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 ًّشأرِب  اثي الِ٘ضن /كل٘خ الزشث٘خ للؼلْم الظشفخبسٗخ ر
 

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

يا من التطور الطبيعي في رفع أن تحظى بتشجيع كبير عمى مرور السنين مكن
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 
رد تمقين ىذه المؤسسة. وتولي التدريس والتوجيو ولم تقتصر ىذه الكمية عمى مج

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 )
بتدائية ليكونوا البذرة األولى دراستيا مسائية حيث التحق بيا معمموا المدارس اال

( 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 )
مدة التي تعمل بيا الكمية في الوقت الحاضر. ثم استبدل اسميا إلى كمية نفس ال

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 )

بكالوريوس في العموم واالداب ( لتتولى تأىيل الخريجين من حممة شيادة ال3219)
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

صصتين تعني األولى بالدراسات ( شطرت الكمية إلى كميتين متخ3211في عام )
          ابن رشد( والثانية بالدراسات العممية وسميت -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  -)كمية التربية 
ة إلعداد لضمان أعداد الطمبة حيث مكن اإلنشطار إلى كميتين توفير العناية المركز 

الطالب 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 
 .التقني السائد في العالمالدراسية ومختبراتيا العممية بما يكفل مواكبة التطور العممي و 

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
ئدة ذات المكانة والسمعة الطيبة ان تكون الكمية واحدة من الكميات التربوية الرا     

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      
رس الثانوية والمؤسسات التربوية والعممية ليم القدرة عمى مربين وباحثين( بالمداو 

 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 

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

 يخدم المجتمع.

 



 1010-1029                                           لغن الشٗبض٘بد                                  رمشٗش الزم٘٘ن الزارٖ 

7 
 

  الكل٘خ أُذاف

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

 
  ُ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. سسات التعميمية والصناعة واإلجتماعيةوالجامعات والمستشفيات والمؤ 

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
 ية فييا شيادة الماجستير والدكتوراه.تمنحيم الكم

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
والوزارات ت مع المؤسسا والدراسات المشتركة وتقديم االستشارات والتنسيق

 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
 ستقبالً .العممية والتربوية وبما يخدم الفرد والمجتمع م

 تطوير المناىج والمقررات الدراسية لمدراسات األولية والعميا.  -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 

دراسات او تخصصات حديثة وبما يخدم التطورات العمل عمى استحداث   -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

 ة كل النتاجات العممية والبحثية والتربوية.السعي لتعزيز إمكانات الكمي -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 9199-9131ق مشروع البرنامج الحكومي لمعام )العمل عمى دعم تطبي -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
 

الميمة في كمية التربية لمعموم الصرفة ابن يعد القسم واحداً  من االقسام العريقة و     
 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 
يات ضمن اقساميا عند تأسيس جامعة بغداد وكان قسم الرياض 3211التربية في عام 

 االولى عند التأسيس. االساسية
 

 هؼلْهبد ػي المغن

 

 اٌش٠بظ١بد  اعن المغن 

 ثغذاد      ئعن الغبهؼخ

 ثغذاد / االػظ١ّخ / عبؽخ ػٕزش الوْلغ الغغشافٖ

 سثغ عٕٛادأ     هذح الذساعخ للذساعبد األّل٘خ

 هذح الذساعخ للذساعبد الؼل٘ب
 اٌّبعغز١ش: عٕزبْ   

 وزٛساٖ: صالس عٕٛاداٌذ   

  ٠ٛعف ٠ؼىٛة ٠ٛعف اٌذوزٛس  االعزبر اٌّغبػذ الؼلو٘خ َ اعن سئ٘ظ المغن ّدسعز

 77575747472 سلن الِبرف 

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

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

 

 

 سؤٗخ المغن 

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

عميمية العميا من خالل إيجاد أفضل ضرورة مواكبة التطور الذي تشيده النيضة التإلى 
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 
يممكون التفكير  الكوادر المؤىمة ممنتخريج  تيدف الىياضيات إن رسالة قسم الر     

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

في  طمبةديثة لمخدمات التعميمية لمالغالي. من خالل تقديم أفضل التقنيات العممية الح
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

لبحث العممي والتفاعل المعرفي بغية التواصل المستمر مع التطور العممي والثقافي ا
في العالم، وتمبي احتياجات المجتمع المتجددة بما يحقق التنمية البشرية الشاممة 

 .والمستدامة وتمكن من المنافسة الوطنية واإلقميمية والعالمية
 

 أُذاف المغن  

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

 
 الُذاف الؼبهخ 

عمى تدريس الرياضيات  وكفوء وقادر ييدف القسم إلى إعداد مدرس جيد مقتدر    
كمالو   يتصف بالمواصفات التالية:أن دراستو العميا و  ا 
طرائق تدريس الرياضيات والتي  أن يكون مواكبا لالتجاىات التربوية الحديثة في -1

 تؤىمو لمعمل بكفاءة في المدارس المتوسطة واألعدادية.

 أن يكون قادرًا عمى توظيف ماتعممو في مختمف المجاالت التطبيقية الرياضياتية. -2

أن يتعمم المنيج الرياضي في التفكير )التحميل واالستنتاج والتسبيب( بشكل  -3
 ياضيات.يضمن سالمة تطبيقو في تدريس الر 
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أن يكون متمكنًا من تطوير نفسو في مجال البحث العممي وغرس األسموب  -4
العممي لديو مما يجعمو قادرًا عمى الحصول عمى شيادة أعمى كالماجستير 

 والدكتوراه.

 أن يتعرف عمى كيفية بناء وتطوير مناىج الرياضيات وتحديثيا. -5

 من اجل الحل األفضل.أن يتعمم المنيج لمرياضيات لغة تصاغ بيا المسائل -6

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

 
 

 الُذاف الخبطخ 

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

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

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

 الذكية.التعميم 
 تمبية احتياجات األقسام األخرى في الكمية والجامعة من المقررات الدراسية. -4
تدريب الطمبة عمى استخدام مفردات لغة الرياضيات من رموز ومصطمحات وفيم  -5

البنى الرياضية خاصة النظام العددي والجبري واليندسي، وكذلك فيم طبيعة 
 الرياضيات كمنظومة متكاممة من المعرفة.
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ساب الطمبة المقدرة عمى حل المشكالت الرياضية باستخدام أساليب التفكير اكت -6
 المختمفة ، وابتكار أساليب جديدة لحل مسائل الرياضيات. 

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

المتوسطة لمعمل بمجال التربية والتعميم لممرحمتين 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

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

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

 الحضارة اإلنسانية.
نياتيا إلى العربية من المساىمة في نقل جديد العموم الصرفة والتطبيقية وتق -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 الشٗبض٘بدّالغ 

 NCATE ك٘خٗالهش ألػزوبد ثشاهظ اػذاد الوذسع٘ي

 
 

 الوؼ٘بس األّ:  الجشاهظ األكبدٗو٘خ الومذهخ

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

 التدريس في التخصص.
 

 الوٌِبط الذساعٖ ّهمشسارَ
 

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

يقوم القسم بالتعريف الكامل بمكونات كل برنامج من حيث النظام المتبع ) فصمي  -2
 وفقاً  لمتعميم التقميدي وااللكتروني. ، سنوي ، ساعات معتمده (

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

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

يحدد مواقع معيينيا لالستعانو بيا في فيم يحفز القسم استخدام الشبكو العنكبوتيو و  -5
 ويوظفيا بالتعميم االلكتروني. المقررات الدراسيو

االخرى لمتعميم التقميدي يقارن مايدرس في كل مقرر بنظيره في الجامعات المتميزه  -6
 .وااللكتروني

 يضع القسم قائمو باسماء الكتب المعتمده كمصادر لكل مقرر دراسي. -7
تنمية التفكير العممي  جاالتحقق المناىج الدراسيو المقرره متيعمل القسم عمى ان  -8

 والتعمم الذاتي.



 1010-1029                                           لغن الشٗبض٘بد                                  رمشٗش الزم٘٘ن الزارٖ 

04 
 

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
 خالل تقييم المخرجات التعميميو والبرامج والمقررات والشيادات . التعميم العالي من

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

 يتم مراجعة التخصصات والبرامج التي نفذىا القسم بصوره دوريو . -12
 يو.خرج في نياية المرحمو الدرلستيكمف القسم الطمبو باعداد مشروع  -13
في  توازن الخطط الدراسيو بين موضوعات التخصص والموضوعات العامو -14

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

 .لممقرر رمز الصف االلكترونيومن ضمن ذلك  بيانات مفصمو عنو
و يحتفظ القسم بممف خاص لكل مقرر ومتابعة مايجري عميو من تعديل ا -16

 .من حيث التعميم التقميدي وااللكتروني خرىوافترة  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

 

 

 ع الوْاد الذساع٘خ للوشؽلخهغوْ الوشؽلخ

 22 الوشؽلخ األّلٔ

 9 الوشؽلخ الضبً٘خ

 7 الوشؽلخ الضبلضخ

 8 الوشؽلخ الشاثؼخ
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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
 الجبر الخطي

Linear Algebra 
 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9

 التفاضل والتكامل
Calculus 

 االنكميزية تخصصية 1 1 9  1
 أسس الرياضيات

Foundation of Mathematics 
 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9

 مقدمة في عمم الحاسبات
Introduction in Computers 

Science 

 ةالعربي مساعدة 4 1  9 3

 لنظريةاالفيزياء 
Physics Theory 

 العربية مساعدة 4 9   9
 أسس تربية

Foundation Education 
 العربية تربوية 4 9   9

 والديمقراطية  حقوق اإلنسان
Human Rights 

 العربية تربوية 9 3   3
 المغة العربية

Arabic Language 
 العربية  4 9   9

 التربوي عمم النفس 
Educational Psychology 

 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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 ة االولىواالدمودو لممواد الدراسية لممرحم ةااللكتروني وفرموز الصف

 
 

 الوبدٍ الشؼجَ اعن الزذسٗغٖ
سهض الظف 

 اللكزشًّٖ 

سهض 

 الدهْدّ 

 6sn6x3o drtaiv اٌغجش اٌخطٟ صجبؽٟ  ا ا.َ.د.١ٔشاْ صجبػ عبعُ

ا.َ.ا٠ّبْ ػجذ اٌٍط١ف  

 ػجذ اٌشصاق
 tdhh650 drtaiv اٌغجش اٌخطٟ صجبؽٟ ة

 3cartsb drtaiv اٌغجش اٌخطٟ د،  صجبؽٟ ط َ.د.ِؾّذ ػٍٟ اؽّذ

 xp75qkl drtaiv اٌغجش اٌخطٟ ِغبئٟ َ.َ.س٠ُ ِٕزس ٠ٛٔظ

 igtfjts drtaiv ٚاٌزىبًِزفبظً اٌ صجبؽٟ د ا.َ.١ِغْٛ ػجذ ٘بًِ

 hrxi7ox drtaiv ٚاٌزىبًِزفبظً اٌ ط، صجبؽٟ ة َ.د.ػٍٟ غبٌت ِؾّذ

 si6cian drtaiv ٚاٌزىبًِزفبظً اٌ صجبؽٟ ا َ.َ.ػضّبْ ِٙذٞ  صبٌؼ

 5ogbsya drtaiv ٚاٌزىبًِزفبظً اٌ ِغبئٟ ّذَ.َ.ا٠ّبْ ؽغٓ ِؾ

 c5f7qfy drtaiv اعظ اٌش٠بظ١بد صجبؽٟ ا+ة َ.د.ػم١ً فبٌؼ عذٚع

 cygk3qs drtaiv اعظ اٌش٠بظ١بد صجبؽٟ ط+د َ.عّب٘ش ِشص ٠بع١ٓ

 rddppyv drtaiv  ؾبعجبداٌِمذِخ فٟ ػٍُ  صجبؽٟ َ.ؽٕبْ فبسٚق لبعُ

 3dwlnbh drtaiv اعظ رشث١ٗ د،ط،ة ،صجبؽٟ ا .د.ؽبصَ ع١ٍّبْ ٔبصش'

 ا.َ.فصً ؽالي ػجبط

 Sqn7bia drtaiv االٔغبْ ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ ؽمٛق صجبؽٟ ا

 fhyc5ge drtaiv االٔغبْ ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ ؽمٛق صجبؽٟ ة

 eusb5cj drtaiv االٔغبْ ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ ؽمٛق صجبؽٟ ط

 nbazvpw drtaiv االٔغبْ ٚاٌذ٠ّمشاغ١خ ؽمٛق صجبؽٟ د

 6rd77vv drtaiv اٌزشثٛٞ ػٍُ إٌفظ د،ط،ة ،صجبؽٟ ا ْٛ وّبي عاليَ.َ.١ِغ

 Jsusdve drtaiv اٌٍغٗ االٔى١ٍض٠ٗ ِغبئٟ، صجبؽٟ  َ.د.غذ٠ش عبعُ ِؾّذ
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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
 ساعاتال

عدد 
لغة   الوحدات

 التدريس
 نظم البديهيات والهندسة

Axiom and Geometry Systems 
 العربية تخصصية 1 1 3  9

 المعادالت التفاضمية االعتيادية
Ordinary Differential 

Equations 

 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9

 نظرية الزمر 
Group Theory 

 االنكميزية تخصصية 1 1 3  9
 المتقدم اضل والتكاملالتف

Advanced Calculus 
 االنكميزية تخصصية 1 1 9  1

 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

 االنكميزية  9 3   3 المغة االنكميزية 
   49 91 9 9 31 المجموع
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 ثانيةرموز الصفوف االلكترونية واالدمودو لممواد الدراسية لممرحمة ال
 

 

 الوبدٍ الشؼجَ اعن الزذسٗغٖ
لظف ا سهض

 اللكزشًّٖ

 سهض

 الدهْدّ

 َ.عٛعٓ عٛاد وبظُ 
 ط، اصجبؽٟ 

ٔظُ اٌجذ١ٙ٠بد 

 إٌٙذعٗٚ
4kjq2rv fqbn3j 

 َ.د.١ِغبء ع١ًٍ ِؾّذ 
 ةصجبؽٟ 

ٔظُ اٌجذ١ٙ٠بد 

 إٌٙذعٗٚ
ygeochn fqbn3j 

 َ.اعّبء ػجذ ػصٛاد 

 َ.د.ِٟ ِؾّذ ٘الي

 اٌصجبؽٟ 

 اٌّغبئٟا،ة،ط،

اٌزفبظ١ٍٗ  اٌّؼبدالد 

 االػز١بد٠ٗ
3zq52nm fqbn3j 

 ا.َ.د.فبغّٗ ف١صً وش٠ُ 

 َ.سٔب ٔٛسٞ ِغ١ذ 
 hfhsidv fqbn3j اٌضِش ٔظش٠خ ط،ة،ااٌصجبؽٟ 

   vxc4heb fqbn3j اٌضِش ٔظش٠خ اٌّغبئٟ َ.َ.سؽب اثشا١ُ٘ خٍف 

 عبعُ َ.د.عؼبد عذػبْ 

 َ.د.ا٠ّبْ ِؾّذ ٔؼّٗ

 َ.د.ِٕٙذ ٔبفغ عؼفش

 ط،ة،اصجبؽٟ 
 ٚاٌزىبًِ اٌزفبظً

 اٌّزمذَ
as5beim fqbn3j 

 َ.د.سٔب ثٙغذ اعّبػ١ً 

  ػجذ اٌٍط١ف َ.َ.ا٠ّبْ اؽّذ

، ط،ة،اصجبؽٟ 

 اٌّغبئٟ

   cfuuxec fqbn3j اٌّزمذَ ؾبعجبدػٍُ اٌ

   4uizz5n fqbn3j اعظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ا،ة،طاٌصجبؽٟ  َ.َ.اس٠ظ صالػ ِؾّذ

   idupujn fqbn3j اٌٍغٗ االٔى١ٍض٠ٗ ا،ط اٌصجبؽٟ َ.د.ث١ذاء ػط١ٗ خٍف

 fqbn3j  اٌٍغٗ االٔى١ٍض٠ٗ ة، ِغبئٟ صجبؽٟ َ.د.ػٍٟ غبٌت ِؾّذ 

   Cb6rhrk fqbn3j ػٍُ إٌفظ إٌّٛ ط،ة،صجبؽٟ ا لبعُا.د.عّبي ؽ١ّذ 
 االداسٖ اٌزشث٠ٛٗ ط،ة،صجبؽٟ ا َ.ػّشاص٘ش اٌطبئٟ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ
h2klddy fqbn3j 
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 الوشؽلخ الضبلضخ

 
 7  ػذد الوْاد ثبلوشؽلخ 

 5 ػذد الوْاد الؼلو٘خ  

 2 ػذد الوْاد الزشثْٗخ  

 

 
 
 

 
 

 لممرحمة الثالثة مخطط يوضح نسبة دروس االختصاص والدروس التربوية
 

عدد  مناقشة عممي نظري المادة
 الساعات

عدد 
 الوحدات

لغة  
 التدريس

 التحميل الرياضي
Mathematical Analysis 

 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9
 اإلحصاء واالحتمالية

Statistics and Probability 
 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9

 ظرية الحمقاتن
Rings Theory 

 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9
 المعادالت التفاضمية الجزئية

Partial Differential Equations 
 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9

 التحميل العددي
Numerical Analysis 

 االنكميزية تخصصية 9 4  9 9
 مناهج وطرائق التدريس

 
 العربية تربوية 4 9   9

 والصحة النفسية اإلرشاد
 

 العربية تربوية 4 9   9
   11 94 1 9 34 المجموع
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 ةلثرموز الصفوف االلكترونية واالدمودو لممواد الدراسية لممرحمة الثا

 
 

 الوبدٍ الشؼجَ اعن الزذسٗغٖ
الظف  سهض

 اللكزشًّٖ 

  دهْدّالسهض

 bazhten   9nbbae اٌؾٍمبد ٔظش٠خ  ا،ة،ط صجبؽٟ  ا.َ.د.ؽبرُ ٠ؾ١ٝ خٍف 

اٌصجبؽٟ   َ.د.غبٌت اؽّذ ؽّٛد

 اٌّغبئٟ،(ط،ة،ا)

 6dx7faf 9nbbae اٌؾٍمبد ٔظش٠خ

 mf5fa4x 9nbbae االؽزّب١ٌٗ االؽصبء ٚ ا اٌصجبؽٟ  ا.ػجبط ٔغُ عٍّبْ 

ا.َ.د.ِٙب ػجذ اٌغجبس 

 ِؾّذ

 3d3h3f2  9nbbae االؽزّب١ٌٗ ؽصبء ٚاال ط،ةصجبؽٟ  

 طاٌصجبؽٟ  َ.اؽّذ ػ١غٝ ػجذ إٌجٟ

 اٌّغبئٟ ،

 ppjs7dq 9nbbae االؽزّب١ٌٗ االؽصبء ٚ

 KXatlee 9nbbae اٌزؾ١ًٍ اٌش٠بظٟ ط ،ة،اٌصجبؽٟ ا ا.َ.د.عٍٜٛ عٍّبْ ػجذ

 اٌصجبؽٟ َ.د.رّبسا ؽٙبة اؽّذ 

 اٌّغبئٟ ،ة،ا

 KXatlee 9nbbae اٌزؾ١ًٍ اٌش٠بظٟ

اٌصجبؽٟ   َ.َ.٘ذ٠ً ؽغ١ٓ ٌؼ١جٟ

 اٌّغبئٟ،ط

 KXatlee 9nbbae اٌزؾ١ًٍ اٌش٠بظٟ

 اٌزفبظ١ٍٗ  اٌّؼبدالد ط،ة،ا صجبؽٟ ا.َ.د.ِغ١ذ اؽّذ ٌٟٚ 

 اٌغضئ١ٗ
e4plu3l 9nbbae 

اٌزفبظ١ٍٗ  اٌّؼبدالد ة،ا صجبؽٟ َ.د.غبدٖ ؽغٓ اثشا١ُ٘ 

 اٌغضئ١ٗ
qf42vja 9nbbae 

ػجذ  ا.َ.عٕبْ ٘برف 

 اٌّغ١ذ

 ،ط صجبؽٟ

 اٌّغبئٟ

اٌزفبظ١ٍٗ  اٌّؼبدالد 

 اٌغضئ١ٗ
ylu6jfz 9nbbae 

 em3kzwz 9nbbae اٌزؾ١ًٍ اٌؼذدٞ   ة ،ا صجبؽٟ َ.د.٘ذٜ ؽّٛدٞ ػّشاْ

 t7nww3e 9nbbae اٌزؾ١ًٍ اٌؼذدٞ   طصجبؽٟ   ػجذػٍَٟ.د.ػبدي ساؽذ 

 ff75id4 9nbbae اٌٍغٗ االٔى١ٍض٠ٗ  ط،ة صجبؽٟ َ.د.٘ذٜ ؽّٛدٞ ػّشاْ

ب ػجذ اٌغجبس ا.َ.د.ِٙ

 ِؾّذ

 mjusmlo 9nbbae اٌٍغٗ االٔى١ٍض٠ٗ  اٌّغبئٟ،اصجبؽٟ  

ٚاٌصؾخ االسؽبد  (ط،ة) صجبؽٟ ا.د.ٔبعٟ ِؾّٛد ٔبعٟ

 إٌفغ١خ
fuqaycg 9nbbae 

ٚاٌصؾخ االسؽبد  صجبؽٟ ا عالي  َ.َ.١ِغْٛ وّبي

 إٌفغ١خ
 9nbbae 

ٚغشائك  ِٕب٘ظ صجبؽٟ ا،ة،ط عبعُا.َ.د.ثبعُ ِؾّذ 

 اٌزذس٠ظ
y5jnyve 9nbbae 
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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 الخطي( 1اختياري 

 
 االنكميزية تخصصية 9 4 9  9

 )تحميل دالي ( 2اختياري 
 

 النكميزيةا 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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 ةلرابعرموز الصفوف االلكترونية واالدمودو لممواد الدراسية لممرحمة ا
 

 الوبدٍ الشؼجَ سٗغٖاعن الزذ
الظف  سهض

 اللكزشًّٖ

  لدهْدّسهض ا

 ا.د.ٌّٝ ٔبعٟ ِؾّذ رٛف١ك 

 َ.د.ٚفبء سؽ١ُ ؽغ١ٓ 

 َ.د.ٔبد٠ٗ فبئك ِؾّذ 

 ط،ة،ااٌصجبؽٟ 

 6kzn4rb xjyhps اٌش٠بظ١بد اٌزطج١م١ٗ
 ط،ة،ا اٌصجبؽٟ

 ط،ة،ا اٌصجبؽٟ

 اٌّغبئٟ 

 msd3oug xjyhps ١ًٍ اٌؼمذٞاٌزؾ صجبؽٟ ا،ة،ط  ا.َ.د.ثض١ٕٗ ٔغبد ؽٙبة

 -------- 3fcb77n ثؾٛس رخشط 

 nys6vtz   xjyhps اٌزؾ١ًٍ اٌؼمذٞ ط،ةصجبؽٟ     ا.َ.د.٠ٛعف ٠ؼىٛة ٠ٛعف 

 --------  6tadk7b ثؾٛس رخشط 

 c73uwub 8z7btk ِذسعٟ رطج١ك   صجبؽٟ +ِغبئٟ
 

 َ.د.صجب ٔبصش ِغ١ذ 

 ا.َ.د.ص٠ٕٗ ؽغ١ٓ ِؼ١جذ 

 بٌؼَ.صجبػ ؽغٓ ِ

 ط،ة،ا اٌصجبؽٟ

 +اٌّغبئٟ

 g7rc2xp xjyhps اٌزؾ١ًٍ اٌذاٌٟ 

 ا.َ.د. سؽب ٔبصش ِغ١ذ 

 َ.د.اؽّذ اثشا١ُ٘ ٔبصش 

 ،ط،ة،اٌصجبؽٟ ا

 اٌّغبئٟ 

 u6sfehr xjyhps اٌزجٌٛٛع١ب اٌؼبِٗ

 4s5erj7 xjyhps اٌزؾ١ًٍ اٌؼمذٞ  صجبؽٟ ة،ط َ.د.ؽ١ّبء عٍّبْ ػجذ

 ا.َ.االء ِبعذ ؽّذ 

 ٗ خٍف َ.د.ث١ذاء ػط١

 atasdqp xjyhps االؽصبء اٌش٠بظٟ  ط،ة،ا صجبؽٟ

 xamhj5h xjyhps اٌزشث١ٗ اٌؼ١ٍّٗ  اٌّغبئٟ، صجبؽٟ ا ا.َ.د.اٌٙبَ عجبس فبسط 

 c73uwub 8z7btk رطج١ك ِذسعٟ ِغبئٟ، صجبؽٟ 
 Isvczaw  Xjyhps اٌزشث١ٗ اٌؼ١ٍّٗ  صجبؽٟ ة ا.َ.د.ؽغٓ وبًِ سعٓ 

 xjyhps ------- رشث١ٗ ػ١ٍّٗ  صجبؽٟ  ط عبعُا.َ.د.ثبعُ ِؾّذ 

، ة ،اٌصجبؽٟ ا َ.د.١٘بَ ِٙذٞ عٛاد 

 اٌّغبئٟ

 xu2bidf xjyhps اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ 

 ------- jflcwbm ثؾٛس رخشط   ا.َ.د.ؽبرُ ٠ؾ١ٝ خٍف

 c73uwub 8z7btk رطج١ك ِذسعٟ  َ.اؽّذ ػ١غٝ ػجذ إٌجٟ

 c73uwub 8z7btk رطج١ك ساثغ صجبؽٟ ، ِغبئٟ َ.د.ِٟ ِؾّذ ٘الي 

 --------- ewsf74r اؽشاف ثؾٛس  َ.َ.اس٠ظ صالػ ِؾّذ 

 c73uwub 8z7btk رطج١ك ِذسعٟ  َ. ِٕٝ داٚد عٍّبْ

 c73uwub 8z7btk رطج١ك ِذسعٟ  َ.ٔبد٠ٗ عبعُ ِؾّذ 

ػجذ  ا.َ.ا٠ّبْ ػجذ اٌٍط١ف 

 اٌشصاق

  icbpfad اؽشاف ثؾٛس غٍجٗ  

 c73uwub 8z7btk رطج١ك ِذسعٟ 

  7wwhaif ثؾٛس رخشط  َ.فشػ ف١صً غبصَٞ.

  ast4e3a اؽشاف ثؾٛس غٍجٗ  َ.َ.س٠ُ ١ٌٚذ ؽغ١ٓ  ػجبط 
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  الزمْٗن ّالهزؾبًبد  الوؼ٘بس الضبًٖ

ٚفمبً  ٠ٚزعّٓ ٔظبَ اٌزم٠ُٛ ٚاالِزؾبٔبد فٟ اٌمغُ ٚو١ف١خ أرجبع ٔظبَ رم٠ّٟٛ ٌٍطٍجخ      

ٚاٌّغز٠ٛبد اٌذساع١خ ٚغج١ؼخ ذٞ ٌّزطٍجبد اٌغبِؼخ ثبٌزذس٠ظ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزم١ٍ

االخزجبساد ٚاٌّمب١٠ظ ٚاالِزؾبٔبد ٚغج١ؼخ ٘زٖ اٌم١بعبد ٚاالعئٍخ اٌّمذِخ وزٌه 

اٌّؼٍِٛبد اٌعشٚس٠خ ػٓ اٌطٍجخ ِٚذٜ اعز١ؼبثُٙ ٌٍّبدح اٌؼ١ٍّخ ٌٍٚزخصص ِٚذٜ 

رأٍُ٘ٙ ٌّضاٌٚخ إٌّٙخ ػٍٝ اٌٛالغ ثؼذ اٌزخشط ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ٌّغزٜٛ 

 اٌجشاِظ اٌّمذِخ ٌزؾغ١ٓ االداء ِغزمجالً.

 
  رم٘٘ن أداء الطلجخ

٠زُ رم١١ُ اداء اٌطٍجخ فٟ وً ِبدح ِٓ لجً ػعٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚرخزٍف ػذد ٚأٛاع  -2

اٌّٙبَ ٚفمب ٌّب ٘ٛ االٔغت ٌٙزا اٌّٛظٛع. ٘زٖ اٌّٙبَ ٟ٘ ػِّٛب ِض٠ظ ِٓ 

 . الٌىزش١ٔٚخاٌزم١ٍذ٠خ ٚا االِزؾبٔبد ٚاالخزجبساد ٚاٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

ػٓ غش٠ك اٌزؼ١ٍُ ِغ ِؾزٜٛ اٌّمشساد اٌّؼٍٕٗ ٌُٙ  طٍجخرزٛاءَ اعب١ٌت رم٠ُٛ اٌ -1

 .اٌزم١ٍذٞ ٚاالٌىزشٟٚٔ

 .طٍجخٌٌذٜ اٌّؼشفٗ ِغزٜٛ ااٌّخزٍفٗ  اٌزم١ٍذ٠خ ٚاالٌىزش١ٔٚخ رم١ظ االِزؾبٔبد -3

ٚأّب ػٍٝ  ِزٕٛػٗ ٚالرمزصش ػٍٝ االخزجبساد اٌزغش٠ج١ٗ طٍجخرم٠ُٛ اٌ أعب١ٌت -4

 .ِزؾبٔبد االٌىزش١ٔٚخ ا٠عب ًاال

 . طٍجخغشائك اٌزم٠ُٛ اٌّزجؼٗ رزٛافك ِغ ِؾزٜٛ اٌّمشساد اٌّؼٍٕٗ ٌٍ -5

 .طٍجخفٟ ِٛاػ١ذ ِؼٍٕٗ ِٕٚبعجٗ ٌٍ اٌزم١ٍذ٠خ ٚاالٌىزش١ٔٚخ االِزؾبٔبدرؼٍٓ عذاٚي  -6

 . طٍجخعذاٚي االِزؾبٔبد رزٕبعت ِغ اؽز١بعبد ٚسغجبد اٌ -7

 إٌّبعجٗ دْٚ ربخ١ش. رؼٍٓ ٔزبئظ االِزؾبٔبد فٟ اٌّٛاػجذ - -8

 ؽٛي ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ. طٍجخٌٍ ساعؼخرٛعذ رغز٠ٗ  -9

 .طٍجخ٠زُ ِشاعؼخ اٌزغز٠ٗ اٌشاعؼٗ ٚارخبر اعشاءاد رصؾ١ؾ١ٗ فٟ ظٛء ٔزبئظ اٌ  -20

ِٓ ٔزبئظ  طٍجخرٛعذ ا١ٌٗ ِؼٍٕٗ ِٚطجمٗ ٌٍزؼبًِ ِغ ؽىبٚٞ ٚرظٍّبد اٌ  -22

 االِزؾبٔبد.

 ٓ فٟ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب.٠ؼزّذ اٌمغُ غشائك اٌزم٠ُٛ اٌّخزٍفٗ ٌٍّغغ١ٍ  -21

اٌؼ١ٍب ِغ ِؾزٜٛ اٌّمشساد  اال١ٌٚخ ٚ رزٛافك اِزؾبٔبد غٍجخ اٌذساعبد  -23

 اٌذساع١ٗ.
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 الوؼ٘بس الضبلش الخجشاد الو٘ذاً٘خ هغ الوإعغبد األخشٓ
 

٠زؼٍك ثبٌخجشاد ٚاٌّّبسعبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠مذِٙب اٌمغُ ٚثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّإعغبد      

أ١ً٘ اٌطٍجخ ػ١ٍّبً ٚػ١ٍّبً العً ر١ّٕخ ِؼبسفُٙ ٚخجشارُٙ االخشٜ ٚاٌّغزّغ اٌّؾ١ػ ٌز

ٚارغب٘برُٙ ا١ٌّٕٙخ ٚرٌه ػٓ غش٠ك رؾذ٠ذ اال٘ذاف اٌّزؼٍمخ ثبٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ ِٚٙبَ 

اٌّزّضٍخ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ ٚآ١ٌخ اٌزطج١ك  ٚأدٚاس اٌطٍجخ فٟ ٘زا اٌزذس٠ت

ْٚ ِغ اٌّإعغبد ٚاٌذٚائش اٌؼ١ٍّخ اٌّذسعٟ ا١ٌّذأٟ ٌٍطٍجخ ٚوزٌه آ١ٌبد اٌزؼب

 .ٚاٌزشث٠ٛخ االخشٜ ٚثّب ٠خذَ اٌطٍجخ ٚاٌّغزّغ اٌّؾ١ػ

 

 

 هشاكض الكل٘خ الوؼٌ٘خ ثخذهخ الوغزوغ 
 

 ٚؽذح اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش )اخزجبس صالؽ١خ اٌزذس٠ظ( -2

 

 ( ٠َٛ.45اٌّذسعٟ ا١ٌّذأٟ ٌطٍجخ اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ )اٌزطج١ك  -1

 

 جً اٌى١ٍخرطج١مبد االعزجبٔبد اٌّؼذح ِٓ ل -3

  استبانات آراء الخريجين - أ

 استبانة أرباب العمل والجهات المستفيدة.  - ب

 استبانة مراجعة االمتحانات بالقسم -جـ 

 

 اٌّخزجش اٌخذِٟ اٌّشوضٞ ٌطٍجخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجبؽض١ٓ. -4
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 الزٌْع الوؼ٘بس الشاثغ  
 

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

بموجب  نحو المينة عند التخرج، ومدى وجود تنوع في المواد التي تقدم ليم توجياتيم
رفة في سنوات الدراسة مما يساعدىم عمى طمب المع التعميم التقميدي او االلكتروني

 والميارة وتكوين االتجاىات االيجابية نحو المينة.
 

 خز٘بس الومشساد الذساع٘خئأّل ً   

ويتم ذلك باختيار عناصر ووحدات المقرر الالزمة والتي يجب أن يدرسيا         
ومن ثم تجميع ىذه الموضوعات  بموجب التعميم التقميدي او االلكتروني الطالب

نم ومن ثم الوصول إلى العنوان  ًا،ائيا إلى بعضيا بعضحسب تقاربيا وترابطيا وا 
عطاء ىذه الموضوعات الوزن المالئم من حيث عدد الساعات  المناسب لممقرر وا 
المعتمدة وساعات االتصال ومدى الحاجة إلى ساعات العممي والموضوعات المعرفية 

التي تضم  التي يجب أن يعرفيا الطالب بعد تخرجو وتحديد المراجع العممية الحديثة
 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

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

 الموجودة في ىذه الخطة.
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 وان القسم يراعي بعض النقاط المتعمقة باختيار المقررات والتي تؤخذ بعين االعتبار
 وهي:

ا تحديد المحتوى الدراسي الذي يمكن أن يدرس فيو ىذو 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
 .تتناسب وحجم المقررات عمميا وأكاديميا

تحديد آلية قياس وتقويم أداء الطالب في و تحديد مخرجات وميارات التعمم لممقرر، -3
ل التقويم المستمر والمعتمد ليس فقط عمى المستويات الدنيا في المقرر )يفض

التفكير مثل الحفظ واالستذكار ولكن يتناول الطرق الحديثة في التقييم وىي 
ذلك من طرق غير لالمستويات العميا في التفكير كاالستنباط والتطبيق وما 

 تقميدية(.

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

 .المقرر كل عمى حدة

 
 

 الطلجخصبً٘ب ً  
 

 طلجخ الذساعبد األّل٘خ - أ

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

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

من قبل وزارة التعميم  المعدة القبول المركزي قناة من خالل الطمبة ان يتم قبول-2
 العالي والبحث العممي .
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ضيات في السنوات عمى اقسام الكمية بما في ذلك قسم الريا طمبةيتم توزيع ال-3
 طالبا. 311الثالثة الماضية  

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

 .من قبل لجنة مختصةداخل القسم  الشخصية لمطمبة مقابمةاليتم اجراء -5

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

اكمال تعميمو عن طريق استمارة  يتم توزيعيا من قبل الكمية مع مراعاة المعدل 
 .في ذلك

 

 طبلت ّ طبلجخ       ػذد الطلجخ فٖ المغن 
 

 الذساعخ الظجبؽ٘خ 
 

 الوشؽلخ

ػذد الوشبسك٘ي فٖ 

ٗي األّ: ّالضبًٖ الذّس

  لذّس الزكو٘لّٖا
 الؼذد الكلٖ  الوغبصٗي

 اًبس ركْس

 203 --- 62 050 الّلٔ

 087 --- 69 000 الضبً٘خ

 055 --- 57 98 الضبلضخ

 046 --- 67 79 الشاثؼخ

 694 --- 255 439 الوغوْع
 

 

 الذساعخ الوغبئ٘خ
 

 الوشؽلخ

ػذد الوشبسك٘ي فٖ 

ٗي األّ: ّالضبًٖ الذّس

 ّالذّس الزكو٘لٖ
 الؼذد الكلٖ  غبصٗيالو

 اًبس ركْس

 54 --- 27 34 الّلٔ

 53 --- 29 24 الضبً٘خ

 36 --- 27 06 الضبلضخ

 74 --- 42 32 الشاثؼخ

 207 --- 000 076 الوغوْع
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 ػذد الطلجخ الوٌغؾج٘ي ّعجت الًغؾبة
 

ػذد الطلجخ 

 اعجبة الًغؾبة الوٌغؾج٘ي

 هغبئٖ طجبؽٖ 

 خشٜ ٔمً اٌٝ و١ٍبد ا --- 8

 سعٛة ثبٌغ١بة  --- ---

 رشل١ٓ ل١ذ ثٕبءاً ػٍٝ غٍجٗ  3 24

 سعٛة ثبٌغؼ  --- ---

 ربع١ً  20 28

 رشل١ٓ ل١ذ ٌشعٛثٗ ثبٌغ١بة  --- ---

 رشل١ٓ ل١ذ ثؼذ االِزؾبٔبد --- ---
 

 

 

 لألػْام الذساع٘خ الخوغخ الوبض٘خ فٖ الوشؽلخ الشاثؼخ ػذد طلجخ الذساعبد األّل٘خ

 ()طجبؽٖ

 الراسبين طلبةعدد ال الخريجين طلبةعدد ال طلبةعدد ال سنةال

1025  /1026 232 213 8 

1026 / 1027 201 79 15 

1027  /1028 231 229 25 

1028  /1029 97 96 2 

1029/1010 216 213 3 

 

 

 لألػْام الذساع٘خ الخوغخ الوبض٘خ فٖ الوشؽلخ الشاثؼخػذد طلجخ الذساعبد األّل٘خ 

 هغبئٖ()

 الراسبين طلبةعدد ال الخريجين طلبةعدد ال طلبةعدد ال لسنةا

1025  /1026 200 85 25 

1026 / 1027 50 13 17 

1027  /1028 55 11 22 

1028  /1029 81 79 3 

1029/1010 71 73 2 
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 طلجخى الّاػزوبدُب فٖ ثشًبهظ شإ ػلٔ المغنؼوا أُن الومبٗ٘ظ الزٖ ٗ

 

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

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

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

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

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

 

 لألػْام الذساع٘خ الخوغخ الوبض٘خ الذساعبد الؼل٘ب )هبعغز٘ش(ػذد طلجخ 
 

 طلبةعدد ال السنة
 طلبةعدد ال

 الخريجين
 مالحظات

1025  /1026 23 20 
 طلبة تطبيقي(  7طلبة صرفة /  6)

 ترقين قيد 2

 انسحاب 2مؤجل، 2 20 21 1027/  1026

1027  /1028 28 21 
 طالب تطبيقية (   22طالب صرفة /  21)

 تطبيقية (   1صرفة /  3ترقين قيد ) 

1028  /1029 
 رياضيات 26

 الرياضيات طرائق تدريس 23
21 
23 

 طالب رياضيات 1ترقين قيد 

1029/1010 
 رياضيات 10

 الرياضيات طرائق تدريس 29
28 
28 

 ٔمً اٌٝ عبِؼخ اٌىٛفخ 0أٙبء ػاللخ ٚ 0

 أٙبء ػاللخ 0

 

 

 لألػْام الذساع٘خ الخوغخ الوبض٘خ (ػذد طلجخ الذساعبد الؼل٘ب )دكزْساٍ
 

 طلبةعدد ال السنة
 طلبةعدد ال

 الخريجين
 مالحظات

1021  /1025 1 / / 

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

 9ترقين قيد ،المتبقي  1 / 22 1027/  1026

1027  /1028 6 8  

1028  /1029 
 رياضيات 7

 طرائق تدريس الرياضيات 6
1 
6 

 طالب رياضيات 3ترقين قيد 

1029/1010 
 رياضيات 9

 طرائق تدريس الرياضيات 21
 س٠بظ١بد 8

 غشائك 03
 رأع١ً 0

 رأع١ً 0
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 الوبعغز٘ش

 ( 19) و رسالة ( )تحضيرية  رياضيات الماجستير دراسة عدد الوحدات الكمي في
 وتقسم الى فصمين (91عدد الوحدات الكمي في السنة التحضيرية )

 (39في الفصل الثاني )  عدد الوحدات و (39في الفصل االول )لوحدات عدد ا
 (1لماجستير )ارسالة لعدد الوحدات 

 9ومادة واحدة من اختياري  3المواد االختيارية يختار الطالب مادة واحدة من اختياري 
 

 الوْاد الذساع٘خ للفظا األّ: )سٗبض٘بد(

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 Functional Analysis 3 3                        ؾل٘ا دالٖر

 هؼبدلد رفبضل٘خ ّركبهل٘خ

Differential and Integral Equations 
3 3 

 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 
 ِغزٛفٟ 0

 

            

               

 
 لمفصل االول لطمبة ماجستير رياضيات ةالتربوي لمواداالختصاص وا موادمخطط يوضح نسبة 
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 )سٗبض٘بد( الوْاد الذساع٘خ للفظا الضبًٖ

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 General Topology 3 3                             رجْلْع٘ب ػبهخ 

 Numerical Analysis 1 1                             رؾل٘ا ػذدٕ

 Measurement Theory 1 1(       2ط )اخز٘بسٕ ًظشٗخ الم٘ب

Bck- (                     2)اخز٘بسٕ  الغجشاBCK  Algebra 1 1 

 Reliability 1 1                       (             1هؼْل٘خ )اخز٘بسٕ 

 Applied Algebra 1 1           (        1عجش رطج٘مٖ )اخز٘بسٕ 

 Seminar 2 2                                                         وٌبس٘ع

 Educational Psychology 1 1            ػلن الٌفظ الزشثْٕ

 

 

            

               

 
 رياضيات لمفصل الثاني لطمبة ماجستير التربوية مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة 
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 ( 19) و رسالة( )تحضيرية  تدريس الرياضيات طرائق الماجستير دراسة حدات الكمي فيعدد الو 
 وتقسم  (91عدد الوحدات الكمي في السنة التحضيرية )

 (39في الفصل الثاني ) عدد الوحدات و (39في الفصل االول )عدد الوحدات 
 (1لماجستير )ارسالة لعدد الوحدات 

 
 (رذسٗظ الشٗبض٘بد طشائكالوْاد الذساع٘خ للفظا األّ: )

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 غشائك رذس٠ظ اٌش٠بظ١بد

Methods of teaching mathematics 
3 3 

 Curriculum  3 3                                     ِٕب٘ظ دساع١خ 

 Research methods 2 2                                 ِٕب٘ظ اٌجؾش

 اٌّزمذَ ٍُ إٌفظ اٌزشثٛٞػ

Advanced Educational psychology 
2 2 

 االؽصبء اٌٛصفٟ ٚاالعزذالٌٟ

 Descriptive  and deductive statistics 
2 2 

 Mathmetics 1 2 2                                     0س٠بظ١بد 

 English language 2 2                            اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ

 

 

            

                 

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

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 بظ١بدارغب٘بد ؽذ٠ضخ فٟ رذس٠ظ اٌش٠

Modern trends in teaching mathematics 
3 3 

 اخزجبساد ِٚمب١٠ظ رشث٠ٛخ

   Educational test and measurement 
1 1 

 ٔظش٠بد اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ

Theories of learning and teaching 
1 1 

 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ

Learning and teaching technology 
1 1 

 Mathematics 2 1 1                                      1 س٠بظ١بد

 Seminar  2 2                                             اٌؾٍمخ اٌذساع١خ

 

 

            

                 

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

 ( 91) و اطروحة ( )تحضيرية  دكتوراه رياضياتدراسة  عدد الوحدات الكمي في
 وتقسم  (91عدد الوحدات الكمي في السنة التحضيرية )

 (39في الفصل الثاني ) عدد الوحدات و (39في الفصل االول )عدد الوحدات 
 (19) هطروحة الدكتوراالعدد الوحدات 

 الطالب مادة واحدة من المواد االختياريالمواد االختيارية يختار 
 

 الوْاد الذساع٘خ للفظا األّ: )سٗبض٘بد(

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 Fuzzy Topology 3 3                       رجْلْع٘ب ضجبث٘خ

 Modules Theory 3 3                        الوْدْٗلد ًظشٗخ

 Theory  Equations 3 3                      وؼبدلدًظشٗخ ال

 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 
 ِغزٛفٟ 0

 

            

               

 
 لمفصل االول لطمبة دكتوراه رياضيات 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

 Homological Algebra 1 1          هْلْعْٖالغجش الِ

   Solutions of Equations          ؽلْ: الوؼبدلد  
 )اخز٘بسٕ( الغجش الخطٖ الوزمذم

 Advanced Linear Algebra 
1 1 

 Operation Researchs 1 1ثؾْس ػول٘بد  )اخز٘بسٕ (    

 Seminar 2 2                                                 وٌبس٘ع

 Theories of learning 1 1                   ًظشٗبد الزؼلن

 

 

            

               

 
 رياضيات دكتوراهلمفصل الثاني لطمبة  التربوية مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة 
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 ( 91) و اطروحة ( )تحضيرية  تدريس الرياضيات طرائقدكتوراه سة درا عدد الوحدات الكمي في
 وتقسم  (14عدد الوحدات الكمي في السنة التحضيرية )

 (39في الفصل الثاني ) عدد الوحدات و (31في الفصل االول )عدد الوحدات 
 (99) هطروحة الدكتوراالعدد الوحدات 

 
 (ٗبض٘بدرذسٗظ الش الوْاد الذساع٘خ للفظا األّ: )طشائك

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 تصاميم ونماذج تعليمية

Instructional designs and models 
3 3 

 متقدم –طرائق تدريس الرياضيات 

Advanced methods of teaching mathematics 
3 3 

 Non parametric statistics 3 3االحصاء الالمعلمي         

 Research design 3 3                          تصميم البحوث

 والرياضيات فلسفة العلوم
    Philosophy of sciences and Mathematics 

2 2 

 Advanced Mathematics 1 2 2          2 رياضيات متقدمة

 English Language 2 2                                اللغةاالنكليزية

 

            

                 

 
 تدريس الرياضيات ثانوية لمفصل االول لطمبة دكتوراه طرائقال مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة 
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 (رذسٗظ الشٗبض٘بد )طشائك الوْاد الذساع٘خ للفظا الضبًٖ

 

 الوبدح

ػذد 

الغبػبد 

 الٌظشٕ

ػذد 

 الْؽذاد

 ارغب٘بد ِؼبصشح فٟ رذس٠ظ اٌش٠بظ١بد

Contemporary  trends in teaching mathematics 
3 3 

 ِزمذَ -رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ

Advanced learning and teaching technology 
3 3 

 ِزمذَ –ٔظش٠بد اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ 

Advanced theories of learning and teaching 
3 3 

 دساعبد ِمبسٔخ فٟ إٌّٙظ

Comparative studies in curriculum 
1 1 

 ش٠بد إٌّٙظ ّٚٔبرط ثٕبئٗٔظ

Curriculum Theories and models construction 
1 1 

 Advanced Mathematics 2 1 1          2ِزمذِخ  س٠بظ١بد

 Semina  2 2                                                    اٌؾٍمخ اٌذساع١خ
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 رموز الصفوف االلكترونية لممواد الدراسية لمماجستير والدكتوراه

 

 الوبدٍ الوشؽلَ اعن الزذسٗغٖ
الظف  سهض

 اللكزشًّٖ

 ا.د.ٌّٝ ٔبعٟ ِؾّذ رٛف١ك
 3s4jnjm رؾ١ًٍ ػذدٞ اٌّبعغز١ش

 ipbvs6n اٌغجش اٌخطٟ اٌّزمذَ ساٖاٌذوزٛ

 ا.َ.د.ثض١ٕٗ ٔغبد ؽٙبة

 Homology go4dyq5اٌغجش  اٌذوزٛساٖ
 b2z43kn دوزٛساٖاؽشاف   اٌذوزٛساٖ
 7nwocj5 ِبعغز١شاؽشاف   اٌّبعغز١ش

 ا.َ.د.ؽبرُ ٠ؾ١ٝ خٍف
 wcjfnux اٌش٠بظ١بد اٌّزمذِٗ غشائك دوزٛساٖ

 7vaeuga دوزٛساٖ اؽشاف  دوزٛساٖ

 َ.د.عٍٜٛ عٍّبْ ػجذا.
 ifmcuys ٔظش٠ٗ اٌم١بط س٠بظ١بد-ِبعغز١ش
 fc5s3b3 اٌزؾ١ًٍ اٌّؾذة س٠بظ١بد-دوزٛساٖ 

 Zfve76 غٍجٗ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب دوزٛساٖ اٌذوزٛساٖ لبعُا.د.عّبي ؽ١ّذ 

 ا.َ.د.فبغّٗ ف١صً وش٠ُ
 fb3hknw رشاو١ت عجش٠ٗ اٌّبعغز١ش

 2zcsgds ِبعغز١ش +دوزٛساٖ االؽشاف

 َ.د.ؽغٓ وبًِ سعٓا.
 fmorma6 غٍجٗ اٌّبعغز١ش غشائك رذس٠ظ-اٌّبعغز١ش
 wqaebn6 غٍجٗ اٌذوزٛساٖ غشائك رذس٠ظ-اٌذوزٛساٖ

 ا.َ.د.٠ٛعف ٠ؼىٛة ٠ٛعف

 555wdoz اٌزجٌٛٛع١ب اٌّبعغز١ش
اؽشاف 

 وزٛساٖ+دبعغز١شِ

رجٌٛٛع١ب ث١بٔبد+رجٌٛٛع١ب 

 ا١ٌٍف١ٗ
cs7pikg 

 عبعُا.َ.د.ثبعُ ِؾّذ 
 onlfoi5 غشائك رذس٠ظ-غٍجٗ دوزٛساٖ ٖاٌذوزٛسا

 m5ni4a4 غشائك رذس٠ظ-غٍجٗ ِبعغز١ش اٌّبعغز١ش

 uhoyic1 اٌغجش اٌزطج١مٟ اٌّبعغز١ش ا.َ.د.١ٔشاْ صجبػ عبعُ

 ا.َ.د.ِغ١ذ اؽّذ ٌٟٚ
 fhlolby ِبعغز١ش اؽشاف اٌّبعغز١ش

 bpkqnp3 ؽٍٛي اٌّؼبدالد اٌذوزٛساٖ

 kibnlt3 بءاؽص اٌّبعغز١ش ا.َ.االء ِبعذ ؽّذ
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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
 

 17هبعغز٘ش /       39ساٍ / دكزْ                                                   
 

 

 ُ٘كل٘خ أعبرزح لغن الشٗبض٘بد
 

 

 الخزظبص الذل٘ك العن الشثبػٖ ّاللمت د
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 ؽبعْث٘خش
 دكزْساٍ اعزبر

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1004 الؼشاق

 دكزْساٍ اعزبر فلغفخ هؼبطشح ؽبصم عل٘وبى ًبطش 1
الداة / عبهؼخ كل٘خ 

 ثغذاد
 2995 الؼشاق

 دكزْساٍ اعزبر ػلن الٌفظ الؼبم ًبعٖ هؾوْد ًبعٖ 3
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
 هبعغز٘ش اعزبر الؽظبء الشٗبضٖ

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

 الِبم عجبس فبسط 7
طشائك رذسٗظ 

 الشٗبض٘بد

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1001 الؼشاق

8 
ثضٌ٘خ ًغبد شِبة اؽوذ 

 الكشّٕ
 عجش الوْدْٗلد

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1004 الؼشاق

9 
ؽبرن ٗؾٖ خلف ؽغ٘ي 

 الظبلؾٖ
 عجش

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1007 الؼشاق

20 
فبطوخ ف٘ظا كشٗن 

 اثشاُ٘ن الؼغكشٕ
 عجش

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ
 1025 هظش

 سٗبض٘بد ؽغي كبها سعي 22
اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1009 الؼشاق
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21 
سشب ًبطش هغ٘ذ هؾوذ 

 الولَ
 رجْلْع٘ب ػبهخ

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ
 1025 هظش

23 
ً٘شاى طجبػ عبعن 

 هؾوْد الؼبهشٕ 

سٗبض٘بد رطج٘م٘خ / 

 عجش رطج٘مٖ

اعزبر 

 هغبػذ
  دكزْساٍ

/ الغبهؼخ  كل٘خ الؼلْم

 الوغزٌظشٗخ
 1029 الؼشاق

 ثبعن هؾوذ عبعن 24
طشائك رذسٗظ 

 الشٗبض٘بد

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

 للؼلْم الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1020 الؼشاق

25 
هِب ػجذ الغجبس هؾوذ 

 شكشالخفبعٖ

هؾبكبح ػذدٗخ 

 للوؼبدلد الزفبضل٘خ 

اعزبر 

 هغبػذ
 1028 هبل٘ضٗب عبهؼخ هالٗب  دكزْساٍ

26 
هغ٘ذ اؽوذ ّلٖ هكٖ 

 الغْاسٕ
 الزؾل٘ا الؼذدٕ

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

كل٘خ الٌِذعخ 

ّالزظو٘ن / عبهؼخ 

 شًّ٘اث

 1021 ثشٗطبً٘ب

27 
ْٗعف ٗؼكْة ْٗعف 

 هؾوذ ال٘ؼمْثٖ
 الزجْلْع٘ب ّرطج٘مبرِب

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ
 1024 هظش

28 
صٌٗخ ؽغ٘ي هؼ٘جذ ؽوذ 

 الخفبؽٖ 
 رؾل٘ا دالٖ

اعزبر 

 هغبػذ
 دكزْساٍ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1028 الؼشاق

29 
ه٘غْى ػجذ ُبها صٗذاى 

 الكؼجٖ
 الغجش الوغشد

اعزبر 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1001 الؼشاق

10 

اٗوبى ػجذ اللط٘ف ػجذ 

الشصاق ػجذ الْاُت 

 الؼج٘ذٕ

هؼبدلد رفبضل٘خ 

 رطج٘م٘خ

اعزبر 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1006 الؼشاق

12 
ف٘ظا شال: ػجبط ثكش 

 الوِذإّ

ػاللبد ػلْم عبع٘خ /

 دّل٘خ

اعزبر 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

الوؼِذ الؼبلٖ 

للذساعبد الغ٘بع٘خ 

ّالذّل٘خ / الغبهؼخ 

 الوغزٌظشٗخ

 1001 الؼشاق

11 
الء هبعذ ؽوذ فل٘ؼ 

 الؾ٘ذسٕ
 الؽظبء الشٗبضٖ

اعزبر 

 هغبػذ 
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1008 الؼشاق

13 
عٌبى ُبرف ػجذ الوغ٘ذ 

 ّادٕ الم٘غٖ

سٗبض٘بد 

/هؼبدلد رطج٘م٘خ

 رفبضل٘خ

اعزبر 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1001 الؼشاق

14 
طجب ًبطش هغ٘ذ هؾوذ 

 الولَ
 دكزْساٍ طهذس أهضل٘خ

لغن ركٌلْع٘ب 

الوؼلْهبد 

ّالشٗبض٘بد / عبهؼخ 

 عٌْة اعزشال٘ب

 1023 اعزشال٘ب

15 
ّفبء سؽ٘ن ؽغ٘ي هطشّد 

 الجذٗشٕ
 دكزْساٍ هذسط عجش رطج٘مٖ

كل٘خ الؼلْم ّالطت / 

 كٌِبمشعبهؼخ ث
 1024 ثشٗطبً٘ب

16 
ش٘وبء علوبى ػجذ هؾغي 

 الجٌذٕ 

عجش رطج٘مٖ/  ًظشٗخ 

 روض٘ا
  دكزْساٍ هذسط

/الغبهؼخ الؼلْم كل٘خ

 الوغزٌظشٗخ 
 1027 الؼشاق

17 
اؽوذ ئثشاُ٘ن ًبطش 

 هؾغي الٌبطشٕ 
 دكزْساٍ هذسط رجْلْع٘ب ػبهَ

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ
 1025 هظش

18 
سًب ثِغذ ئعوبػ٘ا 

 هِذٕ الخضسؽٖ
 دكزْساٍ هذسط رجْلْع٘ب ػبهخ

كلجخ الؼلْم/عبهؼخ 

 ػ٘ي شوظ 
 1026 هظش 

19 
ذ ًؼوخ ػلٖ اٗوبى هؾو

 اثْ سغ٘ف 

فلغفخ فٖ الشٗبض٘بد 

 الزطج٘م٘خ 
 دكزْساٍ هذسط

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1028 الؼشاق

30 
ًبدٗخ فبئك هؾوذ عجبسٍ 

 ؽْاس 
 دكزْساٍ هذسط عجشٗخرجْلْع٘ب 

عبهؼخ ثْرشا هبل٘ضٗب 

UPM 
 1028 هبل٘ضٗب
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32 
ُذٓ ؽوْدٕ ػوشاى 

 هِذٕ الطبئٖ
 1029 فشًغب ً٘ظعبهؼخ  دكزْساٍ هذسط الوؼبدلد الزكبهل٘خ

31 
هٖ هؾوذ ُال: عشؽبى 

 الؼم٘لٖ
 دكزْساح هذسط ًظن دٌٗبه٘ك٘خ

الؾبعْة  كل٘خ ػلْم

/ عبهؼخ  ّالشٗبض٘بد

 الوْطا

 1025 الؼشاق

33 
عؼبد عذػبى عبعن 

 ؽوبدٕ الذل٘وٖ 
 دكزْساٍ هذسط عجشٗخ  رجْلْع٘ب

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  شفخالظ

 عبهؼخ ثغذاد

 1028 الؼشاق

34 
ث٘ذاء ػط٘خ خلف ُ٘غا 

 آ: ٗبع٘ي

/ثؾْس اؽظبء سٗبضٖ 

 الؼول٘بد
 دكزْساٍ هذسط

عبهؼخ ثْرشا هبل٘ضٗب 

UPM 
 1028 هبل٘ضٗب 

35 
 غبدح ؽغي اثشاُ٘ن

 لذّسٕ لذّ
 دكزْساٍ هذسط سٗبض٘بد رطج٘م٘خ

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ثغذاد
 1020 الؼشاق

36 
ٗش عبعن هؾوذ ؽغي غذ

 الؼٌجكٖ
 دكزْساٍ هذسط اؽظبء رطج٘مٖ

عبهؼخ اسكٌغبط 

 /اهشٗكب 
 1028 اهشٗكب 

37 
هؾوذ ػلٖ اؽوذ 

 ػجذالشؽوي الٌغذٕ
 1027 الٌِذ عبهؼخ آًب  دكزْساٍ هذسط ًظشٗخ الج٘بى

38 
ػبد: ساشذ ػجذ ػلٖ 

 طبلؼ الظجبؽ
 دكزْساٍ هذسط  رؾل٘ا ػذدٕ

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

  ػ٘ي شوظ
 1027 هظش 

39 
هللا  هٌِذ ًبفغ عؼفش

 ّٗشدٕ الضث٘ذٕ
  دكزْساٍ هذسط  ًظن دٌٗبه٘ك٘خ

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ثغذاد
 1027 الؼشاق

40 
غبلت اؽوذ ؽوْد ػجذهللا 

 الغجْسٕ
 دكزْساٍ هذسط عجش الومبعبد

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ثغذاد
 1026 الؼشاق

42 
روبسا شِبة اؽوذ ششٗف 

 الذل٘وٖ

رطج٘م٘خ  سٗبض٘بد

 /ه٘كبً٘ك الوْائغ 
 دكزْساٍ هذسط 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1028 الؼشاق

41 
ػم٘ا فبلؼ عذّع هؾوذ 

 الفزالّٕ 
 دكزْساٍ هذسط  هؼبدلد 

كل٘خ الؼلْم / عبهؼخ 

 ثغذاد
 1029 الؼشاق

43 
ه٘غبء عل٘ا هؾوذ ًبطش 

 آ: عل٘ن
 زْساٍدك هذسط الؽظبء الشٗبضٖ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

 اثي الِ٘ضن /  الظشفخ
 1029 الؼشاق

44 
ػلٖ طبلت هؾوذ ؽغي 

 الشكبثٖ
 دكزْساٍ هذسط الؽظبء الشٗبضٖ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1029 الؼشاق

45 
ًبدٗخ عبعن هؾوذ ؽغ٘ي 

 ٗؾ٘ٔ الغبػذٕ 
 هبعغز٘ش هذسط ًظشٗخ الزمشٗت

للؼلْم  شث٘خالزكل٘خ 

 اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 2996 الؼشاق

46 
عْعي عْاد كبظن 

 ػجذالؾغ٘ي الٌبطشٕ  
 هبعغز٘ش هذسط ٌُذعخ عجشٗخ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1002 الؼشاق

47 
اعوبء ػجذ ػظْاد كشْس 

 الضٗذٕ
 هبعغز٘ش هذسط سٗبض٘بد رطج٘م٘خ

للؼلْم  ٘خالزشثكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 2999 الؼشاق

48 
طجبػ ؽغي هبلؼ ػكلخ 

 الغبػذٕ
 هبعغز٘ش هذسط  رؾل٘ا دالٖ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1009 الؼشاق

49 
اؽوذ ػ٘غٔ ػجذ الٌجٖ 

 خض٘ش الشعَ
 هبعغز٘ش هذسط  ئؽظبء سٗبضٖ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  لظشفخا

 عبهؼخ ثغذاد
 1021 الؼشاق

50 
عوبُش هشص ٗبع٘ي ػط٘خ 

 الوبعذٕ
 هبعغز٘ش هذسط  هؼبدلد 

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1021 الؼشاق

52 
ش٘وبء هخلف ششٗذح 

 ػشعبى العؼذاًٖ
 هبعغز٘ش هذسط  الزؾل٘ا الؼذدٕ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1009 الؼشاق
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51 
ّفبء ف٘ظا هٌظْس 

 ؽغ٘ي الكج٘غٖ
 هبعغز٘ش هذسط الشٗبض٘بد الزطج٘م٘خ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد

 1009 الؼشاق

53 
ؽٌبى فبسّق لبعن ٗؾ٘ٔ 

 الوؼبض٘ذٕ
 هبعغز٘ش هذسط  هؼبدلد

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

لِ٘ضن / اثي ا الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1023 الؼشاق

54 
هٌٔ داّد علوبى ؽو٘ذ 

 الخفبعٖ 
 هبعغز٘ش هذسط  الؽظبء الشٗبضٖ

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1021 الؼشاق

55 
سًب ًْسٕ هغ٘ذ هؾوذ 

 المشح غْلٖ
 هبعغز٘ش هذسط  الغجش الوغشد

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

ن / اثي الِ٘ض الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1021 الؼشاق

 هبعغزش هذسط  ئداسح رشثْٗخ ػوش اصُش ػلٖ غبلت 56

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1025 الؼشاق

57 
سٗن هٌزس ًْٗظ عؼفش 

 كجَ
 هؼبدلد 

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1007 الؼشاق

58 
اٗوبى ؽغي هؾوذ ػلٖ 

 العذٕ
 ًظشٗخ الزمشٗت

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1008 الؼشاق

59 
سشب اثشاُ٘ن خلف عشٗذٕ 

 الؼبهشٕ
 الغجش الوغشد

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1020 الؼشاق

60 
اسٗظ طالػ هؾوذ طبلؼ 

 الضث٘ذٕ
 هؼبدلد

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1021 الؼشاق

62 
سٗن ّل٘ذ ؽغ٘ي ػجبط 

 الؼضإّ
 هؼبدلد

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1023 الؼشاق

61 
 بى هِذٕ طبلؼػضو

 علوبى الؼبًٖ 
 هؼبدلد

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1025 الؼشاق

63 
ُذٗا ؽغ٘ي لؼ٘جٖ طبلؼ 

 الغبػذٕ
 رؾل٘ا دالٖ

هذسط 

 هغبػذ
 هبعغزش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1025 الؼشاق

 هٌبُظ ّطشائك رذسٗظ ب: عال:ه٘غْى كو 64
هذسط 

 هغبػذ
 هبعغزش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1026 الؼشاق

 سٗبض٘بد رطج٘م٘خ فشػ ف٘ظا غبصٕ ؽبعن 65
هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1026 الؼشاق

 ئؽظبء سٗبضٖ ئٗوبى اؽوذ ػجذ اللط٘ف 66
هذسط 

 هغبػذ
 هبعغز٘ش

للؼلْم  الزشث٘خكل٘خ 

اثي الِ٘ضن /  الظشفخ

 عبهؼخ ثغذاد
 1029 الؼشاق
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 مخطط يوضح نسب أعضاء الهيئة التدريسية
 
 
 

 عذّ: ْٗضؼ ػذد أػضبء الِ٘ئخ الزذسٗغ٘خ ؽغت اللمت الؼلوٖ
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 مخطط يوضح نسب الهيئة التدريسية حسب المقب العممي

 ميالمقب العم          
 

 الشهادة    
 المجموع مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ

 11 ال يوجد 93 31 4 دكتوراه
 91 31 39 1 3 ماجستير

 99 عدد أعضاء الهيئة التدريسية الكمي



 1010-1029                                           لغن الشٗبض٘بد                                  رمشٗش الزم٘٘ن الزارٖ 

45 
 

 ّالوْاسدالداسح الوؼ٘بس 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 ، 

ما يساعد عمى الوفاء االمكانات وتكنموجيا المعمومات وااليدي العاممة واالداريين وغيرىم وب
 بمتطمبات القسم لتحقيق المعايير المطموبة أكاديميًا ومينيًا.

 
 

 أفشاد 6    ػذد الوْظف٘ي ّالؼوب: الوغبػذٗي  أّل ً
 
 

 

 الؼذد ًْع الؼوا ّالْظ٘فخ الزغلغا

 0 ف١١ٕٓ /رؼ١١ٓ ِالن 0

 0 ف١١ٕٓ /اعٛس ١ِٛ٠خ  2

 2 عىشربس٠خ / رؼ١١ٓ ِالن 

 ال٠ٛعذ س ١ِٛ٠خ عىشربس٠خ /اعٛ 3

 2 ػّبي/رؼ١١ٓ 4

 ال٠ٛعذ ػّبي/اعٛس ١ِٛ٠خ 5

 6 اٌّغّٛع
 

 
 

 المبػبد ّالوخزجشاد ّالوشافك فٖ المغنصبً٘ب ً  
 25لبػخ دساع٘خ / 

 2هخزجشاد / 

 2لبػخ هٌبلشبد / 

 2غشفخ هشاعؼخ / 

 
 الطبلخ العز٘ؼبث٘خ الؼذد الوشفك

 ػ١ٍب 46ٚا١ٌٚخ  777 ػ١ٍب 4ا١ٌٚخ ٚ 00 لبػخ اٌذساع١خ

  ) عىشربس٠خ (  0 غشفخ اٌّشاعؼخ

 077 0 غشفخ إٌّبلؾخ

 47 0 غشفخ اٌّخزجش اٌؾبعجبد

  ال٠ٛعذ ٚسؽخ ػًّ

  ال٠ٛعذ ِخزجش رىٌٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد

  ال٠ٛعذ ِىزجخ ِشوض ِؼٍِٛبد

  ػبَ ٌٍى١ٍخ ٔبدٞ ِشوض اعزّبػٟ ٌٍطٍجخ

  ٌغٕخ اِزؾب١ٔخ اٞ غشف اخشٜ

 ِشفك 08 اٌّغّٛع
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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
 

 
سح ِٓ ؽؼجخ ظّبْ اٌغٛدح ٚرم١١ُ األداء فٟ ثٕبء ٚسعُ فٟ ظٛء اٌزٛعٙبد اٌصبد

اٌخطػ ٌٍى١ٍبد ٌٚاللغبَ ٚثّب ٠زّبؽٝ ِغ اٌزٛعٙبد االعزشار١غ١خ ٌٍغبِؼخ ٚاٌزٟ ال 

رزمبغغ ِغ اٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ ٚاال٘ذاف ٌٙب ٚاْ رىْٛ اٌخطػ اٌّٛظٛػخ ٌاللغبَ فٟ 

ؾغ١ٓ اداسح اٌمغُ اٌؼٍّٟ ظٛء اٌّؼب١٠ش اٌّضجزٗ ػب١ٌّبً ٚال١ّ١ٍبً، ٚألعً ٚظغ خطخ ر

ٌٚزىْٛ ِخزٍفخ ػٓ االػٛاَ اٌغبثمخ ٚأػزّبداً ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌّؼذح فٟ 

ٚفٟ ظٛء اٌزغ١١شاد  2709-2708خطخ رؾغ١ٓ األداء ٌٍمغُ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

اٌؾبصٍخ فٟ اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٌٍى١ٍخ ٚاٌمغُ ٚاٌّغزّغ اٌّؾ١ػ، فمذ لبَ لغُ 

ثزؾى١ً ٌغٕخ ِٓ اٌّزخصص١ٓ الخز١بس ِؼب١٠ش اوبد١ّ٠خ رخصص١خ اٌش٠بظ١بد 

االِش٠ى١خ ٌغشض ثٕبء ٚٚظغ  (NCATEِالئّخ ٌٍمغُ، ؽ١ش رُ اخز١بس ِؼب١٠ش )

فٟ ظٛء اٌّؼب١٠ش اٌّزوٛسح أػالٖ، لبِذ   2727-2709خطخ رؾغ١ٓ األداء ٌٍؼبَ 

٠خ اٌّشرذح اٌٍغٕخ ثٛظغ اٌّؼب١٠ش ٚاٌّؾبٚس ٌٍخطخ ِٚٓ خالي اإلفبدح ِٓ اٌزغز

( ِٚبف١ٗ ِٓ ٔمبغ لٛح ٚظؼف SWATٌزمش٠شاٌزم١١ُ اٌزارٟ ٌٍمغُ ٚرؾ١ًٍ عٛاد )

، ؽ١ش ثبؽشد اٌٍغٕخ 2709-2708ٚاعشاءاد اٌزؾغ١ٓ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ اٌغبثك 

اٌّىٍفخ ثاػذاد اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚوبفخ اٌزٛص١مبد ٚاٌؾصٛي ػ١ٍٙب ِٓ ػذح ٍِفبد 

ء ٚخطخ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍمغُ ٚؽإْٚ اٌطٍجخ رزؼٍك ثعّبْ اٌغٛدح ٚرم٠ُٛ األدا

ٚاٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٚغ١ش٘ب، ؽ١ش رّخط ٘زا اٌؼًّ اٌّزٛاصً ٌٍخشٚط ثٙزٖ اٌخطخ 

ٌٍمغُ ٌزىْٛ لذ ؽممذ ِبرصجٛ ا١ٌٗ اٌٍغٕخ ٚاٌمغُ ٚاٌٍغبْ األخشٜ اٌّغزف١ذح ِٓ رٌه. 

ؽذ عٛاء ٚثذٚسٔب وشئبعخ لغُ ٔضّٓ اٌذٚس اٌزٞ لبَ ثٗ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌمغُ ػٍٝ 

اثزذاءاً ِٓ اٌٍغٕخ اٌّىٍفخ ٚاٌٍغبْ األخشٜ ٚاٌزذس٠غ١١ٓ ٚاٌؼب١ٍِٓ ٌٍخشٚط ثٙزا 

 .ٚهللا اٌّٛفك… اٌؼًّ ػٍٝ أوًّ ٚعٗ
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 الجشاهظ األكبدٗو٘خ الومذهخالوؼ٘بسالّ:  

 ئعشاءاد الزؾغ٘ي الُذاف
الوزبثؼخ  هإششاد

 ّالزٌف٘ز

هغإّل٘خ 

 الزٌف٘ز

فزشح 

 الزٌف٘ز

 

رطْٗش 

هِبساد 

لجخ الط

ّارغبُبرِن 

 ّهْاُجِن

رؾذ٠ذ ِذٜ فبػ١ٍخ 

اٌجشاِظ االوبد١ّ٠خ 

اٌّمذِخ ٚثّب رزّبؽٝ ِغ 

ا٘ذاف اٌّإعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

ٚؽبعبد اٌطٍجخ 

ٚاٌّغزّغ ٚاٌؼًّ ػٍٝ 

رؾغ١ٕٙب ثّب ٠زٕبعت ِغ 

اٌزطٛساد اٌؾبصخ فٟ 

 عٛق اٌؼًّ.

 

رؾذ٠ذ أ٘ذاف رفص١ٍ١خ  .2

رٕجضك ػٓ اٌٙذف اٌؼبَ 

ٌٍى١ٍخ ٚاٌمغُ ٌزط٠ٛش 

اٌجشاِظ االوبد١ّ٠خ 

 اٌّمذِخ.

أخز١بس اػعبء   .1

اٌٍغبْ ثذلخ ٚثّب 

رزطٍجٗ اعشاءاد 

رؾغ١ٓ اٌجشٔبِظ 

 األوبد٠ّٟ ٌٍمغُ .

رؾى١ً ٌغبْ اسؽبد٠خ  .3

رشث٠ٛخ ٌزٛع١ٗ اٌطٍجخ 

ٚرط٠ٛش ِٙبسارُٙ 

ٚارغب٘برُٙ ٚرفؼ١ً 

ػًّ رٍه اٌٍغبْ 

اٌىزش١ٔٚب ثّب ٠زٕبعت 

ِغ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ.

ؾبوً ِٕبلؾخ اٌّ .4

ٚاٌّؼٛلبد اٌؾبصٍخ 

ٌذٜ اٌطٍجخ ٚخبصخ 

ِب٠زؼٍك ثزع١ّٓ 

ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ 

االٌىزشٟٚٔ ٚادخبٌٗ 

ثبٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ 

لجً اٌغبِؼخ ِٚؾبٌٚخ 

ا٠غبد اٌؾٍٛي إٌّبعجخ 

 ٌزٌه.

 

سئبعخ اٌمغُ 

+ اٌٍغٕخ 

اٌؼ١ٍّخ + 

ٌغٕخ ٚصف 

اٌجشٔبِظ 

االوبد٠ّٟ + 

ٌغٕخ االسؽبد 

 . اٌزشثٛٞ

 

اٌؼبَ 

 ٟاٌذساع

2709 

-2727 
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دػن 

الوغزْٓ 

الؼلوٖ 

 للطلجخ

 

ِشاعؼخ اٌٛعبئً  .0

ٚاٌطشق ٚاألعب١ٌت 

فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

ٚاعشاءاد رط٠ٛش٘ب 

ٚاعزؾذاس ػ١ٍّخ 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ.

ِشاعؼخ دلخ  .2

اخز١بساٌزذس٠غ١١ٓ 

ٚاػبدح   رٛص٠ؼُٙ ثّب 

٠زٕبعت ِٚٙبسارُٙ 

ِغ اٌطٍجخ ِٚزبثؼخ 

ِب٠زؼٍك ثّٙبساد 

 ألٌىزشٟٚٔ.اٌزؼ١ٍُ ا

ل١بط اٌّغزٜٛ  .3

اٌؼٍّٟ ٌٍطٍجخ ٚرؾذ٠ذ      

ٔمبغ اٌعؼف 

 اٌّٛعٛدح.  

رؾذ٠ش اٌّٛاد  .4

ٚاٌّفشداد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

اٌّمذِخ ثبٌمغُ ٚثّب 

٠زٕبعت ِغ ػ١ٍّخ 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ. 

اثزىبسغشائك رذس٠ظ  .5

عذ٠ذح رؾفض اٌطٍجخ 

ٚخصٛصب ثؼذ 

اعزؾذاس ػ١ٍّخ 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ.

ظ ٌّالئّخ رؾذ٠ش إٌّب٘ .6

رطج١ك ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ 

االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 اٌّذِظ .

  

البِخ ٚسػ ػًّ  .0

اٌىزش١ٔٚخ ٌزذس٠ت 

اٌطٍجخ ػٍٝ اعزخذاَ 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ.

رؾذ٠ذ ٔمبغ اٌعؼف  .2

ٌذٜ اٌطٍجخ ٚخبصخ 

ِب٠زؼٍك ثأعزخذاَ 

ِٕصبد اٌزؼ١ٍُ 

 االٌىزشٟٚٔ.

ؽش اٌزذس٠غ١١ٓ ػٍٝ  .3

رط٠ٛشػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ 

ٚؽغت االٌىزشٟٚٔ 

 ؽبعخ اٌطٍجخ.

رؾى١ً ٌغبْ ػ١ٍّخ   .4

ِزخصصخ ِٓ 

اٌزذس٠غ١١ٓ ؽٍّخ 

األٌمبة اٌؼ١ٍّخ 

ِذسط صؼٛداً 

ٌالؽشاف اٌؼٍّٟ ػٍٝ 

 اٌطٍجخ.

اظبفخ ِؾبظشاد  .5

فذ٠ٛ٠خ ٚسفؼٙب ػٍٝ 

إٌّصخ االٌىزش١ٔٚخ 

 اٌخبصخ ثبٌى١ٍخ.

أؾبء ِٛالغ رؼ١ّ١ٍخ  .6

 خبصخ ثبٌطٍجخ .

أؾبء لٕٛاد ػٍٝ  .7

ِٛلغ ا١ٌٛر١ٛة 

ٌزذس٠غ١١ٓ خبصخ ثب

ٚسفغ اٌّؾبظشاد 

اٌفذ٠ٛ٠خ ػٍٝ ِٛلغ 

اٌمٕبح اٌخبصخ ثىً 

 .رذس٠غٟ

 

 

سئبعخ اٌمغُ 

+ ِمشس٠خ 

اٌمغُ + 

اٌٍغٕخ 

+  اٌؼ١ٍّخ

ٌغٕخ ٚصف 

اٌّمشس 

 ..اٌذساعٟ

 

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ
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 الزمْٗن ّالهزؾبًبدالضبًٖ   الوؼ٘بس
مسؤولية  نفيذمؤشرات المتابعة والت إجراءات التحسين االهداف

 التنفيذ
فترة 
 التنفيذ

 

ل٘بط لذسح 

الطلجخ 

ّهذٓ 

 الزؾظ٘ا

 الؼلوٖ

 

ٚظغ عذاٚي    .0

ِٚٛاػ١ذ االِزؾبٔبد 

فٟ االٚلبد إٌّبعجخ 

ٚرفؼ١ً االِزؾبٔبد 

 االٌىزش١ٔٚخ.

ِؾبسوخ اٌطٍجخ فٟ   .2

رؾذ٠ذ اٌٛلذ إٌّبعت 

ٌُٙ ٚخبصخ ثؼذ رفؼ١ً 

 اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ.

 
تشكيل لجنة متابعة  .1

وير الية وضع وتط
االمتحانات الشيرية 
والفصمية االلكترونية 

 والتقميدية.
اقامة ورش عمل  .2

لمطمبة لتدريبيم عمى 
اداء االمتحانات 

 االلكترونية.
اقامة دورات خاصة  .3

لمطمبة تتضمن 
معمومات مختمفة 

تتعمق بكيفية انشاء 
الممفات وعممية دمج  
وتحويل الممفات الى 
صيغ معينة لتسييل 

عيا في عممية رف
المنصات األلكترونية 
اثناء اداء االمتحانات 
 التقميدية واأللكترونية.

 

 

سئبعخ اٌمغُ 

+ اٌٍغبْ 

االِزؾب١ٔخ 

 ٚاٌزذس٠غ١١ٓ

 

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ

2709 

-2727 

 

رشخ٘ض 

ًزبئظ 

الؼول٘خ 

 الزؼل٘و٘خ

تشخيص مواطن  .1
الضعف لدى الطمبة 
بعد تطبيق عممية 

 التعميم االلكتروني.
 
 

تطوير وتحديث قاعدة  .1
البيانات األلكترونية 

لمقسم والتي تم انشائيا 
سابقا والخاصة بالطمبة 
لتضمين عممية التعميم 
االلكتروني وما تتضمنو 

 

 

سئبعخ اٌمغُ 

+ اٌٍغٕخ 

اٌؼ١ٍّخ + 

اٌٍغبْ 

 االِزؾب١ٔخ.

 

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ
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 قاتتشخيص المعو  .2

التي تواجو العممية 
التعميمية وخاصة بعد 
تطبيق نظام التعميم 
االلكتروني ودراسة 
 السبل الكفيمة لحميا.

 من جوانب مختمفة.
شامل وضع تقييم  .2

لمطالب خالل سنوات 
الدراسة لمتابعة التقدم 
الحاصل لو حسب 
)استبانات الجامعة 

 المعدة ليذا الغرض(.
حث التدريسسين عمى   .3

التوثيق االلكتروني 
لمحضور والغياب 

واالمتحانات والواجبات 
والدرجات لمطمبة وغيرىا 

وعمى الصفوف 
 االلكترونية لمطمبة،

تشكيل لجان متخصصة   .4
المتحانات لمتابعة ا

ودراسة الية التطوير 
والتحسين لعممية 

االمتحانات وخاصة 
االلكترونية منيا وبما 
يتناسب مع اىداف 
المؤسسة التعميمية  
حسب )استبانات 

الجامعة المعدة ليذا 
 الغرض( .

 

رطْٗش ًظبم 

هزؾبًبد ال

اللكزشًّ٘خ 

 للزذسٗغ٘٘ي

رؾغ١غ اٌزذس٠غ١١ٓ ػٍٝ . 1

اٌّؾبسوخ فٟ اٌذٚساد 

ٚٚسػ اٌؼًّ اٌخبصخ 

 ثبالِزؾبٔبد االوزش١ٔٚخ.

. رٛع١ٗ اٌٍغبْ االِزؾب١ٔخ 2

ٌٍؾعٛس فٟ ٚسػ اٌؼًّ 

ٚاٌذٚساد اٌخبصخ ثأداء 

االِزؾبٔبد اٌىزش١ٔٚب 

ٚاعب١ٌت ػًّ رٍه اٌٍغبْ 

 .اٌىزش١ٔٚب

التدريسيين متابعة انضمام  .3
لمدورات والورش الخاصة 
بألية عمل االمتحانات 

 الكترونيا والسيطرة عمييا.
تشكيل لجان تقييم لتجربة  .9

التعميم األلكتروني في ظل 
جائحة كورونا ومدى فاعمية 

 ىذا التعميم

 

سئبعخ اٌمغُ 

+ اٌٍغٕخ 

اٌؼ١ٍّخ + 

اٌٍغبْ 

 .االِزؾب١ٔخ

 

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ
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 ٘خلالخجشاد الو٘ذاً٘خ ّالووبسعبد الؼو ش  الضبلالوؼ٘بس
 

مؤشرات المتابعة  إجراءات التحسين االهداف
 والتنفيذ

مسؤولية 
 التنفيذ

فترة 
 التنفيذ

تعزيز 
الخبرات 

والممارسات 
العممية 
والعممية 
لمطالب 
بالتعاون 

مع 
المؤسسات 

 األخرى

التخطيط لمزيارات 
العممية والتعاون مع 
المؤسسات التعميمية 

خرى الكتساب اال
خبرات عممية وعممية 

اليمكن التوصل 
الييا داخل الصف. 
وكذلك تحقيق ثقة 
اكبر في المعمومة 
من خالل ربط 

النظرية بالتطبيق 
وتوفير خبرات حسية 
 بعيدة عن التجريد.

القيام بزيارات  .1
ميدانية لمطمبة 

باشراف 
التدريسيين الى 
مؤسسات متنوعة 
وتحديد اىداف 

 الزيارة مسبقا.

يارة الطمبة الى ز  .2
الكميات 

والجامعات 
المناظرة االخرى 
لتدريب الطمبة 
عمى االسموب 
العممي في 

 التفكير. 

تفعيل دور   .3
التعاون العممي 
وتحمل المسؤلية 
والعمل المنظم 

  لدى الطمبة.

 
لجان 

االرشاد 
والتوجيو + 

الكادر 
التدريسي 
المكمف 
بمتابعة 

الزيارات + 
لجنة 

التطبيقات 
 المدرسية.

 

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ
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تفعيل 
عممية 
التطبيق 
المدرسي 
 الميداني

 
التخطيط لمزيارات 
الميدانية العممية 
لتفعيل عممية 

 .التطبيق المدرسي

التنسيق مع  .1
مديريات التربية 

والمدارس الثانوية 
تسييل اجراءات ل

 الزيارات الميدانية
لالطالع عمى 
 الواقع العممي

 . المدرسي
وضع برامج  .2

مشتركة مع 
المدارس لالشراف 

الميداني والتعاون 
 معالمشترك 

 الطمبة المطبقين.
العمل عمى تنسيق  .3

الشراف واالزيارات 
وعدم التضارب 
بينيا اثناء فترة 

 التطبيق المدرسي.

 
رئاسة القسم  

+ لجنة 
التطبيق 
المدرسي 
بالقسم + 

وحدة 
التطبيق 
المدرسي 
 بالكمية

 

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ
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 الزٌْعالوؼ٘بس الشاثغ  

 

مسؤولية  مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف
 التنفيذ

فترة 
 التنفيذ

 

رظو٘ن 

ّرٌف٘ز 

الجشاهظ 

الذساع٘خ 

ؽغت 

لذساد 

الطلجخ 

 ّارغبُبرِن

وضع برامج وطرائق  .1
تدريس جيدة تثير 

اىتمام الطمبة 
وتدفعيم لمتعمم 

وتشوقيم الكتساب 
لمشاركة المعرفة وا

مع المدرس، 
وتراعي الفروق 

 الفردية بين الطمبة .
العمل عمى   .2

التواصل االلكتروني 
بين الطمبة 

والتدريسيين عن 
طريق استخدام 
وسائل اتصال 

 متنوعة.
تشجيع التدريسيين  .3

والطمبة عمى 
استخدام المكتبة 

 االلكترونية.
تحديث مصادر  .4

المعمومات المتعمقة 
بالمناىج والمقررات 

سية وتطويرىا الدرا
بما يتناسب مع 

التطور الحاصل في 
 الجامعات العالمية.

وضع خطط لتنفيذ البرامج  .1
الدراسية في مجال التخصص 
لمساعدة الطمبة عمى زيادة 
خبراتيم وبما يساعد عمى 
اكتساب الخبرة عن طريق 
الدمج بين الجانب النظري 

 والعممي.
حث الطمبة عمى استخدام  .2

منصات وسائل التواصل 
اللكتروني والتعامل بيا مع ا

 التدريسسين .
حث الطمبة وتشجيعيم عمى  .3

استخدام التقانات الحديثة الجل 
التواصل العممي فيما بينيم 
ومع التدريسسين وبوسائل 

 عديدة.
تطوير المكتبة االلكترونية   .4

لمطمبة والتدريسيين وتوفير 
كافة المصادر الحديثة الالزمة 

م والمتطمبات االلكترونية لدع
 المكتبة االلكترونية.

حث التدريسسين عمى استخدام  .5
المصادر والتقنيات الحديثة 
والتي يتم استخداميا في 

مختمف الجامعات العالمية في 
 الوقت الحاضر.

 
 

رئاسة 
القسم + 
مقررية 
القسم + 
المجنة 
 العممية

لجان  +
االرشاد 
والتوجيو 
 التربوي

 

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ
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 ّاألداء ّالٌوْ الوٌِٖ أػضبء ُ٘ئخ الزذسٗظهإُالد خبهظ   ال الوؼ٘بس
 

مسؤولية  مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف
 التنفيذ

فترة 
 التنفيذ

زيادة 
فاعمية 
االداء 

 لمتدريسسين

تحفيز التدريسيين  .3
عمى المشاركة في 
الدورات التطويرية 
وورش العمل المقامة 
في الكمية والكميات 

الخرى وخاصة بعد ا
تفعيل التعميم 
االلكتروني ، وذلك 
لتدريبيم عمى 
اكتساب مختمف 
الميارات المتعمقة 
بالتعميم االلكتروني 

 والمدمج. 

تحفيز وتشجيع  .9
التدريسيين عمى 
التعاون العممي 
والبحثي مع 
الجامعات 

والمؤسسات االخرى 
وكذلك عمى العمل 
البحثي المشترك مع 
اساتذة من مختمف 

 معات العالمية.الجا

مشاركة التدريسيين في  .1
ورش العمل والندوات 
التي اقيمت في الكمية 
والجامعة والجامعات 
االخرى )محميًا وعالميًا( 
وخاصة المتعمقة 
باستخدام التعميم 

 االلكتروني.
متابعة توجيو لبحوث  .2

التدريسيين لتشمل 
جوانب مختمفة تيتم في 

معالجة مشكالت 
المجتمع وبما يساىم 

دعم المؤسسات  في
المختمفة فضاًل عن 
التعاون مع القطاع 
 الخاص والمشترك .

 

رئيس 
القسم + 
المجنة 

العممية + 
 التدريسيين

 

اٌؼبَ 

 اٌذساعٟ
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تطوير 
الخبرات 
والمهارات 
 لمتدريسيين

 
استخدام التكنولوجيا  .1

الحديثة في عرض 
المناىج الدراسية بعد 
تطويرىا لتتناسب مع 

عميم عممية الت
 االلكتروني الحديث.

التعاون مع االساتذه   .2
االجانب في مختمف 
المجاالت العممية 

 والبحثية.

 
استخدام التكنولوجيا  .1

الحديثة في طرائق 
التدريس وعرض 
المناىج الدراسية 
بأسموب متطور 

 وحديث الكترونيا.
عمل محاضرات  .2

الكترونية لمتدريسيين 
 جميعا.

تفعيل اليات التعاون  .3
ذة االجانب مع االسات

في مجال المحاضرات 
والبحوث العممية 

والمؤتمرات بغية تقوية 
الرصانة العممية 
واالنفتاح عمى 

 الجامعات العالمية.

 
رئيس 

القسم + 
المجنة 

العممية + 
 التدريسيين
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 داسح ّالوْاسدال الوؼ٘بسالغبدط 

 

 

سؤولية م مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف
 التنفيذ

فترة 
 التنفيذ

 

رطْٗش 

الداسح 

ّالجٌٔ 

الزؾز٘خ 

 للمغن

 

وضع خطة  .3
شاممة لتاىيل 
وصيانة القاعات 
الدراسية وتثبيت 

االحتياجات 
 المطموبة ليا.

تحديد  .9
االحتياجات 

الالزمة لتطوير 
مخزن القسم 
 وغرفة الكيرباء.

التوجو نحو  .1
العمل باإلدارة 

االلكترونية 
 بالقسم.

ى العمل عم .4
انشاء قاعات 
ذكية حديثة 

 .بالقسم

العمل عمى شراء أجيزة التبريد  .3
الالزمة لبعض القاعات الدراسية 
 لطمبة الدراسات األولية والعميا .

تاىيل القاعات الدراسية لمطمبة   .9
وتزويدىا بكافة االحتياجات 

الضرورية ليا كالسبورات الجديدة 
ووضع المراوح السقفية واالنارة 

كراسي واضافة بعض ال
 الضرورية لتمك القاعات.

إضافة السقوق الثانية الالزمة  .1
لبعض القاعات الدراسية وعمل 

كافة التأسيسات الكيربائية 
 المطموبة.

انشاء غرفة جديدة لمقسم بعد  .4
تأىيل  وفصل غرفة الكيرباء 

 واضافة باب ليا.
اعادة تاىيل مخزن القسم  .1

بالكامل وتجييزه بكافة 
 المستمزمات الضرورية .

تييئة مستمزمات القاعة الذكية  .9
من الشاشة الذكية والحواسيب 

 واألنترنت وغيرىا.
تشكيل لجنة خاصة لتوثيق  .1

اعمال القسم العممية كمجنة 
النشاء قاعدة بيانات الكترونية 
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 الفظا الضبلش

 

 رؾل٘ا عْاد

 
 

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

حة لمقسم ومواجية التحديات والمخاطر نقاط الضعف كذلك التعرف عمى الفرص المتا

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

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

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

 لعمل بيا وىي كاآلتي:توصيات البد من ا

 

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

 في مجال إعداد الخطط الدراسية، وما صادفيا من معوقات وصعوبات بغدادجامعة 

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

 قبل وىي كاآلتي:
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 الزْط٘بد

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

 يعتمد القسم معايير واضحو وشفافو الختيار عضو الييئو التدريسيو والمناسب لمماده. -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.
  .نشر في المجالت العمميو المحكمويشجع القسم اعضاء الييئو التدريسيو عمى  ال -6
يتيح القسم الفرصو لمشاركة اعضاء ىيئة التدريس في المجان العمميو الدائمو والمؤقتو داخل  -7

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

 وخارج القطر.

 ريسيو لممساىمو في خدمة المجتمع.يحفز القسم اعضاء الييئو التد -9
 

 
 اداء المغن رؾغ٘يهمزشؽبد 

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

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

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

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

 .والمستقبمية في ضوء التطور العممي والتقني الحالية
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، وتوفير قواعد البيانات ومصادر المعمومات لمقسم ةتقديم االقتراحات الخاصة بتطوير مكتب -4

تاحتيا وب  .لمطمبةخاصة اإللكترونية منيا وا 
لمطالب  كل في تخصصو بما يضيف طمبةدريب الصيفي الميداني لمحث عمى إدخال التال -5

التدريب العممي الواقعي والمباشر مما يتيح إثراء العممية التعميمية مع ضرورة دراسة وتحميل 
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
بما يتناسب مع محتويات الخطة الدراسية وذلك لتحقيق المعيار العالمي في نسبة عضو ىيئة 

 .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، 
 ضوء التغيرات في الخطط الدراسية.

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

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

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

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

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

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

 راء الطمبو واعضاء ىيئة التدريس .ا
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 اداء المغنًغبص خطخ رؾغ٘ي ًغت ا
 

 المعيار األول / البرامج االكاديميىة المقدمة -1
%، 11في مجال تطوير ميارات الطمبة واتجاىاتيم ومواىبيم فان نسبة اإلنجاز تصل الى  -أ

والقسم واختيار حيث تم انجاز المؤشرات الثالثة األولى والمتعمقة بتحديد اىداف الكمية 
اعضان المجان الخاصة بتحسين البرنامج االكاديمي لمقسم وتشكيل المجان التربوية 

 الخاصة بنوجيو الطمبة.
%، حيث تم 13في مجال دعم المستوى العممي لمطمبة فان نسبة اإلنجاز تصل الى  -ب

بعة حيث تم انجاز المؤشرات المحددة بالنقاط األولى والثالثة والخامسة والسادسة والسا
اقامة ورش عمل الكترونية لمطمبة والتدريسيين خاصة باستخدام المنصات االلكترونية 
وكذلك انشاء مواقع تعميمية خاصة لمطمبة عمى كل من المنصة االلكترونية لمكمية وعمى 

 موقع اليوتيوب حيث تم رفع المحاضرات الورقية والفيديوية عمييما.
 
 م واالمتحاناتالمعيار الثاني / التقوي -2

%، حيث تم 99في مجال قياس قدرة الطمبة ومدى التحصيل فان نسبة اإلنجاز تصل الى  -أ
انجاز المؤشرات الثانية والثالثة والمتضمنة اقامة ورش عمل ودورات خاصة لتدريب الطمبة 
عمى دمج  ورفع الممفات عمى المنصات األلكترونية والتدريب عمى اداء االمتحانات 

 االلكترونية.
%، حيث تم 11قي مجال تشخيص نتائج العممية التعميمية فان نسبة اإلنجاز تصل الى  -ب

انجاز المؤشرات الثالثة والرابعة والمتعمقة بحث التدريسيين عمى توثيق النشاطات التدريسية 
 الكترونيا وتشكيل لجان امتحانية متخصصة لمتابعة سير االمتحانات االلكترونية.

مجال تطوير نظام االمتحانات االلكترونية لمتدريسيين فان نسبة اإلنجاز تصل الى  في -ج
% حيث تم انجاز المؤشر األول الخاص بمتابعة انضمام التدريسيين لمدورات والورش 11

 الخاصة بتنظيم االمتحانات االلكترونية.
 
 المعيار الثالث / الخبرات الميدانية والممارسات العممية -3

مجال تعزيز الخبرات والممارسات العممية والعممية لمطالب بالتعاون مع المؤسسات في  -أ
 األخرى فان نسبة اإلنجاز ىي صفر%.

 في مجال تفعيل عممية التطبيق المدرسي الميداني فان نسبة اإلنجاز ىي صفر%. -ب
لثالث تعطل ) بسبب جائحة كورونا وحظر التجوال والتعميم االلكتروني فان المعيار ا مالحظة 

 بالكامل ولم يتم انجاز أي نقطة منو(.
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 المعيار الرابع / التنوع -4

في مجال تصميم وتنفيذ البرامج الدراسية حسب قدرات الطمبة واتجاىاتيم فان نسبة اإلنجاز 
%، حيث تم انجاز المؤشرات الثانية والثالثة والخامسة حيث تضمنت ىذه 91تصل الى 

ى استخدام المنصات التعميمية االلكترونية وتشجيعيم عمى استخدام المؤشرات حث الطمبة عم
 التقانات الحديثة وكذلك حث التدريسيين عمى استخدام المصادر والتقنيات االلكترونية الحديثة.

 
 المعيار الخامس / اعضاء هيئة التدريس -5

الجانب تصل الى في مجال زيادة فاعمية األداء لمتدريسيين فان نسبة اإلنجاز في ىذا  -أ
 %، حيث تم انجاز كال المؤشرين المحددين في خطة التحسين.311

% 91في مجال تطوير الخبرات والميارات لمتدريسيين، فان نسبة اإلنجاز تصل الى  -ب
 حيث تم انجاز المؤشرات األولى والثانية.

 
 المعيار السادس/ اإلدارة والموارد -9

% حيث تم 11التحتية لمقسم فان نسبة اإلنجاز تصل الى في مجال تطوير اإلدارة والبنى 
انجاز النقطة األولى والثانية والرابعة والخامسة حيث تم شراء اجيزة تكييف لبعض القاعات 
الدراسية وتأىيل بعض القاعات الدراسية وانشاء غرفة جديدة في القسم وفصل غرفة الكيرباء 

 زمات الضرورية.واعادة تأىيل مخزن القسم وتجييزه بالمستم
 


