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 : ةمـقدمــــــ

في بناء ورسم الخطط للكليات ولالقسام   األداء الجامعيضمان الجودة و قسم /جامعة بغداد ضوء التوجهات الصادرة من في 

ال تتقاطع مع الرؤية والرسالة واالهداف لها وان تكون الخطط الموضوعة  لجامعة والتي  وبما يتماشى مع التوجهات االستراتيجية ل

جل وضع خطة تحسين  أل، ووفي ضوء توجيهات شعبة ضمان الجودة في الكلية  واقليميا    لالقسام في ضوء المعايير المثبته عالميا  

والبيانات المعدة في خطة تحسين األداء  وأعتمادا  على المعلومات ادارة القسم العلمي ولتكون مختلفة عن االعوام السابقة 

لقسم والمجتمع  لوفي ضوء التغييرات الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية للكلية و  2020-2019للقسم للعام الدراسي 

، حيث تم  للقسمفقد قام قسم الرياضيات بتشكيل لجنة من المتخصصين الختيار معايير اكاديمية تخصصية مالئمة المحيط، 

  ،في ضوء المعايير المذكورة أعاله  2020- 2019وضع خطة تحسين األداء للعام و لغرض بناءاالمريكية  (NCATEاختيار معايير )

الذاتي للقسم وتحليل سوات  لتقريرالتقييم  التغذية المرتدة خالل اإلفادة من  للخطة ومن قامت اللجنة بوضع المعايير والمحاور 

(SWOT ) حيث باشرت اللجنة المكلفة  2020- 2019للعام الدراسي السابق  التحسين  اتومافيه من نقاط قوة وضعف واجراء ،

تتعلق بضمان الجودة وتقويم األداء وخطة البحث  بإعداد البيانات والمعلومات وكافة التوثيقات والحصول عليها من عدة ملفات 

وغيرها، حيث تمخض هذا العمل المتواصل   والمناهج والمقررات الدراسية  العلمي للقسم وشؤون الطلبة والدراسات العليا

قسم   وبدورنا كرئاسة . األخرى المستفيدة من ذلك جان للخروج بهذه الخطة لتكون قد حققت ماتصبو اليه اللجنة والقسم والل 

على حد سواء ابتداءا  من اللجنة المكلفة واللجان األخرى والتدريسيين والعاملين    نثمن الدور الذي قام به جميع العاملين بالقسم

 . وهللا الموفق… للخروج بهذا العمل على أكمل وجه

 

 القسم    ةرئيس
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 البرامج األكاديمية المقدمةاالول: عيارلما

 التنفيذ فترة  مسؤولية التنفيذ  المتابعة والتنفيذ  مؤشرات إجراءات التحسين االهداف  المعيار

ألكاديمية المقدمة
ج ا

البرام
 

 

 

 

تطوير 

مهارات 

الطلبة 

واتجاهاتهم 

 ومواهبهم

بما يتالئم االكاديمية  البرامج طويرت .1

مع نظام التعليم االلكتروني والتعليم 

 مع االخذ بنظر األعتبار  المدمج

وحاجات  التعليمية المؤسسة اهداف

المجتمع بما توقعات والطلبة 

التطورات الحاصة في يتناسب مع 

 . والمؤسسات التربوية  سوق العمل

 تحديث المفردات التعليمية  .2

وتضمينها في وصف المقرر 

مع عملية  الئموبما يت   الدراسي

 .   والتعليم المدمج التعليم االلكتروني

 

تطوير البرامج ب األهداف الخاصة دتحدي .1

في ضوء االهداف العامة للكلية  االكاديمية

 .واالهداف الخاصة لقسم الرياضيات

العمل على تحديث مفردات المناهج وادراجها في  .2

استمارة وصف المقرر وبما يتناسب مع نظام 

 التعليم االلكتروني والتعليم المدمج.

توجيه الطلبة نحو معرفة اهداف التنمية  .3

 المستدامة وتطبيقها في مجال سوق العمل.

أقامة ندوات وورش عمل الكترونية للطلبة من  .4

طلبة ال لتوجيه قبل لجان االرشاد التربوي 

واالستماع الى  وتطوير مهاراتهم واتجاهاتهم

مقترحاتهم والمعوقات التي يواجهونها في 

التعليم األلكتروني ونقلها الى راسة القسم 

 .واألساتذة المعنيين في محاولة لتذليلها

لبة في استخدام األجهزة تطوير مهارات الط .5

الذكية والتطبيقات وبرامجيات التعلم األلكتروني 

 وتوظيفها في مجاالت العمل مستقبال

 

رئاسة القسم  + 

لجنة وصف 

 البرنامج االكاديمي

لجنة وصف  +

 المقرر الدراسي+

لجنة االرشاد 

 التربوي.

 العام الدراسي 

 2020-2021 
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دعم المستوى 

 للطلبةالعلمي 

تحديث وتطوير الوسائل واالساليب المتبعة  .1

من قبل الهيئة  في التدريس االلكتروني 

ومتابعة مايتعلق بمهارات التعليم   التدريسية

 .للطلبة األلكتروني

تشجيع الطلبة على تطوير مهارات التعلم  .2

 وتحديد نقاط الضعف الموجودة االلكتروني

   .لديهم والعمل على معالجتها وتذليلها

 توجيه الطلبة لالهتمام بالبحث العلمي  .3

وخصوصا بعد االنفتاح  ومشاريع التخرج

 األلكتروني.

 بةتدريس جديدة تحفز الطل رائقط ابتكار .4

وخصوصا بعد استحداث عملية التعليم 

 االلكتروني.

 

 

من اساتذة القسم  متخصصة  لجنةتشكيل  .1

الصفوف االلكترونية والعمل مع  متابعة ل

اساتذة المادة على تذليل الصعوبات التي  

 . يواجهها الطلبة في الصفوف االلكترونية

عمل مكتبة الكترونية خاصة للطلبة يغنيها   .2

 .  االساتذة بالمصادر المتنوعة

عمل محاضرات الكترونية يكون الطالب   .3

 فيها هو المعلم. 

منصات تعليمية  العمل على شراء واستخدام   .4

وبرامجيات متقدمة ومحاولة االبتعاد عن  

المنصات االلكترونية المجانية ألجل الحفاظ  

 على رصانة التعليم األلكتروني 

حث التدريسيين على تطويرعملية التعليم   .5

االلكتروني وحسب حاجة الطلبة وذلك  

انشاء قنوات على موقع اليوتيوب خاصة  ب

رات  ورفع المحاض لكل مادة في القسم

 مادة. الفديوية على موقع القناة الخاصة بكل  

 

 

 

رئاسة القسم + 

مقررية القسم + 

 . اللجنة العلمية

 العام الدراسي

 2020-2021 
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 المعيار الثاني:  التقويم واالمتحانات

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ  مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين االهداف  المعيار
ت

حانا
المت

التقويم وا
 

 

 

 

قياس قدرة  

الطلبة 

ومدى 

 التحصيل

 العلمي

 

 

 

والتصحيح تطوير انظمة االمتحانات   .1

األختبار مفتوح نظام لتتالئم مع األلكتروني 

 المصادر

 بمشاركة الطلبة  تفعيل االمتحانات االلكترونية .2

  لالمتحانات.في تحديد الوقت المناسب 

 للطلبة.الكترونية عمل امتحانات شفوية  .3

 
 
 

من اساتذة القسم تشكيل لجان متخصصة  .1
لتطوير نظام األمتحانات األلكترونية ومحاولة 
اعتماد برامجيات التصحيح األلكتروني 

 التلقائي.
لوضع األسئلة األلكترونية وضع معايير خاصة   .2

واألبتعاد عن اسلوب األسئلة التقليدية وبما 
 يتماشى مع نظام االمتحان مفتوح المصادر.

 وتدريبهملطلبة قيام اساتذة المادة بتوجيه ا .3
األلكترونية كيفية التعامل مع االسئلة على 

 .وفرقها عن األسئلة التقليدية
معلومات  اقامة دورات خاصة للطلبة تتضمن .4

الملفات وعملية  كيفية انشاءب مختلفة تتعلق
معينة لتسهيل   الملفات الى صيغوتحويل  دمج   

اثناء  ةكترونيأللافي المنصات عملية رفعها 
 .األلكترونية اداء االمتحانات

 
 
 

 

 

 

 

 

 

رئاسة القسم + 

اللجان االمتحانية 

 والتدريسيين. 

 
 

 العام الدراسي

 2020-2021 
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تشخيص 

نتائج 

العملية 

 التعليمية

 
 
 
 

الضعف لدى الطلبة بعد القوة و تشخيص مواطن   .1
والتعليم  تطبيق عملية التعليم االلكتروني

 . المدمج
المعوقات التي تواجه العملية   تشخيص .2

التعليمية وخاصة بعد تطبيق نظام التعليم 
  .لحلهاااللكتروني ودراسة السبل الكفيلة 

 
 
 

 كترونية للقسم ليانات ابقاعدة  أنشاء .1
وما  لتضمين عملية التعليم االلكتروني  

 تتضمنه من جوانب مختلفة. 
لتجربة وضع تقييم شامل للطالب  .2

األلكتروني للعامين السابق التعليم 
 لمتابعة التقدم الحاصل له والحالي
 .استبانة معدة لهذا الغرضحسب 

غياب التوثيق االلكتروني للحضور وال  .3
متحانات والواجبات والدرجات واال

للطلبة وغيرها وعلى الصفوف 
 ,لبةااللكترونية للط

 

 

 

 

 

 

 

 

رئاسة القسم + 

اللجنة العلمية + 

 انية.حاللجان االمت

 العام الدراسي

 2020-2021 

 

 

 

تطوير نظام 

االمتحانات 

االلكترونية 

 للتدريسيين 

 
 
تشجيع التدريسيين على تصميم واعداد برامج    .1

 .مساعدة لتنظيم عمل اللجان األمتحانية
. تطوير انظمة االمتحانات واألختبارات لتالئم نظام  2

 األختبار مفتوح المصادر 
اللجان االمتحانية للحضور في ورش العمل   حث.  2

 والدورات الخاصة بأداء االمتحانات الكترونيا. 
 

 
متابعة انضمام التدريسيين  .1

للدورات والورش الخاصة بألية 
عمل االمتحانات الكترونيا 

 والسيطرة عليها.
تشكيل لجان تقييم لتجربة التعليم  .2

األلكتروني في ظل جائحة 
 فاعلية هذا التعليمكورونا ومدى  

 

 

رئاسة القسم + 

اللجنة العلمية + 

 اللجان االمتحانية.

 العام الدراسي

 2020-2021 
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 ةالخبرات الميدانية والممارسات العلمي  الثالث :عيارلما

التنفيذ فترة  مسؤولية التنفيذ  مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين االهداف  المعيار  
ت العلمي

سا
ت الميدانية والممار

خبرا
ال

ة
 

تعزيز الخبرات 
والممارسات 

العلمية والعملية 
للطالب 

بالتعاون مع 
المؤسسات 

 األخرى 

التخطيط للزيارات العلمية والتعاون مع 
الكتساب خبرات  المؤسسات التعليمية االخرى

علمية وعملية اليمكن التوصل اليها داخل 
وكذلك تحقيق ثقة اكبر في المعلومة   الصف.

من خالل ربط النظرية بالتطبيق وتوفير خبرات 
 حسية بعيدة عن التجريد.

القيام بزيارات ميدانية للطلبة  .1
باشراف التدريسيين الى مؤسسات 

وتحديد اهداف الزيارة  متنوعة
 .مسبقا

زيارة الطلبة الى الكليات والجامعات  .2
لتدريب الطلبة على المناظرة االخرى  

  االسلوب العلمي في التفكير.
وتحمل   العلمي تفعيل دور التعاون  .3

لدى  المسؤلية والعمل المنظم
 .الطلبة

عمل زيارات ميدانية الكترونية  .4
بالتعاون مع المؤسسات العلمية  

 األخرى.

 

 

لجان االرشاد 
والتوجيه + الكادر 
التدريسي المكلف 
بمتابعة الزيارات + 
لجنة التطبيقات 

 المدرسية. 

 

 العام الدراسي

 2020-2021 
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تفعيل عملية 
التطبيق 
المدرسي 
 الميداني

التخطيط للزيارات الميدانية العملية   .1
 لتفعيل عملية التطبيق المدرسي. 

التخطيط للزيارات األلكترونية  .2
واألطالع على كيفية للمدارس 

التعامل مع الطلبة من خالل التعليم 
 األلكتروني.

التنسيق مع مديريات التربية والمدارس   .1
تسهيل اجراءات الزيارات الثانوية ل

  لالطالع على الواقع العملي  الميدانية
 .  المدرسي

تفعيل العمل بالزيارات واألشراف   .2
 األلكتروني.

  الشراف واالعمل على تنسيق الزيارات  .3
وعدم التضارب بينها اثناء فترة 

 التطبيق المدرسي .

 

رئاسة القسم  +  
لجنة التطبيق 

لقسم + باالمدرسي 
وحدة التطبيق 

 المدرسي بالكلية

 العام الدراسي

 2020-2021 
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 التنوع  الرابع: عيارلما

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ  والتنفيذ مؤشرات المتابعة  إجراءات التحسين االهداف  رالمعيا
ع
التنو

  
 

تصميم 

وتنفيذ 

البرامج 

الدراسية 

حسب قدرات 

الطلبة 

 واتجاهاتهم

دراسية فعالة تساعد وضع برامج  .1
على تشجيع الطلبة الكتساب 
المعارف والمعلومات بصورة 

تثير الدافعية لدى الطلبة مشوقة 
للمشاركة مع المدرس في العملية 

مراعاة  وبما يضمنالتعليمية  
من قبل  لطلبةلالفروق الفردية 

   .المدرس
تطوير وتحديث اليات التواصل  .2

االلكتروني بين الطلبة 
خصوصا بعد اعتماد   والتدريسيين

التعليم االلكتروني والمدمج 
 كوسيلة تعليمية.  

على  بةوالطل تدريسيينتشجيع ال .3
  كترونية لالمكتبة االاستخدام 

والمصادر االلكترونية المتاحة 

الموضوعة وبما  دراسيةال البرامج لتنفيذ وضع خطط .1
يحقق اكتساب اكبر قدر ممكن من المعلومات المطلوبة 

 النظري والعملي.عن طريق الدمج بين الجانب 
وسائل التواصل و منصات حث الطلبة على استخدام  .2

وتطوير امكانياتهم فيها بما يعزز عملية  االلكتروني
 التعامل بها مع التدريسسين .ويسهل  التعليم

ر يتوف و   تدريسيينللطلبة وال  االلكترونية    مكتبةال  تطوير .3
والمتطلبات االلكترونية  الالزمة المصادر الحديثةكافة 

 لدعم المكتبة االلكترونية.
 والتقنيات حث التدريسسين على استخدام المصادر .4

والتي يتم استخدامها في مختلف الجامعات  الحديثة
 .العالمية في الوقت الحاضر

 

 

 

رئاسة القسم +  

مقررية القسم +  

 + اللجنة العلمية

لجان االرشاد 

 والتوجيه التربوي.

 العام الدراسي

 2020-2021 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الغناء عملية التعليم 
 . االلكتروني 

وضع خطط لتطوير المناهج  .4
الدراسية بما يتناسب مع التطور 

الجامعات العالمية الحاصل في 
 ومواكبة سوق العمل. 
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( المهنياألداء والنمو  ) التدريسيينمؤهالت الخامس :  عيارلما  

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ  مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين االهداف  المعيار
س

ضاء هيئة التدري
ع
أ

  

زيادة فاعلية 
االداء 

 للتدريسسين

 

حث التدريسيين على المشاركة في الندوات  .1
والدورات وورش العمل المقامة داخل وخارج 

مختلف  الجامعة بمايضمن اكتساب 
المهارات والقدرات لتطوير عملية التعليم 

 االلكتروني والمدمج.
حث التدريسيين على التعاون البحثي  .2

المشترك داخل وخارج العراق بما يخدم 
تطوير فاعلية التدريسيين في البحوث 

 العلمية.
تحفيز التدريسيين على استخدام األساليب  .3

التفاعلية في التدريس عن طريق منحهم 
 جوائز تقديرية.

في الندوات  تدريسيين في لالفعالة لمشاركة ال .1
داخل وخارج اقيمت  التي    والدورات وورش العمل

الجامعة محليا وعالميا لضمان تطوير عملية 
 االلكتروني.التعليم 

متابعة وتوجيه التدريسيين حول ضرورة  .2
تضمين المشكالت المجتمعية ضمن بحوثهم 
العلمية ومعالجتها والبحث عن الحلول الممكنة 
مما له االثر البالغ في دعم مختلف المؤسسات  
 . وكذلك التعاون مع مختلف قطاعات المجتمع 

 تشكيل لجنة اصالح مهني لمتابعة التدريسيين. .3
لتقييم اداء التدريسيين ولالساليب تشكيل لجنة  .4

 المستخدمة من قبلهم في التدريس.
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تطوير الخبرات 
والمهارات 
 للتدريسيين

حث التدريسيين على استخدام مهارات   .1
التعليم االلكتروني وذلك عن طريق تصميم 
المقررات الدراسية الكترونيا وتطوير 

الحديثة في عرض التكنولوجيا  اتاستخدام
مع عملية  بما يتالئم  المناهج الدراسية
 .الحديث التعليم االلكتروني

حث التدريسيين على االطالع على التطور   .2
صل في حقله العلمي ومتابعة السريع الحا

التطورات العلمية الجديدة في مجال 
 التخصص.

حث التدريسيين على عمل فرق بحثية  .3
مشتركة داخل القسم وداخل الجامعة من  
تخصصات علمية مختلفة باالضافة الى 
عمل فرق بحثية عالمية تتضمن اساتذة من 
داخل القسم ومن خارج العراق من دول 

 عالمية مختلفة.
توجيه التدريسيين نحو العمل لتحقيق  .4

 اهداف التنمية المستدامة. 

لتكنولوجيا التدريسيين لاستخدام متابعة  .1
لوصل الى االتدريس بما يضمن الحديثة في 

  المناهج الدراسية المقدار الذي يضمن  عرض 
 .بأسلوب متطور وحديث الكترونيا

 عمل محاضرات الكترونية للتدريسيين. .2
متابعة التدريسيين وتحفيزهم على متابعة   .3

التطورات الحاصلة في الجانب العلمي لتقوية 
 الرصانة العلمية.  

متابعة الفرق البحثية التي تم انشائها بين  .4
اساتذة القسم واساتذة من مختلف الجامعات 
المحلية والعالمية وتوثيق البحوث المشتركة  

 واالشراف المشترك بينهما. 
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األدارة والموارد  المعيارالسادس:  

                      

 مصادقة السيد العميد                                                                             مدير شعبة ضمان الجودة وتقويم األداء                              الرياضياتقسم  ةرئيس      

                                                                                                                                                                          أ. د. فراس عبد الحميد عبد اللطيفأ.د. عالء حاكم محسن                                                                     فاطمة فيصل كريم  أ.م.د.       

 فترة التنفيذ  مسؤولية التنفيذ  مؤشرات المتابعة والتنفيذ  إجراءات التحسين االهداف  المعيار

ألدارة والموارد
ا

 

 
 

 

 

تطوير االدارة  

 والبنى التحتية 

  ة لتاهيل وصيانة القاع وضع خطة .1
زويدها باالحتياجات  وتالمدرجة     الدراسية

 .  والمستلزمات المطلوبة
مكتبة الكترونية خاصة   وتصميم عمل .2

 بالقسم.
لصيانة  االحتياجات الالزمة  يدتحد .3

 . حمامات التدريسيين
تحديد بعض احتياجات مقررية الدراسات   .4

 العليا. 
وضع خطة لتاهيل الممر الرئيسي   .5

 للقسم وكذلك الممر الخارجي للقسم 
القاعات   عدد منوضع خطة لتاهيل  .6

 . للدراسة االولية والعلياالدراسية 

ومايكرفونات داخل   وعرض اجهزة تصوير توفير .1
 المحاضرات.وتسجيل القاعات لتصوير 

شراء أجهزة التبريد الالزمة لبعض العمل على  .2
 . الدراسية لطلبة الدراسات األوليةالقاعات 

لغرض   60(*60ليد حجم ) العمل على شراء انارة  .3
وضعها في السقف للممر الرئيسي وبعض القاعات 

 الدراسية. 
 االنارة الالزمة لممر القسم الرئيسي. إضافة  .4
 إضافة االنارة الالزمة لبعض القاعات الدراسية.  .5
لوحة تعريفية توضح رؤية ورسالة واهداف  انشاء  .6

 قسم الرياضيات.  
انشاء لوحة تعريفية تحمل اسم قسم الرياضيات   .7

 .ووضعها في مدخل القسم الرئيسي
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القسم + لجنة  
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