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تأسس قسم التاریخ، كلیة التربیة ، عندما كانت الكلیة تابعة الى جامعة البصرة خالل العام         
 2002- 2001، وبعد تأسیس جامعة ذي قار خالل العام الدراسي 1994-1993الدراسي 

انفصلت الكلیة الى إلى  2012-2011العام الدراسي  اصبحت الكلیة تابعة لتلك الجامعة وخالل
كلیتین إحداھما علمیة صرفة واألخرى إنسانیة ، أصبح قسم التاریخ احد أقسام كلیة التربیة للعلوم 

طالب وطالبة للمراحل الدراسیة  450حوالي ) 2015 – 2014(اإلنسانیة ویضم القسم اآلن 
جدول (تدریسي ) 31(ب في الدراسة المسائیة  ، و طال) 125(األربعة في الدراسة الصباحیة ،و

  .، فضال عن محاضرین من خارج الكلیة یدرسون المقررات الدراسیة الثانویة) 1

یمنح القسم شھادة بكالوریوس تربیة في التاریخ بعد أعداد وتھیئة الطلبة لمدة أربعة سنوات        
والمدارس المھنیة والمعاھد العراقیة ، أو لیعمل الخریجین بعدھا مدرسین في المدارس الثانویة 

كما افتتح في القسم دراسات علیا لمنح شھادة الماجستیر في التاریخ .إلكمال الدراسات العلیا 
  2008-2007الحدیث والمعاصر خالل العام الدراسي 

كما یقوم أعضاء الھیئة التدریسیة بإجراء البحوث العلمیة والتربویة في مجال التخصص     
المشاركة في والندوات  والمؤتمرات وورش العمل التي یقیمھا القسم أو الكلیة أو الجامعات و

  .األخرى والمنافسة على نیل الجوائز العلمیة التي تمنحھا وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  

  

  

  

  

  



  أعضاء الھیئة التدریسیة) : 1(جدول 

 

 تصاص الدقیقاالخ االختصاص العام االسم الثالثي واللقب ت

 ١٩تاریخ اوربا القرن  تاریخ حدیث نعیم كریم عجیمي الشویلي.د.ا ١
 تاریخ الوطن العربي المعاصر تاریخ معاصر د صالح جعیول جویعد السراي.أ  ٢
 عباسي متأخر تاریخ اسالمي د محسن راشد طریم الغزي.أ  ٣
 عصر الرسالة تاریخ اسالمي حسین علي عبد الحسین. د..ا ٤
د رائد حمود عبد الحسین . ا ٥

 الحصونة
 حضارة اسالمیة تاریخ اسالمي

 تاریخ الخلیج العربي المعاصر تاریخ معاصر د عماد جاسم حسن .ا ٦
 التاریخ االموي والعباسي تاریخ اسالمي د مرتضى جلیل جعیالن . م.ا ٧
 تاریخ اوربا المعاصر تاریخ معاصر د احمد صبري شاكر .ا ٨
 تاریخ اسیا المعاصر تاریخ معاصر ار عبد الرحمن عبد د ازه .ا ٩

 تاریخ الوطن العربي المعاصر تاریخ معاصر د هیثم عبد الخضر معارج . م.ا ١٠
حیدر عبد الجلیل عبد  .د.م .ا ١١

 الحسین 
 تاریخ اوربا المعاصر تاریخ معاصر

 عباسيالتاریخ االموي وال تاریخ اسالمي د سالي علي بدر االسدي.م .ا ١٢
 
 نظم سیاسیة علوم سیاسیة نجم عبد طارش الغزي .د.م .ا ١٣
 تاریخ العرب القدیم تاریخ قدیم عدنان مالح ساجت .د. م .ا ١٤
نهلة نعیم عبد العالي .د.م .ا ١٥

 البطي
 تاریخ العراق المعاصر تاریخ معاصر

 التاریخ االموي تاریخ اسالمي مروان عطیة مایع الزیدي .د.م.ا ١٦
 التاریخ االموي تاریخ اسالمي احمد عبد الكاظم لجالج  .د.م .ا ١٧
 تاریخ العرب قبل االسالم تاریخ اسالمي صالح غالم غضیب العوادي .م  ١٨
فاطمة فالح جاسم  .د.م .ا ١٩

 الخفاجي
 تاریخ العراق المعاصر تاریخ معاصر

 التاریخ االموي تاریخ اسالمي میادة سالم علي العكیلي .م  ٢٠



 تاریخ الوطن العربي المعاصر تاریخ معاصر اثمار عبد الحسین مطلك  . د.م ٢١
نرجس كریم خضیر  .د.م  ٢٢

 الخفاجي
 ١٩تاریخ اوربا القرن  تاریخ حدیث

زینب جبار شرهان .د.م .ا ٢٣
 الحسناوي

 تاریخ اسیا المعاصر تاریخ معاصر

حنان عباس خیر اهللا  .د.م  ٢٤
 الحمود

 خ اوربا المعاصرتاری تاریخ معاصر

 تاریخ العراق المعاصر معاصرتاریخ  شیماء یاس خضیر .م ٢٥
 تاریخ العراق المعاصر تاریخ معاصر فاطمة عبد الجلیل ..م ٢٦
 تاریخ اوربا الحدیث تارخ حدیث  هدى جواد كاظم .م.م ٢٧
 تاریخ اوربا الحدیث تاریخ حدیث اسراء شرشاب عاید.م.م ٢٨
 تاریخ عباسي تاریخ اسالمي علي  افراح رحیم. م.م ٢٩
 تاریخ وطن عربي تاریخ حدیث  رؤى وحید عبد الحسین . م.م ٣٠
  
  
  
  
  
  

  :كما یقوم القسم سنویا بإجراء التقویم الذاتي لكافة المھام الرئیسة للقسم والمتمثلة بالمحاور اآلتیة 

  مقاییس رؤیة ورسالة وأھداف المؤسسة وخططھا:المحور األول

  مقاییس القیادة والتنظیم اإلداري: ثانيالمحور ال

  مقاییس الموارد المادیة والتقنیة والبشریة:المحور الثالث

  مقیاس أعضاء ھیئة التدریس: المحور الرابع 

  شؤون وخدمات الطلبة: المحور الخامس

  مقاییس البرامج األكادیمیة وطرائق التدریس: المحور السادس

  يمقیاس البحث العلم: المحور السابع

  مقیاس خدمة المجتمع :المحور الثامن

  األجھزة والمعدات: المحور التاسع



  مقیاس التقویم: المحور العاشر

  مقیاس األخالقیات الجامعیة: المحور الحادي عشر

  

  :والمتضمن    sowtوفیما یلي التقویم الذاتي لكافة المحاور وفق التقویم الذاتي ل 

 نقاط القوةstrength   

 نقاط الضعفweaknesses    

 الفرصOpportunities   

 التھدیداتThreats   

  

  

   الرؤیة والرسالة واألھداف: المحور األول 

  : تمثلت رؤیة ورسالة وأھداف القسم بما یلي 

  :رؤیة القسم 

یتطلع قسم التاریخ ألن یحظى باالعتراف العالمي في مجاالت البحث العلمي والتدریس  
  .یة من خالل تحقیقھ للجودة األكادیم

رفع كفاءة خریجي قسم التاریخ بالمجتمع ودعم تخصصات العلوم المختلفة :  رسالة القسم
بخریجین على مستوى عال للمساھمة الفاعلة في النھضة العلمیة وتكون داعمة لكافة 

  .المجاالت التي تدعم نمو وتطور المجتمع ودراسة المشكالت الطبیعیة والبشریة 

  

  

  :أھداف القسم

التاریخ في إطار األھداف العامة  لكلیة التربیة واألھداف الخاصة لقسم یھدف قسم 
  : التاریخ إلى ما یلي 

 فھم الحاضر واستشراف المستقبل والكشف عن متطلبات الحیاة االجتماعیة المتغیرة
  .وادراك حقیقة التطور االجتماعي وابراز العالقات المسببة في االحداث والوقائع



یس مادة  التاریخ في مؤسسات التعلیم ، المدارس المتوسطة القدرة على دعم تدر
  .والثانویة والمدارس المھنیة والمعاھد التربویة والفنیة المختلفة 

 تنمیة المھار ات والقدرات الفعلیة وذلك بتدریب الطالب وتمرینھ على اصول البحث
اریخ قراءة واعیة المعتمد على التفكیر والنقد والتحلیل والمقارنة فضال عن قراءة الت

  .تؤثر في حیاتھ الیومیة والسلوكیة  

 اإلسھام في التقدم العلمي للعلوم من خالل البحوث العلمیة أو المشاركة في
  .المؤتمرات المحلیة والعربیة والعالمیة 

 استیعاب أعداد من خریجي قسم التاریخ ممن لھم الرغبة في أكمال
أو الخاصة لغرض النھوض  دراستھم الماجستیر على القنوات العامة

بالواقع العلمي والتربوي لھم لیصبحوا قادرین على المساھمة في البحوث 
  .والدراسات التاریخیة 

  تنمیة القدرات على نقل المعرفة لالخرین وبخاصة الطلبة بما یخدم
  .النھوض بالعملیة التربویة واعداد جیل المستقبل

       یق فھم افضل للعالقات المعاصرة بین الشعوب اعتبار التاریخ وسیلة لتحق.           
  .بما یخدم اھداف التعاون من اجل السالم والحریة والتقدم 

  
  
  

  

   نقاط القوة

 الرسالة واقعیة وضمن قدرات وطموحات القسم الحالیة والمستقبلیة ومنسجمة
  .مع رؤیة وأھداف الكلیة

 قابلة للقیاس ، بحیث یمكن قیاس التقدم الحاصل.  

 تعبر الرسالة عن االتجاه العام للقسم وطبیعة عملھ.  

 تتصف الرسالة بأنھا شاملة وسھلة الفھم ومحفزة للعمل واإلبداع داخل القسم
  .وخارجھ 

 الرسالة لھا خصوصیة وھویة واضحة المعاني تعبر عن قیم وفلسفة القسم.  

یئة التعلیمیة تمتاز األھداف بالمرونة بمعنى القدرة على التكیف مستقبال في الب.  

  .تستحث األھداف العاملین في القسم على األداء المتمیز                     



  
  

  

  

  :نقاط الضعف

عدم وجود آلیة لمعرفة كفایات المتخرجین عند التحاقھم بالمؤسسات األخرى 
  .ذات العالقة 

  

  : الفرص

الفرصة  انعقاد المؤتمرات والندوات في كافة الجامعات العراقیة مما یتیح
  .للباحثین للمشاركة ونشر البحوث 

 اعتماد مبدأ الجودة في األداء الجامعي مما یعزز من قدرات القسم ویطورھا
.  

  

   ) :التھدیدات ( التحدیات 

 ازدیاد عدد المقبولین في قسم التاریخ والتي غالبا ما تكون اكثر من المخطط
  .لھ مما یؤثر على جودة وتأھیل الطلبة 

  

  

   :التحسین أولویات 

 مراجعة الرؤیة والرسالة واألھداف لغرض تطویرھا بما یتناسب مع رؤیة
  .الكلیة وحاجة المجتمع 

  .التشاور المتواصل مع المؤسسات ذات العالقة بمخرجات القسم                        
  

  مقاییس القیادة والتنظیم اإلداري: المحور الثاني 

  

مة إلنجاح العملیة التعلیمیة توفیر األجواء العلمیة المالئ.  



 یتم اختیار رئیس القسم ومقرر القسم حسب الكفاءة وبموافقة الھیئة
  .التدریسیة في القسم وانسجاما مع القوانین والتعلیمات النافذة في الدولة

 تحرص رئاسة القسم على حل المشكالت اإلداریة واألكادیمیة.  

ملین بالقسم االھتمام بالعالقات االجتماعیة بین العا.  

 الحرص على تكوین عالقات ایجابیة مع األقسام المناظرة في الجامعات
  .العراقیة 

  .وجود لجنة للجودة تساھم على تحقیق أھداف القسم *                            
  

  :الفرص 

 كومبیوتر(وجود عدد ألبأس بھ من الحاسبات االلكترونیة (
  .ض التوثیق والطابعات وأجھزة األرشفة ألغرا

 وجود عدد من الخرائط واالفالم التاریخیةالتي تخدم في عملیات
  .تعلیم الطلبة وإجراء البحوث من قبل األساتذة والطلبة 

  :التحدیات 

 عدم توفیر فرص عمل لخریجي القسم بصورة عامة بعد
  .التخرج مباشرة

 التوثیق االلكتروني واألرشفة لكافة مستلزمات القسم وما
  .ك ألجھزة یحتاج ذل

 البنى التحتیة لتحقیق الجودة بالشكل الصحیح.  

  

  :أولویات التحسین 

 االھتمام بمكتبة القسم ورفدھا بالمصادر و.توثیق وأرشفة أعمال القسم كافة الكترونیا
 .الحدیثة اتالضروریة واالصدار

  

  : الموارد المادیة والمالیة والتقنیة  والمعلوماتیة والبشریة: المحور الثالث 

 توفر القاعات الدراسیة المناسبة للدراسة.  



 توفر األجھزة وخاصة شاشات العرض والسبورات التفاعلیة والحاسبات وأجھزة
  .االستنساخ 

وجود شبكة لإلنترنت داخل القسم ألعضاء الھیئة التدریسیة .  

  

  

  :. نقاط الضعف

حدیثة عدم وجود دورات تطویریة خارج البلد لمعرفة الیة عمل االجھزة ال  

لم یحصل احد من اساتذة القسم على برنامج تطویر الكفاءات خارج البلد  

  :الفرص

  .توفر األجھزة الحدیثة  في القاعات ومكتبة القسم

  

  

  : التحدیات

قاعات عرض متكاملة و.بنى تحتیة لصیانة األجھزة والمعدات. 

  أعضاء ھیئة التدریس: المحور الرابع 

   اللقب العلميأعضاء الھیئة التدریسیة حسب 

 المجموع مدرس مساعد  مدرس أستاذ مساعد أستاذ  اللقب العلمي
 28 4 13 7 4 العدد
  

  أعضاء الھیئة التدریسیة حسب الشھادة والجنس

  الماجستیر       نوع الشھادة
 

 الدكتوراه      

  الذكور
 

 اإلناث الذكور اإلناث

 7 14 6 1 العدد
 21 7 المجموع

  :نقاط القوة 



ود بیانات إحصائیة ألعضاء الھیئة التدریسیةوج.  

وجود خطط لتوزیع الطلبة على أعضاء ھیئة التدریس لغرض اإلرشاد األكادیمي.  

 یتیح القسم ألعضاء الھیئة التدریسیة المشاركة في اللجان العلمیة واإلداریة في القسم أو
  .الكلیة 

رات والندوات داخل العراق مشاركة أعضاء الھیئة التدریسیة في المناقشات والمؤتم.  

  

  

  

  :نقاط الضعف

 حاجة القسم إلى بعض االختصاصات العلمیة والتربویة.  

عدم إجادة بعض أعضاء الھیئة التدریسیة اللغة االنكلیزیة.  

  .نشر البحوث یحتاج إلى فترة طویلة بسبب الزخم والتلكؤ الحاصل في المجالت العلمیة 

  :الفرص 

ي تعقد في داخل وخارج العراق المؤتمرات والندوات الت.  

 وجود شبكة االنترنت في بعض مكاتب الھیئة التدریسیة.  

  :التحدیات 

الحصول على تدریب خارج العراق بعد الدكتوراه لإلطالع على احدث العلوم أو لتنمیة 
  .القدرات المھنیة 

  شؤون وخدمات الطلبة: المحور الخامس 

  :للدراسة الصباحیة حسب المراحل الدراسیة  اریخالتیبین الجدول أدناه عدد طلبة قسم 

 المجموع إناث ذكور المراحل الدراسیة
 181 83 98 المرحلة األولى
 81 52 29 المرحلة الثانیة
 81 53 28 المرحلة الثالثة

 115 95 20 المرحلة الرابعة 
 458 283 175 المجموع الكلي 



  

  

  

  

  :خ للدراسة المسائیة حسب المراحل الدراسیة یبین الجدول أدناه عدد طلبة قسم التاری

 المجموع إناث ذكور المراحل الدراسیة
    المرحلة األولى

    المرحلة الثانیة

 31 11 20 المرحلة الثالثة

 29 2 27 المرحلة الرابعة 

 60 13 47 المجموع الكلي 

  

  : نقاط القوة

م العلمیة حسب معادلة المفاضلة و یتم قبول الطلبة مركزیا ثم یتم توزیعھم على األقسا
  .قرار لجنة المقابلة 

توفر مرشدون أكادیمیین لمتابعة الطلبة أكادیمیا ونفسیا واجتماعیا.  

 تعریف الطلبة بالمقررات الدراسیة وساعات الدوام عند المباشرة.  

 إلقاء محاضرات ثقافیة واجتماعیة على الطلبة.  

لمتعففین صرف منح للطلبة وكذلك إنشاء صندوق ل.  

 وجود األقسام الداخلیة.  

   :نقاط الضعف 

 عدم قبول الطلبة في األقسام العلمیة حسب الرغبة  

  

  :الفرص 

 وجود برنامج الكتروني لإلرشاد األكادیمي لتسجیل معلومات عن سلوك الطالب
  .ونشاطاتھ ومستواه األكادیمي واالجتماعي 



یقة لمساعدة الطلبة أكادیمیا وجود ھیئة تدریسیة علمیة وتربویة بتخصصات دق
  .وتربویا 

  : التحدیات

 فرض أعداد من الطلبة في الدراسات األولیة خارج الخطة المقررة للقسم وبعدد كبیر
  .جدا 

 عدم وجود برنامج او آلیة لمتابعة الطلبة المتخرجین في المؤسسات التي یعملون فیھا
.  

 للتواصل العلمي  للطلبة) االنترنت ( توفیر خدمة الشبكة الدولیة.  

  

  

  :أولویات التحسین 

وضع آلیة لقبول الطلبة حسب الرغبة داخل الكلیة من خالل اختبارات.  

توفیر االنترنت للطلبة  

تنوع أسالیب التقویمومتابعة الطلبة أكادیمیا 

  

  

م والتعلیم : المحور السادس  ُّ   )البرامج األكادیمیة وطرائق التدریس (التعل

وحدة ) 172(على كل طالب أن یجتاز أربع مراحل دراسیة بمجموع : حدات المجموع الكلي للو
  :دراسیة موزعة حسب السلم التالي 

  

 عدد الوحدات المراحل الدراسیة ت

 53 األولى 1

 44 الثانیة 2
 44 الثالثة 3

 40 الرابعة  4
 181 المجموع          

  



  

  

  

بغي على كل طالب اجتیازھا ، وفي ادناه وتضم كل وحدة ومرحلة عددا من المقررات التي ین
  :المقررات للمراحل األربعة مع عدد الوحدات 

  

 المرحلة الثانیة  المرحلة األولى
 عدد الوحدات المقرر عدد الوحدات المقرر

 4 الوطن العربي القدیم 4 عراق قدیم 
 4 التاریخ االندلسي  6 عصر الرسالة

 4 التاریخ الساساني 6 عرب قبل االسالم
 4 التاریخ االموي 4 العصور االوربیة

 4 الوطن العربي الحدیث 4 علم نفس 
 4 النھضة االوربیة 4 جغرافیة 

 4 منھج البحث التاریخي 4 لغة عربیة
 4 جغرافیة 4 اسس تربیة 

 4 ادارة 4 حاسبات
 4 حاسبات 4 حقوق االنسان

 4 علم نفس 4 نصوص انكلیزیھ
  44  المجموع 4 ثمنھج بح

     48 المجموع
  

  

 المرحلة الرابعة  المرحلة الثالثة
 عدد الوحدات المقرر عدد الوحدات المقرر

 6 تاریخ الوطن العربي المعاصر 6 تاریخ الدولة العباسي
 6 تاریخ الدولة العباسیة 4 تاریخ العراق المعاصر

 4 تاریخ تركیا وایران 6 تاریخ اوربا الحدیث
 6 تاریخ العالم المعاصر 6 طرق تدریسمناھج و

 4 القیاس والتقویم 4 تاریخ الخلیج العربي
 4 نصوص انكلیزیة 4 تاریخ اسیا

 2 بحث تخرج 6 تاریخ الحضارة االسالمیة
 4 اختیاریة 4 فلسفة التاریخ

 4 المشاھدة والتطبیقات 4 االرشاد
 40 المجموع 44 المجموع

  يالبحث العلم: المحور السابع 

 المالحظاتنسبة  اسم البحث اسم التدریسي ت



 االنجاز
نشاط االرسالیة االمریكیة  عماد جاسم حسن.د.م.ا ١

-١٨٩٢العربیة في البحرین 
١٩٣٩ 

١٠٠%  

مبررات وخطوات الدعم  عماد جاسم حسن.د.م.ا ٢
الروسي لبرنامج ایران النووي 

٢٠٠٦-١٩٩٢ 

  ١٠٠  %  

تاریخ مدینة سوق  دراسات في عماد جاسم حسن.د.م.ا ٣
 الشیوخ الحدیث والمعاصر

١٠٠%  

سیاسة بریطانیا تجاه اقلیم كیبیك  حیدر عبد الجلیل.د.م ٤
   ١٨٦٧ – ١٧٧٤الكندي 

٩٥ %  

فرنسا والشرق االوسط العربي  شیماء یاس خضیر.م.م ٥
١٩١٨-١٩١٤ 

١٠٠%  

  شیماء یاس خضیر.م.م ٦
 علي حسین .د.م

ج التیارات الماركسیة في الخلی
 العربي

  ١٠٠  %  

اسبابھا  ١٨٣٠الثورة البلجیكیة  نرجس كریم خضیر .د.م ٧
 ونتائجھا 

١٠٠%  

  نرجس كریم خضیر.د.م ٨
 حنان عباس خیر هللا .د.م

موقف بریطانیا من الثورة 
  ١٨٣٠البلجیكیة 

٩٥ %  

  نرجس كریم خضیر.د.م ٩
   حنان عباس خیر هللا.د.م
 

سیاسة الوالیات المتحدة 
 – ١٩٣٩كیة تجاه فنلندا االمری

١٩٤٥  

٩٠  

اثر شعائر عاشوراء في نشر  حیدر عبد الجلیل.د.م ١٠
الفكر الحسیني في دول شمال 

 اوربا

١٠٠  

سیاسة الوالیات المتحدة  احمد صبري شاكر .د.م.ا ١١
 – ١٩٤٥االمیركیة تجاه اسبانیا 

١٩٤٨  

١٠٠%  

 موقف سویسرا من الحرب احمد صبري شاكر .د.م.ا ١٢
  ١٩٤٥ – ١٩٣٩العالمیة الثانیة 

  ١٠٠  %  

المقاومة االسبانیة لالحتالل  احمد صبري شاكر .د.م.ا ١٣
  ١٨١٢ – ١٨٠٨الفرنسي 

١٠٠%  

احمد صبري شاكر .د.م.ا ١٤
 ازھار عبد الرحمن .د.م.ا

نشوء وتنامي في الصالت 
التجاریة االمیركیة مع الصین 

              ١٨٤٤حتى عام 

٩٥ %  

دور استرالیا في الحرب العالمیة  احمد صبري شاكر.د.م.ا ١٥
  ١٩٤٥ – ١٩٣٩الثانیة 

١٠٠  

موقف الوالیات المتحدة  ازھار عبد الرحمن .د.م.ا ١٦
االمیركیة من ثورة التایبینغ في 

  ١٨٦٤ – ١٨٥٠الصین 

١٠٠  

التوسع الروسي في حوض نھر   ازھار عبد الرحمن .د.م.ا ١٧
عام امور في الصین حتى 

١٠٠%  



 ) دراسة تاریخیة (  ٢٠٠٤
الفرنسیة  –الحرب الصینیة  ازھار عبد الرحمن .د.م.ا ١٨

١٨٨٥ – ١٨٨٣  
  ١٠٠  %  

اندالع الحرب الكوریة وموقف   ازھار عبد الرحمن.د.م.ا ١٩
 –الصحافة العراقیة منھ حزیران 

   ١٩٥٠تشرین االول 

١٠٠%  

  ھدى جواد  كاظم. م.م ٢٠
  

ورھا الثقافي في مدام نیكر و د
   ١٧٩٤ – ١٧٣٧فرنسا  

٩٥ %  

  د مرتضى جلیل جعیالن.م.ا ٢١
  

اوقاف النساء  في العصر 
  العباسي 

  

    المصادرات في العصر البویھي  د مرتضى جلیل جعیالن.م.ا ٢٢
   حنان عباس خیر هللا.د.م ٢٣

 
 – ١٧٨٣( سیمون بولیفار 

و دوره في حركات )  ١٨٣٠
بولیفار  –كولمبیا ( التحرر 

  ) انموذجا 

١٠٠%  

  %  ١٠٠    حدیث الغدیر في مسند ابن حنبل  سالي علي بدر .د.م.ا ٢٤
سیرتھ ( عبد هللا بن عمیر الكلبي  سالي علي بدر.د.م.ا ٢٥

  ) وموقفھ في واقعة الطف 
١٠٠%  

دراسة في ( مدینة بیكز  سالي علي بدر.د.م.ا ٢٦
جغرافیتھا التاریخیة واسباب 

  )  ح االسالمي لھا تاخر الفت

٩٥ %  

دور ابو مسلم الخراساني في  غضیب  صالح غالم. م  ٢٧
ادارة الدولة العباسیة بعد نجاح 

  الدعوة 

١٠٠%  

  صالح جعیول جویعد .د.ا  ٢٨
  فاطمة فالح جاسم.م.د

موقف جامعة الدول العربیة من 
 –تازم العالقات المصریة 

التونسیة في الحادي عشر من 
   ١٩٥٨تشرین االول 

  ١٠٠  %  

  صالح جعیول جویعد .د.ا  ٢٩
 فاطمة فالح جاسم.م.د

 –العالقات الثقافیة المصریة 
   ١٩٧٠ – ١٩٥٦التونسیة 

١٠٠%  

  زینب جبار شرھان .د.م  ٣٠
  

الموقف الكندي من الحرب 
    ١٩٦٨ – ١٩٦٤الفیتنامیة 

٩٥ %  

مھمة الكولونیل ستافورد كربس   زینب جبار شرھان.د.م  ٣١
   ١٩٤٢نیسان  –ھند شباط الى ال

٨٠%  

 – ١٦٦٩الشیخ علي خان زنكنھ   نھلة نعیم .د.م  ٣٢
١٦٩١   

٩٠%   

االوضاع االقتصادیة في تبریز   نھلة نعیم.د.م  ٣٣
١٧٢٢ – ١٥٠١   

٩٥ %  

الملك الكسندر االول وسیاستھ   فاطمة عبد الجلیل یاسر .م.م  ٣٤
الداخلیة في یوغسالفیا حتى عام 

١٩٣٤   

٨٠%  

    %٩٠الملك الكسندر االول وسیاستھ   فاطمة عبد الجلیل یاسر.م.م  ٣٧



الخارجیة في یوغسالفیا حتى 
   ١٩٣٤عام 

 

  عدنان مالح ساجت. د  ٣٨
  حسن طوكان عبد هللا. م.م

العالقات المسیحیة الرومانیة في 
  القرون الثالثة المیالدیة

٩٠   

البشائر في الفتح االسالمي   عدنان مالح ساجت.م.د  ٣٩
  لمصر

٨٥ %   

االختالسات المالیة في الدولة   مروان عطیة مایع .م.د  ٤٠
  ھـ١٠١- ھـ٤١االسالمیة 

٦٠ %   

ظاھرة التمثیل بالقتلى في الدولة   مروان عطیة مایع.م.د  ٤٣
  ھـ١٣٢- ھـ٤١االسالمیة 

١٠ %   

ھیثم عبد الخضر .د.م  ٤٤
  معارج

  فاضل الشویلي .م.م
  اسعد سعدون .م.م

ر النشاط التجاري في ذي قا
  غرفة تجارة الناصریة انموذجا 

١٠٠   

ھیثم عبد الخضر .د.م  ٤٥
  معارج

موقف االمم المتحدة من قضیة 
  رودیسیا

١٠٠   

ھیثم عبد الخضر .د.م  ٤٦
  معارج

الموقف الرسمي لدول المغرب 
تموز /١٤العربي من قیام ثورة 
  ١٩٥٨في العراق عام 

   

ھیثم عبد الخضر .د.م  ٤٧
  معارج 

  زمن حسن كریدي  .د

حركة االخوان المسلمین في 
   ١٩٥٤- ١٩٢٨مصر 

٨٥ %   

سیاسة الثقافة الوطنیة في مالیزیا    نجم عبد طارش.د.م.ا  ٤٨
  واثرھا في الوحدة الوطنیة 

٦٠ %   

وتجارة السیدة خدیجة )ص(النبي   حسین علي عبدالحسین.د.ا  ٤٩
  دراسة تحلیلیة تاریخیة

١٠ %   

خیة لنشأة وتطور العوامل التاری  میادة سالم علي.م  ٥٠
مدینة كربالء في العصور 

  االسالمیة الوسطى

30 %   

  صالح جعیول جویعد.د.ا  ٥١
  فاطمة عبدالجلیل.م.م

ریمون اده ودوره السیاسي في 
  ٢٠٠٠-١٩١٣لبنان 

٤٠%   

المكتب الثاني ودوره في السیاسة   صالح جعیول جویعد.د.ا  ٥٢
  ١٩٧٠-١٩٥٨اللبنانیة 

٩٠%   

موقف الجیش اللبناني من انقالب   ویعدصالح جعیول ج.د.ا  ٥٣
  ١٩٦١الحزب السوري القومي 

١٠٠   

الغزو الوھابي لمرقد االمام   عماد جاسم حسن .د.م.ا  ٥٤
الحسین في كتابات الرحالة 

  االجانب

١٠٠%    

  

  :نقاط القوة 



 وجود عدد من البحوث العلمیة والتربویة  

لتدریسیةتنوع البحوث وفق الخبرات البحثیة ألعضاء الھیئة ا  

وجود تعاون بین أعضاء الھیئة التدریسیة في إجراء البحوث  

سعي القسم للحصول على المنح والزماالت الدراسیة ألعضاء الھیئة التدریسیة  

 نشر بعض البحوث في مجالت علمیة عربیة وعالمیة.  

  

  :نقاط الضعف 

ریس أو المھام عدم وجود الوقت الكافي إلجراء البحوث وذلك النشغال التدریسي بالتد
  اإلداریة

 ضعف الشراكة البحثیة بین أعضاء ھیئة التدریس وأساتذة من خارج الكلیة والجامعة.  

قلة التخصیصات المالیة للبحث العلمي.  

  :الفرص 

استثمار الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمھ الوزارة من خالل البحوث الممولة من الجامعة  - 1
  والكلیة 

نوي لتألیف المقررة والكتب المساعدةوجود دعم مادي ومع  

 وجود المؤتمرات و الندوات المحلیة والعربیة والعالمیة التي تمنح الفرصة للباحثین
  .باالشتراك ونشر بحوثھم 

  :التحدیات 

 الموازنة بین األعباء التدریسیة واإلداریة والمساھمة البحثیة الفاعلة ألعضاء ھیئة
  التدریس بالقسم 

 على الشراكة في مجال البحث العلمي من مؤسسات المجتمع المحليصعوبة الحصول.  

 صعوبة تسویق النتاجات البحثیة ألعضاء ھیئة التدریس للجامعات العربیة واالجنبیة
  كأساتذة زائرین من اجل تبادل الخبرات 

 مشاركة الطلبة في المؤتمرات والندوات.  

   :أولویات التحسین 



بحوث العلمیة عمل میزانیة كافیة إلجراء ال  

 تشجیع ھیئة التدریس على تضمین مقرراتھم بمعلومات تتعلق بأبحاثھم  

 اقامة أبحاث مشتركة مع النظراء في مؤسسات تعلیمیة عربیة وعالمیة  

توفیر مكتبة تضم مصادر حدیثة  

نشر البحوث في مجالت عربیة وعالمیة  

  .لتنمیة المجتمع  التأكید على البحوث التطبیقیة أو النظریة التي تقدم خدمة

  

  خدمة المجتمع: المحور الثامن 

  :نقاط القوة

المشاركة بالندوات والمؤتمرات التي تناقش القضایا الھامة في المجتمع  

 إقامة حفالت التخرج سنویا بمشاركة أطراف اجتماعیة.  

  

  :نقاط الضعف

 ال یرتبط القسم بصلة مباشرة مع المدارس لتقدیم العون المباشر لھم.  

دودیة دور البحوث األكادیمیة في مواجھة المشكالت السیاسیة واالجتماعیةمح.  

  :الفرص 

إمكانیة االستفادة من الدعم الذي تقدمھ الكلیة للتدریب وخدمة المجتمع.  

اتفاقیات التعاون الثقافي مع الجامعات والمنظمات األخرى على المستوى اإلقلیمي.  

االنترنت ( الشبكة الدولیة توفر المؤسسات اإلعالمیة والثقافیة و. (  

  :التحدیات 

 توفیر فرص العمل لخریجین  

 تقدیم االستشارات لمؤسسات المجتمع العام والخاص.  

  :أولویات التحسین 



وضع إستراتیجیة لتحدید طبیعة الخدمات التي یمكن ان تقدم لخدمة المجتمع.  

ناقش قضایا ھامة في تشجیع أعضاء ھیئة التدریس على المشاركة في الندوات التي ت
  .المجتمع

عمل صالت مستمرة بین القسم والمدارس ضمن التخصص.  

 عمل قاعدة بیانات لالحتفاظ بسجالت خدمة المجتمع.  

  .التنسیق مع المؤسسات النظیرة وتبادل الزیارات معھا لغرض تبادل الخبرات 

   المرافق والتجھیزات: المحور التاسع 

  :نقاط القوة 

اسوب للھیئة التدریسیة والطلبة في المختبراتتوفر أجھزة الح.  

توفر خط لإلنترنت للھیئة التدریسیة.  

  

  :نقاط الضعف

 عدم وجود قاعات أو مختبرات مناسبة لحمایة األجھزة من األتربة.  

عدم وجود خطة لصیانة األجھزة  

 محدودیة التدریب على بعض األجھزة ومنھا السبورة التفاعلیة.  

  :الفرص 

ھزة في القاعات والمختبرات توفر األج  

 االنترنت ( توفر خدمة الشبكة الدولیة. (  

  :التحدیات 

 نشر التعلیم االلكتروني وتحویل المحاضرات الكترونیا  

 تفعیل أجھزة العرض في كافة القاعات  

  .إنشاء انترنت داخل القسم والكلیة 

  توزیع الدرجات خالل العام الدراسي

 %50 درجة السعي السنوي 1



 %20 درجة امتحان الفصل األول 2

 %20 درجة امتحان الفصل الثاني 3

 %10 النشاط الصفي والالصفي 4
 %50 درجة االمتحان النھائي 5

 100 المجموع 6
 %50 درجة النجاح الصغرى 6

  

   2016 – 2015التقویم الجامعي للعام الدراسي 

 عدد االسابیع ھایة الن               البدایة               الفترة    
 التاریخ الیوم  التاریخ الیوم

الفصل الدراسي 
 االول

 اسبوع 15   2014-9-21 االحد

امتحانات الفصل 
 األول

  2015-1-29 الخمیس  2015-1-11 االحد

 اسبوعین 2015-2-15 االحد 2015-2-1 االحد العلطلة الربیعیة
الفصل الدراسي 

 الثاني
 اسبوع 15 2015-6-4  2015-2-15 االحد

االمتحانات النھائیة 
 الدور االول

  2015-6-25  2015-6-6 السبت

 شھران   2015-7-1 االربعاء العطلة الصیفیة
امتحانات الدور 

 الثاني
    2015-9-1 الثالثاء

  :نقاط القوة 

 وجود بیئة وظروف تسمح لتقییم أداء الطالب مما یزید من فاعلیة العملیة التعلیمیة.  

عالن عن جداول االمتحانات في المواعید المناسبة اإل  

 لقیاس مستوى مھارات الطلبة ومعارفھم العلمیة ) األسئلة ( تصمیم االختبارات.  

 یتم مناقشة مؤشرات نتائج االمتحانات مع أعضاء ھیئة التدریس في اجتماع مخصص
  داخل القسم

م یطلع الطلبة على مستویاتھم في االختبارات وتقبل أي تظل  

 إجراء تقییم ألداء أعضاء الھیئة التدریسیة من منظور الطلبة ومن منظور رئاسة القسم.  

 قیام لجنة الجودة بإجراء التقویم الذاتي.  

  

  

  :نقاط الضعف 



 اختبار نھائي ( اقتصار أسالیب التقییم المتبعة للطالب على عدد محدود من االختبارات
معظمھ لقیاس قدرات الحفظ واالسترجاع دون مع  اتجاه ) في معظم الكلیات النظریة 

  .اختبار قدرة الطالب على االستنتاج والتحلیل واإلبداع واالبتكار 

 عدم إجراء تقویم مستوى الرضا الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس  

 عدم وجود تقویم دوري للمناھج الدراسیة داخل القسم  

 ال توجد إجراءات تصحیحیة في ضوء مراجعة النتائج  

   :لفرص ا

وجود التقویم الذاتي للمؤسسة  

 وجود تقویم ألداء أعضاء الھیئة التدریسیة معد من قبل جھاز اإلشراف والتقویم في
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

 وجود أقسام مناظرة في كلیات التربیة في الجامعات العراقیة یمكن فحص جودة األداء
  .اخ ...البحوث والدراسات معھم ومنھا األسئلة االمتحانیة و

  :التحدیات 

 وجود امتحان الدور الثالث لالمتحان  النھائي لیس من باب الجودة وإنما تخبطات
  .عشوائیة قد تؤدي إلى تدھور التعلیم العالي 

عدم وجود معاییر عالمیة لمقارنة اختبارات ونتائج الطلبة معھا  

مجاالت العمل عدم وجود آلیة لتقویم الخریجین ومدى نجاحھم في  

 إعالن تقویم أداء أعضاء الھیئة التدریسیة.  

  

  األخالقیات الجامعیة: المحور الحادي عشر 

  :نقاط القوة 

 التأكید على األبعاد الخلقیة من خالل إلقاء المحاضرات أو توجیھات على الطلبة  

 تدقیق البحوث وخاصة ألغراض الترقیة من قبل اللجنة العلمیة  

 على الطلبة من قبل اللجنة العلمیة في القسم إقرار اإلشراف  

 امتالك عضو الھیئة التدریسیة كامل الحریة للتعبیر عن رأیھ الشخصي في مختلف
  المسائل



 تعامل الموظفین بأسلوب لطیف مع المراجعین سواء الطلبة أو أولیاء أمورھم.  

  

  

  :نقاط الضعف 

عدم الحصول على شھادة الجودة  

یفي للموظفین وأعضاء ھیئة التدریس عدم قیاس الرضا الوظ  

 عدم استقصاء مستوى كفاءة الخریجین في المؤسسات التي یعملون بھا.  

  :الفرص 

وجود میثاق العمل األخالقي للعمل الجامعي  

وجود القوانین الجامعیة  

 وجود وحدة لإلرشاد التربوي واألكادیمي.  

  :التحدیات 

قسم ومستوى الخریجینقیاس وتقییم المؤسسات التعلیمیة أداء ال  

 مقیاس لتقویم مستوى رضا الطلبة والموظفین وأعضاء الھیئة التدریسیة  

استقصاء رضا الطلبة حول سیاسة القبول  

   :أولویات التحسین 

قبول الطلبة في األقسام العلمیة حسب الرغبة  

إجراء تقویم أو اختبارات مستمرة قبل االمتحان النھائي  

متحانات في الكلیة إعادة النظر في نظام اال  

 االستمرار بإلقاء المحاضرات التي تؤكد على االلتزام الخلقي  

 .قیاس مستوى الخریجین عند التحاقھم بالعمل من خالل إعداد مقاییس أو استبیانات


