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 ًّشأرِب  اثي الِ٘ضن /كل٘خ الزشث٘خ للؼلْم الظشفخربسٗخ 
 

ابن الييثم ىي إمتداد لدار المعممين العالية التي  /كمية التربية لمعموم الصرفة         
ة في العراق إن لم تكن أقدميا بعد كمية الحقوق وقد استطاعت عريقتعد من الكميات ال

مكنيا من التطور الطبيعي في رفع  أن تحظى بتشجيع كبير عمى مرور السنين
مستوياتيا العممية وفي إستكمال الكثير مما ينقصيا من عوامل وأسباب التقدم 

 .المختمفة

ختصاصاتيم في  وقد أفادت من ثمرات جيود نخبة ممتازة من األساتذة والمربين وا 
وطو الياشمي ومتي عقراوي وفاضل الجمالي  طع الحصري)سا مرحمة تأسيسيا أمثال

وطو الراوي وعبد الوىاب عزام وأحمد حسن الزيات( وغيرىم ممن ساىموا في بناء 
ى مجرد تمقين ىذه المؤسسة. وتولي التدريس والتوجيو ولم تقتصر ىذه الكمية عم

المعارف بقدر ماىو إدراك عميق ألىداف األمة العامة واإلجتماعية منيا وكيفية 
 .التصرف بما يناسب حاجات الجيل في العراق والوطن العربي

( عندما كانت 3291لقد تخرج من ىذه الكمية عدد من التربويين منذ تأسيسيا عام )
س االبتدائية ليكونوا البذرة األولى دراستيا مسائية حيث التحق بيا معمموا المدار 

( اكتممت مستمزمات الكمية التعميمية 3211لمدرسي المدارس الثانوية. وفي سنة )
( 3211لتكفل تحقيق أىدافيا وأصبحت مدة الدراسة في دار المعممين العالية سنة )

( وىي 3212ثالث سنوات والتي تم قبول الطالبات ألول مرة ثم اربع سنوات عام )
س المدة التي تعمل بيا الكمية في الوقت الحاضر. ثم استبدل اسميا إلى كمية نف

نضماميا إلييا وبقيت ترفد 3211التربية في عام ) ( عند تأسيس جامعة بغداد وا 
( ثم بعد ذلك أعيد إفتتاحيا عام 3292المجتمع بخريجييا إلى أن الغيت في عام )

ة البكالوريوس في العموم واالداب ( لتتولى تأىيل الخريجين من حممة شياد3219)
ولمدة عام دراسي واحد إلعدادىم لمينة التدريس بمواضيع العموم التربوية والنفسية 

( لمدراسة الجامعية األولية 3211وطرائق التدريس إلى أن أعيد افتتاح الكمية عام )
 .ذات اربع سنوات باسم كمية التربية

متخصصتين تعني األولى بالدراسات  ( شطرت الكمية إلى كميتين3211في عام )
ابن رشد( والثانية بالدراسات العممية وسميت )كمية  -اإلنسانية وسميت )كمية التربية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A
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ابن الييثم( وذلك لمعناية بالدراسات المتخصصة وتوفير مستمزماتيا لضمان  -التربية 
داد الطالب أعداد الطمبة حيث مكن اإلنشطار إلى كميتين توفير العناية المركزة إلع

إعدادا عمميًا متينًا باإلضافة إلى إعطائو ثقافة متكاممة في العموم التربوية والفنية وفي 
 .مجاالت الفكر واإلبداع

إن الكمية مستمرة في مواكبة التطور )العممي والتربوي( وذلك بتطوير مناىجيا 
 .ي السائد في العالمالدراسية ومختبراتيا العممية بما يكفل مواكبة التطور العممي والتقن

تضم الكمية خمسة أقسام عممية وىي )قسم الرياضيات، قسم عموم الحياة، قسم 
 الكيمياء، قسم الفيزياء، قسم الحاسبات(.

 
 اثي الِ٘ضن /سؤٗخ ّسعبلخ ّأُذاف كل٘خ الزشث٘خ للؼلْم الظشفخ

 

  سؤٗخ الكل٘خ
ات المكانة والسمعة الطيبة ان تكون الكمية واحدة من الكميات التربوية الرائدة ذ     

بالبمد إلعداد الكوادر الجيدة من الخريجين والمدرسين لمعمل قي الدوائر والمؤسسات 
 .ذات العالقة وخدمة المجتمع

 

  سعبلخ الكل٘خ

تتحدد الرسالة لكمية التربية لمعموم الصرفة / ابن الييثم إلى إعداد مدرسين )قادة      
ثانوية والمؤسسات التربوية والعممية ليم القدرة عمى مربين وباحثين( بالمدارس الو 

 االسيام الفعال في خمق التغيرات العممية والثقافية واالجتماعية وذلك عن طريق تنشئة
وتوجيو الجيل الجديد وبما يخدم الوطن ويساعده عمى مواكبة التطور العممي في العالم 

وبالتعاون مع كميات جامعة  وتطوير أساليب التعميم عمى كافة الصعد والمستويات
بغداد والجامعات االخرى و وزارة التربية والتعميم العالي والوزارات اآلخرى المعنية وبما 

 يخدم المجتمع.
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  الكل٘خ أُذاف

في ضوء الرؤية والرسالة لمكمية فإن االىداف لكمية التربية لمعموم الصرفة / ابن      
 عامة و خاصة( ىي كاالتي:الييثم تنقسم الى نوعين من االىداف )

 
  ُذاف الؼبهخألا
 

إعداد مدرسين أكفاء وفق اإلتجاىات التربوية الحديثة لمعمل في المدارس الثانوية  -2
 العراقية )المتوسطة واإلعداداية(.

إعداد متخصصين مؤىمين لمعمل في مختمف المجاالت التطبيقية كالمدارس  -1
 وغيرىا. والصناعة واإلجتماعية والجامعات والمستشفيات والمؤسسات التعميمية

المساىمة في رفع كفاءة معممي و مدرسي وزارة التربية والمؤسسات التربوية عن  -3
 طريق تقديم الدعم والمساعدة بالبرامج والدورات التدريبية الخاصة.

إعداد جيل من الباحثين في مختمف االختصاصات التربوية والعممية والتي  -4
 الماجستير والدكتوراه.تمنحيم الكمية فييا شيادة 

لقاء   -5 نشر الوعي التربوي والعممي بين المجتمع من خالل عقد الندوات وا 
 المحاضرات عن طريق التعميم المستمر وخدمة المجتمع.

المساىمة في حل المشكالت لمقطاع العام والخاص عن طريق البحوث   -6
الوزارات و ت والدراسات المشتركة وتقديم االستشارات والتنسيق مع المؤسسا

 المختمفة االخرى.

خمق روح النزعة العممية لدى المدرس في معالجة لألمور العممية والتربوية   -7
 وكذلك غرس االسموب العممي لديو.

إعداد باحثين ليم القدرة التصورية والفكرية لمتعامل والتعاون مع المؤسسات  -8
 العممية والتربوية وبما يخدم الفرد والمجتمع مستقبالً .

 ير المناىج والمقررات الدراسية لمدراسات األولية والعميا.تطو   -9
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تعزيز آليات التعاون اعممي والبحثي مع الجامعات والوزارات والمؤسسات   -20
 .االخرى

تفعيل االنشطة والتواصل التربوي والعممي واالنساني وبما يخدم المجتمع   -22
يجاد الحمول لمشكالتو.  وا 

ات حديثة وبما يخدم التطورات العمل عمى استحداث دراسات او تخصص  -21
 الحاصمة بالمجتمع وسوق العمل.

 
 ُذاف الخبطخ ألا
 

 العمل عمى التناسق والتكامل مع توجيات رؤية و رسالة و أىداف جامعة بغداد. -1

 وضع وتطبيق استراتيجية لمكمية لتكون متماشية مع استراتيجية جامعة بغداد. -2

 العممية والبحثية والتربوية.السعي لتعزيز إمكانات الكمية كل النتاجات  -3

العمل عمى إنجاز وتطبيق الممفات الخاصة بضمان الجودة واالعتماد االكاديمي  -4
 وبما يحقق التقدم عالميا لمكمية ولمجامعة.

السعي لمحصول عمى االعتماد االكاديمي المؤسسي او البرامجي لمكمية عالميا او  -5
 إقميمياً .

(المعد 9199-9131مج الحكومي لمعام )العمل عمى دعم تطبيق مشروع البرنا -6
 من الوزارة.

برنامج نظام اعتماد المقررات الدراسية لمعام الدراسي  االعداد لتطبيق وتنفيذ -7
 المعد من قبل وزارة التعميم العالي والبحث العممي. 9132-9191
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 لغن الشٗبض٘بد
 

التربية لمعموم الصرفة ابن  يعد القسم واحداً  من االقسام العريقة والميمة في كمية    
 قسم الرياضياتتأسس الييثم والذي لو التاريخ العريق والنابع من عراقة الكمية، حيث 

عندما كان اسم الكمية دار المعممين العالية ثم استبدل اسميا الى كمية  3211في عام 
ا عند تأسيس جامعة بغداد وكان قسم الرياضيات ضمن اقسامي 3211التربية في عام 

 االولى عند التأسيس. االساسية
 

 هؼلْهبد ػي المغن

 

 اىشٝبضٞبد  اعن المغن 

 ثغذاد      ئعن الغبهؼخ

 ثغذاد / االػظَٞخ / عبحخ ػْتش الوْلغ الغغشافٖ

 سثغ عْ٘ادأ     هذح الذساعخ للذساعبد األّل٘خ

 هذح الذساعخ للذساعبد الؼل٘ب
 اىَبرغتٞش: عْتبُ   

 ْ٘اداىذمت٘سآ: حالث ع   

  ٝ٘عف ٝؼن٘ة ٝ٘عف اىذمت٘س  االعتبر اىَغبػذ الؼلو٘خ َ اعن سئ٘ظ المغن ّدسعز

 77575747472 سلن الِبرف 

 math.dep@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq ػٌْاى الٗو٘ا 

 www.ihcoedu.uobaghdad.edu.iq:// http ساثظ طفؾخ المغن ػلٔ شجكخ الًزشً٘ذ 

 

 

 سؤٗخ المغن 

االرتقاء بمستوى األداء في مجاالت عموم الرياضيات المختمفة ليكون من أوائل     
باإلضافة  األقسام التعميمية عمى مستوى القطر والعالم العربي في التحصيل العممي.

من خالل إيجاد أفضل ضرورة مواكبة التطور الذي تشيده النيضة التعميمية العميا إلى 
الخدمات والتجييزات لمكوادر األكاديمية من أعضاء ىيئة التدريس، وتوفير فرص 

شراك ال في كل ما من شأنو أن ينمي  طمبةالتدريب والتطوير لمفنيين واإلداريين، وا 
 .ميارتيم ويساعدىم عمى اإلبداع واالبتكار

 

mailto:math.dep@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq
mailto:math.dep@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq
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  سعبلخ المغن 
ج المؤىمين الذين يممكون التفكير المنطقي إن رسالة قسم الرياضيات ىي تخري    

كما يسعى العممي والميارات البحثية العممية في عموم الرياضيات بفروعو المختمفة.
بعموم ومعارف تساىم في تطور وطننا  مدعمةتقديم مخرجات وطنية القسم الى 

في  طمبةالغالي. من خالل تقديم أفضل التقنيات العممية الحديثة لمخدمات التعميمية لم
مرحمة التعميم الجامعي والعالي، والعمل عمى تنمية الميارات التي تمكنيم من 

سعى لالرتقاء بمستوى ي القسمبشكل سريع. كما أن  جميع المياديناالندماج في 
دعم حركة ياإلدارية  بتقديم أفضل األداء وسرعة ودقة اإلنجاز. و ية التعميمية و العمم

رفي بغية التواصل المستمر مع التطور العممي والثقافي البحث العممي والتفاعل المع
في العالم، وتمبي احتياجات المجتمع المتجددة بما يحقق التنمية البشرية الشاممة 

 .والمستدامة وتمكن من المنافسة الوطنية واإلقميمية والعالمية
 

 أُذاف المغن  

الى نوعين من االىداف  في ضوء الرؤية والرسالة لمقسم فإن أىداف القسم تنقسم     
 )عامة و خاصة( ىي كاالتي:

 
 الُذاف الؼبهخ 

ييدف القسم إلى إعداد مدرس جيد مقتدر عمى تدريس الرياضيات وتكممة دراستو     
 العميا ويتصف بالمواصفات التالية:

أن يربي عمى اإليمان باهلل وحب الوطن ويتفاعل مع ما تفرضو المواطنة -1
 الصالحة.

مومات رياضياتية لتغطية ما يدرس في المرحمة المتوسطة واإلعدادية أن يزود بمع-2
في العراق من مواضيع الرياضيات ومواجية المستجدات التي يفرضيا العالم 

 المتغير.
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أن يتعمم الجوانب الجمالية في الرياضيات وما يحتويو التراث العربي من -3
 اىتمامات في الرياضيات وينمي حبيا عند الطمبة.

 ن مواكبا لالتجاىات الحديثة في طرائق تدريس الرياضيات.أن يكو -4

أن يكون قادرا عمى إعداد أنواع االختبارات المتنوعة والشاممة مع معايير لقياس -5
 تعمم الطمبة.

 أن يتعرف كيفية بناء وتطوير مناىج الرياضيات.-6

أن يكون قادرا عمى تشجيع تفاعل الطمبة االيجابي متصفا بروح االنسجام مع -7
دارة المدرسة.زم  الئو وا 

أن يتعمم المنيج الرياضي في التفكير )التحميل واالستنتاج والتسبيب( بشكل -8
 يضمن سالمة تطبيقو في تدريس الرياضيات.

 أن يتعمم منيج الرياضيات كمغة تصاغ بيا المسائل من اجل الحل األفضل.-9
 

 الُذاف الخبطخ 

خطط التنمية الوطنية في إعداد متخصصين في الرياضيات يسيمون في برامج و  -1
 التعميم العالي.

االرتقاء بالبحث العممي في مجال الرياضيات ودراسة المشاكل الرياضية  -2
واإلحصائية والقيام باألبحاث العممية إليجاد الحمول المناسبة ليا والمشاركة في 
المؤتمرات الوطنية والعالمية و البحث العممي والنشر في المجالت العممية 

 ة.المرموق
تحفيز الطمبة عمى االطالع بما يستجد في البحث العممي ووسائل التقنية وطرق  -3

 التعميم الذكية.
 تمبية احتياجات األقسام األخرى في الكمية والجامعة من المقررات الدراسية. -4
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تدريب الطمبة عمى استخدام مفردات لغة الرياضيات من رموز ومصطمحات وفيم  -5
العددي والجبري واليندسي، وكذلك فيم طبيعة البنى الرياضية خاصة النظام 

 الرياضيات كمنظومة متكاممة من المعرفة.

اكتساب الطمبة المقدرة عمى حل المشكالت الرياضية باستخدام أساليب التفكير  -6
 المختمفة ، وابتكار أساليب جديدة لحل مسائل الرياضيات. 

 مع إعداد تربوي .في مجال الرياضيات البحتة والتطبيقية  ينإعداد المتخصص -7

لمعمل بمجال التربية والتعميم لممرحمتين المتوسطة مؤىمين  ينتربوي مبةتخريج ط -8
 والثانوية والتعميم العالي.

تنمية المسيرة عمى تأدية واجبيم الوطني والمساىمة في  ينقادر  مبةتخريج ط -9
 .العممية

 .( دكتوراه –إلكمال دراساتيم العميا ) ماجستير  ينمؤىم مبةتخريج ط -11
عمى استخدام األسموب العممي  موتدريبي الطمبةتنمية القدرات اإلبتكارية لدى  -11

 في التفكير لمواجية المشكالت العامة والخاصة وعالجيا.
القيام بدور ايجابي في ميدان البحث العممي الذي يسيم في مجال التقدم  -12

 العممي.
قيادي في بناء من دور  لمقطرالنيوض بحركة التأليف واإلنتاج العممي لما  -13

 الحضارة اإلنسانية.
المساىمة في نقل جديد العموم الصرفة والتطبيقية وتقنياتيا إلى العربية من  -14

 خالل دفع عممية التعريب والتأليف والترجمة.
تقديم االستشارات العممية لمقطاعين الحكومي والخاص وتسخير الخبرات  -15

 العممية والفنية في ذلك.
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 ّ:ألالفظا ا
 الوغلظ الْطٌٖ ّفك هؼبٗ٘ش  لغن الشٗبض٘بدغ ّال

 NCATE ك٘خٗالهش ألػزوبد ثشاهظ اػذاد الوذسع٘ي

 
 

 الوؼ٘بس األّ:  الجشاهظ األكبدٗو٘خ الومذهخ

الخصائص والميارات التي  –االتجاه نحو المينة  –الميارات  –ويتعمق بالمعرفة      
يق المحتوى المعرفي بمادة البد أن يكتسبيا الطالب ) المدرس ( وبما يضمن تحق

 التدريس في التخصص.
 

 الوٌِبط الذساعٖ ّهمشسارَ
 

توئمة برامج القسم ومقرراتو الدراسيو مع الفمسفو العامو لمدولو وتحقيق رسالتو  -1
 واىدافو وحاجات الطمبو والمجتمع.

يقوم القسم بالتعريف الكامل بمكونات كل برنامج من حيث النظام المتبع ) فصمي  -2
 ي ، ساعات معتمده (، سنو 

يتاكد القسم من وضوح االدوار والمسؤليات المختمفو االجيزه المشاركو في تصميم  -3
 ومراجعة برامجو ومنيا ) مجمس القسم والمجان القطاعيو ... وغيرىا(

يحدد القسم المقررات الدراسيو ومتطمبات الحصول عمى الدرجو العمميو وفقا  -4
 .لممعايير واالنماط المعتمده فييا

يحفز القسم استخدام الشبكو العنكبوتيو ويحدد مواقع معيينيا لالستعانو بيا في فيم  -5
 المقررات الدراسيو

 يقارن مايدرس في كل مقرر بنظيره في الجامعات المتميزه . -6

 يضع القسم قائمو باسماء الكتب المعتمده كمصادر لكل مقرر دراسي. -7
تنمية التفكير العممي  جاالتقرره متحقق المناىج الدراسيو الميعمل القسم عمى ان  -8

 والتعمم الذاتي .
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تنمي المناىج الدراسيو المقرره روح الوالء واالنتماء لموطن يعمل القسم عمى ان  -9
 والقيم الدينيو.

في  الميةيتأكد القسم من ان مخرجات البرنامج متوافقو مع المعايير المحميو والع -11
 تعميميو والبرامج والمقررات والشيادات .التعميم العالي من خالل تقييم المخرجات ال

في تعمييم البرنامج الدراسي مالحظات واراء المختصين  القسم عىار ي -11
 ستفيدين .موال

 يتم مراجعة التخصصات والبرامج التي نفذىا القسم بصوره دوريو . -12
 خرج في نياية المرحمو الدرلسيو.تيكمف القسم الطمبو باعداد مشروع  -13
في  يو بين موضوعات التخصص والموضوعات العاموتوازن الخطط الدراس -14

 .المجتمع
يتضمن و تكاممو عن كل مقرر من المقررات الدراسيو ميمتمك القسم ممفات  -15

 بيانات مفصمو عنو.
يحتفظ القسم بممف خاص لكل مقرر ومتابعة مايجري عميو من تعديل او  -16

 خرى.وافترة  بينتحديث  
تاكد من الالتي تواكب تطورات العصر و  المتطوره يوفر القسم المناىج الدراسيو -17

المستمر ليا ويشمل ذلك برامج ومقررات ) البكالوريوس ، ن جودتيا والتحسي
 .الدكتوراه( ،الماجستير 

 
  الوْاد الذساع٘خ

 

 

 هغوْع الوْاد الذساع٘خ للوشؽلخ الوشؽلخ

 00 اىَشحيخ األٗىٚ

 9 اىَشحيخ اىخبّٞخ

 7 اىَشحيخ اىخبىخخ

 8 ثؼخاىَشحيخ اىشا
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 الوشؽلخ الّلٔ
 

 00 ػذد الوْاد ثبلوشؽلخ  

 5 ػذد الوْاد الؼلو٘خ  

 6 ػذد الوْاد الزشثْٗخ  

 

 
 

 لممرحمة االولى التربوية مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة 

عدد  مناقشة عممي نظري المادة
لغة   عدد الوحدات الساعات

 التدريس
 التفاضل والتكامل

Calculus 
 االنكميزية تخصصية 1 1 9  1

 أسس الرياضيات
Foundation of Mathematics 

 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9

 الجبر الخطي
Linear Algebra 

 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9

 مقدمة في عمم الحاسبات
Introduction in Computers 

Science 

 العربية مساعدة 4 1  9 3

 لنظريةاالفيزياء 
Physics Theory 

 العربية مساعدة 4 9   9
 التربوي عمم النفس 

 
 عربيةال تربوية 4 9   9

 والديمقراطية  حقوق اإلنسان
Human Rights 

 العربية تربوية 9 3   3
 المغة العربية

Arabic Language 
 العربية  4 9   9

 أسس تربية
Foundation Education 

 العربية تربوية 4 9   9
 االنكميزية  9 3   3 المغة االنكميزية 

   مستوفي  3  3  التربية الرياضية 
   44 91 9 1 31 المجموع
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 الوشؽلخ الضبً٘خ

 
 9 ػذد الوْاد ثبلوشؽلخ  

 6 ػذد الوْاد الؼلو٘خ  

 3 ػذد الوْاد الزشثْٗخ  

  

 
 

 لممرحمة الثانية مخطط يوضح نسبة دروس االختصاص والدروس التربوية
 

عدد  مناقشة عممي نظري المادة
 الساعات

عدد 
لغة   الوحدات

 التدريس
 المتقدم التفاضل والتكامل

Advanced Calculus 
 االنكميزية تخصصية 1 1 9  1

 المعادالت التفاضمية االعتيادية
Ordinary Differential 

Equations 

 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9

 نظرية الزمر 
Group Theory 

 االنكميزية تخصصية 1 1 3  9
 نظم البديهيات والهندسة

Axiom and Geometry Systems 
 العربية تخصصية 1 1 3  9

 اسس البحث العممي
 

 العربية مساعدة 4 9   9
 عمم الحاسبات المتقدم

Advanced Computers Science 
 االنكميزية مساعدة 4 1  9 3

 عمم نفس النمو
 

 العربية تربوية 4 9   9
 إدارة تربوية والتعميم الثانوي 

 
 العربية تربوية 4 9   9

 يزيةاالنكم  9 3   3 المغة االنكميزية 
   49 91 9 9 31 المجموع
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 الوشؽلخ الضبلضخ

 
 7 ػذد الوْاد ثبلوشؽلخ  

 5 ػذد الوْاد الؼلو٘خ  

 2 ػذد الوْاد الزشثْٗخ  

 

 
 
 

 
 

 ة الثالثةلممرحم مخطط يوضح نسبة دروس االختصاص والدروس التربوية
 

عدد  مناقشة عممي نظري المادة
 الساعات

عدد 
 الوحدات

لغة  
 التدريس

 الرياضي التحميل
Mathematical Analysis 

 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9
 اإلحصاء واالحتمالية

Statistics and Probability 
 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9

 المعادالت التفاضمية الجزئية
Partial Differential Equations 

 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9
 جبر الحمقات

Rings Theory 
 االنكميزية خصصيةت 9 4 9  9

 التحميل العددي
Numerical Analysis 

 االنكميزية تخصصية 9 4  9 9
 مناهج وطرائق التدريس

 
 العربية تربوية 4 9   9

 اإلرشاد والصحة النفسية
 

 العربية تربوية 4 9   9
   11 94 1 9 34 المجموع
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 الوشؽلخ الشاثؼخ

 
 8 ػذد الوْاد ثبلوشؽلخ  

 6 ػذد الوْاد الؼلو٘خ  

 2 ػذد الوْاد الزشثْٗخ  

 

 

 
 

 لممرحمة الرابعة مخطط يوضح نسبة دروس االختصاص والدروس التربوية

عدد  مناقشة عممي نظري المادة
 الساعات

عدد 
لغة   الوحدات

 التدريس
 التبولوجيا العامة

General Topology 
 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9

 التحميل العقدي
Complex Analysis 

 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9
 اإلحصاء الرياضي

Mathematical Statistics 
 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9

 مشروع البحث
Project of Graduate 

  تخصصية 9 9 9  
)تطبيقات الجبر  1اختياري 
 الخطي(

 

9  9 4 9 
 تخصصية

 االنكميزية

 )تحميل دالي ( 2اختياري 
 

 يةاالنكميز  تخصصية 9 4 9  9
 القياس والتقويم

 
 العربية تربوية 4 9   9

 التربية العممبة 
 

 العربية  4 1  9 3
   41 91 39 9 31 المجموع
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  الزمْٗن ّالهزؾبًبد  الوؼ٘بس الضبًٖ

 

ٗمٞفٞخ أتجبع ّظبً تقَٜ٘ٝ ىيطيجخ  ٗٝتضَِ ّظبً اىتقٌ٘ٝ ٗاالٍتحبّبد فٜ اىقغٌ     

ٗاىَغت٘ٝبد اىذساعٞخ ٗ جٞؼخ االختجبساد ٗاىَقبٝٞظ ٗاالٍتحبّبد ٗ جٞؼخ ٕزٓ 

اىقٞبعبد ٗاالعئيخ اىَقذٍخ مزىل اىَؼيٍ٘بد اىضشٗسٝخ ػِ اىطيجخ ٍٗذٙ اعتٞؼبثٌٖ 

ىيَبدح اىؼيَٞخ ٗىيتخقـ ٍٗذٙ تإٔيٌٖ ىَضاٗىخ اىَْٖخ ػيٚ اى٘اقغ ثؼذ اىتخشد 

 شف ػيٚ اىتغزٝخ اىشارؼخ ىَغت٘ٙ اىجشاٍذ اىَقذٍخ ىتحغِٞ االداء ٍغتقجالً.ٗاىتؼ

 
  رم٘٘ن أداء الطلجخ

 

ٝتٌ تقٌٞٞ اداء اىطيجخ فٜ مو ٍبدح ٍِ قجو ػض٘ ٕٞئخ اىتذسٝظ ٗتختيف ػذد ٗاّ٘اع  -2

اىَٖبً ٗفقب ىَب ٕ٘ االّغت ىٖزا اىَ٘ض٘ع . ٕزٓ اىَٖبً ٕٜ ػٍَ٘ب ٍضٝذ ٍِ 

 د ٗاى٘ارجبد اىجٞتٞخ. االٍتحبّبد ٗاالختجبسا

 ٍغ ٍحت٘ٙ اىَقشساد اىَؼئْ ىٌٖ . طيجختت٘اءً اعبىٞت تقٌ٘ٝ اى -1

 .طيجخىىذٙ اىَؼشفٔ ٍغت٘ٙ اتقٞظ االٍتحبّبد اىَختيفٔ  -3

 ٍتْ٘ػٔ ٗالتقتقش ػيٚ االختجبساد اىتزشٝجٞٔ. طيجختقٌ٘ٝ اى أعبىٞت -4

 . طيجخ شائ  اىتقٌ٘ٝ اىَتجؼٔ تت٘اف  ٍغ ٍحت٘ٙ اىَقشساد اىَؼئْ ىي -5

 .طيجخفٜ ٍ٘اػٞذ ٍؼئْ ٍْٗبعجٔ ىي االٍتحبّبدتؼيِ رذاٗه  -6

 . اٍتحبّبد  يجخ اىذساعبطيجخرذاٗه االٍتحبّبد تتْبعت ٍغ احتٞبربد ٗسغجبد اى -7

 تؼيِ ّتبئذ االٍتحبّبد فٜ اىَ٘اػجذ اىَْبعجٔ دُٗ تبخٞش. - -8

 ح٘ه ّتبئذ اىتقٌ٘ٝ. طيجخىي سارؼخت٘رذ تغزٝٔ  -9

 .طيجخٗاتخبر ارشاءاد تقحٞحٞٔ فٜ ض٘ء ّتبئذ اىٝتٌ ٍشارؼخ اىتغزٝٔ اىشارؼٔ   -20

ٍِ ّتبئذ  طيجخت٘رذ اىٞٔ ٍؼئْ ٍٗطجقٔ ىيتؼبٍو ٍغ ؽنبٗٛ ٗتظيَبد اى  -22

 اىالٍتحبّبد.

 ٝؼتَذ اىقغٌ  شائ  اىتقٌ٘ٝ اىَختيفٔ ىيَغزيِٞ فٜ اىذساعبد اىؼيٞب.  -21

اىؼيٞب ٍغ ٍحت٘ٙ اىَقشساد  االٗىٞخ ٗ تت٘اف  اٍتحبّبد  يجخ اىذساعبد  -23

 ساعٞٔ.اىذ
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 الوؼ٘بس الضبلش الخجشاد الو٘ذاً٘خ هغ الوإعغبد األخشٓ
 

ٝتؼي  ثبىخجشاد ٗاىََبسعبد اىؼَيٞخ اىتٜ ٝقذٍٖب اىقغٌ ٗثبىتؼبُٗ ٍغ اىَإعغبد      

االخشٙ ٗاىَزتَغ اىَحٞط ىتإٔٞو اىطيجخ ػيَٞبً ٗػَيٞبً الرو تَْٞخ ٍؼبسفٌٖ ٗخجشاتٌٖ 

ذ االٕذاف اىَتؼيقخ ثبىتذسٝت اىَٞذاّٜ ٍٖٗبً ٗاتزبٕبتٌٖ اىَْٖٞخ ٗرىل ػِ  شٝ  تحذٝ

اىَتَخيخ ثبىتؼبُٗ ٍغ اىَذاسط اىخبّ٘ٝخ ٗآىٞخ اىتطجٞ   ٗأدٗاس اىطيجخ فٜ ٕزا اىتذسٝت

اىَذسعٜ اىَٞذاّٜ ىيطيجخ ٗمزىل آىٞبد اىتؼبُٗ ٍغ اىَإعغبد ٗاىذٗائش اىؼيَٞخ 

 .ٗاىتشث٘ٝخ االخشٙ ٗثَب ٝخذً اىطيجخ ٗاىَزتَغ اىَحٞط

 

 

 الكل٘خ الوؼٌ٘خ ثخذهخ الوغزوغ هشاكض 
 

 ٗحذح اىتؼيٌٞ اىَغتَش )اختجبس فالحٞخ اىتذسٝظ( -2

 

 ( ًٝ٘.45اىَذسعٜ اىَٞذاّٜ ىطيجخ اىَشحيخ اىشاثؼخ )اىتطجٞ   -1

 

 تطجٞقبد االعتجبّبد اىَؼذح ٍِ قجو اىنيٞخ -3

  استبانات آراء الخريجين - أ

 استبانة أرباب العمل والجهات المستفيدة.  - ب

 عة االمتحانات بالقسماستبانة مراج -جـ 

 

 اىَختجش اىخذٍٜ اىَشمضٛ ىطيجخ اىذساعبد اىؼيٞب ٗاىجبحخِٞ. -4
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 الزٌْع الوؼ٘بس الشاثغ  
 

ويقصد بو أن يراعى التنوع في تصميم وتنفيذ وتقويم البرامج الدراسية والخبرات     
وكذلك التنوع في التعميمية وبما يتماشى مع تنوع بين الطمبة المقبولين وأتجاىاتيم 

نحو المينة عند التخرج ، ومدى وجود تنوع في المواد التي تقدم ليم في  توجياتيم
سنوات الدراسة مما يساعدىم عمى طمب المعرفة والميارة وتكوين االتجاىات االيجابية 

 نحو المينة.
 

 خز٘بس الومشساد الذساع٘خئأّل ً   

مقرر الالزمة والتي يجب أن يدرسيا ويتم ذلك باختيار عناصر ووحدات ال        
نمائيا إلى بعضيا  الطالب ومن ثم تجميع ىذه الموضوعات حسب تقاربيا وترابطيا وا 

عطاء ىذه الموضوعات الوزن  ًا،بعض ومن ثم الوصول إلى العنوان المناسب لممقرر وا 
المالئم من حيث عدد الساعات المعتمدة وساعات االتصال ومدى الحاجة إلى 

لعممي والموضوعات المعرفية التي يجب أن يعرفيا الطالب بعد تخرجو ساعات ا
 وتحديد المراجع العممية الحديثة التي تضم الموضوعات التي تم تحديدىا.

وىذه الطريقة تعطينا ضمانا بأن اختيار المقرر لم يكن بناًء عمى أفضمية ولمعان اسم 
وىكذا نكون قد حصمنا عمى  .المقرر بل من أجل المحتوى المعرفي الذي تم تحديده

توازن يحفظ لنا التناسب بين أىداف ومدخالت البرنامج األكاديمي وبين المخرجات 
المقررات  ىونكون قد تأكدنا من عدم وجود أي تشابو أو تكرار في محتو  ،)الطالب(

 الموجودة في ىذه الخطة.
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 لتي تؤخذ بعين االعتباروان القسم يراعي بعض النقاط المتعمقة باختيار المقررات وا

 وهي:
 
تحديد المحتوى الدراسي الذي يمكن أن يدرس فيو ىذا و و أىدافو  سم المقررا-1

 المقرر في ضوء التوزيع الشامل والمتوازن لممقررات في البرنامج.
وعدد ساعات العممي التي  النظريتحديد عدد الساعات المعتمدة وعدد ساعات ا-2

 .كاديمياتتناسب وحجم المقررات عمميا وأ

تحديد آلية قياس وتقويم أداء الطالب في و تحديد مخرجات وميارات التعمم لممقرر، -3
المقرر )يفضل التقويم المستمر والمعتمد ليس فقط عمى المستويات الدنيا في 
التفكير مثل الحفظ واالستذكار ولكن يتناول الطرق الحديثة في التقييم وىي 

ذلك من طرق غير لستنباط والتطبيق وما المستويات العميا في التفكير كاال
 تقميدية(.

تحديد مرجع عممي متميز يكفل لمطالب وصولو ألحدث المعمومات المعرفية في -4
تحديد الكتب المرجعية التي يمكن أن يستعين بيا الطالب وأستاذ و ىذا التخصص، 

 .المقرر كل عمى حدة
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 الطلجخصبً٘ب ً  

 

 طلجخ الذساعبد األّل٘خ - أ

 

كمية التربية لمعموم الصرفة ابن  / يتم القبول في برنامج البكالوريوس في قسم الرياضيات     
 التالية :  والشروط بعد تمبية المتطمباتالهيثم 

 و ما يعادليا .أشيادة الثانوية العراقية ال لمطالب ان يكون حاصالً  عمىينبغي  -1

من قبل وزارة التعميم العالي والبحث  عدةالم القبول المركزي قناة من خالل الطمبة ان يتم قبول -2
 العممي .

عمى اقسام الكمية بما في ذلك قسم الرياضيات في السنوات الثالثة الماضية   طمبةيتم توزيع ال -3
 طالبا. 311

 من معاىد المعممين لمقبول في الدراسة الصباحية . طمبةكما شممت خطة قبول ال -4

 .من قبل لجنة مختصةالقسم  داخل الشخصية لمطمبة مقابمةاليتم اجراء  -5

الغير مقبولين عن طريق القبول  طمبةفيما يخص الدراسة المسائية  فقد شممت خطة القبول ال -6
المركزي والموظفين من كافة دوائر الدولة ومن لديو الرغبة في اكمال تعميمو عن طريق 

 .في ذلكاستمارة  يتم توزيعيا من قبل الكمية مع مراعاة المعدل 

 

 

 طبلت ّ طبلجخ 848 طلجخ فٖ المغن ػذد ال
 

 الذساعخ الظجبؽ٘خ 
 

 الوشؽلخ

ػذد الوشبسك٘ي فٖ 

ٗي األّ: ّالضبًٖ الذّس

  ّالذّس الزكو٘لٖ
 الؼذد الكلٖ  الوغبصٗي

 اًبس ركْس

 095 ال ٝ٘رذ 67 028 الّلٔ

 054 ال ٝ٘رذ  55 99 الضبً٘خ

 040 الٝ٘رذ 68 73 الضبلضخ

 97 ال ٝ٘رذ  55 42 الشاثؼخ

 587  245 342 الوغوْع
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 الذساعخ الوغبئ٘خ
 

 الوشؽلخ

ػذد الوشبسك٘ي فٖ 

ٗي األّ: ّالضبًٖ الذّس

 ّالذّس الزكو٘لٖ
 الؼذد الكلٖ  الوغبصٗي

 اًبس ركْس

 60 الٝ٘رذ 27 34 الّلٔ

 50 الٝ٘رذ 22 29 الضبً٘خ

 66 الٝ٘رذ 47 26 الضبلضخ

 83 0 47 42 الشاثؼخ

 262 0 037 030 الوغوْع
 

 

 ػذد الطلجخ الوٌغؾج٘ي ّعجت الًغؾبة
 

 الغٌخ

ػذد الطلجخ 

 اعجبة الًغؾبة الوٌغؾج٘ي

 هغبئٖ طجبؽٖ 

1028/1029 

 ّقو اىٚ ميٞبد اخشٙ  0 8

 سع٘ة ثبىغٞبة  2 03

 تشقِٞ قٞذ ثْبءاً ػيٚ  يجٔ  7 26

 سع٘ة ثبىغؼ  0 /

 تبرٞو  0 40

 ٞبة تشقِٞ قٞذ ىشع٘ثٔ ثبىغ 38 38
 تشقِٞ قٞذ ثؼذ االٍتحبّبد 20 05 

 

 

 ()طجبؽٖ الومجْل٘ي لألػْام الذساع٘خ الخوغخ الوبض٘خ ػذد طلجخ الذساعبد األّل٘خ

 الراسبين طلبةعدد ال الخريجين طلبةعدد ال طلبةعدد ال السنة

1024 / 1025 241 236 22 

1025  /1026 232 213 8 

1026 / 1021 204 17 15 

1021  /1028 234 227 25 

1028  /1027 71 87 8 
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 هغبئٖ() لألػْام الذساع٘خ الخوغخ الوبض٘خالومجْل٘ي ػذد طلجخ الذساعبد األّل٘خ 

 الراسبين طلبةعدد ال الخريجين طلبةعدد ال طلبةعدد ال السنة

1024 / 1025 12 54 21 

1025  /1026 200 85 25 

1026 / 1021 50 13 11 

1021  /1028 55 44 22 

1028  /1027 81 13 7 

 

 

 

 طلجخى الّاػزوبدُب فٖ ثشًبهظ شإ ػلٔ المغنؼوا أُن الومبٗ٘ظ الزٖ ٗ
 

 .طمبةيعتمد القسم معايير عاليو الجوده في انتقاء ال  -1
 في الدراسات االوليو وفقا لمخطو المقرره. طمبةيحرص القسم عمى قبول اعداد ال  -2
 لدراسات العايا وفقا لمخطو .في ا طمبةيحرص القسم عمى قبول اعداد ال  -3
 لمتاكد من استعدادىم العمميو والذىنيو. طمبةيعتمد القسم اختبارات ال  -4
المقبولين فب برنامج تخصصي بما يتالئم وطبيعة البرنامج  طمبةيحدد القسم اعداد ال  -5

 واالمكانات المتوفره.
 .طمبةيطبق القسم تعميمات الجزاءات السموكيو عمى ال  -6
 لمعمومات الخاصو بالطمبو ودرجاتيم في الحاسوب االلي .يتم تخزين ا  -7

 توفير في القسم قاعو متكاممو  لمعرض.  -8
 يتوفر موقع لمقسم عمى شبكة االنترنيت.  -9
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 طلجخ الذساعبد الؼل٘ب - ة
 

يتم القبول في الدراسات بكمية التربية لمعموم الصرفة / قسم الرياضيات من خالل القبول      
 ضوابط لمقبول بالدراسات العميا.المركزي وفق ال

 .9134/  9131تم إعادة فتح القبول لدراسة الدكتوراه بالقسم لمعام الدراسي 

 

 

 ػذد طلجخ الذساعبد الؼل٘ب )هبعغز٘ش( 
 

 طلبةعدد ال السنة
 طلبةعدد ال

 الخريجين
 مالحظات

1025  /1026 23 20 
 طلبة تطبيقي(  1طلبة صرفة /  6)

 ترقين قيد 2

 انسحاب 2مؤجل، 2 20 21 1021/  1026

1021  /1028 28 21 
 طالب تطبيقية (   22طالب صرفة /  21)

 تطبيقية (   1صرفة /  3ترقين قيد ) 

1028  /1027 
 رياضيات 26

 طرائق تدريس 23
24 
23 

 طالب رياضيات 1ترقين قيد 

 

 
  ػذد طلجخ الذساعبد الؼل٘ب )دكزْساٍ(

 

 طلبةعدد ال السنة
 طلبةعدد ال

 لخريجينا
 مالحظات

1024  /1025 4 / / 

 ترقين قيد بالغياب 2تاجيل /  1 / 5 1026/  1025

 7ترقين قيد ،المتبقي  1 / 22 1021/  1026

1021  /1028 6 8  

1028  /1027 
 رياضيات 1

 طرائق تدريس 6
4 
6 

 طالب رياضيات 3ترقين قيد 
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 الوبعغز٘ش

 ( 19) و رسالة ( )تحضيرية  رياضيات جستيرالما دراسة عدد الوحدات الكمي في
في الفصل  و (39في الفصل االول )وتقسم  (91عدد الوحدات الكمي في السنة التحضيرية )

 (39الثاني )
 (1لماجستير )ارسالة لعدد الوحدات 

 

 الوْاد الذساع٘خ للفظا األّ: )سٗبض٘بد(

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 Mathematical Analysis 3 3                رؾل٘ا سٗبضٖ

 Numerical Analysis 3 3                          رؾل٘ا ػذدٕ

 Mathematical statistics 3 3            لشٗبضٖااإلؽظبء 

 Modules Theory 3 3                        الوْدْٗلد ًظشٗخ

 Teaching Methods 2 2                         طشائك رذسٗظ

 English  Language 2 2                           لغخ اًكل٘ضٗخ

 طشائك كزبثخ الجؾش الؼلوٖ

 Methods for writing scientific research 
 ٍغت٘فٜ 0

 

            

               

 
 ستير رياضياتلمفصل االول لطمبة ماج التربوية لمواداالختصاص وا موادمخطط يوضح نسبة 
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 )سٗبض٘بد( الوْاد الذساع٘خ للفظا الضبًٖ

 

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 Functional Analysis 1 1                    رؾل٘ا دالٖ

 General Topology 1 1                    رجْلْع٘ب ػبهخ 

 هؼبدلد رفبضل٘خ ّركبهل٘خ

Differential and Integral Equations 
3 3 

Bck- الغجشا                              BCK  Algebra 1 1 

 Seminar 2 2                                                 وٌبس٘ع

 Educational Psychology 1 1            ػلن الٌفظ الزشثْٕ

 
 

 

            

               

 
 رياضيات لمفصل الثاني لطمبة ماجستير التربوية موادختصاص والاال موادمخطط يوضح نسبة 
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 ( 19) و رسالة ( )تحضيرية  طرائق الماجستير دراسة عدد الوحدات الكمي في
في الفصل  و (31في الفصل االول )وتقسم  (91عدد الوحدات الكمي في السنة التحضيرية )

 (31الثاني )
 (1لماجستير )ارسالة لعدد الوحدات 

 
 الوْاد الذساع٘خ للفظا األّ: )طشائك(

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 English language 2 2                            اىيغخ االّنيٞضٝخ

 ٍْبٕذ دساعٞخ )اػذادٕب ٗتْفٞزٕب (

Curriculum (preparation and implementation) 
2 2 

 ىتؼيٌ ٗاىتؼيٌٞتنْ٘ى٘رٞب ا

Learning and teaching technology 
2 2 

  شائ  تذسٝظ اىشٝبضٞبد

Methods of teaching mathematics 
3 3 

 Research methods 2 2                                 ٍْبٕذ اىجحج

 Educational psychology 2 2              ػيٌ اىْفظ اىتشث٘ٛ

 عتذالىٜاالحقبء اى٘ففٜ ٗاال

 Descriptive  and deductive statistics 
2 2 

 

            

                 

 
 ثانوية لمفصل االول لطمبة ماجستير طرائقال مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة 
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 )طشائك( الوْاد الذساع٘خ للفظا الضبًٖ

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 ٜ تذسٝظ اىشٝبضٞبداتزبٕبد حذٝخخ ف

Modern trends in teaching mathematics 
3 3 

 تط٘ٝش اىَْبٕذ اىذساعٞخ

Curriculum development 
3 3 

 اختجبساد ٍٗقبٝٞظ تشث٘ٝخ

   Educational test and measurement 
  

 ّظشٝبد اىتؼيٌ ٗاىتؼيٌٞ

Theories of learning and teaching 
  

 بددسط اختقبؿ فٜ اىشٝبضٞ

Specialize subject in mathematics 
  

 Semina  2 2                                              اىحيقخ اىذساعٞخ

 

            

                 

 
 ثانوية لمفصل الثاني لطمبة ماجستير طرائقال مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة 
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 الذكزْساٍ

 ( 91) و اطروحة ( )تحضيرية  دكتوراه رياضياتدراسة  ي فيعدد الوحدات الكم
في الفصل  و (39في الفصل االول )وتقسم  (91عدد الوحدات الكمي في السنة التحضيرية )

 (39الثاني )
 (19) هطروحة الدكتوراالعدد الوحدات 

 
 الوْاد الذساع٘خ للفظا األّ: )سٗبض٘بد(

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 دالْؽذا

 Functional Analysis  3 3                        رؾل٘ا دالٖ

 Modules Theory 3 3                        الوْدْٗلد ًظشٗخ

 Differential Equations 3 3              هؼبدلد رفبضل٘خ

 Multivariate Analysis 3 3       رؾل٘ا هزؼذد الوزغ٘شاد

 Teaching Methods 2 2                         طشائك رذسٗظ

 English  Language 2 2                           لغخ اًكل٘ضٗخ

 طشائك كزبثخ الجؾش الؼلوٖ

 Methods for writing scientific research 
 ٍغت٘فٜ 0

 

            

               

 
 صل االول لطمبة دكتوراه رياضياتلمف التربوية لمواداالختصاص وا موادمخطط يوضح نسبة 
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 )رياضيات( املواد الدراسية للفصل الثاني

 

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 Convex Analysis 3 3                          رؾل٘ا هؾذة

  الغجش الخطٖ الوزمذم

 Advanced Linear Algebra 
1 1 

 هؼبدلد رفبضل٘خ ّركبهل٘خ

Differential and Integral Equations 
1 1 

 Homological Algebra 1 1           الغجش الِوْلْعٖ

 Seminar 2 2                                                 وٌبس٘ع

 Theories of learning 1 1                   ًظشٗبد الزؼلن

 

 

            

               

 
 رياضيات دكتوراهلمفصل الثاني لطمبة  التربوية مواداالختصاص وال موادبة مخطط يوضح نس
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 ( 91) و اطروحة ( )تحضيرية  طرائقدكتوراه دراسة  عدد الوحدات الكمي في
في الفصل  و (32في الفصل االول )وتقسم  (14عدد الوحدات الكمي في السنة التحضيرية )

 (31الثاني )
 (99) هوراطروحة الدكتالعدد الوحدات 

 
 الوْاد الذساع٘خ للفظا األّ: )طشائك(

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 تصاميم ونماذج تعليمية

Instructional designs and models 
3 3 

 English Language 2 2                                     لغخ اًكل٘ضٗخ

 Non parametric statistics 3 3االحصاء الالمعلمي         

 Research design 3 3                          تصميم البحوث

 متقدم –نظريات التعلم والتعليم 

Advanced theories of learning and teaching 
3 3 

 متقدم –طرائق تدريس الرياضيات 

Advanced methods of teaching mathematics 
3 3 

 Philosophy of sciences 2 2                    فلسفة العلوم

 

            

                 

 
 ثانوية لمفصل االول لطمبة دكتوراه طرائقال مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة 

 



 1029-1028                                           لغن الشٗبض٘بد                                  رمشٗش الزم٘٘ن الزارٖ 

34 
 

 )طشائك( الوْاد الذساع٘خ للفظا الضبًٖ

 

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 ٞبداتزبٕبد ٍؼبفشح فٜ تذسٝظ اىشٝبض

Contemporary  trends in teaching mathematics 
3 3 

 دساعبد ٍقبسّخ فٜ اىَْٖذ

Comparative studies in curriculum 
3 3 

 ّظشٝبد اىَْٖذ َّٗبرد ثْبئٔ

Curriculum Theories and models construction 
3 3 

 ٍتقذً -تنْ٘ى٘رٞب اىتؼيٌ ٗاىتؼيٌٞ

Advanced learning and teaching technology 
3 3 

 دسط اختقبؿ فٜ اىشٝبضٞبد

Specialize subject in mathematics 
1 1 

 Semina  2 2                                                    اىحيقخ اىذساعٞخ

 

            

               

 
 الدكتوراه طرائق ثانوية لمفصل الثاني لطمبةال مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة 
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 الزٌو٘خ الوٌِ٘خ لػضبء ُ٘ئخ الزذسٗظ  الوؼ٘بس الخبهظ 
 
أدائيم ونموىم الميني في اعضاء ىيئة التدريس  التي البد ان يتصف بيا مؤىالتالوىو      

قدرة عالية لمممارسات المينية والخبرة في التدريس  في ومدى تمتعيم بمؤىالت عممية كافية تجعميم
يم بكفاءة ومدى تعاونيم مع الزمالء األخرين ، تدرة عمى التقويم الذاتي ليم وتقويم طمبوكذلك الق

 وأن المؤسسة لدييا معيار محدد ومستمر لقياس اداء التدريسين وبما يضمن نموىم الميني.

 

 رذسٗغٖ 70   ي فٖ المغنػذد الزذسٗغ٘٘
 

 40هبعغز٘ش /       37ساٍ / دكزْ                                                   
 

 

 ُ٘كل٘خ أعبرزح لغن الشٗبض٘بد
 

 

 العن الشثبػٖ ّاللمت د
الخزظبص 

 الذل٘ك

اللمت 

 الؼلوٖ
 الشِبدح

الكل٘خ ّالغبهؼخ 

 الوبًؾخ  للشِبدح

الذّلخ 

الوبًؾخ 

 للشِبدح

عٌخ 

الؾظْ: 

ػلٔ 

 الشِبدح

2 
لؤ ًبعٖ هؾوذ رْف٘ك 

 ػجذ الغٌٖ الظ٘ذلٖ

سٗبض٘بد 

رطج٘م٘خ 

جكبد ش

 ؽبعْث٘خ

 دكزْساٍ اعزبر

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1004 الؼشاق

 ؽبصم عل٘وبى ًبطش 1
فلغفخ 

 هؼبطشح
 دكزْساٍ اعزبر

الداة / عبهؼخ كل٘خ 

 ثغذاد
 2995 الؼشاق

 ًبعٖ هؾوْد ًبعٖ 3
ػلن الٌفظ 

 الؼبم
 دكزْساٍ اعزبر

الداة / الغبهؼخ كل٘خ 

 خالوغزٌظشٗ
 2998 الؼشاق

4 
عوب: ؽو٘ذ لبعن ػجذ 

 الؾغي الزُجٖ
 دكزْساٍ اعزبر ػلن الٌفظ

الداة / الغبهؼخ كل٘خ 

 الوغزٌظشٗخ
 2999 الؼشاق

5 
ػجبط ًغن علوبى صٗذاى 

 الغجْسٕ

الؽظبء 

 الشٗبضٖ
 هبعغز٘ش اعزبر

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 2995 الؼشاق

6 
ى ػجذ هؾغي علْٓ علوب

 الجٌذٕ

رؾل٘ا دالٖ / 

ًظشٗخ الٌمطخ 

 الظبهذح

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1003 الؼشاق

7 
ؽبصم هٌظْس كْسك٘ظ 

 هٌظْس ػشثْ

الؽظبء 

 الشٗبضٖ

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

الداسح ّاللزظبد كل٘خ 

 / عبهؼخ ثغذاد
 1006 الؼشاق

 الِبم عجبس فبسط 8

طشائك 

رذسٗظ 

 الشٗبض٘بد

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1001 الؼشاق
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9 
ثضٌ٘خ ًغبد شِبة اؽوذ 

 الكشّٕ

عجش 

 الوْدْٗلد

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1004 الؼشاق

20 
ؽبرن ٗؾٖ خلف ؽغ٘ي 

 الظبلؾٖ
 عجش

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1007 الؼشاق

22 
فبطوخ ف٘ظا كشٗن اثشاُ٘ن 

 الؼغكشٕ
 عجش

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ
 1025 هظش

 سٗبض٘بد ؽغي كبها سعي 21
اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1009 الؼشاق

23 
سشب ًبطش هغ٘ذ هؾوذ 

 الولَ

رجْلْع٘ب 

 ػبهخ

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ
 1025 هظش

24 
ً٘شاى طجبػ عبعن هؾوْد 

 الؼبهشٕ 

سٗبض٘بد 

رطج٘م٘خ / 

 عجش رطج٘مٖ

اعزبر 

 هغبػذ
  دكزْساٍ

/ الغبهؼخ  ؼلْمكل٘خ ال

 الوغزٌظشٗخ
 1029 الؼشاق

 ثبعن هؾوذ عبعن 25

طشائك 

رذسٗظ 

 الشٗبض٘بد

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1020 الؼشاق

26 
هِب ػجذ الغجبس هؾوذ 

 شكشالخفبعٖ

هؾبكبح 

ػذدٗخ 

للوؼبدلد 

 الزفبضل٘خ 

اعزبر 

 هغبػذ
 1028 هبل٘ضٗب خ هالٗب عبهؼ دكزْساٍ

27 
هغ٘ذ اؽوذ ّلٖ هكٖ 

 الغْاسٕ

الزؾل٘ا 

 الؼذدٕ

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

كل٘خ الٌِذعخ ّالزظو٘ن 

 / عبهؼخ ثشًّ٘ا
 1021 ثشٗطبً٘ب

28 
ْٗعف ٗؼكْة ْٗعف 

 هؾوذ ال٘ؼمْثٖ

الزجْلْع٘ب 

 ّرطج٘مبرِب

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ
 1024 هظش

29 
ٌٗخ ؽغ٘ي هؼ٘جذ ؽوذ ص

 الخفبؽٖ 
 رؾل٘ا دالٖ

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1028 الؼشاق

10 
ه٘غْى ػجذ ُبها صٗذاى 

 الكؼجٖ
 الغجش الوغشد

اعزبر 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1001 الؼشاق

12 

اٗوبى ػجذ اللط٘ف ػجذ 

الشصاق ػجذ الْاُت 

 الؼج٘ذٕ

هؼبدلد 

رفبضل٘خ 

 رطج٘م٘خ

اعزبر 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1006 الؼشاق

11 
ف٘ظا شال: ػجبط ثكش 

 الوِذإّ

ػلْم عبع٘خ 

ػاللبد /

 دّل٘خ

اعزبر 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

الوؼِذ الؼبلٖ للذساعبد 

لغ٘بع٘خ ّالذّل٘خ / ا

 الغبهؼخ الوغزٌظشٗخ

 1001 الؼشاق

13 
الء هبعذ ؽوذ فل٘ؼ 

 الؾ٘ذسٕ

الؽظبء 

 الشٗبضٖ

اعزبر 

 هغبػذ 
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1008 الؼشاق

14 
عٌبى ُبرف ػجذ الوغ٘ذ 

 ّادٕ الم٘غٖ

سٗبض٘بد 

/هؼبدرطج٘م٘خ

 لد رفبضل٘خ

 اعزبر

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1001 الؼشاق

15 
طجب ًبطش هغ٘ذ هؾوذ 

 الولَ
 دكزْساٍ هذسط أهضل٘خ

لغن ركٌلْع٘ب 

الوؼلْهبد ّالشٗبض٘بد 

/ عبهؼخ عٌْة 

 اعزشال٘ب

 1023 اعزشال٘ب
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16 
ّفبء سؽ٘ن ؽغ٘ي هطشّد 

 الجذٗشٕ
 دكزْساٍ هذسط عجش رطج٘مٖ

ل٘خ الؼلْم ّالطت / ك

 كٌِبمشعبهؼخ ث
 1024 ثشٗطبً٘ب

17 
ش٘وبء علوبى ػجذ هؾغي 

 الجٌذٕ 

عجش رطج٘مٖ/  

 ًظشٗخ روض٘ا
  دكزْساٍ هذسط

/الغبهؼخ الؼلْم كل٘خ

 الوغزٌظشٗخ 
 1027 الؼشاق

18 
اؽوذ ئثشاُ٘ن ًبطش هؾغي 

 الٌبطشٕ 

رجْلْع٘ب 

 ػبهَ
 دكزْساٍ هذسط

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ
 1025 شهظ

19 
سًب ثِغذ ئعوبػ٘ا هِذٕ 

 الخضسؽٖ

رجْلْع٘ب 

 ػبهخ
 دكزْساٍ هذسط

كلجخ الؼلْم/عبهؼخ ػ٘ي 

 شوظ 
 1026 هظش 

30 
اٗوبى هؾوذ ًؼوخ ػلٖ اثْ 

 سغ٘ف 

فلغفخ فٖ 

الشٗبض٘بد 

 الزطج٘م٘خ 

 دكزْساٍ هذسط

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1028 الؼشاق

32 
فبئك هؾوذ عجبسٍ ًبدٗخ 

 ؽْاس 

رجْلْع٘ب 

 عجشٗخ
 دكزْساٍ هذسط

عبهؼخ ثْرشا هبل٘ضٗب 

UPM 
 1028 هبل٘ضٗب

31 
ُذٓ ؽوْدٕ ػوشاى 

 هِذٕ الطبئٖ

الوؼبدلد 

 الزكبهل٘خ
 1029 فشًغب ً٘ظعبهؼخ  دكزْساٍ هذسط

33 
هٖ هؾوذ ُال: عشؽبى 

 الؼم٘لٖ

ًظن 

 دٌٗبه٘ك٘خ
 دكزْساح هذسط

الؾبعْة  كل٘خ ػلْم

/ عبهؼخ  ٘بدّالشٗبض

 الوْطا

 1025 الؼشاق

34 
عؼبد عذػبى عبعن ؽوبدٕ 

 الذل٘وٖ 

 رجْلْع٘ب

 عجشٗخ 
 دكزْساٍ هذسط

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1028 الؼشاق

35 
ث٘ذاء ػط٘خ خلف ُ٘غا آ: 

 ٗبع٘ي

اؽظبء 

سٗبضٖ 

/ثؾْس 

 الؼول٘بد

 دكزْساٍ هذسط
عبهؼخ ثْرشا هبل٘ضٗب 

UPM 
 1028 هبل٘ضٗب 

36 
لذّسٕ  غبدح ؽغي اثشاُ٘ن

 لذّ

سٗبض٘بد 

 رطج٘م٘خ
 دكزْساٍ هذسط

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ثغذاد
 1020 الؼشاق

37 
غذٗش عبعن هؾوذ ؽغي 

 الؼٌجكٖ

اؽظبء 

 رطج٘مٖ
 دكزْساٍ هذسط

عبهؼخ اسكٌغبط 

 /اهشٗكب 
 1028 اهشٗكب 

38 
هؾوذ ػلٖ اؽوذ 

 ػجذالشؽوي الٌغذٕ
 1027 الٌِذ عبهؼخ آًب  دكزْساٍ طهذس ًظشٗخ الج٘بى

39 
ػبد: ساشذ ػجذ ػلٖ طبلؼ 

 الظجبؽ
 دكزْساٍ هذسط  رؾل٘ا ػذدٕ

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ 
 1027 هظش 

40 
هللا ّٗشدٕ  هٌِذ ًبفغ عؼفش

 الضث٘ذٕ

ًظن 

 دٌٗبه٘ك٘خ
  دكزْساٍ هذسط 

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ثغذاد
 1027 الؼشاق

42 
ذهللا غبلت اؽوذ ؽوْد ػج

 الغجْسٕ

عجش 

 الومبعبد
 دكزْساٍ هذسط

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ثغذاد
 1026 الؼشاق

41 
ؽغي ػجذ اله٘ش خل٘ا 

 ؽغ٘ي الخفبعٖ

ػلن الٌفظ 

 الزشثْٕ
 دكزْساٍ هذسط 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1027 الؼشاق

43 
روبسا شِبة اؽوذ ششٗف 

 الذل٘وٖ

سٗبض٘بد 

م٘خ رطج٘

/ه٘كبً٘ك 

 الوْائغ 

 دكزْساٍ هذسط 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1028 الؼشاق
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44 
ًبدٗخ عبعن هؾوذ ؽغ٘ي 

 ٗؾ٘ٔ الغبػذٕ 

الزؾل٘ا 

الؼذدٕ/ 

ًظشٗخ 

 الزمشٗت

 هبعغز٘ش هذسط

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 2996 الؼشاق

45 
لت هؾوذ ؽغي ػلٖ طب

 الشكبثٖ

ٌُذعخ 

 عجشٗخ
 هبعغز٘ش هذسط

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1004 الؼشاق

46 
عْعي عْاد كبظن 

 ػجذالؾغ٘ي الٌبطشٕ  

ٌُذعخ 

 عجشٗخ
 هبعغز٘ش هذسط

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1002 الؼشاق

47 
ًبطش  ه٘غبء عل٘ا هؾوذ

 آ: عل٘ن

ٌُذعخ 

 عجشٗخ
 هبعغز٘ش هذسط

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1004 الؼشاق

48 
اعوبء ػجذ ػظْاد كشْس 

 الضٗذٕ

سٗبض٘بد 

 رطج٘م٘خ
 هبعغز٘ش هذسط

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 2999 الؼشاق

49 
ػبد: ػجذ الكبظن ؽغ٘ي 

 ٖ العذٕدّؽ

الؽظبء 

 الشٗبضٖ
 هبعغز٘ش هذسط

الؼلْم / الغبهؼخ كل٘خ 

 الوغزٌظشٗخ
 1005 الؼشاق

50 
اًزظبس ػج٘ذ ؽغْى 

 ػوشاى الخل٘لٖ 

الؽظبء 

 الشٗبضٖ
 هبعغز٘ش هذسط

الزشث٘خ / الغبهؼخ كل٘خ 

 الوغزٌظشٗخ
 1000 الؼشاق

52 
طجبػ ؽغي هبلؼ ػكلخ 

 الغبػذٕ
 هبعغز٘ش هذسط  رؾل٘ا دالٖ

للؼلْم  لزشث٘خاكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1009 الؼشاق

51 
اؽوذ ػ٘غٔ ػجذ الٌجٖ 

 خض٘ش الشعَ

ئؽظبء 

 سٗبضٖ
 هبعغز٘ش هذسط 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1021 الؼشاق

53 
عوبُش هشص ٗبع٘ي ػط٘خ 

 الوبعذٕ
 هبعغز٘ش هذسط  هؼبدلد 

ْم للؼل الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1021 الؼشاق

54 
ش٘وبء هخلف ششٗذح 

 ػشعبى العؼذاًٖ

الزؾل٘ا 

 الؼذدٕ
 هبعغز٘ش هذسط 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1009 الؼشاق

55 
ّفبء ف٘ظا هٌظْس ؽغ٘ي 

 الكج٘غٖ

الشٗبض٘بد 

 الزطج٘م٘خ
 هبعغز٘ش هذسط

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1009 الؼشاق

56 
ؽٌبى فبسّق لبعن ٗؾ٘ٔ 

 الوؼبض٘ذٕ
 هبعغز٘ش هذسط  هؼبدلد

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1023 الؼشاق

57 
هٌٔ داّد علوبى ؽو٘ذ 

 الخفبعٖ 

الؽظبء 

 الشٗبضٖ
 هبعغز٘ش هذسط 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  لظشفخا

 عبهؼخ ثغذاد
 1021 الؼشاق

58 
سًب ًْسٕ هغ٘ذ هؾوذ 

 المشح غْلٖ
 هبعغز٘ش هذسط  الغجش الوغشد

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1021 الؼشاق

 هؼبدلد  سٗن هٌزس ًْٗظ عؼفش كجَ 59
هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

ِ٘ضن / اثي ال الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1007 الؼشاق

60 
اٗوبى ؽغي هؾوذ ػلٖ 

 العذٕ

ًظشٗخ 

 الزمشٗت

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1008 الؼشاق

62 
سشب اثشاُ٘ن خلف عشٗذٕ 

 الؼبهشٕ
 الغجش الوغشد

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

لِ٘ضن / اثي ا الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1020 الؼشاق
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 مخطط يوضح نسب أعضاء الهيئة التدريسية
 
 
 

 

61 
ػم٘ا فبلؼ عذّع هؾوذ 

 الفزالّٕ 

هؼبدلد 

رفبضل٘خ فٖ 

الف٘ضٗبء 

 ّرطج٘مبرِب

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

كل٘خ الشٗبض٘بد ّػلْم 

الؾبعجبد / عبهؼخ 

 طْف٘ب

 1020 ثلغبسٗب

63 
اسٗظ طالػ هؾوذ طبلؼ 

 الضث٘ذٕ
 هؼبدلد

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

لْم للؼ الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1021 الؼشاق

64 
سٗن ّل٘ذ ؽغ٘ي ػجبط 

 الؼضإّ
 هؼبدلد

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1023 الؼشاق

65 
علوبى  ػضوبى هِذٕ طبلؼ

 الؼبًٖ 
 هؼبدلد

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  خالظشف

 عبهؼخ ثغذاد
 1025 الؼشاق

66 
ُذٗا ؽغ٘ي لؼ٘جٖ طبلؼ 

 الغبػذٕ
 رؾل٘ا دالٖ

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغزش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1025 الؼشاق

 ئداسح رشثْٗخ ػوش اصُش ػلٖ غبلت 67
هذسط 

 هغبػذ
 هبعغزش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

/ اثي الِ٘ضن  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1025 الؼشاق

 ه٘غْى كوب: عال: 68

هٌبُظ 

ّطشائك 

 رذسٗظ

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغزش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1026 الؼشاق

 فشػ ف٘ظا غبصٕ ؽبعن 69
سٗبض٘بد 

 رطج٘م٘خ

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1026 الؼشاق

 ئٗوبى اؽوذ ػجذ اللط٘ف 70
ئؽظبء 

 سٗبضٖ

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1029 الؼشاق
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 غ٘خ ؽغت اللمت الؼلوٖ عذّ: ْٗضؼ ػذد أػضبء الِ٘ئخ الزذسٗ 
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 يسية حسب المقب العمميمخطط يوضح نسب الهيئة التدر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقب العممي          
 

 الشهادة    
 المجموع مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ

 11 ال يوجد 32 34 4 دكتوراه
 11 39 31 1 3 ماجستير

 11 عدد أعضاء الهيئة التدريسية الكمي
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 الداسح ّالوْاسدالوؼ٘بس الغبدط  

ويقصد بو مدى توفر المؤسسة أو القسم لنظام أداري ثابت ومستقر وأن ىنالك قيادة أدارية      
 الموارد وجود ميزانية جيدة وموارد كافية من فضالً  عنتربوية لدييا السمطة والقوة واالستقاللية ، 

تكنموجيا المعمومات وااليدي العاممة واالداريين وغيرىم وبما يساعد عمى الوفاء االمكانات و 
 بمتطمبات القسم لتحقيق المعايير المطموبة أكاديميًا ومينيًا.

 
 

 أفشاد 7    ػذد الوْظف٘ي ّالؼوب: الوغبػذٗي  أّل ً
 
 

 

 الؼذد ًْع الؼوا ّالْظ٘فخ الزغلغا

 3 عنشتبسٝخ /ار٘س ٍٝ٘ٞخ  0

 0 ِ /ار٘س ٍٝ٘ٞخ فْٞٞ 2

 0 فِْٞٞ /تؼِٞٞ ٍالك 3

 2 ػَبه/تؼِٞٞ 4

 الٝ٘رذ ػَبه/ار٘س ٍٝ٘ٞخ 5

 7 اىَزَ٘ع
 

 
 

 المبػبد ّالوخزجشاد ّالوشافك فٖ المغنصبً٘ب ً  
 25لبػخ دساع٘خ / 

 2هخزجشاد / 

 2لبػخ هٌبلشبد / 

 2غشفخ هشاعؼخ / 

 
 الطبلخ العز٘ؼبث٘خ الؼذد الوشفك

 ػيٞب 46اٗىٞخ ٗ 777 ػيٞب 4اٗىٞخ ٗ 00 قبػخ اىذساعٞخ

  ) عنشتبسٝخ (  0 غشفخ اىَشارؼخ

 077 0 غشفخ اىَْبقؾخ

 47 0 غشفخ اىَختجش اىحبعجبد

  الٝ٘رذ ٗسؽخ ػَو

  الٝ٘رذ ٍختجش تن٘ى٘رٞب اىَؼيٍ٘بد

  الٝ٘رذ ٍنتجخ ٍشمض ٍؼيٍ٘بد

  ػبً ىينيٞخ ّبدٛ ٍشمض ارتَبػٜ ىيطيجخ

  ٞخىزْخ اٍتحبّ اٛ غشف اخشٙ

 ٍشف  08 اىَزَ٘ع
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 ّؽغت السلبم الطبلخ العزؼبث٘خ للمبػبد الذساع٘خ فٖ المغنصبلضب ً  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػذد الومبػذ سلن المبػخ

0 87 

2 75 

3 87 

4 077 

5 72 

6 80 

7 72 

8 63 

9 63 

07 57 

00 57 
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 الفظا الضبًٖ
 

  خطخ رؾغ٘ي الداء
 

 
 

في ضوء التوجيات الصادرة من جامعة بغداد في بناء ورسم الخطط لمكميات      

ولالقسام وبما يتماشى مع التوجيات االستراتيجية لمجامعة والتي ال تتقاطع مع 

الرؤية والرسالة واالىداف ليا وان تكون الخطط الموضوعة لالقسام في ضوء 

وضع خطة تحسين ادارة القسم العممي  المعايير المثبتو عالميا واقميميا، والجل

ولتكون مختمفة عن االعوام السابقة فقد قام قسم الرياضيات بتشكيل لجنة من 

المتخصصين الختيار معايير اكاديمية تخصصية مالئمة لمقسم، حيث تم اختيار 

 9132-9131( االمريكية وتم وضع خطة تحسين األداء لمعام NCATEمعايير )

لمذكورة أعاله حيث قامت المجنة بوضع المعايير والمحاور في ضوء المعايير ا

لمخطة ومن خالل اإلفادة من التغذية المرتدة لتقريرالتقييم الذاتي لمقسم وتحميل سوات 

(SWAT ومافيو من نقاط قوة وضعف واجراءات التحسين. نتمنى ان تكون قد )

عمى المجنة العممية  حققت المتطمبات المطموبة وانيا تنال الرضا بعد ان تم عرضيا

بالقسم لالطالع عمييا. وبدورنا كرئاسة قسم نثمن الدور الذي قام بو جميع العاممين 

 بالقسم رئاسة وتدريسيين ولجان لمخروج بيذا العمل ... ومن اهلل التوفيق .
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 الجشاهظ األكبدٗو٘خ الومذهخالوؼ٘بسالّ:  

 

 ئعشاءاد الزؾغ٘ي الُذاف الوؼ٘بس
خ الوزبثؼ هإششاد

 ّالزٌف٘ز

هغإّل٘خ 

 الزٌف٘ز

فزشح 

 الزٌف٘ز

ألكبدٗو٘خ الومذهخ
ظ ا

الجشاه
 

 

 

 

رطْٗش 

هِبساد 

الطلجخ 

ّارغبُبرِن 

 ّهْاُجِن

 

تحذٝذ ٍذٙ استجب  

اىجشاٍذ االمبدَٝٞخ 

اىَقذٍخ ٍغ سؤٝخ ٗسعبىخ 

ٗإذاف اىَإعغخ 

ٗحبربد اىطيجخ 

ٗاىَزتَغ ٗتَْٞتٖب 

 ىؾخقٞخ اىطبىت.

اىتحذٝذ اى٘اضح  .2

ىجشاٍذ  الٕذاف ا

 اىَقذٍخ.

تحذٝذ اػضبء اىيزبُ   .1

 ٗحغت

االرشاءاد اىَْبعجخ       

 ىيتحغِٞ .

تؾنٞو ىزبُ اسؽبدٝخ  .3

ىت٘رٞٔ اىطيجخ 

ٗتط٘ٝش ٍٖبساتٌٖ 

 ٗاتزبٕبتٌٖ.

ٍْبقؾخ اىَؾبمو  .4

 ٍٗتبثؼخ اٝزبد 

 اىحي٘ه ىٖب.     

اىؼَو ػيٚ تفؼٞو حت  .5

 اىَْٖخ ٗتؼضٝض قَٞتٖب.

 

سئبعخ 

اىقغٌ + 

اىيزْخ 

+ اىؼيَٞخ 

ىزْخ 

ٗفف 

اىجشّبٍذ 

االمبدَٜٝ 

+ ىزْخ 

االسؽبد 

 اىتشث٘ٛ.

1028

-

1029 

 

 

دػن 

الوغزْٓ 

الؼلوٖ 

 للطلجخ

قٞبط ٍٗشارؼخ  .2

ٗعبئو اىؼَيٞخ 

 اىتؼيَٞٞخ.

ٍشارؼخ دقخ  .1

اختٞبساالعبتزح 

ٗاػبدح   ت٘صٝؼٌٖ 

ثَب ٝتْبعت 

ٍٖٗبساتٌٖ ٍغ 

 اىطيجخ.

قٞبط اىَغت٘ٙ اىؼيَٜ  .3

ىيطيجخ ٗتحذٝذ ّقب  

 ر٘دح. اىضؼف اىَ٘

اىتحذٝج اىَغتَش  .4

ىيَقشساد ٗاىَ٘اد 

اىتؼيَٞٞخ اىَقذٍخ 

 ثبىقغٌ.  

اقبٍخ ٗسػ ػَو فٜ   .2

ٍزبه اىشٝبضٞبد 

تغٌٖ ثشفغ اىَغت٘ٙ 

 اىؼيَٜ ىيطيجخ.

تؾنٞو ىزبُ ػيَٞخ   .1

ٍتخققخ ٍِ 

األعبتزح حَيخ األىقبة 

اىؼيَٞخ ٍذسط 

فقؼ٘داً ىالؽشاف 

ػيٚ اىَغت٘ٙ اىؼيَٜ 

 ىيطيجخ.

 تحذٝذ ّقب  اىضؼف .3

ىذٙ اىطيجخ رٗٛ 

اىَغت٘ٙ اىَتذّٜ 

ىغشك ٗضغ اىحي٘ه 

ىيْٖ٘ك ثَغت٘إٌ 

 اىؼيَٜ.

 

 

سئبعخ 

اىقغٌ + 

ٍقشسٝخ 

اىقغٌ + 

اىيزْخ 

+  اىؼيَٞخ

ىزْخ 

ٗفف 

اىَقشس 

 اىذساعٜ.

1028

-

1029 
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 الزمْٗن ّالهزؾبًبدالضبًٖ   الوؼ٘بس
مؤشرات المتابعة  إجراءات التحسين االهداف المعيار

 والتنفيذ
ة مسؤولي
 التنفيذ

فترة 
 التنفيذ

د
ؾبًب

لهز
ّا

ْٗن 
الزم

 

 

ل٘بط 

لذسح 

الطلجخ 

ّهذٓ 

 الزؾظ٘ا

ٗضغ رذاٗه   .2

ٍٗ٘اػٞذ االٍتحبّبد 

 فٜ االٗقبد اىَْبعجخ.

اُ تتْبعت اىزذاٗه   .1

االٍتحبّٞخ ٍغ سغجبد 

 ٗاحتٞبربد اىطالة.

تشكيل لجنة  .1
متابعة وتطوير 

الية وضع 
االمتحانات 
الشيرية 
 والفصمية.

وقات اختيار اال  .2
والمواعيد المناسبة 

 لالمتحانات.
توحيد نظام  .3

االمتحانات 
في  المركزي
 .القسم

 

 

سئبعخ 

اىقغٌ + 

اىيزبُ 

االٍتحبّٞخ 

ٗاىتذسٝغ

 .ِٞٝ 

 
 

1028-

1029 

 

رشخ٘ض 

ًزبئظ 

الؼول٘خ 

 الزؼل٘و٘خ

تشخيص مواطن  .1
 ضعف الطالب.

تشخيص مواطن  .2
الضعف في العممية 
التعميمية ودراسة الية 

 تطويرىا.
ع معايير ثابتة وض .3

لمتعرف عمى مدى 
التحسن في نتائج 

 الطمبة.
 
 
 
 

أنشاء قاعدة  .1
بيانات الكترونية 

شاممة لمقسم 
لتوثيق معمومات 
الطمبة بدءًا من 

دخول الطالب الى 
الكمية لحين 

 تخرجو.
وضع تقييم شامل  .2

لمطالب خالل 
سنوات الدراسة 
لمتابعة التقدم 
 الحاصل لو.

حث التدريسسين   .3

 

 

سئبعخ 

اىقغٌ + 

اىيزْخ 

اىؼيَٞخ + 

اىيزبُ 

االٍتحبّٞخ

. 
1028-

1029 
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يق عمى التوث
االلكتروني 

لمحضور والغياب 
واالمتحانات 

والدرجات لمطمبة 
 وغيرىا.

تشكيل لجان  .4
متخصصة  

لمتابعة 
االمتحانات 
ودراسة الية 

التطوير والتحسين 
لعممية االمتحانات 
بما يتناسب مع 
اىداف المؤسسة 

 التعميمية.
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 ٘خلالخجشاد الو٘ذاً٘خ ّالووبسعبد الؼو الضبلش  الوؼ٘بس
 

مؤشرات المتابعة  إجراءات التحسين االهداف المعيار
 والتنفيذ

مسؤولية 
 التنفيذ

فترة 
 التنفيذ

د الؼلو٘خ
عب

ّالووبس
د الو٘ذاً٘خ 

خجشا
ال

تعزيز  
الخبرات 

والممارسات 
العممية 
والعممية 
لمطالب 
بالتعاون 

مع 
المؤسسات 

 األخرى

التخطيط لمزيارات 
العممية والتعاون مع 
المؤسسات التعميمية 
االخرى الكتساب 
الخبرات الالزمة 

 لمطمبة.

القيام بزيارات  .1
ميدانية لمطمبة 

باشراف 
التدريسيين الى 
المؤسسات  
والجيات 

المستفيدة من 
الطمبة بعد 

 التخرج.

زيارة الطمبة الى  .2
الكميات 

والجامعات 
المناظرة االخرى 

غرض االطالع ل
عمى الجانب 

التطبيقي 
واالستفادة منو 

في كتابة البحث 
 العممي.

 
لجان 

االرشاد 
والتوجيو 
+ الكادر 
التدريسي 
المكمف 
بمتابعة 
الزيارات 
+ لجنة 

التطبيقات 
 المدرسية.

 

1028-

1029 
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تفعيل 
عممية 

التطبيق 
المدرسي 
 الميداني

التخطيط لمزيارات 
الميدانية العممية 

مية لتفعيل عم
 .التطبيق المدرسي

التنسيق مع  .1
مديريات التربية 

والمدارس الثانوية 
لمبدأ في زيارات 
ميدانية لالطالع 

عمى الواقع 
 العممي.

وضع برامج  .2
مشتركة مع 

المدارس لالشراف 
والتعاون المشترك 

عمى الطمبة 
 المطبقين.

العمل عمى تنسيق  .3
الزيارات لالشراف 
وعدم التضارب 
بينيا اثناء فترة 

 تطبيق المدرسيال
 . 

رئاسة 
القسم + 
مقررية 
القسم + 
لجنة 

التطبيق 
المدرسي 
في القسم 
+ وحدة 
التطبيق 
المدرسي 
بالكمية + 
التدريسيين 
المشرفيين

.  
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 الزٌْعالوؼ٘بس الشاثغ  

 
 

إجراءات  االهداف رالمعيا
مسؤولية  مؤشرات المتابعة والتنفيذ التحسين

 التنفيذ
فترة 
 التنفيذ

الزٌ
ع
ْ

 

 

رظو٘ن 

ّرٌف٘ز 

الجشاهظ 

الذساع٘خ 

ؽغت 

لذساد 

الطلجخ 

 ّارغبُبرِن

وضع برامج  .1
 دراسية

تخصصية 
تساعد عمى 
زيادة قدرات 
 الطمبة مينيا.

العمل عمى   .2
التواصل 

االلكتروني 
واستخدام 
التقانات 
 الحديثة.

التوجو نحو  .3
المكتبة 

 االكترونية.
تنويع  .4

وتحديث 
مصادر 

المعمومات 
الحديثة 
المتعمقة 
بالمناىج 
والمقررات 
 الدراسية.

وضع خطط لبرامج دراسية  .1
في مجال التخصص 

لمساعدة الطمبة عمى زيادة 
خبراتيم وبما يساعدىم عمى 

 التعميم النظري والعممي.
حث الطمبة عمى استخدام  .2

وسائل التواصل االلكتروني 
 والتعامل بيا مع التدريسسين.

حث الطمبة وتشجيعيم عمى  .3
لحديثة استخدام التقانات ا

الجل التواصل العممي فيما 
 بينيم ومع التدريسسين.

انشاء مكتبة لمطمبة واالساتذة  .4
توفر المصادر الحديثة 

ومزودة بمتطمبات الكترونية 
 حديثة.

حث التدريسسين عمى  .5
استخدام المصادر الحديثة في 

طرح المناىج لغرض 
التواصل مع الحداثة العالمية 
 وبما يخدم مفردات المناىج .

عمل عمى اختيار المناىج ال .6
الحديثة وبما يتوافق مع تنمية 

 قدرات واتجيات الطمبة.

 
 

رئاسة 
القسم + 
مقررية 
القسم + 
المجنة 
 العممية

لجان  +
االرشاد 
والتوجيو 
1028 التربوي.

-

1029 
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 ّاألداء ّالٌوْ الوٌِٖ أػضبء ُ٘ئخ الزذسٗظهإُالد الخبهظ    الوؼ٘بس
 

 

 

التحسينإجراءات  االهداف المعيار مسؤولية  مؤشرات المتابعة والتنفيذ 
 التنفيذ

فترة 
 التنفيذ

ظ
ُ٘ئخ الزذسٗ

ء 
ضب

ػ
أ

 

زيادة 
فاعمية 
االداء 

 لمتدريسسين

 

حث التدريسيين عمى  .1
المشاركة في الدورات 

التطويرية وورش 
العمل المقامة في 
الكمية والكميات 

 االخرى . 

الحث عمى التعاون  .2
البحثي مع 

 المؤسسات االخرى. 

شاركة التدريسيين في م .1
 ورش العمل والندوات .

متابعة توجيو بحوث  .2
التدريسيين نحو الجيات 
المستفيدة في مختمف 

 المؤسسات .

فتح افاق التعاون العممي  .3
المشترك مع الوزارات 
 والمؤسسات العممية.

 

رئيس 
القسم + 
المجنة 

العممية + 
 التدريسيين

1028-

1029 
تطوير 

الخبرات 
والمهارات 

 ريسيينلمتد

استخدام التكنولوجيا  .1
الحديثة في عرض 
 المناىج الدراسية.

التعاون مع االساتذه   .2
االجانب في مخنمف 
 المجاالت العممية.

استخدام التكنولوجيا  .1
الحديثة في طرائق 
التدريس وعرض 
المناىج الدراسية 
بأسموب متطور 

 وحديث.
تفعيل اليات التعاون مع  .2

االساتذة االجانب في 
ضرات مجال المحا

والمؤتمرات بغية تقوية 
الرصانة العممية 
واالنفتاح عمى 

الجامعات العالمية 
 لمتدريسيين .

 
رئيس 

القسم + 
المجنة 

العممية + 
 التدريسيين
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 داسح ّالوْاسدال الوؼ٘بسالغبدط 

 

 

مسؤولية  مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف المعيار
 التنفيذ

 فترة التنفيذ

ا
ْاسد

ّالو
ألداسح 

 

 

 

 

 

رطْٗش 

الداسح 

ّالجٌٔ 

الزؾز٘خ 

 للمغن

زيادة عرض  .1
الشاشات 
لمقاعات 
الدراسية 
لتطوير 
العممية 

 التعميمية. 
وضع خطة  .2

لتاىيل 
وصيانة 
القاعات 
الدراسية 

واالحتياجات 
 المطموبة ليا.  

تحديد  .3
االحتياجات 

اإلدارية لعمل 
مقررية القسم 

والمجان 
 األخرى.

التوجو نحو  .4
لعمل باإلدارة ا

االلكترونية 
 بالقسم.

التوجو نحو  .5

العمل عمى شراء  .1
شاشات عرض 
إضافية لمقاعات 
 الدراسية لمطمبة .

تاىيل القاعات   .2
الدراسية لمطمبة 

وتزويد االحتياجات 
ليا كوضع الستائر 
والسبورات الجديدة 

ووضع المراوح 
قفية واالنارة الس

 المطموبة.
صيانة وتاىيل  .3

القاعات الدراسية 
كالصبغ والتطوير 

 الالزم ليا.
انشاء غرفة جديدة   .4

لمقررية لمدراسات 
 العميا واالولية.

العمل عمى نصب  .5
كامرات مراقبة 
داخل القسم 

والقاعات الدراسية 
لمساعدة اإلدارة 
 ومقررية القسم.

 
 
 
 
 

رئاسة 
القسم + 
مجمس 
القسم + 
لجنة 

المشتريا
ت + 
لجنة 

 الصيانة

+ المجنة 
االجتماع

 ية

2118-
2119 
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تفعيل 
المشاركات 
االجتماعية 
من قبل 

اإلدارة في 
 القسم.

 

تشكيل لجنة خاصة  .6
 لتوثيق اعمال القسم
العممية.تشكيل لجنة 

النشاء قاعدة 
بيانات الكترونية 
لمتدريسسين في 

القسم.العمل عمى 
التوثيق االلكتروني 

العمال القسم 
ولممكتب اإلداري ، 
الصادرة والواردة 

 لمقسم. 
عمل دراسة شاممة  .7

الوضاع الطمبة 
لتحديد ذي الدخل 
المحدود الجل 

العمل عمى دعميم 
 ومساعدتيم ماديأ.

وق انشاء صند .8
تكافل اجتماعي 
لدعم الطمبة ذوي 
الدخل المتدني من 

اجل توفير 
احتياجاتيم المادية 
الكمال متطمبات 

 دراستيم. 
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 شالفظا الضبل

 

 رؾل٘ا عْاد

 
 

بتحديد نقاط القوة ومعرفة  (swot)ووفقاً  لتحميل تقرير المعطيات  في ضوءو         

نقاط الضعف كذلك التعرف عمى الفرص المتاحة لمقسم ومواجية التحديات والمخاطر 

التي تواجيو وفي ضوء التحميل الذي خرج بو أعضاء المجنة وما تمخض من عرض 

فضالً  عن ما صادفيا من  9132/9191لقسم لمعام الدراسي لخطة التحسين ألداء ا

معوقات و صعوبات يمكن ان نضع مقترحات لتحسين اداء القسم فضالً  عن 

 توصيات البد من العمل بيا وىي كاآلتي:

 

خبرة  التقييم الذاتي لقسم الرياضيات ومن خالل خطة تحسين اداء القسم ومن خالل

خطط الدراسية، وما صادفيا من معوقات في مجال إعداد ال بغدادجامعة 

يمكن ان نضع مقترحات لتحسين اداء القسم فضالً  عن توصيات البد من وصعوبات

 العمل بيا قبل وىي كاآلتي:
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 الزْط٘بد

يوفر القسم العدد الكافي من اعضاء الييئو التدريسيو المؤىمين لتنفيذ البرامج والخدمات  -1
 التربويو.

 واضحو وشفافو الختيار عضو الييئو التدريسيو والمناسب لمماده. يعتمد القسم معايير -2
 توفير برامج التطوير الميني والتعميم المستمر العضار الييئو التدريسيو فيو. -3
ينظم القسم احصاءات وبيانات العضاء ىيئة التدريس ، والييئو المساعده موزعو حسب  -4

 الخ....المؤىالت االكاديميو ، الدرجات العمميو، الخبره
يطبق القسم التعميمات لساعات التدريس المحدده العضاء ىيئة التدريس وفق الدرجات  -5

 العمميو.
  .يشجع القسم اعضاء الييئو التدريسيو عمى  النشر في المجالت العمميو المحكمو -6
يتيح القسم الفرصو لمشاركة اعضاء ىيئة التدريس في المجان العمميو الدائمو والمؤقتو داخل  -7

 القسم.وخارج 
يشجع القسم اعضاء ىيئة التدريس لممشاركو في المؤتمرات والندوات والحمقات الدراسيو داخل  -8

 وخارج القطر.

 يحفز القسم اعضاء الييئو التدريسيو لممساىمو في خدمة المجتمع. -9
 

 
 همزشؽبد الزؾغ٘ي

 أما بالنسبة لمقترحات تحسين اداء القسم فيي:   
 
يسيو مجموعو من الطمبو الرشادىم عمميا خالل سنوات يحدد القسم لكل عضو ىيئو تدر  -1

 الدراسو.
المراجعة الدورية لمخطط والبرامج الدراسية بعد اعتمادىا أكاديميا من مجالس الكميات تمييدا  -2

لعرضيا عمى مجمس الجامعة، والتأكيد عمى الكميات لوضع الخطط الالزمة لممرحمة االنتقالية 
 ديدة وعمل المعادالت الالزمة لذلك.بين الخطة القديمة والخطة الج

اقتراح إنشاء برامج دراسية في تخصصات جديدة في ضوء التطورات العالمية والمستحدثة  -3
 المجتمعضرورة تحقيق التوافق التام بين مخرجات التعميم الجامعي ومتطمبات و  .والحاجة ليا

 .والمستقبمية في ضوء التطور العممي والتقني الحالية
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، وتوفير قواعد البيانات ومصادر المعمومات لمقسم ةتراحات الخاصة بتطوير مكتبتقديم االق -4
تاحتيا وب  .لمطمبةخاصة اإللكترونية منيا وا 

لمطالب  كل في تخصصو بما يضيف طمبةحث عمى إدخال التدريب الصيفي الميداني لمال -5
ضرورة دراسة وتحميل التدريب العممي الواقعي والمباشر مما يتيح إثراء العممية التعميمية مع 

رسالة الجامعة ورؤيتيا وتعريف جميع منسوبي الجامعة بيذه الرسالة والرؤية قبل البدء في 
 إعداد أو تطوير الخطط الدراسية.

 عد، ونظم التعميم اإللكترونيضرورة االستفادة من أساليب التعميم الحديثة مثل: التعميم عن ب   -6
ة وذلك لتحقيق المعيار العالمي في نسبة عضو ىيئة بما يتناسب مع محتويات الخطة الدراسي

 .طمبةالتدريس إلى عدد ال
 من الجودة مثل: ضرورة توفير المتطمبات المادية الالزمة لتنفيذ الخطة بمستوى عال   -7

وتأىيميم في  ضرورة متابعة الخريجينو التجييزات والقاعات الدراسية، والمكتبات وغيرىا، 
 راسية.ضوء التغيرات في الخطط الد

وضع برامج زمنية محددة لتنفيذ الخطط الدراسية المطورة وعمل النماذج الالزمة لذلك،  -8
والسعي إليجاد وسائل مرنة لمتطوير المستمر مع األخذ بأحدث األساليب والتقنيات المتبعة 

 ىذا المجال. يعالميا لتطوير المناىج الدراسية واالستفادة من خبرات الجامعات المرموقة ف

ومسح معموماتي لمخطط والبرامج الدراسية في عدد من الجامعات المرموقة  بحوثاء إجر  -9
 وتعميميا عمى الكميات لالستفادة منيا مع نقل الخبرات في كل أوجو العممية التعميمية.

سد وتقميل الفجوة بين أستاذ المادة والطالب من خالل البحوث وغيرىا ومنيا إنشاء موقع  -11
داف الوحدة ويعرض فيو الخطوات والنماذج الالزمة لمتطوير ومواقع عمى االنترنت يوضح أى

 أخرى لممقررات والمواد لسيولة تبادل المعمومات بين الطالب واألستاذ.
 موثوقو ومعمنو الستراتيجة التعميم والتعمم تحقق رسالتيا واىدافيا. سنوية خطو عمل -11
توفيرىا بما يتحقق مع رسالتو رؤيو واضحو بمستوى المعمومات والمعارف المطموب  توفير -12

 ورؤيتو المستقبميو .
التعميم والتعمم في ضؤء نتائج االمتحانات ونتائج استطالع  آلليات مراجعةاستراتيجيةعمل  -13

 اراء الطمبو واعضاء ىيئة التدريس .
 


