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 فرٌك جمع البٌانات وكتابة التمرٌر الذاتً

 المولع الوظٌفً االسم ت

 رئٌس المسم د. خلود رحٌم عصفور أ. 1

 تدرٌسٌة د. نوال ابراهٌم دمحمأ. 2

 تدرٌسٌة سالً طالب علوانأ.م.د.  3

 تدرٌسٌة نسرٌن جواد شرلً .د.مأ. 4

 تدرٌسٌة سافرة سعدون احمد. د.مأ. 5

 تدرٌسً عبد المنعم عبد المادر. د.مأ. 6

 تدرٌسٌة مً علً عباس. مأ. 7

 تدرٌسً صالح حمدان رحٌم. م 8

 

 

 

 فرٌك مراجعة البٌانات والمصادلة علٌها

 الوظٌفً المولع االسم ت

 مسم الرئٌس  خلود رحٌم عصفورأ.د.  

 تدرٌسٌة حسن مجٌدحنان . د أ. 

 تدرٌسٌة سماء عبد الحسٌن دمحما .د.مأ. 
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 عن لسم العلوم التربوٌة والنفسٌةممدمة  :اوال      

 (العلوم التربوٌة والنفسٌة )كان فً بادئ االمر فرع ، 1984سنة سٌس الكلٌة أالمسم منذ تتأسس 

     فً عامالمسم بمبول الطالبات بالدراسات االولٌة أ بد و . 1990الى لسم سنة ثم تحول 

بفرعٌها العلمً واالدبً فضال عن لبول من خرٌجات المدارس االعدادٌة  1996/  1995

 .2000 /  1999تخرجت الدورة االولى فً عام ، المعلمات المجازات دراسٌا 

  التربوٌة والنفسٌةالعلوم الطالبة المتخرجة فً هذا المسم بكالورٌوس فً تمنح 

 

 :المسم رؤٌة  :ثانٌا

السعً للتمٌز فً اعداد المدرسات والمرشدات التربوٌات والباحثات لخدمة المجتمع لكً ٌتبؤ " 

 "المسم مكانة مرمولة على مستوى الجامعة والعراق

 

اعداد مدرسات وباحثات على مستوى عال من الكفاءة والتمٌز فً  ": المسم رسالة  :ثالثا

تماد ودة واالعمجال العلوم التربوٌة والنفسٌة لمواكبة المستجدات ولغرض تحمٌك معاٌٌر الج

  "االكادٌمً

 

  أهداف المسم - رابعا   

 اعذاد يذسعاخ يؤهالخ عهًُا وعًهُا فٍ يدال انتذسَظ واالسشاد انتشتىٌ عهً يغتىي عال يٍ انكفاءج وانتًُض -1

 

 عهً يغتىي عال يٍ انكفاءج وانتًُضتحقُق انتًكٍُ انًهٍُ نهطانثاخ  -2

 

يٍ خالل تًكٍُ انخشَداخ يٍ  (انًاخغتُش وانذكتىساِ ) شتىَح وانُفغُح اعذاد االطش انعهُا فٍ يدال انعهىو انت -3

 .يىاصهح دساعتهٍ انعهُا نهعًم كتذسَغُُاخ وخثُشاخ فٍ انًؤعغاخ انتشتىَح

 

وتًُُح انقذسج عهً ، تًكٍُ انطانثاخ يٍ تطثُق االعانُة انعًهُح فٍ يعاندح انًشكالخ و انًىاقف انحُاتُح وانًهُُح  -4

ُم هزِ االعانُة وانحكى عهُها فٍ ضىء يعاَُش يحذدج ويعشفح تعشَفا دقُقا ورنك اثُاء قُايهٍ تانتذسَظ وانثحث تحه

 سشاد تعذ انتخشجواال

 

ب االتداهاخ وانقُى تًا َعًق االًَاٌ تاهلل وتانقُى انشوحُح واالخالقُح انتٍ خاء تها انذٍَ ً اكتغايغاعذج انطانثاخ عه-5

وتعضَض يشاعش انًىاطُح واالَتًاء ناليح ، وتًا َُغدى وقًُُا انعشتُح.  االعاليٍ انحُُف واالدَاٌ انغًاوَح االخشي

 .انُضح انفكشٌ وانُفغٍصىال تهٍ انً اعًً دسخاخ انتقذو و، ،انعشتُح 

 

تًُُح اتداهاخ ويُىل وسغثاخ انطانثاخ وتطىَش قاتهُتهٍ تاتداِ يهُح انتذسَظ وانثحث انعهًٍ نًىاخهح انًشكالخ  -6

 .تًا َخذو انًدتًع
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 التنظٌم اإلداري للمسم  - خامسا

 معلومات تعرٌفٌة عن رئٌس المسم: •

 .خلود رحٌم عصفوراالسم: 

 اللمب العلمً: استاذ 

  .التربوينفس الالشهادة: دكتوراه فً علم 

 ٌتضمن :  للمسم ةاإلدارٌ ٌةالهٌكل 

  االول للدراسات االولٌة والثانً للدراسات العلٌا  ممررٌن  ،   رئٌس المسم    
 تدرٌسً (  38) التدرٌسٌن  

  (  3)  الموظفون
 

 

 األهداف التعلٌمٌة لبرنامج المسم - سادسا

اعداد مدرسات مؤهالت علمٌاً وعملٌاً فً مجال التدرٌس      - -:  أهداف التعلٌم والتعلم  •

 .على مستوى عال من الكفاءةوواالرشاد التربوي 

 

 

ــ ٌوجد تناسك تام بٌن اهداف  -:   لٌةمدى تناسك أهداف المسم التعلٌمٌة مع رسالة الك •

المسم التعلٌمٌة من حٌث اعداد المدرسات المؤهالت علمٌاً مع الهدف الرئٌسً للكلٌة المتمثل فً 

 اعداد المدرسات المؤهالت علمٌاً للتدرٌس فً الثانوٌات فً مختلف التخصصات االنسانٌة

 

 

 

 

 

 

 



 321 : كهُح انتشتُح نهثُاخ                                                                               انعذد

 2019/ 3/ 17:  غى انعهىو انتشتىَح وانُفغُح                                                                  انتاسَخق

 

6 

 

 :محتوٌات البرنامج ٌشمل على األتً •

 اء المواد الدراسٌة لكل مرحلة وعدد ساعاتها أسم –البكالورٌوس  •

 المواد الدراسٌة المرحلة
عدد 

 الساعات
 المواد الدراسٌة المرحلة

عدد 
 الساعات

المرحلة 
 االولى

 2 عهى اننفش انعبو-1

المرحلة 
 الثالثة

 2 عهى اننفش انفضيىنىجي-1

 2 عهى اننفش انتجريبي-2 2 انفروق انفرديت-2

 2 عهى نفش اانًعرفي-3 2 انتربيت انبيئيت-3

 2 عهى نفش انشخصيت-4 2 حبصببث -4

 2 انتربيت انًمبرنت-5 2 انهغت انعربيت -5

 2 طرائك انتذريش-6 2 اصش تربيت -6

 2 االحصبء االصتذالني-7 2 انهغت االنكهيزيت -7

 2 ينبهج انبحج-8 2 حمىق انضبٌ -8

 2 االرشبد انتربىي-9 2 عهى االجتًبع انتربىي - 9

 2 انتمنيبث انتربىيت وتكنىنىجيب انتعهيى-11    

 1 انهغت االنكهيزيت -11    

المرحلة 
 الثانٌة

 2 انتعهيى انًضتًر-1

انًرحهت 

 انرابعت

 2 فهضفت انتربيت-1

انًنهج وانكتبة -2

 انًذرصي
 2 التصبديبث انتعهيى-2 2

 2 تعذيم انضهىن -3 2 انتخطيط انتربىي-3

 2 انميبس وانتمىيى-4 2 عهى نفش اننًى-4

 2 االدارة واالشراف-5 2 انهغت االنكهيزيت-5

 2 انصحت اننفضيت-6 2 االحصبء انتربىي-6

 4 انتربيت انعًهيت-7 2 عهى اننفش انتربىي-7

 2 يشبريع بحىث انتخرج-8 2 انحبصببث-8

 2 تعهيى انتفكير -9 2 عهى اننفش االجتًبعي-9

 2 عهى نفش انخىاص -11 2 انهغت انعربيت-11

التربٌة الرٌاضٌة-11  1 انهغت االنكهيزيت -11 1 

الفنٌة التربٌة -12   1    

 

 

 ات العلٌا / ماجستٌر علم النفس التربوي الدراس 

 الكورس الثانً الكورس االول

 المادة عدد الوحدات المادة
عدد 

 الوحدات

 2 علم نفس النمو 2 علم النفس التربوي

 2 نظرٌات التعلم والتعلٌم 2 لٌاس وتموٌم

 2 علم النفس التربوي 2 علم نفس الشخصٌة

 2 الخاصةدراسات فً التربٌة  2 علم نفس اللغة

 2 اللغة االنكلٌزٌة 2 االحصاء التربوي

 2 سمنار 2 اللغة االنكلٌزٌة

سالة (ر، ألاالطروحة ، البحث ) كتابة طرائك  2 مناهج البحث التربوي  1 
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 الدكتوراه علم النفس التربوي

 الكورس الثانً الكورس االول

 المادة
عدد 

 الوحدات
 المادة

عدد 
 الوحدات

 2 نظرٌات المٌاس 2 نظرٌات الشخصٌة

 2 فس المعرفًعلم الن 2 علم نفس التربوي

 2 الذكاء والمدرات العملٌة 2 اللغة االنكلٌزٌة

دراسات متمدمة فً التربٌة 
 الخاصة

 2 اللغة االنكلٌزٌة 2

 2 تعدٌل السلون 2 الصحة النفسٌة

تصامٌم تجرٌبٌة وتحلٌالتها 
 االحصائٌة

 2 سمنار 2

 1 سالة ر، ألاالطروحة ، البحث ) كتابة طرائك   

 

 

 الموظفون والمرافك الممدمة  -سابعا

 المسم ًفموظعن بٌانات  - أ

  ٌمثل البٌانات عن موظفٌن المسم (1)جدول

 تموٌم األداء لألخر سنتٌن
 التحصٌل

 العلمً
 الموالٌد

 أسماء

 الموظفون

عدد 

 الموظفون
 المسم

 جبار دحامانتصار  1985 بكالورٌوس امومةاجازة  امتٌاز

3 

العلوم 

التربوٌة 

 والنفسٌة

 

 سجى محمود اسماعٌل 1983 بكلورٌوس امتٌاز امتٌاز

 اجر ٌومً 
 دون

 االبتدائٌه
 ضوٌه حسٌن 1960

 الممدمة من لبل المسم  (الخدمات  )المرافك - ب
نتعهى َعٍُ تانًشافق انخذياخ انتٍ تااليكاٌ اٌ َقذيها انقغى نهًغتفُذٍَ يُها وانتٍ تغهى فٍ تذعُى وتفعُم وتعضَض اَشطح انثحث وانتعهُى وا

 نًثال ال انحصش ويُها عهً عثُم ا

 

 مكتبة المسم
مكتبة 
 الكلٌة 

محطة 
 االنترنٌت

 السمنارات االستبٌانات 
حلمات 
 منالشة 

 مرافك خدمٌة أخرى
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 بٌانات عن البنً التحتٌة للمسم -جـ 

 أعداد الغرف والماعات ومساحاتها ومدى مالئمتها للجو الدراسً

 عدد الغرف عدد الماعات

10 12 

 تتضمنالبٌانات االحصائٌة و

 (2) جدول

لمسم العلوم  2019/ 2018 ن وطالبات الدراسة األولٌة للعامٌمثل أعداد التدرٌسٌٌ

 التربوٌة والنفسٌة

 عدد التدرٌسٌٌن اسم المسم
عدد طالبات الدراسة 

 األولٌة
نسبة التدرٌسٌٌن 

 للطالبات

انتشتىَح  العلوم

 وانُفغُح
38 250 0.15 

 (3)  جدول

لمسم العلوم التربوٌة  2019/  2018ٌن وطالبات الدراسات العلٌا للعام ٌمثل أعداد التدرٌسٌ 

 والنفسٌة

 عدد الطالبات  عدد التدرٌسٌٌن  اسم المسم 

 11 13 انتشتىَح وانُفغُح  العلوم

 

 ( 4) جدول 

 -المرحلة –مؤهالت المبول فً المسم –النوع االجتماعً  -العمر )ٌتضمن مواصفات الطالبات  

 (النهائٌة لكل مرحلة درجة الطالبات 

 العدد المرحلة  

 مؤهالت  النوع 

 الموالٌد

 عدد الدرجــــات النهائٌة لطالبات المرحلة 

 ممبول  متوسط جٌد جٌد جدا االمتٌاز المبول  االجتماعً 

 إناث 51 األولى

و  المعدل

انمبىل 

 انًركزي

 4 13 24 11 اليىجذ  2112

 4 11 21 18 الٌوجد 2111 اناث 52 الثانٌة

 22 16 39 8 يىجذال  2111 اناث 85 الثالثة
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 11 28 21 4 ال ٌوجد 1999 اناث 62 الرابعة

 

 

 ( 5)  جدول

 عدد الطلبات الممدمة للمسم والعدد الحمٌمً للمبول للعام الدراسً

 للدراسة االولٌة 2018 / 2019 

 العام الدراسً المرحلة اسم المسم
عدد الطلبات الممدمة 

 مللمس
 العدد الحمٌمً للمبول

 العلوم
انتشتىَح 

 وانُفغُح
 51 85 2018/2019 األولى

 ( 6)  جدول

 عدد الطلبات الممدمة للمسم والعدد الحمٌمً للمبول للعام الدراسً

 (ماجستٌر ودكتوراه )للدراسات العلٌا 2019/   2018

 العام الدراسً  االدراسة  اسم المسم 
عدد الطالبات 

 الممدمة للمسم 
 نهمبىل عدد الحمٌمًال

انتربىيت  العلوم

 واننفضيت
 7 21 2119/ 2118 ماجستٌر

 4 4 2119/ 2118 دكتوراه

 

 ( 7) جدول

ٌتضمن أعداد الطالبات فً كل مرحلة ونسب الناجحات والراسبات والمنتمالت  

 2019/  2018للعام الدراسً  والتاركات للدراسة

 العام الدراسً 
 

 المرحلة  اسم المسم
العدد 
 الكلً 

 عددالناجحات 

 عدد

 عددالمنموالت

 عدد

 التاركات  الراسبات

2018 /2019 
 

 العلوم
التربوٌة 
 والنفسٌة

  
  

 19 15 0 51 85 األولى

 0 0 0 52 52 الثانٌة

 0 0 0 85 85 الثالثة

 0 0 0 62 62 الرابعة
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 ( 8) جدول

لمرحلة األولى فً لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة للعام الدراسً ٌوضح مخرجات التعلٌم ل

2018/ 2019 

 عدد الطالبات 

 المتخرجات 

عدد الطالبات المسجالت فً المرحلة األولى 

 2019/   2018للعام الدراسً 

 اسم المسم

51 85 

العلوم 

التربوٌة 

 والنفسٌة

 

عدد الطالبات 

 المتخرجات
 2018/ 2017عدد الطالبات فً المرحلة الثانٌة للعام الدراسً 

52 52 

 عدد الطالبات

 المتخرجات
 2018/ 2017عدد الطالبات فً المرحلة الثالثة للعام الدراسً 

85 85 

 عدد الطالبات

 المتخرجات

/ 2017عدد الطالبات فً المرحلة الرابعة للعام الدراسً 

2018 

62 62 

 

   (9) جدول

 (شهادة البكلورٌوس)عدد الساعات المعتمدة للحصول على التخرج 

 عدد الساعات فً األسبوع  عدد الوحدات  عدد المواد  المرحلة  اسم المسم 

العلوم 
التربوٌة 
 والنفسٌة

 18 38 9 األولى 

 20 38 10 الثانٌة

 21 44 10 الثالثة

 23 52 10 الرابعة
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  تطوٌر ومراجعة المناهج •

 

 (10دول)ج

 ٌبٌن تطوٌر ومراجعة المناهج        

 المواد الدراسٌة المرحلة
عدد 

 الساعات
عدد 

 الوحدات
 المواد الدراسٌة المرحلة

عدد 
 الساعات

 عدد الوحدات

المرحلة 
 االولى

 6 2 علم النفس العام-1

المرحلة 
 الثالثة

 4 2 علم النفس الفسٌولوجً-1

 4 2 علم النفس التجرٌبً-2 4 2 الفروق الفردٌة-2

 4 2 علم نفس االمعرفً-3 4 2 التربٌة البٌئٌة-3

 4 2 علم نفس الشخصٌة-4 4 2 حاسبات -4

 4 2 التربٌة الممارنة-5 4 2 اللغة العربٌة -5

 4 2 طرائك التدرٌس-6 6 2 اسس تربٌة -6

 4 2 االحصاء االستداللً-7 4 2 اللغة االنكلٌزٌة -7

 4 2 مناهج البحث-8 4 2 حموق انسان -8

 4 2 االرشاد التربوي-9 4 2 علم االجتماع التربوي9

      

التمنٌات التربوٌة -10
 وتكنولوجٌا التعلٌم

2 4 

      
 4 1 اللغة االنكلٌزٌة-11

المرحلة 
 الثانٌة

 4 2 التعلٌم المستمر-1

المرحلة 
 الرابعة

 6 2 فلسفة التربٌة-1

المنهج والكتاب -2
 المدرسً

 4 2 التصادٌات التعلٌم-2 4 2

 4 2 تعدٌل السلون -3 4 2 التخطٌط التربوي-3

 6 2 المٌاس والتموٌم-4 4 2 علم نفس النمو-4

 4 2 االدارة واالشراف-5 4 2 اللغة االنكلٌزٌة-5

 4 2 الصحة النفسٌة-6 4 2 االحصاء التربوي-6

 8 4 التربٌة العملٌة-7 4 2 علم النفس التربوي-7

 6 2 مشارٌع بحوث التخرج-8 4 2 الحاسبات-8
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 4 2 تعلٌم التفكٌر -9 4 2 علم النفس االجتماعً-9

 4 2 علم نفس الخواص -10 4 2 اللغة العربٌة-10

 1 التربٌة الرٌاضٌة -11
       مستوفً

 1 التربٌة الفنٌة -12
       مستوفً

 

 

 

 (11)جدول

 ٌشٌر إلى اللجة المعنٌة فً مراجعة وتطوٌر المناهج

 االختصاص الدلٌك االختصاص العام اللمب العلمً أسماء اللجنة اسم المسم

العلوم 
ة التربوٌ

 والنفسٌة

 طرائك تدرٌس االجتماعٌات طرائك تدرٌس االجتماعٌات استاذ د. شاكر جاسم دمحم

 تربويفكر  تربٌة استاذ نوال ابراهٌم دمحمد. 

 علوم المرانطرائك تدرٌس  علوم المرانطرائك تدرٌس  استاذ احسان عمر دمحم د. 

 النفس التربويعلم  النفس التربويعلم  مساعد ذاستا زهرة ماهود مسلمد. 

 علم النفس التربوي علم النفس التربوي استاذ مساعد د. سهام كاظم نمر

د. احمد اسماعٌل 
 عبود

 علم النفس العام علم النفس العام استاذ مساعد

 علم النفس التربوي علم النفس التربوي استاذ مساعد اثمار شاكر مجٌدد. 

شٌماء صالح د. 
 حسٌن

 ٌموتمولٌاس  وتموٌملٌاس  ذ مساعداستا

 علم النفس التربوي علم النفس التربوي يذسط عبٌر عبد المنعمد 

 النفس التربويم عل النفس التربويعلم  يغاعذيذسط  سترق عبد هللاا .م.م
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 البحث العلمً -ثامنا

 ( 12) جدول

 2019/ 2018المنجزة من التدرٌسٌٌن للعام ٌبٌن البحوث 

 ت
اسم 

 التدرٌسً
 نوع البحث المجلة  عنوان البحث

1 
أ.د. خلود 

رحٌم 
 عصفور

 التوجه الدٌنً وعاللته بالنزاهة االكادٌمٌة لطلبة الدراسات العلٌا
منشور فً مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة 

 بحث مشترن /الجامعة المستنصرٌة

 بحث مشستل منشور فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا لدى طلبة الجامعة

 بحث مستل منشور فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات االتجاه نحو الهجرة لدى طلبة الجامعة

2 
أ.د. سهام 
 كاظم نمر

 بحث مستل مجلة العلوم النفسٌة التحكم المدرن لدى طلبة الجامعة

 التوجه الدٌنً وعاللته بالنزاهة االكادٌمٌة لطلبة الدراسات العلٌا
منشور فً مجلة كلٌة التربٌة االساسٌة 

 بحث مشترن /الجامعة المستنصرٌة

 بحث مستل مجلة العلوم النفسٌة ذكاء الحكمة وعاللته باسالٌب التفكٌر لدى طلبة الجامعة

3 
م.م. انمار 

موسى 
 كاظم

 بحث مشترن كلٌة االداب / جامعة عٌن شمسحولٌات  مستوٌات االخفاق المعرفً وفك نمط السٌطرة الدماغٌة 

   منجز وغٌر منشور سلون االحتجاج وعاللته باالمن النفسً

4 

أ.م.د. 
اٌمان 
صادق 

 عبد الكرٌم

الذكاء االجتماعً وعاللته بالكفاءة االجتماعٌة لدى طلبة كلٌة 
 االعالم فً جامعة بغداد

مجلة العلوم التربوٌة و منشور فً 
 بحث مشترن النفسٌة 

 بحث مستل منشور فً مجلة العلوم النفسٌة التوازن المعرفً وعاللته بالمعرفة الضمنٌة لدى طلبة الجامعة

البنٌة العاملٌة لممٌاس الصفات االٌجابٌة للمدرس الفعال فً 
 بحث مشترن منجز غٌر منشور المدارس الثانوٌة

5 
م.م. سماح 

حمزة 
 شالل

الشعور بالذنب وعاللته بالملك الصرٌح لدى طالبات كلٌة 
 التربٌة للبنات / جامعة بغداد

ممبول للنشر فً مجلة حولٌات 
 بحث منفرد كلٌةاالداب جامعة عٌن شمس

 التفكٌر االٌجابً عند طلبة االعدادٌة
المؤتمر الدولً السابع كلٌة بحث فً 

 بحث منفرد التربٌة ابن رشد

 مواصفات البحث العلمً فً ضوء مؤشرات الجودة

بحث مشارن فً المؤتمر العلمً االول 
لمسم العلوم التربوٌة والنفسٌةكلٌة التربٌة 

 بحث منفرد للبنات جامعة بغداد

6 

أ.م.د. 
تماضر 
حمٌد 
 مهدي

تدرٌس مادة التربٌة العملٌة عند طالبات كلٌة التربٌة مشكالت 
 للبنات

ممبول للنشر فً مجلة كلٌة التربٌة للعلوم 
 بحث مشترن االنسانٌة جامعة تكرٌت

 مشكالت تدرٌس مادة التعبٌر واالنشاء عند طالبات جامعة بغداد
ممبول للنشر فً مجلة كلٌة التربٌة 

 بحث منفرد للبنات جامعة بغداد

 مفهوم المواطنة عند طالبات جامعة بغداد 
بحث فً المؤتمر الدولً السابع كلٌة 

 بحث منفرد التربٌة ابن رشد
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 التعلٌم الجامعً بٌن الجودة الشاملة واالعتماد االكادٌمً

بحث مشارن فً المؤتمر العلمً االول 
 لمسم العلوم التربوٌة والنفسٌةكلٌة التربٌة

 بحث منفرد للبنات جامعة بغداد

7 

أ.م.د. 
حزٌمة 

كمال عبد 
 دافعٌة تمرٌر المصٌر وعاللته بتولعات النجاح والفشل المجٌد

منشور فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات 
 بحث مستل جامعة بغداد

8 

أ.م.د. 
سالً 
طالب 
 علوان

العاطفً وعاللته برأس المال النفسً عند الطالبات االبتزاز 
 الجامعٌات )المتزوجات(

ممبول للنشر فً مجلة الشرق االوسط 
 بحث منفرد جامعة عٌن شمس

 الصمود النفسً وعاللته بالمٌمة العاطفٌة لدى طلبة الجامعة
مجلة الفتح كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة 

 بحث مشترن دٌالى

9 

م.م. 
استبرق 
عبد هللا 
عبد 
 الحسن

فاعلٌة العنف من االباء فً تثبٌت المٌم االٌجابٌة لدى طلبة 
 بحث منفرد منشور فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات المرحلة المتوسطة وعاللته باسالٌب التنشئة االجتماعٌة

االستخدام الفائض لتكنولوجٌا المعلومات )االنترنت( وعاللته 
 بالسلون التواصلً لدى طلبة جامعة بغداد

ممبول للنشر فً مجلة بحوث الشرق 
 بحث منفرد االوسط جامعة عٌن شمس

دور المٌاس والتموٌم فً العملٌة التعلٌمٌة فً ضوء معاٌٌر 
 الجودة

بحث مشارن فً المؤتمر العلمً االول 
لمسم العلوم التربوٌة والنفسٌةكلٌة التربٌة 

 بحث منفرد للبنات جامعة بغداد

10 
أ.م.د. دمحم 
ابراهٌم 

 علً

( فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة PLANاثر استراتٌجٌة لالن )
عند طالب الصف الرابع االدبً وتنمٌة التفكٌر التارٌخً فً 

 العراق

منشور فً مجلة الجامعة االسالمٌة 
 للدراسات التربوٌة والنفسٌة

 بحث منفرد

11 
أ.م. رٌا 
ابراهٌم 
 اسماعٌل

اتجاهات طالبات كلٌة التربٌة للبنات فً جامعة بغداد نحو 
 ظاهرة اطفال الشوارع 

مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة مصر 
 بحث مشترن جامعة الزلازٌك

المسؤولٌة االجتماعٌة لوسائل االعالم فً مواجهة االرهاب لدى 
 طلبة كلٌة االعالم فً جامعة بغداد

بحث فً المؤتمر العلمً الخامس جامعة 
 بحث مشترن عمان العربٌة

12 
م.د. صبا 
 علً طالل

البنٌة العاملٌة لممٌاس التنمر لدى طلبة المرحلة المتوسطة فً 
 محافظة بغداد 

ممبول للنشر فً مجلة االستاذ كلٌة 
 بحث منفرد التربٌة ابن رشد

الكشف عن فاعلٌة اداتً لمٌاس الذكاء الثمافً لدى طلبة 
 بحث منفرد منشور فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات المرحلة االعدادٌة 

استخدام انموذج راش فً بناء ممٌاس اضطراب الشخصٌة 
 الساٌكوباتٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة

 بحث منفرد لٌد االنجاز

 بحث منفرد بحث مشارن فً مؤتمر بابٌر الدولً بناء وتطبٌك ممٌاس الكفاءة المعرفٌة للتحاور لدى طلبة الجامعة

13 
أ.د. حنان 
 حسن مجٌد

الدافعٌة العملٌة لدى طالبات الصف االول فً لسم العلوم 
 بحث مشترن للنشر فً مجلة العلوم النفسٌةممبول  التربوٌة والنفسٌة فً كلٌة التربٌة

14 

أ.م.د. 
نسرٌن 
جواد 
 شرلً

االعتماد االكادٌمً فً مؤسسات التعلٌم العالً ) المناهج 
 الدراسٌة انموذجا (

بحث مشارن فً المؤتمر العلمً االول 
لمسم العلوم التربوٌة والنفسٌةكلٌة التربٌة 

 بحث مشترن للبنات جامعة بغداد

15 
أ.د. امل 
 كاظم مٌرة

 بحث مشترن بحث منشور فً مجلة العلوم النفسٌة أجهاد ألشفمه وعاللتها بمعنى الحٌاة عند المسنٌن

16 

أ.م.د. 
ازهار 
هادي 
 رشٌد

 بحث مشترن حولٌات كلٌة االداب / جامعة عٌن شمس مستوٌات االخفاق المعرفً وفك نمط السٌطرة الدماغٌة
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17 

أ.م.د. 
اسماء عبد 
الحسٌن 

 دمحم

طرائق التدريس المتبعة وعالقتها بالسمات الشخصية لدى  
 معلمي الطلبة المتميزين من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

بحث منشور فً مجلة كلٌة التربٌة 
 بحث مشترن للبنات

18 

أ.م.د. 
مٌسون 
حامد 
 طاهر

 بحث مشترن بحث منشور فً مجلة العلوم النفسٌة أجهاد ألشفمه وعاللتها بمعنى الحٌاة عند المسنٌن

19 
أ.م.د. زٌنة 
 سالم محً

 المرونة المعرفٌة عند المتعلم "دراسة نظرٌة"
ممبول للنشر فً مجلة االستاذ كلٌة 

 بحث مشترن التربٌة ابن رشد

مهارات التدرٌس الصفً الالزمة للطلبة المطبمٌن فً لسم اللغة 
 العربٌة 

ممبول للنشر فً مجلة بحوث الشرق 
 بحث مشترن االوسط جامعة عٌن شمس

مهارات التواصل اللغوي الالزمة لمدرسً اللغة العربٌة فً 
 المرحلة المتوسطة

بحث مشارن فً مؤتمر "صاحبة 
 بحث منفرد اللغة العربٌة الجاللة " 

20 
أ.د. سندس 
عبد المادر 

 عزٌز

اثر انموذج فراٌر فً اكتساب المفاهٌم البالغٌة عند طالبات 
 الصف الخامس االدبً فً مادة البالغة

ممبول للنشر فً حولٌات كلٌة االداب 
 بحث مشترن عٌن شمس

اثر انموذج دانٌال فً تحصٌل مادة لواعد اللغة العربٌة 
 واستبمائها لدى طالبات الصف الثانً المتوسط

ممبول للنشر فً مجلة كلٌة التربٌة 
 بحث مشترن الجامعة المستنصرٌة

21 

أ.م.د. 
سافرة 
سعدون 

 احمد

االجتماعٌة لوسائل االعالم فً مواجهة االرهاب لدى المسؤولٌة 
 طلبة كلٌة االعالم فً ضوء بعض المتغٌرات

بحث مشارن فً مؤتمر جامعة عمان 
 بحث منفرد العربٌة 

اتجاهات طالبات كلٌة التربٌة للبنات فً جامعة بغداد نحو 
 ظاهرة اطفال الشوارع 

مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة مصر 
 بحث مشترن امعة الزلازٌكج

الضغوط المهنٌة لدى اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌة التربٌة 
 بحث مشترن منشور فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد -للبنات 

سمات الشخصٌة وعاللتها بفصائل الدم تبعا لممٌاس فراٌبرج 
 تبعا لبعض المتغٌرات

مجلة كلٌة االداب جامعة منشور فً 
 بحث مشترن بغداد

22 

م.د. 
سوسن 
سعود 
 عزٌز

فعالٌة استخدام المبادئ السبعة للتدرٌب الجٌد كتنٌن لتدرٌب 
 الطالبات المطبمات فً الجامعة فً اداء التدرٌس

مشارن فً المؤتمر العلمً االول كلٌة 
 التربٌة االساسٌة جامعة دهون

 بحث منفرد

23 
أ.م.د. ندى 
 فٌصل فهد

 المعاٌٌر االخاللٌة لمدرس التربٌة االسالمٌة
ممبول للنشر مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 االنسانٌة
 بحث منفرد

 االتجاه التكاملً فً تدرٌس العلوم االسالمٌة / التفسٌر انموذجا
ممبول للنشر مجلة حولٌات كلٌة االداب 

 جامعة عٌن شمس
 بحث منفرد

24 

أ.د. 
احسان 

عمر دمحم 
 سعٌد

التعلٌم لبل الجامعً: لراءة فً االستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة 
 والتعلٌم العالً والبحث العلمً فً العراق

بحث مشارن فً مؤتمر مركز البٌان 
 بحث منفرد للدراسات والتخطٌط

السٌاسات المستمبلٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً فً العراق 
 2030فً ضوء اهداف التنمٌة المستدامة 

بحث مشارن فً المؤتمر الدولً المٌمً 
الثانً للمركز الدولً للمٌم وتطوٌر 

 بحث مشترن برامج التعلٌم

25 

أ.م.د. 
شٌماء 
مهدي 
 صالح

االنجاز على اداء متعلمً اللغة االنكلٌزٌة لغة اجنبٌة اثر ملف 
 العرالٌٌن فً كتابة الممالة

 studies inممبول للنشر فً 
second language learning 

and teaching بحث منفرد 

the habits of mind and EFL\ESL teaching 
principles for constructing a typical EFL 

teacher sterotype 
بحث مشارن فً المؤتمر العلمً الدولً 

 بحث منفرد السابع كلٌة التربٌة ابن رشد



 321 : كهُح انتشتُح نهثُاخ                                                                               انعذد

 2019/ 3/ 17:  غى انعهىو انتشتىَح وانُفغُح                                                                  انتاسَخق

 

16 

 

 

ال ٌوجد فً الولت الحاضر لجنة اعتماد ٌتعامل معها  -:  إدارة الجودة والتحسٌن - تاسعا  •

 المسم 

 SOATتحلٌل  -شرااع •
   

 ٌتضمن تحلٌل سوات االجابة عن االسئلة االتٌة:
 ماهً نماط الموة التً ٌتمتع بها المسم ؟ - أ

 ماهً نماط الضعف التً تواجه المسم؟ - ب
   

 (13) جدول
 الفرص والتهدٌدات ٌوضح نماط الموة للمسم وضعفه واهم

 نماط الضعف  نماط الموة  اسم المسم
الفرص 

 المتوفرة 
التهدٌدات التً 
 ٌواجهها المسم 

العلوم 
التربوٌة 
 والنفسٌة

تذسَغٍ َغثح  38َضى انقغى  -1

خُذج يُهى يٍ حًهح االنقاب 

 انعهًُح يٍ اعتار يغاعذ واعتار

عذو فتح دساعح انًاخغتُش فٍ -1

تخصص طشائق انتذسَظ 

 وانتشتُح

    

تىخذ دساعاخ عهُا فٍ عهى  -2

انُفظ انتشتىٌ نهًاخغتُش 

 وانذكتىساِ 

  عذو وخىد سؤَح يىثقح نهقغى-2

قُى انقغى َذواخ عهًُح َ -3

ووسػ عًم ضًٍ خطح َقتشحها 

 ش يٍ انىصاسج غى وتققان

رسالة المسم بحاجة الى  -3 
 تحدٌث

َقُى انقغى تانقاء يحاضشاخ  -4

يتُىعح نهطانثاخ كم َىو خًُظ 

 يٍ كم اعثىع فٍ انغاعح انحشج

 وحهقاخ َقاشُح وعًُاساخ

اهداف المسم بحاجة الى  -4 
 تطوٌر

 
 


