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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ديالى                                                                                                      جامعة

 العدد/                                                    األساسية التربية كلية
 التاريخ/       قسم الرياضيات

                   
 الى/ السيد رئيس اللجنة العلمية المركزية المحترم                       

 
 

 6102-6102م/الخطة العلمية لقسم الرياضيات للعام الدراسي 
 

 ندرج فً ادناه ما تضمنته الخطة العلمٌة السنوٌة لقسم الرٌاضٌات وكاالتً:
بحثٌة السنوٌة لتدرٌسً تم اقرار االبحاث التالٌة والتً تدخل ضمن الخطة ال -1

بعد ان تم اقرارها من قبل اللجنة  0217-0216القسم للعام الدراسً 
وكانت عناوٌنها  12/0216/ 5فً الجلسة الثانٌة بتارٌخ العلمٌة فً القسم 

 -كاالتً:
   

 
 ت

نسب  عنوان البحث اسم التدرٌسً
 االنجاز

  تارٌخ ال

1 

ا.م.د. فالح عبد 
 الحسن عوٌد

تحصٌل طلبة  على العلمٌةاثر الثقافة 
كلٌة التربٌة االساسٌة واستبقاء 

 المعلومات فً مادة الكٌمٌاء العضوٌة

5% 5 /12 /0216 

محمد علً  .مأ. 0
التدوٌر والمجال المغناطٌسً  تأثٌر مراد

الهدرودٌنامٌكً على جرٌان مائع 
 بٌركر الكسري فً قناة اسطوانٌة

12 % 5 /12 /0216 

 م. د اٌمان كاظما. 3
 احمد

كتاب طرائق تدرٌس    تألٌف
 الرٌاضٌات

52% 5 /12 /0216 

ا.م.د احمد داود  4
 سلمان

الواقع التعلٌمً والٌات المشاركة 
 .إلصالحهالمجتمعٌة 

5% 5 /12 /0216 

م.د حمٌد كاظم  5
 داود

تصمٌم مودٌل رٌاضً لزٌادة قوة 
 باستخدام المحالٌل النانوٌة الخرسانة

5% 5 /12 /0216 

6 

   

 سناء حسٌن.م 
 خلف

مشروع كتاب الشباب بٌن تطلعات 
 التنمٌة وتحدٌات العصر 

52% 5 /12 /0216 
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فً قسم الرٌاضٌات وحسب  0216-0215االبحاث المسجلة للعام الدراسً  -0
 نسبال

نسب  عنوان البحث اسم التدرٌسً ت
 االنجاز

 تارٌخ االنجاز

1- 

أ.م.د. فالح عبد 
 الحسن عوٌد  

لتصنٌف واالستنتاج فً القٌاس وا
كتب العلوم للمرحلة االبتدائٌة  

 )مشترك(

   

52% 5 /12 /0216 

فاعلٌة انموذج التعلم التولٌدي تنمٌة 
التفكٌر االبداعً وتحصٌل طلبة 
الثانً المتوسط بمادة الكٌمٌاء 

 )مشترك

02% 5 /12 /0216 

اثر الوسائط المتعددة فً تحصٌل 
ً مادة كلٌة التربٌة االساسٌة ف

 الكٌمٌاء العضوٌة وتفكٌرهم العلمً

 )مشترك(

122% 5 /12 /0216 

فاعلٌة ستراتٌجٌة التدرٌس 
البصري فً تحصٌل مادة الكٌمٌاء 
والتفكٌر العلمً لدى طالب الصف 

 االول متوسط)مشترك(

02% 

 
 
 
 

5 /12 /0216 

اثر ستراتٌجٌة الترقٌم الجماعً فً 
تحصٌل مادة الكٌمٌاء وتنمٌة 

ملٌات العلم لدى طالب الصف ع
 المتوسط )مشترك(

02% 

 

5 /12 /0216 

ا.م محمد علً  -0
 مراد 
 
 
 
 

The Effect of MHD on a 

Longitudinal Flow of a 

Fractional Maxwell Fluid 

Between Two Coaxial 

Cylinders 

122% 5 /12 /0216 

ا.م.د اٌمان كاظم   -3
 احمد
 

لبة التفضٌالت القرائٌة لدى ط
 التربٌة االساسٌة والتربٌة الرٌاضٌة 

 

 

122% 5 /12 /0216 
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م. علً خالد 
 خضٌر

اثر تالف االشتات فً تحصٌل 
الرٌاضٌات لدى تالمٌذ الصف 

 الخامس االبتدائً

 

02% 5 /12 /0216 

4- 
  

م.د. حمٌد كاظم  
 داود

1-averation principle for 

stochastic a differential 

equations 

75% 5 /12 /0216 

5- 

م.سناء حسٌن 
 خلف

مشروع تالٌف كتاب اصول التربٌة 
 كتاب منهجً  –

 )مشترك(

 

122% 5 /12 /0216 

الصعوبات التً تواجه عضو الهٌئة 
ة عند تدرٌس مواد غٌر ٌالتدرٌس

  تخصصه 

 

02% 5 /12 /0216 

واقع االخالقٌات الجامعٌة )كلٌة 
 التربٌة االساسٌة انموذجا(

122% 5 /12 /0216 

  
 

سوف ٌقوم القسم باستضافة عدد من االساتذة ذو الخبرة فً اختصاص  -3
اقامة حلقات نقاشٌة تعمل على تطوٌر امكانٌات  الرٌاضٌات اللقاء محاضرات او

التدرٌسٌٌن من حٌث الرصانة العلمٌة واختٌار انجح االسالٌب التربوٌة فً 
الدكتور  استضافة االستاذ  لثانًا الفصل  حٌث سٌتم خالل التعامل مع الطلبة.

ابرز )قاء محاضرة حول لسعد ناجً علً من كلٌة العلوم للبنات /جامعة بغداد ال
 0217 /16/4وذلك فً  (التطورات العلمٌة الحدٌثة فً مجال علوم الرٌاضٌات

  وعلى قاعة الدراسات العلٌا فً الكلٌة.

 الندوات والحلقات النقاشٌة المقترح اقامتها: -4

بداٌة العام الدراسً الجدٌد وعند ندوة توجٌهٌة لطلبة المرحلة االولى  -ا
وتدار من قبل رئٌس  مباشرتهم بالدوام للتعرٌف بالكلٌة والدراسة والقسم

 وتدرٌسٌو القسم.
 ندوة لطلبة المرحلة الرابعة حول بحوث التخرج وكٌفٌة كتابتها -ب

 رٌسٌو القسم.تدار من قبل رئٌس القسم وتد 1/11/0216بتارٌخ 
 
 



 4 

 ندوات التدرٌسٌٌن: -ج

 
 

خالل السنة الدراسٌة   تدرٌسٌٌن والطلبةالنشاطات الالصفٌة لل رحاتمقت  -5
  هً: 0217 -0216

اجراء تبادل للخبرات بٌن قسمنا واالقسام المناظرة فً الجامعات العراقٌة من  - 
 خالل اقامة المناظرات العلمٌة . 

حول ٌقترح القسم اقامة حلقة نقاشٌة الحلقات النقاشٌة الخاصة باعضاء  القسم :  -6
ٌقوم  0217وذلك فً شهر اذار لعام  العملٌة ابرز التطبٌقات الرٌاضٌاتٌة 

 .بتنفٌذها تدرٌسً القسم
تم تكلٌف االساتذه بالقاء سمنار )حلقة نقاشٌة( تختص بالبحوث التً سٌقدمونها   

لغرض الترقٌة العلمٌة فضال عن البحوث السنوٌة التً تقدم الى وحدة البحث 
ة او أي بحث ٌرغب التدرٌسً بنشره فً المجالت العلمٌة والتطوٌر فً الكلٌ

    المحكمة وبما ٌخضعه للتحكٌم للتاكد من مدى صالحٌته كعنوان لبحث فضال عن 
 -رصانته العلمٌة وسٌتم القاء السمنار وفق الجدول االتً:

  مكان ال االستاذ المشارك عنوان الندوة الٌوم والتارٌخ

الثالثاء 
05/12/

0216 

حول كتاب الصف االول متوسط/ 
 المنهج الجدٌد

 أ.د. فائق فاضل احمد
أ.م.د. فالح عبد الحسن 

 عوٌد
 أ.م.د.اٌمان كاظم احمد
 أ.م. محمد علً مراد

 لم عقاعة الم
 
 
 
 
 
 

االربعاء 
0/11/0216 

 لغز الرٌاضٌات العجٌب
 ا.م.د تغرٌد حر مجٌد
 الجامعة المستنصرٌة

 قاعة المعلم

/5/10االثنٌن
0216 

ابراز جمالٌة الدوال العقدٌة 
 وتطبٌقاتها فً الرٌاضٌات  

 حمٌد كاظم داودد. 
رئاسة قسم 
 الرٌاضٌات

/7/3الثالثاء
0217 

دول  التربٌة والتعلٌم فً  بعض نظم
 العالم

 فالح عبد الحسند. ا.م.
 ا.م.د اٌمان كاظم احمد

 رئاسة القسم

/ 14الثالثاء
3/0217 

 تعلٌم التفكٌر
ا.متمرس .د. فائق 

 فاضل احمد
قاعة احمد 

 مهاوش

/7/4الخمٌس
0217 

 حول الفضاءات التوبولوجٌة واهمٌتها
 
 
 

 ا.م محمد علً مراد
 م.د حمٌد كاظم داود

رئاسة قسم 
 الرٌاضٌات
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مكان  االستاذ المشارك عنوان الحلقة النقاشٌة الٌوم والتارٌخ
 السمنار

 تالمالحظا

 االربعاء 
 32/11 /0216 

م. شاكر محمود  حول ترقٌم الرسوم
 سلمان

رئاسة 
 القسم

 

 الثالثاء
20/3/0217 

تأثٌر التدوٌر والمجال 
المغناطٌسً 

الهدرودٌنامٌكً على 
جرٌان مائع بٌركر 
الكسري فً قناة 

 اسطوانٌة

ا.م محمد علً 
 مراد

رئاسة 
 القسم

 

  االربعاء
00/3/0217 

 
اضً تصمٌم مودٌل رٌ

لزٌادة قوة الخرسانة 
باستخدام المحالٌل 

 النانوٌة

م.د حمٌد كاظم 
 داود

رئاسة 
 القسم

 

االحد 
0/4/0217 

الواقع التعلٌمً والٌات 
المشاركة المجتمعٌة 

 إلصالحه.

ا.م.د احمد داود 
 سلمان

رئاسة 
 القسم

 

 
:   ٌعزم القسم استحداثه واٌجاده من مختبرات ومواقع على الشبكة الدولٌة ا م -7

 . الٌوجد
 spssدورات التعلٌم المستمر التً سٌقوم بها القسم : دورة حول برنامج  -0

 .0217ً نٌسان الثان الدراسًلتدرٌسٌو القسم وبقٌة االقسام خالل الفصل 

 السفرات العلمٌة العضاء القسم والطلبة. -0

 اقامة سفرات علمٌة الى المكتبات العلمٌة فً الجامعات العراقٌة. -

ومنها جامعة بغداد   راقٌةاقامة سفرات علمٌة الى الجامعات العٌقترح القسم  -
 .   والكوفة
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 -تكون المٌزانٌة التخمٌنٌة المطلوبة لتنفٌذ الفقرات الواردة اعاله كاالتً: -12
 

 
 

 اللجنة العلمٌة بالقسم. -11
 ا.م.د فالح عبد الحسن عوٌد      رئٌسا -1

 ا.م محمد علً مراد              عضوا -0

 ا. م.د اٌمان كاظم احمد           عضوا -3

 م.د حمٌد كاظم داود           عضوا -4

 
 
 

 

 
 رئٌس القسم                                                                  

 ا.م. د. فالح عبد الحسن عوٌد                                                      

 المبلغ التخمٌنً بالدٌنار العراقً رقم الفقرة
 

3 
4 
6 
 0 

 ملٌون 1
 الف 522 

 الف 522
 ملٌون وخمسمائة 1522 

 الغٌرها ثالثة مالٌٌن وخمسائة دٌنارفقط 35220222 المجموع


