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 :واالطار العام الممدمة 

االداب فً جامعة بسمة علمٌة متمٌزة ضمن كلٌة م 2005ٌتمتع لسم الفلسفة ومنذ تاسٌسه     

واسط ، وبشكل عام فأن لسم الفلسفة ٌكرس كل امكانٌاته للحفاظ على أعلى مستوى علمً متمٌز 

، حٌث ٌموم المسم بتوفٌر برنامج دراسً وبحثً فً مجاالت الفلسفة المختلفة فً الدراستٌن 

ل عام ٌتم أنجاز االولٌة والعلٌا / الماجستٌر ، وهنان طموح لفتح دراسة الدكتوراه فٌه ، وفً ك

، او من خالل س بحوث التخرج فً مرحلة البكالورٌو العدٌد من البحوث العلمٌة فٌه من خالل

عدد من طلبة وفً كل عام ٌتخرج منالشة رسائل الماجستٌر لطلبة الدراسات العلٌا فٌه ، 

ع الدراسات االولٌة من خالل حصولهم على شهادة البكالورٌوس التً تؤلهم لخدمة المجتم

او من خالل تعٌنهم فً ، وممارسة اختصاصتهم فً التعٌن على وزارة التربٌة بصفة مدرس 

او من خالل دعم سوق العمل بالعمل الحر  ، مؤسسات الدولة المختلفة لمزاولة النشاط االداري

فً المطاع الخاص ، وفً مستوى الدراسات العلٌا ٌمنح المسم شهادة الماجستٌر للطالب الذي 

، لٌكون وٌحصل على لمب مدرس مساعد لدراسة لمدة سنتان لٌكون بدرجة باحث علمً ٌجتاز ا

فً  مؤهل الى البحث والتدرٌس فً مؤسسات التعلٌم العالً ، واٌضا لٌكمل مشواره العلمً

 الحصول على شهادة الدكتوراه 

فً مجال  فةتدرٌسٌاً فً االختصاصات المختل 11ٌضم اما الكادر التدرٌسً لمسم الفلسفة ف     

الفلسفة ، ومن حملة الدكتوراه اغلبهم ونسبة للٌلة من حملة الماجستٌر ، وكذلن فٌه الماب علمٌة 

ٌع مستمر فً تطوٌر نفسه ممن درجة استاذ واستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد ، والج

 .لدرجات العلمٌة االلماب وعلمٌاً للوصول الى أعلى 

الطلبة فً الدراسات االولٌة والعلٌا / الماجستٌر وٌطمح الى فتح ومستمر لسم الفلسفة فً لبول 

دراسة الدكتوراه فً الولت المادم ، ولد خرج المسم اعداد كبٌرة فً مرحلة البكالورٌوس ، 

 ولحد االن . 2017 -2016طالب ماجستٌر منذ العام الدراسً  30وكذلن خرج ما ٌمرب 

 

  : التنظٌم واالدارة 

سترتٌجً على مساعدة المؤسسات التعلٌمٌة لالستفادة من نواحً الموة ٌعمل التخطٌط اال

وتطٌرها وتنمٌتها ، والحد من من جوانب الضعف ، وٌوجه اصحاب المرار فً المؤسسة نحو 

اتخاذ لرارات صحٌحة تحدد المالمح المستمبلٌة للمؤسسة ، مما ٌسهل على على المؤسسات 

ة التطور ، وفً هذا االتجاه مستمر لسم الفلسفة فً مراجعة مواجهة التحدٌات ، ومواكبالتعلٌمٌة 

دورٌة لرؤٌته ورسالته واهدافه لغرض تحسٌن مخرجاته التعلٌمٌة وفماً للتطورات والتغٌرات 

 العلمٌة والعالمٌة ، وفً ضوء توجٌهات الكلٌة والجامعة والوزارة .

 

 



 

 رؤٌة ورسالة واهداف لسم الفلسفة :   

 : الرؤٌة .1

لسم الفلسفة الى بناء االنسان معرفٌاً وتوسٌع مداركة علمٌاً وجعله انسان واعً ٌطمح 

 ٌمتلن الثمافة والمعرفة لتطوٌر ذاته ومجتمعه .

 

 : الرسالة .2

اعداد خرٌجٌن ٌتمتعون بمستوى علمً رصٌن ، وخبرات معرفٌة واسعة تواكب 

مجتمع ، من خالل ت العمل المختلفة لخدمة الالتطور العلمً ، واالنخراط فً مجاال

 حصولهم على الشهادات العلمٌة التً تؤهلهم لذلن .

 

 : االهداف .3

رفد المجتمع ووزارة التعلٌم العالً ووزارة التربٌة بكوادر ادارٌة وبحثٌة فً مجال  .1

 العلوم االنسانٌة بصفة عامة والفلسفٌة بصورة خاصة.

اعتماد النظام الدراسً والمناهج الدراسٌة التً تحمك المستوى العلمً الرصٌن الذي  .2

فً مجال الدراسات االولٌة والعلٌا / تتمٌز به المؤسسات العلمٌة العالمٌة 

 .الماجستٌر

 االرتماء بمستوى الدراسات العلٌا فً المسم . .3

 اعتماد طرائك ووسائل ومصادر التعلٌم الحدٌثة . .4

العلمٌة مما  وأللمابدر التدرٌسً فً المسم للوصول الى أعلى الدرجات تطوٌر الكا .5

 ً  .ٌنعكس اٌجابٌاً على تطوٌر المسم علمٌا

انشاء مكتبة فلسفٌة ورلٌة والكترونٌة خاصة بالمسم لرفد االساتذة والطلبة معرفٌاً  .6

 وتطوٌر المسم علمٌاً .

االلسام الفلسفٌة لتبادل التواصل مع الجامعات العرالٌة والعربٌة والعالمٌة فً  .7

الخبرات العلمٌة وتطوٌر المسم علمٌاً ومعرفٌاً من خالل تتبع اهم التطورات العلمٌة 

 واالستفادة من خبرات اإلدارات واألساتذة بما ٌخدم المسم وٌطوره .

 

 التحلٌل الرباعً  

 نماط الموة 
 

 نماط الضعف

 
وضمن الرسالة معمولة ووالعٌة  .1

نٌاته ومنسجمة مع لدرات المسم وامكا
 رؤٌة واهداف الكلٌة .

 

 
الرسالة لابلة للتطوٌر وٌمكن تمدٌم  .1

 االفضل فً هذا المجال .
 

عدم وجود امكانٌة او طرٌمة للتحمك  .2



لابلة للمٌاس بحٌث ٌمكن بٌان التمدم  .2
 الحاصل بٌن عام دراسً واخر بعده .

 
 

تعبر الرسالة عن االتجاه العلمً العام  .3
 لمسم الفلسفة .

 
تتصف الرسالة بأنها واضحة ومحفزة  .4

لالبداع العلمً من لبل االساتذة 
 والطلبة .

 
 

تعتبر ممٌزة للرسالة خصوصٌة فهً  .5
 لمسم الفلسفة عن االلسام االخرى .

 
االهداف لابلة للتطوٌر والنضوج متى  .6

ما امتلن المسم امكانٌة تطٌره الى 
مستوى متمدم اكثر فً مجال العلم 

 والمعرفة واالدارة .
 

هنان مٌزة الهداف المسم وطموحاته  .7
اساتذة المسم بأنها من الممكن ان تحفز 

المتمٌزوالوصول الى الى االداء 
االهداف بصورة افضل وبألصر 
الطرق من خالل التمٌز العلمً 

 والمعرفً .
 
 
 
 

من امكانات الخرٌجٌن ومعرفة 
كفاءتهم فً العمل فً المؤسسات 

 الحكومٌة .
 
 

 التهدٌدات          الفرص              

 
ورسالته ان التعرٌف بمسم الفلسفة  .1

ورؤٌته واهدافة متاح فً جمٌع 
مجاالت المعرفة من خالل وزارة 

التعلٌم العالً بوصفه جزء منها 
ذلن فً االلسام المناظرة له فً وك

الجامعات العرالٌة والعربٌة والعالمٌة 
 ، وهذا كله ٌمنح فرصة للجمٌع

للتعاون معه من خالل الدراسات 
 والبحوث والخبرات العلمٌة .

 

 
كثرة اعداد الممبولٌن من الطلبة فً  .1

لسم الفلسفة ٌعتبر عائك لتمدم المسم 
معرفٌاً وعلمٌاً النه لسم ٌبحث عن 

 النوع ولٌس الكم .
 
 

اٌام الدوام بسبب كثرة العطل  للة .2
 الرسمٌة وغٌر الرسمٌة .

 
 



انعماد المؤتمرات والندوات وورش  .2
العمل الحضورٌة وااللكترونٌة فً 

الجامعات العرالٌة والعربٌة والعالمٌة 
فرصة كبٌرة لتطوٌر الباحثٌن 

إلمكانٌاتهم ، والتواصل العلمً مع 
االخرٌن وتطوٌر لابلٌتهم العلمٌة 

واالستفادة من خبرات علمٌة مختلفة 
ومتمٌزة فً مجال اختصاصاتهم 

 المعرفٌة الدلٌمة .
 

االعتماد على مبدأ الجودة فً فً  .3
االداء الجامعً مما ٌعزز من تطوٌر 

 المسم وتنمٌة لدراته .
 

مراجعة رسالة المسم ورؤٌته واهدافه  .4
 ً  كلما سنحت الفرصة لتمدمه علمٌا

 ً حاجة  ، وبما ٌنسجم مع ومعرفٌا
 المجتمع ورؤٌة الكلٌة والجامعة .

 
التعاون والتواصل مع الجهات ذات  .5

العاللة فً استٌعاب مخرجات المسم 
 الحكومٌة وغٌر الحكومٌة .

 
 
 

الدراسة االلكترونٌة وبعد الطالب عن  .3
الماعات الدراسٌة وعدم تواصله مع 
االساتذة كل ذلن جعل الوصول الى 

 ً  . اهداف المسم العلمٌة ضعٌفا
 
 

ضعف الطلبة فً مجال التعلٌم  .4
 ألبسطااللكترونً وعدم معرفتهم 

وبة فً التواصل جعلت صع إمكانٌته
 العلمً معه .

 
 

الغش االلكترونً وتعدد طرق  .5
التواصل االجتماعً له دور كبٌر فً 

 ضعف التمدم العلمً .
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 علم النفس         م.م  حسٌن دمحم كرٌم  .9

 

 لجان المسم :ثالثاً : 

 اللجنة العلمٌة . .0

 اللجنة االمتحانٌة للدراسة االولٌة . .9

 اللجنة االمتحانٌة للدراسات العلٌا . .3

 اللجنة التدلٌمٌة . .4
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 الكوادر التدرٌسٌة فً مجال التدرٌس والبحث العلمً :خبرة  .3

   9191 -9109خالل عام بحوث  7تم نشر 

 

 اخاللٌات الكوادر التدرٌسٌة :  .4

 

 التأكٌد على التعامل االكادٌمً واالداري مع الطلبة بشكل الئك . .0

والتوجٌهات التأكٌد على االبعاد االخاللٌة  للطالب الجامعً من خالل المحاضرات  .9

 التربوٌة .

 االمانة العلمٌة فً البحث العلمً لالستاذ والطالب . .3

التعامل الرالً واالنسانً مع الطلبة واولٌاء امورهم بما ٌعكس اخاللٌات الحرم  .4

 الجامعً .

التزام التدرٌسً بساعات التدرٌس وكذلن ساعات البحث العلمً فً المكتبة الغراض  .5

 .تطوٌر نفسه والطلبة علمٌاً 

 متابعة االشراف التربوي والعلمً ومتابعة الطلبة بأستمرار . .6

 

 التحلٌل الرباعً 

 نماط الضعف          نماط الموة          

 
التأكٌد على التعامل االكادٌمً  .0

 واالداري مع الطلبة بشكل الئك .
التأكٌد على االبعاد االخاللٌة  للطالب  .9

الجامعً من خالل المحاضرات 
 التربوٌة .والتوجٌهات 

 عدم الحصول على شهادة الجودة . .0
 

 
 للة الكادر التدرٌسً المتخصص . .9

 
عدم وجود احصائٌة دلٌمة  .3



االمانة العلمٌة فً البحث العلمً  .3
 لالستاذ والطالب .

التعامل الرالً واالنسانً مع الطلبة  .4
واولٌاء امورهم بما ٌعكس اخاللٌات 

 الحرم الجامعً .
التزام التدرٌسً بساعات التدرٌس  .5

وكذلن ساعات البحث العلمً فً 
المكتبة الغراض تطوٌر نفسه 

 والطلبة علمٌاً .
شراف التربوي والعلمً متابعة اال .6

 ومتابعة الطلبة بأستمرار .
 
 

بالمتعٌنٌن فً دوائر الدولة وخدمة 
 المجتمع .

 
 

 
 

 

 
 

 التهدٌدات          الفرص           

لالستاذ االلتزام االخاللً اوالمهنً  .0
 والطالب .

 
وجود الموانٌن الجامعٌة التً تحد  .9

 من البعد عن االلتزام االخاللً .
 

 
فرص تعٌن طلبة المسم الخرٌجٌن  .3

فً المؤسسات الحكومٌة فً 
وزارتً التعلٌم والتربٌة وكذلن 

الباحث االجتماعً فً وزارة العمل 
. 

ممكن اكمال الطالب دراساته العلٌا  .4
الى صفة وتنمٌة لدراته ووصوله 

 الباحث العلمً بعد اكمالها .
 

وجود لجنة االرشاد التربوي فً  .5
 المسم .

 
 

 
للة تعٌن الطلبة خرٌجً الفلسفة  .0

 او انعدامها 
. 

ال ٌوجد ممٌاس لبٌان التزام  .9
التدرٌسً والطالب التربوي 

 واالخاللً .
 

عدم صرف اجور المحاضرٌن  .3
الخارجٌن ادى الى عدم البالهم 

 الفلسفة .للعمل فً لسم 
 

 
 

 

 

 



 

 هٌكلٌة لسم الفلسفة :

 

 مكتب رئٌس لسم الفلسفة 

 

 مكتب ممرر لسم الفلسفة 

 

 تدرٌسً لسم الفلسفة 

 

 سكرتارٌة لسم الفلسفة 

 

 الموظفون      

 

 لجان المسم العلمٌة واالدارٌة 

 

 مخزن الكتب المجانٌة

 

 الخدمات   

 

 الحصول على شهادة االعتماد االكادٌمً : 

 حالٌاً ال توجد 

 

 التحلٌل الرباعً 

 نماط الضعف           نماط الموة              



ٌوجد منهج متكامل للدراستٌن  .0
 االولٌة والعلٌا .

ٌوجد كادر تدرٌسً مناسب  .9
 للدراستٌن االولٌة والعلٌا .

اعداد الطلبة فً الدراستٌن  .3
والعلٌا جٌد ومالئم مع االولٌة 

 المنهج العلمً وسٌاسة المسم .
 

 عدم امتالن شهادة االعتماد االكادٌمً 

 التهدٌدات           الفرص   

استمرار المحاولة فً  .0
الحصول على شهادة 

االعتماد االكادٌمً من خالل 
تطوٌر المناهج واسالٌب 

التعلٌم والتعاون العلمً مع 
ة ومنظمالجامعات العالمٌة 

 الٌونسكو .
التواصل مع لسم ضمان  .9

الجودة فً الكلٌة من اجل 
حث الوزارة فً تحدٌد 

معاٌٌر االعتماد البرامجٌة 
 للكلٌات االنسانٌة 

 

كثرة الطلبة فً المبول المركزي  .0
. 

عدم وجود طرٌمة لمتابعة  .9
الطلبة الخرٌجٌن فً 

 المؤسسات التً ٌعملون فٌها .
 

 
 

 الدراسات العلٌا :

 طالب09عددهم  كان  9191 -9109طلبة الماجستٌر  فً العام الدراسً لبول 

  9191 -9109كادر التدرٌس فً الدراسات العلٌا لمسم الفلسفة / الماجستٌر  

 التخرص المرتبة العممية  االسػ               ت

 الفمدفة اليؽنانية أستاذ  ا. د. حامد حمزة حمد  1

 الفمدفة المعاصرة استاذ مداعد عبداليادي عبدهللاا . م .د. عبدهللا  2



 الفمدفة االسالمية استاذ مداعد ا . م .د. ابراهيػ مؽحان تايو 3

 فمدفة الديؼ استاذ مداعد ا . م .د. فالح عبدالزىرة الزم 4

 الفمدفة الحديثة استاذ مداعد ا . م .د. باقر ابراهيػ حديؼ  5

 فكر عربي معاصر استاذ مداعد ا . م .د. ميثػ دمحم يدر 6

 فمدفة االخالق استاذ مداعد ا . م .د. قاسػ صاحب عبدالحديؼ 7

 ترؽف اسالمي استاذ مداعد ا . م .د. اياد مطمغ كطان 8

 المغة االنجميزية استاذ مداعد ا.م.د . مازن جاسػ الحمؽ 9

 

 

 

 مفردات الفرل االول

 عدد الداعات الؽحداتعدد  المقرر  االسػ               ت

 3 3 فمدفة يؽنانية ا. د. حامد حمزة حمد  1

 3 3 فمدفة اسالمية ا . م .د. ابراهيػ مؽحان تايو 2

ا . م .د. عبدهللا عبداليادي  3
 عبدهللا

 2 2 فمدفة معاصرة

 2 2 فمدفة حديثة ا . م .د. باقر ابراهيػ حديؼ   4



 2 2 معاصرفكر عربي  ا . م .د. ميثػ دمحم يدر 5

 1 مدتؽفي  منيج بحث ا . م .د. فالح عبدالزىرة الزم  6

 1 مدتؽفي المغة االنجميزية  ا.م.د . مازن جاسػ الحمؽ 7

 

 مفردات الفرل الثاني 

 عدد الداعات عدد الؽحدات المقرر  االسػ               ت

 3 3 فمدفة يؽنانية  ا. د. حامد حمزة حمد  1

 3 3 عمػ الكالم ابراهيػ مؽحان تايوا . م .د.  2

 2 2 فمدفة الديؼ ا . م .د. فالح عبدالزىرة الزم    3

 2 2 فمدفة االخالق ا . م .د. قاسػ صاحب عبدالحديؼ 4

 2 2 الترؽف االسالمي ا . م .د. اياد مطمغ كطان 5

 1 مدتؽفي االستالل االلكتروني  ا . م .د. اسراء صالح دروش 6

 1 مدتؽفي المغة االنجميزية مازن جاسػ الحمؽا.م.د .  7

 

 المناهج الدراسٌة :

واكب التطور ٌاستمرار التحدٌث على المناهج الدراسٌة للدراسة االولٌة بما  .0

 المطاعٌة اللسام الفلسفة فً العراق .والعلمً وحسب اللجان الوزارٌة 

 

 االعتماد على طبعات حدٌثة للكتب المنهجٌة والساندة . .9



 

 

 االعتماد على مجانٌة التعلٌم فً الكلٌة لرفد الطلبة فً المناهج الدراسٌة . .3

 

االعتماد على مكتبة الكلٌة فً توفٌر المصادر والمراجع لطلبة الدراسة  .4

 االولٌة والعلٌا .

 

 

االعتماد على تدرٌس مادة الحاسوب  النظري والعملً  من لبل استاذ  .5

ولى والثانٌة ووجود مختبر متخصص فً الكلٌة وهً فً المرحلتٌن اال

 لذلن .

 

تم اعتماد نظام الممررات حسب االوامر الوزارٌة والمطاعٌة وتم اعادته  .6

 للسنوي بعد ذلن  من خالل اجتماع اللجان المطاعٌة لمسم الفلسفة .

 

 2020 - 2012-لمعام الدراسي  الفمدفةلمناىج الدراسية لقدػ ا

 اسػ المقرر  المرحمة الدراسية
 المعتمدة الداعات

 عممي نعري 

المرحمة 
 الفرل األول/األولى

أسس            
 -       ٢ الفمدفة

الفمدفة اليؽنانية  قبل 
 - 3 سقراط

 - ٣          المنطق الرؽري 

 ٢ الفكر الذرقيالقديػ
 - 

المغة            
 العربيةالنحؽ والقؽاعد 

٢ 
 - 

 - 2 عمػ النفس
 -  المغة االنكميزية



١ 
 - ١ اساسيات الحاسؽب 
     
    

المرحمة 
 الفرل الثاني/األولى

 الفمدفة اليؽنانية 
 - 3 سقراط واالطؽن 

 - 3 المنطق االستداللي
مباحث          
 - ٢ الفمدفة

 - ٢ فمدفات شرقية قديمة
 المغة العربية
 - 2 األدب العربي

حقؽق اإلندان 
 - 2 والديمقراطية

 - ١ الحاسؽباساسيات 
 - ١ المغة االنجميزية

     
    

المرحمة 
 الفرل األول/الثانية

 - 3 عمػ الكالم
 الفمدفة اليؽنانية

 - 2 ارسطؽ

مدخل إلى الفمدفة 
 - ٢ االسالمية

أصؽل الفمدفة 
 - ٢ الؽسيطة

بؽاكير الفمدفة 
 - 2 الحديثة

 - 2 المنطق الرياضي



نذأت الفمدفة 
 - 2 الدياسية

 الحاسؽب
 
 
 

2 - 

 2 المغة االنكميزية
- 
 
 

  ٢ عمػ االجتماع  

مدارس             
 - 3 كالمية

    
    

المرحمة 
 الفرل الثاني/الثانية

 الفمدفة اليؽنانية 
 - 2 المدارس المتأخرة

 - ٢ فالسفة مدممؽن 
 - ٢ الفمدفة الؽسيطة
 - 2 الفمدفة الحديثة 

 - 2 المنطق الحديث
اتجاىات الفمدفة 

 - 2 الدياسية

 - 2 الحاسؽب 

 - ١ المغة االنجميزية 
    
    
 - ٣ الفمدفة االسالمية 
 - ٣ الفمدفة الحديثة المرحمة الثالثة 



 - ٢ فمدفة الديؼ
 - ٢ فمدفة االخالق

 - ٢ فمدفة الجمال 

 
 - ٢ فمدفة التاريخ

مذكالت         
 - ٢ فمدفية

 - ٢ نعرية المعرفة 

نرؽص فمدفية  
  ١ بالمغة االنجميزية

    
 - ٣ الفمدفة المعاصرة 

 المرحمة الرابعة

   
 - 2 فمدفة المغة        

 - 2 الفكر العربي المعاصر
 - ٢ الفمدفة االسالمية

 - 2 فمدفة العمػ        
 - 1 المغة االنكميزية

 - 2 الترؽف 
 - ٢ الميتافيزيقا

 - 2 األدب الفمدفي
 - ١             بحث التخرج       

 

 

 
 

  

 

 



 شروط الحصول على شهادة البكالورٌوس فً لسم الفلسفة 

 

  درجة السعً السنوي 

 91                 درجة امتحان الفصل االول 

 91                 درجة امتحان الفصل الثانً 

 41                 المجموع الكلً للفصلٌن 

  61                درجة االختبار النهائً

   51                درجة النجاح الصغرى
 

 

 9191 -9109لتموٌم الجامعً ا

 النهاٌة  البداٌة المادة

الفصل 
الثانً 

الصفوف 
 االلكترونٌة 

  الٌوم والتارٌخ 
 
 

 االحد 

9/5/9191 

 

 الخمٌس

06/7/9191 

 

اسبوع 
 مراجعة 

  

االمتحانات 
النهائٌة 
الفصل 

الثانً / 
 الدور االول 

 االحد 

96/7 /9191  

 الخمٌس

03/8/9191 

اعالن النتائج 
النهائٌة 
للفصل 

الدراسً 
 الثانً 

 االحد 

06/8/9191 

 الخمٌس

91/8/9191 

اسبوع 
استراحة 
 مراجعة 

  

 
مراجعة مادة 

الفصل 

 
 االحد 

31/8/9191  

 
 االحد

03/9/9191 



الدراسً االول  
عبر الصف 
 االلكترونً 

االمتحانات 
النهائٌة 
للفصل 

الدراسً االول 
 الدور االول 

 االثنٌن 

04/9/9191  

 الخمٌس

8/01/9191  

اعالن النتائج 
النهائٌة 
للفصل 

 الدراسً االول 

 االحد

05/01/9191 

 الخمٌس

95/01/9191 

استراحة 
 للطالب

  

االمتحانات 
النهائٌة 

للفصل االول 
 الدور الثانً

 االحد 

95/01/9191 

 الخمٌس

09/00 /9191 

اعالن النتائج 
النهائٌة للدور 

 الثانً 

االحد 

05/00/9191 

 الخمٌس

09/00/9191 

     
 

 

 التحلٌل الرباعً 

 نماط الضعف      نماط الموة           

بٌئة وظروف تسمح  وجود .0
لتمٌٌم اداء الطالب مما ٌزٌد 
من فاعلٌة العملٌة التعلٌمٌة 

. 
االعالن عن جداول  .9

االمتحانات فً المواعٌد 
 المناسبة .

التعرف على مستوٌات  .3
الطلبة ومهاراتهم  من خالل 

 االختبارات .
المنالشة المستمرة للكادر  .4

التدرٌسً مع رئاسة المسم 
لمستوى الطلبة ونتائج 

عدم منالشة تمٌٌم الطلبة   .0
الداء التدرٌسسٌن فً المسم 

. 
عد اجراء تمٌٌم مستوى  .9

ضاء الرضا الوظٌفً الع
 الهٌئة التدرٌسٌة .

تولف الدوام مع اجراء  .3
 االمتحانات لعدة مرات .

عدم وجود تمٌٌم دوري  .4
للمناهج الدراتسٌة داخل 

 المسم .
 
 



 متحانات .اال
لبول تظلم الطلبة  .5

واعتراضاتهم على نتائج 
 االمتحانات ومتابعتها .

ٌكون تمٌٌم االساتذة من  .6
 المسم والطلبة .

لٌام لجنة ظمان الجودة  .7
بأجراء التمٌٌم الذاتً للمسم 

. 
 

 التهدٌدات    الفرص        

 
وجود التمٌٌم الذاتً  .0

 للمؤسسة .
 

وجود تمٌٌم العضاء الهٌئة  .9
التدرٌسٌة معد من لبل 

جهاز االشراف والتموٌم فً 
 وزارة التعلٌم العالً .

 

وجود السام مناظرة فً  .3
الجامعات العرالٌة ضمن 

كلٌات االداب لتوحٌد 
المفردات والمناهج واجرتاء 

 االمتحانات المشتركة .
 

وجود امتحانات الدور  .0
الثالث مما ٌؤثر على 

 جودة التعلٌم .
انمطاع التٌار الكهربائً  .9

المستمر فً االمتحانات 
 النهائٌة .

طرٌمة لتمٌٌم  عدم وجود .3
عمل الطالب فً 

المؤسسات الحكومٌة 
 بعد تعٌنه .

 
 

 المستلزمات الخدمٌة :

 

 الماعات الدراسٌة . .0

 االجهزة الكهربائٌة . .9

 مكاتب الهٌئة التدرٌسٌة . .3

 برادات شرب الماء . .4

 

 



 

 التحلٌل الرباعً :

 

 نماط الضعف       نماط الموة         

توفر الماعات الدراسٌة  .0
للدراستٌن االولٌة والعلٌا 

. 
توفر الحاسوب الشخصً  .9

 لرئاسة المسم واالساتذة .
 

امكانٌة  التعلٌم االلكترونً  .3
 لالساتذة .

 

 
وجود الصٌانة لدر  .4

االمكان لالجهزة 
 الكهربائٌة .

 
 

.عدم توفر النت لالساتذة 0

والطلبة فً الماعات الدراسٌة 
 والمكتبة .

 

فً عدم توفر السالمة واالمان .9

 الماعات الدراسٌة .
 

 التهدٌدات      الفرص     

توفر اجهزة حاسوب  .0
 حدٌثة للتدرٌسٌن .

توفر الكتب الورلٌة  .9
 وااللكترونٌة .

شراء اجهزة عرض  .3
 حدٌثة .

 
 

 

عدم تفعٌل اجهزة العرض  .0
فً جمٌع الماعات 

 الدراسٌة .
عدم وجود انترنٌت داخل  .9

المسم والماعات الدراسٌة 
. 

 
 

 

 

 مٌٌم الذاتً لحالة المسم العامة الت

 

 التحلٌل الرباعً :



 نماط الضعف         نماط الموة           

وجود بٌئة وظروف تسمح  .0
لتمٌٌم اداء الطالب مما 

ٌزٌد من فاعلٌة العملٌة 
 التعلٌمٌة .

االعالن عن جداول  .9
االمتحانات فً المواعٌد 

 المناسبة .
تبارات لمٌاس ختصمٌم اال .3

 الطلبة .مستوى 
ٌتم منالشة مؤشرات  .4

االمتحانات مع اعضاء 
 الهٌئة التدرٌسٌة .

ٌمبل المسم تظلم الطلبة  .5
 على نتائج االمتحانات .

لٌام لجنة الجودة بأجراء  .6
 التموٌم الذاتً للمسم .

وجود الدراسات العلٌا /  .7
 الماجستٌر فً المسم .

 

عدم تموٌم اسباب رسوب  .0
 الطلبة .

التصار اسالٌب التمٌٌم  .9
المتبعة للطالب على عدد 
 محدود من االختبارات .

عدم منالشة تمٌٌم االداء  .3
العضاء الهٌئة التدرٌسٌة 

. 
عدم اجراء تموٌم مستوى  .4

الرضا الوظٌفً العضاء 
 هٌئة التدرٌس .

عدم وجود تموٌم دوري  .5
للمناهج الدراسٌة داخل 

 المسم .
 كثرة العطل الرسمٌة . .6

 التهدٌدات  الفرص  

التمٌٌم الذاتً وجود  .0
 للمؤسسة .

وجود تمٌٌم االداء العضاء  .9
 الهٌئة التدرٌسٌة .

وجود السانم مناظرة فً  .3
الجامعات العرالٌة 

  والعالمٌة .
وجود طموح الى فتح  .4

مرحلة الدكتوراه فً 
 الدراسات العلٌا .

 
 
 
 
 
 

وجود امتحان الدور  .0
 الثالث .

انمطاع التٌار  .9
 الكهربائً .

عدم وجود معاٌٌر  .3
عالمٌة لممارنة 

اختبارات ونتائج 
 الطلبة معها .

عدم وجود إلٌة لتموٌم  .4
الخرٌجٌن ومدى 

نجاحهم فً مجاالت 
 العمل .

اعالن تمٌٌم اداء  .5
 الهٌئة التدرٌسٌة .



  
 

 

 

  9191 -9109 للدراسة االولٌةالفلسفة   لسمكادر التدرٌس فً 

 

 التخصص العام والذلٍك علٍهتارٌخ الحصىي  اللمب العلوً  االسن               ت

 الفلسفت الٍىًاًٍت/ الفلسفت  2013- 2- 17 أستار  حاهذ حوسة حوذ . د. ا 1

 الفلسفت الوعاصرة/ الفلسفت    2014 -5 -13 استار هساعذ عبذهللا عبذالهادي عبذهللا. د.م . ا  2

 الفلسفت الحذٌثت/ الفلسفت  2016-1-5 استار هساعذ السهرة الزم فالح عبذ. د.م . ا  3

 الفلسفت اإلسالهٍت/ الفلسفت  2015-6-29 استار هساعذ تاٌه  هىحاى  ابراهٍن. د.م . ا  4

 الفلسفت الحذٌثت/الفلسفت  2015- 5 -17 استار هساعذ بالر ابراهٍن حسٍي . د.م . ا  5

 الحذٌثتالفلسفت / الفلسفت    2017 - 2 – 14 استار هساعذ هٍثن دمحم ٌسر. د.م . ا  6

 فلسفت االخالق/ الفلسفت  2016 - 2 – 26 استار هساعذ الحسٍي لاسن صاحب عبذ. د.م . ا  7

 تصىف اسالهً/ الفلسفت  2016 - 9- 18 استار هساعذ اٌاد هطله وطاى . د.م . ا  8

 الفلسفت السٍاسٍت/ الفلسفت  99 -8 -9106 هذرش عالء واظن هسعىد. د.م . ا  9

 الفلسفت االسالهٍت/ الفلسفت  2017 - 2 – 17 هذرش  عبذالجىاد عبذالرزاق جىاد. م 10

 علىم سٍاسٍت                7 -5 - 9107    هذرش  م. لوى حسي هطٍر  00

 فىر عربً هعاصر/ الفلسفت  2019 – 2- 17 هذرش هساعذ هعواد هعي خىار. م.م  12

 

 

 

 ثانٌاً : المحاضرٌن الخارجٌن :

 م.م  احمد خضٌر حسٌن       علم االجتماع  .0

 م.م  حسٌن دمحم كرٌم          علم النفس .9



 

 9191 -9109البحوث العلمٌة المنشورة الساتذة المسم وروابطها لعام 

 الرابط االلكتروني مكان النذر اسػ االستاذ

   م .د. عالء كاظػ مدعؽد

جامعة  –مجمة كمية التربية   أبدتمؽلؽجيا التعقيد عند إدغار مؽران
 2012( 33العدد)-واسط 

https://www.iasj.net/iasj/article/172289 

 

جدلية التنبؤ عند كارل بؽبر وإثرىا عمى الفمدفة 
 المعاصرة

مجمة الفمدفة / كمية اآلداب   
 -الجامعة المدتنررية -
  2/2012/  1-(  20عدد )ال

https://www.iasj.net/iasj/download/df07e363ff
fb0d55 

 

فمدفة العنف واالرىاب بيؼ الذمؽلية والعؽلمة 
 ؼ حنة آرندت الى جان بؽدريار(م)

مجمة الرك لمفمدفة  
 والمدانيات والعمؽم

 االجتماعية.

 2020( 33العدد) 

 

https://doi.org/10.31185/lark.Vol2.Iss37.147
2 

 

   م. لمى مطير حدؼ 

البحث العممي وتحدياتو المدتقبمية في العالػ 
 العربي

مجمة مداد اآلداب  الجامعة 
المؤتمر العراقية , وقائع 

الدولي لمجامعة العراقية سنة 
2020 

https://www.midad.edu.iq/2762 

سياسات التيارات اليمينية الذعبؽية واثرىا عمى 
التجارة الحرة )الؽاليات المتحدة االمريكية 

 وبريطانيا انمؽذجا(

مجمة واسط لمعمؽم االندانية 
سنة  43العدد   13مد المج

2020 

www.iasj.net/iasj/article/194675 

 

https://www.iasj.net/iasj/article/172289
https://www.iasj.net/iasj/article/172289
https://www.iasj.net/iasj/download/df07e363fffb0d55
https://www.iasj.net/iasj/download/df07e363fffb0d55
https://doi.org/10.31185/lark.Vol2.Iss37.1472
https://doi.org/10.31185/lark.Vol2.Iss37.1472
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 9191 -9109الكادر الوظٌفً فً المسم 

 الٌوجد موظفٌن فً المسم 

 

 اعداد الموظفٌن العاملٌن فعالً 

 الٌوجد 

 

  9191 -9109اعداد الطلبة فً الدراسة االولٌة 

 

الدراسة  المرحلة
 الصباحٌة

الدراسة 
 المسائٌة 

 المجموع 

 31 الٌوجد 31 االولى

 61 الٌوجد 61 الثانٌة

 44 الٌوجد 44 الثالثة

 66 الٌوجد 66 الرابعة

 

https://eduj.uowasit.edu.iq/index.php/eduj/article/view/1343
https://eduj.uowasit.edu.iq/index.php/eduj/article/view/1343


المجموع 
 الكلً

 901 الٌوجد 901

  
 

 

   9191 -9109 نسبة النجاح فً الدراسة االولٌة

 النسبة       المرحلة

 % 95          االولى                

 %98          الثانٌة                

 %97          الثالثة                

 %98           الرابعة                 

 

 اعداد الهٌئة التدرٌسٌة المستمرون فً الدراسات العلٌا

اسم 
 التدرٌسً 

اللمب  الشهادة 
 العلمً 

الشهادة 
المراد 

الحصول 
 علٌها 

عماد 
معن 

 خواره 

مدرس  دكتوراه
 مساعد

 الدكتوراه

 

 

 
  

 

  9191 -9109االنشطة العلمٌة 

 اجراء االختبارات االلكترنٌة لطلبة الدراسة االولٌة والعلٌا .

 

الامة الورش والمحاضرات العلمٌة والثمافٌة االلكترونٌة بسبب جائحة 

 كورونا .

 

  9191-9109المستلزمات الحدمٌة 

 
 العدد        المادة

 0          غرف رئاسة المسم    

 5          الماعات  للدراسة االولٌة  

 0          الماعات للدراسات العلٌا 



 الٌوجد        الغرف الخاصة العضاء الهٌئة التدرٌسٌة   

 0        غرف السكرتارٌة   

الحمامات الخاصة العضاء  
 الهٌئة التدرٌسٌة

       0 

 0         الحمامات الخاصة بالطلبة

 9         حاسبات المسم للعمل االداري

  91         حاسبات المختبر
 

 

 

 

 

 

 مصادلة رئٌس لسم الفلسفة                                        

 أ.م.د عبد هللا عبد الهادي عبد هللا                                      


