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مقدمة عامة و مختصرة عن القسم  : أوال  

 

ي حل تساعد ف  إنسانيةو طبيعية و  بيولوجيةفيه علوم  سج تدرااالقتصاد المنزلي منه

 أيضاعني تالتي ومن ناحية الغذاء و الملبس و المسكن و العالقات العائلية  األشخاصمشكالت 

تنمية المهارات و تطويرها .  إلى  

منزل و مستوى ال و احتياجاتها و مقوماتها على األسرةويهتم قسم االقتصاد المنزلي بدراسة 

 ا و مناسبابحيث جعل كل منزل مريح أفضلحياة عائلية  إلىالبيئة و المجتمع بهدف النهوض 

لعقلية من الناحية االقتصادية وصحيا من الناحية الجسمية و اوسليما من الناحية المعيشية 

المحبة و  يعيش إفراده في جو يسوده التعاون ولكي ومتزنا من الناحية النفسية و االجتماعية 

 االحترام المتبادل . 

دروس النظرية يعتمد قسم االقتصاد المنزلي في كلية التربية للبنات على ساعات منهجية من ال

هي و األربعةلحقول االقتصاد المنزلي ة ية خالل السنوات الدراسية الجامعية شاملو العمل

قات الطفل والعال المنزل  وتربية وإدارةالغذاء و التغذية ،المالبس والمنسوجات ،تصميم 

 العائلية . 

رية ات المهاالقدربكما تعزز الماد الدراسية قاعدة للمعلومات العلمية والثقافية للطالبة وزيادة 

رجها وتطويرها فضال عن المواد التربوية التي تعد الطالبة لتكون مدرسة ناجحة بعد تخ

ي دراسته ، كذلك يعتمد كل حقل من حقول القسم ف واإلعداديةللتدريس في المدارس المتوسطة 

ية متنوعة على ساعات منهجية من الدروس النظرية والعملية تمارس فيها الطالبة تطبيقات عمل

برات نوعية متخصصة .في مخت  

 

 

 

 

 

 



القسم  أهداف :  ثانيا  

 

 األهداف العامة 

المجتمع  في تطوير لإلسهام اتللخريج األداءلرفع مستوى  الطالبة  مهاراتقدرات و_ تنمية 1  

بالمسؤولية .  اإلحساسوتنمية  المبادئسلوك الطالبات وفق مجموعة من  توجيه_ 2  

والقيام بواجباتها .  األسرةلتحمل مسؤوليات  _ تهيئة الطالبة3  

_ تمكين الطالبة على التخطيط و التنظيم و االكتفاء الذاتي . 4  

الطالبة على البحث العلمي و االبتكار المفيد . يب _ تدر5  

 

 األهداف الخاصة 

 

في  يةاإلعدادقتصاد منزلي في المدارس المتوسطة و في تخصصات اال _ تخريج مدرسات1

 عموم القطر . 

يات إعداد _ تدريس الطالبات على حسن اختيار الغذاء و تخطيط الوجبات الغذائية وعلى عمل2

 وطهي وحفظ األطعمة و تنمية العادات الغذائية الصحية لألصحاء و المرضى . 

_ اإلشراف اإلداري و التربوي على مراكز رعاية األمومة و الطفولة و دور الحضانة و 3

روعات األسرة المنتجة . المؤسسات االجتماعية و مش  

موارد _ تخطيط و ترشيد االستهالك و اإلنفاق على مستوى األسرة و المجتمع و تنمية ال4

 البشرية و المادية . 

ا بالمظهر _ تنمية الروح الجمالية و الفنية في كيفية اختيار المالبس و األنسجة و عالقته5

 العام و تصميم و تنفيذ و إنتاج المالبس . 

 



للقسم  اإلداريالتنظيم :  اثالث  

 

 معلومات تعريفية عن رئيس القسم 

نادية حسين منخياالسم :   

بغداد . /  1792:  تاريخ ومحل الوالدة  

  4177 /: بكالوريوس اقتصاد منزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد  المؤهالت العلمية

2222/   ماجستير اقتصاد منزلي / كلية التربية للبنات/جامعة بغداد                       

 

  14/12/6122 الحصول عليه  تاريخمساعد  أستاذ:  اللقب العلمي

 

تدريسها : تقوم بالمقررات الدراسية التي   

                   _ تغذية عالجية      2     

_ تغذية طفل 1  

_ ندوة علمية 3  

_مشروع البحث4  

            

 

 

 

 

 



لقسم االكاديمي للبرنامج لألهداف التعليمية رابعا :  

 

 الرؤية 

جتمع وتحمل وتربويا قادرات على بناء الم مؤهالت علميا تخريج طالباتالى قسم االقتصاد المنزلي  يسعى

معي والتطورات تحقيق التميز وتبؤ مكانة مرموقة على مستوى التعليم الجا المسؤولية، كما يسعى القسم الى

تطلبات سوق العلمية الحديثة في مجاالت التخصص وان يكون رائدا لتلبية احتياجات المجتمع بما يواكب م

 العمل . 

 الرسالة 

ومتدربة على  ية الحديثةيسهم قسم االقتصاد المنزلي باعداد كوادر مزودة باصول المعرفة والمهارات التطبيق

ية ،كما تمتد رسالة التدريسية والمهنية في مجاالت التخصص لاليفاء باحتياجات المؤسسات التعليماالساليب  

اء العلوم القسم لتشمل رفع قدرات الخريجات من خالل التقديم لبرامج الدراسات العليا /الماجستير وإثر

وتقديم االستشارات المهنية لخدمة المجتمع .التطبيقية من خالل إجراء البحوث العلمية   

 

  األهداف 

في دية المتوسطة واالعدابالمدارس اقتصاد منزلي في تخصصات  للتدريس مدرساتتخريج  -1

. عموم القطر  

منزل إعداد ربات بيوت ماهرات في تحضير األغذية وتصميم وخياطة المالبس وتأثيث وترتيب ال -2

 وتربية الطفل ورعاية األسرية . 

تدريب خريجات منتجات قادرات على المنافسة في سوق العمل من خالل انشاء مشروعات منتجة -3  

.الدولة بالقطاع العام والخاص  ومؤسسات  وزاراتبالتعاون مع لخدمة وتنمية المجتمع     

 

  مدى تناسق أهداف القسم مع االهداف التعليمية للكلية 

قادر على بناء  تسعى كلية التربية للبنات إلى تخريج مدرسات مؤهالت علميا وتربويا إلى إعداد جيل تربوي

بشتى  ل المسؤوليةالمجتمع وإصالحه في مجاالته التربوية كما تسعى إلى إعداد أفراد قادرين على تحم

مجتمع واستكمال الوسائل ، كما تهدف الكلية إلى تنشئة أجيال صالحة تحمل األعباء لتحقيق التنمية الشاملة لل

يقه.لتحققسم بناء شخصية الطالبة الكتساب المعارف و المهارات وتنمية القدرات االبتكارية وهذا ما يسعى ال  



دراسيةلكل مرحلة  (س)البكالوريوأسماء المواد الدراسية   

األولىالمرحلة    المرحلة الثانية    
 ت المواد الدراسية عدد الساعات ت المواد الدراسية عدد الساعات

عملي1نظري1 أغذيةتحضير   نطري1 2   2 مبادئ اقتصاد منزلي 
عملي1نظري1 مجهرية إحياء  نظري1 1  تغذية أسس   1 

عملي1نظري1 أغذيةيمياء ك  عملي1 3  خياطة أسس   3 
نظري1 عملي1نظري2 4 تربية طفل  منزلية وأدوات أجهزة   4 

نظري1 نموالعلم نفس   عملي1نظري2 5   5 علم الكيمياء العام 

نظري1 عملي1نظري2 6 التعليم الثانوياالدارة التربوية  العام األحياءعلم    6 

نظري2 نظري2 7 اللغة االنكليزية   7 حاسبات 

نظري2 العربية اللغة انظري 8 اللغة العربية   8 

عملي1 خياطة أسس  نظري1 9  تربية أسس   9 

نظري1 والديمقراطية  إنسانحقوق  نظري1 20    20 علم النفس التربوي 

نظري2 نظري2 22 حاسبات   22 اللغة االنكليزية 

نظري 1 المنهج والكتاب  
 المدرسي

نظري2 21 التربوي اإلحصاءعلم    21 

  المرحلة الثالثة   المرحلة الرابعة 

 ت المواد الدراسية عدد الساعات ت المواد الدراسية عدد الساعات

عملي1نظري1 عملي1نظري2 2 تجارب غذائية   2 تغذية طفل 

عملي1نظري1 عملي1نظري1 1 صناعات غذائية  أغذيةحفظ    1 

عملي1نظري1 عملي1نظري2 3 تغذية عالجية   3 منسوجات 

عملي1 عملي1نظري2 4 خياطة متقدمة  وصناعات  منزل إدارة 
 يدوية

4 

عملي1نظري2 نظري1 5 تصميم منزل   5 عالقات عائلية 

عملي1نظري2 حضانات إدارة  نظري2 6   6 ندوة علمية 

نظري1 عملي1نظري2 7 قياس وتقويم  أسرةمالبس    7 

عملي1نظري 2 نظري1 8 المشاهدة والتطبيق   8 مادة اختيارية 

نظري2 التخرج بحث  عملي 1نظري2 9  تدريسمناهج وطرائق    9 

نظري 2 نظري1 20 اللغة االنكليزية    تربوي والصحة إرشاد 
 النفسية

20 

 

نظري2     22 اللغة االنكليزية 

      

 

 

 



الموظفين و المرافق المقدمة)الخدمات( للقسم  : خامسا  

بيانات عن أساتذة القسم ( 2جدول )  

يميتق  
7102  

 تقييم
8102  

يالتحصيل الدراس التدريسيين أسماء المواليد   ت 

 1 ا.د انتصار كمال قاسم 1791 دكتوراه 74 97

أشواق سامي جرجيس دا. 1767 دكتوراه 92 94  2 
69  3 ا.د عفراء إبراهيم خليل 1792 دكتوراه 74 

 4 ا.د.نادية نايف عبد 1759 دكتوراه 99 92

29  59  5 ا.م.د مها مازن كامل 1766 دكتوراه 

19 سناء عبد الحسن محمدا.م.د  1761 دكتوراه /   6 

99  9 ا. بشرى فاضل صالح 1764 ماجستير 97 

19  9 ا. شهباء خزعل ذياب 1761 ماجستير 92 

 7 ا.م فاطمة فائق جمعة 1792 ماجستير 99 92

19  27  12 ا.م ابتهال إسماعيل محمد 1769 ماجستير 

73 37 11 ا.م نادية حسين منخي 1792 ماجستير   

باهرة محمود جعفرم.  1767 ماجستير / /  21  

59 31 م. إشراق جهاد خضير 1792 ماجستير 91   

29 41 م. سهام محسن امويلح 1792 ماجستير 97   

51 م. إيمان علي هادي 1797 ماجستير 93 99  

29  67 61 م. وداد فاضل عباس 1799 ماجستير   

91 م. مها محمد نافع 1796 ماجستير / 96  

91 م. علياء سعد عبد الرحمن 1792 ماجستير 94 اجازة امومة   

71 م. وفاء جاسم سلمان 1799 ماجستير 99 99  

29  22 م. هالة عبد المنعم ياسين 1792 ماجستر 94 

92 29 12 م.م شيماء خليل فضيل 1799 ماجستير   

22 م. مها سامي جاسم 1796 ماجستير 92 اجازة امومة  

49 32 م.م يسرى شاكر محمد 1792 ماجستير 99   

 24 م.م.نادين محمد خالد  1795 ماجستير 94 96

 25 م.م.رشا علي رسول 1791 ماجستير 93 94

ة بعثة دراسي  26 م.م وئام عبد الواحد عبد  1793 ماجستير / 

ة بعثة دراسي  29 م.م.ظافر علي محمد علي  1792 ماجستير / 

 

 



  ات ومعيدات القسم( بيانات عن موظف1جدول )

 

 تقويم األداء

7210  
 تقويم األداء

8102  

التحصيل 
 العلمي

الموظفين أسماء المواليد  ت 

سبكالوريو 97 /  9617  1 دجلة محسن قاسم  

سبكالوريو 95 94  2 سيناء مجيد حميد 1794 
سبكالوريو اجازة دراسية اجازة دراسية لنور حسين عبد الجلي 1792   3 

92 49 سبكالوريو   4 نهاد رشيد كاظم 1761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرافق )الخدمات( المقدمة من قبل القسم : 

القسم _ مكتبة 1  

مجانية التعليم _ 2  

  مجتمعيةساعة حرة _3

_ دورات تعليمية 4  

العلمية ورش العمل  ندوات_5  

  _ ندوات علمية و إرشادية 6

: التحتية للقسم   بيانات عن البنى  

( 9عدد غرف التدريسيين ) -1  

( 4عدد قاعات الطلبة )  -2  

البنى التحتية للقسم : ( 3جدول )  

 ت نوع الغرف العدد أسماء الغرف

 1 غرف األساتذة 9 

الملحق ،التصميمعلي الوردي ،  ، العليا       2 قاعات الطلبة 4 

نسوجات/التغذية العام/المالبس والممختبر  
  //كيمياء غذاءمجهريةالحياء اإل/تربية الطفل/  

 تحليل الغذاء/
 

 3 المختبرات 5

 4 اللجنة االمتحانية 1 

 5 رئاسة القسم 1 

 6 مقررية القسم 1 

 9 السكرتارية 1 

 9 المكتبة 1 
 7 المجانية 1 

 12 المخزن  1 
 11 المطبخ  1 

 12 الحمامات  1 



 

التعلم والتعليم والتقييم  :سادسا   

  دريسيين وطالبات الدراسات األولية )البكلوريوس(الت إعداد( 4جدول)

 نسبة التدريسيين
 للطالبات

عدد طالبات الدراسة 
 األولية

 اسم القسم عدد التدريسيين

 االقتصاد المنزلي 23 299 9229

 

( مواصفات الطالبات )الممتحنات( 5جدول)  

تللطالبا  ةالنهائي  دالموالي عدد الدرجات  مؤهالت  
 القبول

 المرحلة الدراسة النوع

 جيد  جيد متوسط مقبول
 جدا

 امتياز

32  22  4 / / 
 

باحيص أنثى مركزي 2222  األولى 

4 19 11  2 / 
 

7177 باحيص أنثى مركزي   
 

 الثانية

9 61  7 5 / 9177 باحيص أنثى مركزي   
   

 الثالثة

9 13  71  2 / 9177 باحيص أنثى مركزي   

 
 الرابعة

 

 

( عدد الطالبات المقدمة للقسم و العدد الحقيقي للدراسة األولية 6جدول)  

الطالبات  عدد
الحقيقي 
 بالقبول

عدد الطالبات المقدمة 
 للقسم

 اسم القسم المرحلة العام الدراسي

55 712  9221/7221 االقتصاد  األولى 
 المنزلي

 



 

التعلم والتعليم والتقييم  :سادسا   

)الماجستير(( إعداد التدريسيين وطالبات الدراسات العليا 7جدول)  

 

 نسبة التدريسيين
 للطالبات

 عدد طالبات 
 الدراسات العليا 

 اسم القسم عدد التدريسيين

 االقتصاد المنزلي 9 5 6225

 

( مواصفات الطالبات )الممتحنات( 8جدول)  

 

تللطالبا  ةالنهائي  دالموالي عدد الدرجات  مؤهالت  
 القبول

 المرحلة العدد النوع

جيد   جيد متوسط مقبول
 جدا

 امتياز

/ / 4 1 /  7941  

9717  
 عام 
 خاص

 العليا 12 انثى

 

 

 

: ات العليا ( عدد الطالبات المقدمة للقسم و العدد الحقيقي للدراس9جدول)  

 

عدد الطالبات 
الحقيقي 
 بالقبول

عدد الطالبات المقدمة 
 للقسم

 اسم القسم المرحلة العام الدراسي

5 13 9221/7221 االقتصاد  العليا  
 المنزلي



 

 

 سابعا : مخرجات التعليم 

( نسبة النجاح للمراحل الدراسية )الممتحنات( 20جدول)  

عدد 
 الطالبات 

د قي ةالمرقن  

عدد 
 الطالبات 
التاركات 
 والمنتقالت

 عدد
الطالبات    

 المؤجالت 

عدد 
الطالبات 
 الراسبات

عدد 
الطالبات 
 الناجحات

عدد الطالبات 
 المسجالت بالمراحل

اسم 
 القسم

11 31 7 11  94  األولى 127 
 

 االقتصاد
 المنزلي

 1 1 1 

 
31  43  25 ةالثاني   

2 / / 16 

 

ةالثالث 55 39  

2 / 2 

 
 الرابعة 64 57 1

 

( مخرجات التعليم للمرحلة األولى 22جدول)  

عدد الطالبات  عدد الطالبات المتخرجات للمرحلة األخرى
 المسجالت

 اسم القسم

94  712  االقتصاد المنزلي 

 

  سالمعتمدة للحصول على شهادة البكالوريو( عدد الساعات 21جدول)

عدد الساعات 
عباألسبو  

 عدد المواد
 

عدد الطالبات المسجالت 
 بالمراحل

 اسم القسم
 

ظريساعة ن15  

مليعساعة 9  

ظريمادة ن11  

مليمادة ع4  

712  االقتصاد المنزلي األولى 

ظرينساعة  71  

مليعساعة 9  

ظريمادة ن31  

مليع4  

25  الثانية 



ظريساعة ن15  

مليساعة ع12  

ظريمادة ن11  

مليمادة ع6  

 الثالثة 55

ساعة نظري  31  

ساعة عملي 41  

مادة نظري 12  

مادة عملي 9  

  الرابعة  64

 

 سابعا : مخرجات التعليم 

( اجستير)الم دراسات العليا ( نسبة النجاح لل23جدول)  

 

عدد 
الطالبات 
 التاركات

 

عدد 
الطالبات 
 المنتقالت

عدد الطالبات 
 الراسبات

عدد الطالبات 
 الناجحات

عدد الطالبات 
 المسجالت 

 اسم القسم

االقتصاد  5 5 / / /
 المنزلي

 

( مخرجات التعليم بالمرحلة األولى 24جدول)  

 

عدد الطالبات  عدد الطالبات المتخرجات للمرحلة األخرى
 المسجالت

 اسم القسم

 االقتصاد المنزلي 5 5

 

( عدد الساعات المعتمدة للحصول على شهادة الماجستير  25جدول)  

 

عدد الساعات 
عباألسبو  

عدد الطالبات  عدد المواد
 المسجالت 

 اسم القسم

ظريساعة ن 41  

 

 الفصل األول 

مواد نظري (9)  
ياالقتصاد المنزل 5  



ظري ساعة ن 16  الفصل الثاني 

مواد نظري (9)  

 

 

 

 ثامنا : تطوير ومراجعة المناهج 

األولية( مناهج الدراسة 26جدول)  

عدد 
 الوحدات

المقرررمز  عدد الساعات  المرحلة اسم المقرر 
    نظري عملي

4 2 2 121HE HE األولى مبادئ اقتصاد منزلي 

4 2 2 103HE PN   أسس تغذية  
2 2 2 108 HE PS أسس خياطة  

4 2 1 106 HE DAU  أدوات منزليةأجهزة و   
4 2 1 109 HEGC علم الكيمياء العام  

4 2 1 111 HEGB علم اإلحياء العام  

2 2 1 104 HE CS وبحاسال   
2 2 1 105 HE AL اللغة العربية  

4 2 2 122 HE PE أسس التربية  
4 2 2 110 HE EP علم النفس التربوي  

2 2 1 107 HE EL اللغة االنكليزية  

2 2 1 112 HE SC علم اإلحصاء التربوي  
 

عدد 
 الوحدات

المقرر رمز عدد الساعات  المرحلة اسم المقرر 
    نظري عملي

4 2 2 213 HE GP علم نفس نمو  

6 2 2 214HE FP الثانية تحضير األغذية 

6 2 2 215 HE M  إحياء مجهرية   

6 2 2 219 HE CB كيمياء األغذية  
4 2 2 222 HE CE تربية طفل  

2 2 2 221 HE PS  اسس خياطة  
4 2 2 220 HE ASE واالدارة ثانويال تعليمال 

 التربوية 
 



2 2 1 217 HE CS الحاسوب  

2 2 1 218 HE EL اللغة االنكليزية  
2 2 1 216 HE AL اللغة العربية  

4 2 2 223 HE HR  حقوق االنسان
 والديمقراطية 

 

2 2 2 224 HE CT  المدرسيالمنهج والكتاب   
 
 
 
 

 المرحلة اسم المقرر رمز المقرر نظري عملي الوحدات
2 2 1 325 HE S الندوة العلمية  

4 2 1 329 HECN  الثالثة تغذية طفل 

6 2 2 330 HE FP حفظ لألغذية  

4 2 1 331 HE T المنسوجات  

4 2 1 332 HE HH  إدارة منزل وصناعات
 يدوية

 

4 2 2 333 HE FR  عائليةعالقات   

4 2 1 326 HE FC مالبس أسرة  
4  2 328 HE OS مادة اختيارية  
2 2 1 335 HE EL اللغة االنكليزية  

4 2 1 327 HE CT مناهج وطرق تدريس  

4 2 2 334 HE PH و التربوي رشاد الإ
 والصحة النفسية

 

 

 المرحلة       اسم المقرر   رمز المقرر     عدد الساعات الوحدات
    نظري عملي

6 2 2 438 HE FI صناعات غذائية  

6 2 2 437 HE NE الرابعة تجارب غذائية 

6 2 2 439 HE RN  تغذية عالجية  

2 2 2 442 HE AS خياطة متقدمة  

4 2 1 440 HE HD تصميم منزل  

4 2 1 441 HE KM إدارة حضانات  



2 2 1 443 HE RP التخرج بحث   
2 2 1 444 HE EL اللغة االنكليزية  

4 2 2 436 HE ME قياس وتقويم  

4 2 1 437 HE AP  ة التربية العملي   
 

 

طوير ومراجعة المناهج ثامنا : ت  

( مناهج الدراسات العليا 27جدول)  

عدد 
 الوحدات

مقرررمز ال عدد الساعات  المرحلة اسم المقرر 
    نظري عملي

2 2 2 801 HE PH الفصل فلسفة االقتصاد منزلي 
 األول

2 2 2 802 HE HN تغذية إنسان متقدم  

3 2 3 803 HE ST  دراسات متقدمة في
 المنسوجات 

 

2 2 2 804 HE TT ميم نظريات في تقنيات التص   

2 2 2 805 HE TC نظريات في تربية الطفل  

2 2 2 806 HE RC مناهج بحث  
  اللغة االنكليزية HE  EL 807 1 2 مستوفي

 

 

الوحداتعدد  قرررمز الم عدد الساعات  المقرر أسم   المرحلة 
    نظري عملي

2 2 2 808 HE NS خاصةتغذية الفئات ال  الفصل  
 الثاني

2 2 2 809 HE CG نمو وتطور الطفل  
2 2 2 810 HE HD يم دراسات متقدمة في التصم

 الداخلي
 

3 2 3 811 HE AS قوالب وخياطة متقدمة  
2 2 2 812 HE AF  كيمياءدراسات متقدمة في 

 األغذية
 

2 2 2 813 HE ES السمنار  



2 2 2 814 HE ST اإلحصاء  
 2 مستوفي

 
 

1 815 HE EL ةاللغة االنكليزي   

طرائق كتابة  HE MR 916 1 2 مستوفي
 )البحث،االطروحة،الرسالة(

 

 

 

( لجنة مراجعة وتطوير المناهج :82جدول )  

العاماالختصاص  االختصاص الدقيق  أسماء اللجنة اللقب العلمي 
ويةعلوم نفسية وترب علم النفس التربوي  ا.د.عفراء ابراهيم خليل  أستاذ  
 ا.بشرى فاضل صالح أستاذ  اقتصاد منزلي مالبس ومنسوجات
 ا.شهباء خزعل ذياب أستاذ  اقتصاد منزلي مالبس ومنسوجات

 غذاء وتغذية
 

.فاطمة فائق جمعة ا استاذ  اقتصاد منزلي  

 

البحث العلمي  :  تاسعا  

( البحوث المنشورة محليا و عربيا و عالميا 92جدول)  

  :8  العدد  الكلي للبحوث 
 محليا عربيا عالميا

2 3 9 

 

(  21  )البحوث المنشورة عدد أوال :    

 اسم البحث اسم الباحث  اسم المجلة  التاريخ الدولة
India  No.2 

 vol.18 
2018  

Plant Archives  ا.م.علياء سعد 
 ا.م.وداد فاضل 
 م.وفاء جاسم   

Fortifying kids   
food with laboratory 
grown legumes and 
studying of microbial 
and nutritional 
properties . 
 



India   No1. 
vol12 
2019 

Researched. 
Pham and tech 

ل ا.م.ابتهال اسماعي
 محمد

Effect of Cumin using 
Instead 
 of the Industrial  and 
Preservatives 
materials in 
Production methods  
of Hommous  Tahina 

 

 

 اسم البحث اسم الباحث  اسم المجلة  التاريخ الدولة
 العراق 

 بغداد
159العدد    

7221السنة   

ا.د.انتصار  العلوم النفسية 
 كمال قاسم 

 االنسحاب االجتماعي لدى -3

 كبار السن وعالقته بعض
  المتغيرات 

 العراق 
 تكريت 

 

319العدد   

2217السنة   

ة الدراسات التاريخي
 والحضارية 

ا.د.انتصار 
 كمال قاسم

االقناع االجتماعي لدى  -4

 طلبة المرحلة االعدادية في
 ضوء بعض المتغيرات 

 العراق 
 بغداد

    319العدد 

   2217السنة 

  
 

االستاذ للعلوم 
االنسانية 

 واالجتماعية 

ا.د.اشواق سامي 
 جرجيس

 م.م.نور حسين

قته السلوك التوكيدي وعال -5

ذة بالدفء العاطفي لدى تالم
 الصف السادس االبتدائي 

العدد   اليمن 
12      

2217السنة   
 

ا.د عفراء  دفاتر المخبر 
 ابراهيم خليل

 لدىالتهميش االجتماعي  -6

 نات ات كلية التربية للبطلب
في ضوء متغيري العمر 

 وجنس الوالدين 

29العدد  الجزائر  

9المجلد   

2219السنة   

علوم االنسان 
  والمجتمع

ا.د عفراء 
 ابراهيم خليل

قياس الشخصية  -9

امعة لدى طلبة الجاالستغاللية 
  في ضوء بعض المتغيرات

المركز 
الديمقراط
  ي العربي

المانيا 
 /برلين

22العدد   

 
2219السنة   

المجلة الدولية 
ة للدراسات التربوي

 والنفسية 

ا.د عفراء 
 ابراهيم خليل

.م.د.انور قاسم ا
 يحيى 

الخبرات الصادمة  -9

وي وعالقتها بالسلوك الفوض
لدى عينة من طلبة المرحلة 

 المتوسطة 

 العراق 
 بغداد

6 العدد  

27المجلد   

2219السنة   

ا.فاطمة فائق  التربية للبنات
 جمعة 

الوعي الغذائي والصحي -7

لطلبة الجامعة في ضوء 
 بعض المتغيرات 

5العدد  العراق  م.سهام محسن  التربية للبنات   توظيف ورق الجدران -21



27المجلد  بغداد   

2219السنة   

معيشة لغرفة ال الثالثي  االبعاد امويلح
 في المنزل العراقي 

 العراق 
 بغداد 

4العدد   

27المجلد   

2219السنة   

.وفاء جاسم  م التربية للبنات 
 سلمان 

 
  

الخصائص التغذوية  -11

 والتقييم الحسي لعصير
 لطبيعي المدعمالبرتقال ا

ال لالطفبجوزالهند كمشروب   

 العراق 
 بغداد 

5العدد   

27المجلد   

2219السنة   

م.يسرى شاكر  التربية للبنات 
 محمد

المالبس الجاهزة لدى  -12

طالبات جامعة بغداد بين 
 الواقع والطموح 

 

 

 عاشرا : تحليل سوات

( نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه القسم10جدول )  

 ت نقاط القوة نقاط الضعف الفرص المتوفرة التهديدات
ظير افتقار القسم إلى ن

االختصاص في 
ي بكليات التربية ف

والمحافظات  بغداد
 عدا تكريت 

ث الموافقة على استحدا
لي كلية االقتصاد المنز

 في جامعة بغداد 

عدم استحداث فتح  
 دراسة الدكتوراه 

ل  قبو  حصول او القسمب
لدراسة الدكتوراه في 

االخرىالكليات   

لى ع تين حصول تدريسي
   استاذ مساعد لقب

1 

داد قبول الطالبات بأع
كبيرة بمعدالت 

من معظمهم ضعيفة 
 الفرع األدبي 

ل الموافقة على الحصو
 بعثة أو زمالة دراسية
م لحصول اساتذة القس

على شهادة الدكتوراه 
 خارج القطر

في البحوث عدم نشر 
ضمن  مجالت 

 المستوعبات العالمية 

( 2اساتذة القسم  ) نشر

ضمن بحوث 
  عالميةالمستوعبات ال

شر تصنيف سكوباس ون
بحوث في مجالت  3

عربية معتمدة  ذات 
 معامل تاثير 

2 

أحالة بعض أساتذة 
القسم إلى التقاعد 

 وعدم 
صا ر بديل خصويتوف

باالختصاصات 
 النادرة  

  ةمنحالموافقة على 
طوير لت  او ايفاد  بحثية

الكفاءات العلمية 
ألساتذة القسم خارج 

 القطر 

دورات القسم عدم أقامة 
تدريبية او ورش عمل 

ات تطبيقية باختصاص
بالتعاون مع القسم 

مر التعليم المست اتوحد  

يسي ( تدر51مشاركة )

 في دورة تدريبية 
( تدريسية 2واقامة )

اون دورة تدريبية بالتع
مع وحدة التاهيل 
  والتوظيف فيالكلية

3 

عدد انخفاض 
اعضاء الهيئة 

الموافقة على أنشاء 
 مشروع الطالب المنتج

عدم وجود آلية تعاون 
او علمي مع الوزارات 

اون تع عقد اتفاقية الية
مع مركز الطراز 

4 



 ة بسبيالتدريس
ات عدم تعيين معيد

الخريجات من 
 االوائل 

لتسويق نتاجات 
 الطالبات وفتح آفاق
جديدة لسوق العمل 

 الخريجات 

والكليات المديريات 
 األخرى  

 للصناعات النسيجية
رة والجلدية التابع لوزا
أقامة الصناعة والمعان 
معرض لنتاجات 

 في الفنية  الطالبات
مهرجان لقاء  االشقاء 

للحرف والهويات 
 بالتعاون مع وزارة 

مادة االقتصاد الغاء 
المنزلي والتربية 

واعتبارها األسرية 
من المواد االثرائية 

لدراسية اد للموا  

الموافقة على تأهيل 
المختبرات العلمية 

 يةانتاجلتكون مركزية 
ستثمار الموارد وا

 اإلنتاجية 

   نجازا اكمال عدم
بر تطبيق ممارسات المخت

 الجيد 

ندوة علمية (1)اقامة   

 علمية  ورش عمل(1)

   في الكلية 

5 

 

أدارة الجودة للتحسين -إحدى عشر :  

 اوال : اعداد خطة التحسين للعام 1028/1027

كافي  علمية في تخصصات القسم  لتوفير كادر تدريسي ألقابعلى  حث اساتذة القسم الحصول -1

 الستحداث دراسة الدكتوراه في القسم .

راكز والكليات السعي إليجاد آلية تعاون علمي لتبادل الخبرات وتطوير الكوادر والمنتسبين مع بعض الم -2

 والوزارات .

مل التنسيق مع مراكز التعليم المستمر بالجامعة إلقامة محاضرات علمية دورات تدريبية وورش ع -3

 تطبيقية باختصاصات القسم.

ي بوابة الباحث تشجيع اساتذة القسم نشر بحوث علمية في مجالت معتمدة عربية واجنبية وتفعيل نشرها ف -4

 . Google  Scholar  

لمختبر ضمان الجودة النجاز ممارسات اشعبة واقع مختبرات القسم من خالل التعاون مع  تطوير وتاهيل -5

). GLP (  

 8102/9102للعام  ثانيا :انجاز خطة التحسن

على اجازة دراسية تدريسية  حصولو( استاذ مساعد في القسم على لقب علمي )ا( 2)حصول أستاذة    -1

 .لحجز مقعد دراسي لدراسة الدكتوراه في أقسام الكليات األخرى والسعي 



مركز الطراز للصناعات النسيجية والجلدية التابع لوزارة الصناعة والمعان  اقامة آلية تعاون علمي مع -2

 .النجاز البحوث التطبيقية لطالبات الدراسات العليا 

ث في مجلة وبحثالث وضمن تصنيف سكوباس  اجنبية في مجالت عالمية  ثين اساتذة القسم بح نشر -3

  Googleفي بوابة الباحث   العلمية نشر بحوثهم واساتذة القسم جميع معتمدة وتفعيل رصينة وعربية 

فضال عن اقامة اساتذة القسم حلقات النشاطات العلمية للكلية ندوة وورشة عمل خطة أقامة  القسم ضمن  -4 

 .مفي اختصاصات القسنقاية وسمنارات 

والسعي وفقرات االجراءات االدارية والفنية  GLPمحاور ممارسات المختبر الجيد  جميع تطبيق  انجاز  -5

 للحصول على االعتمادية. متطلبات استمارة تصنيف جودة المختبرات التعليمية  الكمال

 

 

 

 

 

 

  


