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  مجهورية العراق

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  قسم التاريخ-  كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية -جامعة البصرة 



   
  ٢الصفحة  

 : ّالبنیة التحتیة •
  :التي ّلتحسین أداء القسم ینبغي توسیع البنیة التحتیة لتشتمل على ا         

  . تخصیص غرفة خاصة بأرشفة وثائق القسم للسنوات السابقة :أوال 
  . إعادة تأهیل بعض القاعات الدراسیة :ثانیا 
  . إعادة تأهیل غرف بعض التدریسیین :ثالثا 
  . تأثیث بعض غرف التدریسیین :رابعا 

  . تزوید القسم بأجهزة الماسح الضوئي والطابعات لغرض األرشفة :خامسا 
  . تخصیص غرفة لمقرر القسم :ا سادس
  . القسم بحاجة ماسة لمنظومة انترنیت مفعلة تشمل جمیع األساتذة :سابعا 
  . تخصیص غرفة خاصة لتكون بمثابة مكتبة القسم :ثامنا 

   

 : ّالموارد البشریة •
         القسم بحسب الهیكلیة العلمیة ال یحتاج إلى تدریسیین وللسنوات الخمس القادمة 

 المسكنین من حملة الدكتوراه ومن ثم فأنه في حالة الحاجة للسنوات القادمة بفعل لوجود
قسم التقاعد وما شابه یمكن تغییر لقب هؤالء المسكنین، ولكن بحسب االختصاص یحتاج ال

  .إلى اختصاص التاریخ اإلسالمي
  

  ّتفاصیل المراتب العلمیة الشاغرة

  تصاص الدقیقاالخ  ّاالختصاص العام  المرتبة الشاغرة  ت
  العدد وفق الحاجة

  ّحسب الهیكلیة

  ١  علیهم السالم( فكر اهل البیت   التاریخ اإلسالمي  دكتوراه  .١

  ١  المجموع



   
  ٣الصفحة  

ّأما المالك الفني من اإلداریین والموظفین والخدمات المطلوب تعیینهم لغرض           ّ ّ
  :تحسین أداء القسم، فهم

  

  ؤهل العلمي المطلوب لشغل الدرجةالم  العدد المطلوب  الدرجات الشاغرة  ت

  بكالوریوس علوم حاسبات  ١  موظف برمجة وصیانة حاسبات  .١

 بكالوریوس إدارة أعمال ١ موظفة أرشیف  .٢

 تقرأ وتكتب ١ موظفة خدمات  .٣

  ٣  المجموع

  

  : طرق التدریس •
 وهي اتمقترحجملة  هناك ،ّ في القسم والكلیةالعملیة التعلیمیةلتحسین عمل        
  :كاآلتي
ّالنظریة والتطبیقیة ( ّعرض الجوانب المخططة  :أوال  ّلمفردات المواد الدراسیة والمناهج ) ّ ّ

 على ٩/  ١ّالمعتمدة والبرنامج األكادیمي للقسم في بدایة كل عام دراسي وبالتحدید في یوم 
  .  من قبلهما والموافقة على اعتمادهاّاألساتذة لیتم المصادقة علیه

  

ّ البرنامج األكادیمي للقسم العلمي وتحدید المناهج تحدیث وصفّكمال متطلبات إ :ثانیا  ّ
ّالدراسیة ومصادر الكتب المعتمدة، واجراء التغیرات الحاصلة فیه في كل عام دراسي ّ ّ ّ  .  

 

ًإدخال الجهات ذات العالقة ضمن عضویة اللجان المتعلقة بالمناهج فضال عن  :ثالثا  ّ ّ
ّفي إقامة الدورات التطویریة هم ً التدریس حتى یكون مواكبا لعملقالمراكز مثل مركز طر

  . ّللتدریسیین
 

ّإضافة القسم في الموقع االلكتروني فكرة مكتبة الكترونیة خاصة بالكتب والبحوث  :رابعا  ّ
كتب ال أهمذات العالقة، وذلك من خالل تقدیم كل تدریسي قرص مدمج یحوي على 



   
  ٤الصفحة  

ّب اختصاصه الدقیق، ویتم تفعیل الرجوع إلى هذه المصادر من  صلالتي هي فيّكترونیة االل
ّخالل الواجب الیومي للطلبة وكتابة البحوث لتشجیعهم على اعتماد المصادر االلكترونیة 

  . المعتمدة
 

ّوضع آلیة عمل لتشجیع التعلیم الذاتي واقامة دورات تطویریة في هذا المیدان  :خامسا  ّٕ
  .  عن التطویروبتوجیه من اللجان المسؤولة

 

ّالتعمیم على كافة التدریسیین بأن التدریس في القسم لن یعتمد األسالیب القدیمة  :سادسا  ّ ّ
ًویشترط لدخول التدریسي للمحاضرة أن یكون متمكنا من العمل على الكمبیوتر وعلى أجهزة  ّ

  . ّ لدورات تطویریة في هذا المجالٕواخضاعهمالعرض، 
  

  .  األساتذة بدورات تدریبیة ودورات لتعلیم اللغة االنكلیزیةالحرص على إرسال :سابعا 
 

  .  النهوض بمستوى الطالب المادي بتفعیل قانون المنحة المعطل:ثامنا 
  

 : المناهج •
  الحاجة إلى إضافة بعض المناهج الدراسیة العامة مثل المواد األخالقیة للطالب :أوال

  .ومنطقة الخلیج العربي للبصرة  عن التاریخ المحلي والتدریسي والمواد الوطنیة فضال
  

 خصوصا ان الكتب العربیة في الكتب األجنبیة الحدیثة المتخصصة یفتقر القسم إلى :ثانیا 
كما یفتقر القسم إلى . هذا المجال غالبا ما تكون قدیمة في مادتها العلمیة وأسلوب طرحها

  . األجنبیةالعربیة والدوریات 
  

  .األقسام العلمیة في الكلیة  نتاجاجة إلى دور فعلي لتسویق  الح:ثالثا 
  

ّالقیام بدراسة شمولیة جادة لمناهج القسم ومفرداته ومقارنتها بالمدى المعرفي المتحقق  :رابعا  ّ ّ ّ
ّالذي یخدم ویترابط مع مناهج المدارس المتوسطة واإلعدادیة، والخروج بتوصیات محددة في 

  . هذا الجانب



   
  ٥الصفحة  

التاریخ بحیث یجعلها قادرة قسم ّح مقترحات فیما یخص تطویر مفردات مناهج طر :خامسا 
 على اإلجابة عن اإلشكالیات المعاصرة، ومعالجة الشبهات وربطها بحاجات المجتمع المحلي

  .المعاصر 
  

ّ النشاطات الالصفیة ضمن مناهج الكلیة ومحاولة إضافة نشاطات إضافیة إدخال :سادسا  ّ ّ
ریاضة، رسم، : (  ّ أو في المجاالت الفنیةّلب معرفته في مجال تخصصهها الطاّیعزز فی

  .  ّللعام الدراسي المقبل وبشكل مجامیع صغیرة)  ّأعمال فنیة، إعالم
  

  : التقویم •
ّإن أي عملیة تربویة ینبغي أن تخضع لتقییم مخرجاتها ومدى تطابق تحصیلها           ّ ّ ّ

ّوة، وهذا األمر یعد أمرا مهما حتى نتوصل إلى ّالمعرفي مع األهداف الموضوعة والمرج ّ ً ًّ ّ ّ
ّحقیقة اإلنجاز المتحقق، وهناك عدة آلیات متحققة یمكن من خاللها تقویم الجهود االداریة  ّّ ّ

ّوالتربویة والعلمیة على مستویات متعددة، وأهم هذه اآللیات  ّ أن نضع مجموعة من ّّ
  : بتها ما یأتياالستمارات التي یمكن أن نستجلي من خالل اجا

  

ّفاعلیة الشيء الذي تم االستبیان عنه :أوال  ّ .  
  

  . ّفاعلیة األدوات المستعملة :ثانیا 
 

ّفاعلیة النتائج المتوخاة :ثالثا  ّ .  
 

 . مقترحات تحسین األداء :رابعا 
  

ّ         ولوضع هذه االستبانات ینبغي توجیه مراكز طرائق التدریس، والتعلیم المستمر، 
 تطویر المناهج،  لوضعها كي تكون متطابقة مع أسس التعلیم ومبادئه، مع ضرورة ولجان

المناهج، أداء التدریسیین، آلیة : ّأخذ تصور واضح من القسم عن موضوع االستبانات، مثل
ّ التي تعترض القسم فیما یخص هذه اإلشكاالت أهمالتدریس، رضا الطالب للوقوف على 

  . الحلول المطروحة لمعالجة هذه اإلشكاالتالموضوعات، ومحاولة اعتماد 



   
  ٦الصفحة  

ّ         ولكي نتوصل إلى معالجة فاعلة لعملیة تقویم متعلقات العملیة التربویة ومتعلقاتها  ّّ ّ ّ ّ
ّینبغي استحداث وحدة للتقویم في الكلیة تكون متخصصة بهذه المسائل، تضم كادر  ّ ّ

ت المجموعة من عینات االستبیان ّمتخصص قادر على وضع استمارات التقویم وفرز اإلجابا
  .ّمع األخذ بنظر االعتبار مستحدثات العملیة التربویة واإلداریة في العالم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




         
  
  
  
  


