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  للقسممنهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية 

 :الرؤية والرسالة واألهداف 

  للقسمالقيم االستراتيجية: 

  بالقسممنهجية اعداد الرؤية والرسالة واألهداف الخاصة: 

 :آليات مراجعة الرؤية والرسالة واألهداف 

 تقدير االحتياجات 

  الرياضياتقسم المخاطر التي تواجه تطبيق الخطة االستراتيجية في 

 وسائل التخفيف من المخاطر 

  الرياضياتقسم األهداف االستراتيجية  . 

 :جامعة ديالى 

 الهدف االستراتيجي األول 

  تفعيل خدمة المجتمع 

 الهدف االستراتيجي الثاني 

 ةاألنشطة الطالبيز في التعليم والتمي 

  االستراتيجي الثالثالهدف 

 الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

  وتعمل على التأكيد عليها في مهامها   الرياضياتقسم القيم العملية التي تبنتها

 :اليومية

 

 الغايات واألهداف االستراتيجية 

  للقسمالخطة البحثية 

  للقسمالخطة المجتمعية . 

 . الخاتمة 

 

 : مقدمة 

 أعمالها  واجواء علمية، تحقيق مكانة متميزة في بيئةإلى  قسم الرياضيات يسعى

 تعليمي متميز يتبنى تسويق الخدمات التعليمية واألبحاث في إطار الكلية جيلمع تهيئة 

لألساتذة  العلمية القدراتالمنتجة لخدمة المجتمع والحرص على مضاعفة  والقسم
وأهداف استراتيجية وذلك وفق رؤية متكاملة ورسالة واضحة وقيم جوهرية  والطلبة

المادية المتاحة بما يحقق طموحات  وموارده إمكاناته البشريةواقعية واالستفادة من 

، وخطط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزارة التربية، الجامعةالكلية، و
 ألجل والوزارات والهيات االخرى التي لها تأثر ويخدمها سوق العمل الخاص بالتعليم،
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 االرتقاء والنهوض بالواقع التعليمي.

    مع توجهات قيادة الجامعة التطويرية، واستجابة لتوجيهات ً وتماشيا

 واساتذته تهبرئاس ،الرياضياتقسم  – كلية التربية المقدادالسيد رئيس الجامعة تطلَّعت 
واستراتيجية بالقسم، إلى استشراف المستقبل في تطوير سير العمل اإلداري واألكاديمي 

وفق أسس علمية مدروسة تضمن نجاحاً كبيراً لُخطا التطوير ومساعي التقدم،  الكلية،

وتطوير مدروس في سبيل الوصول إلى معالجة فاعلة للكثير من المشكالت اإلدارية 
وذلك من أجل اإلرتقاء بالمستوى األكاديمي والمهني ألعضاء  والمجتمعية واألكاديمية،

 لطالب في الكلية إلى المستويات المنشودة.هيئة التدريس وا

تسعى الخطة االستراتيجية على تحديد نقاط القوة والفرص المتاحة وكيفية 

استثمارها واالستفادة منهما في تطوير المؤسسة وتحديد أوجه الضعف والتهديدات 

 . القائمة والمحتملة وكيفية التعامل معهما والحد من تأثيراتها السلبية على الكلية

 

 فريق العمل

 : تشكيل اللجنة 

حسب االمر  الرياضياتلقسم  تم تشكيل اللجنة الخاصة بأعداد الخطة االستراتيجية

(  ياد هاشم محمدأة )أ.د ـــــرئاسة عميد الكليــــب 4/2022 /14 في (636)االداري 

 وعضوية السادة و كما مبين ادناة :

 المنصب األسماء ت

 عميد الكلية ياد هاشم محمدأأ.د  .1

 معاون العميد للشؤون العلمية زينة شهيد عليم.د  .2

 معاون العميد للشؤون االدارية جالل محمد جاسمد م.أ. .3

 الرياضياتقسم رئيس  بشار احمد سلطانأ.م.د  .4

 مسؤول شعبة ضمان الجودة  م.د وسناء ماجد عبد الحميد .5

 الرياضياتقسم مقرر   رشا قيس اسودم م. .6

 

  القسمنبذة عن تاريخ 

 حيث الفتية من االقساممن  التربية المقداد كلية في الرياضياتقسم عتبر ي

فتح قسم  عن اإلعالن تم  م2012 بداية عام  ففي .استيعابها وحجم الزمني عمرها

وبدأت الدراسة بها خالل الفصل الدراسي األول  , في كلية التربية المقداد الرياضيات

 من واصبحت واحدة من العام نفسه، حيث تم استقبال المسجلين الجدد من الطالب

 .الغراء ديالى جامعة كليات
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ضمن النسب التي تحددها ( االحيائي والتطبيقي)  يجي الفرعينخر ويقبل القسم

 . ، والجامعة الوزارة

على قادرة  تأهيل كوادر متخصصة في مجال الرياضيات،إعداد ويهدف القسم الى   

لتلبية احتياجات المجتمع، وإثراء المعرفة من خالل التعليم  المنافسة والمساهمة الفعالة

 .والبحث العلمي والتعاون الدولي وفق معايير الجودة المحلية والعالمية

 الرياضياتلقسم منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية 

للتخطيط  في سياق إرساء قواعد األسلوب العلمي للقسميأتي وضع الخطة اإلستراتيجية 

، وإحداث تغيير شامل يرتقي والوزارة الجامعةالكلية وتطلعات المستقبلي الذي يتالءم ل

بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى مستويات عالمية قادرة على مواجهة التحديات 

 فيذاً لهذه التوجهات، فقد تَم اعتماد اآلليات التالية:الراهنة والمستقبلية. وتن

"فريق التخطيط االستراتيجي" يتكون من  القسمتشكيل فريق عمل من داخل  -
 تتوفر فيهم الخبرة والرغبة في اإلنجاز. للقسمالعلمية  اللجنةأعضاء 

تنظيم لقاءات دورية إلعداد تصور أولي إلعداد الخطة االستراتيجية وإطالع  -

 السيد عميد الكلية على رؤيتهم واالستفادة من توجيهاته.

 .القسماستخالص عوامل النجاح األساسية التي تحدد مالمح ورؤية ورسالة  -

 وربطها باألهداف اإلستراتيجية للقسمتحديد الغايات واألهداف االستراتيجية  -

 للجامعة من خالل اجتماعات متكررة للجنة التخطيط االستراتيجي.و للكلية

 اعتماد كل من الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية من مجلس الكلية. -

 تحديد اإلستراتيجيات المناسبة التي ستساهم في تحقيق األهداف. -

إعداد البرامج التي سيتم تنفيذها في إطار الخطة االستراتيجية وتحديد مراحلها  -
 الزمنية والجهة المسئولة عن التنفيذ.

 ولية والمحلية.اقامة المؤتمرات الد -

، الحضورية وااللكترونية، والدورات، اضافة الى ورش العملاقامة الندوات  -
 والحلقات النقاشية التي من شأنها تستهدف سوق العمل، حسب تطلعات الوزارة.

رفع خطة سنوية من نشر االبحاث العلمية االنسانية التي من شأنها تخدم المجتمع  -

 .والجامعية بهذا النتاج العلمي..المكاتب العلمية وسوق العمل، واثراء الباحثين و

درج خطة االعمال التطوعية للقسم التي تنفذ من قبل الكادر التدريسي واشارك  -

 الطلبة بذلك خدمة لهم وارفاد البنى التحتية بذلك. 
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اعتماد الخطة اإلستراتيجية من قبل السيد عميد الكلية وعرضها على مجلس الكلية  -
 إلقرارها.

 

 

 

 

 

 الرياضياتقسم رؤية ورسالة وأهداف 

 أوال : الرؤية

الرياضيات على  ليمية والمهنية والبحثية في علومالريادة والتميز في المجاالت التع
 المستويين المحلي والدولي.

  ثانيا : الرسالة

قادرة على المنافسة  إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الرياضيات،    

لتلبية احتياجات المجتمع، وإثراء المعرفة من خالل التعليم والبحث   والمساهمة الفعالة

 .العلمي والتعاون الدولي وفق معايير الجودة المحلية والعالمية

 ثالثا: األهداف.

 

 االهداف الخاصة

يهدف قسم الرياضيات بصورة أساسية إلى تخريج متخصصات ملمات بالرياضيات 
والماجستير والدكتوراه مستقبالً ، حيث يعمل القسم وعلى مستوى البكالوريوس حالياً ، 

من خالل تنوع التخصصات على ربط الخريج بشكل اكبر باحتياجات وزارة التربية، 

 :ومن أهداف القسم األخرى
لها القدرة الفائقة على تدريس مادة الرياضيات في   تأهيل متخصصات تدريسية  .1

 .المدارس الثانوية

لتربوية والنفسية ورسم الخطط التربوية للنهوض بالواقع التربوي إعداد الدراسات ا  .2
 والتعليمي

 .تهئية كوادر لها القدرة على مواصلة دراستها العليا مستقبالً . 3

 .البحث التربوي والعلمي ونشر الوعي الثقافي والتعليمي  تنشيط. 4
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لتواصل مع اإلسهام في حل المشكالت التربوية والنهوض واإلسهام بالبحث وا  .5
 .المجمع العلمي العراقي

 .إقامة المؤتمرات العلمية التخصصية. 6

 .المساهمة الفاعلة بالتعاون مع نقابة المعلمين العراقية. 7
 

 :للقسماالستراتيجية  االهداف

االستراتيجية  اهدافهجامعة ديالى  - التربية المقدادكلية  - الرياضياتقسم  استمد

رئيسة مستمدة من القيم ال بعض، وذلك بالتركيز على والعمليةالعلمية من القيم 

، وتشكل هذه القيم القاعدة التي تستند إليها الكلية في أدائها، الدراسات والنظريات العلمية

واإلطار الذي يحكم أخالقيات التعامل بين منسوبيها من الطالب، وأعضاء هيئة 

  التدريس، واإلداريين.

الكلية هي: األمانة ،  الجودة ، العدالة ، الشفافية ،  االبداع ، المواطنة والقيم التي تتبناها 

 ، والعمل بروح الفريق،  وفيما يلي توضيح لكل من هذه القيم:

 األمانة : االخالص واداء العمل بامانة واحترام اخالقيات التعليم الجامعي  .1

 زاهة والمساءلةالشفافية : الوضوح في التعامل واالجراءات ودعم متطلبات الن .2

 العدالة :السعي الى تحقيق العدالة واالنصاف في معاملة الجميع وتكافؤ الفرص  .3

الجودة : تنفيذ كافة األعمال وفق أعلى المعايير لرفع جودة مخرجات الكلية  .4

 وخدماتها .

االبداع : تحفيز االبداع المعرفي والسلوكيات االبتكارية وفق آليات عمل  .5

 ثقافة المؤسسة ونشر هذه ال

 المواطنة : تعزيز روح المواطنة الحقة مع مختلف الشرائح .  .6

والعمل بروح الفريق : بث الروح الجماعية للعمل، وتشجيع التعاون إلنجاز   .7

 المهام، وتحقيق األهداف.

 :بالقسماعداد الرؤية والرسالة واألهداف الخاصة آلية 

 آليات مراجعة الرؤية والرسالة واألهداف:

مع رؤية ورسالة الكلية وكذلك رؤية ورسالة الجامعة،  القسمإلنجازات  يسنوتقييم  -أ

وذلك من خالل استبيانات واجتماعات مع األقسام العلمية المختلفة والطالب والجهات 

 المستفيدة من مخرجاتها.

القسم، تقييم شامل للخطة كل خمس سنوات وذلك لمعرفة ما تم تحقيقه من رؤية  -ب

 .جيها الوزارة )معايير التصنيف الوطني للجامعات العراقية(وفق معايير وتو

 نقاط القوة والضعف: 



 

 7 

يمكن استثمارها على النحو  القسم والتيميز بها يت يناك العديد من نقاط القوة الته   

قد تؤثر على كفاءة  كما أنه هناك بعض نقاط الضعف التي،  القسم الذى يحقق رسالة

 .رسالتهالقسم في تحقيق وفاعلية 

 نقاط القوة:

 كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنوع مدارسهم العلمية وتخصصاتهم الدقيقة. 

 مالئمة التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس للمقررات التي يتم تدريسها. 

 االسلوب القيادي الفاعل، والعمل الجماعي، والعدالة واألمانة والحيادية في االدارة. 

 بالواجبات الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتفاعل مع  لتزامالا

 .العمادة

 وجود موقع للكلية والجامعة على شبكة االنترنت. 

  وبعض المجالت وجود مكتبة معقولة بقدراتها، وتحتوى على الكتب الحديثة

  .العلمية متاحة للطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين

  الدراسية واحتياج سوق العمل بصورة مرضية.توافق البرامج 

 .استخدام تكنولوجيا التعليم في بعض المقررات الدراسية 

  مشاركة فعالة من العمادة وبعض أعضاء هيئة التدريس في ندوات ومحاضرات

 .علمية داخل الكلية وخارجها أحياناً لخدمة وتثقيف المجتمع

 

 نقاط الضعف:

 من قاعات دراسية مناسبة،  القسماحتياجات  قصور المبنى الحالي في استيعاب

أنشطة طالبية، ومرافق عامة داعمة، ال ومكاتب ألعضاء هيئة التدريس، وصاالت 

 .باحية والمسائية سيما ان القسم فيه؛ الدراسة الص

 عدم كفاية عمال الخدمات والصيانة. 

  والكلية وأهدافهالقسم عدم وجود برامج للدراسات العليا مما يعيق تحقيق رسالة 

 .بالصورة المثلى

 محدودية دور البحوث األكاديمية في مواجهة المشكالت المجتمعية. 

  تباطؤ كثير من اعضاء هيئة التدريس في التفاعل مع مشاريع التطوير والجودة

 واالعتماد .

  قلة الدورات لتطوير الموظفين 

  ضعف معرفة عضو هيئة التدريس باألنظمة واللوائح التنفيذية 
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  القسم زيادة عدد المقبولين بالكلية عن الطاقة االستيعابية يسبب ضغوط على. 

 للقسم، من الناحية االلكترونية فالقسم يفتقر الى التجهيز  ضعف التمويل الذاتي

 . االلكتروني من الحواسيب والشاشات العارضة للطلبة.

 : / جامعة ديالى التربية المقداد كلية  _  الرياضياتقسم  ير تقييم الطلبة فيمعاي

إن األسئلة االمتحانية النهائية و ( طالبا،552) قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربويعدد طلبة  -1

والفصلية بدوريها تحتوي على توزيع واضح للدرجات األمتحانية ويعلم الطلبة سنويا بطريقة 

 العلمية واللجنة االمتحانية. االقسامتوزيع الدرجة للمقرر الدراسي عن طريق 

 يومية وتوضعحانات يكون تقييم الطالب عالوة على االمتحانات الفصلية والنهائية بإجراء امت -2

والمناقشات والواجبات نسبة الحضور والتفاعل والنشاط الطالبي داخل الصف درجات على 

 الطالبية.

 نقاط القوة: -

 إن تقييم الطلبة يتالءم مع متطلبات المقرر الدراسي وأهدافه. -

دراسي توزيع الدرجات لكل مقرر دراسي معروف للطلبة ويجري توزيع المقرر بداية كل عام  -

 يحتوي على تفاصيل توزيع الدرجات.

 نقاط الضعف: -

 قلة الدرجة الممنوحة للموضوعات العلمية. -

في التحضير اليومي وعالقته مع زمالئه  عدم وجود تحديد للدرجة الممنوحة لكفاءة الطالب -

 .والكادر التدريسي  

على أداء  قادر  الثانويةكادر تدريسي متكامل في المدارس إلى تخريج  الرياضياتقسم طمح ي

 -المهام اآلتية:

 .تدريس مادة الرياضيات في المدارس الثانوية  .1

إعداد الدراسات التربوية والنفسية ورسم الخطط التربوية للنهوض بالواقع التربوي   .2

 والتعليمي
 .القدرة على مواصلة دراستها العليا مستقبالً . 3

 .ونشر الوعي الثقافي والتعليميالبحث التربوي والعلمي   تنشيط. 4

اإلسهام في حل المشكالت التربوية والنهوض واإلسهام بالبحث والتواصل مع   .5
 .المجمع العلمي العراقي
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)غير مذكورة  : التربية المقدادكلية في  الرياضياتلقسم أهداف المنهج الدراسي للدراسة األولية 

 في الموقع(

إعداد خريج قادر على االطالع في المهام المشار إليها في الفقرة أعاله يهدف المنهج الدراسي إلى 

 ,ولكي نحقق ذلك على الخريج أن يمتلك ما يأتي:

 التربويالعلمي و لكافة أفراد المجتمع في المجال المعرفة الرياضيةلقدرة على تقديم ا -1

 واالجتماعي.

 . عرفة الرياضيةالمالعلمية في تقديم  جراءاتالقدرة على أتباع اال -2

 .واالجتماعيةالتربوية في مختلف المؤسسات التربوي القدرة على العمل  -3

 .عرض المعرفة بأسلوب تربوي صرففي  ات الرياضيةالمهارامتالك  -4

 .داخل العمل المؤسسيتأدية أعماله بأمانة وصدق  -5

 .التفكير الرياضيعلى حل المشكالت الرياضية من خالل امتالكه لمهارات القدرة على  -6

 مهارة إدارة الصف المدرسي.يمتلك  -8

 القدرة على اإلسهام في تنمية المجتمع. -9

 البحث العلمي.أسلوب مهارة  يمتلك-10

 .حل المشكالت الرياضيةفي واستخدامها  والقوانين الرياضيةالقدرة على فهم النظريات  -11

على حالة المتلقي ان كانت علمية او نفسية القدرة على وضع حد لكل سلوك يمكن أن يؤثر  -12

 بهدف حمايته.

بإنجاز دليل المقررات الدراسية باالعتماد على عدد الساعات  تميزقد   الرياضيات قسمإن  · 

ً يتم توزيع المقررات على الطلبة ، وفق التوأمة في جميع االقسام والوحدات الدراسية وسنويا

 والكليات المناظرة له في العراق.

يتم سنوياً أعداد كل تدريسي خطة سنوية لمفردات المادة الدراسية التي يدرسها وفق استمارة  · 

الخطة السنوية التي أعدت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, ويتم مراجعتها سنوياً من 

 قبل مدرس المادة.

 

 -:الرياضياتقسم في  مدة المنهج الدراسي

, وتمت مراجعتها من قبل اللجان اسي من قبل مدرس المادة الدراسيةمقرر درتم تحديد أهداف كل 

مجلس الكلية, ويجري مراجعة أهداف المقررات الدراسية من قبل صادق عليها تو القسمالعلمية في 

سنوياً من قبل اللجنة العلمية لألقسام بناء على التغذية ))يجب أن تكون المدة الزمنية لتطبيق المنهج 

,وهي أربع  الرياضياتالتربية /قسم الدراسي تطابق احتياجات الكفاءة المطلوبة لخريج كلية 
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الخزينة العلمية التي تم اكتسابها على وفق  للقسملمعلومات أألساسية سنوات يتم تزويد المتخرج با

 .((خالل فترة دراسته

فأن المواد أربع سنوات,  لمقدادا التربيةكلية  _ الرياضياتقسم  إن مدة الدراسة في

في العراق والمقر من قبل وزارة  التربية الدراسية تم وضعها على وفق كتاب القطاعية لكليات 

 م 2016التعليم العالي والبحث العلمي لعام 

 :الرياضياتقسم معايير المنهج الدراسي 

التي تضمن كفاءة التعلم ، والمهارات  و الرياضيات. إن المنهج الدراسي يحتوي على أساسيات 1

 .مدرس الرياضياتاألساسية ، والسلوك للدخول في ممارسة 

على التدريسي بتقديم المحاضرات والمناقشات والتدريس  الدراسي. يعتمد تطبيق المنهج 2

 بشكل كبير.النظري 

 هناك تكامل أفقي وعمودي محدد بين مقررات المنهج الدراسي.. 3

يتم تدريس مادة الحاسبات لطلبة الكلية ويتم من خالله تعليم الطلبة على استخدام الحاسبة . 4

حصول على المعلومات الكترونيا إذ يوجد مختبر متخصص للحاسبات كذلك يتم واالنترنت وال

 تدريس مادة اللغة العربية من أجل تنمية مهاراتهم اللغوية والكتابية .

 يتضمن المنهج الدراسي مادتي حقوق اإلنسان والديمقراطية.. 5

 .يتضمن المنهج الدراسي مادتي طرائق التدريس، وعلم النفس التربوي  . 6

بكل مجاالته  لمادة الرياضياتاألساسية  بالنظرياتيتضمن المنهج الدراسي تزويد الطالب . 7

 وفروعه.

 . يوجد ضمن المنهاج مشروع بحثي للطالب المتخرج .9

 

 القسمالتي تواجه تطبيق الخطة االستراتيجية في  المخاوف والمشاكل

  صادر من قبل وزارة القسم دون تخطيط مسبق لسوق العمل زيادة أعداد طالب

 .التخطيط

 . عدم تفرغ أعضاء هيئة التدريس بشكل كامل 

 .عدم كفاية الموارد المالية الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية 

 .صعوبة تقييم الطالب في ظل األعداد الكبيرة 

 البنى التحتية وعدم استيعابها للقدرة الكبيرة للطلبة والكادر التدريسي واالداري 

. 
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 المشاكلوسائل التخفيف من 

 الهيئة اإلدارية. السعي الى تحسين دخل 

  بالقسمتشجيع وتحفيز البحث العلمي. 

 في محيط الكلية و مجتمعها. نشر ثقافة الجودة والتقييم الذاتي 

 .دعم الدولة والمجتمع المدني لرسالة الكلية 

 أعضاء هيئة  من الدورات التطويرية الخارجية والداخلية لتنمية السعي للمزيد

 التدريس.

 

 وكيفية تنفيذ للخطة االستراتيجية: ، الرياضياتقسم ل األهداف االستراتيجية

 :*  الهدف االستراتيجي األول 

بمايناسب واقع المجتمع من خالل التعاون مع منظمات المجتمع تفعيل خدمة المجتمع 

 المدني، وكذلك تفعيل دور اللجان في هذا الباب.

 :االستراتيجي الثاني*  الهدف 

ز في التعليم و األنشطة الطالبية، من خالل اشراك اكبر عدد من الطلبة في هذه التمي

 االنشطة على المستوى الجامعي وغيره.

 * الهدف االستراتيجي الثالث

، وذلك من خالل النشر في الدور العالمية التميز في التخصصات البحثية و التطبيقية 

سيما مستوعبات اسكوباس، وكذلك التركيز على االبحاث التي للنشر  العلمي وال 

 تعالج المشاكل الواقعية التي يمر بها المجتمع العراقي والعالم اجمع.

الى  قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربويالى غيرها من االهداف التي يسعى 

 لقسم.تحقيقها وفق خطط علمية استراتيجية مقدمة من قبل اللجان العلمية في ا

 

التي يسعى القسم على التأكيد عليها في   واالجتماعيةالقيم التربوية والعلمية 

 مهامها السنوية والفصلية واليومية:

 احترام العمل وتجويده. -1

 التعاون والعمل بروح الفريق. -2

 االلتزام والمسؤولية والمحاسبة. -3
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 االمانة والمصداقية والشفافية. -4
 اإلدارة باإلنجاز.  -5

 العمل بروح الفريق.  -6

 اإلبداع واالبتكار.  -7

ً أخذ القيم اآلتية في االعتبار بالخطة االستراتيجية للكلية والعمل على  يراعى أيضا

 غرسها في األطراف المعنية بالخطة:

  االحترام(. –الجدية  –قيم الطالب: )االلتزام 

  األمانة(. –احترام العمل -قيم العاملين: )االلتزام 

  التعاون(. –المجتمع: )االحترام قيم 

 

 الخطة البحثية:

هي التصور المستقبلي لطريقة تنفيذك للبحث العلمي عن طريق جمع المادة    

العلمية، وطريقة معالجة الدراسة العلمية أو تحليلها، وطريقة عرض نتائج البحث 

التي ستلتزم بها العلمي بعد التنفيذ، وهي بمعنى اّخر الخطوات شبه التفصيلية والقواعد 

 أثناء عملية تنفيذ البحث.

الخطوط العريضة التي  -وتعرف خطة الدراسة العلمية بصفة عامة بأنها:   

تسترشد بها عند تنفيذ دراستك، وتشبه بالبوصلة التي تدرك بها إلى أين تسير، وتسترشد 

جدوى  بها في مسيرتك. والخطة هي المعيار الوحيد الذي يمكنك بواسطته الحكم على

البحث والدراسة العلمية وجدارتك، ذلك ألن البحث العلمي قبل التنفيذ يعتبر في عالم 

 المجهول.

  :الرياضياتقسم الخطة البحثية في أهمية إعداد 

 

إعدادها على تحديد الهدف من الدراسة العلمية بالدقة المطلوبة؛ ألنك بدون  يعين -1

الجهود التي تسبق إعداد الخطة الجيدة ال تتوفر لديك في العادة بصورة متعمقة عن 

موضوع البحث والدراسة العلمية وتفريعاتها وحدودها، فتلتزم عند إعداد الخطة بما 

 لك، واإلمكانات المتاحة لك.ال يتفق مع المدة الزمنية المحددة 

 

ك إلى تنفيذ الهدف المحدد ؤدي بت التي إعدادها على تحديد أيسر طريق يسهل -2

، من خالل النتائج المرجى حصولها من االبحاث العلمية التجريبية من قبل بسهولة

 بشكل خاص . الرياضياتقسم اساتذة 
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عند  الجهة المستهدفةيساعدك إعداد الخطة في تصور العقبات التي قد تعترض  -3

تنفيذ البحث والدراسة العلمية، فتصرف النظر عن الموضوع إذا كانت مشكلة الدراسة 

فوق إمكانياتك الزمنية أو المادية، أو قد تستعد عند إعداد الخطة لتلك العقبات قبل البدء 

، وبهذا تجنب نفسك الوقوع في مأزق يجعلك تندم فيما بعد في تنفيذ البحث والدراسة

على اختيار الموضوع، أو عدم االستعداد الكافي له، كما يضمن إعداد الخطة لك توفير 

الوقت والجهد والمال أثناء التنفيذ، فال تضطر عند إعداد الخطة إلى تغيير موضوع 

ات متكررة إلى مصادر المادة الدراسة وقد سرت في تنفيذه خطوات، أو إلى العودة مر

العلمية، وال سيما إذا كانت تستوجب سفراً مكلفاً، أو تستوجب اجتياز صعوبات يتسبب 

 عنها ضياع وقتك وجهدك.

يساعدك إعداد الخطة أنت واللجنة المشرفة عليك في تقييم البحث والدراسة العلمية  -4

خطة على تقدير حجم الجهد قبل تنفيذها، وذلك من حيث أهميتها، ويساعدك إعداد ال

 الذي يتطلبه تنفيذ البحث والدراسة، وقدرتك، ووضوح منهجه.

يوفر إعداد الخطة للمشرف عليك أساساً في تقويم البحث والدراسة العلمية، كما  -5

يساعدك إعداد الخطة على متابعة اإلشراف عليك خالل فترة تنفيذ البحث والدراسة 

 العلمية.

ة المكتوبة لك مرجعاً ومرشداً أثناء إجرائك وتنفيذ البحث والدراسة يوفر إعداد الخط -6

العلمية، فيسهل عليك الرجوع إليها عند نسيان بعض العناصر، أو في حالة حدوث 

طارئ ما؛ ولهذا فإن إعداد خطة مكتوبة يساعدك على تقويم موقفك من الخطوات 

  المتبقية من تنفيذ البحث والدراسة العلمية.

 

هدف األساسي من إعداد خطة البحث العلمي فهو أن تقنع األساتذة وأعضاء أما ال

 -مناقشة الخطط بما يلي: الرياضياتقسم التدريس في  هيئة

 أن البحث أو الدراسة يسد حاجة مهمة نظرياً وعملياً في مجال التخصص. -1

ً مشكلتك البحثية، ولديك إلمام بالمعارف والمهارات  -2 الالزمة للقيام أنك تفهم تماما

بتنفيذ البحث أو الدراسة، وأنك قد حددت بحثك تحديداً واضحاً يساعدك على أن تبدأ 

العمل في تنفيذه فور تسجيل الموضوع، ومن ثم يصلح ألن يشرف عليك أحد األساتذة 

 المتخصصين في القسم.

 

 :الرياضياتقسم لالخطة المجتمعية 
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 تميما س ديالمجتمع من خالل تحد رييتغ ذيلتنف قيطر طةيخطة العمل المجتمعي هي خر

به. وبعبارة أخرى، تصف خطة العمل  اميالق تميس فيذلك، وک فعليبه، ومن س اميالق

ما يريد المجتمع إنجازه، وما هي األنشطة المطلوبة خالل جدول زمني محدد، وما هي 

( الالزمة لتحقيق النجاح. وستصبح خطة العمل ادالموارد )المال واألشخاص والمو

المجتمعية إطاًرا لتنفيذ أنشطة الصرف الصحي وإدارة المياه المستدامة التي يقررها 

المجتمع نفسه. ومن المهم التأكيد على أن أعضاء المجتمع المحلي ينبغي أن يكونوا 

تمع الجامعي وغيره، الخاصة بالمجالفاعلين الرئيسيين في إعداد خطة العمل المجتمعية 

اتمام هذه المهام  يفالعناصر االساس فيه هو اشراك الطلبة واالساتذة والموظفين ف

 المقرر تنفيذها .

هو برنامج العمل الذي يهدف إلى حل المشكالت أو  :خطة االجتماعيةإذن : ال   

توليد التغييرات في المجتمع . يسعى تنفيذ خطة اجتماعية إلى إحداث تأثير إيجابي يفيد 

، وهذه من اوليات القسم في اعمال النشاطات المجتمعية على المستوى الحرم الناس

واالرشاد والمشورة  وتقديم النصح الجامعي كالمساهمة في مساعدة الطلبة االيتام

... الخ، وخارج النفسية واالجتماعية للطلبة وتقديم المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة 

الفعلية والمساهمة في تقديم الخدمات لمراكز االيتام  تالمؤسسة التعليمية كالزيارا

ودور التوحد، والرعاية االجتماعية، اضافة الى تقديم العشرات من المحاضرات 

 التوعوية التي من شانها تساهم في رفع المستويات لجميع شرائح المجتمع . 

 

 ختاماً:

جامعة ديالى الى تحقيق االهداف  التربية المقدادفي كلية  الرياضياتقسم يسعى 

وات والتصانيف العالمية للجامعات العراقية بأقسامها االنسانية نالمنشودة في معايير س

والعلمية وفق الضوابط والمخرجات لسوق العمل وفي معايير الجودة المعتمدة من قبل 

واالدارية في الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث ، من خالل تفعيل اللجان العلمية 

(  31القسم من قبل الكادر التدريسي علما ان عدد اعضاء الهيئة التدريسية للقسم ) 

 التي تلبي حاجة القسم. العلمية واالنسانيةتدريسي بمختلف االختصاصات 
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