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 نبذة تاريخية
م , واستطاع خالل هذه المدة أن يقدم خدماته  2005أسس قسم االجتماع مع تأسيس الكلية عام 

عشر دفعة استطاع طلبتها أن يكملوا دراساتهم  تااثن 2021حتى عام  وخّرجللعملية التعليمية في الجامعة 
 العليا في الجامعات األخرى .

 رؤية القسم
ترمي اقسام علم االجتماع في العراق الى تحقيق اهداف التعليم الجامعي والتميز العلمي بما ينسجم مع     

االنسانية من منظور علمي يساعد الطلبة على تأكيد توجهات الدولة العراقية , فضال عن دراسة المجتمعات 
هويتهم , وفهم مجتمعهم وذلك من طريق مراعاة معايير الجودة والفهم واالتقان في مرحلتي البكالوريوس 

 والدراسات العليا.
 رسالة القسم

 ان الرسالة ألقسام علم االجتماع في العراق هي اعداد المتخصصين المؤهلين في مجال االجتماع
والخدمة االجتماعية واالنثروبولوجيا وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات المهنية الحديثة المتمثلة في 
المهارات المعلوماتية والعمل الجماعي والبحث العلمي واالتصال وتوظيفها في مجال االجتماع والخدمة 

ي تحقق الفهم الواعي بقضايا المجتمع االجتماعية واالنثروبولوجيا , فضال عن توفير القاعدة العلمية الت
ومشكالته من طريق طرح مقررات او اجراء دراسات في مجالت الحياة االجتماعية المختلفة نحو علم 
االجتماع الثقافي, وعلم االجتماع االقتصادي, وعلم االجتماع الديني, وعلم االجتماع الجنائي, والتنمية 

رة المؤسسات االجتماعية , ورعاية المسنين وذوي االحتياجات الخاصة, البشرية , والسياسة االجتماعية , وادا
وغيرها من ….. واالنثروبولوجيا بأنواعها المختلف, السياسية, والطبية والحضرية وانثروبولوجيا العولمة 

 المجاالت المعرفية االخرى.
 اهداف القسم

الخدمة االجتماعية, االنثروبولوجيا ( من . رفد المجتمع بأخصائيين اجتماعيين في مجاالت ) االجتماع, 1
 اجل االسهام في عمليات التنمية والنهوض بواقع المجتمع.

. اعداد باحثين اجتماعيين للعمل في مؤسسات الدولة واالنخراط في سوق العمل وتنمية اساليب ومهارات 2
تي من شأنها االسهام في عملية البحث العلمي لديهم وذلك بطرح برامج تدريبية لفروع علم االجتماع كافة وال

 بناء المجتمع وتطويره .
. رفد اقسام علم االجتماع في جامعات العراق كافة وفي بعض التخصصات العلمية ذات العالقة بفروع 3

 علم االجتماع المختلفة بالخبرات العلمية والكفاءات التدريسية المتخصصة .
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المية ومراكز البحوث العلمية وذلك باالستعانة باألساتذة الزائرين . التفاعل مع جامعات العراقية والعربية والع4
والمشاركة او حضور المؤتمرات العلمية فضال عن المساعدة في توفير المشورة والخبرات الالزمة لتحسين 
عمل مرافق الدولة ذات العالقة بتخصص علم االجتماع وفروعه المختلفة للمساهمة في ايجاد الحلول الناجعة 

 مشكالت او الظواهر االجتماعية السلبية التي تظهر في المجتمع .لل
. مواكبة متطلبات االعتماد االكاديمي من قبل المؤسسات العلمية والعالمية من حيث تطوير محتويات 5

المقررات في مجال العلوم االجتماعية وتوفير مصادر المعلومات والمختبرات وتعزيز البحث العلمي فضال 
 لطلبة تأهيال علميا بحسب متطلبات حاجة المجتمع وسوق العمل .عن تأهيل ا

. المساهمة في تعزيز الوعي الثقافي لدى افراد المجتمع . وذلك عن طريق االشتراك في المؤتمرات 6
والندوات العلمية و الحلقات النقاشية التي تقيمها المؤسسات األكاديمية او مؤسسات الدولة األخرى فضال عن 

 لمجتمع المدني ذات العالقة باهتمامات علم االجتماع بفروعه المختلفة .منظمات ا
. التعاون التفاعل االيجابي وفق رؤية علمية مدروسة تنسجم ورؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 7

ت ومراكز البحوث والدراسات بين المؤسسات المجتمعية كافة عن طريق التدريب وإقامة الندوات والمؤتمرا
 والفعاليات المشتركة لتقوية الروابط العلمية معهم والمساهمة في عملية التنمية الشاملة .

. تأهيل وإعداد الخريجين للعمل في وزارات العمل والشؤون االجتماعية, التربية, الثقافة. الصحة, الداخلية, 8
ومراكز األبحاث االجتماعية,  العدل, التعليم العالي والبحث العلمي, الشباب, الرياضة, حقوق االنسان,

واالستراتيجية والتراث الشعبي والمؤسسات اإلعالمية ومنظمات المجتمع المدني, والهيئات المستقلة بمختلف 
  مسمياتها .

. العمل على مواكبة الجانب النظري للجانب الميداني في الدراسات التخصصية في علم االجتماع والخدمة 9
جيا وذلك بأجراء البحوث والدراسات الميدانية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والورش االجتماعية واألنثروبولو 

  العلمية بشأن مسار عملية التنمية في العراق والعالم والنتائج المترتبة على التغير االجتماعي والثقافي. 
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 التحليل الرباعي

 نقاط الضعف نقاط القوة

الرساااااااااااااانلق رات  ااااااااااااااق ر اااااااااااااا   تاااااااااااااا را    -1
القسااااااااااو الحنل ااااااااااق رال ساااااااااا ق   ق  رط رحاااااااااان 

 ر نسج ق  ع رؤ ق راه اف الك  ق
تن  ااااااق ل ق اااااان ق  ح اااااا    كاااااا  ت اااااان  ال قاااااا و   -2

 .الحنصل
ال ااااااانو ل قساااااااو  اال جااااااان    ااااااار الرسااااااانلق  ااااااا    -3

  .رط   ق    ه
  صااااااف الرساااااانلق  ننلاااااان  اااااان  ق رساااااال ق ال لااااااو  -4

 اخااااااااال القساااااااااو  راإل ااااااااا ا ر ح ااااااااا   ل   ااااااااال 
  .رخنرجه

را اااااااحق  لرسااااااانلق للااااااان خصرصااااااا ق رهر اااااااقا -5
  .ال  نني    ر    ت و رف س ق القسو

 نل ررنااااااااق    ناااااااا  القاااااااا ر   األهاااااااا اف   اااااااان   -6
  . ع ال  ئق ال      ق  س ق ال    ال ك ف 

ال اااااان     فااااااي القسااااااو   اااااا    ح اااااا  األهاااااا اف -7
 .ال      األ اء

 

لااااااااااو  اااااااااا و  راج ااااااااااق الرؤ ااااااااااق رالرساااااااااانلق  -1

  .القسو  أس   نذ  راأله اف
 ااااا و رجااااار  ال اااااق ل  رفاااااق ك ن ااااان  ال  خااااارج    -2

ذا   األخااااااااار  نااااااااا  ال حااااااااانتلو  نل ؤسسااااااااان  
 .ال نلقق

 اااااااا و اساااااااا  ن   ال ؤسساااااااان  الحكر  ااااااااق  اااااااا   -3
ال حااااااااار  ال    اااااااااق ل قساااااااااو   اااااااااكل   ااااااااا   
ال  اااااانر   اااااا   ال ؤسساااااان  ال    ااااااق راال ار ااااااق 

 رالخ   ق.

 التهديدات الفرص

ل  ر ااااااف ال ؤسساااااان   األن رناااااا رجاااااار   اااااا كق  -1
ال ر ر ااااااق  رساااااانلق راهاااااا اف القسااااااو را كنن ن ااااااه 

 نل اااااااااانح    فااااااااااي رفاااااااااا    اااااااااا  ال ؤسساااااااااان  
 االس  ااااااااااانرا فاااااااااااي  قااااااااااا  و ال خصصااااااااااا    

 ال ج    ق.ال    ق 
ان قاااااااان  ال ااااااااؤ  را  رالناااااااا را  فااااااااي كنفااااااااق   -2

الجن  اااااااان  ال رات ااااااااق   اااااااان   اااااااا   ال رصااااااااق 
  .ل  نح    ل   نركق رن ر ال حر 

الجااااااان  ي  األ اءا   ااااااان    ااااااا   الجااااااار   فاااااااي  -3

  .  ن         ت را  القسو ر طررهن

 راألهااااااااااا اف راج اااااااااااق الرؤ اااااااااااق رالرسااااااااااانلق  -4
لغاااااارر  طر رهاااااان   اااااان   ننساااااا   ااااااع رؤ ااااااق 

 .الك  ق رحنجق ال ج  ع

ال  اااااااانرر ال  راصاااااااال  ااااااااع ال ؤسساااااااان  ذا    -5
 ال نلقق   خرجن  الق 

 ااااا ا االت ااااانل   ااااا  القساااااو  كااااار   نطق ااااان اذ ا   -6
 ا  ال  ق  اااااق   ااااا  ن رذج  ااااان فاااااي     ااااااق اال ااااا

 ال    و رال   و.

   اااو االج  اااان ا ااا ا  ال ق اااارل   فاااي تسااااو  ك ااار   -1
رال اااي بنل ااان  ااان  كااار  اك ااار  ااان  خطاااط لاااه   ااان 

  رذلااااالط  ااااق  ر أه اااال ااااؤ ر   اااا  جاااار   ا اااا ا  
 سااا    ااا و رجااار  ال ااا   الكااانفي  ااا  ال  ر سااا    

ف ااااال  ااا  جاااار   ا صاااانل  رالقن ااان  ال راساااا ق
  ال   ر ن .

 . ال طل الرس  ق رب ر الرس  ق  ك ر -2

  ااااااا    نصااااااان  ال   ااااااا و االلك ررناااااااي ر ااااااا و  -3
  رفااااااق ك  اااااار  اااااا  الط  ااااااق راالساااااان ذ   ك   ااااااق 

 ا ار لن.

صاااااااا ر ق الساااااااا طر    اااااااا      اااااااان  الغاااااااا   -4
اال  حاااااانني فااااااي ال   اااااا و االلك ررنااااااي اذ  ح اااااان  

 ال  ال ن  خنصق.



 5 

 حالة القسم
 التدريسي: الكادر  -اوال

 حيث من

 :العلمية الدقيقة المالك والشهادة والتخصصات  -1

 اللقب العلمي التخصص الدقيق الدولة المانحة\الشهادة اسم التدريسي ت

1 
رئيس  \ العراق \اه دكتور وليد عبد جبر

 القسم
 استاذ دكتور علم االجتماع

 استاذ تاريخ الحضارات العراق \ماجستير ماجد مشير غائب 2

 استاذ مساعد دكتور انثروبولوجيا العراق \دكتوراه  منصورجميل محسن  3

 استاذ مساعد دكتور خدمة اجتماعية العراق \دكتوراه  نزار عبد السادة 4

5 
مقرر  \العراق \دكتوراه  محمد حميد عباس

 القسم
 استاذ مساعد دكتور جغرافية البيئة والمناخ

 استاذ مساعد دكتور معاصرتاريخ حديث  العراق \دكتوراه  زروقيجواد رضا  6

 مدرس دكتور ادب عبري العراق \دكتوراه  رعد حسن علي 7

 مدرس دكتور علم االجتماع الجنائي العراق \دكتوراه  احمد ياسين احمد 8

 مدرس دكتور خدمة اجتماعية العراق \دكتوراه  وصال علي محمد 9

 مدرس دكتور والنقديةالسياسة المالية  العراق \دكتوراه  حياة جمعة محمد 10

 مدرس دكتور جغرافية السكان العراق \دكتوراه  دينا يونس رجا 11

 مدرس دكتور جغرافية المدن العراق \دكتوراه  باسم كاظم عباس 12

 مدرس تاريخ قديم العراق \ماجستير عدي احمد عبد الرزاق 13

 مدرس علم االجتماع التربوي العراق \ماجستير رنا حكمت عباس 14

 مدرس مساعد   و االج  ن  ال  ني العراق \ماجستير هالة علي عباس 15

 مدرس مساعد   و االج  ن   العراق \ماجستير صابرين محمد رضيو 16

 

 1, بدرجة مدرس مساعد العدد 8, بدرجة مدرس العدد 4, بدرجة استاذ مساعد العدد  2بدرجة استاذ العدد 

 .4حملة شهادة الماجستير , 11حملة شهادة الدكتوراه 
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 المحاضرين الخارجيين -2

 اللقب العلمي التخصص الدقيق الدولة المانحة\الشهادة اسم التدريسي ت

 مدرس جغرافيا بشرية دكتوراه امل عطيوي عباس  1

 استاذ مساعد انكليزي دكتوراه عباس سليم زيدان 2

 مدرس مساعد اجتماع ماجستير نورا نوري عبد عون  3

 مدرس مساعد علم االجتماع  ماجستير نوره عيسى علوان 4

 مدرس مساعد علم االجتماع  ماجستير لبنى نمير عبد  5

 مدرس مساعد انكليزي ماجستير امنيه محمد جاسم  6

 مدرس مساعد انكليزي ماجستير اسراء علي كريم  7

 مدرس مساعد علم النفس ماجستير حسين جواد  8

 مدرس مساعد علم االجتماع القانوني ماجستير مصطفى يوسف كريم  9

 مدرس  دكتوراه فاطمة عبد شرقي 10

 مدرس مساعد  ماجستير رؤى محمد كاظم  11

 مدرس مساعد تربية رياضية ماجستير وليد عبد االمير 12

 مدرس مساعد اقتصاد ماجستير عقيل حميد سلمان  13

  13يؤدي المحاضرين الخارجيين دورا مهما في تكامل المادة العلمية المقدمة للطلبة وعددهم 

 .9, اما التخصصات االخرى فعددهم 4ذوي االختصاص في علم االجتماع عددهم 

 

 يتم سنويا توزيع اللجان المقترحة في قسم علم االجتماع على تدريسيي القسم وكما مبين ادناه: -اللجان  -3

 العلمية اللجنة -1

 اللجنة االمتحانية -2

 لجنة ضمان الجودة وتقييم االداء -3

 لجنة االرشاد التربوي -4

 لجان مناقشة بحوث التخرج -5

 لجنة الغيابات -6

 لجنة جرد االثاث -7

 تدريس االولية -8

 االشراف على المشاريع البحثية. -9

 لجنة االشراف على االختبارات االلكترونية -11
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 اعداد التدريسيين نسبة الى اعداد الطلبة: –هيكلية القسم  -4

 29عدد التدريسيين والمحاضرين في القسم = 

 277عدد الطلبة الكلي للمراحل كافة = 

 = النسبة1.4*11-= الفائض25-عدد التدريسيين= النسبة الفعلية \عدد الطلبة

 277 \ 29 = 955-25 = 15.44-11 * 0.4 = 10.2    

 خبرة الكوادر التدريسية في مجال التدريس والبحث العلمي:  -5

 2121-2119بحوث علمية خالل عام  11تم نشر 

 اخالقيات الكوادر التدريسية: -6

  .القاء المحاضرات او توجيهات على الطلبة خاللالخلقية من  األبعادعلى  التأكيد -

  .مع الطلبة والموظفين والهيئة التدريسية واإلداري االكاديميالشفافية في التعامل  -

 .الترقية من قبل اللجنة العلمية ألغراضتدقيق البحوث وخاصة  - 

 .على الطلبة من قبل اللجنة العلمية في القسم األشرافاقرار   -

 .عضو الهيئة التدريسية كامل الحرية للتعبير عن رايه الشخصي في مختلف المسائل امتالك -

 .لطيف مع المراجعين سواء الطلبة او اولياء امورهم بأسلوبوظفين تعامل الم  -

 يكوادر التدريس بالساعات المكتبية في متابعة الطلبة والبحث العلم التزام -

التربوي وبحث التخرج لطلبة المرحلة  االشرافكل تدريسي ملزم بمتابعة  األسبوعيحسب الجدول   -

 .الرابعة

 ث العلمي.ساعات للبحقضاء  -

 بحوث علمية 11تم نشر اذ  ور البحث العلمي وتأليف الكتب : ليس لغرض الترقيات العلمية فقطتط -

 .خالل العام الدراسي الحالي وألساتذة المالك دون مشاركة المحاضرين
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 التحليل الرباعي

 نقاط الضعف نقاط القوة

القدددداء  خدددداللالخلقيددددة مددددن  األبعددددادعلددددى  التأكيددددد  -1

  .على الطلبة توالتوجيهاالمحاضرات 

مددددع  واإلداري االكدددداديميالشددددفافية فددددي التعامددددل   -2

 .والموظفين والهيئة التدريسية الطلبة

الترقيدددة مدددن  ضألغدددراتددددقيق البحدددوث وخاصدددة   -3

 .العلمية قبل اللجنة

علدددى الطلبدددة مدددن قبدددل اللجندددة  األشدددرافاقدددرار   -4

 .القسم العلمية في

عضدددو الهيئدددة التدريسدددية كامدددل الحريدددة  امدددتالك  -5

ايددددده الشخصدددددي فدددددي مختلدددددف ر للتعبيددددر عدددددن

  .المسائل

لطيددددددددف مددددددددع  بأسددددددددلوبتعامددددددددل المددددددددوظفين   -6

 او اولياء امورهم. المراجعين سواء الطلبة

 .عدم الحصول على شهادة الجودة -1

عدددددددم قيدددددداس الرضددددددا الددددددوظيفي للمددددددوظفين   -2

 .واعضاء هيئة التدريس 

الخدددريجين فدددي عددددم استقصددداء مسدددتوى كفددداءة   -3

 .المؤسسات التي يعملون بها

 قلة الكادر التدريسي التخصصي. -4

االعتمدددددددداد علددددددددى التخصصددددددددات االخددددددددرى  -5

 والمحاضرين الخارجيين.

 تلكؤ تسديد اجور المحاضرين الخارجيين. -6

 .ولألساتذةعدم توفر االنترنيت في القسم  -7

عدددددم وجددددود كافييدددده او مقهددددى او اسددددتراحة او  -8

 خاصة باألساتذة في الكلية. اكافتيري

 التهديدات الفرص

للعمدددددددل  األخالقددددددديوجدددددددود ميثددددددداق العمدددددددل   -1

 الجامعي

 .ود القوانين الجامعيةوج -2

 المؤسسدددددات المختلفدددددةوجدددددود شدددددواغر فدددددي   -3

 باحث اجتماعي.بتخصص 

 .واالكاديميالتربوي  لإلرشاد لجنةوجود   -4

اس وتقيددددددددديم المؤسسدددددددددات اداء القسدددددددددم قيددددددددد -1

 .ومستوى الخريجين

علدددددددددم اقبدددددددددال الطلبدددددددددة علدددددددددى تخصدددددددددص   -2

 االجتماع.

مقيددددددداس لتقدددددددويم مسدددددددتوى رضدددددددا الطلبدددددددة   -3

 .والموظفين واعضاء الهيئة التدريسية

استقصددددددداء رضدددددددا الطلبدددددددة حدددددددول سياسدددددددة   -4

 .القبول

انعددددددددام فدددددددر  العمدددددددل لخريجدددددددي القسدددددددم  -5

 ضمن تخصصهم.

 انسحاب المحاضرين الخارجيين. -6

 

 

 



 9 

 هيكلية قسم علم االجتماع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مكتب رئيس قسم علم االجتماع

قسم علم االجتماع  مقررمكتب    

 تدريسيي قسم علم االجتماع

 سكرتارية القسم

 الموظفون

 لجان القسم العلمية واالدارية

 مخزن الكتب المجانية

 الخدمات
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 األكادميي: االعتمادعلى شهادة  احلصول –ثانيا 
 .االكاديمي حاليا ال توجد شهادة االعتماد

 

 التحليل الرباعي

 نقاط الضعف نقاط القوة

 األرلي. رج   نلج   كن ل ل   ر   - -1

 ااااع ال اااانلج ال   ااااي  ن  كنفئاااا  اااا ا  الط  ااااق ال ق اااارل    -2
 .رس نسق القسو

 
 االكن   ي اال   ن  لن    ا  ال   و رجر  ار 

 التهديدات الفرص

 اال   اااااان ال حنرلااااااق فااااااي الحصاااااارل   اااااا   اااااالن    -1
 طااار ر ال نااانهج راسااانل   ال   ااا و  خاااالل ااا   االكااان   ي

رال  ااااانر  ال   اااااي  اااااع الجن  ااااان  ال نل  اااااق ال  ق  اااااق 
 .ر نظ ن  ال رنسكر

ال راصاااال  ااااع تسااااو  اااا ن  الجاااار    اااا  اجاااال حاااا   -2
الاااااار ار  فااااااي  ح  اااااا    اااااان  ر اال   اااااان  ال را ج ااااااق 

 ل ك  ن  االنسنن ق.

 
 االكن   ي اال   ن   و الحصرل      لن   
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  من حيث    : األوليةالدراسة  -الطلبة  –ثالثا 

  :بالنسبة لخطة القبول –أعداد الطلبة المقبولين  -1

  34= األولىالمرحلة 

 : متغيرة سنويا بحسب خطة المرجعيات االعلى.القبول معدالت -2

 معمول بهنظام العبور:  -3

 دال يوجالدور الثالث:  -4

 .والعودة الى النظام السنويتم الغائه نظام المقررات:  -5

 التحليل الرباعي

 نقاط الضعف نقاط القوة

 األتساانو اا و ت اارل الط  ااق  رك  اان  ااو  اا و  اار   لو   اا   -1
 .ال    ق حس    ن لق ال  ن  ق ر ترار لجنق ال قن  ق

 اااارفر  ر اااا ر  اكاااان       ل  ن  ااااق الط  ااااق اكن    اااان   -2
 ..رن س ن راج  ن  ن

  ر اااف الط  اااق  ااانل قررا  ال راسااا ق رسااان ن  الااا راو  -3
 . ن  ال  ن ر 

 . حن را   قنف ق راج  ن  ق     الط  قالقنء  -4
 .ال اخ  ق األتسنورجر    -5
رجاااار   ك  ااااق     ااااق  اااارفر ل ط  ااااق  صاااان ر     ااااق   -6

  ااو   اا   الخ   ااق ال    ااق ل طنلاا  ر ساان   ه فااي فلااو 
 االج  ن     ر ن ه.

رال ااااا     ااااا الءو نااااانتت ال  قااااا       ااااا  القساااااو   ااااان  -7
 ال  نلي في القن ق  ع االس نذ.

 ال    ق حس  الرب ق األتسنو  و ت رل الط  ق في  -1
 .ال ظ و إجراءا   و رجر       ن   -2
 .ل ط   األن رن   و  رفر   -3
راأل ااااان  رالقن ااااان  الن رذج اااااق  ااااا و  ااااارفر السااااانل ق  -4

ل ح ااانظ  األرل اااقال    اااق  القن ااان فاااي  ررسااانئل الراحاااق
 .    صحق الط  ق

  .ل ط  ق اإلنك    ق رال ر  قف  س ر  ال غق    -5

ال ن ااان  ار ل اااراء  الاااال و ااا و  ااارفر الااا  و ال ااان    -6
 الال  اااااق السااااا ررا  الذك اااااق فاااااي تن ااااان  ال راسااااان 

ل طااار ر راسااا ح ا   جااانر  ج  ااا    طااار ر ال ساااا ر  
 رالخ ر  ال    ق ل ط  ق

 األكاااان   ي لإلر اااان رجاااار   رناااان ج الك ررنااااي   اااا و -7
ل ساااااج ل    ر ااااان   ااااا  سااااا ر  الطنلااااا  رن ااااانطن ه 

 راالج  ن ي األكن   ير س را  

 التهديدات الفرص

 إل نحااااااقال راساااااان  ال   نسال نجساااااا  ر  حنرلااااااق فاااااا    -1
 راساااااان لو ال   اااااان  اخاااااال  إلك اااااانلال رصااااااق ل ط  ااااااق 

 .ال راق
رجاااار  ه ئااااق   ر ساااا ق     ااااق ر ر ر ااااق   خصصاااان    -2

ف ااااال  اااا  . ت قااااق ل ساااان    الط  ااااق اكن    اااان ر ر ر اااان

 ال خصصن  االخر  ال سنن   رالقر  ق.

 األرل اااااقفااااارر ا ااااا ا   ااااا  الط  اااااق فاااااي ال راسااااان   -1
 خنر  الخطق ال قرر  ل قسو 

 ااااااا و رجااااااار   رنااااااان ج ار  ل اااااااق ل  ن  اااااااق الط  اااااااق  -2
 .ال  خرج   في ال ؤسسن  ال ي     ر  ف لن

ل ط  ااااااق  األن رناااااا  اااااارف ر خ  ااااااق ال اااااا كق ال رل ااااااق   -3
 ل  راصل ال   ي 

 ر ن ااااااااا ق ران  اااااااااق ر ال ااااااااا  ااااااااارف ر سااااااااانحن   -4
رحساااااااا  رب ااااااااق الطنلااااااااا  اج  ن  ااااااااق ر رف ل اااااااااق 

  اخل الك  ق ل ط  ق
 خصصااااا ق ر   ااااان   راسااااا ق    ااااانال رجااااار   ااااا و  -5

 ال نجس  ر رال ك ررا   إلك نلخنر  ال راق 
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 : الدراسات العليا
 .دراسات علياال تتوفر حاليا في القسم  -

 

 التحليل الرباعي

 نقاط الضعف نقاط القوة
القساااو ال   ااااي رجااار  الرب اااق رالط ااا   قاااا و  ااا   -1

الااا  الااار ار  ل ااا   ال راسااان  ال   ااان فاااي تساااو   اااو 
 االج  ن .

 ااارفر ال ااا   الكااانفي  ااا  ا  ااانء الل ئاااق ال  ر سااا ق  -2
  ال ؤه    ل ن  ذ ال را ج ال  ر س ق رال ح  ق

الل ئااااااااق  أل  اااااااانءرجاااااااار    نناااااااان  احصاااااااانئ ق  -3

  .ال  ر س ق
رجااار  خطاااق ل ر  اااع الط  اااق   ااا  ا  ااانء ه ئاااق   -4

  االكن   ي ر ن اإلال  ر   لغرر 
الل ئاااق ال  ر سااا ق ال  ااانركق  أل  ااانء  ااا   القساااو  -5

 في القسو ار الك  ق راإل ار قفي ال جن  ال    ق 
  ااانركق ا  ااانء الل ئاااق ال  ر سااا ق فاااي ال ننت ااان   -6

  .رال ؤ  را  رالن را   اخل رخنر  ال راق
اتن اااق الااارر  رالنااا را  ل كااان ر ال  ر ساااي ف اااال  -7

 االخر .   كرا ر ال ؤسسن  

 ااا و اجااان     ااار ا  ااانء الل ئاااق ال  ر سااا ق ال غاااق  -1
   اإلنك    ق

  ااااأ رر ك  ااااف   اااار ا  اااانء الل ئااااق ال  ر ساااا ق   -2
  .ا ار ق   ن   قل    كنهل ال  ر سي

ن اااار ال حاااار   ح اااان  الاااا  ف اااار  طر  ااااق  ساااا    -3
ال    ااااق  ال جااااال الاااا خو رال  كااااؤ الحنصاااال فااااي 

ال حااا  ال   اااي  إلنجااان ر ااا و  ااارفر الااا  و ال ااان   
  صرر    كن  ق ذر  ن  ق ات صن  ق ل  ج  ع

رجااار   حااار   ط  ق اااق  سااا    ااا و ار  فن   اااق  ااا و -4
ان ااااا او ال  ااااانر  ال   اااااي  ااااا   ر ارا  الحكر اااااق 
ال رات ااااق رر ار  ال   اااا و ال اااانلي لاااا  ر ال  اااانكل 

رحااال هاااذ  ال  ااانكل خ  اااق لصااانل   و اااراجللال اااي 

 .ال نو
راساااان  ال   اااان  ااااأخر اجااااراءا  الاااار ار  ل اااا   ال  -5

 في القسو.

 التهديدات الفرص

ؤ  را  رالناااااا را  ال ااااااي   قاااااا  فااااااي  اخاااااال ال اااااا -1
 رخنر  ال راق 

رجاااااار  جاااااارائ      ااااااق   اااااا   ساااااا ر  الك  ااااااق  -2
 .رالجن  ق رالر ار 

  ااارفر ل ط  اااق رال ااانح   رجااار   ك  اااق فاااي الك  اااق   -3
 اااارا    اااااو   اااا  الك ااااا  الح   ااااق فاااااي  االطااااال 

 االج  ن  ال خ   ق.

 اااااااااارف ر  ررا    ر   ااااااااااق ل كاااااااااان ر ال  ر سااااااااااي   -1
  اااااا   لالطااااااال خاااااانر  ال ااااااراق   اااااا  الاااااا ك ررا  

رل ن  ااااق    ااااو االج  اااان احاااا   ال  اااارو فااااي  جاااانل 

 .لق را  ال لن ق

ف ر   ااااااو  اااااانلي ج اااااا  لغاااااارر انجاااااان   حاااااا   اااااار -2
 .   ي رص    ن ر في سكر ن  ركنلر    

فااااااااي  كن اااااااا   اإلن رناااااااا رجاااااااار   اااااااا كق  اااااااا و  -3
 .ا  نء الل ئق ال  ر س ق
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 : من حيثالدراسية  املناهج –رابعا

  :مدى نسبة التحديث بالمواد الدراسية بما يواكب التطور العلمي وسوق العمل   -1

ميين قبييل  األوليييةفييي كييل سيينة تحييدف او تضيياا نسييبة ميين التحييديث فييي تييدريس المييواد الدراسييية 

 .التدريسيين المكلفين بما يتناسب مع سوق العمل والتطور العلمي

 :المراحل ولمعظمفي المناهج الدراسية  اإلنكليزيةاللغتين العربية واعتماد  -2

 للمراحل كافة فضال عن العربية . اإلنكليزيةفي الوقت الحالي تدرس مادة اللغة  

  :على مناهج دراسية ذات طبعة حديثة االعتماد -3

ا اال ان ات قديميية نسييبيمنيياهج دراسييية ذات طبعيي تمييادالعان تييوفر الييدعم المييالي يكييون ضييروريا 

التيالي نحتياا اليى والكتيب المنهجيية القديمية مسيتهلكة وبالتحديثات تتم من خالل اضافات االساتذة 

 .لغرض توفير مناهج حديثة دعم مالي سنويا

 : إلى نسبة أعداد الطالب (مجانية التعليم )توفر أعداد كتب المواد الدراسية في  -4

 اعداد الطلبة المقبولين  تناقصمع  تناسباعداد كتب المواد الدراسية  

 اتحاسيبالعليوم فيي من قبيل كيادر تدريسيي متخصيص ( العملي –النظري )تدريس مادة الحاسوب  -5

  :على مناهج دراسية حديثة بما يواكب التطور العلمي وباالعتماد

اال انيه ال يواكيب التطيور  عليم االجتمياعوالثانيية فيي قسيم  ىاألوليتدرس مادة الحاسوب للمرحلتين 

 التطور العلميااللكتروني الحاصل في هذا المجال و

 :توفير مختبرات الحاسوب ذات سعة وتقنية حديثية وأعيداد أجهيزة حاسيوب تناسيب أعيداد الطلبية -6

 المناسبة والجديدة مقارنة بعدد الطلبة المقبولين سنوياواسيب توفير مختبرات الح

عض المواد الدراسيية بميا يفييد الطاليب فيي على التدريس( العملي + النظري) ب باالعتمادالتركيز )  -7

 :سوق العمل بعد التخرا

علم االجتماع يكون المجتمع عادة هو مختبر التجربة للطالب اال ان المختبرات التخصصية في قسم 

مييواد  فييي هييذا المجييال ميين الصييعب توفيرهييا للكلييف والجهييود العالييية التييي تحتاجهييا لييذا فييان ا لييب

اال انيه لييس بمسييتوى .مييع سيوق العميل بعيد التخيراحالييا تناسيب تيدرس نظيري بميا ي االختصياص

 الطموح.

  :اعتماد المقررات الدراسية بدل النظام السنوي  -8

بعد اجتماع اللجان القطاعية الخاصة بأقسيام عليم االجتمياع فيي العيراق وتيم اعتمياده  نظام سنويال

 المقررات.كما تم الغاء النظام الفصلي ونظام  كنظام تعليمي في البلد
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 قسم علم االجتماعشروط احلصول على شهادة البكالوريوس يف 

 العملي النظري درجة السعي السنوي ت

 5 15 درجة امتحان الفصل االول 1

 5 15 درجة امتحان الفصل الثاني 2

 11 31 المجموع الكلي للفصلين االول والثاني 3

 61 درجة االختبار النهائي 4

 51 الصغرىدرجة النجاح  5

 2020-2019التقويم اجلامعي الدراسي 

 المدة ت
 النهاية البداية

 عدد االسابيع
 التاريخ اليوم التاريخ اليوم

 2020\7\16 الخميس 2020\5\2 االحد الثاني )الصفوا االلكترونية(الفصل الدراسي  1
 

 المتحان الفصل الدراسي الثانياسبوع للطالب أل راض المراجعة في الصفوا االلكترونية والتهيئة  2

3 
االمتحانات النهائية للدور االول للفصل الدراسي 

 الثاني )الكترونيا(
 2020\8\13 الخميس 2020\7\26 االحد

 

 2020\8\20 الخميس 2020\8\16 االحد اعالن النتائج النهائية للفصل الدراسي الثاني 4
 

 الصفوا االلكترونية والتهيئة المتحان الفصل الدراسي االولاسبوع استراحة للطالب أل راض المراجعة في  5

6 
مراجعة الفصل الدراسي االول عبر الصف 

 االلكتروني لمدة اسبوع
 2020\9\13 االحد 2020\8\30 االحد

 

7 
االمتحانات النهائية للدور االول للفصل الدراسي 

 االول )الكترونا( للمراحل كافة
 2020\10\8 الخميس 2020\9\14 االثنين

 

 2020\10\15 الخميس 2020\10\25 االحد اعالن النتائج النهائية للفصل الدراسي االول 8
 

 استراحة للطالب أل راض المراجعة والتهيئة المتحان الدور الثاني 9

10 
االمتحانات النهائية للدور الثاني للفصلين االول 

 والثاني )الكترونيا( للمراحل كافة
  2020\11\12 الخميس 2020\10\25 االحد

  2020\11\19 الخميس 2020\11\15 االحد اعالن النتائج النهائية للدور الثاني 11
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 التحليل الرباعي

 نقاط الضعف نقاط القوة

رجااار    ئاااق رظاااررف  سااا   ل ق ااا و   اء الطنلااا    ااان   -1
  .ال    ق ال      ق قفن           

فااااااي ال را  اااااا   اال  حنناااااان  اااااا  جاااااا ارل  اال اااااال   -2
  .ال ننس ق

لق ااان   سااا ر   لااانرا   االخ  نرا )األسااائ ق  صااا  و   -3
  .الط  ق ر  نرفلو ال    ق؟

 اااع ا  ااانء  اال  حننااان  ااا و  ننت اااق  ؤ ااارا  ن ااانئج   -4
  ه ئق ال  ر   في اج  ن   خصت  اخل القسو

ر ق ااال  االخ  ااانرا  ط اااع الط  اااق   ااا   سااا ر ن لو فاااي   -5
  .    ظ و

ا  ااااانء الل ئاااااق ال  ر سااااا ق  ااااا   ا اءاجاااااراء  ق ااااا و   -6
  . نظرر الط  ق ر    نظرر رئنسق القسو

 .ال قر و الذا ي ل قسو  أجراءت نو لجنق الجر     -7

   و  قر و اس ن  رسر  الط  ق   -1
ات صاااانر  ساااانل   ال ق اااا و ال    ااااق ل طنلاااا    اااا   اااا     -2

اخ  اااانر نلاااانئي فااااي   ظااااو ) االخ  اااانرا  حاااا ر   اااا  
 ااااع ا جاااان    ظ ااااه لق اااان  تاااا را    الك  اااان  النظر ااااق

 ر  اخ  اااانر تاااا ر  الطنلاااا    اااا   راالساااا رجن الح ااااظ 
  .راال  كنر راإل  ا رال ح  ل  االس ن ن 

ا  اااااانء الل ئااااااق  أل اء اااااا و  ننت ااااااق  ق اااااا و الط  ااااااق   -3
  .ال  ر س ق

 ءأل  ااان ااا و اجاااراء  قااار و  سااا ر  الر ااان الااارظ  ي   -4
 ه ئق ال  ر   

ل راساااا ق  اخاااال  اااا و رجاااار   قاااار و  رر  ل  ناااانهج ا  -5
 القسو

  االخ  نرا  رتف ال راو ل    اسن  ع لغرر اجراء   -6
اجااااراءا   صااااح ح ق فااااي  اااارء  راج ااااق  ال  رجاااا   -7

 الن نئج
 التهديدات الفرص

 رجر  ال قر و الذا ي ل  ؤسسق   -1
ا  ااانء الل ئاااق ال  ر سااا ق   ااا   ااا   أل اءرجااار   قااار و   -2

رال قااااار و فاااااي ر ار  ال   ااااا و  األ ااااارافت ااااال جلااااان  
 .ال نلي رال ح  ال   ي

فاااااااي  اآل ا رجااااااار  اتسااااااانو  نااااااانظر  فاااااااي ك  ااااااان    -3
  لااااو  األ اءالجن  اااان  ال رات ااااق   كاااا  فحاااات جاااار   

 .ال حر  رال راسن  ...الخ اال  حنن ق األسئ قر نلن 

النلاااااانئي  لال  حاااااان رجاااااار  ا  حاااااان  الاااااا رر ال نلاااااا   -1
  ااااارائ ق لاااا    باااااب   ااااان  الجااااار   ران ااااان  خ طااااان  

 ت   ؤ   ال    هرر ال    و ال نلي
  أ  اااااااااااقانقطااااااااااان  ال  ااااااااااانر الكلر ااااااااااانئي ا نااااااااااانء   -2

رال ااااار ر الن سااااااي  االر  ااااان   ااااان  رلااااا   االخ  ااااانرا 
 ل   الط  ق

 ااااا و رجااااار    اااااان  ر  نل  اااااق ل قنرناااااق اخ  اااااانر ا    -3
 رن نئج الط  ق   لن 

 اااااااا و رجاااااااار  ال ااااااااق ل قاااااااار و الخاااااااار ج   ر اااااااا    -4
 ال  ل  جنال نجنحلو في 

  قر و ا اء ا  نء الل ئق ال  ر س ق  ا ال -5

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 من حيث : اخلدمية املستلزمات –خامسا 

تيوفر الميراوح  –المقاعيد الدراسيية  – اإلضياءة –النظافية )للتيدريس مالئمتهاالقاعات الدراسية ومدى  -1

 (:........الــــخ -ابواب القاعات الدراسية  –النوافذ والستائر  – الهوائية والمكيفات الهوائية

شيو قديمية لعيرض جهياز داتاتوجد في كل قاعية  األوليةقاعات لتدريس  5 علم االجتماعتخصص لقسم  -

 .المادة العلمية

 رالنوافيذ الحديديية التيي ال تيوففضيال عين تعطيل ا لبهيا وقيدمها كيذل   ال تتوفر اجهزة التكييف الكافية  -

 .عزل مثالي

 .في القسم للتدريسيين اإلنترنيتتوفر خدمة ال ت  -

 والمقاعيد الدراسيية والميراوح الهوائيية والمكيفيات الهوائيية نوعيا ميا, واإلضياءة نسيبياوفر النظافة تت -

 . دراسيالجو البما يتناسب مع   ير مالئمةالستائر وابواب القاعات الدراسية ال تتوفر و نوعا ما

 –حداثية االثياف  -المكيفيات الهوائيية -اإلضياءة  -مكاتب اعضاء هيئة التدريس من حيث توفر )النظافية -2

 شبكات االنترنيت(: -اجهزة الكومبيوتر

 األرضييلسيجاد االى تبيديل متوفرة كما تحتاا القاعات الدراسية ومكاتب القسم  را التدريسيين  ير  -

 سيينالتدري ةونظافة  رف مالئمفهو قديم جدا ومترب دائما وبالتالي يحتاا الى تغيير بسجاد جديد 

او ضيوء واحيد وهيو  يير كيافي لجعيل الغرفية  أضياءهكافيية حييث يتيوفر فقي   أضياءهتحتاا الى توفير  -

 .مضاءة بشكل كامل

 عف التبريدضو لالستهالكالمكيفات الهوائية تحتاا الى صيانه سنوية وبعضها يحتاا الى تبديل  -

 ا لييبالتدريسيييين قديميية وزيييادة عييدد التدريسييين فييي الغرفيية حيييث  ةالمكاتييب الموجييودة فييي  رفيي  -

تدريسيين في  رفة واحدة تجعل صيعوبة التحيرك وعيدم تيوفر مكيان للطلبية او الضييوا فيي مناقشية ال

 .المواضيع مع التدريسيين

فيي  يرفهم لكيون الحاسيبات الميزودون بهيا مسيبقا  حواسيبهم الشخصيةعظم التدريسيين يستخدمون م -

 .يمتلكون حاسبات الومستهلكة والتدريسيون الجدد  قديمة

 :توفر المياه –النظافة  –العدد  من حيث (الحمامات)دورات المياه  -3

للطلبية حييث تحتياا اليى ادامية ونظافية  2وعيدد  للتدريسييين ال تعميل 1توفر دورات مياه عدد  -4

 .مستمرة لتزايد عدد الطلبة

 :توفر برادات المياه الصالحة للشرب -5

 .تتوفر في القسم برادات المياه الصالحة للشرب لعدم توفر دعم مالي مخصص لها ال 
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 التحليل الرباعي

 نقاط الضعف نقاط القوة

 لألرل ق الال  ق رفر القن ن   -1
 . رفر حنس ق ل  ظو ال  ر س    -2

 ان  نر ال    و االلك ررني في الجن  ق رالقسو. -3
 

  األجل    و رجر  ترا    ننس ق لح ن ق   -1
 األجلااا   ااا و اخاااذ اراء الل ئاااق ال  ر سااا ق  نااا   اااراء  -2

 ال    ق
  .األجل    و رجر  خطق لص ننق  -3

 القن اااان  ال راساااا قفااااي  راأل اااان  السااااال ق اااا و  اااارفر  -4
ل ح ااااانظ   ااااا  الصاااااحق ل طنلااااا   األرل اااااقل  راسااااان  

 .رال  ر سي

 التهديدات الفرص

 . رفر اجل   ك   ر ر ح   ق ل   ر س     -1

 .األن رن  رفر خ  ق ال  كق ال رل ق  -2

 ااارفر الك ااا  رال صااان ر ال اااي  ح نجلااان الطنلااا  ا نااانء  -3
 .االخ صنصن ال راسق لكنفق 

ا كنناان  ح   ااق  اا  اجاال  رساا ع   اارر ااراء  جلاا    -4
 .ال   ي في القسو ال رر

ال اااااااانو كنفااااااااق ا  اااااااانء الل ئااااااااق ال  ر ساااااااا ق  اااااااا و  -1
 الس رر  ال  ن   ق   نس خ او

فااااااااي كنفااااااااق القن اااااااان      اااااااال اجلاااااااا   ال اااااااارر  -2
 .رال خ  را 

ان اااااانء ان رن اااااا  خاااااانت  اااااا حكو  ااااااه  اخاااااال  اااااا و  -3
 .القسو
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 التقييم الذاتي حلالة القسم العامة

 التحليل الرباعي

 نقاط الضعف نقاط القوة

 

رجااار    ئاااق رظاااررف  سااا   ل ق ااا و   اء الطنلااا    ااان  -1
  .ال    ق ال      ق قفن           

فااااااي ال را  اااااا   اال  حنناااااان  اااااا  جاااااا ارل  اال اااااال   -2
  .ال ننس ق

لق ااان   سااا ر   لااانرا   االخ  نرا )األسااائ ق  صااا  و   -3
 .الط  ق ر  نرفلو ال    ق؟

 اااع ا  ااانء  اال  حننااان  ااا و  ننت اااق  ؤ ااارا  ن ااانئج  -4
  ه ئق ال  ر   في اج  ن   خصت  اخل القسو

ر ق ااال  االخ  ااانرا  ط اااع الط  اااق   ااا   سااا ر ن لو فاااي  -5
 .    ظ و

ا  اااااانء الل ئااااااق ال  ر ساااااا ق  اااااا   ا اء اجااااااراء  ق اااااا و -6
  نظرر الط  ق ر    نظرر رئنسق القسو

 .ال قر و الذا ي ل قسو  أجراءت نو لجنق الجر    -7

 

   و  قر و اس ن  رسر  الط  ق  -1
ات صنر  سانل   ال ق ا و ال    اق ل طنلا    ا   ا    حا ر   -2

  اخ  نر نلنئي في   ظو الك  ن  النظر ق) االخ  نرا    
 ر   راالسا رجن   ظ اه لق ان  تا را  الح اظ  ع ا جن  

 راإل اا ا رال ح  اال  االساا ن ن اخ  اانر تاا ر  الطنلاا    اا  
 راال  كنر

  .ا  نء الل ئق ال  ر س ق أل اء  و  ننت ق  ق  و الط  ق   -3

ه ئاق  أل  انء  و اجراء  قر و  سا ر  الر ان الارظ  ي  -4
 ال  ر   

 القسو  و رجر   قر و  رر  ل  ننهج ال راس ق  اخل  -5
لغاااارر اجااااراء  را اااالر  رتااااف الاااا راو ل اااا   اساااان  ع -6

  االخ  نرا 
  .اجراءا   صح ح ق في  رء  راج ق الن نئج ال  رج   -7
 األرلفااي ال صاال  رب اار الرساا  ق ك اار  ال طاال الرساا  ق -8

 . خ ر     س ر  ال    و رال  ر   رك نء  ال ننهج
  

 التهديدات الفرص

 رجر  ال قر و الذا ي ل  ؤسسق  -1
ا  ااانء الل ئاااق ال  ر سااا ق  ل اااأ  ااا   أل اءرجااار   قااار و   -2

رال قااااار و فاااااي ر ار  ال   ااااا و  األ ااااارافت ااااال جلااااان  
  .ال نلي رال ح  ال   ي

رجاار  اتساانو  ناانظر  فااي ك  اان  ال ر  ااق فااي الجن  اان   -3
  لاااااو ر نلااااان  األ اءال رات اااااق   كااااا  فحااااات جااااار   

 .ال حر  رال راسن  ...الخر اال  حنن ق األسئ ق

النلاااااانئي  لال  حااااان رجااااار   ا  حاااااان  الااااا رر ال نلاااااا   -1
لاااا    باااااب   ااااان  الجااااار   ران ااااان  خ طااااان    ااااارائ ق 

 ت   ؤ   ال    هرر ال    و ال نلي
 االخ  ااااانرا   أ  اااااقانقطااااان  ال  ااااانر الكلر ااااانئي ا نااااانء  -2

  .رال ر ر الن سي ل   الط  ق االر  ن   ن  رل  

 اااااا و رجاااااار    اااااان  ر  نل  ااااااق ل قنرنااااااق اخ  اااااانر ا   -3
 ج الط  ق   لن رن نئ

 اااااااا و رجاااااااار  ال ااااااااق ل قاااااااار و الخاااااااار ج   ر اااااااا    -4
 ال  ل  جنال نجنحلو في 

 . قر و ا اء ا  نء الل ئق ال  ر س ق ا ال  -5
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 2020-2019القسم العلمي يف التدريسينيكادر 

 اللقب العلمي التخصص الدقيق الدولة المانحة\الشهادة اسم التدريسي ت

 استاذ دكتور علم االجتماع رئيس القسم \العراق  \دكتوراه  وليد عبد جبر 1

 استاذ تاريخ الحضارات العراق \ماجستير ماجد مشير غائب 2

 استاذ مساعد دكتور انثروبولوجيا العراق \دكتوراه  جميل محسن منصور 3

 استاذ مساعد دكتور خدمة اجتماعية العراق \دكتوراه  نزار عبد السادة 4

 استاذ مساعد دكتور جغرافية البيئة والمناخ مقرر القسم \العراق \دكتوراه  محمد حميد عباس 5

 استاذ مساعد دكتور تاريخ حديث معاصر العراق \دكتوراه  زروقيجواد رضا  6

 مدرس دكتور ادب عبري العراق \دكتوراه  رعد حسن علي 7

 مدرس دكتور علم االجتماع الجنائي العراق \دكتوراه  احمد ياسين احمد 8

 مدرس دكتور خدمة اجتماعية العراق \دكتوراه  وصال علي محمد 9

 مدرس دكتور السياسة المالية والنقدية العراق \دكتوراه  حياة جمعة محمد 11

 مدرس دكتور جغرافية السكان العراق \دكتوراه  دينا يونس رجا 11

 مدرس دكتور جغرافية المدن العراق \دكتوراه  باسم كاظم عباس 12

 مدرس تاريخ قديم العراق \ماجستير عدي احمد عبد الرزاق 13

 مدرس علم االجتماع التربوي العراق \ماجستير رنا حكمت عباس 14

 مدرس مساعد   و االج  ن  ال  ني العراق \ماجستير هالة علي عباس 15

 مدرس مساعد   و االج  ن   العراق \ماجستير صابرين محمد رضيو 16

 مدرس جغرافيا بشرية دكتوراه امل عطيوي عباس  17

 استاذ مساعد انكليزي دكتوراه عباس سليم زيدان 18

 مدرس مساعد اجتماع ماجستير نورا نوري عبد عون  19
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 2020-2019 املؤلفةالبحوث العلمية والكتب 

 اخرى سكوباس تاريخ النشر جهة النشر عنوان البحث او الكتاب اسم التدريسي ت

 وليد عبد جبر ا.م.د. 1
Educational Process in 

Iraq: Course andOptions 
A social field study. 

International 
Journal of 

Psychosocial 
Rehabilitation 

2020  

 .وليد عبد جبر ا.م.د 2

Unemployment and 
Innovated Problems of 

Iraqi 
Youth Analytical-Field 

Study of Drugs. 

International 
Journal of 

Psychosocial 
Rehabilitation 

2020  

ا.د. جميل محسن  3
 منصور

البحث العلمي: اشكاليات النشر 

 واستراتيجيات المواجهة

مجلة الرك 
للفلسفة 
واللسانيات 
والعلوم 
 االجتماعية

2019 

  



ا.د. جميل محسن  4
 منصور

ي عادات 
 
ات االجتماعية ف التغير
مراسيم  -وتقاليد اهالي الكوت 

دراسة  -طقوس الموت انموذجا 
وبولوجية  انير

مجلة الرك 
للفلسفة 
واللسانيات 
والعلوم 
 االجتماعية

2019 

  



ا.د. جميل محسن  5
 منصور

Symbolic semantics in 
philosophy and 
anthropology 

International 
Journal of 

Psychosocial 
Rehabilitation 

2020 

  

 رعد حسن علي  6

الصراع بين اطفال فلسطين وبين 
اطفال اليهود المهاجرين في زمن 
الهجرة الثانية في قصة )علي( 

 ليوسف لوئيدور 

   2020 مجلة جامعة واسط 

 باسم كاظم عباس 7
توزيع جغرافي لقيم أنماط السكن 

 في مدينة الكوت
   2021 التربيةمجلة كلية 

 دينا يونس رجا  8
التباين المكاني لعمالة االطفال 

خطر يهدد االطفال ،تدني 
 المستوى االقتصادي لالسرة

مجلة بحوث كلية 
االداب  جامعة 

 المنوفية
2020 

  


 رنا حكمت عباس 9
فن إدارة الذكاء العاطفي رؤية 

 سوسيولوجية

األطروحة السنة 
الثالثة العدد 

 الخامس 
2019 
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 2121-2119كادر املوظفني يف القسم 

 من حيث:

  :خطة التحسين والتطوير: تم أعداد خطة لتحسين وتطوير ما يلي -1

 – .الضعف في صيانة مبنى القسم  -

 .كثرة عدد األجهزة العاطلة والقديمة في القسم -

 عدم توفر ارشادات الستخدام األجهزة المتوفرة -

 أعضاء لجان الجودةعدم وجود تدريب   -

عدددم وجددود تخطدديط مددالي  موازنددةا  لدددعم بددراما القسددم ومنهددا اقامددة الندددوات والمددؤتمرات وور   -

 العمل او المشاركة فيها وتركها الى تقديرات عمادة الكلية في حينها

 .عدم وجود بنى تحتية لألنشطة الرياضية واال صفية -

 .ال توجد بنى تحتية لصيانة األجهزة والمعدات -

 عداد الموظفين العاملين فعال:ا -2

 العمل الشهادة العنوان الوظيفي اسم الموظف ت

 ال يوجد أي موظف حاليا في القسم 

  

  :الحاجة من الموظفين من حيث الشهادة والتخصص -3

يتناسدب مدع احتياجدات القسدم وبالتدالي  والقليدل جددا   غيدر متدوفر وان وجدد فهدو ن كادر الموظفينا

 فالقسم يحتاج الى زيادة كادر موظفين يتناسب مع هيكلية القسم من الناحية التدريسيين والطلبة

 (:النظافة – اإلضاءة –اجهزة الحاسوب  –التدفئة  –التبريد -)األثافمكاتب الموظفين  مالئمةمدى  -4

  لقلة عمال النظافة "جدا ةغير مالئم

 

 التطويرية المخططة والمشترك فيها الموظف الدورات -5

 ت
اسم الموظف والعنوان 

 الوظيفي

عنوان الدورة 

 المشترك فيها
 التاريخ\المدة عنوان الدورة المخط  لالشتراك فيها

 ال يوجد 
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 2121-2119األولية أعداد الطلبة / الدراسة 

 المجموع الدراسة المسائية الدراسة الصباحية المراحل الدراسية ت

 26 دال يوج 26 االولى 1

 95 دال يوج 95 الثانية 2

 71 دال يوج 71 الثالثة 3

 85 دال يوج 85 الرابعة 4

 277 دال يوج 277 المجموع الكلي

 

 2020-2019بالدراسات العليا  املستمرونالتدريسية  اهليئةأعضاء 

 الشهادة اسم التدريسي ت
تاريخ الحصول 

 عليها
 الدولة المانحة

تاريخ 

التعيين 

في 

 الجامعة

 اللقب العلمي

تاريخ 

 الحصول عليه

 مدرس مساعد العراق  دكتوراه باسم كاظم عباس 1
 

 العراق  دكتوراه دينا يونس رجا 2
  مدرس مساعد

 العراق  دكتوراه حياة جمعة محمد 3
 

 مدرس مساعد

 العراق  دكتوراه رنا حكمت 4
 

 مدرس مساعد

 2020-2019األولية الدراسة  يفنسبة النجاح 

 الدراسة المسائية الدراسة الصباحية المراحل الدراسية ت

 دال يوج %95 االولى 1

 دال يوج %97 الثانية 2

 دال يوج %94 الثالثة 3

 دال يوج %93 الرابعة 4
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 2020-2019النشطة العلمية ا

 عنوان الحلقة النقاشية عنوان الندوة العلمية ت

 اجراءات الواجبات واالختبارات الدراسية للطالب عبر منصة كوكل كالسروم  1

 منصة كالسروم وخدمة كوكل ميت   2

3  
اجراءات االختبارات النهائية االلكترونية عبر تطبيق كوكل كالسروم لطلبة 

 الدراسات العليا

 

 2020-2019االنشطة الثقافية 

 السفرات العلمية والتاريخعناوين  عناوين المعارض والتاريخ ت
الشعرية( -الدينية-المسابقات )العلمية

 والتاريخ

  بسبب جائحة كوروناتوقفت   

    

    

    

 

 2020-2019االنشطة االنسانية 

 ت
 زيارة المستشفيات 

 تاريخ الزيارة

 زيارة دار االيتام والمسنين

 تاريخ الزيارة 

 المساهمة في الحشد الشعبي 

 تاريخ المساهمة

  بسبب جائحة كوروناتوقفت   
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 2020-2019املستلزمات اخلدمية 

 العدد المعلومات

 2 الغرف الخاصة ألعضاء الهيئة التدريسية

 4 الحاسبات المحمولة الخاصة بالتدريسيين

 2 الحاسبات المحمولة الخاصة بالعمل االداري

 دال يوج الحاسبات المحمولة الخاصة للبحث العلمي

 5 االوليةالقاعات الدراسية لطلبة المراحل 

 21 الحاسبات المحمولة المتوفرة لطلبة الدراسات االولية في مختبر الحاسوب

 دال يوج قاعات طلبة الدراسات العليا

 1 الحمامات الخاصة ألعضاء الهيئة التدريسية والكادر الوظيفي

 1 الحمامات الخاصة لطلبة الدراسات االولية

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 مصادقة رئيس قسم علم االجتماع                                                                           

 االستاذ الدكتور وليد عبد جبر الخفاجي                                                                              


