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  بسمـــــــھ تعالـــــــــــى

  

  

   واألھدافالرؤیة والرسالة 

  

  Visionالرؤیــــــــة 

 بشكل عام وتنویعھا بقوالب تعلیمیة تثقیفیة بشكل واإلنسانیةالفھم الموضوعي للقیم والمرتكزات الدینیة 
  .ینسجم مع طبیعة التطور في المجتمعات ویتناغم مع لغة العصر 

  

  Missionــالة الرســــ

في رسم منھجیة جدیدة " أساسا التاریخیة سلیمة تتخذ من الخبرات أسسبناء منظومة ثقافیة قائمة على   
  . وبصورة احترافیةاألحداثفي التعامل مع 

  

  Goalsاألھـــــــداف 

  :الھدف العام

  .علم انساني باعتبار ان قسم التاریخ ھو اإلنسانیة األقساماإلعداد المھني للطلبة في مختلف 

  

    :األھداف الخاصة

 ومتصف بالمنھج األخالقیةاعداد مدرس واعي بالتاریخ یستطیع بناء جیل سوي متسلح بالجوانب •
  .العلمي في ترسیخ قیم المجتمع

 وینطلق من منطلقات موضوعیة في تعاملھ مع خبرات األحداثبناء عقلیة الباحث الذي یربط •
  ..االخرین

  .م االنتماء للوطنبناء جیل وطني یعي مفھو•

 .تزوید سوق العمل بمخرجات مؤھلة للقیادة وصناعة جیل وتربیتھ وفق المنھج السلیم •
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  SWOTتحلیل 
   Strengthsنقاط القوة 

 المالحظات اإلحصائيالمستوى  مصدر القوة المجال

 ثالثة أولیعد قسم التاریخ ضمن  األصالة
  تاریخ في العراقأقسام

لمیة على  العاألقسام أولهو من 
  الجامعات المذكورةأقسام

 

موقع القسم 
 "عالمیا

یعد قسم التاریخ في كلیتنا القسم 
الوحید الذي تعاونت معه عشرات 

 والبریطانیة األمریكیةالجامعات 
وزودته بالمصادر المختلفة وتعاون 

 علماء التاریخ بالعالم معه كبار

 في هذا األولیحتل القسم هنا المركز 
بة للكلیة والجامعة وحتى بالنس اإلطار

استطاع القسم   اذاألخرىللجامعات 
ان یمثل كلیة التربیة لسنوات في 

 من الكلیةخارج العراق وقد حصلت 
خالله على مئات المصادر النادرة 

دول مختلفة ودون تحملها نفقات  من
 .مالیة

لتنویع  هناك خطة
 في وتوسیعهالنشاط 

 السنوات الخمس القادمة

نسب حملة 
ماجستیر ال

 والدكتوراه

  ٢٦  حملة الدكتوراه في القسم عدد
 ٨وعدد حملة الماجستیر 

  نسبة حملة الدكتوراه
٧٦% 

في السنوات الخمس 
القادمة سترتفع النسبة 

 %١٠٠ إلى

نسب حملة 
  العلمیةاأللقاب

  ١١ األستاذیةحملة لقب 
  ١٠ مساعد األستاذ

  )٨(المدرس 
  )٥(مدرس مساعد 

 

 مساعد ألستاذوا األستاذنسبة لقب 
 الكلي   من العدد (%٦٢) یمثل

في نهایة السنة القادمة 
 %٧٥ إلىترتفع النسبة 

وتزید في كل سنة لمدة 
 خمس سنوات

یوجد في القسم دراسات علیا  الدراسات العلیا
 ماجستیر ودكتوراه

 التي األقسام أولقسم التاریخ من 
فتحت دراسة الماجستیر في ثمانینیات 

الدكتوراه في مطلع القرن الماضي و
 القرن الحالي

من الممكن زیادة 
االختصاصات في 

 السنوات القادمة

المخرجات وسوق 
 العمل

مخرجات القسم من المدرسین 
 والباحثین

اغلب المخرجات حصلت على فرص 
عمل في مجال اختصاصهم بحسب 

 اإلحصائیات
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   Weaknessesنقاط الضعف 

 المعالجات االثار المصداق النوع

  القاعات النموذجیة - ١ البنیة التحتیة فضع
   المختبرات- ٢
   الحدیثةاألجهزة - ٣
  شبكة االنترنیت- ٤

 تحدید االنتاج بمستوى - ١
  البنیة ولیس بمؤهالت القسم

التجاوز على النسب - ٢
  .العلمیة في اعداد الطلبة

 على األمورانعكاس هذه - ٣
مستوى الخدمة المقدمة 
  .والجانب النفسي والعلمي

حاجة الملحة لمنظومة ال- ٤
انترنیت في التواصل مع 

 العالم

 تم وضع خطة احتیاجات
 وبشكل واألجهزةالبنایات 

رسمي للسنوات القادمة في 
حال توفر االعتماد المالي ، 

عن الجهود الذاتیة " فضال
 ٕوانشاء .بفتح القاعات

 خطوط بسیطة لالنترنیت

عدم اطالع التدریسي على 
 ثقافات العالم

باللغة االنكلیزیة الضعف -١
وعدم اخذ الوزارة على عاتقها 

 الدول إلى التدریسي إرسال
  . لتعلیمه ذلكاألجنبیة

قلة ثقافة التدریسي - ٢
بالوسائل الحدیثة للتدریس 

 .والبحث

على الخبرات  االعتماد-١
المحلیة في االختصاص 

  .فقط
االعتماد على وسائل - ٢

مملة ومتعبة في الترجمة 
مثل نظام " أیضاوغیر دقیقة 

  .جوجل
 أسلوبعدم تطویر - ٣

التدریس مما یعود بالضرر 
 على الطالب

 التدریسي للمعایشة إرسال-١
في جامعات عالمیة لتعلم 
اللغة االنكلیزیة والتدریب 
على الوسائل الحدیثة في 

  .التدریس
عن المعایشة " فضال- ٢

ضرورة تفعیل الدورات 
التدریبیة ولكن بشكل میسر 

 .وغیر معقد

عدم وجود اختصاصي   بعض االختصاصاتندرة
 التاریخ القدیم واالثار

تدریس هذه االختصاصات 
من تدریسي التاریخ 

" أیضا والحدیث اإلسالمي
 المعلومة أفقمما یجعل 

 .اإلبداعضیق وال یفتح باب 

حملة الدكتوراه في  تعیین
اختصاص القدیم ووضع 

 مساعدي إلرسالخطة 
دراستهم في  إلكمالالباحث 

 االختصاصات وتم ذلكهذه 
بحصول احد المعیدین على 

 .شهادة تاریخ قدیم
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     Opportunitiesالفرص

 المالحظات كیفیة التعامل معها میدانها نوع الفرصة

بعد  بفعل االنفتاح الكبیر االنفتاح
 الحاجة ماسة أصبحت ٢٠٠٣

لدخول علم التاریخ بقوة لبیان 
والطالح من الثقافات  الصالح

فرص دراسة مما زاد من 
 .التاریخ

ما یفسر  إدخالالعمل على 
هذه الثقافات في سواء في 

المادة الدراسیة او في البحث 
 مع اقامة الندوات والمؤتمرات

هناك خطة واضحة وضعت 
وبشكل مستقبلي للبحوث 

والندوات والمؤتمرات وخدمة 
 السنوات القادمة المجتمع وفي

 السابقة تقع الحاجة للخبرات الحاجة للخبرات السابقة
ضمن كل مجال من مجاالت 

الحیاة ومن هنا فأن هذا 
العنصر خلق فرصة مهمة 
لعلم التاریخ ومنهجه في 

 . والعلوماألحداثالتعامل مع 

بناء نظام فكري یتعامل مع كل 
على حدة وبحسب نوعیة  علم

الخبرة المراد دراستها ویكون 
ذلك بحسب خطة بحث 

 ستراتیجیة

لبحوث  اإلستراتیجیةالخطة 
القسم هي التي تفصح عن هذا 

 وهي خطة للسنوات األمر
 .القادمة

التاریخ یمثل الفكر ومن ثم هو  الحاجة لبناء ثقافة مجتمعیة
 إلى ثقافة فالمجتمع یحتاج أداة

بناء منظومة ثقافیة وهذه 
المنظومة ال تتعلق باختصاص 

... الفیزیاء او الكیمیاء او 
 . بالفكر والتاریخٕوانما

مل مع المجتمع بشكل التعا
الندوة  وبأسلوبمباشر 
الهادف ، والتركیز  واالعالم

على نوعیة المخرجات وجعلها 
  في االسرة والمجتمعأداة

یكاد یكون دور الهیئة 
التدریسیة ودور المنهج متفقان 

على ذلك مع زیادة دور 
التدریسي بحسب طبیعة 

 .المجتمع وبیئته

  

  

   Threatsالتهدیدات 

 المعالجات اثاره مصداقه دنوع التهدی

  الترقیات
 

خمول بعض التدریسیین عن 
 أعلى مرتبة إلىالتقدیم للترقیة 

 .وعدم وجود الرادع

ارتفاع مستوى الجامعات 
  العلمیةاأللقابالمستحدثة من 

على  فیها لكثرة الترقیات
 .األصیلحساب القسم العلمي 

تفعیل وسائل الردع 
القانوني في نظام 

  .الترقیات
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 في باألقساماالهتمام 
 الجامعات المستحدثة

 في األقسامزیادة میزانیات 
الجامعات المستحدثة على 

القدیمة في  األقسامحساب 
 وفي كافة األصیلةالجامعات 

 .المستویات

 القدیمة ومنها قسم األقسامفقر 
" اوتكنولوجی" التاریخ مادیا

 .هذا االجراء بسبب

 واألقساممعاملة كل الجامعات 
س واحد طالما ان بنف

المخرجات واحدة للسوق 
 .العراقیة

تثقیف الدولة تجاه العلوم 
 الصرفة فقط

التأكید من الوزارة في قوانینها 
على العلوم الصرفة وعدم 

 مما اإلنسانیةالتثقیف للعلوم 
دفع الناس للنظرة السلبیة عنها 

ومن صور هذا التثقیف 
اقتصار البعثات والزماالت 

 العلوم صحابأوالدورات على 
 .الصرفة

ضعف تطویر الكوادر المنغلقة 
على ذاتها واالنعزال بین هذه 

 ونظیراتها في الخارج ، األقسام
عن الفجوة بینها وبین " فضال

المؤسسة القائمة على التعلیم 
 .في العراق

معاملة قسم التاریخ كغیره من 
 العلمیة الصرفة معاملة األقسام

نوعیة ولیست كمیة للنهوض 
توى التعلیم بشكل شامل بمس

 .في جامعاتنا

  

  

   Gap Analysisتحلیل الفجوة 
 المناظرة في واألقسام  بحسب الواقع وحسب البیانات العلمیة السالفة فأن الفجوة بین قسم التاریخ 

 ببعض المرتكزات التي ربما عوضت في كثیر من ٕوانماالجامعات المتطورة ال تتعلق بالجوانب العلمیة 
  :ولكن بعد جهد جهید لكونها تتعلق بجوانب تكمیلیة وهي  األحیان

  .االهتمام النوعي بالقاعات والمختبرات•

  .  بدورات تدریبیة ودورات لتعلیم اللغة االنكلیزیةاألساتذة إرسالالحرص على •

  ".أیضاتوحید نظام الترقیات مع الجامعات المستحدثة وجامعات العالم •

 التي تتوافر فیها شروط الدراسة األقسام على تشجیع لغة خطاب الوزارة ینبغي ان تعمل•
  .اإلنسانیة العلوم الصرفة والعلوم أساس ولیس على واإلمكانیات
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  صیاغة إستراتیجیة الخطة التنفیذیة

   القسم من المالكاحتیاجات•

  : القسم من التدریسییناحتیاجات: ًأوال

لسنوات الخمس القادمة لوجود المسكنین من  تدریسیین ولإلىالقسم بحسب الهیكلیة العلمیة ال یحتاج 
الدكتوراه ومن ثم فأنه في حالة الحاجة للسنوات القادمة بفعل التقاعد وما شابه یمكن شهادة حملة 

 اإلسالمي  اختصاص التاریخإلىتغییر لقب هؤالء المسكنین ، ولكن بحسب االختصاص یحتاج القسم 
  .االثارعلم  القدیم ووالتاریخ

  :اجات القسم من اإلدارییناحتی: ثانیا

  . إضافیینإلداریینتوجد حاجة  ال" بحسب الهیكلیة العلمیة الموجودة حالیا

  : القسم للفنییناحتیاجات: ثالثا

   ١عدد   برمجة وصیانة أجهزة الكترونیة

  

  الخطة العلمیة •

   والبحوث العلمیةةاإلستراتیجیمحاور البحوث 

  : والعلمیة من حاجة المجتمع وكاالتيجیةاإلستراتیینطلق قسم التاریخ في بحوثه 

المیدان والعینة التي  المحور
 یشملها

 معالجاته مصادره

 وأصحاب اإلداریین اإلداريالفساد 
 السلطة

 الرسول ص إجراءات
 اهل البیت علیهم وأئمة

 السالم بهذا الشأن

عمل باالستناد على  وضع دستور وخطة-١
  .صور التاریخ المذكورة

 لإلداري صورة الفساد ومعالجاته إیضاح- ٢
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 الكریم وصور القرآن فئات المجتمع المختلفة األخالقیةزرع القیم 
المفهوم القیمي عند 

الرسول ص واهل بیته 
علیهم السالم وعلماء 
 المسلمین المخلصین

  األفكارخلق البدیل امام الطارئ من -١
 .وضع القدوة الحسنة موضع التنفیذ- ٢

مصادر علوم المسلمین  ات المثقفةالفئ اصالح الفكر
 والسنة القرآنوال سیما 

عن " الشریفة فضال
المنهج العلمي المطروح 

 من المصادر

كشف خیوط المؤامرة على الفكر -١
  .وتعریتها بالفكر نفسه

اتباع منهج البحث العلمي القائم على - ٢
 علم التاریخ ولیس موضوع التاریخ

 وفئة الفئة البسیطة التوعیة واالنتماء
 اإلداریین

صور الوطنیة واالنتماء 
 اإلسالميفي الفكر 

 وأموالزرع ثقافة الحفاظ على ممتلكات -١
  .الدولة

 الربط بین الدین واالنتماء للوطن- ٢

  
  الكتب المؤلفة والمترجمة

 الكتب المؤلفة في القسم الصادرة او التي في طریقها للصدور حسب الخطة بأنواعجدول •
  الخمسیة

 هدفه صدوره ضوعنوع المو

 بیان شخصیة القدوة وتعریف بزمن الرسول ص صادر السیرة النبویة

   للمرأةأهانته لرد فكرة اإلسالمبیان دور النساء في  صادر في النساء

 ودور ذلك في العصر اإلسالمیةبیان العقلیة العسكریة  صادر الجانب العسكري
 الحاضر

 . واتخاذ الموضوع كعبرةاإلسالم في سلمینالم رجاالت دور صادر في اعالم الرجال
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 رفع الشبهة عن ادوار بعض الشخصیات صادر في الشخصیات

 رفع الشبهة عن ادوار بعض الشخصیات صادر في الشخصیات

 في كل مجاالت الحیاة وال اإلسالمیةمحاولة زرع القیم  صادر اإلسالميفي الفكر 
 سیما العلمیة

اریخ مدینة ما بكل تفاصیله للبناء علیه في بیان ت صادر في تاریخ المدن
 الحاضر

في سیرة الرسول ص 
 العسكریة

بیان شخصیة القدوة وتعریف بزمن الرسول ص على  صادر
 مستوى فكره العسكري

 في كل مجاالت الحیاة وال اإلسالمیةمحاولة زرع القیم  صادر اإلداريفي الفكر 
 اإلداريسیما المستوى 

 ولة ضبط مفهوم الجودة بشكله المثاليمحا صادر في الجودة

 اإلسالميرسم صورة الكمال القیمي والمفاهیم في الفكر  صادر في الكمال القیمي
 األصیل

 نبذ المفهوم الهدام للتجدید وبناء مفهوم منتج صادر في التجدید

 اكتساب الخبرات االستفادة من تجارب الماضین في صادر في المفهوم الحضاري

 االلتفاتات الجغرافیة في المیادین المختلفة صادر اد الجغرافیةفي االبع

 بیان الفلسفة العلمیة وراء البناء الكوني  صادر في الفلسفة الكونیة

  علميبأسلوبتحقیق تراث المسلمین  صادر في التحقیق

  ضمن الخطة في تاریخ الشخصیات

  ضمن الخطة في تاریخ المدن

  لخطةضمن ا في مناهج المؤلفین

  ضمن الخطة في الفكر الجغرافي
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  ضمن الخطة في مصطلحات العصور

  ضمن الخطة في المراقد والقبور

  ضمن الخطة في تاریخ الشخصیات

  

   معوقات التألیفبأنواعجدول •

 اثارها مصداقها نوع المعوقات

عدم تشجیع المؤسسة التعلیمیة للتألیف  غیاب التشجیع
 ءاتاإلجرا وكثرة األكادیمي
 التي تمنع التألیف البیروقراطیة

ابرز اثارها عدم التفات الباحثین 
 .للتألیف

عدم وجود حافز معنوي او مادي  غیاب مبدأ الثواب والعقاب
 للمؤلف

تركیز الباحثین على الكتابة في 
بحوث ال تحملهم نفقات تثقل 
كاهلهم وان كانت البحوث 

 ".أیضالیست مجانیة 

المستوى المادي المتدني للتدریسي  النشرارتفاع اسعار الطبع و
 الطبع والنشر وهذا ما بأسعار" قیاسا

 .عانى منه القسم بشكل واضح

بقاء الكثیر من الكتب في القسم 
 إلىمخطوطة ولم تأخذ طریقها 

 .الطبع

 على البحوث تالترقیااعتماد نظام  نظام الترقیات
المصغرة ولیس المؤلفات وعدها اي 

كانت مئات الكتب بحوث وان 
الصفحات مما دفع الباحثین للتوجه 

 .للبحوث بدل الكتب

 تأكید الباحثین على البحوث
ولیس الكتب حتى ان بعضهم 

یكتب عشرات البحوث وال یؤلف 
 كتاب واحد
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  المشاكل والمعوقات•

  .الخلل في سیاسة الوزارة تجاه التقلیل من شأن اختصاص التأریخ": أوال

  .ترقیاتالخلل في نظام ال":ثانیا

تطبیق بعض المفاهیم والضوابط ونظم المعلومات بما ال یتناسب مع طبیعة الجامعات العراقیة مثل ":ثالثا
  .نظام الهیكلیة

  . القاعات والمختبرات النموذجیةإلنشاءقلة التخصیصات ": رابعا

ب والتدریسي والمواد  للطالاألخالقیة بعض المناهج الدراسیة العامة مثل المواد إضافة إلىالحاجة ": خامسا
  .عن التاریخ المحلي" الوطنیة فضال

  . اعادة النظر وفق مقررات لجان متخصصةإلىالبنى التحتیة والمنهجیة التي هي بحاجة ": سادسا

 تشجیع الطلبة والمخرجات بشكل عام بمبدأ الثواب والعقاب للحصول على نتائج إلىالحاجة ": سابعا
  .قوانین ذلك ال سیما بعد تجمید اغلب أفضل

  

  )أولیة وعلیا(خطة قبول الطلبة •

  المعوقات-١

 یتراوح بین األولیة درجة ان یكون الفارق في الدراسة إلى عدم التزام الرئاسة والوزارة بخطة القسم :أوال
  . ثالثةإلىضعفین 

  . عدم التأكید في ضابطة القبول على الجانب العلمي كالمعدل وشرط النجاح":ثانیا

  .األساتذة الدراسات العلیا في كلیات وجامعات متعددة لمجرد وجود عدد وان كان وهمي من  فتح":ثالثا

  التوصیات - ٢

  .على قاعدة علمیة" أساسا مبنیة ألنها والعلیا األولیة في الدراسات األقسامضرورة احترام خطة ":أوال

  . المفاضلةأساسة المعدل جعل الضابطة العلمیة واالختبار العلمي والمؤهالت العلمیة وخاص": ثانیا
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العمل على ترسیخ وبناء نظام متكامل للدراسات العلیا بشكل نوعي ولیس كمي وان كان االمر ":ثالثا
  . الكلیاتاألقل فال بأس بالتعاون بین الجامعات او على أخرىیقتصر على جامعات دون 

  

  المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسیة وورش العمل•

 بمجملها سواء على تاریخیة وهي عالقته بالمناسبات التي هي اإلطارصوصیة بهذا  لقسم التاریخ خ
مستوى الحادثة او على مستوى الشخوص ومن هنا فقد وضع القسم في خطته الخمسیة هذا االعتبار 

 بعضها وما زال بعضها االخر على جدول أقیمموضع التنفیذ فشملت خطته ندوات وورش ومؤتمرات 
  :في جملة محاورالخطة اذ تركز 

 األولیة حلقات نقاشیة تتعلق بالجانب المباشر للدراسة والتدریس على المستویین في :األولالمحور 
  . القسم وغیرهموأساتذة قسم منها بمشاركة طلبة الدراسات العلیا أقیموالعلیا وقد 

 بعض هذه أقیمتالندوات العلمیة التي تتعلق بمناسبة حدث ماضي او حدث اني وقد :المحور الثاني
  . تتناسب مع السقف الزمني للخطةأخرىالندوات فیما احتوى جدول الندوات على عناوین 

  . المادیة للكلیة لم تعقداإلمكانیاتولكن بسبب "  المؤتمرات التي حددت سنویا:المحور الثالث

 معینة بأحداثنیة  المؤتمرات الطالبیة سواء منها البحثیة وهي مؤتمرات سنویة او المع:المحور الرابع
  .وهي آنیة وحسب الظرف

  

  .االحتیاجات من الكتب والمصادر العلمیة•

خصوصا ان الكتب العربیة في هذا المجال .  الحدیثة المتخصصةاألجنبیة الكتب إلىیفتقر القسم 
  .غالبا ما تكون قدیمة في مادتها العلمیة وأسلوب طرحها

  .األجنبیة الدوریات إلىكما یفتقر القسم 
  

   أخرىحتیاجاتا•

  . النهوض بمستوى الطالب المادي بتفعیل قانون المنحة المعطل:أوال
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  . الدورات التدریبیة لتدریسي القسم:ثانیا

  . دور فعلي لتسویق انتاج الجامعات العراقیةإلى الحاجة ":ثالثا
  

  اإلیفادات وتدریب العاملین لتطویر الكوادر•

الیفادات السابقة على التعلیم في العراق وهو اثر غیر اجراء دراسة شاملة عن االثر الذي تركته ا•
  .ظاهر

  . االیفادات وحسب االختصاص المطلوبألنواعوضع خطة •

 اال فیما یخص مجال عملهم وایفاد المختصین بما یفید مجال اإلدارییناالبتعاد عن ایفاد •
  .اختصاصهم

  .التأكید على ایفاد التدریسیین ممن ال یجیدون اللغة االنكلیزیة•

االبتعاد عن المفاضلة بالخدمة وما شابه والتأكید على النتاج واللقب العلمي الن هذا النتاج هو •
 .من جنس العمل

  

  المشاریع اإلنشائیة المستقبلیة•

  . مختبر المكتبة االلكترونیة:أوال

  . القاعات النموذجیة:ثانیا
  

  الطاقة االستیعابیة المستقبلیة•

 طالب اما االن فهو ال یملك ٥٠٠ النموذجیة یستطیع القسم استقبال  في المستقبل وبعد بناء القاعات
  .   طالب٢٥٠ من ألكثر قاعات ال تكفي خمسسوى 
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   الثنائیةاالتفاقیات•

  الجهة: أوال

، اذ تم االتفاق مع عدد كبیر من الجامعات الرصینة في العالم اي مع قسم الجامعات العالمیة- ١
  . فتوح معها التاریخ فیها وما زال التواصل م

اذ ان القسم على اتصال مع االعالم على المستوى العلمي ال :  اإلعالمیةالمؤسسات المحلیة - ٢
  . معني بالكثیر من الحوادث التي یتم التطرق لها في االعالمأسلفناسیما وان قسم التاریخ كما 

 مؤسسات للحضور واغناء ندوات ومؤتمرات" أیضاللقسم خطة : مؤسسات المجتمع المدني- ٣
  .وبشكل مخطط له" وما زال مستمرا" المجتمع المدني وهذا ما تم فعال

 یتم االنفاق من عمادة الكلیة بشكل عام ٕوانما لألقسامال یوجد رصد مالي : الرصد المالي: ثانیا
  .ومباشر

  الهدف : ثالثا

ات وقد شهد بذلك النهوض بالتاریخ كعلم وبمؤسستنا التعلیمیة الخذ دورها الذي تستحقه بین المؤسس
   .كل المتعاونین من الجامعات العالمیة

 
 
 
 
 
 
 





