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 التعلٌم االلكترونً
تمٌٌم جودة العملٌة 

 التعلٌمٌة
 المستمر التعلٌم المختبرات

المساهمات 
 المجتمعٌة

 الدورات التدرٌبٌة  النشاطات العلمٌة
تصنٌؾ جودة 
 االلسام العلمٌة

التمنٌات الحدٌثة 
باستراتٌجٌة التعلم 

 والتعلٌم
 الالصفٌةاالنشطة  مناهج المسم الطالب رضى

 تطوٌرالفضاءات
البحوث المنشورة 

 لباحثً المسم
البٌانات الوصفٌة 

 للمسم
تمٌٌم اداء انتظام 

 الطلبة 

 حمبٔر
ادلؤمتز    



كلية العلومرؤيا    

ادلضٙ دلٕاكبت انتطٕر انعهًٙ    
 انتعهًٛٛت ٔانبحثٛت ادلخزجبثانسزٚع ٔضًبٌ جٕدة  

 رسالة الكلية 

 يُبخ اكبدميٙ يتًٛش نهًعزفت تٕفري 

 ٔخذيت اجملتًعادلٓبراث االبذاعٛت ٔانبحثٛت ٔتًُٛت 



 االهداف االسرتاتيجية للكلية
الهدف 
 االول

 .تبنً تطوٌر لدرات المؤسسه علمٌا واكادٌمٌا وادارٌا •

الهدف 
 الثانً

 .تهٌئة بٌئة تعلٌمٌة مالئمة ومحفزة للطلبة •

 الثالث
 .مد روابط التواصل وتعزٌز الشراكة مع المجتمع •

 الرابع

 

 .السعً الى تحمٌك معاٌٌر ضمان الجودة محلٌا ودولٌا •

 

 الخامس

 

 .العمل باتجاه تطبٌك الحوكمة االلكترونٌة •

 

 السادس

 

 االهتمام بمستوى الخدمات الممدمة للطلبة ونشاطات خدمة المجتمع •

 





 ال التدريس، هيئة وأعزاء الكمية قيادات بين االترال أن
 "N. Martenنوبرت مارتن " العمسية األقدام خالل من إال يتم

 االستاذ الدكتور

 جواد  لٌث عبد الحسن دمحم
 عمٌد الكلٌة

 جمٌع برامج ولرارات عمادة كلٌة العلوم تساهم فً

بٌئةالكلٌة لجعل التدرٌس تشجٌع وتحفٌز عضو هٌئة  

 عمٌد الكلٌة...واكادٌمٌة  بحثٌة



 االلسام العلمٌة فً كلٌة العلوم 

 
تقع ألاقسام العلمية في  النظييمياا اامايعيية ي قيع القليا ييد اامسي   
 فعلييا الييمن  يييد أ غرييا ة يي م دايي ل يييد دايي اا النظيييي  ااميياي   فيي   
ال اقع يشير إلا ةغرا تع  حمم الزادية ف  اامايعة  فاامايعية   تسينعيع 
ة  تييى ر الييالأرا ةد تأقييف ة يي اف ا إ  يييد اييلع ةقسيياي ا العلمييية  ف يي  

ييييييي ياملفنييييييياق اا قيقييييييي  لمفيييييييع يسييييييين ر امناتيييييييية فييييييي  اامايعييييييياا  م 
 
ادم عييييييي ا  

 
العلمٌة بااللساممؤشر االداء الخاص   



 مؤشر االداء الخاص بااللسام العلمٌة
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ال الجامعية القرارات معظم في التحكم يتم العمسي القدم طريق عن
الدراسية السقررات وتحديد ،التدريس ىيئة أعزاء اختيارك مركزية،

 لألنذطة الشدبية األىسية وتقدير والتخرج، القبهل معايير ووضع ،
ال من مجتسع،وغيرىا وخدمة عمسي، وبحث تدريس، من ،السختمفة
 دعا ما ىه ذلك ولعل الجامعية، السؤسدة طابع تحدد التي قرارات

" W. Rita" القرارات جسيع من %80 حهالي أن عمى التأكيد إلى 
 ...العمسية األقدام مدتهى  عمى تتخذ الجامعة في اإلدارية

 االقسام العلمية يف كلية العلوم 





تعاون  تفالٌة
ومذكرة تفاهم 

مع جامعة 
المنصورة فً 

جمهورٌة مصر 
. 

 

مكن باحثً •
لسم علوم 
الحٌاة من 
فن الشفرة 
الوراثٌة 
لفاٌروس 

 والولكرونا 
مرة على 
مستوى 
 .العراق 

 

 

استمطبت الكلٌة 
ابحاث من 

باحثٌن  اجانب 
من خارج 

العراق  للنشر 
فً مجلة المثنى 
للعلوم الصرفة 

. 

 

حصلت 
مختبرات كلٌة 
العلوم المركز 
الثالث على 
مستوى 
مختبرات 

جامعة المثنى 
-2020للعام 

2021.  

حصدت الكلٌة 
المركز الثالث 

مولع  كافضل
الكترونً للعام 

2020-2021 
على مستوى 
.جامعة المثنى   

حصلت الكلٌة 
-2020عام 

المركز  2021
االول بجودة 

التعلٌم 
االلكترونً على 
مستوى جامعة 

.المثنى   

حصذث انكهٛت 
ادلزكش انثبَٙ 

كهٛت يف  كبفضم
تطبٛق اجزاءاث 
انصحت ٔانساليت 

عهٗ يستٕٖ 
كهٛبث ادلثىن 

-2020عبو 

2021. 



حصدت الكلٌة 
المركز االول 
فً مسابمة 
مكافحة وباء 

على  19 كوفٌد
مستوى كلٌات 
جامعة المثنى 

جانب نشر –
 ثمافة االوبئة 

 

 

حصدت •
الكلٌة المركز 

الثالث 
كلٌة  كافضل

على مستوى 
كلٌات جامعة 

المثنى 
ببعض 
معاٌٌر 
التمٌٌم 

 المؤسسً

 

 

 

الامة الكلٌة 
مؤتمر دولً 
علمً تخصصً 

بمشاركة  
دولٌة ومحلٌة 
واسعه 
ICARPAS 
2021  

 500تجاوزت 
.باحث  

 

 

استضافت 
الكلٌة عام 

اكثر  2021
استاذ 13من 

زائر من خارج 
العراق بمختلؾ 

التخصصات 
.العلمٌة   

 

ادخلت كلٌة 
العلوم جامعة 

المثنى بتصنٌؾ 
Nature  

المرموق من 
خالل نشر 

باحثٌها بحوث 
ضمن 

مواصفات 
.التصنٌؾ   

 

رفد المخازن 
خزانات حفظ 

المواد 
من  الكٌمٌائٌه

منظمة 
CRDF 

 

استحذاث ٔتطٕٚز 
ادلخترباث انعهًٛت  
نهذراسبث انعهٛب يف 

قسى انكًٛٛبء 
ٔاستحذاث فضبء 
ادلخترب ادلزكش٘ 
ببُبٚت االقسبو 

 انعهًٛت 

 



تنظٌم والامة 
مؤتمرات 

سنوٌة 
للدراسات 

االولٌة 
والعلٌا وعمد 

المؤتمر 
التموٌمً 

 .السنوي

 

زٌادة 
النشاطات 

فً   الالصفٌة
مكافحة وباء 

واكمال  كوفٌد
كافة 

النشاطات 
والفعالٌات 
المخططة 
 بااللسام

العلمٌة  
100% 

 

 

 

 

مطابمة 
شروط 

وضوابط 
التعلٌم 
المدمج 

وتحدٌث دلٌل 
الدراسات 

العلٌــا  
ودلٌل 

 ستراتٌجٌات
التعلم 

والتعلٌم  
 .االلكترونٌة

 

 

اتفالٌة مع 
معهد 

الفٌزٌاء 
الفلكٌة 
وعلوم 

الفضاء فً 
 لشبونه

البرتؽال 
لترجمة كتاب 
المدخل الى 
 .علم الفلن 

 

ترجمة كتاب 
مساعد فً 
علوم الفلن 
والفضاء 

 وتالٌؾ.
كتاب  

تخصصً فً 
لسم 

الرٌاضٌات 
وتطبٌمات 

وك.الحاسوب
فً علوم  تاب

 الكٌمٌاء

 

شراء و رفد 
لمختبرات 

لسم الفٌزٌاء 
 باجهزة

علمٌة بمبلػ 
ملٌون  50

 .دٌنار 

 

انشزٔع 
 بتبْٛم

خمترب االحببث 
نطهبت 

انذكتٕراِ يف 
قسى عهٕو 

 .احلٛبة 
 

اكًبل دراست 
فتح دراسبث 
عهٛب يف قسى 

عهٕو 
انزٚبضٛبث 
ٔتطبٛقبث 

 .احلبسٕة



 الريادة والتميز يف  كلية العلوم 

االول لمسم علوم الحٌاة فً للتصنٌؾ الوطنً لجودة الجامعات العرالٌة على مستوى االلسام المناظرة بالجامعات العرالٌالمركز •

 .  والمركز الثالث لكلٌة العلوم على مستوى كلٌات العلوم فً العراق 2017-2016ة 

 94.23للفصل الدراسً االول وبمعدل  وبدرجة -للعام الدراسً  االمتحانٌةآلٌة عمل اللجان  كافضلالمركز االول •

201بالمركز االول على كافة مختبرات االلسام العلمٌة بجامعة المثنى للعام الدراسً ( خمس نجوم) 99.5المركز االول ومعدل •

 .من لبل اللجنة الوزارٌة  GLPبتصنٌؾ  7-2018

20بالمركز االول على كافة مختبرات االلسام العلمٌة بجامعة المثنى للعام الدراسً ( خمس نجوم)  95.7ومعدل  االولالمركز  •

 GLPبتصنٌؾ  16-2017

 2016-2015حصدت كلٌة العلوم المركز االول بالتصنٌؾ الوطنً لجودة الجامعات العرالٌة •

 2018-2017المركز االول لطلبة لسم الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب فً اولمبٌاد الرٌاضٌات الممامة فً البصرة •

 2019-2018المركز االول لطلبة لسم الفٌزٌاء فً اولمبٌاد الفٌزٌاء الممامة فً ج المثنى •

 ذي لار/المٌدالٌة البرونزٌة كأفضل براءة اختراع فً التخصصات التطبٌمٌة فً مؤتمر المخترعٌن العرالٌٌن •

 اتفالٌة تعاون علمً بحموق نشر كتاب مع جامعة كامبرٌج البرٌطانٌة•

 ..المشاركة فً عدة مؤتمرات علمٌة تخصصٌة  فً روسٌا والبرازٌل وتركٌا ومالٌزٌا وبرٌطانٌا •

 .عضوٌة عدة اتحادات وجمعٌات علمٌة عالمٌة تخصصٌة ومنها عضوٌة اتحاد الفلن العالمً •

 الهٌئة العامة للحد من المواد المشعة –من لبل رئاسة الوزراء  المشعهالحصول على شهادة ترخٌص حٌازة المواد •

 .حصل باحثً الكلٌة على خمسة براءات اختراع عرالٌة واثنان من خارج العراق•



 يُجشاث انبُٙ انتحتٛت ٔفضبءاث انكهٛت

 .عن وحدة الدراسات العلٌا ووفصلهااستحداث فضاء جدٌدة لوحدة الشؤون العلمٌة •

 .فً بناٌة االلسام العلمٌة( 127لاعة ) جدٌدٌةاستحداث لاعة دراسٌة •

 اعادة تأهٌل سطح بناٌة االلسام العلمٌة •

 ترمٌم الجدران والسموؾ الثانوٌة للمجامٌع الصحٌة فً بناٌة العمادة•

 فً مدخل بناٌة العمادة  الكرانٌتترمٌم •

 .الحدٌثة باالصباغطالء جدران  جمٌع ؼرؾ التدرٌسٌٌن فً بناٌة العمادة •

 .طالء مختبر الكٌمٌاء المركزي للدراسات العلٌا فً بناٌة االلسام العلمٌة•

 .طالء مختبر علوم الحٌاة للدراسات العلٌا الجدٌد بطالء حدٌث•

 العلومكلٌة مد انابٌب وخزانات الري بالتنمٌط فً حدائك •

تبرٌد حدٌثة عددها  باجهزةالعلمٌة م اوااللسالماعات الدراسٌة وبعض المختبرات فً بناٌة العمادة تجهٌز •

 .مكٌؾ 26

 .االلكترونًالتعلٌم بمواصفات جٌدة لدعم المحاضرات التزامنٌة  بكامراتتجهٌز الماعات الدراسٌة •

 .الرئٌسً فً بناٌة العمادة( الكٌوسن)اعادة تنظٌم  البورد الكهربائً •

 .ربط وتوصٌل خطوط االنترنت لجمٌع الماعات الدراسٌة فً بناٌة العمادة وااللسام العلمٌة•



   2021-2020تطٕٚز ادلخترباث نهكهٛت 
 حدٌثهمختبرٌة  باجهزةتجهٌز مختبرات لسم الفٌزٌاء للدرات العلٌا واالولٌة •

 تصل كلفتها الى خمسون ملٌون دٌنار عرالً  

 .تجهٌز مختبرات الكٌمٌاء وعلوم الحٌاة اللوازم الضرورٌة للمختبرات التعلٌمٌة•

 .حاسبة متكاملة بمواصفات خاصة لمختبر الدراسات العلٌا فً لسم الفٌزٌاء•

 .حاسبة متكاملة بمواصفات خاصة لمختبر الدراسات العلٌا فً لسم علوم الحٌاة•

 بناٌةمعاٌرة اجهزة مختبر الدراسات العلٌا المركزي التابع الى لسم الكٌمٌاء فً •

 .العلمٌة االلسام •

 .التابع الى مختبر الدراسات العلٌا فً لسم الفٌزٌاء UV-Visصٌانة جهاز •

:تتبنً الكلٌة المٌم المشتركة اآلتٌة وفك نتائج التحلٌل البٌئً  

التعاون الفعال والمشاركة المجتمعٌة  - اإلبداع والتمٌز -االلتزام والجدٌة 

   التطوٌر المستمر -
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 اعضبء ْٛئت انتذرٚس ٔادلٕظفني انكهٙ 
 2021 –2020الكادر التدرٌسً والوظٌفً للعام الدراسً 

 89عدد التدرٌسٌٌن  •

 35عدد الموظفٌن   •

 35(     العمود)االجراء الٌومٌٌن عدد •

.تتمٌز الكلٌة بوجود كادر وظٌفً ذو مهارات عالٌة   

 وتعمل الكلٌة على برامج تنمٌة وتطوٌر مهارات       

 الكوادر االدارٌة 



 اعذاد انشٓبداث يف يالك  كهٛت انعهٕو
 2021 –2020الدراسً للعام 

 دكتوراه ماجستٌر دبلوم عالً  بكالورٌوس دبلوم معهد اعدادٌة متوسطة ابتدائٌة 

3 0 1 12 16 0 49 31 

 االنقبة انعهًٛت
 استاذ استاذ مساعد مدرس مدرس مساعد

21 30 24 5 

زٌادة بحملة االلماب االعلى بمعدل 

عن العام السابك % 16نسبة    

 والسنوات السابمة 

  2026اذا بمى معدل الترلٌات بهذه النسبة عام 

ٌتولع نادر م نجد لمب مدرس مساعد او مدرس اذا 

 ..لم ٌزج بكوادر جدٌدة بالتعٌٌن



 ْٛئت انتذرٚس العضبءيعذل درجبث تقٛٛى االداء 
 2020 –2019الدراسً للعام 

50الل من   59-50  69-60  79-70  89-80  90-100  

1 2 1 19 22 29 

عضو هٌئة تدرٌس 74عدد المشمولٌن بالتمٌٌم   
% 39 امتٌاز  

%29 جٌد جدا  

%25 جٌد  

70درجتهم ادنً من  

 ضعٌؾ

5%  

زٌادة واضحة بتحسٌن درجات تمٌٌم االداء 

% 22بنسبة   

2019-2018عن عام   



 اعضبء ْٛئت انتذرٚس ٔادلٕظفني انكهٙ 
 2021 –2020الدراسً للعام  الكادر التدرٌسً 

 89 عدد التدرٌسٌٌن •

 

2017 2018 2019

Leecturerالتدرٌسٌٌن  105 101 99

 Externalالمحاضر الخارجً 

Lecturer
12 14 8

0

50

100

150

No. oF Total Academic staff & external Lecturer  

 عدد التدرٌسٌٌن على المالن والمحاضرٌن الخارجٌٌن

15.48 2020-2021 

الساعات =العب
مجموع /الفعلٌة 

اعضاء هٌئة 
 التدرٌس

 

ساعة  448
 اسبوعٌا

العبء 
 التدرٌسً

5.6 
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 تقٕٚى اعذاد  انطهبت يف انكهٛت 
 الدراسات االولٌة

 المجموع الدراسة المسائٌة الدراسة الصباحٌة  

 1798 418 1378 2021 –2020عدد الطلبة للعام الدراسً 

 1792 414 1374 فً التعلٌم االلكترونً شاركوعدد الطلبة الذٌن 

 1700 400 1300 فً االمتحانات النهائٌة االلكترونٌة شاركوعدد الطلبة الذٌن 

 294 99 195 2021 -2020عدد الطلبة الخرٌجٌن للعام الدراسً 

 2943 798 2443 الكلٌة تاسٌسعدد الطلبة الخرٌجٌن منذ 

  -- 11 17 الكلٌة تاسٌسعدد الدفعات المتخرجة منذ 



Total students ًعدد الطلبة الكل    No. of Graduated Students عدد الطلبة الخرٌجٌن    

 تقٕٚى عذد انطهبت ٔاخلزجيني يف انكهٛت  

2018 2019 2020

177 1الصباحً  188 195

74 2المسائً 99 99
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 عدد الخرٌجٌن 

2018 2019 2020

1474 عدد الطلبة الكلً 1554 1779
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%20-10زٌادة نسبة لبول الطلبة عن االعوام السابمة   

 المشكلة ضؽط على موارد الكلٌة البشرٌة والبنى التحتٌة 

%10-5الخرٌجٌن  سنوٌا بٌن  باعدادزٌادة   

 المشكلة استٌعاب سوق العمل للخرٌجٌن



Total students ًعدد الطلبة الكل    No. of Graduated Students عدد الطلبة الخرٌجٌن  

 تقٕٚى عذد انطهبت ٔاخلزجيني يف انكهٛت  

2018 2019 2020

177 1الصباحً  188 195

74 2المسائً 99 99
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 عدد الخرٌجٌن 
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 %20-10خطة كلٌة العلوم فً استٌعاب  زٌادة نسبة لبول الطلبة عن االعوام السابمة 

 :لكلٌتنا الهدؾ االستراتٌجً الرابع  

 4االلكترونٌة الفمرة  الحوكمةباتجاه تطبٌك العمل •

 .اعتماد التعلٌم المدمج الحضوري وااللكترونً  •

 السادس لكلٌتنا الستراتٌجًالهدؾ 

 .االكادٌمٌةلدرات الكلٌة بالبنى التحتٌة تطوٌر  •

 .استحداث فضاءات ومختبرات  11الفمرة •
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 2021-2020بٛبَبث انذراسبث انعهٛب يف انكهٛت 

  الكلً العدد الفمرة

طالب لبول 15 2021 -2020عدد الطلبة الممبولٌن للعام الدراسً   

توسعه اولى  5  

توسعة اخٌره  3  

23  

  23 حضوري عدد الطلبة المشاركٌن فً التعلٌم االلكترونً

  22 حضوري عدد الطلبة المشاركٌن فً االمتحان النهائً  االلكترونً

عدد طلبة الدراسات العلٌا المتخرجٌن ولجمٌع االلسام منذ فتح الدراسات 

 العلٌا فً الكلٌة

  تم منالشتهم 8   250اكثر من 

 %25-20عن االعوام السابمة  التوسعهزٌادة نسبة لبول الطلبة مع 



25 

 انعهٛب يف انكهٛت انذراسبث بٛبَبث 
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2018-2019 2019-2020 2020-2021

 علوم الحٌاة

 الفٌزٌاء

 الكٌمٌاء



مؤتمر الدراسات العلٌا العلمً االول 

2018 

0

2

4
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8
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14

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

8 علوم الحٌاة 7 9 13 7 8 10 12 10

0 الكٌمٌاء 0 0 0 0 0 0 8 8

0 الفٌزٌاء 0 0 0 0 0 0 7 7

0 المتخرجٌن 0 4 10 9 10 10 11 12
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ن
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ور
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Biology Chemistry Physics Math.& A. Computer

اعضاء هٌئة التدرٌس  30 26 23 14

عدد الموظفٌن 3 5 2 1

عدد االجازات الدراسٌة   2 1 5 1

التفر  العلمً  2 7 0 6

27 

 انعهًٛت ببالقسبواعضبء ْٛئت انتذرٚس ٔادلٕظفني 
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دد
الع

Biology Chemistry Physics Math.& A. Computer

1عدد المرحلة  122 125 86 78

2المرحلة  128 142 92 47

3المرحلة   143 124 42 32

4المرحلة   175 82 44 33

العلمٌة بااللساممؤشر االداء الخاص   28 

عذد انطهبت يٕسع عهٗ االقسبو انعهًٛت ٔادلزاحم 
2020-2021   
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 يف االقسبو انعهًٛت األكبدميٙبزايج اإلرشبد 
 -:التالي2021-2020برامج اإلرشاد األكاديسي  لمعام تتسثل 

برامج تهجيهيه لمطالب السدتجدين لمتعريف أساًسا بشظام الدراسة االلكتروني  واالختبارات وتحقيق التأققمم الأالزم مأل الأدرا- 
 .  سة الجامعية، وتعريفهم بحقهقهم وواجباتهم

برامج إرشادية لسداعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، خالل حياتهم الجامعية، عمى تحقيق أعمأى درجأات التكيأف الأش -
فدي واالجتساعي والتحريل األكاديسي وفقا لسا تدسح به قدراتهم، ودراسة مذكالتهم والعسل عمى حمها، وتهفير فرص التأدر 

 .يب لهم كل حدب مجاله وحاجاته
برامج إرشادية لمطالب الستعثرين لسعاونتهم في تجاوز عثراتهم وتحقيق الشجاح السشذهد، ومداعدتهم في التغمأب عمأى مأا  -

 .  من عقبات ومذكالت يهاجههنه
 .  برامج إرشادية لمطالب الستفهقين لسداعدتهم عمى االستسرار في التفهق تذجيًعا لهم وتحفيًزا لغيرهم من الطالب -
برامج إرشادية لطالب الستعففين لتهجيههم إلى ما يحقق مهاصمتهم لمدراسة، ومعاونتهم عمى التغمب عمى ما قأد يرأادفهم  -

 .من عقبات أو مذكالت 
 .  برامج إرشادية لعسهم الطالب لسداعدتهم في تحدين مدتهاهم الدراسي والتحريمي -

 2021-2020نقبء حٕار٘ ٔارشبد٘ خالل  16عذد انهقبءاث احلٕارٚت 



2021-2020عدد خالل  2صدر   
 االعداد

استخدام االستمارات 

االلكترونٌة بتمٌٌم البحوث 

وتزوٌد الباحثٌن بشهادة 

   .مموم للمجلة 

الممومٌن من داخل وخارج 

 العراق

 بحوث منشورة  30

وضمت العدٌد من البحوث 

 من خارج العراق لٌاحثٌن

-2020البحوث المنشورة بالمجلة 

2021   

اضافة برنامج االستالل 

 االلكترونً للمجلة 

االلكترونًاالستالل   

 جمهت ادلثىن نهعهٕو انصزفت



ICARPAS 2021 
عدد عرض اور

 اق المؤتمر

 عدد البحوث الكلً عدد البحوث الممبولة للنشر تخصصات المؤتمر عدد الجلسات االلكترونٌة

 التخصصات العلمٌة  17 316

 الصرفة
316 520 

 عدد المتحدثٌن اسماء وعناوٌن المتحدثٌن عدد اعضاء اللجنة العلمٌة اللجنة التحضٌرٌة اللجنة العلٌا

 12 من مختلؾ الدول  26 22 4

  الفٌدٌواتعدد  6 - - -

 المعروضة 

.. ٔاكبدميٙ يف جبيعت ادلثىن ٔاكرب حذث عهًٙ اضخى   
((2021االٔل انتخصصٙ نهعهٕو انصزفت  ادلؤمتز انذٔيل ))  



 مؤشر االداء الخاص بااللسام العلمٌة
32 

 النشاطات والفعاليات 
 يف االقسام العلمية 

 العلمية
2020-2021 



 2021-2020خالصت اخلطط انعهًٛت ٔانبحثٛت  

 2021-2020الخطة البحثية للعام الدراسي  2021-2020خطة النشاطات للعام الدراسي 

 %100نسبة االنجاز  المنفذ المخطط %100نسبة االنجاز  المنفذ المخطط

 76.3 100اكثر من  131 76.2  9 122

 عذد انبحٕث ادلسجهت ضًٍ اخلطت انبحثٛت 
  640ْٕ  2015يُذ عبو 

 يُٓب نغبٚت اعذاد ْذِ انٕرقت % 92مت َشز 



 ادلشبركبث ادلؤمتزاث انعهًٛت
 

34 

 السؤتسرات

 كيسياء 
 داخمية 12 

 خارجية1

 داخمية13 فيزياء

 الرياضيات 

 خارجية1

 

6داخلٌة   

 عمهم الحياة
 داخمية 20

خارجٌة 3  



الكتب المترجمة والمؤلفة      

اعداد وتألٌف كتاب لطلبة المرحلة الثال

 جاسم  كانًخولة . د.م.االمؤلف  ثة 

chemical kinati))  عنوان تحت 

c 

 

كتاب الرٌاضٌات لطلبة علوم الكٌمٌاء 

 موسى مكً خرٌجان . م.المؤلف ا...



 احلهقبث انُقبشٛت  نهسبدة انتذرٚسٛني
 

 مؤشر االداء الخاص بااللسام العلمٌة
36 

 الديسشارات

(  15)كيسياء
 17 تدريديين 

(  23)فيزياء
 21 تدريديين

 الرياضيات

(15  )
 تدريديين 

14 

 عمهم الحياة

(28  )
 تدريديين

28 
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 حلمات علوم الكٌمٌاء حلمات علوم الحٌاة 

 التارٌخ المسؤول عن النشاط عنوان النشاط ت

1 
The relationship between obesity and some hormone

s 
 15/11/2020 م دعاء حمد حمزة.م

 11/24/2020 نهى دمحم. م التغاٌر الجٌنً وعاللته بسرطان الثدي 2

 5/25/2021 هناء علً عزٌز. م مرض وراثً فً الدم... الثالسٌمٌا  3

4 Transposon mutagenesis 12/8/2020 د ٌاسر عادل.م 

5 changing blood types 12/15/2020 د نور سامً.م.أ 

6 Validation of  RT-qPCR for SARS-CoV-2 
د نهاد عٌال مط.م.أ

 ر
12/22/2020 

7 Mechanism of vaccines for different microbes 12/29/2020 هداء مطشر. م 

 دراسة المعارف حول استخدام الكورتٌزون ومشتماته 8
م شٌرٌهان عبدالح.م

 سٌن
1/5/2021 

 26/1/2021 م عماد عبد عطٌة.م األهمٌة االلتصادٌة للفطرٌات الكٌسٌة 9

10 PCP typical organism 1/19/2021 ضً علً عزٌز.م.م 

11 Pathogenic bacteria in plants 1/26/2021 هداء مطشر. م 

 2021-07-06 د فائك حسن.أ االحساس لدى النباتات 12

13 gel electrophoresis techinque 2/9/2021 م منى عمٌل.أ 

14 
The physiological change that caused by pulmonary t

uberculosis disease in the lung 
 2/16/2021 م دعاء حمد حمزة.م

15 
Effect of thyroid hormones on patients with Cardiomy

opathy 
 2/23/2021 م حوراء عمٌل.م

16 
الغذاء والتغذٌة ودورهما فً تعزٌز مناعة الجسم فً مماومة جائحة كورونا 

 المستجد19كوفٌد 
 3/2/2021 هناء كاظم. د. م. أ

17 Tissue engineering and it applications 
م إبراهٌم عبدالر.م

 سول
3/9/2021 

18 Microbiome 8/6/2021 نهى دمحم. م 

 3/23/2021 م دمحم جابر فرحان.م الغطاء النباتً واثاره البٌئٌة فً تلطٌف مناخ المدن 19

 29/6/2021 ابتهال عمٌل. د. م. أ ظاهرة المد األحمر 20

21 Forests fires 
د علً عبدالحمز.م.أ

 ة
15/6/2021 

 22/6/2021 م حوراء فالح.م 19مضاعفات مابعد الشفاء من اإلصابة بكوفٌد  22

 29/6/2021 م مٌثم عباس مكً.أ التهاب اللثة البكتٌري 23

24 
Study the effect of smoking on some blood paramete

rs 

م ارٌج شاكر جا.م

 سم
4/27/2021 

25 Effect of noise on human health 5/4/2021 د نور سامً.م.أ 

 44327 م رحمن هجان.م أهمٌة تواجد بعض المعادن االلتصادٌة فً محافظة المثنى 26

 5/18/2021 م دمحم لاسم.أ هورمون االسبروسٌن وداء السكري 27

28 Effect of heavy metals on healthy 12/1/2020 وفاء عبدالمطلب. م 

 تارٌخ اجراء السمنار الموضوع اسم التدرٌسً ت

 Recent research in our laboratory about Rice husk 10/11/2020 لاسم دمحم حلو. د.أ 1

2 
طالب عبد الح. د.أ

 سٌن

Study of Serum Oxidant-Antioxidants Status in Patients Wi

th Chronic Renal Failure. 
24/11/2020 

3 
نبٌل بادي . د.م.أ

 صبري
 8/12/2020 الطب البدٌل والبدائل الدوائٌة والفائدة المتولعة من استخدامها بشكل علمً

4 
حسن صبٌح . د.م.أ

 جبر

Synthesis characterization  and study of some electrical pr

operties of compound substitute.briged polymeric 4- amino 

phthalocyaniato  Nickel(II) Floride 
22/12/2020 

5 
خولة كانً جا.د.م.ا

 سم

The role of concentration and molecular weight on the mor

phology of fibers. 
5/1/2021 

6 
حسون عبو منى.د.م

 دي
 19/1/2021 عالجات طبٌة غٌر تملٌدٌة

7 
زمان صاحب مهد.م

 ي

Effective analytical methods for assessment of whole bloo

d lead levels 
8/6/2021 

 Types of chemical electrodes and its properties 16/2/2021 حٌدر شنشول دمحم.م 8

 مسار علً عواد.م 9
Preparation of Graphene Oxide and Reduced Graphene O

xide Nanoplatelets 
2/3/2021 

10 
وفاء مهدي ساج. م

 ت
Application of nanotechnology in the industry 16/3/2021 

 IONIC LIQUIDS AS GREEN SOLVENTS 15/6/2021 شٌماء عادل دمحم. م 11

12 
السٌد مراد كدر منا

 حً
Protein-Based Virtual Screening and Drug Repurposing 13/ 4 /2021 

13 
عفاف مرتضى . م.م

 كاظم

Reviewing the latest developments across the interdiscipli

nary area ofMetalorganicframeworks from an academic an

d industrial perspective. 
27 / 4 /2021 

 نهلة غازي م.م 14
synthesis of N-Glycine derivatives by Silica-imidazole catal

yzed via Schiff base addition reaction 
11/5/2021 

15 
كزارالسٌدة  زٌنب 

 كوٌت
 2021/ 5 /25 الكٌمٌاء الخضراء لتحمٌك التنمٌة المستدامة

16 
السٌد حٌدر راضً 

 سعود

The influence of titanium dioxide nanofiller ratio on morpho

logy and surface properties of TiO2/chitosan nanocomposi

te 
2/2/2021 

 ازل شاكر وهٌب. م 17

Preparation, spectroscopic and anticancer studies of metal 

antibiotic Chelation Ni(II), Cu(II) and Zn(II) 4,5-dimethyl Thi

azolylazo complexes. 
22/ 6 /2021 
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 حلمات علوم الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب حلمات علوم الفٌزٌاء

 التارٌخ المحاضر عنوان الحلمة ت

1 Hermit interpolation polynomials 12/15/2020 م موسى مكً خرٌجان.أ 

2 
ف  COVID19نموذج عشوائً مكانً لنمذجة إصابات  

 ي العراق
 12/29/2020 صفاء كرٌم كاظم. د.م.ا

 6/22/2021 د عامر حمزة علً.م بعض التطبٌمات التبولوجٌة فً االنظمة الضبابٌة 3

 1/12/2021 رافد حبٌب بطً. م بعض التطبٌمات التبولوجٌة فً االنظمة الضبابٌة 4

5 
Improve “2SLS” method by genetic algo

rithm with application 
 1/26/2021 عالء حسٌن صبري. م,م

6 Numerical methods in plasticity theory  7/6/2021 اوس نضال ذٌاب م.م 

7 Machine learning 2/23/2021 م مرٌم غازي علً.م 

 النظام الرشٌك فً التعلٌم 8
مثنى توفٌك عبد الح. م.م

 سن
4/27/2021 

 5/11/2021 م صادق صاحب مجٌد.م التعرف على امن المعلومات والطرق المستخدمة فٌها 9

10 
Symmetry of Stochastic differential equ

ations 
 6/8/2021 مرزة حمزة ٌس. د.م

11 Internet of things 
سرى ابراهٌم دمحم ع. م.م

 لً
2/9/2021 

12 
On convergence complex uncertain seq

uence  

زٌنب حٌدر عبد العا. م.م

 لً
5/25/2021 

 7/13/2021 علً ناظم صبار. م تفاعل االشعاع مع المادة 13

New security management scheme for 

software-defined network 
 فهد نعٌم ناٌف. م

29/6/2021 

 المدة عنوان النشاط اسم التدرٌسً ت

 عبد االمٌر كاظم فرهود. د.ا 1
A brief overview  on radon measurements t

echniques and devices 
8/6/2021 

 Preparing for an unplanned radiation event 6/7/2021 لحطان عدنان عبد المادر. د. ا 2

 فراس فائك كاظم. د.م.ا 3
للكشف عن فٌروس كورونا باستخدام ا (PDI)استخدام تمنٌات 

 للٌزر
13/7/2021 

 هادي لاسم دمحم. د.م.ا 4
Theoretical investigation of nanowire syste

ms 
1/12/2020 

 29/6/2021 تارٌخ علم الفلن فً العراق علً عبد الستار جابر. د.م.ا 5

 موفك فاضل جدوع. د.م.ا 5
لموضوع عل ( Review paper)كٌفٌة كتابة ممالة مراجعة 

 مً
3/2/2021 

 Relation Nanogold with cancer 22/6/2021 علً سلمان علً. د.م.ا 6

 Magneto-optics 2/2/2021 نها مجٌد حمٌد. د.م 7

 Image Analysis Tool for Microscopy 11/5/2021 احمد صبحً جبارة. د.م 8

 Electron transport through nano devices 18/5/2021 صالح عبد الخضر حسن. د.م 9

 Bio Potentials  20/7/2021 احمد فاضل حسونً. د.م 10
 20/9/2020 الخالٌا الشمسٌة حسن طرٌخم بدح. م 11
 19/1/2021 لوة العدسة البصرٌة ظل عمٌل كاظم. م 12

 16/2/2021 حساب لدرة اإلٌماف للبروتونات فً بعض األوساط    

 25/5/2021 بعض الخواص البصرٌة لألغشٌة الرلٌمة احمد نعمة دمحم. م 13

 عالء جاسم دمحم. م 14
The American Standerd Code for informatio

n interchange (ASCII) 
1/6/2021 

 29/12/2020 لانون مناهضة العنف االسري بٌن الرفض والمبول سمر عبد هللا هوٌدي. م.م 15

 12/1/2021 التارٌخ الجٌولوجً للحٌاة على االرض صالح عبٌد لزام. م 16

 9/3/2021 الخطة واألهداف اإلستراتٌجٌة للمؤسسات التعلٌمٌة    

 11/5/2021 علم الحركات االرضٌة والزالزل    

 Sound absorption in metamaterial structure 9/2/2021 دمحم عبد الرضا وناس. د.م 17

 Cryostat and volt-ampere circuit 15/6/2021 عدي سلمان مهدي  18



 المحاضرات النوعٌة والندوات  

 عناوٌن المحاضرات النوعٌة  اسم التدرٌسً  ت

 ممومات ومواصفات االستاذ الجامعً المتمٌز طالب عبد الحسٌن . د.أ 1

 شٌماء عادل دمحم 2

Green Chemistry -1 

Medical Chemistry -2 

 12/8/2020 دعاء حمد حمزة م.م The health, social and economic effects of smoking ندوة توعوٌة 1

 م ادٌان عبدالرزاق.م .تأثٌر مادة االكرٌالماٌد على الصحة ندوة توعوٌة 2
30/12/202

0 

 1/5/2020 هناء علً عزٌز. م Leukemia is the white cancer ندوة علمٌة 3

 1/19/2021 م شٌرٌهان عبدالحسٌن.م تاثٌر عوادم السٌارات على البٌئة ندوة علمٌة 4

(التصحر والتملح فً العراق واثاره االلتصادٌة) محاضرة توعوٌة 5  2/2/2021 م شٌرٌهان عبدالحسٌن.م 

 (االمن والسالمة المختبرٌة لطلبة لسم علوم الحٌاة)محاضرة توعوٌة   محاضرة توعوٌة 6

 هناء كاظم. د. م.المسؤول أ

 المشاركون

 نور سامً. د. م.أ

 ابتهال عمٌل. د. م.أ

29/6/2021 

 تارٌخ المحاضر عنوان الندوة
The effect of media conv

erge on the dynamics of 

disease in prey predator 

model 

 تشرٌن الثانً هدى عبد الستار عبد عون. د.م

 الرٌاضٌات الحاسوبٌة واالفاق المستمبلٌة

الاحمد  عبداالمٌرعصام . د.م.أ

 نصٌري
10/1/2كانون الثانً 

021 



 المحاضرات النوعٌة وورش العمل 

 40 مؤشر االداء الخاص بااللسام العلمٌة

 ورش العسل

 كيسياء 

 ورش 2

 فيزياء

 ورش4

 الرياضيات 

 ورش3

 عمادة الكلٌة

ورش  3  

 عمهم الحياة

 ورشه 12



 الندوات

 41 مؤشر االداء الخاص بااللسام العلمٌة

 2كيسياء  

عسادة 
 2الكمية 
 ندوة

فيزياء  ندوة 
 واحدة

الرياضيات 
2 

عمهم الحياة 
4 



 المساهمات المجتمعٌة

 مستشفى النسائٌة واالطفال زٌارة وحدة الثالسٌمٌا لالطفال مساهمة مجتمعٌة 1

 أبتهال عمٌل.د

 ٌاسر عادل جبار.د 

 م دعاء حمد حمزة.م

 حوراء فالح والً.م.م

 ادٌان عبد الرزاق داخل.م.م

 دمحم جابر فرحان.م.م

10/12/2020 

 دار براعم االٌتام فً المثنى زٌارة دار براعم االٌتام مساهمة مجتمعٌة 2

 نهاد عٌال مطر.د

 دمحم لاسم وهٌب.م.ا

 وفاء عبد المطلب.م

 شٌماء مجٌد صادق.م

 رحمن هجان فٌاض.م.م

 وفاء اٌاد عبد المادر .م.م

12/8/2020 

 معهد االمل فً المثنى زٌارة معهد االمل مساهمة مجتمعٌة 3

 نور سامً عبود.د

 هناء كاظم شنان.د

 هناء علً عزٌز.م

 هداء مطشر نهاب. م

 عماد عبد عطٌة.م.م

 ارٌج شاكر جاسم.م

12/22/2020 

 معهد المكفوفٌن زٌاره معهد المكفوفٌن مساهمه مجتمعٌه 4

 علً عبد الحمزة عبٌد .د

 فائك حسن.د

 نهى دمحم . م

 مٌثم عباس مكً.م.ا

 منى عمٌل .م

 ابراهٌم عبد الرسول.م.م

 ضً علً عزٌز .م.م

Feb-21 

 خدمة مجتمع 5
دراسة مشتركة حول السالالت الوافدة 

 من فٌروس كورونا
 28/10/2020 نهاد عٌال مطر. د.م.أ مختبر الصحة العامة

 خدمة مجتمع 6
العمارب فً محافظة المث النواعمسح 

 نى
 علً عبد الحمزة عبٌد. د.م.أ زاخوجامعة 

1/1/20الى  1/7/2020من

22 



 نذاطات خدمة السجتسع
 تارٌخها نوع الخدمة عنوان خدمة المجتمع 

   13/12/2020 زٌارة دار االٌتام زٌارة دار االٌتام

زٌارة احدى المدارس االعدادٌة فً السم

 اوه
   17/1/2021 سفرة اطالعٌة

     حملة ورلة وللم
صادق صاحب و . رافد حبٌب وم. د.م

 زٌنب حٌدر. م.مرٌم غازي و م. م.م

زٌارة معهد االمل لذوي االحتٌاجات الخ

 اصة
    

صادق صاحب و . ومرافد حبٌب . د.م

 زٌنب حٌدر. م.ممرٌم غازي و . م.م

 ألالصفٌةالنشاطات 
 المدة مكان انعماد النشاط عنوان النشاط نوع النشاط  اسم التدرٌسً

 صالح عبد الخضر حسن.د.م
 نشاط ال صفً

حمالت تنظٌف المختبرا

 ت
 مختبرات لسم الفٌزٌاء

6/12/202

 احمد فاضل حسونً. د.م 0



 خدمة المجتمع 
 2021/2020النشاطات الالصفٌة للعام  الكٌمٌاء

 تارٌخ اجراء النشاط النشاطات الالصفٌة  اسم التدرٌسً  ت

 حسون عبودي منى.د.م 1

تكرٌم ابطال الخط االول الدٌن ٌتولون فحوصات كورونا ومشارك  -  1 

 ة 

 التكرٌم ٌكون من لبل) تجاربهم وابرز التحدٌات التً تواجههم 

 (االساتذة +الطلبة

16/12/2020 

 لمساعدة المحتاجٌن من )تشكٌل فرٌك التكافل االجتماعً فً المسم    - 2 

 الطلبة وتوفٌر احتٌاجاتهم فً التعلٌم االلكترونً
12/16/2020 

 2020/12 .  الامة دورة للطلبة عن كٌفٌة عمل االبحاث والتمارٌر العلمٌة  - 3

  مهمةعمداالستاذ تتولى  باشرافتشكٌل فرٌك من الطلبة او لجنة - 4

 لماءات ترحٌبٌة وتوجٌهٌة بالطلبة الجدد فً المرحلة

 (تلٌغراماللماءات تكون عن طرٌك برامج زوم او )االولى 

1/13/2021 

 1/27/2021 .  احتفالٌة افتراضٌة بتخرج المرحلة الرابعة وبالتعاون معهم - 5

2 

مسار ع.م+شٌماء عادل .م+ ازل  شاكر. م

 م عفاف مرتضى.م+لً عواد

 استبرق محسن.م+كاظم 

 4/20/2021 حملة تنضٌف المختبرات 1-

 4/13/2021 حملة تشجٌر لحدائك بناٌة االلسام العلمٌة 2-

 ٌوم الجامعة الامة معرض علمً فً ٌوم الجامعة  حٌدر شنشول دمحم.م 3

 وفاء مهدي ساجت. م 4
 3/3/2021 عرض افالم علمٌة للمرحلة الرابعة لمادة البولٌمر -1

 1/4/2021 عن الصناعات/ عرض افالم علمٌة للمرحلة الثالثة لمادة الصناعٌة - 2 

 عفاف مرتضى كاظم. م.م 5
 تصنٌف وتمٌٌز المواد الكٌمٌائٌة فً( بمشاركة الطلبة )نشاط الصفً 

 مختبر الكٌمٌاء الالعضوٌة
9-2-2021 



لسم علوم 

 الحٌاة
 والسفرات العلمٌة الالصفٌةالنشاطات 

 لسم علوم الحٌاة حملة تنظٌف وتعمٌم لمختبرات لسم علوم الحٌاة 1
 م دعاء حمد.م

 نهى دمحم.م
11/12/2020 

 كلٌة العلوم حملة تشجٌر 2

 م دعاء حمد.م

 د ابتهال عمٌل.م.ا

 نهى دمحم.م

1/26/2021 

3 
سفرة علمٌة لطلبة المرحلة الثانٌة فً مادة تشرٌح النبات 

 فً الفصل الدراسً االول
 ام العكف/ مجمع كلٌة الزراعة

 فائك حسن علً. د

 عماد عبد عطٌة. م.م

202/كانون االول 

0 

4 
سفره علمٌه فً مادة الطفٌلٌات الكورس الثانً  لطلبه الم

 رحله الثانٌه
 نهى دمحم. م مستشفى الطب البٌطري

الفصل الدراسً الث

 2021/انً 

5 
سفرة علمٌة لطلبة المرحلة الثالثة فً مادة فسلجة النبات 

 فً الفصل الدراسً االول
 ام العكف/ مجمع كلٌة الزراعة

 فائك حسن علً. د

 عماد عبد عطٌة. م.م

202/كانون االول 

0 

6 
سفرة علمٌة لطلبة المرحلة الثانٌة فً مادة تصنٌف النبا

 ت فً الفصل الدراسً الثانً
 ام العكف/ مجمع كلٌة الزراعة

 فائك حسن علً. د

 عماد عبد عطٌة. م.م
 2021/نٌسان 

 كلٌة العلوم الٌوم العالمً للمٌاه  8

 فائك حسن علً. د

 علً عبد الحمزة. د

 عماد عبد عطٌة. م.م

3/22/2021 

9 
سفرة علمٌة لطلبة المرحلة الرابعة فً مادة الفاٌروسات 

 والتمانات االحٌائٌة فً الفصل الدراسً الثانً
 المستشفى البٌطري

 نور سامً. د.م.أ

 هناء كاظم. م د.أ
6/8/2021 



 النشاطات الالصفٌة لــسم الرٌاضٌات وتطبٌمات الحاسوب 

 االستاذ المشرف تارٌخ النشاط مكان النشاط عنوان النشاط
الطلبة المشا

 ركون

 عالء حسٌن صبري. م.م كانون  الثانً COVID19  zoomمحاضرة توعوٌة حول وباء 
جمٌع طلبة ا

 لمسم

 مرٌم غازي علً. م.م نٌسان zoom محاضرة عن الذات والثمة بالنفس
جمٌع طلبة ا

 لمسم

 المدة مكان انعماد النشاط عنوان النشاط نوع النشاط  اسم التدرٌسً ت

1 

 فراس فائك كاظم. د.م.ا

 مساهمة مجتمعٌة
زٌارة دار األٌتام 

 فً السماوة
 دار األٌتام

27/5/

2021 

 حسن مكطوف جبر. د.م.ا

 صالح عبد الخضر حسن.د.م

 احمد فاضل حسونً. د.م



:التدريبية التخررية لمعاممين في السختبراتالدورات   
 

 مؤشر االداء الخاص بااللسام العلمٌة

 دورات 12كيسياء 

 دورات 8عمهم الحياة 

 دورات7فيزياء 

 دورة 8الرياضيات 



 الدراسات العلمٌة المجتمعٌة
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 مالحظات  المحاضر عنوان الدراسة ت
 دراسة مجتمعٌة باسم عبد هللا جاسم .د.م.أ مضار المحلٌات المستخدمة فً االؼذٌة     1

2 
Prevalence of viral Hepatitis C in hemodialysis patients in al- 

Amal center for dialysis. 

ادٌا.م.ماٌاد عبد المادر     وفاء.م.م

دمحم لاسم و. عبد الرزاق داخل  م ن

 هٌب

 دراسة مجتمعٌة  

 مالحظات  الجهة المستفٌدة تارٌخٌها المحاضر عنوان الدراسة ت

   دائرة البٌئة فً المثنى 1/9/2019 نهى مجٌد حمٌد. د دراسة ومعالجة الضوضاء فً محافظة المثنى 1



  2020-2021  

العلمٌة  لاللساماالستاذ الزائر   

49 

 مكان انعماد النشاط عنوان النشاط نوع النشاط  اسم األستاذ الزائر

 ناصر محمود حمد. د.ا

 المالٌزٌةجامعة العلوم 
 الكترونً   ورشة عمل

Dr  

Kinan 

Darkazanli 

PhD 

Associate Professor 

Ural Federal Universit

y  
darkazanli@mail.ru 

محاضرة نوع

 ٌة الكترونٌة
1/24/2021 

 تارٌخ النشاط مكان النشاط مكان العمل اسم االستاذ الزائر
المالحظا

 ت

   كانون االول جامعة المثنى المانٌا/ مركز ماكس بالنن  احمد الٌاسري. د

 2020-11-7 الستراتٌجٌة الخطة FCC الجامعة االردنٌة الطراونة عمر.د

 = جامعة االزهر هللا حامد جاد.د
مهارات تصمٌم الممررات الرلم

 ٌة 
7-3-2021 

 == جامعة الملن سعود بنت جهاد الصالح ندى.د
مهارات تصمٌم الممررات فً ال

 تعلم االلكترونً
19-11-2020 



 عمل شعبة ضمان الجودة وتموٌم االداء 



 انجاز ومتابعة شعبة ضمان الجودة  وتمٌٌم•

   2021-2020االداء مع االلسام العلمٌة للعام  

 تمرٌر التمٌٌم الذاتً •

 خطة التحسٌن•

 انجاز خطة التحسٌن •

 تمرٌر المطابمة •

 وصؾ البرنامج االكادٌمً•





تطلبات تمٌٌم االداء مالعمل على اكمال 

 الوزارٌة 2019-2020



54 

19 كوفٌدمكافحة وباء   الندوات  ورش عمل ومحاضرات نوعٌة  االستاذ الزائر 
 

 حلمات نماشٌة

األَشطّ اخلبصّ ببنكهّٛ خالل فرتة انتعهٛى االنكرتَٔٙ   



 تقُٛبث انعزض نهًحبضزاث 
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 اسم الجائزة  ت
 نوع الجائزة

 (كأس,شهادة , درع)
 التارٌخ  الجهة المكرمة أسم الشخص المكرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جٕائش قسى انكًٛٛبء



الالصفٌةالنشاطات   
 المدة مكان انعماد النشاط عنوان النشاط نوع النشاط  اسم التدرٌسً ت

1 
 صالح عبد الخضر حسن.د.م

 6/12/2020 مختبرات لسم الفٌزٌاء حمالت تنظٌف المختبرات نشاط ال صفً
 احمد فاضل حسونً. د.م

 تارٌخ اجراء النشاط النشاطات الالصفٌة  اسم التدرٌسً  ت

 حسون عبودي منى.د.م 1

 تكرٌم ابطال الخط االول الدٌن ٌتولون فحوصات كورونا ومشاركة   -  1 

 التكرٌم ٌكون من لبل) تجاربهم وابرز التحدٌات التً تواجههم 

 (االساتذة +الطلبة

16/12/2020 

 لمساعدة المحتاجٌن من )تشكٌل فرٌك التكافل االجتماعً فً المسم    - 2 

 الطلبة وتوفٌر احتٌاجاتهم فً التعلٌم االلكترونً
12/16/2020 

 2020/12 . الامة دورة للطلبة عن كٌفٌة عمل االبحاث والتمارٌر العلمٌة  - 3

   مهمةعمداالستاذ تتولى  باشرافتشكٌل فرٌك من الطلبة او لجنة - 4

 لماءات ترحٌبٌة وتوجٌهٌة بالطلبة الجدد فً المرحلة

 (تلٌغراماللماءات تكون عن طرٌك برامج زوم او )االولى 

1/13/2021 

 1/27/2021 .  احتفالٌة افتراضٌة بتخرج المرحلة الرابعة وبالتعاون معهم - 5

2 
مسار علً عواد.م+شٌماء عادل .م+ ازل  شاكر. م

 م عفاف مرتضى.م+

 استبرق محسن.م+كاظم 

 4/20/2021 حملة تنضٌف المختبرات 1-

 4/13/2021 حملة تشجٌر لحدائك بناٌة االلسام العلمٌة 2-

 ٌوم الجامعة الامة معرض علمً فً ٌوم الجامعة  حٌدر شنشول دمحم.م 3

 وفاء مهدي ساجت. م 4
 3/3/2021 عرض افالم علمٌة للمرحلة الرابعة لمادة البولٌمر -1

 1/4/2021 عن الصناعات/ عرض افالم علمٌة للمرحلة الثالثة لمادة الصناعٌة - 2 

 عفاف مرتضى كاظم. م.م 5
 تصنٌف وتمٌٌز المواد الكٌمٌائٌة فً( بمشاركة الطلبة )نشاط الصفً 

 مختبر الكٌمٌاء الالعضوٌة
9-2-2021 



الالصفٌةالنشاطات   

 لسم علوم الحٌاة حملة تنظٌف وتعمٌم لمختبرات لسم علوم الحٌاة نشاط الصفً 1
 م دعاء حمد.م

 نهى دمحم.م
11/12/2020 

 كلٌة العلوم حملة تشجٌر نشاط الصفً 2

 م دعاء حمد.م

 د ابتهال عمٌل.م.ا

 نهى دمحم.م

1/26/2021 

 ام العكف/ مجمع كلٌة الزراعة سفرة علمٌة لطلبة المرحلة الثانٌة فً مادة تشرٌح النبات فً الفصل الدراسً االول نشاط الصفً 3
 فائك حسن علً. د

 عماد عبد عطٌة. م.م

2/كانون االول 

020 

 نهى دمحم. م مستشفى الطب البٌطري سفره علمٌه فً مادة الطفٌلٌات الكورس الثانً  لطلبه المرحله الثانٌه سفرة علمٌة 4
الفصل الدراسً 

 2021/الثانً 

 ام العكف/ مجمع كلٌة الزراعة سفرة علمٌة لطلبة المرحلة الثالثة فً مادة فسلجة النبات فً الفصل الدراسً االول سفرة علمٌة 5
 فائك حسن علً. د

 عماد عبد عطٌة. م.م

2/كانون االول 

020 

 ام العكف/ مجمع كلٌة الزراعة سفرة علمٌة لطلبة المرحلة الثانٌة فً مادة تصنٌف النبات فً الفصل الدراسً الثانً سفرة علمٌة 6
 فائك حسن علً. د

 عماد عبد عطٌة. م.م
 2021/نٌسان 

 كلٌة العلوم الٌوم العالمً للمٌاه  نشاط الصفً 8

 فائك حسن علً. د

 علً عبد الحمزة. د

 عماد عبد عطٌة. م.م

3/22/2021 

 نشاط الصفً 9
سفرة علمٌة لطلبة المرحلة الرابعة فً مادة الفاٌروسات والتمانات االحٌائٌة فً الفصل الد

 راسً الثانً
 المستشفى البٌطري

 نور سامً. د.م.أ

 هناء كاظم. م د.أ
6/8/2021 

 االستاذ المشرف تارٌخ النشاط مكان النشاط عنوان النشاط
الطلبة المشارك

 ون

 عالء حسٌن صبري. م.م كانون  الثانً COVID19  zoomمحاضرة توعوٌة حول وباء 
جمٌع طلبة الم

 سم

 مرٌم غازي علً. م.م نٌسان zoom محاضرة عن الذات والثمة بالنفس
جمٌع طلبة الم

 سم



ٌهدف التحلٌل الرباعً إلى تحدٌد نماط الموة والضعف، والتع

رف على الظروف البٌئٌة والعناصر المحٌطة، بما فٌها من 

فرص وتحدٌات، وأثرها على لدرة الكلٌة على تنفٌذ خطتها اال

إن تحدٌد نماط ا.ستراتٌجٌة، والوصول إلى األهداف المأمولة 

 لموة والعمل على تنمٌتها وتعزٌزها، والفرص

المتاحة ودراسة إمكانٌة استغاللها، ومعالجة نماط الضعف وال 

تحدٌات والعمل على التملٌل من آثارها السلبٌة، سوف ٌؤدي إل

اإلستراتٌجٌةى زٌادة فرص نجاح الخطة   
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ي تنفيذ •
 
ونية الية عمادة الكلية ف  الدراساتاالمتحانات النهائية االلكتر

 2020-2019الدراسي للعام االولية    •
االلكترونٌة الداء و ادارة االمتحانات الكترونٌا وهً المنصة المعمول بها  Google class roomاعتماد منصة ال : 1الفمرة 

 .فً الماء المحاضرات ضمن نظام التعلٌم االلكترونً لاللسام العلمٌة كافة فً كلٌتنا

ٌموم التدرٌسً باعداد لوائم السعً السنوي اعتمادا على الموائم الرسمٌة من االلسام العلمٌة مع مراعاة ان التمل درج: 2الفمرة 

ة السعً الي طالب عن نصؾ الدرجة المخصصة للسعً ومن ضمنهم الطلبة الذٌن لم ٌتسنى لهم االشتران بالتعلٌم االلكترونً بش

تسجٌ( كل تفاعلً ومباشر وٌتم االخذ بنظر االعتبار احتساب درجات للطلبة الذٌن التزموا بالمحاضرات ضمن التعلٌم االلكترونً 

 ).تحمٌل المحاضرات  وتمدٌم الواجبات او التمارٌر او االختبارات او النشاطات االخرى , ل الحضور

تسلم لوائم السعً السنوي الى االلسام العلمٌة لؽرض التوثٌك لبل عشرة اٌام على االلل من بدء االمتحانات وٌموم الم:  3الفمرة 

سم باعالنها للطلبة بعد مصادلة رئٌس المسم علٌها لبل خمسة اٌام من بدء االمتحانات وٌحك للطالب االعتراض على الدرجة اوت

 .صحٌح الخطأ خالل الفترة المذكورة

 :تكون طبٌعة ونمط االسئلة االمتحانٌة وفما لالتً: 4الفمرة 

تصمٌم االسئلة االمتحانٌة بشكل موضوعً من لبل تدرٌسً المادة وحسب المادة العلمٌة التً تم درٌسها للطلبة عبر المنصا 9 -

 :ت االلكترونٌة مع مراعاة االتً 

 تطبٌك, التفسٌر , استرجاع المعلومات : تصنٌؾ االسئلة وفما للمهارات المطلوب تحمٌمها  

 .تمٌٌم النتائج وتحلٌلها, تجمٌع االفكار , استٌعاب المفاهٌم , المبادىء والموانٌن والعاللات 

 ....,فراؼات , اختٌارات متعددة , صح وخطأ , ممالٌة , رٌاضٌة , رسومٌة , نصٌة : تنوع االسئلة  

 :ٌكون وزن درجة االمتحان النهائً وفما لالتً : 5الفمرة 

من درجة االمتحان النهائً على تمرٌر ٌمدمه الطالب بعد تحدٌد الموضوع من لبل تدرٌسً المادة ضمن مف%  12اعتماد وزن  -

 .ٌمدم بمدة ال تتجاوز مدة االمتحان الممررة) الخ..وصفً, رٌاضً , ممالً (ردات المادة الدراسٌعلى شكل 

اعاله مع مراع) 4( من درجة االمتحان النهائً لالختبار االلكترونً موزعة من لبل التدرٌسً وفما للفمرة %  02اعتماد وزن  -

 .اة الظروؾ كافة

 :تكون طبٌعة ونمط االمتحانات النهائٌة العملٌة تكون وفما لالتً:  6الفمرة 

 .من درجة االمتحان النهائً العملً تكون عن طرٌك تسلٌم تمارٌر لثالث تجارب%  52وزن  9 -

من درجة االمتحان النهائً العملً تكون باضافة سؤالٌن مع االختبار االلكترونً المتحان النظري المشار الٌه ف%  52وزن  0 -

 .مع مراعاة كافة الظروؾ)  5من الفمرة  0( ي 

 اعمام 

العمادة 

فً كتاب 

م فً 13

13-6-

2020 



توجٌه الدعوة للطلبة المشمولٌن باداء االمتحان عبرعنوان برٌدهم االلكترونً باالسم الثالثً الصرٌح والصورة الشخ: 7الفمرة 

 .صٌة الحدٌثة من لبل السادة اعضاء اللجنة االمتحانٌة

ٌتم تنضٌد االسئلة االمتحانٌة على المنصة االلكترونٌة من لبل تدرٌسً المادة بمدة زمنٌة كافٌة من موعد بدء االمتحان : 8الفمرة 

 .على ان ٌكمل دوره فً تصحٌح االجوبة السئلته االمتحانٌة مباشرة بعد انتهاء االمتحان دون تاخٌر 

ٌتم تسلٌم نموذجٌن من االسئلة االمتحانٌة الموضوعٌة و ؼٌر المعمدة الى اللجنة االمتحانٌة وٌراعى فٌها الولت بان : 9الفمرة 

تكون مدة االمتحان ثالث ساعات مع االخذ بنظر االعتبار توثٌك االسئلة االمتحانٌة بنسخة ورلٌة مولعة من لبل تدرٌسً المادة و

 .رئٌس المسم ونسخة منضدة على لرص مدمج 

تهٌئة مكان مخصص الدارة االمتحانات االلكترونٌة من لبل اللجنة االمتحانٌة مجهزة بالمستلزمات الضرورٌة متمثلة : 10الفمرة 

 .باجهزة الحاسوب ومنظومة انترنت متكاملة 

ضرورة تواجد اعضاء اللجنة االمتحانٌة كافة اثناء فترة االمتحانات لٌتسنى ادارتها الكترونٌا بدلة متناهٌة ال مجال لث: 11الفمرة 

 .لافة الخطأ فٌها 

باالضافة , توثٌك كل اجراءات االمتحانات االلكترونٌة من خالل اجراء تصوٌر فٌدٌوي لشاشات ومكان اداء االمتحان : 12الفمرة 

الى ذلن توثٌك متعلمات االمتحان االلكترونً ورلٌا و تصدٌمها من لبل اللجنة االمتحانٌة لٌتسنى فٌما بعد حفظها و توثٌمها فً الب

 .وردات الورلٌة االمتحانٌة 

توجٌه طلبة الدراسات االولٌة بان تكون االجابة على االسئلة الممالٌة بخط الٌد حصرا وموثمة بتولٌع الطالب الشخ: 13الفمرة 

 صً ومن ثم ترفع على البرنامج االكترونً 

وفما لاللٌة التً تعتمدها مجالس  0اكمال منالشة بحوث التخرج لطلبة المراحل المنتهٌة الكترونٌا فً موعد الصاه : 14الفمرة / 

 .االلسام العلمٌة 

 .ٌمكن للطلبة استخدام جهاز الحاسوب او جهاز الهاتؾ النمال الداء االمتحان وارسال اجاباتهم الكترونٌا : 15الفمرة 

الذي تم اعداده من  ( Google class room( اعمام دلٌل الطالب الداء االمتحانات االلكترونٌة باستخدام منصة : 16الفمرة 

لبل مركز الحاسبة فً رئاسة الجامعة باعتمادة كخارطة طرٌك عملٌة للطالب معززة بالصور بدء من انشاء البرٌد االلكترونً و

 .صوال الى اداء االمتحان االلكترونً باسئلته المتنوعة

والن, تبلٌػ الطلبة باالهتمام باالمتحانات وااللتزام باالرشادات التربوٌة الواردة ضمن دلٌل ادارة االمتحانات الجامعٌة : 17الفمرة 

 .ظر البنائنا الطلبة بعٌن االبوة ومراعاة الجانب التربوي والنفسً

 اعمام 

العمادة 

فً كتاب 

م فً 13

13-6-

2020 

ي تنفيذ •
 
ونية الية عمادة الكلية ف  الدراساتاالمتحانات النهائية االلكتر

 2020-2019الدراسي للعام االولية    •



ي خطة الكلية لتطبيق نظام  •
 
ون  2020-2019التعليم االلكتر

بدء التدرٌسٌٌن على االنخراط باالور  •

و المحاضرات التعلٌمٌة على المنصات 

التعلٌمٌااااة  وفااااتح الصاااافوف الدراسااااٌة 

االلكترونٌاااة و البااادء باساااتخدام منصاااة 

Moodle   المركزٌااة فااً الجامعااة وفمااا

لتوجٌهات السٌد رئٌس لجامعة المحتارم 

و متابعة السٌد عمٌد الكلٌة المحترم بهذا 

 .الصدد

 .صٌاغة االلٌات للتعلٌم االلكترونً •

اآللٌااااات ادارة المنصااااات االلكترونٌااااة •

 .واالمتحانات االلكترونٌة 

2020-5-2م فً  10كتاب  الى االلسام العلمٌة كافة  متطلبات التعلٌم االلكترونً الفصل الدراسً الثانً/ م  

2020-5-3س فً  87 الى االلسام العلمٌة كافة  توجٌهات  

2020-5-12فً 1136 امر اداري منسك التعلٌم االلكترونً/م  

 20االمتحان التكمٌلً المحاولة الثانٌة للعام الدراسً/ م

18-2019 
2020-5-31 م ف14ًكتاب المرلم  الى االلسام العلمٌة كافة   

2020-6-3م فً  16كتاب  الى االلسام العلمٌة كافة  فً التعلٌم االلكترونً االمتحانٌةمهام اعضاء اللجان / م  

 (الٌة تنفٌذ االمتحانات النهائٌة االلكترونٌة / م –

 2019-2018 للعام الدراسً) الدراسات االولٌة  

 الى االلسام العلمٌة كافة 

 

2020-6-13م فً 19كتاب المرلم   

 

الٌة كتابة التمرٌر المطلوب فً االمتحانات النهائٌة النهائ/ م 

 ي االلكترونٌة

 الى االلسام العلمٌة كافة 

 
2020-6-24مفً 24كتاب المرلم   

2020-6-29ح فً 17كتاب المرلم  مكتب المساعد العلمً  كالس روم االلكترونٌة كوكلاستخدام منصة / م  

2020-7-23فً 1468 امر اداري (  الٌة تنفٌذ االمتحانات النهائٌة االلكترونٌة / م –  

2020-8-24فً  1716 امر اداري جداول االمتحانات النهائٌة للدراسات ال اولٌة/ م  

2020-8-23فً  1707 لسم الشؤون العلمٌة  تجربة كلٌة العلوم فً تطبٌك التعلٌم االلكترونً/ م  

 االلكترونٌة فً المتحانات  االمنصاتالٌد ادارة  /م

 النهائٌة  الدراسات االولٌة 

 امر اداري

 
2020-9-3فً  1853  



 فً كلٌة العلوم   نشر ثمافة التعلٌم االلكترونً

 ورش عمل 
 طرٌمة اعداد اختبار الكترونً

 Goolge Formsباستخدام  

اصدارات كلية العلو

 م 

 كٌفٌة ضبط االعدادات للكوكل كالس

 روم اضافة االسئلة االمتحانٌة  

 والتصحٌح وسحب الماستر من

 المنصة 

 ندوات 
تطبٌك االنظمة الجودة من 

 لبل عضو الهٌئة الندرٌس

 اختبارات تجريبية 

 اربع اختبارات تجرٌبٌة على 

 منصة كوكل كالس روم للطلبة 

 دلٌل ضوابط وشروط الفعالٌات 

 والنشاطات االلكترونٌة بكلٌة العلوم 

 دلٌل

 بناء وإعداد طرق تمٌٌم الطلبة

 )التعلم عن بعد(بالتعلٌم االلكترونً 

 .فً االلسام العلمٌة 

الٌة وتعلٌمات التعلٌم اإللكترونً 

 فً الكلٌة



 بٛبَبث االقسبو انعهًٛت 

99.8% 

لسم الرٌاضٌات وتطبٌمات 

 الحاسوب

نسبة انضمام الطلبة 

 للتعلٌم االلكترونً

99% 

الكٌمٌاء    

نسبة انضمام الطلبة 

 للتعلٌم االلكترونً

97.6% 

 لسم علوم الحٌاة 

نسبة انضمام الطلبة 

 للتعلٌم االلكترونً

97.5% 

 لسم الفٌزٌاء 

نسبة انضمام الطلبة 

 للتعلٌم االلكترونً

الكل عدد الطلبة 257 568 389 190

 ي

عدد اعضاء هٌئ 24 33 18 12

 ة التدرٌس 



  2020-2019بٌانات االلسام العلمٌة لمشارٌع التخرج 

 عدد المشارٌع

  المتضمنه 

 جانب عملً 
 مختبري

 عدد المشارٌع

 التً تكٌفت 
 بحذف الجانب العملً 

 المنصة 

 المستخدمه 
 للمنالشة

 معدل درجات 

 المشارٌع

 المنالشة 
 الكترونٌا 

 معدل درجات

المشارٌع للعام  
2018-2019 

 عدد المشارٌع 
 الكلً 

 المسم 

11 11 Zoom Meeting 74 79 26 

 

 الفٌزٌاء

 

15 15 
Free call  

conference 
83.5 82 89 

 علوم الحٌاة
   

11 11 Zoom Meeting 79 74 26 
 الرٌاضٌات 

 
 

13 10 
Free call  

conference 

 
76.52 65.75 80 

 الكٌمٌاء 
 
 



 المهام المستحدثة االلكترونٌة  االمتحانٌةاللجنة 
 حسب توجٌهات العمادة بالكتابفً التعلٌم االلكترونً  االمتحانٌةاعضاء اللجان توضٌح مهام 

متابعة الولت الالزم لالمتحان  6 - -

والتاكد من انتهاء االمتحان فً الولت 

المحدد وعدم استالم االجابات على المنصة 

 .بعد ذلن

سحب اوراق االجابات التً تم ارسالها  7 -

من لبل الطلبة وتسلٌمها للتدرٌسً بمحضر 

 .استالم وتسلٌم ٌوم االمتحان حصرا

من المنصة ) السبشٌت ( سحب الموائم  8 -

االلكترونٌة لالجابات التً تم تصحٌحها 

الكترونٌا وحفضها فً اللجنة االمتحانٌة 

 .ووتوثٌمها وحفضها بموجب محضر

 .اعداد مولف الحضور والغٌاب للطلبة-9 -

اعداد محضر ٌومً عن عملٌة -10 -

اجراء االمتحان وحسب النموذج المعد لهذا 

الغرض وٌسلم الى عمادة الكلٌة مع نسخة 

 من لوائم

الحضور والغٌاب ونسخة من االسئلة 

 .االمتحانٌة لغرض التوثٌك

فتح الصفوف االلكترونٌة لجٌمع المواد  1

الدراسٌة ولكافة المراحل وعلى حساب 

@mu.edu.iq ) 

دعوة التدرٌسٌٌن فً ٌوم االمتحان لرفع   2 -

االسئلة االمتحانٌة على المنصة االلكترونٌة داخل 

 .اللجنة االمتحانٌة وعلى حاسبة اللجنة

دعوة جمٌع الطلبة وحسب االٌمٌالت التً تم  - 3

ارسالها من لبل المسم العلمً للطلبة المشاركٌن 

 فً االمتحان على ان تكون حسابات

 (@gmial.com (  الى الصفوف االلكترونٌة

التً تم انشاءها فً ٌوم االمتحان وبولت مناسب 

 .لبل بدء االمتحان

التاكد من ضبط اعدادات المنصة االلكترونٌة  - 4

لبل توجٌه الدعوة للطلبة لالنضمام للمنصة ٌوم 

 .االمتحان

متابعة اداء الطلبة االمتحان على المنصة - 5

االلكترونٌة طٌلة فترة االمتحان ومعالجة المشاكل 

 .التً تظهر اثناء فترة االمتحان

 16م  -:العدد

   2020-6-3التارٌخ 



  2020-2019انذراسبث انعهٛب يف انكهٛت 

 جرت سبعة منالشات بنظام المدمج 

بعض المنالشٌن حضوري واالخرٌن 

 على منصة زوم 

 

  االطارٌحمنالشات 

تعلٌم الكترونً بمنصة 

Google Classroom 

 الفصل الدراسً الثانً 

 التدرٌس حضوري 

 الفصل الدراسً االول 

 امتحانات حضورٌة والكترونٌة  
 امتحانات الفصل الدراسً االول 

 Googleتعلٌم الكترونً بمنصة 

Classroom 

 امتحانات الفصل الدراسً الثانً 

01 

02 

03 

05 
04 



1السكتبة السركزية لجامعة السثشى تقع في بشاية كمية االدارة واالقتراد الطابق الثالث وتحتهي اكثرر مرن 
 ( .الفيزياء والكيسياء وعمهم الحياة والرياضيات)كتاب بتخررات عمسيررة  0.000

مجانية التعميم في الكمية تقع في مبشى االقدام العمسية وتحتهي اغمب الكتب والسرادر السشيجية الخاصر
 .ة بسهاد ومقررات االقدام العمسية

 مهقع كمية العمهم الرسسي يحتهى عمى محاضرات اعزاء ىيئة التدريس  في كميتشا
   /PDF ,PPT .http://sci.mu.edu.iqبريغة  

جامعرة الرس –يحتهي عمى كافة محاضرات مهاد ومقررات كمية العمرهم ( محاضراتي)مهقع شبو الحكهمي 
تعميسية ويسكشك االطالع عمى السحاضرات من خالل ىذا الس فديهيةومقاطع  PDF ,PPTثشى بريغة 

 .وقع  عمى حدابك في مهاقع التهاصل االجتساعي 
https://www.muhadharaty.com/ 

الجامعا الرقىالذي يحتهي ماليين السحاضرات واالسئمة  Koofersالسهقع الهحيد واالكثر شيره عالسيا  
 .سهف تجد محاضرات واسئمة السهاد والسقررات في كمية العمهم جامعة السثشى ,ت االمريكية والعالسية 

https://www.koofers.com/al-muthanna-university/ 

 يصبدر انتعهى يف االقسبو انعهًٛت 

http://sci.mu.edu.iq/


يف االقسبو انعهًٛت انتعهٛى االنكرتَٔٙ يعهٕيبث   



 استبٌان اراء الطلبة حول االختبارات االلكترونٌة 
 فً االلسام العلمٌة بالكلٌة 

 الرٌاضٌات

من راي الطلبة 87%

االختبارات االلكترونٌة 

ال توجد بها معولات 

.وسلسه  

صٌاؼة ونوع االسئلة فً  % 90

االختبارات االلكترونٌة افضل من 

 الورلٌة 

اتفك جمٌع الطلبة بان % 100

الدرجات التً حصلت علٌها 

 معبرة عن مستواي الفعلً

 الكٌمٌاء

من راي الطلبة 93%

االختبارات االلكترونٌة 

ال توجد بها معولات 

.وسلسه  

 اتفك الطالب بان % 100

االختبارات االلكترونٌة مناسبة 

 لجمٌع المراحل

تراعً الكلٌة احتٌاجات ورؼبات 

الطالب عند تحدٌد مواعٌد 

 االمتحانات

  علوم الحٌاة

من راي الطلبة 91%

االختبارات االلكترونٌة 

ال توجد بها معولات 

.وسلسه  

من الطلبة فً  تخوزؾ% 100

اعطال الكمبٌوترات او الشبكة 

 تعطل اجراء االختبار االلكترونً

 

 

 الفٌزٌاء 

من راي الطلبة 89%

االختبارات االلكترونٌة 

ال توجد بها معولات 

.وسلسه  

 اتفك الطالب بان % 100

هنان مشاكل تصاحب عملٌة رفع 

 االجابات فً االختبار االلكترونً

 

 



اعضاء هٌئة التدرٌس حول مدىاستبٌان اراء   

االستفادة من الٌات التعلٌم االلكترونً    

 الرٌاضٌات

التعلٌم  36%

ٌوفً  االلكترونً ال

 .بالغرض التعلٌمً

المادة العلمٌة فً % 100

ممرراتً ٌصعب تكٌٌفها 

 الكترونٌا

 الكٌمٌاء

التعلٌم % 49

ٌوفً  االلكترونً ال

.بالغرض التعلٌمً  

ٌحتاج العمل على % 100

أنظمة التعلٌم االلكترونً إلى 

 ولت كبٌر

  علوم الحٌاة

التعلٌم % 66

ٌوفً  االلكترونً ال

.بالغرض التعلٌمً  

لدى الطالب مشكلة % 100

فً التعامل مع أنظمة التعلٌم 

 االلكترونً

 الفٌزٌاء 

التعلٌم % 58

ٌوفً  االلكترونً ال

.بالغرض التعلٌمً  

ٌحتاج العمل على % 100

أنظمة التعلٌم االلكترونً إلى 

 جهد كبٌر



 التمٌٌم الذاتً للتعلٌم االلكترونً

استحداث نظام سرٌع لمساعدة الطالب  •

 المتعففٌن  بالتمنٌات االلكترونٌة

انتظام الطالب بالتعلٌم االلكترونً وفما لطبٌعة نظام الموانٌن 

 والمرارات العلٌا باستمرار سٌر العملٌة التعلٌمٌة  

الفرص :الطالب  

توافر العدٌد من ثمافة التعلٌم االلكترونً  •

والور  الامتها كلٌة العلوم بالسنوات الماضٌة التً تساعد على 

 تطبٌك معاٌٌر التعلٌم االلكترونً 

العلمٌة  بااللساملدرة اغلب  اعضاء هٌئة التدرٌس  •

 التعلٌم والتعلم بما ٌتوافك مع التغٌرات المحٌطة إستراتٌجٌةتحدٌث 

نماط الموة -:المناهج  التعلٌمٌة  

عدم جدٌة لسم من الطلبة والتً ٌنعكس  •

 .بعض الشًء على بمٌة الطلبة

التحدي التمنً الهائل المتمثل فً تمنٌات التعلٌم والبرامج وطرق 

 التدرٌس ودور االنترنت 

التهدٌدات : الطالب  

عدم معرفة السرٌعه  ألعضاء هٌئة  •

التدرٌس فً التحول من توصٌف البرامج والممررات الى 

 .االلكترونٌة الرلمٌة 

عدم استخدام المختبرات االفتراضٌة بتكملة  •

 .مواد العملً

نماط الضعؾ  -:المناهج  التعلٌمٌة  
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