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  : قدمة. امل1

1 -1  

التقییم المعروفة عالمیا والتي تحدد  برامجیعتبر تقریر التقییم الذاتي خطوة مھمة للدخول في تطبیقات 

تحسین وتطویر العملیة التعلیمیة  والتقنیة لغرض زراعیةللمؤسسات التعلیمیة وخاصة الكلیات الالمعاییر والمتطلبات 

والمجتمع زراعیة لھم القابلیة على التفاعل مع المؤسسات ال یینزراعوجعلھا في تطور مستمر من اجل تخریج 

  .زراعيوتقدیم أفضل الخدمات التي تواكب التطویر العلمي وال

م  ص قس ات تخ ر معلوم ذا التقری من ھ اه یتض ة والمی ات الترب یب تقنی ة/ المس ة التقنی ي الكلی ة  ف كبدای

  .AICللشروع بتطبیق معاییر الجودة في التعلیم وفق نظام 

  

  لقد تم تنظیم ھذا التقریر لیكون في عدة محاور رئیسیة:

 المحور األول: تنظیم وإدارة القسم، حیث یبین الھیكلیة والتنظیمي اإلداري للقسم. -

 یتناول إستراتیجیة القسم وأھدافھ وسبل االرتقاء بالعملیة التعلیمیة.المحور الثاني: األھداف التعلیمیة للبرامج، و -

ةالطالب، حیث المحور الثالث:  - ق بالطلب ا یتعل ل م ة  یتضمن األمور الطالبیة وك اطات وآلی دریب ونش یم وت ن تعل م

 القبول ومتطلبات التخرج وغیرھا.

 مع البرنامج الدراسي وتناسقھا مع األھداف التعلیمیة للقسم. مالزمتھاومدى  المحور الرابع: المناھج الدراسیة -

درات حور الخامس: الھیئة التدریسیة، ویتضالم - من األمور التي تخص الكادر التدریسي في القسم وسبل تطویر ق

 ھذا الكادر وإنجازاتھ العلمیة والعالقة بینھ وبین الطلبة.

ة وسبل تحسینھا من أجل  - ق األكادیمی ذه المراف ة ھ ین حال ات الدراسیة، ویب المحور السادس: المختبرات والقاع

 تطویر العملیة التعلیمیة في القسم.

الي، والمحور  - ب السابع: الجانب الم ا یخص الجوان ده القسم فیم ي یعتم د تضمن شرح موجز عن األسلوب الت ق

 المالیة لدیمومة العملیة التعلیمیة وكیفیة االرتقاء بھا وتطویرھا وفق الموارد المتوفرة.

 

ائیات  ھامن خالل تمتم إضافة عدد من المالحق أخیراً فقد و م إتقدیم بعض الجداول واإلحص ا لت دیم دراجھ ي تق اعد ف تس

 .القسم خالل الفترة الماضیةتم إنجازه في  عماصورة 

12      

) ھي عملیة إیجاد آلیات وإجراءات تطبق في الوقت Quality Assuranceضمان الجودة (
الوسیلة للتأكد من  اعتبارھاالمناسب للتأكد من تحقق الجودة المرغوبة وفقاً للمعاییر الموضوعیة. كما یمكن 

أن المعاییر األكادیمیة المستمدة من رسالة الجھة المعنیة قد تم تعریفھا وتحقیقھا بما یتوافق مع المعاییر 
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المناظرة لھا سواء إقلیمیاً أو عالمیاً وإن مستوى جودة فرص التعلیم واألبحاث والمشاركة المجتمعیة تكون 
 من ھذه الجھات.نواع المستفیدین مالئمة وتستوفي توقعات مختلف أ

 االعتمادوالعملیات التي تقوم بھا ھیئة  اإلجراءات) فھي مجموعة Accreditation( االعتمادیةأما   
من أجل التأكد من أن المؤسسة قد تحققت فیھا شروط ومواصفات الجودة المعتمدة لدى مؤسسات التقویم، 

معتمدة وأن لدیھا أنظمة قائمة لضمان الجودة أو التحسین وأن برامجھا تتوافق مع المعاییر المعلنة وال
المستمر ألنشطتھا األكادیمیة وفقاً للضوابط المعلنة وھو تأكید وتمكین للجامعات العراقیة لكي تحصل على 

  خطوات ناجحة.صفة متمیزة وھویة منفردة وإقرار بأن الخطوات المتخذة لتحسین الجودة 
سریعة، سواء على مستوى المنظمات التصنیعیة أو التعلیمیة أو على تطورات  یشھد العصر الحالي    

الدولیة وما یحكم العالم من نظم وقواعد جدیدة فضالً عن ثورة تكنولوجیا المعلومات  االقتصادیةمستوى العالقات 

  سسات التعلیمیة.المؤ المنافسة بینحدة  ازدیادوتأثیرھا على العملیة التعلیمیة وما یترتب على ذلك من  واالتصاالت

إن التطور العلمي ألي مجتمع ھو معیار تقدمھ، وإن مسؤولیة التطور العلمي تقع بالمرتبة األولى     

یعد تطبیق المواصفات القیاسیة الدولیة والعمل للحصول على شھادة المطابقة  على الجامعات والمؤسسات التعلیمیة.

یق التأكید على التحسینات المستمرة ومن خالل المحاور من أھم خطوات تطبیق إدارة الجودة الشاملة عن طر

  التالیة:

  )Vision، Mission and Goalالمحور األول: الرؤیة والرسالة واألھداف ( أ.
  )Leadership and Managerial Organizationالقیادة والتنظیم األداري (ب. المحور الثاني: 
  )Recoursesالموارد (جـ. المحور الثالث: 

  )Academic Staffلمحور الرابع: أعضاء ھیئة التدریس (د. ا
  )Students Affairsشؤون الطلبة ( الخامس:ھـ. المحور 
  )Students Servicesالخدمات الطالبیة ( السادس:و. المحور 
 Academic Programs and Teachingالبرامج األكادیمیة وطرائق التدریس ( السابع:ز. المحور 

Methods( 
  )Scientific Researchالبحث العلمي ( الثامن:ر ح. المحو

  )Community Serviceخدمة المجتمع ( التاسع:ط. المحور 
  )Evaluationي. المحور العاشر: التقویم (

  )Academic Ethicsاألخالقیات الجامعیة ( عشر:ك. المحور الحادي 
  

13 تاریخیة 

نظراً  2007- 2006عام  افتتاحھتم  الكلیة حیثفي  زراعیةألقسام المن ا ھو التربة والمیاه تقنیات   قسم   
 القسم،التي تستوعب خریجي  المزارعالحیوي، إذ یوجد في ھذه المنطقة العدید من  االختصاصلحاجة المنطقة لھذا 
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كما لم تتوفر في معظم كادره التدریسي  من الكلیة والمعھدعلى المدرسین  القسم عتمدأحیث  جیدةكانت البدایة  ولكن
  . جیدةالمعھد التقني المسیب التي كانت    على الزیارات العلمیة لمختبرات االعتمادتم المختبرات و

بالتكامل تدریجیاً حیث یضم القسم حالیاً بدأ عدد الكادر التدریسي والتدریبي في القسم  2007بعد عام 
) یحملون لقب المدرس 2لقب المدرس و ( لون) یحم2) یحمل لقب األستاذ المساعد و (5) تدریسیا منھم (9(

البكالوریوس  تي الماجستیر و) مھندسا وموظفاً فنیاً ویقوم القسم حالیاً بمنح شھاد3المساعد وكذلك یضم القسم (
في أربع سنوات سنتین في الدراسات العلیا وبعد أن یكمل الطالب  التربة والمیاه  العلوم الزراعیة/في تخصص 

  .یةاالول دراسةال
  

1 -4 :     

  إن من أھم العوامل التي ساھمت في نجاح القسم ھي:

طلبة مجامیع عدیدة من . الھمة العالیة لقیادات القسم وبعض التدریسیین والعاملین في القسم وبالتعاون مع أ

بعض متطلبات العملیة بناء مختبرات القسم التي لبت  التخرج فيمشاریع  استثمارفي  خصوصاالقسم 

  األربعة. وللمراحل الدراسیةبھ من التجارب المختبریة  سال بأوسمحت بإجراء عدد التدریسیة 

رغم الصعوبات التي یواجھونھا من قلة الخدمات وكثرة مصلحة القسم  حفاظھم على. صبر التدریسیین وب

  المختبریة وغیرھا.التیار الكھربائي وضعف البنى التحتیة وقلة عدد األجھزة  انقطاع

  التطور العلمي الذي یشھده العالم.بما یتناسب وجـ. الرغبة لدى معظم التدریسیین لتطویر المناھج الدراسیة 

1 -5 :     

  یمكن إجمال العوامل التي تحول دون تطور القسم بالنقاط التالیة:

  بالكادر التدریسي ھي: من العوامل التي تتعلق التدریسي:الكادر أ. 

)1 (  

  ) قلة عدد التدریسیین الذین یحملون شھادة الدكتوراه.2(

  .وخصوصا فیزیاء وكیمیاء التربة واحیاء التربةالدقیق للقسم  االختصاص) قلة عدد التدریسیین في 3(

  عدم وجود البنى التحتیة المناسبة للقسم.ب. 

حال دون رفد القسم بالدماء الجدیدة  2011ھي سیاسة الوزارة منذ عام  عدم تعیین الطالب األول على القسم والتيجـ. 

  المتمیزة والتي ھي النواة لتطور الكادر التدریسي من خالل إمكانیة حصولھم على الشھادات العلیا.

وقدم أجھزتھا وعدم كفایتھا ألجراء القسم وصغر مساحتھا  اختصاصد. عدم وجود المختبرات التي تتناسب مع 

  وث العلمیة.البح

  ھـ. عدم وجود خط إنترنیت خاص بالقسم.

  . قلة الكتب المنھجیة بشكل كبیر كما أن الموجود منھا ذات طبعات قدیمة.و
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  . عدم وجود إستراتیجیة للبحث العلمي مع قلة التخصیصات المالیة الخاصة لذلك.ز

  

16   

  خالل: إجراءات عملیة مناسبة من باتخاذقامت إدارة القسم 

وخزنھا في أمكان أمینھ وعدیدة حفاظاً علیھا من المخاطر  إلكترونیاتوثیق مستمسكات ووثائق الطلبة أ. 

  المختلفة كالحریق وغیرھا.

  حالة طارئة.الحریق في المرافق المختلفة من القسم تحسباً ألي  مطافئب. توزیع 

  العقبات التي تحول دون تحقیق القسم ألھدافھ.تذلیل  لةمتابعة العملیة التدریسیة بشكل متواصل ومحاوجـ. 

17  

إن سیاسة القسم ھي بطبیعة الحال جزء من سیاسة الكلیة وھي بدورھا خاضعة لسیاسة الھیئة   

كل عام دراسي یقوم القسم من خالل مجلسھ في بدایة  الوزارة. واستراتیجیاتواألخیرة خاضعة لسیاسة 

 بتقییم الفعالیات وعرض المعوقات للعام الماضي ووضع خطط لتالفي ھذه المعوقات ومتابعة تنفیذ ھذه الخطط

  في الجانبین األكادیمي واألداري.

18  

علیا. إن و توجد في القسم برامج للدراسات ال التربة والمیاهیمنح القسم شھادة البكالوریوس في  تقنیات 

الدراسیة األربعة ومن خالل حضور المحاضرات  السنواتالحصول على الشھادة األولیة یتم بعد تخطي 

في برامج التدریب المنھجي والنجاح  واالشتراكوالمشاركة في النشاطات الصفیة وإعداد التقاریر المختبریة 

الدراسي، علماً أن النظام الدراسي في  والتي تجري على مدار العامالمختلفة  واالمتحانات االختباراتفي 

  الفصليالقسم ھو النظام 

ومما تجدر األشارة إلیھ أن عدد الساعات الدراسیة والوحدات المعتمدة للحصول على الشھادة ھي 

 :يي الجدول التال مبینكما 
  %1  نسبة الساعات العامة للسنوات االربعة-7    مجموع الساعات الدراسیة للسنوات االربعة-1
  720  التدریب الصیفي-8    مجموع الوحدات-2
مجموع الساعات مضافا الیھا ساعات التدریب -9  %50  نسبة الساعات النظریة للسنوات االربعة-3

  الصیفي
  

    %50  نسبة الساعات العملیة للسنوات االربعة-4
  م: مجموع ع: عملي، ن: نظري،  %74  نسبة الساعات التخصصیة للسنوات االربعة-5
  نوع المادة: تخصصیة، مساعدة، عامة  %23  ة الساعات المساعدة للسنوات االربعةنسب-6

  

19   

  وتتم من خالل عدد من الممارسات منھا:
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  األولیة للبحث العلمي: المبادئأ. تكلیف الطلبة بإعداد تقاریر عن مادة سیتم شرحھا مستقبالً لكي یتعلموا 

  المختلفة لإلطالع والتعرف على حقل العمل. االنواء الجویة البحوث الزراعیة السفرات العلمیة لمحطات اعتماد. ب

  تطویر مھارات الكادر التدریسي من خالل:جـ. 

  ) المشاركة في دورات طرائق التدریس.1(

  ) إقامة الحلقات والندوات الدراسیة.2(

  دریسیون من داخل وخارج القسم.) إقامة دورات تخصصیة یشارك فیھا الت3(

  ) المشاركة في المؤتمرات العلمیة التي تقیمھا الجامعات المختلفة.4(

والفني من خالل المشاركة في دورات طرائق التدریب وإقامة دورات  زراعيد. تطویر مھارات الكادر ال

  .االختصاصتطویریة لھم في مجال 

األكبر من الطلبة في التدریب في محطات  زج العددن خالل مھـ. محاوالت تطویر برامج التدریب المنھجي 

  .البحوث الزراعیة

  وإدارة القسم تنظيم األول:احملور  .2

21 

  :) أدناه1-2إن الھیكل التنظیمي للقسم بسیط یوضحھ الشكل (    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

 ) المخطط التنظیمي للقسم1-2شكل (

 مجلس القسم

 رئیس القسم

 القسم سكرتاریة مقرر القسم

األخرى  ختلفةاللجان الم
 التدریب لجنة العلمیةكاللجنة 
الطلبة  ، لجنة غیاباتالمنھجي

 وغیرھا
 اللجنة األمتحانیة
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وتنفیذ بعض  االطالعسم ووحدات الكلیة واألقسام األخرى وإنما تردنا الكتب لغرض نظام برید بین الق دال یوج أ.

  األوامر.

 األداريوحدات مثل الوحدة  كاستحداثإن الھیكل التنظیمي في القسم بسیط ویحتاج إلى بعض التطویر  ب.

  .قد یحصل في اإلجابةأي تلكأ في ووحدة شؤون الطلبة لغرض تطویر نظام البرید وتالفي 

التقییم التي تحتوي على محاور  استماراتجـ. یحدث تلكؤ في عملیة تقییم التدریسي أو الموظف وذلك بسبب 

  صعبة التنفیذ في الوقت الحالي الذي تمر بھ معظم األقسام في الكلیات والجامعات العراقیة.

  ممنوحة للقسم وإن وجدت فھي بسیطة.د. ال یوجد صالحیات واضحة 

23االتصال 

  العلوم الزراعیة/ دكتوراه في  حسن ھادي حمزة الكرويد.  القسم:رئیس  أ.

  الكلیة التقنیة المسیب –قضاء المسیب  –بابل - العراق        

 009647732309861رقم الموبایل:         

  ail.comhassan2008hadi@googlem: اإللكترونيالبرید         

                                                              

  العلوم الزراعیة /تربة/ ماجستیر في  صباح لطیف عاصيم. أ. القسم: مقرر ب.

  الكلیة التقنیة المسیب –قضاء المسیب  –بابل - العراق        

  009647803940770رقم الموبایل:         

  com.md.sabh@atu.edu.iq :اإللكترونيالبرید         

 

  الموقع االلكتروني للكلیة ھو 
http://www.tcm.edu.iq/  

   اما الرابط الخاص بالبرنامج ھو
-soil-techniques-departments/department-departments/agricultural-http://atu.edu.iq/TCM/faculty

water/  
  

 موقع الكلیة او العنوان :
  یقع البرنامج في موقع واحد وحسب العنوان التالي 

  مشروع المسیب  –المسیب  -بابل  -العراق 
 
  

24 

  یتابع القسم ومن خالل مجلسھ ھذه الفقرة ضمن منظومة الكلیة. 
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25 

  یتم تقییم موظفي القسم من خالل رئیس القسم.وإداریة أو شعب في القسم وحدات  دال توج

  

26 

  رة عامة یتم تقییم التفاعل وتعدیلھ من خالل المناقشات التي تحدث في مجلس الكلیة.بصو

  

27 

لألقسام العلمیة الموجودة في جامعات البلدان ال نمتلك صورة واضحة عن مستوى التطور في العمل اإلداري 

  لذلك ال یوجد معیار عادل للمقارنة.المتطورة 

28SWOT Analysis 

Strengthsأ 

  تشكیل لجان متخصصة كاللجنة العلمیة واللجنة األمتحانیة ولجنة الغیابات ولجنة التدریب المنھجي
 اء عملھا.لزیادة تنظیم العمل األداري ولمساعدة رئاسة القسم في أد

  والوحدات األخرى تعتبر جیدة إلى حد ما. واألقسامبین القسم وعمادة الكلیة  األداريإن العالقة  
  

Weaknessesب 

 .إن الھیكل التنظیمي للقسم یحتاج إلى إعادة نظر وتطویر 

 یات الممنوحة لمجلس القسم محدودةالصالح. 

 أكادیمیاً بسیاسة الكلیة إداریاً وبحثیاً كون القسم مرتبط لتطویر القسم  استراتیجیةوضع  نال یمك
 والھیئة والوزارة.

  ًأو معرفة للمھمات المنوطة بھا.بسبب عدم فھم اللجان  في أداء عمل تقصیرایحدث أحیانا 

 .عدم الوضوح في توصیف العمل األداري 

Opportunitiesجـ 

  والكلیة. في القسم اإللكترونیةتطبیق نظام الحكومة 

 بعض الوحدات في الھیكل التنظیمي للقسم لتطویر العمل األداري. استحداث 

  مھاراتھم.إرسال الموظفین لدورات تدریبیة داخل الھیئة وخارجھا لتطویر  
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Threatsھـ 

 .عدم وجود رؤیة واضحة لتطویر العمل األداري 

  التعليمية للربامج الثاني: األهدافاحملور  .3

31 

 

مواكبة التطورات العلمیة الحدیثة في برنامج التعلیم لمرحلة البكالوریوس والدراسات العلیا وتوجیھ البحث 

  الزراعي.العلمي وتطویره وتوظیف الطاقات البحثیة القابلة للتطبیق في خدمة القطاع 

 

تقنیین وباحثین قادرین على االسھام في تطویر قطاع   ر رسالة الكلیة التقنیة المسیب یلتزم القسم بأعداد في أطا

  الزراعي.

 

تلم بالمعارف الفنیة في مجاالت ادارة المیاه والتربة وحساب المقننات  متقدمة  تقنیة ومالكات مالكاتإعداد 

  .وتصنیف الترب وادارتھا واستخدام نظم الري الحدیثة المائیة المختلفة لكافة المحاصیل

 

 النظر.  ووجھاتوتبادل اآلراء  وحریة التعبیر والبحثیة المسئولةلحریة األكادیمیة ا أ.

 احترام القیم األخالقیة والتقالید الجامعیة. ب. 

 في األداء.  ةلجودجـ. ا

 تحدیث طرق التعلیم. الفكر نحووالوقت و وبذل الجھدااللتزام المستمر  . د

 العلمیة. وإجراء البحوثالعمل بروح الفریق الواحد من خالل التدریس المشترك ھـ. 

 التعاون والمساھمة المشتركة في بناء العملیة التعلیمیة. وتدعیم عالقاتالعدالة والمساواة في بناء  . و

 الحوكمة من خالل مشاركة الجمیع في الرقابة. . ز

 .یةوالشفافالنزاھة  . ح

32 

  بالنقاط التالیة: التربة والمیاه یمكن إجمال أھداف القسم للدراسة األولیة في تخصص تقنیات  

  . تزوید الطالب بفھم واسع عن التخصص. 1



11 
 

  . الھندسة الزراعیةفي مجال  والتقنیة. تزوید الطالب بأساس سلیم في المبادئ األساسیة 2

  .االحتیاجاتوتطلعات األفراد وسوق العمل من خالل العمل على مطابقة التعلیم التقني لھذه  احتیاجات. تلبیة 3

والصفات الشخصیة لتنفیذ الوظائف الخاصة . تخریج طالب ذو جودة عالیة مع الفھم والمعرفة والمھارة 4

  وكذلك في مجال البحث العلمي. الزراعيبتخصص 

  في مجال العمل.والعملیة من تطبیق المھارات النظریة . تمكین الطالب 5

  في مجال التخصص وبما یتوافق مع البرنامج األكادیمي. زراعیةمشاریع . تمكین الطالب من القیام ب6

تلبي المتطلبات األكادیمیة لتمكین خریجي القسم من االنضمام إلى المؤسسات العلمیة . توفیر بیئة تعلیمیة 7

  .زراعةبعلوم الالخاصة 

في الدراسات  االنخراط ومن ثم . تمكین الطالب من إكمال الدراسة خالل الفترة المقررة طبقاً للمعاییر العالمیة8

  العلیا. 

33 

التعلیمي وعلیھ جاءت اھداف البرنامج  قسموذلك لتحقیق رؤیة الالقسم لقد تم استحداث البرامج التعلیمیة في   

كفوءیین وذات مھارات عالیة كوادر وسطیة من خالل التركیز على التعلیم التقني وتخریج  قسممتناسقة مع رؤیة ال

  في تقدیم وتنظیم المعلومات قادرین على خدمة المجتمع في مجال االختصاص.   

 

34  

AIC 

  )  )AICأ.  

)a الزراعیةالعلوم    ) القدرة على تطبیق المعرفة في.  

)bم وإجراء التجارب، وكذلك تحلیل وتفسیر البیانات.) القدرة على تصمی 

)cما لتلبیة االحتیاجات المطلوبة ضمن بمشاریع زراعیةیام ، أو القزراعي ) القدرة على تصمیم نظام 

والصحیة واألخالقیة والسالمة والقدرة على  واالجتماعیة  والبیئیة  االقتصادیةواقعیة مثل  تجارب 

  .االستدامة

)d.القدرة على العمل في فرق متعددة التخصصات (  

)e وث البیئي الزراعیة والتل) القدرة على تحدید وصیاغة وحل المشكالت.  

)f.فھم المسؤولیة المھنیة واألخالقیة (  

)g.القدرة على التواصل بشكل فعال (  
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)hوالبیئیة والمجتمعیة في  االقتصادیةعلى العوامل  زراعیة) التعلیم الواسع ضروري لفھم تأثیر الحلول ال

  العالم.

)i (في التعلم مدى الحیاة. االنخراطبالحاجة والقدرة على  االعتراف  

)j.معرفة القضایا المعاصرة (  

)k الحدیثة الالزمة في مختلف الممارسات  الزراعیةالتقنیات والمھارات واألدوات  استخدام) القدرة على

  .الزراعیة والبیئیة

مجلس الخاصة بمعاییر المخرجات التعلیمیة  تناسق األھداف التعلیمیة للدراسة األولیة مع. ب

   )AIC( الزراعي االعتماد 

معاییر ) أدناه مدى تناسق األھداف التعلیمیة للدراسة األولیة في القسم مع 1-3الجدول ( یبین    

  . )AICالزراعي  (االعتماد المخرجات التعلیمیة لمجلس 

االعتماد معاییر المخرجات التعلیمیة لمجلس تناسق األھداف التعلیمیة للدراسة األولیة في القسم مع  ) مدى1-3جدول (

  :)AICالزراعي  (

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A X X X X     

B X X X X   X  

C X X X X  X   

D         

E X X  X X X   

F    X     

G        X 

H       X  

I        X 

J         

K    X X    

  

 

 

 X  یوجد تناسق

   ال یوجد تناسق
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35مراجعة 

 \لتطویرھا مع التطورات الحاصلة في  سنتیناعادة النظر بأھداف البرنامج التعلیمي دوریاً كل یتم   

اماكن حیث یتم زیارة عینات من مواقع العمل من قبل بعض التدریسین لمالحظة التطورات واعداد التوصیات 

ء التغییرات الالزمة لذلك تبعاً للتطورات الالزمة للقسم لیتم اعادة النظر باألھداف التعلیمیة للبرنامج األكادیمي واجرا

الحاصلة والمؤشرة في الدراسة المعدة من قبل لجنة زیارة مواقع العمل مع االخذ بنظر االعتبار عدم الخروج عن 

  .رؤیة القسم

    الطــــالباحملور الثالث: . 4

41  

لتقییم المواد الدراسیة للعام للصفوف الدراسیة األربعة وتم جمع أراء شریحة عشوائیة من الطالب     

على عدد من المحاور  االستمارةحیث تحتوي ھذه  )أ( لملحقباالمبینة  االستمارةمن خالل  2018-2017الدراسي 

تتعلق باألستاذ والقاعة الدراسیة والمختبرات وتم عمل خالصة لھذه األراء حیث من خاللھا سیتم تحسین عملیة 

  المناسبة لذلك. اإلجراءات اتخاذلیم والتعلم للمواد الدراسیة عن طریق التع

  

42 

التقاریر الواردة من الوزارة أو من ھیئة و القرارات والتعلیمات على االعتماد أسلوب القسم عادةً  یتبع    

تي تقوم بھا اللجان المختلفة التي تطلع من خاللھا على األسئلة التعلیم التقني المبنیة على أساس الزیارات ال

بكل جدیة  والتعلیمات األمتحانیة وردود فعل الطالب حولھا وغیرھا من المالحظات حیث یتم التعامل مع ھذه التقاریر

عوام الدراسیة جمیع القرارات مثل إعادة الطلبة المرقنة قیودھم لأل وتنفیذألخذ بكل المالحظات الواردة فیھا وا

لي وغیرھا یالدور الثاني أو إجراء امتحانات الدور الثاني التكم امتحاناتالماضیة أو السماح للطالب الراسبین بأداء 

  من القرارات. 

  

43استخدام  

حلقات في ھیكل الدولة، لذلك فأن سیاسات القسم یعتبر القسم مؤسسة حكومیة وھو إحدى ال    

وإستراتیجیاتھ مرتبطة ارتباطا وثیقاً بسیاسة وإستراتیجیة الدولة والوزارة ولیس لدیھ دور كبیر في تحدید ھذه 

اإلستراتیجیات عدا حاالت بسیطة مثل تعدیل المناھج الدراسیة والتي ھي بدورھا مرتبطة بقرارات اللجان القطاعیة 

مما  الھیئة أي قرار موافقة  اتخاذویتطلب أقسام متناظرة في ھیئة التعلیم التقني غیر القسم ھو واحد من  إذ أن

  وبطيًء. العمل روتینیاً یجعل 
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44  

یتم قبول الطالب في القسم قبوالً مركزیاً من خالل توزیع الطالب من قبل الوزارة على مختلف الكلیات     

ل التي من خاللھا یتم القبو استمارة ءبمليیث یقوم الطالب من خریجي الدراسة اإلعدادیة الفرع العلمي والمعاھد، ح

ومعدلھ وأعداد الطلبة المتقدمین والحدود الدنیا للمعدالت. یتم قبول الطلبة  اختیاراتھعلى تسلسل  واعتمادا قبولھ

واحداً منھا  تقنیات التربة والمیاهوالتي یكون قسم  اعیة زرعلى أساس األقسام الالمتقدمین إلى الكلیة بشكل إجمالي 

اختیارات داخلیة  استمارةحیث یتم توزیع الطالب على ھذه األقسام اعتمادا على رغباتھم التي یثبتونھا بواسطة ملئ 

  %).63.0( ) وحسب المعدل450المجموع ( حسباإلعدادیة وكذلك على معدالتھم في الدراسیة 

  المعاھد الزراعیة. األوائل على العراق من خریجي  )(10% یتم قبول ال

  على المعاھد والطلبة المسرعین والموھوبین. لیتم قبول الطلبة األوائ كذألك . 

    

45   

ال توجد إستراتیجیة واضحة تربط البحث العلمي في المؤسسة العلمیة مع حقل العمل، لذلك فأن     

ترعى وتنظم وتنسق مسارات البحث العلمي مع حقل العمل علماً أن ھذه ق بصورة عامة بحاجة إلى مؤسسة العرا

      المؤسسات موجودة في معظم الدول المتقدمة.

46 

تأخذ على عاتقھا تقدیم النصیحة للطالب الذین ھم في مراحلھم النھائیة أو الخریجین ال توجد دوائر     

الجدد فیما یخص الطرق المثلى لكتابة السیرة الذاتیة وكیفیة التصرف عند إجراء مقابلة تخص التعیین كما أن لھذه 

ھذه الدوائر ھو بسبب ضعف  الدوائر عالقات مع حقل العمل وتعلن عن الوظائف الشاغرة. إن سبب عدم وجود مثل

كما أن الوضع الحالي حلقة الوصل بین الجامعة وحقل العمل وال یمكن في الوقت الحاضر إنشاء مثل ھذه الدوائر 

  یشكو من ضعف التخطیط في مجال توظیف الموارد البشریة.

  

47  

یب الطلبة في العطلة الصیفیة وذلك من توجد في القسم لجنة للتدریب المنھجي تقوم بتنظیم عملیة تدر    

التدریب بكتاب سري وتستلم اللجنة ردود جھة التدریب مواقع ترد من الوزارة وترسل إلى  استماراتقبل خالل 

والتي تبین تقییم الطالب خالل فترة التدریب. إن فترة التدریب المنھجي تكون عادة على مرحلتین األولى أمدھا 

تقوم لجنة  مرحلة الثانیة واألخرى بعد المرحلة الثالثة من الدراسة وأمدھا ثمانیة أسابیع أیضاً.ثمانیة أسابیع بعد ال
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بمسؤولي الدوائر للتعرف عن  وااللتقاءالتدریب المنھجي بمتابعة تدریب الطلبة من خالل الزیارات التي تقوم بھا 

  ي.الطالب من البرنامج التدریب استفادةكثب على طبیعة التدریب ومدى 

  

48 

  

  في مرحلة الدراسة األولیة تتضمن ما یلي: إن متطلبات التخرج للطالب    

. ولكي یحصل الطالب على الشھادة التربة والمیاهتقنیات  بكالوریوس في التربة والمیاهیمنح برنامج تقنیات 

  المتطلبات التالیة:الممنوحة من البرنامج یجب علیھ توفیر 

  وذلك من خالل  المراحل الدراسیة االربعة اجتیاز- 1

  %) من الساعات المقررة للمادة. 90(عن  ال تقلأ. توفیر ساعات حضور لكل مادة - 1

%) حیت 50(ب. الحصول على درجة النجاح في كل مادة من المواد الدراسیة للسنة المعینة والتي تساوي - 1

  .ه) ادنا1-4( في الجدولمادة اعتمادا على طریقة التقییم المستخدمة والموضحة  یتم تحدید الدرجة لكل
  المادة التي ال تحتوي على عملي  المادة التي تحتوي على عملي

 النظري االمتحان  العملي  النظري  االمتحان

  السعي

امتحان 
  %50  %  الفصل االول

 السعي

 %100 امتحان الفصل االول

 %100 نيامتحان الفصل الثا
امتحان 
الفصل 
  الثاني

%  50%  
 %100 التقییم

  %100  %  التقییم*
 %50 االمتحان النھائي  %100  %  النھائي

 %100 مجموع الدرجة  %100  %  المجموع
  

  * التقییم یتم من قبل مدرس المادة ویعتمد على حضور الطالب واالمتحانات الیومیة والواجبات البیتیة.

فقط على التقییم المستمر خالل السنة من دون اي امتحانات  )مشروع التخرجعض المواد التطبیقیة (ب تعتمد- 2

  فصلیة او نھائیة حیث یمثل التقییم الدرجة النھائیة.

المراقبة المستمرة لحضور الطالب الى المحاضرة النظریة والمختبر حیث یعتبر الطالب غیر  باإلضافة 

  % من مجموع الساعات لتلك المادة.  10ساعات غیاباتھ تجاوزت  إذامستوفي للمادة 

. ویبین العلوم الزراعیة /تربة ومیاه في الطالب بعد إكمالھ متطلبات الشھادة أعاله شھادة البكالوریوس  یمنح- 3

) نموذج من بطاقة درجات تخرج الطالب التي یصدرھا القسم والتي تحتوي على درجات الطالب للسنوات دالملحق (

راسیة األربعة والساعات الدراسیة وعدد الوحدات لكل مادة دراسیة كما تحتوي على السیرة الدراسیة للطالب الد

كما یتضمن  وغیرھا. والعادةالرسوب، سنوات ترقین القید  التأجیل، سنواتوالتي تتضمن سنة قبول الطالب، سنوات 
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النھائیة في الدورین األول  االمتحاناتللطالب بعد لشھادات السنویة التي یمنحھا القسم من ا ) نموذجھـالملحق (

  والثاني.

49  

  

  كحد أدنى یؤشر المستوى العلمي الجید  63.0بھا ( سال بأقبول الطالب في القسم بمعدالت (%

 للطالب المقبولین لدینا.

 الطالب وتقدم لھم النصائح  ةتابعلى عاتقھا مع وجود لجان إرشادیة وتربویة في القسم تأخذ

 التربویة وتساعدھم في تجاوز المشاكل والصعوبات التي یواجھونھا. واألرادات

  رعایة القسم للنشاطات الفنیة والریاضیة للطالب وعلى سبیل المثال دوري كرة القدم على مستوى

 األقسام والوحدات في الكلیة.

 ولى مھمة التعریف بالقسم في بدایة العام الدراسي خصوصاً للطالب تشكیل لجنة التعریف بالقسم تت

الجدد توضح أھداف ورسالة القسم وتوصیف عمل الخریج من القسم ومناھج القسم وغیرھا لكي 

القسم المناسب لھم خالل إجراء عملیة توزیع الطالب على  اختیارتساعد الطالب الجدد في عملیة 

 .في الكلیة زراعیة األقسام ال

 أراء الطالب في السنوات األخیرة بخصوص المواد الدراسیة ومستوى األسئلة األمتحانیة  استبیان

 والمعوقات التي تكتنف عملیة التعلیم والتعلم.

  من خدماتھ. االستفادةوجود مركز صحي یمكن الطالب من 

  قص الحاصل د النللمساعدة في س اإللكترونیةتحتوي على الكثیر من الكتب  إلكترونیةإنشاء مكتبة

مدمجة للطالب تحتوي على الكتب توزیع أقراص  بالكتب الورقیة كما تم في السنوات األخیرة

 المنھجیة والكتب المساعدة.

  

  

  أما بسبب المعدل أو خطأ في  باختیارهفي بعض األحیان یحصل أن یكون قبول الطالب في القسم لیس

 القبول. استمارة

  أو وحدة ترعى شؤون الخریجین وتتواصل معھمعدم وجود شعبة . 

  من  واالستفادةللقسم ضمن موقع الكلیة للخریجین یمكن التواصل معھم  الكرتونيعدم وجود رابط

 أراء التغذیة الراجعة في تحسین عملیة التعلیم والتعلم.
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 ف المتابعة ضعف برنامج التدریب المنھجي بالرغم من أھمیتھ بسبب عدم جدیة مواقع التدریب وضع

من قبل اللجان المختصة وبعد ھذه المواقع حیث أن الطالب عادة یختار الموقع القریب من محل 

 سكنھ.

  العالقات بین األقسام والكلیات المناظرة عربیاً وعالمیاً.عدم وجود آلیة لتفعیل 

  جـ

  ربیة والعالمیة وتوجیھ الطالب على البرامج التعلیمیة والتدریبیة التي تعلن عنھا الجامعات العالتعرف

 منھا. لالستفادة

  .محاولة إیجاد آلیة للترویج لبرنامج القسم الستقطاب الطالب العرب أو حتى األجانب 

  

  قلة حماس الطالب وعدم االھتمام بالدراسة والتكاسل قلة حصول الخریجین على وظائف یؤدي إلى

 واالبتعاد عن األبداع.

 والعالمیة في مجال التخصصات الدقیقة. والجامعات العربیةاألھلیة  سة من قبل الكلیاتزیادة المناف 

  

    املناهج الدراسيةاحملور الرابع: . 5

51  

بحاجة إلى تطویر لكي یناسب بشكل كامل أھداف  التربة والمیاهإن البرنامج الدراسي لقسم تقنیات     

ولم ترد إلى القسم أیة مالحظات من الجھات سالة القسم إضافةً إلى ذلك ال تتوفر آلیة لتقییم نتائج التعلیم ور

  المستفیدة تبین وجھات نظرھا بمستوى الخریج لغرض تصویب أو تعدیل المنھج.

  

52  

إكمال متطلبات المنھج  باستثناءقییم نوعیة التعلم معاییر أو آلیة یمكن تطبیقھا للنظر في ت دال توج    

  وكذلك متطلبات التدریب المنھجي.دراسیة المقرر على مدى أربع سنوات 

  

53التجانس  

السنة على الرغم من وجود تجانس وتماسك إلى حد ال بأس بھ بین مفردات البرنامج الدراسي من     

  تطویر لزیادة مقدار التجانس والتماسك.لى الرابعة إال أنھ بحاجة إلى األولى إ الدراسیة
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54تناسق  

أعاله مدى تناسق األھداف التعلیمیة للدراسة األولیة في القسم مع معاییر ) 1- 3یبین الجدول (    

مدى تناسق برنامج القسم مع ) 6-3، كما بین الجدول (عي الزرا االعتمادس المخرجات التعلیمیة الخاصة بمجل

  ).AIC( الزراعي االعتمادمعاییر المخرجات الخاصة بمجلس 
  

55تحقیق  

  یتم التحقق من نواتج التعلیم من خالل:    

 الطالب بأنواعھا المختلفة النظریة والعملیة الیومیة والفصلیة  اختبارات . 

 داد تقاریر تخص المواد الدراسیة التي یدرسونھا.تكلیف الطالب بإع 

 .تكلیف الطالب بإعداد التقاریر المختبریة 

  اكتسبھاالمھارات العلمیة والعملیة التي  اختبارالرابعة حیث یتم  السنة الدراسیةإعداد مشروع التخرج ضمن 

  الطالب.

56  

كل مادة دراسیة بتزوید الطالب بأسماء الكتب عادة یقوم التدریسي خالل المحاضرة األولى ل    

تحتوي على  إلكترونیةإنشاء مكتبة المنھجیة والمساعدة التي یمكن االستفادة منھا في التعلم. كم تم 

  الكثیر من الكتب المنھجیة والكتب المساعدة وذلك لسھولة حملھا وتصفحھا من قبل الطلبة. 

57  

  

 ضمن البرنامج. زراعیةإن مفردات المناھج الدراسیة تغطي إلى حد ما المواضیع ال 

  إلى حد ما. ةاإللكترونیة) حدیث(خاصة الكتب  الكتب المنھجیة والمصادر المعتمدة اعتباریمكن 

  مواضیع كل وجود توصیف لمفردات المناھج الدراسیة یصل إلى حد توزیع الساعات األسبوعیة على

 مادة دراسیة ویتم تعمیم ھذا التوصیف سنویاً على التدریسیین.

 .تناسق المواضیع المختارة ضمن برنامج القسم مع األھداف التعلیمیة للقسم 

  

  

 .(كأن تكون كل أربع سنوات) عدم وجود خطة ملزمة لتحدیث المناھج خالل فترات محسوبة 
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  جـ

 ان الجودة لدى القیادات األكادیمیة في وزارة التعلیم العالي والجامعات مما أدى إلى شیوع مفاھیم ضم

 األكادیمي. االعتمادحصول القناعات من أجل السعي الحثیث للحصول على 

  الوقت  اختصاراألكادیمي لبرامجھا من أجل  االعتمادالتنسیق مع جامعات عالمیة رصینة حاصلة على

  ة متقدمة في تطویر المناھج.والجھد للوصول إلى مرحل

  

  وجود فجوات بین مناھج القسم ومناھج األقسام المناظرة في الكلیات والجامعات العالمیة بسبب غیاب

 التنسیق.

  ًمن خالل المناھج الدراسیة.عدم تلبیة متطلبات سوق العمل التي تتغیر وتتطور دائما  

  احملور اخلامس:. 6

  61  
ھم وأعبائھم ) أدناه أسماء التدریسیین في القسم وألقابھم العلمیة وشھادات1- 6یبین الجدول (

یبین إحصائیة بإعداد التدریسیین وألقابھم العلمیة وشھاداتھم  أدناه )2- 6كما أن الجدول ( التدریسیة واإلداریة.

  األكادیمیة.

62  

قابلیة التدریسیین من خالل إشراكھم في دورات طرائق التدریس التي تقام في مركز تطویر  یتم تطویر

وكذلك من خالل إقامة الحلقات الدراسیة على مستوى القسم حیث یكلف كل تدریسي بإعداد حلقة دراسیة  الملكات

لموضوع إلى المناقشة وتسجل عن أحد المواضیع العلمیة ویتم إلقائھا بحضور الكادر التدریسي في القسم ویخضع ا

ومساعدتھ في إدارة النقاش والدفاع وإبداء  صقل شخصیة التدریسيالمالحظات الضروریة حیث یستفاد من ذلك في 

الرأي التي من شأنھا أن تساعد في رفع المستوى العلمي للتدریسي وتطویر قابلیاتھ. كذلك فقد شارك العدید من 

وتطویر  االطالعة بدورات داخل وخارج القطر كان لھا أثر إیجابي في زیادة تدریسي القسم في السنوات األخیر

الجامعات العراقیة المھارات كما یشارك معظم تدریسي القسم سنویاً بالعدید من المؤتمرات العلمیة التي تقیمھا 

  كباحثین أو كمشاركین.
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  وشھاداتھم وأعبائھم التدریسیة واإلداریة صاصاتھمواختالعلمیة ) أسماء التدریسیین في القسم وألقابھم 1-6جدول (

اللقب  الشھادة  أسم التدریسي  ت
  العلمي

االختصاص 
  العام

االختصاص 
  المھام  الدقیق

  تغذیة نبات  علوم زراعیة  مدرس  دكتوراة د.حسن ھادي حمزة  1
  رئیس القسم / 

  رئیس اللجنة األمتحانیة 
  رئیس اللجنة التربویة

د.حمید كاظم عبد   2
میراال استاذ   دكتوراة 

مسح وتصنیف   علوم زراعیة  مساعد
  اللجنة العلمیةرئیس   يتدریس  االراضي

د.ممتاز صاحب   3
استاذ   دكتوراة محمد

  ي وعضو اللجنة العلمیةتدریس  فسلجة نبات  علوم زراعیة  مساعد

استاذ   دكتوراة د.ترف ھاشم بریسم  4
  ي تدریس  خصوبة التربة  علوم زراعیة  مساعد

استاذ   دكتوراة د علي حسین د.سرم  5
  ي تدریس  اقتصاد زراعي  علوم زراعیة  مساعد

د.ایناس عبد الستار   6
  تدریسي  مكائن زراعیة  علوم زراعیة  مدرس  دكتوراة عبد الجبار

استاذ   ماجستیر صباح لطیف عاصي  7
  عضو اللجنة العلمیةمقرر القسم /   كیمیاء تربة  علوم زراعیة  مساعد

  یةعضو اللجنة االمتحان

محمد طرخان ابو   8
استاذ   ماجستیر المیخ

  ي وعضو اللجنة العلمیةتدریس    انتاج نباتي  علوم زراعیة  مساعد
  عضو اللجنة االمتحانیة

زینب طالب عبد   9
مدرس   ماجستیر الكاظم

  تدریسي  كیمیاء تحلیلیة  علوم   مساعد

مدرس   ماجستیر علي صالح حسون  10
  ریسيتد  انتاج نباتي  علوم زراعیة  مساعد

  ) أعداد التدریسیین وألقابھم العلمیة وشھاداتھم األكادیمیة.2- 6الجدول (

  الشھادة
  مدرس مساعد  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ  المجموع  اللقب العلمي

  م  أ  ذ  م  أ  ذ  م  أ  ذ  م  أ  ذ  م  أ  ذ
  6  1  5  --   --   --   2  1  1  4  --   4  --   --   --   دكتوراه
  4  1  3  2  1  1  --  --   --  --   --   2  --   --   --   ماجستیر
  10  --     -  -  -  -  --   -  -  --   -  --   --   --   المجموع

  الطالب إلى عدد التدریسیین عدد  نسبة 6-3

  ) أدناه نسبة عدد الطلبة إلى عدد التدريسيين في القسم لمختلف األلقاب العلمية والشهادات.3-6يبين الجدول (  
  

  

  

  

  

  العلمي البحث 6-4

من البحوث العلمیة وبنسبة ال تقل عن بحث واحد لكل تدریسي یساھم التدریسیون في القسم بعدد     

سنویاً یتم نشر معظمھا في مجالت محلیة تصدرھا الجامعات العراقیة، وبسبب عدم وجود التخصیصات المالیة تنعدم 

  

  

عدد 

  التدریسیین
  عدد الطالب

نسبة 

الطالب الى 

  التدریسیین

  الشھادة
 1:16.83  101  6  دكتورا

  1:25.25  101  4  ماجستیر

  اللقب العلمي

  --   101  --   أستاذ

  1: 20.2  101  5  أستاذ مساعد

  1:50.5  101  2  مدرس

  1:50.5  101  2  مدرس مساعد
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المقبولة ) أدناه عدد البحوث المنشورة أو 4-6دول (ـــالج،. یبین والعالمیةنسبة المشاركة في المؤتمرات اإلقلیمیة 

العراقیة في رفع مستوى وجودة  االفتراضیةومن المؤمل أن تساھم المكتبة  .2019- 2018للنشر للعام الدراسي 

البحوث المقدمة من قبل التدریسیین لما توفره ھذه المكتبة من مصادر جیدة ألرقى دور النشر في العالم ولكن بسبب 

 االفتراضیةمن المكتبة  االستفادةالنترنیت المحلیة یجعل توفر خط إنترنیت خاص بالقسم ورداءة شبكة ا معد

  محدوداً.
  .2019-2018الدراسي  القسم للعام) البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر في 4-6جدول (

  اسم التدریسي  عنوان البحث  ت
حالة 

  البحث

 د.حسن ھادي حمزة تأثیر رش عنصر الحدید على نمو وحاصل الرمان 1
اظمد. اكرم عبد الك  

  منشور

استخدام االسمدة النانویة العناصر الصغرى في نمو  2
 وحاصل الفلفل الحلو

 د.حمید كاظم عبد االمیر
 ا.م.صباح لطیف عاصي

 أ.م. محمد طرخان ابو المیخ
  منشور

تأثیر رش الیوریا وتجزئة السماد الفوسفاتي في نمو  3
 شتالت البرتقال المحلي المطعمة على اصول النارنج

محمد طرخان ابو المیخأ.م.   
 د.حسن ھادي حمزة

  منشور

تأثیر رش البورون والتخدیش في نمو وحاصل الباقالء  4
 صنف محلي

 د.حمید كاظم عبد االمیر
 ا.م.صباح لطیف عاصي

 أ.م. محمد طرخان ابو المیخ
  منشور

التنبؤ بمحتوى االوراق من النتروجین وعالقتھ بمحتواھا  5
 من الكلوروفیل

م عبد االمیرد.حمید كاظ  
 د.حسن ھادي حمزة

  منشور

6 
 

استجابة نبات الفلفل الحلو صنف قرطبة للرش بنوعین من 
 االسمدة

 البوتاسیة والمزروع في البیوت البالستیكیة

 د.حمید كاظم عبد االمیر
 ا.م.صباح لطیف عاصي

 أ.م. محمد طرخان ابو المیخ
  منشور

7 

Effect of bio fertilization and foliar 
spraying in the mustard seed content of 
some fatty acids and their evaluation using 
Hplc technique 

  منشور م.م. علي صالح حسون

8 
Effect of Drying Methods and Soaking by 
Ascorbic acid on Chemical Content and 
Volatile Oils of Lemon grass 

 د. ایناس عبد الستار عبد
 الجبار

 م.م. علي صالح حسون
  منشور

تأثیر السماد البوتاسي نوعا وكما على نمو وحاصل  9
  منشور د.ترف ھاشم بریسم البطاطا

10 
Adsorption and thermodynamic study of 
RS Dye on the alhussainiy at clay from 
aqueous solutions 

  منشور م.م.زینب طالب عبد الكاظم

       

  

  



22 
 

6-5   

) الذي یمثل عدد التدریسیین في القسم وشھاداتھم وألقابھم فأن 2- 6كما ھو واضح من الجدول (    

% كما أن القسم یفتقر إلى 70ھنالك قلة في عدد التدریسیین الذین یحملون شھادة الدكتوراه حیث تكون نسبتھم 

یوجد لدى القسم لكن یحمل لقب أستاذ مساعد و فقط )5(التدریسیین الذین یحملون لقب أستاذ ویوجد تدریسي 

من خالل إیفاد عدد من التدریسیین للحصول على شھادة الدكتوراه من إصرار في رفع مستوى موارده البشریة 

الجامعات العالمیة الرصینة وأیضاً من خالل تشجیع وحث التدریسیین على تقدیم البحوث القیمة التي تساعد في 

  ترقیتھم العلمیة.

66  

إن القسم لیس لدیھ الحریة في اختیار الكادر التدریسي كون التعیینات تصدر بأوامر وزاریة ملزمة     

التنفیذ كما أن قلة الكادر التدریسي في القسم یجعل القسم یقبل بأي تدریسي مھما كانت كفاءتھ لغرض سد النقص. 

على  واالطالعمن خالل استمرار البحث  م فھي تأتي من الحافز الفردي للتدریسيلذا فأن أي تطویر في عملیة التعل

األسالیب الحدیثة في  واقتباسعلى مواقع الجامعات العالمیة  لالطالعشبكة اإلنترنیت  واستغاللالمصادر الحدیثة 

  عملیة التعلیم والتعلم.

  

67  

أقسام متناظرة في ھیئة التعلیم التقني، لذلك فأن عملیة تصمیم  س لھ لیبما أن القسم ھو واحد     

المناھج تتم في التشاور بین قیادات ھذه األقسام أثناء اجتماعات اللجنة القطاعیة حیث یطرح كل قسم مقترحاتھ 

عملیة تجعل ووجھات نظره التي كونھا من خالل المناقشات المستفیضة بین أعضاء كادره التدریسي إال أن ھذه ال

أراء جمیع األقسام على بعض النقاط أو المقترحات مما یتم ھدر الكثیر من  اتفاقعملیة التغییر صعبة بسبب عدم 

  .مستحیلةالوقت ویجعل عملیة التغییر أحیاناً 

  

68  

ق نملا قیادةسنویا من قبل  ادر التدریسيیجري تقییم الك ل ذج خاصة ترسل إاقسم وف ات من قب ى الكلی ل

ي یم التقن ة التعل من  ھیئ الي والبحث العلمي. تتض یم والع ل وزارة التعل ن قب ات م ى الجامع ا إل تم تعمیمھ اذج ی ي نم وھ

ن السنة الاالستمارة دور التدریسي خالل  ن م ي یمك ب الت ن الجوان ا م ي وغیرھ وظیفي والبحث یم أداءه ال دراسیة وتقی

ى تحسین األداء خاللھا الوقوف على جوانب القوة  ل عل ذي یعم ل التدریسي بالشكل ال ویم عم ى تق والضعف للعمل عل

ة ا من أجلعملیة التعلم والبحث العلمي مستوى وبالتالي السعي إلى رفع  ع ومكان ز موق ع  لقسمتعزی ة م ام مقارن األقس

  الكلیات والجامعات العالمیة المرموقة.المناظرة في 



23 
 

  

69تحلیل  

  

 .تنوع التخصصات الدقیقة للكادر التدریسي 

 .إكمال جمیع التدریسیین لنصابھم التدریسي إضافة إلى تكلیف معظمھم بساعات إضافیة 

 .حصول معظم التدریسیین على ترقیة علمیة خصوصاً من درجة مدرس مساعد إلى مدرس 

 تعتبر نسبة طالب إلى تدریسي مقبولة إلى حد ما. 

  

 .قلة عدد التدریسیین الحاصلین على لقب أستاذ أو أستاذ مساعد 

 .قلة عدد التدریسیین الحاصلین على شھادة الدكتوراه 

  على  االطالعمع المؤسسات األكادیمیة العالمیة مما یؤثر سلباً على إمكانیة  االحتكاكقلة فرص

 األسالیب الحدیثة في عملیتي التعلیم والتعلم.

  ـج

  زیادة دعم البرامج التدریبیة للكوادر التدریسیة من قبل الوزارة لغرض إطالع أكبر عدد ممكن من

 التدریسیین على األسالیب الحدیثة المتبعة في أنظمة التعلیم العالي في العالم.

  بین القسم واألقسام المناظرة في العالم لزیادة خبرات التدریسیین. االتفاقیاتتفعیل 

 ه لغرض دعم برامج الدراسة األولیة وإمكانیة فتح برنامج دة فرص الحصول على شھادة الدكتورازیا

 للدراسات العلیا في القسم.

 

 

  

 إلى الكلیات أو الجامعات  اهالمستمرة لبعض التدریسیین وخصوصاً من حملة شھادة الدكتور االنتقاالت

 األخرى.

 ین یحول أحیاناً دون تطبیق المنھج الدراسي بالشكل السلیم.الخبرة المتواضعة لبعض التدریسی 
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    املختربات والقاعات الدراسيةاحملور السادس: . 7

71  

  القسم ومساحاتھا ت المخصصة لطالب) أدناه المختبرا1-7یبین الجدول (
  القسم ومساحاتھا) مختبرات 1-7جدول (

المساحة   2المساحة/م  أسم المختبر  ت

  2یة/مالكل

عدد الطالب 

  الكلي

  معدل المساحة

  / طالب 2م

  40  فیزیاء التربةمختبر   1

397  101  1;0.254  

  40  الخصوبة والتسمیدمختبر   2

      

      

      

  

72 

) 3-7بینما الجدول ( ،) أدناه أجھزة الحاسوب المتوفرة في القسم والغرض منھا2-7یبین الجدول (    

  یبین عدد الكتب المتوفرة للطالب والتي توزع من قبل مجانیة التعلیم وكذلك المتوفرة في مكتبة الكلیة:

  

  أجھزة الحاسوب المتوفرة في القسم) 2-7جدول (

  الغرض
عدد أجھزة 

  الحاسوب

عدد الطالب 

  الكلي
  النسبة

       

        

  

 

 

 

  للطالبالكتب المتوفرة ) 3-7جدول (

عدد الطالب   عدد الكتب  المكان

  الكلي
  النسبة

  1:0.523  101  193  مجانیة التعلیم

  0.091;1  101  1102  مكتبة الكلیة
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73القاعات  

  الب القسم ومساحاتھا:القاعات الدراسیة المخصصة لط) أدناه 4-7یبین الجدول (

  

  كل طالب.عدد القاعات الدراسیة ومعدل المساحة المخصصة ل) 4-7جدول (

  الصف  ت
  المساحة

  )2م(
  عدد الطالب

  معدل المساحة

  )/ طالب 2م(

   5 60  الصف األول  1

    A(  60 33الصف الثاني (  2

    A(  60 39الصف الثالث (  4

    20 24 (A)الصف الرابع   6

   101 200  المجمــــــــــوع

  

74مستوى  

لقاعات الدراسیة یعتبر متواضعاً، حیث تحتوي القاعة الدراسیة على یمكن القول بأن مستوى تأثیث ا    

اللوحة البیضاء، وجھازي تكییف كما أن مقاعد الطالب ردیئة وتحتاج إلى الصیانة المتكررة وال تتوفر تخصیصات 

لعرض أو اللوحات إضافةً إلى ذلك عدم توفر التقنیات الحدیثة المستخدمة في التعلیم كأجھزة ا الستبدالھامالیة كافیة 

الذكیة أو الشاشات الكبیرة أو أجھزة الحاسوب حیث تساعد ھذه التقنیات التدریسي في عملیة عرض المادة العلمیة 

وتقبل المادة  استیعابوتجعل من الممكن تقدیم وسائل إیضاح تساعد الطالب على سرعة بسھولة وبسرعة أكبر 

  العلمیة.

  

75تحلیل  

  

 كافیاً لتغطیة جدول المحاضرات. غیر عدد القاعات الدراسیة المتوفرة حالیاً یعتبر  

  

 .إن المساحة المتاحة لكل طالب فیما یتعلق بالمختبرات تعتبر غیر كافیة 

  .قلة عدد األجھزة والمعدات المتاحة لبعض المختبرات 

 ث القاعات الدراسیة یعتبر متواضعاً.إن مستوى تأثی  
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  زیادة التخصیصات المالیة الالزمة لبناء مختبرات نموذجیة بمساحات كافیة ومجھزة باألجھزة

 والمعدات المختبریة الحدیثة.

 .زیادة التخصیصات المالیة لتأثیث القاعات الدراسیة وتجھیزھا بالتقنیات الحدیثة الضروریة 

  

  

  جھاز واحد  استخدامضعف أداء الطالب في تنفیذ التجارب المختبریة بالنسبة للتجارب التي یتم فیھا

 اأو جھازین حیث یؤدي ذلك إلى عدم تمكن جمیع الطالب من تنفیذ التجارب بأنفسھم بل یكتفو

ى المستوى ل ھكذا تجارب مما ینعكس سلباً علبمشاھدة زمالئھم أو كادر المختبر فقط أثناء تنفیذ مث

  .زراعیةالعلمي للطالب وذلك ألھمیة الجانب العملي في التخصصات ال

8 .  

81  

ةشعبة  اتوجد فیھ إذ التقنیة/ المسیبكلیة الیرتبط القسم بعمادة      ك صالحیات  مالی ث تمتل مستقلة حی

 سب الصالحیات الممنوحة لعمادات الكلیات.الصرف والشراء وتأمین االحتیاجات الالزمة وح

ة  ا من رئاس ة السنویة وطلبھ ن الموازن يتقوم الكلیة بوضع خطة في تحدید حاجتھا م یم التقن ة التعل ك  ھیئ امین تل لت

 التخصیصات بما یتالءم وحاجة الكلیة واألقسام العلمیة.

د ة على توزیع التخصیصات المالیة على الكلیاتھیئتعمل ال ذ  والمعاھ ع األخ دیھا م وفر ل ا یت وحسب م

 بنظر االعتبار حاجة الكلیات الفتیة لتغطیة فقرات الموازنة المختلفة.

ة  ات الكلی أمین احتیاج ام شراء وت ا مھ یتم تشكیل لجنة مشتریات وبإشراك عضو مالي تقع على عاتقھ

ة وضمن  ادة الكلی ام وعم ھ األقس ا تطلب وفر واألقسام العلمیة من كافة المواد وحسب م ة والمت ة المالی رات الموازن فق

  منھا. 

  

82نسبة  

ویر  ال تط ي مج لبي ف ر س ھ أث ون ل ذي یك وظ وال كل ملح ي بش ث العلم ى البح رف عل رات الص ر فق تفتق

ؤتمرات ي نشر البحوث أو حضور الم احثین ف اركة الب ال مش ي مج ا ف ل  البحث العلمي وخصوص ث یتكف ة حی العلمی

 العلمیة.التدریسي بالمساھمة بالقدر األكبر من الصرف لتامین نشر البحوث في المجالت أو المؤتمرات 
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ذلك ال  ل ك ةتتكف ة أو الھیئ ؤتمرات  الكلی ور الم ي لحض اد التدریس ة إیف ي حال دورات وأف ة  ال المحلی

ثبصرف مخصصات اإلیفاد  واإلقلیمیة ل التدریسي  إال بشكل محدود جداً حی اص ویتكف ابھ الخ اتبمن حس ن  النفق م

   ج القطر.رخاداخل و أجور النشر أو التسجیل أو النقل

  

83تحلیل  

  

 .رواتب الموظفین والتدریسیین والمحاضرین الخارجیین یتم تأمینھا من الموازنة السنویة 

 ات تحافظ الكلیة على المستوى العل ھ الكلی اني من ي تع ا والت مي الجید لعدم تأثیر الجانب المالي على عملھ

ؤدي  ذي ی امین الدراسة وال الي لت التي تعتمد أسلوب الدراسة فیھا على ما یدفعھ التلمیذ من مستحقات م

 إلى تدني المستوى العلمي.

  وظفي یة وم وادر التدریس ب الك ى روات رأت عل ي ط ادات الت یم الالزی اليوزارة التعل ن  ع د م زت العدی حف

ات  ي جامع ل ف رص عم ة للبحث عن ف الكوادر التي عانت في السنوات السابقة من قلة المردودات المادی

 .خارج القطر من السعي إلى العودة للعمل في الجامعات العراقیة

  وأثاث. تتكفل الوزارة بتأمین كافة احتیاجات الطلبة التي تتطلبھا العملیة التعلیمیة من أجھزة ومواد 

 

  

  ي ث العلم ا البح ة ومنھ ب المھم ض الجوان ي بع ة ف ات المالی ة التخصیص زة یتخصوقل راء األجھ ات ش ص

 المختبریة الحدیثة لغرض مواكبة تطورات العصر.

  جـ

  من أجھزة ومواد أخرى. القسمسھولة تأمین الموارد المالیة عند توفرھا لتغطیة احتیاجات 

 لھا  ردلتعاون المشترك لتوفیر موارد مالیة تساعد في تغطیة بعض النفقات التي ال تتوفر مواتفعیل آلیة ا

 أو محدودیة الموازنة.

  

  ذ بعض ة تطویر أو تنفی ن أمكانی ا یحد م ة علمی ى المتفوق عدم وجود تعینات للكوادر الشابة الجدیدة حت

  البرامج الطموحة.  

 بسبب عدم وجود  نیة أو تدریسیة لتلبیة احتیاجاتھقد مع كوادر إداریة أو فمن التعا قسمعدم استطاعة ال

 تمویل ذاتي یمكن استخدامھ لتغطیة نفقات صرف الرواتب.


