
  بسم هللا الرحمن الرحیم

  التقويم الذاتي لقسم العلوم الرتبوية والنفسية

  SOWTوفق منوذج  اإلنسانيةكلية الرتبية للعلوم 

  : مقدمة 

 ،  ٢٠١٣/ ٢٠١٢، كلیة التربیة ، جامعة ذي قار عام التربویة والنفسیةتأسس قسم علوم         
في  األربعةطالب وطالبة للمراحل الدراسیة  ٥٢٣حوالي )٢٠١٨–٢٠١٧(ویضم القسم اآلن 

، فضال ) ١جدول (تدریسي ) ١١( ،طالب وطالبة للدراسة المسائیة  ١٦٢والدراسة الصباحیة ،
  .الكلیة یدرسون المقررات الدراسي عن محاضرین من خارج

وتھیئة الطلبة  أعدادبعد  العلوم التربویة والنفسیةتربیة في  بكالوریوسیمنح القسم شھادة        
مرشد تربوي او باحث اجماعي او معالج نفسي سنوات لیعمل الخریجین بعدھا  أربعةلمدة 

  .إلكمال الدراسات العلیا  أو، مدارس المھنیةمدرسین في المدارس الثانویة والاو

الموافقة على فتح تم العلوم التربویة والنفسیةالفرصة للخریجین بتخصص  حةإتاولغرض 
، القسم تخصص علم النفس التربوي  الماجستیر في  ٢٠١٧–٢٠١٦في عام  الدراسات العلیا

  .ثالثة عشر طالب ) ٢٠١٨-٢٠١٧(وكان عدد طلبة الدراسات العلیا ي العام الدراسي 

الھیئة التدریسیة بإجراء البحوث العلمیة والتربویة في مجال التخصص  أعضاءكما یقوم 
الجامعات  أوالكلیة  القسمأووالمشاركة في والندوات والمؤتمرات وورش العمل التي یقیمھا 

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

  

  لھیئة التدریسیةأعضاء ا) : ١(جدول 

اللقب   الشھادة  االسم الثالثي  ت
  العلمي

  االختصاص الدقیق  االختصاص العام
  

  المنصب

    علم النفس التربوي  تربویةعلوم نفسیة   استاذ   هدكتورا  انعام قاسم الصریفي  ١
  رئیسالقسم  صحة نفسیة  صحة نفسیة استاذمساعد هدكتورا  عبد العباس غضیب شاطي  ٢
رئیس التعلیم   علمانفسالتجریبي  علم انفس التجریبي  استاذمساعد دكتوراه  مایح ماضيعبد الباري   ٣

  المستمر
    علم نفس النمو  علم نفس ىالنمو  استاذ مساعد هدكتورا  عبد الكریم عطا كریم  ٤
  وحد االرشاد  طرائق تدریس عامھ  طرائق تدریس استاذمساعد هدكتورا  سنابل ثعبان الھداوي  ٥
    طرائق تدریس عربي  طرائق تدریس استاذمساعد  دكتوراه  علي عبد داخل  ٦
    علم النفس االجتماعي  علم النفس االجتماعي  مدرس  دكتوراه  عبد الخالق خضیر علیوي  ٧
  مقرر القسم  ادارة جودة  ادارة تربویة مدرس  ماجستیر  میثم محمد فیصل  ٨
    ارشاد  ارشاد  مدرس مساعد  ماجستیر  وسام نایف عدنان  ٩

      لغة عربیة  مدرس  ماجستیر  فلیح خضیررؤى   ١٠
      لغة عربیة  مدرس  ماجستیر  ازھار علي عاصي  ١١

  



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

  المؤسسة وخططھا وأھدافمقاییس رؤیة ورسالة :األولالمحور 

  اإلداريمقاییس القیادة والتنظیم  :المحور الثاني

  مقاییس الموارد المادیة والتقنیة والبشریة:المحور الثالث

  ھیئة التدریس أعضاءمقیاس  :المحور الرابع 

  شؤون وخدمات الطلبة :المحور الخامس

  وطرائق التدریس األكادیمیةمقاییس البرامج  :المحور السادس

  مقیاس البحث العلمي :المحور السابع

  مقیاس خدمة المجتمع :المحور الثامن

  والمعدات األجھزة:المحور التاسع

  مقیاس التقویم :المحور العاشر

  الجامعیة األخالقیاتمقیاس  :المحور الحادي عشر

  

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

  نقاط القوةstrength 
  نقاط الضعفweaknesses  
 الفرصOpportunities 
  التھدیداتThreats 

  
  

  واألھدافالرؤیة والرسالة :  األولالمحور 
  : القسم بما یلي  وأھدافتمثلت رؤیة ورسالة 

  :رؤیة القسم 
العالمي في مجاالت البحث  باالعترافألن یحظى العلوم التربویة والنفسیةیتطلع قسم 

  . األكادیمیةالعلمي والتدریس من خالل تحقیقھ للجودة 
بالمجتمع ودعم  العلوم التربویة والنفسیةرفع كفاءة خریجي قسم : رسالة القسم

تخصصات العلوم المختلفة بخریجین على مستوى عال للمساھمة الفاعلة في النھضة 
الت ودراسة المشك العلمیة وتكون داعمة لكافة المجاالت التي تدعم نمو وتطور المجتمع

  .النفسیة واالداریة واالجتماعیة 



  
  

  :أھداف القسم
 واألھدافالعامة  لكلیة التربیة  إطاراألھداففي  العلوم التربویة والنفسیةیھدف قسم 

  : ما یلي  إلىالعلوم التربویة والنفسیةالخاصة لقسم 
الشامل الذي ینشده ویشھده  إعداد كوادر مؤھلة لإلسھام في خدمة التنمیة والتطویر -١

العراق في شتى مجاالت الحیاة وذلك من خالل القدرة على شغل وظائف 
 .التخصص في القطاعات العامة والخاصة 

في مؤسسات  علم النفس والفلسفة واالرشاد النفسيمادة   سالقدرة على دعم تدری -٢
التعلیم ، المدارس المتوسطة والثانویة والمدارس المھنیة والمعاھد التربویة والفنیة 

 .المختلفة 
 .للمؤسسات ذات العالقة  النفسیة والتربویةتقدیم الدراسات واالستشارات في مجال  -٣
بحوث العلمیة أو المشاركة في اإلسھام في التقدم العلمي للعلوم من خالل ال -٤

 .ت المحلیة والعربیة والعالمیة تمراالمؤ
ممن لھم الرغبة  العلوم التربویة والنفسیةاستیعاب أعداد من خریجي قسم  -٥

القنوات العامة أو الخاصة لغرض  ىفي أكمال دراستھم الماجستیر عل
قادرین على المساھمة  االنھوض بالواقع العلمي والتربوي لھم لیصبحو

ي التخصصات ستواھم العلمي فورفع م النفسیةفي البحوث والدراسات 
 ) العلوم التربویة والنفسیة(التي یرغبون في تخصص

التي تساھم في حل  التربویة والنفسیةالمساھمة في البحوث والدراسات   -٦
 .مشاكل البلد بصورة عامة ومحافظة ذي قار بشكل خاص

 
  

  نقاط القوة
الرسالة واقعیة وضمن قدرات وطموحات القسم الحالیة والمستقبلیة ومنسجمة  -١

 .الكلیة وأھدافمع رؤیة 
 .قابلة للقیاس ، بحیث یمكن قیاس التقدم الحاصل  -٢
 .تعبر الرسالة عن االتجاه العام للقسم وطبیعة عملھ  -٣
 تتصف الرسالة بأنھا شاملة وسھلة الفھم ومحفزة للعمل واإلبداع داخل القسم -٤

 .وخارجھ 
 .الرسالة لھا خصوصیة وھویة واضحة المعاني تعبر عن قیم وفلسفة القسم  -٥
 .بالمرونة بمعنى القدرة على التكیف مستقبال في البیئة التعلیمیة  األھدافتمتاز  -٦
 .المتمیز  األداءالعاملین في القسم على  األھدافتستحث  -٧

  

  



  :نقاط الضعف
 األخرىعدم وجود آلیة لمعرفة كفایات المتخرجین عند التحاقھم بالمؤسسات 

  .ذات العالقة 
  

  : الفرص
انعقاد المؤتمرات والندوات في كافة الجامعات العراقیة مما یتیح الفرصة  -١

 .للباحثین للمشاركة ونشر البحوث 
اعتماد مبدأ الجودة في األداء الجامعي مما یعزز من قدرات القسم  -٢

 .رھا ویطو

  

  ) :التھدیدات ( التحدیات 

والتي غالبا ما تكون  العلوم التربویة والنفسیةازدیاد عدد المقبولین في قسم  -١
وذلك بسبب عدم ..مخطط لھ مما یؤثر على جودة وتأھیل الطلبة اكثر منال

 .وجود العدد الكافي من التدریسیین والقاعات الدراسیة 
 القسم سنویا قلة عدد التدریسیون مقابل العدد الكبیر من الطلبة المقبولین في  -٢

  

  :أولویات التحسین 

لغرض تطویرھا بما یتناسب مع رؤیة  واألھدافمراجعة الرؤیة والرسالة  -١
 .الكلیة وحاجة المجتمع 

  .التشاور المتواصل مع المؤسسات ذات العالقة بمخرجات القسم  -٢
  

  اییس القیادة والتنظیم اإلداريمق: المحور الثاني 
 
 .العلمیة المالئمة إلنجاح العملیة التعلیمیة  األجواءتوفیر  -١
یتم اختیار رئیس القسم ومقرر القسم حسب الكفاءة وبموافقة الھیئة  -٢

 .التدریسیة في القسم 
 . اإلداریةواألكادیمیةتحرص رئاسة القسم على حل المشكالت  -٣
 .بین العاملین بالقسم  االھتمام بالعالقات االجتماعیة -٤
المناظرة في  األقسامالحرص على تكوین عالقات ایجابیة مع  -٥

 .الجامعات العراقیة 
 . القسم  أھدافوجود لجنة للجودة تساھم على تحقیق  -٦

  

  

  



  :الفرص 

) كومبیوتر(بھ من الحاسبات االلكترونیة  ألبأسوجود عدد  -١
 .ألغراض التوثیق  وأجھزةاألرشفةوالطابعات 

دد من األجھزة المختبریة التي تخدم في عملیات تعلیم وجود ع -٢
  .الطلبة وإجراء البحوث المیدانیة من قبل األساتذة والطلبة 

  :التحدیات 

عمل لخریجي القسم بصورة عامة بعد توفیر فرص عدم  -١
 .التخرج مباشرة

لكافة مستلزمات القسم وما  واألرشفةالتوثیق االلكتروني  -٢
 .یحتاج ذلك ألجھزة 

 .التحتیة لتحقیق الجودة بالشكل الصحیح  البنى -٣

  

  :ت التحسین ولویاأ

 .القسم كافة الكترونیا  وأرشفةأعمالتوثیق  -١
تواجدھم وخاصة الموظفین  أماكنوالعلمي للمنتسبین في  اإلداريوضع التوصیف  -٢

  .والعاملین في المختبرات 

  :ة والبشریة الموارد المادیة والمالیة والتقنیة  والمعلوماتی: المحور الثالث 

 .توفر القاعات الدراسیة المناسبة للدراسة  -١
 وأجھزةوخاصة شاشات العرض والسبورات التفاعلیة والحاسبات  األجھزةتوفر  -٢

 .االستنساخ 
  .داخل القسم ألعضاء الھیئة التدریسیة  لإلنترنتوجود شبكة  -٣

  :نقاط الضعف

 .المتوفرة في المختبرات  األجھزةالستخدام  إرشاداتعدم توفر  -١
 عدم وجود دورات تطویریة خارج البلد لمعرفة الیة عمل االجھزة الحدیثة  -٢
 لم یحصل احد من اساتذة القسم على برنامج تطویر الكفاءات خارج البلد -٣

  :الفرص

  .الحدیثة  في القاعات والمختبرات  األجھزةتوفر 

  :التحدیات

 .والمعدات األجھزةبنى تحتیة لصیانة  -١
 .قاعات عرض متكاملة  -٢



  
  ھیئة التدریس أعضاء: المحور الرابع 

  أعضاء الھیئة التدریسیة حسب اللقب العلمي
  المجموع  مدرس مساعد   مدرس  أستاذ مساعد  ستاذ أ  اللقب العلمي

  ١١  ١  ٤  ٥  ١  العدد
  

  أعضاء الھیئة التدریسیة حسب الشھادة والجنس
  الماجستیر  نوع الشھادة

  
  الدكتوراه

  الذكور
  

  اإلناث  الذكور  اإلناث

  ٢  ٥  ٢  ٢  العدد
  ٧  ٤  المجموع

  
  :الزماالت الدراسیة والبعثات 

  سنة القبول  البلد  الشھادة  االسم الثالثي  ت
  -  -  -  -  

  

  :نقاط القوة 

 .الھیئة التدریسیة إحصائیةألعضاءوجود بیانات  -١
 .األكادیمياإلرشادھیئة التدریس لغرض  أعضاءوجود خطط لتوزیع الطلبة على  -٢
 أوفي القسم  واإلداریةالمشاركة في اللجان العلمیة  یتیح القسم ألعضاء الھیئة التدریسیة -٣

 .الكلیة 
 .الھیئة التدریسیة في المناقشات والمؤتمرات والندوات داخل العراق  أعضاءمشاركة  -٤

  

  :نقاط الضعف

 .بعض االختصاصات العلمیة والتربویة  إلىحاجة القسم  -١
 .الھیئة التدریسیة اللغة االنكلیزیة أعضاءبعض  إجادةعدم  -٢
  فترة طویلة بسبب الزخم والتلكؤ الحاصل في المجالت العلمیة  إلىیحتاج  ثنشر البحو -٣

 

  :الفرص 

 .المؤتمرات والندوات التي تعقد في داخل وخارج العراق  -١
 .وجود شبكة االنترنت في بعض مكاتب الھیئة التدریسیة  -٢

  
 



  :التحدیات 

الحصول على تدریب خارج العراق بعد الدكتوراه لإلطالع على احدث العلوم أو لتنمیة  -١
 .القدرات المھنیة 

  
  شؤون وخدمات الطلبة: المحور الخامس 

حسب المراحل للدراسة الصباحیة عدد طلبة قسم العلوم التربویة والنفسیة أدناهیبین الجدول 
  :الدراسیة 

  المجموع  إناث  ذكور  المراحل الدراسیة
  ١٧١  ١٠٤  ٦٧  المرحلة األولى
  ٦٣  ٥١  ١٢  المرحلة الثانیة
  ٥٩  ٥٠  ٩  المرحلة الثالثة

  ٢٣٠  ١٦٧  ٦٣  المرحلة الرابعة 
  ٥٢٣  ٣٧٢  ١٥١  المجموع الكلي 

  

یبین الجدول أدناه عدد طلبة قسم العلوم التربویة والنفسیة للدراسة المسائیة حسب المراحل 
  :الدراسیة 

  المجموع  إناث  ذكور  الدراسیةالمراحل 
  ٦٦  ٢٥  ٤١  المرحلة األولى
  ٩٦  ٤٤  ٥٢  المرحلة الثانیة

  ١٦٢  ٦٩  ٩٣  المجموع الكلي 
  

  

  : نقاط القوة

العلمیة حسب معادلة المفاضلة و  األقسامیتم قبول الطلبة مركزیا ثم یتم توزیعھم على  -١
 .قرار لجنة المقابلة 

 .ونفسیا واجتماعیا أكادیمیاتابعة الطلبة توفر مرشدون أكادیمیین لم -٢
 .تعریف الطلبة بالمقررات الدراسیة وساعات الدوام عند المباشرة  -٣
 .محاضرات ثقافیة واجتماعیة على الطلبة  إلقاء -٤
 .صندوق للمتعففین  إنشاءصرف منح للطلبة وكذلك  -٥
 .الداخلیة  األقساموجود  -٦

  :نقاط الضعف 

 العلمیة حسب الرغبة  األقسامعدم قبول الطلبة في  -١
  

  :الفرص 



وجود برنامج الكتروني لإلرشاد األكادیمي لتسجیل معلومات عن سلوك الطالب  -١
 .ونشاطاتھ ومستواه األكادیمي واالجتماعي 

وجود ھیئة تدریسیة علمیة وتربویة بتخصصات دقیقة لمساعدة الطلبة أكادیمیا  -٢
 .وتربویا 

 

  : التحدیات

وبعدد  خارج الخطة المقررة للقسم األولیةمن الطلبة في الدراسات  أعدادفرض  -١
 . كبیر جدا

عدم وجود برنامج او آلیة لمتابعة الطلبة المتخرجین في المؤسسات التي یعملون  -٢
 .فیھا 

 .للطلبة للتواصل العلمي ) االنترنت ( توفیر خدمة الشبكة الدولیة  -٣
  
  

  :ات التحسین أولوی

 .الطلبة حسب الرغبة داخل الكلیة من خالل اختباراتوضع آلیة لقبول  -١
 توفیر االنترنت للطلبة -٢
 أكادیمیامتابعة الطلبة  -٣
  التقویم  أسالیبتنوع  -٤

  
ُّم والتعلیم : المحور السادس    )وطرائق التدریس  األكادیمیةالبرامج (التعل

وحدة ) ١٦٠(مراحل دراسیة بمجموع  أربعیجتاز  أنعلى كل طالب :المجموع الكلي للوحدات 
  :دراسیة موزعة حسب السلم التالي 

  

  عدد الوحدات  المراحل الدراسیة  ت

  ٤٠  األولى  ١
  ٤٠  الثانیة  ٢
  ٤٠  الثالثة  ٣
  ٤٠  الرابعة   ٤

  ١٦٠  المجموع
  

  

ناه ادوتضم كل وحدة ومرحلة عددا من المقررات التي ینبغي على كل طالب اجتیازھا ، وفي 
  :عدد الوحدات المقررات للمراحل األربعة مع 



  األوليةمناهج الدراسات  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المرحلة األولى
  الوحدات  الساعات  اسم المادة

  العملي  النظري
  ٦    ٣  علم النفس العام

  ٤    ٢  التربیة البیئیة
  ٦    ٣  األسس العامة للتربیة والتعلیم

  ٤    ٢  الفروق الفردیة
  ٤    ٢  علم االجتماع التربوي

  ٤    ٢  نصوص انكلیزي
  ٤    ٢  اللغة العربیة

  ٤  ٢  ١  الحاسبات
  ٤    ٢  حقوق اإلنسان والدیمقراطیة

        
        

  ٣٨  ٢  ١٩  المجموع

  المرحلة الثاني
  الوحدات  الساعات  اسم المادة

  العملي  النظري
  ٤    ٢  علم نفس النمو

  ٤    ٢  علم النفس التربوي
  ٤    ٢  التعلیم المستمر

  ٤    ٢  يعلم نفس االجتماع
  ٤    ٢  المنھج والكتاب المدرسي

  ٤    ٢  نصوص انكلیزي
  ٤    ٢  التخطیط التربوي

  ٤  ٢  ١  لحاسبات
  ٤  ٢  ١  اإلحصاء الوصفي

  ٤    ٢  اللغة العربیة
        

  ٣٨  ٤  ١٨  المجموع

  المرحلة الثالثة
  الوحدات  الساعات  اسم المادة



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العملي  النظري
  ٤  ٢  ١  علم النفس التجریبي

  ٤  ٢  ١  طرائق التدریس
  ٤    ٢  علم النفس الفسیولوجي

  ٤    ٢  منھج البحث العلمي
  ٤    ٢  علم نفس الشخصیة
  ٤    ٢  علو النفس المعرفي

  ٤    ٢  التربیة المقارنة
  ٤  ٢  ١  اإلحصاء االستداللي

  ٤  ٢  ١  التقنیات التربویة
  ٤    ٢  اإلرشاد النفسي

        
  ٤٠  ٨  ١٦  المجموع

  المرحلة الرابعة
  الوحدات  الساعات  اسم المادة

  العملي  النظري
  ٤    ٢  فلسفة التربیة 
  ٤    ٢  تعدیل السلوك

  ٤    ٢  اقتصادیات التعلیم 
  ٤    ٢  مشروع البحث
  ٤    ٢  الصحة النفسیة

  ٤    ٢  اإلدارة واإلشراف التربوي
  ٤  ٤    تطبیقات تدریسیة

  ٤    ٢  التربیة الخاصة
  ٤    ٢  تعلیم التفكیر 

  ٤    ٢  القیاس والتقویم
        

  ٤٠  ٤  ١٨  المجموع



  

  البحث العلمي: المحور السابع 

  اسم البحث  اسم التدریسي   ت
التفكیر االستراتیجي لدى رؤساء االقسام العلمیة   انعام قاسم الصریفي. د   .١

  واالنسانیة في جامعة البصرة وذي قار
طلبة المعتقدات المعرفیة وعالقتھا بالتلكؤ االكادیمي لدى     .٢

  الجامعة
  االفكارالمرافقة وعالقاتھا بالتفاؤل لدى طلبة الجامعة عبد الكریم عطا كریم   .٣
تحدید االنماط الشخصیة من خالل مدى ساعات المشاھدة      .٤

  على االنترنت
  د سنابل ثعبان.م   .٥

  د رملة الساعدي.م
فاعلیة المحطات العلمیة في تحصیل الصف الثاني 

  االبداعي في مادة االحیاءالمتوسط وتنمیة تفكیرھن 
  د سنابل ثعبان.م   .٦

  
في الدافعیة sif)( اثر دورة التعلم المعدلة            

 االكادیمیة الواقعیة والتحصیل لدى طلبة كلیة التربیة 
  مدى استخدام تدریسیي جامعة ذي قار للتقنیات التعلیمیة  د سنابل ثعبان.م   .٧
االیجابي وعالقتھ باالتجاه نحو الحیاة لدى طلبة التفكیر   د عبد العباس غضیب.م .أ   .٨

  الجامعة
االعراض االضطرابیة للضغوط ما بعد الصدمة لدى  د عبد العباس غضیب.م .أ   .٩

  جراء االحتالل االمریكي)المطلق سراحھم(المعتقلین 
العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة وعالقیھا بالسعادة  د عبد العباس غضیب.م .أ .١٠

  الحقیقیة  لدى طلبة الجامعة 

  الحاجات النفسیة االساسیة لدى طلبة جامعة ذي قار د عبد العباس غضیب.م .أ .١١
تقویم دروس التھیئة للقراءة لكتاب قراءتي للصف االول   د علي عبد داخل.م .١٢

  االبتدائي على وفق معاییر التھیئة للقراءة 
  ) انواعھ، مبادئھ) (اسسھ(االستیعاب القرائي   د علي عبد داخل.م .١٣
تقویم اسئلة المناقشة في كتب المطالعة للمرحلة االعدادیة   د علي عبد داخل.م .١٤

  قد على وفق مھارات التفكیر النا
  السرد في روایة شتاء العائلة  رؤى فلیح خضیر .١٥
  االعجاز البالغي في القران الكریم  رؤى فلیح خضیر .١٦
  المقامة بین الریادة االبداعیة والزمانیة  رؤى فلیح خضیر .١٧
توظیف اسالیب االشراف في تقیم االداء على وفق معاییر   میثم محمد فیصل. م .١٨

  محافظة ذي قارالجودة في المدارس االبتدائیة في 
التطور االداري وعالقتھ باألداء المھني لدى مدراء   میثم محمد فیصل.  .١٩

  المدارس
  

  

  

  

  

  



  :نقاط القوة 

 وجود عدد من البحوث العلمیة والتربویة  -١
 تنوع البحوث وفق الخبرات البحثیة ألعضاء الھیئة التدریسیة -٢
 البحوث إجراءالھیئة التدریسیة في  أعضاءوجود تعاون بین  -٣
 سعي القسم للحصول على المنح والزماالت الدراسیة ألعضاء الھیئة التدریسیة -٤
 .نشر بعض البحوث في مجالت علمیة عربیة وعالمیة  -٥

 

  :نقاط الضعف 

م المھا أوالتدریسي بالتدریس  النشغالعدم وجود الوقت الكافي إلجراء البحوث وذلك  -١
 اإلداریة

 .من خارج الكلیة والجامعة  وأساتذةھیئة التدریس  أعضاءضعف الشراكة البحثیة بین  -٢
 .قلة التخصیصات المالیة للبحث العلمي -٣

  :الفرص 

استثمار الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمھ الوزارة من خالل البحوث الممولة من الجامعة -١
  والكلیة 

  وجود دعم مادي ومعنوي لتألیف المقررة والكتب المساعدة -٢
وجود المؤتمرات و الندوات المحلیة والعربیة والعالمیة التي تمنح الفرصة للباحثین  -٣

  .ونشر بحوثھم  باالشتراك

  :التحدیات 

التدریسیة واإلداریة والمساھمة البحثیة الفاعلة ألعضاء ھیئة  األعباءالموازنة بین  -١
 التدریس بالقسم 

 .مؤسسات المجتمع المحلي صعوبة الحصول على الشراكة في مجال البحث العلمي من -٢
صعوبة تسویق النتاجات البحثیة ألعضاء ھیئة التدریس للجامعات العربیة واالجنبیة  -٣

 كأساتذة زائرین من اجل تبادل الخبرات 
 .والندوات  المؤتمراتمشاركة الطلبة في  -٤

  :أولویات التحسین 

 عمل میزانیة كافیة إلجراء البحوث العلمیة  -١
 تشجیع ھیئة التدریس على تضمین مقرراتھم بمعلومات تتعلق بأبحاثھم  -٢
 في مؤسسات تعلیمیة عربیة وعالمیة  مشتركة مع النظراء اقامة أبحاث -٣
 توفیر مكتبة تضم مصادر حدیثة -٤
 نشر البحوث في مجالت عربیة وعالمیة -٥
  .النظریة التي تقدم خدمة لتنمیة المجتمع  أوالتأكید على البحوث التطبیقیة  -٦



  خدمة المجتمع: المحور الثامن 

  :نقاط القوة

 المشاركة بالندوات والمؤتمرات التي تناقش القضایا الھامة في المجتمع -١
 .اجتماعیة  أطرافحفالت التخرج سنویا بمشاركة  إقامة -٢

  

  :نقاط الضعف

 .العون المباشر لھم ال یرتبط القسم بصلة مباشرة مع المدارس لتقدیم  -١
 . النفسیة والتربویةمحدودیة دور البحوث األكادیمیة في مواجھة المشكالت  -٢

  :الفرص 

 .إمكانیة االستفادة من الدعم الذي تقدمھ الكلیة للتدریب وخدمة المجتمع -١
 .اإلقلیميعلى المستوى  األخرىفي مع الجامعات والمنظمات ااتفاقیات التعاون الثق -٢
 ) .االنترنت ( والثقافیة والشبكة الدولیة  اإلعالمیةتوفر المؤسسات  -٣

  :التحدیات 

 توفیر فرص العمل لخریجین  -١
 .تقدیم االستشارات لمؤسسات المجتمع العام والخاص  -٢

  :أولویات التحسین 

 .لتحدید طبیعة الخدمات التي یمكن ان تقدم لخدمة المجتمع إستراتیجیةوضع  -١
ھیئة التدریس على المشاركة في الندوات التي تناقش قضایا ھامة في  أعضاءتشجیع  -٢

 .المجتمع
 .عمل صالت مستمرة بین القسم والمدارس ضمن التخصص -٣
 .بسجالت خدمة المجتمع  لالحتفاظعمل قاعدة بیانات  -٤
 .التنسیق مع المؤسسات النظیرة وتبادل الزیارات معھا لغرض تبادل الخبرات  -٥

  

  المرافق والتجھیزات: المحور التاسع 

  :نقاط القوة 

 .الحاسوب للھیئة التدریسیة والطلبة في المختبرات أجھزةتوفر  -١
 .للھیئة التدریسیة لإلنترنتتوفر خط  -٢

  

  



  :نقاط الضعف

 . األتربةمن  األجھزةمختبرات مناسبة لحمایة  أوعدم وجود قاعات  -١
 األجھزةعدم وجود خطة لصیانة  -٢
 .ومنھا السبورة التفاعلیة  األجھزةمحدودیة التدریب على بعض  -٣

  :الفرص 

 في القاعات والمختبرات  األجھزةتوفر  -١
 ) .االنترنت ( توفر خدمة الشبكة الدولیة  -٢

  :التحدیات 

 نشر التعلیم االلكتروني وتحویل المحاضرات الكترونیا  -١
 العرض في كافة القاعات  أجھزةتفعیل  -٢
 .انترنت داخل القسم والكلیة  إنشاء -٣

  التقویم: العاشر المحور 

  لعلوم التربویة والنفسیةشروط الحصول على شھادة البكالوریوس في ا

  %٥٠  درجة السعي السنوي  ١
  %٢٠  األولدرجة امتحان الفصل   ٢
  %٢٠  درجة امتحان الفصل الثاني  ٣
  %١٠  النشاط الصفي والالصفي  ٤
  %٥٠  درجة االمتحان النھائي  ٥
  %٥٠  درجة النجاح الصغرى  ٦

  

  ٢٠١٨–٢٠١٧التقویم الجامعي للعام الدراسي 

  عدد االسابیع  النھایة   البدایة  الفترة
  التاریخ  الیوم   التاریخ  الیوم

الفصل الدراسي 
  االول

  اسبوع ١٥  ٣١/١/٢٠١٨  الخمیس  ٢٠١٧/ ٩/  ١٨  االحد
امتحانات الفصل 

  األول
    ٢٠١٨/ ١/  ٣١  الخمیس   ٢٠١٨/  ١/ ١٦  السبت

  اسبوعین  ٢٠١٨/  ٢/ ١٥  الجمعة  ٢٠١٨/ ٢/  ١  الجمعة  العلطلة الربیعیة
الفصل الدراسي 

  الثاني
  اسبوع ١٥  ٢٠١٨/ ٦/ ٣٠  الخمیس  ٢٠١٨/ ٢/  ١٧  االحد

االمتحانات النھائیة 
  الدور االول

    ٢٠١٨/ ٦/ ٣٠  الخمیس  ٢٠١٨/ ٦/  ١١  السبت
  شھران      ٢٠١٨/ ٧/ ١  االربعاء  العطلة الصیفیة
امتحانات الدور 

  الثاني
        ٢٠١٨/ ٩/  ١  الثالثاء

  

  



  :نقاط القوة 

 .وجود بیئة وظروف تسمح لتقییم أداء الطالب مما یزید من فاعلیة العملیة التعلیمیة  -١
 عن جداول االمتحانات في المواعید المناسبة  اإلعالن -٢
 .لقیاس مستوى مھارات الطلبة ومعارفھم العلمیة )  األسئلة( تصمیم االختبارات  -٣
ھیئة التدریس في اجتماع مخصص  أعضاءیتم مناقشة مؤشرات نتائج االمتحانات مع  -٤

 داخل القسم
 تظلم  أيیطلع الطلبة على مستویاتھم في االختبارات وتقبل  -٥
الھیئة التدریسیة من منظور الطلبة ومن منظور رئاسة القسم  أعضاءتقییم ألداء  إجراء -٦

. 
 .ي قیام لجنة الجودة بإجراء التقویم الذات -٧

  :نقاط الضعف 

اختبار نھائي ( التقییم المتبعة للطالب على عدد محدود من االختبارات  أسالیباقتصار  -١
مع اتجاه معظمھ لقیاس قدرات الحفظ واالسترجاع دون ) في معظم الكلیات النظریة 

 .اختبار قدرة الطالب على االستنتاج والتحلیل واإلبداع واالبتكار 
 ھیئة التدریس  ألعضاءالرضا الوظیفي تقویم مستوى  إجراءعدم  -٢
 عدم وجود تقویم دوري للمناھج الدراسیة داخل القسم  -٣
 تصحیحیة في ضوء مراجعة النتائج  إجراءاتالتوجد  -٤

  :الفرص 

 وجود التقویم الذاتي للمؤسسة -١
والتقویم في  اإلشرافالھیئة التدریسیة معد من قبل جھاز  أعضاءوجود تقویم ألداء  -٢

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
 األداءمناظرة في كلیات التربیة في الجامعات العراقیة یمكن فحص جودة  أقساموجود  -٣

 .اخ ...االمتحانیة والبحوث والدراسات األسئلةمعھم ومنھا 

  :التحدیات 

تخبطات  ماوإنالنھائي لیس من باب الجودة   لالمتحانوجود امتحان الدور الثالث  -١
 .تدھور التعلیم العالي  إلىشوائیة قد تؤدي ع

 عدم وجود معاییر عالمیة لمقارنة اختبارات ونتائج الطلبة معھا -٢
 عدم وجود آلیة لتقویم الخریجین ومدى نجاحھم في مجاالت العمل -٣
 .الھیئة التدریسیة  أداءأعضاءتقویم  إعالن -٤

  

  

  



  األخالقیات الجامعیة: المحور الحادي عشر 

  :نقاط القوة 

 توجیھات على الطلبة  أوالمحاضرات  إلقاءالخلقیة من خالل  األبعادالتأكید على  -١
 تدقیق البحوث وخاصة ألغراض الترقیة من قبل اللجنة العلمیة  -٢
 على الطلبة من قبل اللجنة العلمیة في القسم  إقراراإلشراف -٣
الشخصي في مختلف  امتالك عضو الھیئة التدریسیة كامل الحریة للتعبیر عن رأیھ -٤

 المسائل
 . أمورھمأولیاء  بأسلوبلطیف مع المراجعین سواء الطلبة أوتعامل الموظفین  -٥

  :نقاط الضعف 

 عدم الحصول على شھادة الجودة -١
 ھیئة التدریس  وأعضاءعدم قیاس الرضا الوظیفي للموظفین  -٢
 .عدم استقصاء مستوى كفاءة الخریجین في المؤسسات التي یعملون بھا  -٣

  :الفرص 

 للعمل الجامعي األخالقيوجود میثاق العمل  -١
 وجود القوانین الجامعیة -٢
 .وجود وحدة لإلرشاد التربوي واألكادیمي  -٣

  :التحدیات 

 القسم ومستوى الخریجین أداءقیاس وتقییم المؤسسات التعلیمیة  -١
 مقیاس لتقویم مستوى رضا الطلبة والموظفین وأعضاء الھیئة التدریسیة  -٢
 الطلبة حول سیاسة القبولاستقصاء رضا  -٣

  :أولویات التحسین 

 العلمیة حسب الرغبة األقسامقبول الطلبة في  -١
 اختبارات مستمرة قبل االمتحان النھائي أوتقویم  إجراء -٢
 النظر في نظام االمتحانات في الكلیة  إعادة -٣
 المحاضرات التي تؤكد على االلتزام الخلقي  بإلقاءاالستمرار  -٤
  .استبیانات أومقاییس  إعدادعند التحاقھم بالعمل من خالل قیاس مستوى الخریجین  -٥


