 ا اًب نأهيك  كاكال االسانذب . -

 :االكن ا ال  •
 النهيئح والن ًي  إل  اء االكن ا ال الوعميح وال هائيح . -

  :ا ًاء هيئح النً يس  •
ال قاشممميح والك اًممم ال وال ًوال اليمكيح والًو ال النً يايح ًمممكن خطح ال اكيح اراكح ال مقال   -

 واالنياون كع و ًب النيميا الكسنك  .
 كشا كح النً يسيين او ش اليكك وال ًوال والًو ال النً يايح ًاخك الكميح وخا  ها . -
 نوييك ك عال النيميا االلكن و ج ونوظيوها مج النيميا . -

 الطماح : •
 لكه  ان اليمكج الخاص اكشا يع الطماح.اراكح ا -
 اراكح و ش اليكك النو ويح الخاعح االطماح . -
 ا  از كشا يع النخ ج الخًكيح والنطايقيح النج نع  مج خًكح الك نكع. -
 نوييك ك عال النيميا االلكن و ج ك ك االًكوًو والكوكك كعس وا . -

 الكخنا ال اليمكيح: •
 نأهيك كخنا ال القسا . -
 ونطايقها . GLPا نكاً كيايي  وًوااط الكخنا  ال يً  -

 الك اهج: •
 ا  از كو ًال كق   ينعكيا روا ً الايا ال . -

 إنجازها:

 % .100الا يح الن نيح :  ساح اال  از   •

 % .100االكن ا ال :  ساح اال  از   •

 % .100ا ًاء هيئح النً يس :  ساح اال  از   •

 % .100الطماح :  ساح اال  از   •

 % .100الكخنا ال اليمكيح :  ساح اال  از   •

 %100الك اهج :  ساح اال  از   •
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 الدعم المالي 

الدور الكبير في توفير   ىعل  ( حسن احمد  االستاذ الدكتور )  السيد العميد  ممثلة بلعمادة الكلية  

 .بصورة مركزيةالدعم المالي لجميع االقسام 


