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 . املقذمة1

 تقديم 1-1

ٌر التقٌٌم الذاتً خطوة مهمة للدخول فً تطبٌقات برامح التقٌٌم المعروفة عالمٌا والتً ٌعتبر تقر

تحدد المعاٌٌر والمتطلبات للمإسسات التعلٌمٌة وخاصة الكلٌات الزراعٌة والتقنٌة لغرض تحسٌن وتطوٌر 

على التفاعل  العملٌة التعلٌمٌة وجعلها فً تطور مستمر من اجل تخرٌج مهندسٌن زراعٌٌن لهم القابلٌة

 مع المإسسات الزراعٌة والمجتمع وتقدٌم أفضل الخدمات التً تواكب التطوٌر العلمً والتكنولوجً.

ٌتضمن هذا التقرٌر معلومات تخص قسم تقنٌات االنتاج النباتً فً الكلٌة التقنٌة المسٌب كبداٌة 

 (.SWOTوتحلٌل سوات ) AICللشروع بتطبٌق معاٌٌر الجودة فً التعلٌم وفق نظام 

 

 لقد تم تنظٌم هذا التقرٌر لٌكون فً عدة محاور ربٌسٌة:

 المحور األول: تنظٌم وإدارة القسم، حٌث ٌبٌن الهٌكلٌة والتنظٌمً اإلداري للقسم. - 

 بالعملٌة  المحور الثانً: األهداف التعلٌمٌة للبرامج، وٌتناول إستراتٌجٌة القسم وأهدافه وسبل االرتقاء - 

 التعلٌمٌة.

    المحور الثالث: الطالب، حٌث ٌتضمن األمور الطالبٌة وكل ما ٌتعلق بالطلبة من تعلٌم وتدرٌب - 

 ونشاطات وآلٌة القبول ومتطلبات التخرج وغٌرها. 

 المحور الرابع: المناهج الدراسٌة ومدى مالبمتها مع البرنامج الدراسً وتناسقها مع األهداف -

 التعلٌمٌة للقسم.   

 مس: الهٌبة التدرٌسٌة، وٌتضمن األمور التً تخص الكادر التدرٌسً فً القسم وسبلالمحور الخا -

 تطوٌر قدرات هذا الكادر وإنجازاته العلمٌة والعالقة بٌنه وبٌن الطلبة.   

 تحسٌنها  المحور السادس: المختبرات والقاعات الدراسٌة، وٌبٌن حالة هذه المرافق األكادٌمٌة وسبل -

 ملٌة التعلٌمٌة فً القسم.من أجل تطوٌر الع

ٌخص  المحور السابع: الجانب المالً، وقد تضمن شرح موجز عن األسلوب التً ٌعتمده القسم فٌما - 

  الجوانب المالٌة لدٌمومة العملٌة التعلٌمٌة وكٌفٌة االرتقاء بها وتطوٌرها وفق الموارد المتوفرة.

تقدٌم بعض الجداول واإلحصابٌات تم وأخٌرا فقد تم إضافة عدد من المالحق تم من خاللها 

 إدراجها لتساعد فً تقدٌم صورة عن ما تم إنجازه فً القسم خالل الفترة الماضٌة.
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 مفهوم ضمان الجودة واالعتمادية 1-2

( هً عملٌة إٌجاد آلٌات وإجراءات تطبق فً الوقت Quality Assuranceضمان الجودة )

وفقا للمعاٌٌر الموضوعٌة. كما ٌمكن إعتبارها الوسٌلة للتؤكد  المناسب للتؤكد من تحقق الجودة المرغوبة

من أن المعاٌٌر األكادٌمٌة المستمدة من رسالة الجهة المعنٌة قد تم تعرٌفها وتحقٌقها بما ٌتوافق مع 

المعاٌٌر المناظرة لها سواء إقلٌمٌة أو عالمٌة وإن مستوى جودة فرص التعلٌم واألبحاث والمشاركة 

 كون مالبمة وتستوفً توقعات مختلف أنواع المستفٌدٌن من هذه الجهات.المجتمعٌة ت

( فهً مجموعة األجراءات والعملٌات التً تقوم بها هٌبة Accreditationأما اإلعتمادٌة )

األعتماد من أجل التؤكد من أن المإسسة قد تحققت فٌها شروط ومواصفات الجودة المعتمدة لدى 

ا تتوافق مع المعاٌٌر المعلنة والمعتمدة وأن لدٌها أنظمة قابمة لضمان مإسسات التقوٌم، وأن برامجه

الجودة أو التحسٌن المستمر ألنشطتها األكادٌمٌة وفقا للضوابط المعلنة وهو تؤكٌد وتمكٌن للجامعات 

العراقٌة لكً تحصل على صفة متمٌزة وهوٌة منفردة وإقرار بؤن الخطوات المتخذة لتحسٌن الجودة 

 حة.خطوات ناج

ٌشهد العصر الحالً تطورات سرٌعة، سواء على مستوى المنظمات التصنٌعٌة أو التعلٌمٌة أو 

على مستوى العالقات االقتصادٌة الدولٌة وما ٌحكم العالم من نظم وقواعد جدٌدة فضال عن ثورة 

حدة  ازدٌادتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت وتؤثٌرها على العملٌة التعلٌمٌة وما ٌترتب على ذلك من 

 المنافسة بٌن المإسسات التعلٌمٌة.

إن التطور العلمً ألي مجتمع هو معٌار تقدمه، وإن مسإولٌة التطور العلمً تقع بالمرتبة األولى 

على الجامعات والمإسسات التعلٌمٌة. ٌعد تطبٌق المواصفات القٌاسٌة الدولٌة والعمل للحصول على 

إدارة الجودة الشاملة عن طرٌق التؤكٌد على التحسٌنات المستمرة شهادة المطابقة من أهم خطوات تطبٌق 

 ومن خالل المحاور التالٌة: 

 (Vision, Mission and Goalأ. المحور األول: الرإٌة والرسالة واألهداف )

 Leadership and Managerialب. المحور الثانً: القٌادة والتنظٌم األداري )  

(Organization 

 ( Recoursesلث: الموارد )ج. المحور الثا

 ( Academic Staffد. المحور الرابع: أعضاء هٌبة التدرٌس )

 ( Students Affairsه. المحور الخامس : شإون الطلبة )

 (Students Servicesو. المحور السادس : الخدمات الطالبٌة )
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 Academic Programsز. المحور السابع : البرامج األكادٌمٌة وطرابق التدرٌس ) 

(and Teaching Methods 

 ( Scientific Researchح. المحور الثامن : البحث العلمً )

 ( Community Serviceالمحور التاسع : خدمة المجتمع ) .ط

 ( Evaluationي. المحور العاشر: التقوٌم )

 (Academic Ethicsك. المحور الحادي عشر : األخالقٌات الجامعٌة )

 لقسمنبذة تاريخية عن ا 1-3

نظرا  1998ٌة فً الكلٌة حٌث تم إفتتاحه عام زراعتً هو من األقسام القسم تقنٌات االنتاج النبا 

لحاجة المنطقة لهذا األختصاص الحٌوي، إذ ٌوجد فً هذه المنطقة العدٌد من المنشآت الزراعٌة التً 

بعض کادره التدرٌسً تستوعب خرٌجً القسم. وفً البداٌة أعتمد القسم على المدرسٌن الخارجٌٌن فً 

كما لم تتوفر المختبرات وتم االعتماد على الزٌارات العلمٌة وعلى مختبرات المعهد التقنً المسٌب التً 

 كانت هً األخرى فقٌرة.

كامل تدرٌجٌا حٌث ٌضم القسم بدأ عدد الكادر التدرٌسً والتدرٌبً فً القسم بالت 2003بعد عام 

( ٌحملون لقب 7( ٌحملون لقب أستاذ مساعد و )11لقب األستاذ و ) ( ٌحمل3( تدرٌسٌا منهم )27) احالٌ

( مهندسا زراعٌا وٌقوم القسم حالٌا بمنح 2( ٌحملون لقب مدرس مساعد وكذلك ٌضم القسم )6المدرس )

شهادة البكالورٌوس فً تخصص تقنٌات االنتاج النباتً بعد أن ٌكمل الطالب أربع سنوات دراسٌة. كما 

 .ة الماجستٌر والدكتوراه فً إكثار وتحسٌن نباتٌمنح القسم شهاد

 

 العوامل التي ساهمت في نجاح القسم 1-4

 إن من أهم العوامل التً ساهمت فً نجاح القسم هً: 

 أ. الهمة العالٌة لقٌادات القسم وبعض التدرٌسٌٌن والعاملٌن فً القسم وبالتعاون مع مجامٌع

ارٌع التخرج فً بناء مختبرات القسم التً لبت بعض عدٌدة من طلبة القسم خصوصا فً إستثمار مش

المختبرٌة وللمراحل الدراسٌة  متطلبات العملٌة التدرٌسٌة وسمحت بإجراء عدد ال بؤس به من التجارب

 .األربعة

الخدمات  ب. صبر التدرٌسٌٌن وحفاظهم على مصلحة القسم رغم الصعوبات التً ٌواجهونها من قلة 

 كهربابً وضعف البنى التحتٌة وقلة عدد األجهزة المختبرٌة وغٌرها.وكثرة إنقطاع التٌار ال
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 َؼهذِ انعبنى. د. انزغجخ نذي يعظى انتذرَظٍُُ نتطىَز انًُبهذ انذراطُخ ثًب َتُبطت وانتطىر انعهًٍ انذٌ

 العوامل التي تحول دون تطور القسم 1-5

 ة:ٌمكن إجمال العوامل التً تحول دون تطور القسم بالنقاط التالٌ

 . عدم وجود البنى التحتٌة المناسبة للقسم.1 

القسم وصغر مساحتها وقدم أجهزتها وعدم كفاٌتها  . عدم وجود المختبرات التً تتناسب مع إختصاص2 

 ألجراء البحوث العلمٌة.

 . عدم وجود خط إنترنٌت خاص بالقسم . 3 

 ات قدٌمة.. قلة الكتب المنهجٌة بشكل كبٌر كما أن الموجود منها ذات طبع4

 . عدم وجود إستراتٌجٌة للبحث العلمً مع قلة التخصٌصات المالٌة الخاصة لذلك.5 

 كفاءة األدارة  1-6

 قامت إدارة القسم بإتخاذ إجراءات عملٌة مناسبة من خالل:

 أ. توثٌق مستمسكات ووثابق الطلبة ألكترونٌة وخزنها فً أمكان أمٌنه وعدٌدة حفاظا علٌها من 

 ختلفة كالحرٌق وغٌرها.المخاطر الم

 ب. توزٌع مطافًء الحرٌق فً المرافق المختلفة من القسم تحسبا ألي حالة طاربة.  

 ج. متابعة العملٌة التدرٌسٌة بشكل متواصل ومحاولة تذلٌل العقبات التً تحول دون تحقٌق

 القسم ألهدافه. 

 تنفيذ األستراتيجيات والسياسات األكاديمية واألدارية 1-7

اسة القسم هً بطبٌعة الحال جزء من سٌاسة الكلٌة وهً بدورها خاضعة السٌاسة الهٌبة إن سٌ

واألخٌرة خاضعة لسٌاسة وإستراتٌجٌات الوزارة . ٌقوم القسم من خالل مجلسه فً بداٌة كل عام دراسً 

هذه  بتقٌٌم الفعالٌات وعرض المعوقات للعام الماضً ووضع خطط لتالفً هذه المعوقات ومتابعة تنفٌذ

 الخطط فً الجانبٌن األكادٌمً واألداري.

 وسائل الحصول على الشهادة 1-8

ٌمنح القسم شهادة البكالورٌوس فً تقنٌات االنتاج النباتً وتوجد فً القسم برامج للدراسات العلٌا 

 بالحصول على شهادة الماجستٌر والدكتوراه . إن الحصول على الشهادة األولٌة ٌتم بعد تخطً
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الدراسٌة األربعة ومن خالل حضور المحاضرات والمشاركة فً النشاطات الصفٌة وإعداد السنوات 

التقارٌر المختبرٌة واالشتراك فً برامج التدرٌب المنهجً والنجاح فً االختبارات واالمتحانات المختلفة 

 ت .والتً تجري على مدار العام الدراسً، علما أن النظام الدراسً فً القسم هو نظام الكورسا

ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن عدد الساعات الدراسٌة والوحدات المعتمدة للحصول على                 

 الشهادة هً كما ٌلً:

 ساعة . 237عدد الساعات الدراسٌة المعتمدة للحصول على الشهادة =  -

  ساعة  480عدد ساعات التدرٌب المنهجً =  -

 وحدة 157لشهادة = عدد الوحدات المعتمدة للحصول على ا -

 

 إستراتيجية القسم في التعليم والتعلم والبحث 1-9 

 وتتم من خالل عدد من الممارسات منها: 

 

أ. تكلٌف الطلبة بإعداد تقارٌر عن مادة سٌتم شرحها مستقبال لكً ٌتعلموا المباديء األولٌة للبحث 

 العلمً:

 لإلطالع والتعرف على حقل العمل .ب. إعتماد السفرات العلمٌة لمحطات الزراعة المختلفة  

 ج. تطوٌر مهارات الكادر التدرٌسً من خالل: 

 ( المشاركة فً دورات طرابق التدرٌس.1)          

 ( إقامة الحلقات والندوات الدراسٌة. 2)          

 ( إقامة دورات تخصصٌة ٌشارك فٌها التدرٌسٌون من داخل وخارج القسم.3)          

 ( المشاركة فً المإتمرات العلمٌة التً تقٌمها الجامعات المختلفة.4)          

 د. تطوٌر مهارات الكادر الزراعً والفنً من خالل المشاركة فً دورات طرابق التدرٌب 

 وإقامة دورات تطوٌرٌة لهم فً مجال األختصاص. 

 طلبة فً التدرٌبمحاوالت تطوٌر برامج التدرٌب المنهجً من خالل زج العدد األكبر من ال .ـه

 فً المحطات الزراعٌة .
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 . احملور األول : تنظيم وإدارة القسم2

 الهيكل التنظيمي 2-1

 ( أدناه:1-2إن الهٌكل التنظٌمً للقسم بسٌط ٌوضحه الشكل )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المخطط التنظٌمً للقسم1-2شكل )

 

 مالحظات حول الهيكل التنظيمي 2-2

األطالع وتنفٌذ  ٌن القسم ووحدات الكلٌة واألقسام األخرى وإنما تردنا الكتب لغرضأ. الٌوجد نظام برٌد ب

 بعض األوامر.

الوحدة  ب. إن الهٌكل التنظٌمً فً القسم بسٌط وٌحتاج إلى بعض التطوٌر كإستحداث وحدات مثل 

 ابة. ٌحصل فً اإلج قد إتطوٌر نظام البرٌد وتالفً أي تلكاألدارٌة ووحدة شإون الطلبة لغرض 

تحتوي على  ج. ٌحدث تلكإ فً عملٌة تقٌٌم التدرٌسً أو الموظف وذلك بسبب إستمارات التقٌٌم التً

 والجامعات العراقٌة.  محاور صعبة التنفٌذ فً الوقت الحالً الذي تمر به معظم األقسام فً الكلٌات

 د. ال ٌوجد صالحٌات واضحة ممنوحة للقسم وإن وجدت فهً بسٌطة.

 مجلس القسم

 ربٌس القسم

 مقرر القسم سكرتارٌة القسم

 اللجنة األمتحانٌة

اللجان المختلفة األخرى كاللجنة 

لمٌة، لجنة التدرٌب المنهجً، الع

 الطلبة وغٌرها لجنة غٌابات
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 بالقسم االتصال 3-2

 / دكتوراه اكثار وتحسٌن نبات ناصر معروف ناصرأ. م. د.   أ. ربٌس القسم : 

 الكلٌة التقنٌة المسٌب -قضاء المسٌب  –بابل -العراق                      

  07802594836رقم الموباٌل:                       

 com.nasr@atu.edu.iq  البرٌد األلكترونً:                      

 سبؤ جواد عبدالكاظمم. د. أ.ب. مقرر القسم :  

 الكلٌة التقنٌة المسٌب -قضاء المسٌب  –بابل -العراق                    

  07803787808رقم الموباٌل:                     

 dr.sabaaj.adulkadhim@atu.edu.iq البرٌد األلكترونً:                    

 

 تقييم أداء القسم بالنسبة للخطط االستراتيجية للكلية 2-4

 ٌتابع القسم ومن خالل مجلسه هذه الفقرة ضمن منظومة الكلٌة

 

 تقييم فعالية التنظيم اإلداري للقسم 2-5

 شعب إدارٌة وٌتم تقٌٌم موظفً القسم من خالل ربٌس القسم. التوجد فً القسم وحدات أو

 

 تقييم التفاعل بين القسم وأقسام الكلية األخرى 2-6

 بصورة عامة ٌتم تقٌٌم التفاعل وتعدٌله من خالل المناقشات التً تحدث فً مجلس الكلٌة.

 ةمقارنة العمل األداري في القسم مع األقسام الموجودة في الدول المتقدم 2-7

ال نمتلك صورة واضحة عن مستوى التطور فً العمل اإلداري لألقسام العلمٌة الموجودة فً جامعات 

 البلدان المتطورة لذلك ال ٌوجد معٌار عادل للمقارنة.

mailto:com.nasr@atu.edu.iq
mailto:dr.sabaaj.adulkadhim@atu.edu.iq
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 ( للهيكل التنظيمي للقسمSWOT Analysisتحليل سوات ) 2-8

 ( Strengthsأ. نقاط القوة ) 

المنهجً  ٌة واللجنة األمتحانٌة ولجنة الغٌابات ولجنة التدرٌبتشكٌل لجان متخصصة كاللجنة العلم • 

 لزٌادة تنظٌم العمل اإلداري والمساعدة رباسة القسم فً أداء عملها.

 حد ما. إن العالقة األدارٌة بٌن القسم وعمادة الكلٌة واألقسام والوحدات األخرى تعتبر جٌدة إلى • 

 

 (Weaknessesب. نقاط الضعف )

 الهٌكل التنظٌمً للقسم ٌحتاج إلى إعادة نظر وتطوٌر.إن •       

 الصالحٌات الممنوحة لمجلس القسم محدودة. •       

بسٌاسة الكلٌة  الٌمكن وضع إستراتٌجٌة لتطوٌر القسم إدارٌة وبحثٌة كون القسم مرتبط أكادٌمٌة •      

 والهٌبة والوزارة.

 بها.  ن بسبب عدم فهم أو معرفة للمهمات المنوطةٌحدث أحٌانا تقصٌرا فً أداء عمل اللجا•       

 عدم الوضوح فً توصٌف العمل األداري.  •     

 

 ( : Opportunitiesج. الفرص )

 تطبٌق نظام الحكومة األلكترونٌة فً القسم والكلٌة. •        

 إستحداث بعض الوحدات فً الهٌكل التنظٌمً للقسم لتطوٌر العمل األداري. •         

 إرسال الموظفٌن لدورات تدرٌبٌة داخل الجامعة وخارجها لتطوٌر مهاراتهم . •        

 

 (Threatsد. التهديدات )

 عدم وجود رإٌة واضحة لتطوٌر العمل األداري. •        
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 . احملور الثبني: األهذاف التعليمية للربامج3

 رؤية ورسالة وأهداف القسم والقيم األساسية 3-1

 

 مأ. رؤية القس

مواكبة التطورات العلمٌة الحدٌثة فً برامج التعلٌم لمراحل البكالورٌوس و الدراسات العلٌا و 

 توجٌه البحث العلمً و تطوٌره و توظٌف الطاقات البحثٌة القابلة للتطبٌق فً خدمة قطاع الزراعة .

 ب. رسالة القسم

سٌن زراعٌٌن تقنٌٌن و باحثٌن فً إطار رسالة الكلٌة التقنٌة المسٌب ٌلتزم القسم بؤعداد مهند 

 قادرٌن على اإلسهام فً تطوٌر قطاع الزراعة فً العراق.

 أهداف القسم جـ.  

إعداد كوادر زراعٌة و تقنٌة ومالكات متقدمة بمستوى البكالورٌوس و مإهلة للعمل فً محطات 

 الزراعة .

 د. القيم األساسية 

 و حرٌة التعبٌر و تبادل اآلراء ووجهات النظر.أ. الحرٌة األكادٌمٌة و البحثٌة المسبولة      

 ب. احترام القٌم األخالقٌة والتقالٌد الجامعٌة      

 ج. الجودة فً األداء.       

 د. االلتزام المستمر و بذل الجهد و الوقت و الفكر نحو تحدٌث طرق التعلٌم.       

 ترك و إجراء البحوث العلمٌة.العمل بروح الفرٌق الواحد من خالل التدرٌس المش ـ.ه      

 المساواة فً بناء و تدعٌم عالقات التعاون والمساهمة المشتركة فً بناء العملٌة و. العدالة       

 التعلٌمٌة.            

 ز. الحوكمة من خالل مشاركة الجمٌع فً الرقابة.        

 ح. النزاهة و الشفافٌة.       
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 األولية في القسم األهداف التعليمية للدراسة 3-2

 ٌمكن إجمال أهداف القسم للدراسة األولٌة فً تخصص االنتاج النباتً بالنقاط التالٌة: 

 . تزوٌد الطالب بفهم واسع عن التخصص.1

 . تزوٌد الطالب بؤساس سلٌم فً المبادئ األساسٌة والزراعٌة فً مجال التصمٌم والتحلٌل الزراعً . 2 

    األفراد وسوق العمل من خالل العمل على مطابقة التعلٌم التقنً لهذه . تلبٌة إحتٌاجات وتطلعات 3

 األحتٌاجات. 

الوظابف الخاصة  . تخرٌج طالب ذو جودة عالٌة مع الفهم والمعرفة والمهارة والصفات الشخصٌة لتنفٌذ4

 وكذلك فً مجال البحث العلمً.االنتاج النباتً بتخصص 

 ات النظرٌة فً مجال العمل.. تمكٌن الطالب من تطبٌق المهار5 

 األكادٌمً.  فق مع البرنامج. تمكٌن الطالب من القٌام بمشارٌع زراعٌة فً مجال التخصص وبما ٌتوا6 

المإسسات  كٌن خرٌجً القسم من االنضمام إلى. توفٌر بٌبة تعلٌمٌة تلبً المتطلبات األكادٌمٌة لتم7

 العلمٌة الخاصة بالزراعة.

فً  معاٌٌر العالمٌة ومن ثم األنخراطإكمال الدراسة خالل الفترة المقررة طبقا لل. تمكٌن الطالب من 8 

 الدراسات العلٌا.

 

 تناسق األهداف التعليمية مع رسالة القسم 3-3

 إن األهداف التعلٌمٌة لبرنامج الدراسة األولٌة فً القسم تنسجم إلى حد ما مع رسالة القسم.

 

التعليمية  لية في القسم مع معايير المخرجاتاسة األوتناسق األهداف التعليمية للدر 3-4

 (AICلمجلس األعتماد للهندسة والتكنولوجيا )

 (AICأ. معايير المخرجات التعليمية لمجلس االعتماد الزراعي )

(a. القدرة على تطبٌق المعرفة فً الرٌاضٌات والعلوم والهندسة والزراعة ) 

 (bالقدرة على تصمٌم وإجراء التجارب ).وكذلك تحلٌل وتفسٌر البٌانات ، 
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(c القدرة على تصمٌم نظام، عنصر، أو القٌام بعملٌة ما لتلبٌة االحتٌاجات المطلوبة ضمن قٌود واقعٌة )  

والسالمة والقدرة على  مثل األقتصادٌة والبٌبٌة والسٌاسٌة واألجتماعٌة والصحٌة واألخالقٌة

 الصناعة واالستدامة.

 (dالقدرة على العمل )  .فً فرق متعددة التخصصات 

(e. القدرة على تحدٌد وصٌاغة وحل المشكالت الزراعٌة ) 

 (f.فهم المسإولٌة المهنٌة واألخالقٌة ) 

 (gالقدرة على التواصل بشكل فعال ) 

 (hالتعلٌم الواسع ضروري لفهم تؤثٌر الحلول الهندسٌة على العوامل االقتصادٌة والبٌبٌة )  والمجتمعٌة

 . فً العالم

 (i.األعتراف بالحاجة والقدرة على االنخراط فً التعلم مدى الحٌاة ) 

 (j .معرفة القضاٌا المعاصرة ) 

 (kالقدرة على إستخدام التقنٌات والمهارات واألدوات الزراعٌة الحدٌثة الالزمة فً مختلف )  الممارسات

 الزراعٌة. 

 محتويات برنامج القسم للدراسة األولية 3-5

 (، 3-3(، )2-3مج القسم للدراسة األولٌة على أربع سنوات مبٌنة فً الجداول )ٌتضمن برنا

 ( المبٌنة أدناه:5-3( و )3-4) 

 

 أ( السنة الدراسٌة األولى / الفصل الخرٌفً -2-3جدول ) 

 انًبدح د

 عذد انظبعبد
عذد 

 انىحذاد
 َىع انًبدح

 نغخ انتذرَض

 و ع ٌ 

 خاالَكهُشَ تخصصُخ General Botany 2 2 4 3                  َجبد عبو   1

 انعزثُخ = Horticulture Principle  1 3 4 2    اطض انجظتُخ 2

 انعزثُخ = General Insects  2 3 5 3             حشرات عامة 3

 االَكهُشَخ يظبعذح General Chemistry   1 2 3 2           كًُُبء عبيخ 4

 Surveying                             يظبحخ    5

 

 انعزثُخ = 2 4 3 1

 

 انعزثُخ = Agriculture Economics 2 - 2 2 ألتصبد سراعٍ 6
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 انعزثُخ = Engineering Drawing - 3 3 1       رطى هُذطٍ 7

  (1تطجُمبد انحبطجخ ) 8

 Computer Application(1)     

 انعزثُخ = 1 1 - 1

 

 انعزثُخ عبيخ Human Rights 1 - 1 1                 حمىق االَظبٌ 9

 

 االَكهُشَخ عبيخ 1 - - 1 1نغخ اَكهُشَخ 11

 

  21 31 18 13 انًزًىع

 

 

 

 

 ب ( السنة الدراسٌة األولى / الفصل الربٌعً -2-3جدول )

 انًبدح د

 عذد انظبعبد
عذد 

 انىحذاد
 َىع انًبدح

 نغخ انتذرَض

 و ع ٌ 

 انعزثُخ تخصصُخ Plant Physiology  2 3 2 3       فظهزخ َجبد         1

 انعزثُخ = Plant Ecology  2  4 3                       ثُئخ َجبد 2

 انعزثُخ = Principle of Genetics  1 2 3 2يجبديء وراحخ     3

 انعزثُخ = Plant Anatomy  1 2 3 2                 تؼزَح َجبد 4

 االَكهُشَخ يظبعذح Microbiology 1 2 3 2                 أحُبء يزهزَخ 5

 االحصبء = Statistics 2 1 3 3                                أحصبء 6

 انعزثُخ = Analytical Chemistry  2 2 4 3   كًُُبء تحهُهُخ 7

 (1تطجُمبد انحبطجخ ) 8

Computer Application(1)   

 انعزثُخ = 2 3 3 1

 

 demograty                          مزاغُخدًَ 9

 

 انعزثُخ عبيخ 1 1 - 1

 

 االَكهُشَخ عبيخ 1   1 1نغخ اَكهُشَخ 11

  23 31 16 15 انًزًىع
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 أ ( السنة الدراسٌة الثانٌة / الفصل الخرٌفً-3-3جدول )

 انًبدح د

 عذد انظبعبد
عذد 

 انىحذاد
 َىع انًبدح

 نغخ انتذرَض

 و ع ٌ 

  يحبصُم حمهُخ ػتىَخ 1

                            Winter Field Crop 

 انعزثُخ تخصصُخ 3 5 3 2

 االَكهُشَخ = Winter Vegetables  2 3 5 3           خعز ػتىَخ 2

 االَكهُشَخ = Evergreen Fruits  1 3 4 2           فبكهخ يظتذًَخ 3

 انعزثُخ يظبعذح Principle of Soil  2 3 5 3             اطبطُبد تزثخ 4

 انعزثُخ يظبعذح Tractors  1 3 4 2                       طبحجبد سراعُخ 5

 انعزثُخ ُختخصص Forestry 1 3 4 2                                   غبثبد 6

 (2تطجُمبد انحبطجخ ) 7

Computer Application (2) 

 انعزثُخ = 2 3 2 1

 انعزثُخ = Democracy 2 - 2 2                          اغُخانذًَمز 8

 االَكهُشَخ عبيخ 1   1 2نغخ اَكهُشَخ  9

  21 33 21 13 انًزًىع

 

 

 ب ( السنة الدراسٌة الثانٌة / الفصل الربٌعً -3-3جدول )

 انًبدح د

 عذد انظبعبد
عذد 

 انىحذاد
 َىع انًبدح

 نغخ انتذرَض

 و ع ٌ 

 حمهُخ صُفُخيحبصُم  1

Summer Field Crop 

 االَكهُشَخ تخصصُخ 3 5 3 2

 

 االَكهُشَخ = Nursery & Propagation  1 3 4 2   يؼبتم واكخبر 2

 انعزثُخ = Foliable Fruits  1 2 3 2               فبكهخ يتظبلطخ 3

 انعزثُخ = Summer Vegetables 2 3 5 3         خعز صُفُخ 4

 انعزثُخ = Fertilizers & Fertility  2 2 4 3   ذخصىثخ وتظًُ 5

 انعزثُخ = Trainning  - - - 4                        تذرَت يُهزٍ 6

 انعزثُخ يظبعذح Agriculture Equipments 1 3 4 2   االد سراعُخ 7

 (2تطجُمبد انحبطجخ ) 8

Computer Application (2) 

 انعزثُخ = 2 3 2 1

 انعزثُخ = Democracy  2 - 2 2                          خانذًَمزاغُ 9

 االَكهُشَخ عبيخ     2نغخ اَكهُشَخ  11

      انًزًىع
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 ( السنة الدراسٌة الثالثة / الفصل الخرٌفً أ - 4-3جدول )

 انًبدح د

 عذد انظبعبد
عذد 

 انىحذاد
 َىع انًبدح

 نغخ انتذرَض

 و ع ٌ 

 انعزثُخ تخصصُخ Preharvest & Storage 2 2 4 3       عُبَخ وخشٌ 1

 االَكهُشَخ = Plant Diseases  2 2 4 3                  أيزاض َجبد 2

 االَكهُشَخ = Protected Agriculture  2 3 5 3     سراعخ يحًُخ 3

 انعزثُخ = Biochemistry 2 2 4 3                   كًُُبء حُىَخ 4

 انعزثُخ = Plant Nutrition  1 2 3 2                   تغذَخ َجبد 5

 يُظًبد ًَى َجبتُخ 6

Plant Growth Regulators 

 انعزثُخ ُختخصص 3 5 3 2

 انعزثُخ يظبعذح Environmental Pollution  1 2 3 2     تهىث ثُئٍ 7

 (3تطجُمبد انحبطجخ ) 8

Computer Application(3) 

 انعزثُخ = 2 3 2 1

 االَكهُشَخ عبيخ 1 - - 1 3اَكهُشَخ نغخ  9

  22 31 18 14 انًزًىع

 

 

 ب ( السنة الدراسٌة الثالثة / الفصل الربٌعً - 4-3جدول )

 انًبدح د

 عذد انظبعبد
عذد 

 انىحذاد
 َىع انًبدح

 نغخ انتذرَض

 و ع ٌ 

 سَُخ وهُذطخ حذائك 1

Floriculture & Landscape 

 االَكهُشَخ تخصصُخ 3 5 3 2

 االَكهُشَخ = Forage Crops 1 3 4 2      يحبصُم عهف ويزاعٍ 2

 يعذاد رٍُ وحصبد 3

 Harvesting Equipments 

 االَكهُشَخ = 3 5 3 2

 انعزثُخ = Usefull Insects 2 3 5 3 حؼزاد َبفعخ 4

 انعزثُخ = Trainning - - - 4 تذرَت يُهزٍ 5

 انعزثُخ ُختخصص Date Palm Propagation  2 2 4 3    اکخبر َخُم 6

 انعزثُخ يظبعذح Irrigation & Salinity  2 2 4 3 تمُُبد رٌ ويهىحخ 7

 (3تطجُمبد انحبطجخ ) 8

Computer Application(3) 

 انعزثُخ = 2 3 2 1

 االَكهُشَخ عبيخ 1 - - 1 3نغخ اَكهُشَخ  9

  24 31 18 13 انًزًىع
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 ة / الفصل الخرٌفًأ( السنة الدراسٌة الرابع - 5-3جدول )

 انًبدح د

 عذد انظبعبد
عذد 

 انىحذاد
 َىع انًبدح

 نغخ انتذرَض

 و ع ٌ 

 (1تزثُخ وتحظٍُ َجبد ) 1

Plant Breeding(1 

 انعزثُخ تخصصُخ 3 4 2 2

 انعزثُخ = Seed Propagation  1 3 4 2                 أكخبر ثذور 2

 سراعخ اَظزخ َجبتُخ 3

 Plant Tissue Culture 

 االَكهُشَخ = 2 4 3 1

 االَكهُشَخ = Biological Control 2 2 4 3 يمبويخ أحُبئُخ 4

 انعزثُخ = Seeds Testing 1 3 4 2    فحص وتصذَك انجذور 5

 انعزثُخ ُختخصص Project - 3 3 1  يؼزوع 6

  تصًُى وتحهُم تزبرة 7

Experimental Design 

 انعزثُخ تخصصُخ 3 5 3 2

 انعزثُخ تخصصُخ Seminar 1 - 1 1                            دراطُخ حهمبد 8

 (4تطجُمبد انحبطجخ ) 9

Computer Application(4) 

 انعزثُخ = 2 3 2 1

 االَكهُشَخ عبيخ 1 - - 1 4نغخ اَكهُشَخ  11

  22 31 18 14 انًزًىع

 

 ب ( السنة الدراسٌة الرابعة / الفصل الربٌعً -5-3جدول )

 ًبدحان د

 عذد انظبعبد
عذد 

 انىحذاد
 َىع انًبدح

 نغخ انتذرَض

 و ع ٌ 

 (2تزثُخ وتحظٍُ َجبد ) 1

Plant Breeding(2) 

 انعزثُخ تخصصُخ 3 4 2 2

 انعزثُخ = Medical Plants 2 2 4 3                   َجبتبد غجُخ 2

 خشٌ انجذور وأفبتهب 3

Seeds Storage & Pest 

 خانعزثُ = 3 5 3 2

 االَكهُشَخ = Crop Quality 2 2 4 3                  َىعُخ يحبصُم 4

 انعزثُخ = Industrial Crops 1 3 4 2          يحبصُم صُبعُخ 5

 أدغبل ويكبفحتهب 6

Weeds & Weeds Control 

 االَكهُشَخ ُختخصص 3 4 2 2

 انعزثُخ تخصصُخ Project  - 3 3 1 يؼزوع 7

 انعزثُخ تخصصُخ Seminar 1 - 1 1                            حهمبد دراطُخ 8

 (4تطجُمبد انحبطجخ ) 9

Computer Application(4) 

 انعزثُخ يظبعذح 2 3 2 1

 االَكهُشَخ عبيخ 1 - - 1 4نغخ اَكهُشَخ  11

  22 31 18 14 انًزًىع
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 (6-3الجدول )

 3.2 سنوات لألربعالساعات العامة . نسبة 7 256 سنوات لألربع. مجموع الساعات الدراسٌة 1

 480 . التدرٌب المنهج8ً 156 . مجموع الوحدات2

. مجموع الساعات مع ساعات 9 3999 سنوات لألربع. نسبة الساعات النظرٌة 3

 التدرٌب

4320 
 

   60.1 سنوات لألربع. نسبة الساعات العملٌة 4

  م: المجموع  ع: عملً و و ن: نظري 6397 سنوات لألربع. نسبة الساعات التخصصٌة 5

نوع المادة : تخصصٌة , مساعدة ,  3391 سنوات لألربع. نسبة الساعات المساندة 6
 عامة

 

 

التعليمية  تناسق محتويات برنامج الدراسة األولية في القسم مع معايير المخرجات 3-6

 (AICلمجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا )

 ٌة مع معاٌٌر المخرجات التعلٌمٌةنامج هندسة تقنٌات القدرة الكهرباب( تناسق بر6-3ٌبٌن الجدول )

 ((AICالمجلس األعتماد للهندسة والتكنولوجٌا 

 مراجعة أهداف البرنامج التعليمي للقسم 7-3  

ٌتم مراجعة أهداف البرنامج التعلٌمً للقسم بشكل دوري من خالل إجتماعات مجلس القسم ومن 

ري مع السادة التدرٌسٌٌن الذٌن هم بطبٌعة الحال على تواصل ومتابعة للتطورات خالل المناقشات التً تج

 جداول أو غٌرها علما أن والمتغٌرات التً تطرأ على المواد الدراسٌة من قبٌل تغٌر معادالت، معامالت،

 ون( د%10التدرٌسً له صالحٌة تحدٌث المنهج الدراسً للمادة الدراسٌة التً ٌقوم بتدرٌسها بنسبة )

 أما إذا كان التغٌٌر أكبر من هذهالرجوع إلى المراجع العلٌا المختصة بالمناهج كاللجان القطاعٌة وغٌرها، 

 بدال عنها فٌتم رفع المقترح إلى النسبة أو كان هنالك إقتراح بإلغاء مادة دراسٌة معٌنة وإحالل أخرى

 صة بالمناهج الدراسٌة بعد مناقشة المقترح فً مجلس القسم ومجلس الكلٌة.المراجع العلٌا المخت

 

 . احملور الثبلث: الطالة4

 تقييم الطالب للمواد الدراسية 4-1

 األربعة لتقٌٌم المواد الدراسٌة تم جمع أراء شرٌحة عشوابٌة من الطالب وللصفوف الدراسٌة

 مارة علىبٌنة بالملحق )أ( حٌث تحتوي هذه األستمن خالل األستمارة الم 2020-2019للعام الدراسً 
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األراء حٌث من  عدد من المحاور تتعلق باألستاذ والقاعة الدراسٌة والمختبرات وتم عمل خالصة لهذه

 خاللها سٌتم تحسٌن عملٌة التعلٌم والتعلم للمواد الدراسٌة عن طرٌق إتخاذ األجراءات المناسبة لذلك.

 

 ير الواردة من الوزارةاستجابة القسم التقار 4-2

ٌتبع القسم عادة أسلوب االعتماد على القرارات والتعلٌمات والتقارٌر الواردة من الوزارة او من 

رباسة الجامعة المبنٌة على أساس الزٌارات التً تقوم بها اللجان المختلفة التً تطلع من خاللها على 

ن المالحظات حٌث ٌتم التعامل مع هذه التقارٌر األسبلة االمتحانٌة وردود فعل الطالب حولها وغٌرها م

والتعلٌمات بكل جدٌة واألخذ بكل المالحظات الواردة فٌها وتنفٌذ جمٌع القرارات مثل إعادة الطلبة المرقنة 

قٌودهم لألعوام الدراسٌة الماضٌة أو السماح للطالب الراسبٌن بؤداء امتحانات الدور الثانً أو إجراء 

 ثانً التكمٌلً وغٌرها من القرارات.امتحانات الدور ال

 

 استخدام القسم للمعايير الداخلية والخارجية في تصميم وتنفيذ البرامج  4-3

 التعليمية

ٌعتبر القسم مإسسة حكومٌة وهو إحدى الحلقات فً هٌكل الدولة، لذلك فؤن سٌاسات القسم 

والوزارة ولٌس لدٌه دور كبٌر فً  وإستراتٌجٌاته مرتبطة ارتباطا وثٌقة بسٌاسة وإستراتٌجٌة الدولة

تحدٌد هذه اإلستراتٌجٌات عدا حاالت بسٌطة مثل تعدٌل المناهج الدراسٌة والتً هً بدورها مرتبطة 

 بقرارات اللجان القطاعٌة .

 

 آلية قبول الطالب 4-4

ٌتم قبول الطالب فً القسم قبوال مركزٌة من خالل توزٌع الطالب من قبل الوزارة على مختلف 

كلٌات والمعاهد، حٌث ٌقوم الطالب من خرٌجً الدراسة اإلعدادٌة الفرع العلمً بملا استمارة القبول ال

التً من خاللها ٌتم قبوله واعتمادا على تسلسل اختٌاراته ومعدله وأعداد الطلبة المتقدمٌن والحدود الدنٌا 

ساس األقسام الزراعٌة والتً ٌكون للمعدالت. ٌتم قبول الطلبة المتقدمٌن إلى الكلٌة بشكل إجمالً على أ

قسم تقنٌات االنتاج النباتً واحدة منها حٌث ٌتم توزٌع الطالب على هذه األقسام اعتمادا على رغباتهم 

التً ٌثبتونها بواسطة ملا إستمارة اختٌارات داخلٌة وكذلك على معدالتهم فً الدراسٌة اإلعدادٌة. وبشكل 

 (.70)( و60لقسم سنوٌة بٌن )عام ٌتراوح أدنى معدل للقبول فً ا
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%( األوابل على المعاهد التقنٌة األقسام  10كذلك توجد مدخالت أخرى للقسم وهً الطالب ال )

%( األوابل على القطر من خرٌجً اإلعدادٌات المهنٌة/ أقسام زراعٌة ، الطالب  5الزراعٌة ، الطالب ال )

 %( متمٌزوا دوابر الدولة.  5المهنٌة و الطالب )%( من المعلمٌن المجازٌن دراسٌة فً االعدادٌات  5)

 

 الروابط بين التعليم والبحث العلمي 4-5

ال توجد إستراتٌجٌة واضحة تربط البحث العلمً فً المإسسة العلمٌة مع حقل العمل، لذلك فؤن 

ما العراق بصورة عامة بحاجة إلى مإسسة ترعى وتنظم وتنسق مسارات البحث العلمً مع حقل العمل عل

 .أن هذه المإسسات موجودة فً معظم الدول المتقدمة

 أساليب تقديم النصيحة وتوجيه الطالب حول مستقبلهم الوظيفي 4-6 

ال توجد دوابر تؤخذ على عاتقها تقدٌم النصٌحة للطالب الذٌن هم فً مراحلهم النهابٌة أو 

فٌة التصرف عند إجراء مقابلة تخص الخرٌجٌن الجدد فٌما ٌخص الطرق المثلى لكتابة السٌرة الذاتٌة وكٌ

التعٌٌن كما أن لهذه الدوابر عالقات مع حقل العمل وتعلن عن الوظابف الشاغرة. إن سبب عدم وجود مثل 

هذه الدوابر هو بسبب ضعف حلقة الوصل بٌن الجامعة وحقل العمل وال ٌمكن فً الوقت الحاضر إنشاء 

 .من ضعف التخطٌط فً مجال توظٌف الموارد البشرٌةمثل هذه الدوابر كما أن الوضع الحالً ٌشكو 

 التدريب المنهجي 4-7

توجد فً القسم لجنة للتدرٌب المنهجً تقوم بتنظٌم عملٌة تدرٌب الطلبة فً العطلة الصٌفٌة وذلك 

من قبل خالل إستمارات ترد من الوزارة وترسل إلى مواقع التدرٌب بكتاب سري وتستلم اللجنة ردود جهة 

والتً تبٌن تقٌٌم الطالب خالل فترة التدرٌب. إن فترة التدرٌب المنهجً تكون عادة على مرحلتٌن التدرٌب 

األولى أمدها ثمانٌة أسابٌع بعد المرحلة الثانٌة واألخرى بعد المرحلة الثالثة من الدراسة وأمدها ثمانٌة 

الزٌارات التً تقوم بها  أسابٌع أٌضا. تقوم لجنة التدرٌب المنهجً بمتابعة تدرٌب الطلبة من خالل

واإللتقاء بمسإولً الدوابر للتعرف عن كثب على طبٌعة التدرٌب ومدى إستفادة الطالب من البرنامج 

 التدرٌبً.

 

 متطلبات التخرج وشهادة التخرج 4-8

 أ. متطلبات التخرج

 إن متطلبات التخرج للطالب فً مرحلة الدراسة األولٌة تتضمن ما ٌلً:
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  ى حضور المحاضرات، حٌث ٌعتبر الطالب راسبا فً سنة دراسٌة معٌنه إذا ( المواظبة عل1) 

%( من الساعات الدراسٌة المخصصة 15-10تجاوزت نسبة غٌابه فً مادة دراسٌة معٌنة )

 لتلك المادة. 

مادة ،  ( أداء األمتحانات الٌومٌة، الشهرٌة، الفصلٌة والسنوٌة والنجاح فً المعدل النهابً لكل2)

نشاطات الطالب طول العام الدراسً من إمتحانات وواجبات بٌتٌة وتقارٌر ما ٌسمى  إذ تشكل

%( من الدرجة النهابٌة للمادة الدراسٌة أما درجة  50بالسعً السنوي الذي ٌكون عادة )

%( أٌضا ولكن تختلف المادة النظرٌة عن تلك المادة التً  50األمتحان النهابً فتكون )

%( للجانب  40%( و للثانٌة ) 50بالنسبة لألولى تكون الدرجة )ٌكون فٌها جانب عملً ف

%( للجانب العملً. وٌبٌن الملحق )د( أسلوب توزٌع الدرجات األمتحانٌة  10النظري و )

 .2012-2011المعمول به فً القسم للعام الدراسً 

 .سٌة( ساعة درا4320( ٌجب أن ٌكمل الطالب فً مرحلة الدراسة األولٌة ما مجموعه )3) 

 ( ٌمنح الطالب بعد إكماله متطلبات الشهادة أعاله شهادة البكالورٌوس فً تقنٌات االنتاج4) 

( نموذج من بطاقة درجات تخرج الطالب التً ٌصدرها القسم ـالنباتً. وٌبٌن الملحق )ه

والتً تحتوي على درجات الطالب للسنوات الدراسٌة األربعة والساعات الدراسٌة وعدد 

ل مادة دراسٌة كما تحتوي على السٌرة الدراسٌة للطالب والتً تتضمن سنة الوحدات لك

قبول الطالب، سنوات التؤجٌل، سنوات الرسوب، سنوات ترقٌن القٌد واألعادة وغٌرها. كما 

ٌمنحها القسم للطالب بعد  ٌتضمن الملحق )و( نموذج من الشهادات السنوٌة التً

 والثانً. األمتحانات النهابٌة فً الدورٌن األول

 

 تحليل سوات فيما يخص محور الطالب  4-9 

 أ. نقاط القوة

  وجود لجان إرشادٌة وتربوٌة فً القسم تؤخذ على عاتقها متابعة الطالب وتقدم لهم

النصابح واإلرشادات التربوٌة وتساعدهم فً تجاوز المشاكل والصعوبات التً 

 ٌواجهونها. 

 على  للطالب وعلى سبٌل المثال دوري كرة القدم رعاٌة القسم النشاطات الفنٌة والرٌاضٌة

 مستوى األقسام والوحدات فً الكلٌة. 

 ٌف بالقسم فً بداٌة العام الدراسًتشكٌل لجنة التعرٌف بالقسم تتولى مهمة التعر 

 خصوصا للطالب الجدد توضح أهداف ورسالة القسم وتوصٌف عمل الخرٌج من القسم

طالب الجدد فً عملٌة إختٌار القسم المناسب لهم ومناهج القسم وغٌرها لكً تساعد ال

 ً الكلٌة. ف زراعٌةٌة توزٌع الطالب على األقسام الخالل إجراء عمل
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  إستبٌان أراء الطالب فً السنوات األخٌرة بخصوص المواد الدراسٌة ومستوى األسبلة

 األمتحانٌة والمعوقات التً تكتنف عملٌة التعلٌم والتعلم. 

 كن الطالب من األستفادة من خدماته. وجود مركز صحً ٌم 

  إنشاء مكتبة الكترونٌة تحتوي على الكثٌر من الكتب األلكترونٌة للمساعدة فً سد النقص

الحاصل بالكتب الورقٌة كما تم فً السنوات األخٌرة توزٌع أقراص مدمجة للطالب تحتوي 

 على الكتب المنهجٌة والكتب المساعدة.

 ب. نقاط الضعف

 المعدل أو خطؤ  ٌان ٌحصل أن ٌكون قبول الطالب فً القسم لٌس باختٌاره أما بسببفً بعض األح

 فً إستمارة القبول. 

 .عدم وجود شعبة أو وحدة ترعى شإون الخرٌجٌن وتتواصل معهم 

  عدم وجود رابط ألكترونً للقسم ضمن موقع الكلٌة للخرٌجٌن ٌمكن التواصل معهم واألستفادة من

 فً تحسٌن عملٌة التعلٌم والتعلم. أراء التغذٌة الراجعة 

  ضعف برنامج التدرٌب المنهجً بالرغم من أهمٌته بسبب عدم جدٌة مواقع التدرٌب وضعف

ٌختار الموقع القرٌب  المتابعة من قبل اللجان المختصة وبعد هذه المواقع حٌث أن الطالب عادة

 من محل سكنه. 

 كلٌات المناظرة عربٌة وعالمٌة. عدم وجود آلٌة لتفعٌل العالقات بٌن األقسام وال 

 

 ج. الفرص 

 وتوجٌه  التعرف على البرامج التعلٌمٌة والتدرٌبٌة التً تعلن عنها الجامعات العربٌة والعالمٌة

 الطالب لإلستفادة منها. 

 .محاولة إٌجاد آلٌة للتروٌج لبرنامج القسم الستقطاب الطالب العرب أو حتى األجانب   

 

  د. التهديدات  

  بالدراسة  حصول الخرٌجٌن على وظابف ٌإدي إلى قلة حماس الطالب وعدم االهتمامقلة

 والتكاسل واالبتعاد عن األبداع.

   زٌادة المنافسة من قبل الكلٌات األهلٌة والجامعات العربٌة والعالمٌة فً مجال التخصصات

 الدقٌقة.
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 . احملور الراثع: املنبهج الذراسية5

 

 ع محتوى المناهج الدراسيةمالئمة البرنامج م 5-1

 بحاجة إلى تطوٌر لكً ٌناسب بشكل إن البرنامج الدراسً لقسم تقنٌات االنتاج النباتً

كامل أهداف ورسالة القسم إضافة إلى ذلك ال تتوفر آلٌة لتقٌٌم نتابج التعلٌم ولم ترد إلى القسم 

ج لغرض تصوٌب أو أٌة مالحظات من الجهات المستفٌدة تبٌن وجهات نظرها بمستوى الخرٌ

 المنهج. تعدٌل

 

 نوعية التعلم ومعايير منح الشهادة 5-2

التوجد معاٌٌر أو آلٌة ٌمكن تطبٌقها للنظر فً تقٌٌم نوعٌة التعلم بإستثناء إكمال متطلبات 

 المنهج المقرر على مدى أربع سنوات دراسٌة وكذلك متطلبات التدرٌب المنهجً.

 

 الدراسي التجانس األكاديمي للبرنامج 5-3

على الرغم من وجود تجانس وتماسك إلى حد ال بؤس به بٌن مفردات البرنامج الدراسً 

 من السنة الدراسٌة األولى إلى الرابعة إال أنه بحاجة إلى تطوٌر لزٌادة مقدار التجانس والتماسك.

 

 تناسق المناهج الدراسية مع األهداف التعليمية للقسم 5-4

مدى تناسق األهداف التعلٌمٌة للدراسة األولٌة فً القسم مع معاٌٌر ( أعاله 1-3ٌبٌن الجدول )

( مدى تناسق 6-3المخرجات التعلٌمٌة الخاصة بمجلس األعتماد الزراعً ، كما بٌن الجدول )

 (.AICبرنامج القسم مع معاٌٌر المخرجات الخاصة بمجلس األعتماد الزراعً )
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 تحقيق نواتج التعليم 5-5

 واتج التعلٌم من خالل: ٌتم التحقق من ن

 .إختبارات الطالب بؤنواعها المختلفة النظرٌة والعملٌة الٌومٌة والفصلٌة والسنوٌة 

   .تكلٌف الطالب بإعداد تقارٌر تخص المواد الدراسٌة التً ٌدرسونها 

 أو تصنٌع زراعة واكثار النباتات المختلفة فً الظلة النباتٌة او الحقل تكلٌف الطالب ب

 بسٌطة.  مختبرٌةوادوات ات أجهزة ولوح

   .تكلٌف الطالب بإعداد التقارٌر المختبرٌة 

   إعداد مشروع التخرج ضمن السنة الدراسٌة الرابعة حٌث ٌتم إختبار المهارات

 والعملٌة التً إكتسبها الطالب. العلمٌة

 الكتب المنهجية 5-6

ٌد الطالب بؤسماء عادة ٌقوم التدرٌسً خالل المحاضرة األولى لكل مادة دراسٌة بتزو

تم إنشاء مكتبة الكترونٌة  االكتب المنهجٌة والمساعدة التً ٌمكن االستفادة منها فً التعلم. كم

تحتوي على الكثٌر من الكتب المنهجٌة والكتب المساعدة وذلك لسهولة حملها وتصفحها من قبل 

 .الطلبة

 

 تحلیل سوات فيما يتعلق بالمناهج الدراسية 5-7

 ةأ. نقاط القو

 لمواضٌع الزراعٌة ضمن البرنامج إن مفردات المناهج الدراسٌة تغطً إلى حد ما ا. 

  ٌمكن إعتبار الكتب المنهجٌة والمصادر المعتمدة )خاصة الكتب األلكترونٌة حدٌثة إلى حد

 ما. 

  على  لمفردات المناهج الدراسٌة ٌصل إلى حد توزٌع الساعات األسبوعٌةوجود توصٌف

 اسٌة وٌتم تعمٌم هذا التوصٌف سنوٌة على التدرٌسٌٌن. مواضٌع كل مادة در

 .تناسق المواضٌع المختارة ضمن برنامج القسم مع األهداف التعلٌمٌة للقسم 

 

 ب. نقاط الضعف

  عدم وجود خطة ملزمة لتحدٌث المناهج خالل فترات محسوبة )كؤن تكون كل أربع

 سنوات(.
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  ص. الفرـ ج

 والجامعات  ٌادات األكادٌمٌة فً وزارة التعلٌم العالًشٌوع مفاهٌم ضمان الجودة لدى الق

 مما أدى إلى حصول القناعات من أجل السعً الحثٌث للحصول على اإلعتماد األكادٌمً.

   التنسٌق مع جامعات عالمٌة رصٌنة حاصلة على األعتماد األكادٌمً لبرامجها من أجل

 ر المناهج.إختصار الوقت والجهد للوصول إلى مرحلة متقدمة فً تطوٌ

 

 د. التهديدات 

 العالمٌة  وجود فجوات بٌن مناهج القسم ومناهج األقسام المناظرة فً الكلٌات والجامعات

 بسبب غٌاب التنسٌق. 

 عدم تلبٌة متطلبات سوق العمل التً تتغٌر وتتطور دابما من خالل المناهج الدراسٌة. 

 

 . احملور اخلبمس: اهليئة التذريسية6

 

 التدريسيون 6-1

( أدناه أسماء التدرٌسٌٌن فً القسم وألقابهم العلمٌة وشهاداتهم 1-6ٌبٌن الجدول )

( أدناه ٌبٌن إحصابٌة بإعداد التدرٌسٌٌن 2-6وأعبابهم التدرٌسٌة واإلدارٌة. كما أن الجدول )

 وألقابهم العلمٌة وشهاداتهم األكادٌمٌة.

 

 تطوير قابلية التدريسيين 6-2

سٌٌن من خالل إشراكهم فً دورات طرابق التدرٌس التً تقام فً ٌتم تطوٌر قابلٌة التدرٌ

مركز تطوٌر المالكات وكذلك من خالل إقامة الحلقات الدراسٌة على مستوى القسم حٌث ٌكلف 

كل تدرٌسً بإعداد حلقة دراسٌة عن أحد المواضٌع العلمٌة وٌتم إلقابها بحضور الكادر التدرٌسً 

مناقشة وتسجل المالحظات الضرورٌة حٌث ٌستفاد من ذلك فً القسم وٌخضع الموضوع إلى ال

فً صقل شخصٌة التدرٌسً ومساعدته فً إدارة النقاش والدفاع وإبداء الرأي التً من شؤنها 

أن تساعد فً رفع المستوى العلمً للتدرٌسً وتطوٌر قابلٌاته. كذلك فقد شارك العدٌد من 

وخارج القطر كان لها أثر إٌجابً فً زٌادة  تدرٌسً القسم فً السنوات األخٌرة بدورات داخل
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األطالع وتطوٌر المهارات كما ٌشارك معظم تدرٌسً القسم سنوٌة بالعدٌد من المإتمرات العلمٌة 

 التً تقٌمها الجامعات العراقٌة كباحثٌن أو كمشاركٌن.

( أسماء التدرٌسٌٌن فً القسم وألقابهم العلمٌة واختصاصاتهم وشهاداتهم 1-6جدول )

 أعبابهم التدرٌسٌةو

 اللقب العلمً الشهادة أسم التدرٌسً ت
 

 االختصاص
 العام

 

 الختصاصا
 الدقٌق

 

 المهام

 اكثار وتحسٌن استاذ دكتوراه د. جاسم جواد جادر 1
 نبات

 تربٌة وتحسٌن
 نبات

ربٌس اللجنة  ربٌس القسم
عضو اللجنة االمتحانٌة 

العلمٌة ربٌس اللجنة 
 التربوٌة

 

 كاظم هاديد.اكرم عبدال 2
 

 اكثار وتحسٌن مدرس دكتوراه
 نبات

 اكثار وتحسٌن
انتاج / نبات

 فاكهة

 عضو اللجنة, مقرر القسم
 االمتحانٌة

 ربٌس اللجنة العلمٌة  لانتاج محاصٌ انتاج محاصٌل إستاذ دكتوراه د. احمد محمد لهمود 3

استاذ  دكتوراه د. ناصر معروف ناصر 4
 مساعد

 اكثار وتحسٌن
 نبات

 وتحسٌنتربٌة 
 نبات

 العلمٌة عضو اللجنة

 اكثار وتحسٌن مدرس دكتوراه الكاظمد. سبؤ جواد عبد 5
 نبات

 اكثار وتحسٌن
انتاج / نبات

 فاكهة

 مسإولة الدراسات العلٌا

د. ابراهٌم مرضً  6
 راضً 

استاذ  دكتوراه
 مساعد

 تدرٌسً فسلجة نبات فسلجة نبات 

 د. سهام عبد الرزاق 7
 سالم 

 العلمٌة عضو اللجنة زراعة انسجة زراعة انسجة ذاستا دكتوراه

استاذ  دكتوراه د. مهدي عبد حمزه 8
 مساعد

 تدرٌسً  لانتاج محاصٌ انتاج محاصٌل 

استاذ  دكتوراه كاظم د. صبٌحة حسون 9
 مساعد

 تدرٌسً  

 د. عبد هللا فاضل 10
 سرهٌد

استاذ  دكتوراه
 مساعد

 اكثار وتحسٌن
 نبات

 تربٌة وتحسٌن
 نبات

 رٌسًتد

استاذ  دكتوراه د.حٌدر طالب حسٌن 11
 مساعد

 مقرر الدراسات ىالعلٌا  لانتاج محاصٌ انتاج محاصٌل 

د. علً حسن علً  12
 وادي

استاذ  دكتوراه
 مساعد

 معاون العمٌد للشإون انتاج خضر انتاج خضر
 االدارٌة

 تدرٌسً زراعة انسجة زراعة انسجة مدرس دكتوراه د. محمد مهدي محسن 13

 تدرٌسً نباتات زٌنه اكثار وتحسٌن مدرس دكتوراه د. كوثر هادي عبود 14
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 نبات

 د. عمر حمد عبٌد   15
 

 تدرٌسً زراعة انسجة زراعة انسجة مدرس دكتوراه

 اكثار وتحسٌن مدرس  ماجستٌر م.عباس هادي هاشم 16
 نبات

 تدرٌسً انتاج فاكهة

استاذ  ماجستٌر أ.م باسمة عذار عسل 17
 مساعد

اج محاصٌل انت  تدرٌسً  لانتاج محاصٌ 

استاذ  ماجستٌر أ.م احمد عدنان كاظم 18
 مساعد

 اكثار وتحسٌن
 نبات

 نباتات زٌنة
 

 طالب دكتوراه

 م. احمد حسن فاضل 19
 

 اكثار وتحسٌن مدرس ماجستٌر
 نبات

 طالب دكتوراه انتاج محاصٌل
 

مدرس  ماجستٌر م.م رنا رٌس عراك 20
 مساعد

 اكثار وتحسٌن
تنبا  

 طالب دكتوراه انتاج محاصٌل
 

 اكثار وتحسٌن مدرس ماجستٌر م. مً عبد هللا رزوقً 21
 نبات

 تدرٌسً زراعة انسجة

 تدرٌسً  لانتاج محاصٌ انتاج محاصٌل  مدرس ماجستٌر م.م هدي مهدي سالم 22

مدرس  ماجستٌر م.م هبه علً حسٌن 23
 مساعد

 اكثار وتحسٌن
 نبات

 تدرٌسً انتاج خضر

 هدٌل احمد عبد م.م 24
 الرحٌم

مدرس  ماجستٌر
 مساعد
 

 اكثار وتحسٌن
 نبات

 انتاج فاكهة
 

 تدرٌسً

مدرس  ماجستٌر سحر حسٌن تخٌل 25
 مساعد
 

 اكثار وتحسٌن
 نبات

 انتاج فاكهة
 

 تدرٌسً

 محمد حسٌن حمزة 26
 

مدرس  ماجستٌر
 مساعد
 

 اكثار وتحسٌن
 نبات

 انتاج فاكهة
 

 تدرٌسً

 

 

 التدرٌسٌٌن وألقابهم العلمٌة وشهاداتهم األكادٌمٌة. اللقب العلمً الشهادة( أعداد 2-6الجدول )

 المجموع اللقب العلمي الشهادة

 مدرس مساعد مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 م أ ذ م أ ذ م أ ذ م أ ذ م أ ذ

 17 5 12 0 -- -- 4 2 2 10 2 8 3 1 2 دكتوراه

 8 8 0 6 6 -- 3 2 -- 1 -- 1 -- -- -- ماجستير

 27 13 14 6 6 0 7 4 3 11 2 9 3 1 2 المجموع
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 نسبة عدد الطالب إلى عدد التدريسيين 3-6

( أدناه نسبة عدد الطلبة إلى عدد التدرٌسٌٌن فً القسم لمختلف األلقاب العلمٌة 3-6ٌبٌن الجدول )

 والشهادات.

 

 

 والشهادات عدد التدرٌسٌٌن فً القسم المختلف األلقاب العلمٌة( نسبة عدد الطلبة إلى 3-6جدول )

 

نسبة الطالب إلى  عدد الطالب عدد التدرٌسٌٌن 
 التدرٌسٌٌن

 

 1:8 311 17 دكتوراه الشهادة

 1:14 311 8 ماجستٌر

 اللقب العلمً
 

 1.133 311 1 أستاذ

 1:13 311 11 أستاذ مساعد

 1:16 311 7 مدرس

 1:30 311 6 مدرس مساعد

 

 

 

 البحث العلمي 6-4

لمٌة وبنسبة ال تقل عن بحث واحد لكل تدرٌسً ٌساهم التدرٌسٌون فً القسم بعدد من البحوث الع

سنوٌة ٌتم نشر معظمها فً مجالت محلٌة تصدرها الجامعات العراقٌة، وبسبب عدم وجود التخصٌصات 

المالٌة تنعدم نسبة المشاركة فً المإتمرات اإلقلٌمٌة و العالمٌة، كما أن عدم وجود برنامج للدراسات 

( 4 - 6ً قلة عدد وضعف مستوى البحوث المقدمة. ٌبٌن الجدول )العلٌا فً القسم ٌسبب إلى حد ما ف
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. ومن المإمل أن تساهم 2020-2012أدناه عدد البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر للعام الدراسً 

المكتبة األفتراضٌة العراقٌة فً رفع مستوى وجودة البحوث المقدمة من قبل التدرٌسٌٌن لما توفره هذه 

عدم توفر خط إنترنٌت خاص بالقسم  جٌدة ألرقى دور النشر فً العالم ولكن بسبب المكتبة من مصادر

 .ورداءة شبكة االنترنٌت المحلٌة ٌجعل األستفادة من المكتبة األفتراضٌة محدودة

 

   2020 -2012( خطة البحوث للتدرٌسٌٌن للعام الدراسً 4-6جدول )

 اطًبء انتذرَظٍُ عُىاٌ انجحج د

1 Effect of Growth Regulator Brassinolide on growth and yield of 

corn (Zea mays L.) under water stress 

 

 حُذر غبنت حظٍُ د.

 ربطى رىاد ربدرد. 

 د. يهذٌ عجذ حًشح 

2 Seed priming of sorghum cultivars to tolerate salt stress 

 

 د. ربطى رىاد ربدر

 د. حُذر غبنت حظٍُ

د. يهذٌ عجذ حًشح 

 ػىٍَ

3 Study the effect of addition organic fertilizer Acadian and spring 

with amino acid proline on the growth and yield of strawberry  

 د. طجب رىاد عجذ انكبظى

4 INFLUENCE OF BIO AND MINIRL - FERTILIZER AND 

SPRAYING WITH PALM POLLEN GRAINS EXTRACTS ON 

SOME VEGETATIVE GROWTH INDICATORS IN LIME  

 اَبد حظٍ فبظم

 د. طجب رىاد عجذ انكبظى

5 Physiological effect of spraying with Brassinolide and addition 

methods of dry yeast extract on growth parameters and the 

chemical content of the grape seedlings  

 د. طجب رىاد عجذ انكبظى

د. اكزو عجذ انكبظى 

 هبدٌ

6 In vitro multiplication of Citrumello rootstock: I. Effect of NaCl and 

chitosan on vegetative growth features    

 

د. طهبو عجذانزساق 

 طبنى

 يحًذ َحًُ احًذ

 

 رظب عجذ انعجبص صبنح االدارح انًتكبيهخ نهًىارد انًبئُخ فٍ انعزاق َظزح يظتمجهُخ 7

 طًُخ َىَض حًشح

د. طهبو عجذانزساق 

 طبنى

8 Comparative study between in vitro and ex vitro cultures of  Physalis 

angulate L.  an edible and medicinal plant 

د. طهبو عجذانزساق 

 طبنى

 د. كىحز هبدٌ عجىد

 يٍ عجذهللا رسولٍ

9 Effect of GA3 and Atonic on vegetative growth and flowering of 

Celosia argentea 
 

 د. كىحز هبدٌ عجىد

11 Effect of seeds treatments and culture dates on some growth 

characters of Albizia Lebbeck  

 د. كىحز هبدٌ عجىد

11 Effect of Organic Fertilization on Vegetative and Root growth 

characteristic of two Cucumber hybrid under Protected 

Environment Conditions 

 هجخ عهٍ حظٍُ

 يٍ عجذهللا رسولٍ

 يبرذح يحًذ حظٍ
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تأحُز انزع انىرلٍ ثُىعٍُ يٍ االطًذح فٍ ًَى وحبصم لزع انكىطخ انًشروع فٍ انجُىد  12

 انجالطتُكُخ

 هجخ عهٍ حظٍُ

 هجخ عهٍ حظٍُ Triticumeastivum Lتأحُز انزع انىرلٍ ثُىعٍُ يٍ االطًذح فٍ ًَى وحبصم انحُطخ  13

 حكُى ػًزاٌ عطب هللا

14  

Effect of Growth Regulator Brassinolide on growth and yield of 

corn (Zea mays L.) under water stress 

 

 د. حُذر غبنت حظٍُ

 د. يهذٌ عجذ حًشح 

 د.ربطى رىاد ربدر

15 Seed priming of sorghum cultivars to tolerate salt stress 

 

 د. حُذر غبنت حظٍُ

 د. يهذٌ عجذ حًشح 

 د.ربطى رىاد ربدر

16 Estimation of some genetic parameters in abland Cotton (Gossypium 

hirsutum L)  under influence of organic material (Humus) 

 

 د. ربطى رىاد ربدر

 د. عجذهللا فبظم طزهُذ

17 Evaluation of the Performance of Four Genotypes of  Corn ( Zea 

mays L.) and Path Coefficient Analysis by Bacterial Biofertilizers 

effects   

 

 د. ربطى رىاد ربدر

 عهٍ صبنح حظىٌ

18 Effect of Algal Fertilizer and Biofertilizer on some Growth and 

Yield Characters for Wheat Triticum aestivum L 

 د. ربطى رىاد ربدر

 عهٍ صبنح حظىٌ

تأحُز يىعذ أخذ انعمم وَىعهب وغزَمخ سراعتهب فٍ لبثهُخ انتزذَز وثعط صفبد انًُى نهتٍُ  19

Ficus carica. L  ٌصُف وسَز 

 

 اعتذال ػبكز انعكبو

 يحًذ غزخبٌ اثى انًُخ

 عجبص هبدٌ هبػى 

(  انًحىر وتذاخالتهب فٍ ثعط   ( Folia Stim Ultraتأحُز اظبفخ انًحهىل انًغذٌ  21

 Phoeinx dactylifera .L  انصفبد انكًُُبئُخ وحبصم َخهخ انتًز صُف سهذٌ 

 

 عجبص هبدٌ هبػى

 د. حبيز حًُذ خهُم

 

21 

انًحىر وتذاخالتهب فٍ ثعط (    ( Folia Stim Ultraتأحُز اظبفخ انًحهىل انًغذٌ 

 Phoeinx dactylifera .L  صُف سهذٌ  انصفبد انظبهزَخ وحبصم َخهخ انتًز

 

 عجبص هبدٌ هبػى

 د. حبيز حًُذ خهُم

(  عهً ثعط انصفبد انظبهزَخ    D)2,4تأحُز حمٍ ػتالد انعُت ثتزكُش يختهفخ يٍ يبدح   22

 وانكًُُبئُخ

 

 عجبص هبدٌ هبػى

طهبو عجذانزساق  د.

 طبنى

 طحز حظٍُ تخُم  

تأحُز رع تزاكُش يختهفخ يٍ انظًبد انععىٌ فٍ ربًَُى ويظتخهص عزق انظىص  عهً   23

 ػتالد انًؼًغ عهً ثعط انصفبد  انظبهزَخ وانكًُُبئُخ

 

 عجبص هبدٌ هبػى

 هذي يهذٌ طبنى

 اكزو عجذ انكبظى هبدٌ

 يٍ عجذ هللا رسولٍ خبرد انزظى انحٍ  Jasminum officinaleاكخبر انذلُك نُجبد انُبطًٍُ االصفز  24

25 Effect of ground fertilization and foliar spraying of seaweed extract 

and microelements in the components of Triticum eastivum L 

 هذي يهذٌ طبنى

26 Estimation of genetic parameters, components and growth 

characteristics of six hybrids in maize (Zea mays L.). 

 

 هذي يهذٌ طبنى

27 Effect of spraying Ferula powder, Bokashi and Extracting method 

on medically effective compounds in Oloevera plant 

 احًذ عذَبٌ  كبظى

 د. يذَحخ حًىدٌ حظٍُ

28 IMPACT OF FOLIAR APPLICATION OF SILICON ON  

SALINITY  TOLERANCE OF TWO OLIVE CULTIVARS  

 د.اثزاهُى يزظٍ راظٍ

 د. حظٍ هبدٌ 
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29 Effect Of Spraying with Proline Acid  and Potassium on Chemical 

Characteristics and yield Of  Strawberry  under Water Stress 

 زاهُى يزظٍ راظٍد. اث

 يزَى يحًذ عجذ انحظٍُ 
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Effect of irrigation periods and proline acid on the growth and yield 

of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) 

د. اثزاهُى يزظٍ 

 راظٍ

 يبرذح يحًذ حظٍ

31 Effect of Agriculture media, Bio-fertilizer and seaweed 

extract on the growth and flowering of Freesia bulblets 

Freesia hybrid L 

د. اثزاهُى يزظٍ 

 راظٍ

 َىر عجذ انكزَى ربطى

تأحُز انتظًُذ االرظٍ وانىرلٍ فٍ ًَى وحبصم ارثعخ هزٍ يٍ سهزح انؼًض  32

Helianthus annuus L 

 ثبطًخ عذار عظم

33 The effect of foliar application of the bio-stimulant (Felloton) on 

growth and yield of wheat 

 ثبطًخ عذار عظم

 د.عُظً غبنت خهف

 د. حًُذ كبظى عجذ االيُز

34 Response of five verities of potato for yield and  yield components 

under leaves nutrient effect(Chlorophyll GS)      

 غظبٌ عذَبٌ عجذ االيُز

 َبصز يعزوف َبصز د.

35 Effect of spring seeding dates and the breakdown of the added 

fertilizer in some of the traits of growth and yield of sweet maize 

(Zea mays L. saccharata Sturt) 

 ثظتبٌ حُىٌيحًذ 

 د. َبصز يعزوف َبصز

 عهٍ حظٍُ ربطى

36 Effect of spraying time and concentration of liquid fertilizer on the growth 

and yield of broad bean varieties  

  

 رغذ كطزاٌ حظٍ

 احًذ يحًذ نهًىد

37 Effect amino acids concentrations of different growth stages on         

      vegetative characteristics and yield for Zea mays L. 

 د. صجُحخ حظىٌ كبظى

38 Effect of some growth regulators (IAA and BA) in the induction of 

callus from the Apical meristem for sage (Salvia Officinalis L.) plant 

in vitro 

 

 يحظٍد.يحًذ يهذٌ 

 اَتصبر عجذ هللا تىيهٍ

39 Effect of honey in the sterilization of explant in vitro 

 

 د. يحًذ يهذٌ يحظٍ

 د.  عًز  حًذ

 د.هبدٌ عجذ انزهُم

41 Induction high amount pigment of saflower callus in vitro by salt 

stress 

 

 د.يحًذ يهذٌ يحظٍ

 د. عًز حًذ

41 The Growth and yield Response of Five Potato Varieties Solanum tuberosum L. 
Induced Water Stress Using polyethylene Glycol. 
       

 ظُبء سعُى

 عهٍ حظٍ عهٍ

 تؤثٌر الرش الورقً بمستخلصات الطحالب وتراكٌز مختلفة من النتروجٌن على بعض الصفات الخضرٌة لشتالت العنب 42
 
 

 هذَم احًذ عجذ انزحُى

د. اكزو عجذ انكبظى  تأحُز انتظًُذ اإلحُبئٍ وانزع ثبنظًبد انُبَىٌ فٍ انًُى انخعزٌ وانزذرٌ نؼتالد انجزتمبل 43

 هبدٌ

 يحًذ حظٍُ حًشح
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 د البشريةالموار 6-5

 أن  ،( الذي ٌمثل عدد التدرٌسٌٌن فً القسم وشهاداتهم وألقابهم 2-6كما هو واضح من الجدول )

وهً نسبة جٌدة مقارنة مع االقسام  فقط  ٌنتدرٌسٌ ثالث  همالتدرٌسٌٌن الذٌن ٌحملون لقب أستاذ عدد 

الل إٌفاد عدد من ولكن ٌوجد لدى القسم إصرار فً رفع مستوى موارده البشرٌة من خاالخرى ،

التدرٌسٌٌن للحصول على شهادة الدكتوراه من الجامعات العالمٌة الرصٌنة وأٌضا من خالل تشجٌع وحث 

 التدرٌسٌٌن على تقدٌم البحوث القٌمة التً تساعد فً ترقٌتهم العلمٌة.

 

 سبل تعزيز قدرات التدريسيين 6-6

كون التعٌٌنات تصدر بؤوامر وزارٌة  إن القسم لٌس لدٌه الحرٌة فً اختٌار الكادر التدرٌسً

ملزمة التنفٌذ كما أن قلة الكادر التدرٌسً فً القسم ٌجعل القسم ٌقبل بؤي تدرٌسً مهما كانت كفاءته 

لغرض سد النقص. لذا فؤن أي تطوٌر فً عملٌة التعلم فهً تؤتً من الحافز الفردي للتدرٌسً من خالل 

حدٌثة وإستغالل شبكة اإلنترنٌت لألطالع على مواقع الجامعات استمرار البحث واألطالع على المصادر ال

 العالمٌة وإقتباس األسالٌب الحدٌثة فً عملٌة التعلٌم والتعلم.

 

 دور القسم في تصميم المناهج 6-7

بما أن القسم هو واحد من قسمٌن متناظرٌن فً هٌبة التعلٌم التقنً سابقا ، لذلك فؤن عملٌة     

فً التشاور بٌن قٌادات هذه األقسام أثناء اجتماعات اللجنة القطاعٌة حٌث ٌطرح كل تصمٌم المناهج تتم 

قسم مقترحاته ووجهات نظره التً كونها من خالل المناقشات المستفٌضة بٌن أعضاء کادره التدرٌسً إال 

أو  أن هذه العملٌة تجعل عملٌة التغٌٌر صعبة بسبب عدم إتفاق أراء جمٌع األقسام على بعض النقاط

 المقترحات مما ٌتم هدر الكثٌر من الوقت وٌجعل عملٌة التغٌٌر أحٌانا مستحٌلة.

 

 تقييم الكادر التدريسي 6-8 

ٌجري تقٌٌم الكادر التدرٌسً سنوٌا من قبل قٌادة القسم وفق نماذج خاصة ترسل إلى الكلٌات   

زارة التعلٌم والعالً والبحث من قبل رباسة الجامعة وهً نماذج ٌتم تعمٌمها إلى الجامعات من قبل و

العلمً. تتضمن االستمارة دور التدرٌسً خالل السنة الدراسٌة وتقٌٌم أداءه الوظٌفً والبحثً وغٌرها من 

الجوانب التً ٌمكن من خاللها الوقوف على جوانب القوة والضعف للعمل على تقوٌم عمل التدرٌسً 
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سعً إلى رفع مستوى عملٌة التعلم والبحث العلمً من بالشكل الذي ٌعمل على تحسٌن األداء وبالتالً ال

 أجل تعزٌز موقع ومكانة القسم مقارنة مع األقسام المناظرة فً الكلٌات والجامعات العالمٌة المرموقة.

 

 تحلیل سوات فيما يخص الهيئة التدريسية  6-9 

 

 أ. نقاط القوة

  . ًتنوع التخصصات الدقٌقة للكادر التدرٌس 

 تدرٌسٌٌن لنصابهم التدرٌسً إضافة إلى تكلٌف معظمهم بساعات إضافٌة. إكمال جمٌع ال 

  . حصول معظم التدرٌسٌٌن على ترقٌة علمٌة خصوصا من درجة مدرس إلى استاذ مساعد 

 .تعتبر نسبة طالب إلى تدرٌسً مقبولة إلى حد ما 

 

 ب. نقاط الضعف

 . قلة عدد التدرٌسٌٌن الحاصلٌن على لقب أستاذ 

  وظفٌن الحاصلٌن على شهادة البكالورٌوس .قلة عدد الم  

 على األطالع إمكانٌة على سلبا ٌإثر مما العالمٌة األكادٌمٌة المإسسات مع األحتكاك فرص قلة 

 . والتعلم التعلٌم عملٌتً فً الحدٌثة األسالٌب

 

 

 الفرص. جـ 

 

 عدد أكبر عإطال لغرض الوزارة قبل من التدرٌسٌة للكوادر التدرٌبٌة البرامج دعم زٌادة 

 . العالم فً العالً التعلٌم أنظمة فً المتبعة الحدٌثة األسالٌب على التدرٌسٌٌن من ممكن

 التدرٌسٌٌن خبرات لزٌادة العالم فً المناظرة واألقسام القسم بٌن االتفاقٌات تفعٌل. 

 

 الذراسية والقبعبت املختربات: السبدس احملور. 7
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 المختبرات 7-1

 :ومساحاتها القسم لطالب المخصصة المختبرات دناهأ( 1-7) الجدول ٌبٌن

 ومساحاتها القسم مختبرات( 1-7) جدول

 المساحة الكلٌة/ 2م/ المساحة  أسم المختبر ت

 2م

 عدد الطالب
 الكلً

معدل المساحة 

 طالب /2م

 20 النباتٌة مختبر زراعة األنسجة 1

136 133 

 

 16 مختبر بٌبة نبات 2

 20 ذورمختبر تكنلوجٌا الب 3

 20 مختبر البذور 4

 20 مختبر نباتات الزٌنة 5

 20 كٌمٌاء عامةمختبر  6

 20 مختبر فسلجة نبات 7
 

 أجهزة الحاسوب والكتب المتوفرة في القسم 7-2

( ٌبٌن 3-7( أدناه أجهزة الحاسوب المتوفرة فً القسم والغرض منها، بٌنما الجدول )2-7ٌبٌن الجدول )

 الكتب المتوفرة للطالب والتً توزع من قبل مجانٌة التعلٌم وكذلك المتوفرة فً مكتبة الكلٌة:عدد 

 

 ( أجهزة الحاسوب المتوفرة فً القسم2-7جدول )

 الغرض
 

 عدد الطالب الكلً عدد أجهزة الحاسوب
 

 النسبة
 

 مختبر الحاسبات
 

16 

 

133 

 

 

 

 

 ( الكتب المتوفرة للطالب3-7جدول )

 المكان
 

 الكلً عدد الطالب الكتب عدد
 

 النسبة
 

 1:1,8 133 250 مجانٌة التعلٌم

 مكتبة الكلٌة
 

720 

 

133 1:5.4 
 

 



35 
 

 القاعات الدراسية 3-7

 ( أدناه القاعات الدراسٌة المخصصة لطالب القسم ومساحاتها:4-7ٌبٌن الجدول )

 ( عدد القاعات الدراسٌة ومعدل المساحة المخصصة لكل طالب.4-7جدول )

 لصفا ت
 

 عدد الطالب 2م المساحة
 

 / طالب( 2معدل المساحة )م

 1:1,8 16 31 الصف األول 1

 1:0,5 57 31 الصف الثانً 2

 1:1.1 26 31 الصف الثالث 3

 1:0,8 34 31 الصف الرابع  4

 1:4.2 133 361 المجموع

 

 مستوى تأثيث القاعات الدراسية 7-4

دراسٌة ٌعتبر متواضعة، حٌث تحتوي القاعة الدراسٌة ٌمكن القول بؤن مستوى تؤثٌث القاعات ال

على اللوحة البٌضاء، وجهازي تكٌٌف كما أن مقاعد الطالب ردٌبة وتحتاج إلى الصٌانة المتكررة وال 

تتوفر تخصٌصات مالٌة كافٌة ألستبدالها إضافة إلى ذلك عدم توفر التقنٌات الحدٌثة المستخدمة فً التعلٌم 

وحات الذكٌة أو الشاشات الكبٌرة أو أجهزة الحاسوب حٌث تساعد هذه التقنٌات كؤجهزة العرض أو الل

التدرٌسً فً عملٌة عرض المادة العلمٌة بسهولة وبسرعة أكبر وتجعل من الممكن تقدٌم وسابل إٌضاح 

 .تساعد الطالب على سرعة إستٌعاب وتقبل المادة العلمٌة

 

 الدراسية تحلیل سوات فيما يخص المختبرات والقاعات 7-5

 أ. نقاط القوة

 

 ب. نقاط الضعف

  .عدد القاعات الدراسٌة المتوفرة حالٌا ٌعتبر كافٌة لتغطٌة جدول المحاضرات 

 .إن المساحة المتاحة لكل طالب فٌما ٌتعلق بالمختبرات تعتبر غٌر كافٌة 

 .قلة عدد األجهزة والمعدات المتاحة لبعض المختبرات 

  سٌة ٌعتبر متواضعا.إن مستوى تؤثٌث القاعات الدرا 
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 . الفرصـ ج

  زٌادة التخصٌصات المالٌة الالزمة لبناء مختبرات نموذجٌة بمساحات كافٌة ومجهزة باألجهزة

 والمعدات المختبرٌة الحدٌثة. 

 .زٌادة التخصٌصات المالٌة لتؤثٌث القاعات الدراسٌة وتجهٌزها بالتقنٌات الحدٌثة الضرورٌة 

 

 د. التهديدات

 ب فً تنفٌذ التجارب المختبرٌة بالنسبة للتجارب التً ٌتم فٌها إستخدام جهاز ضعف أداء الطال

واحد أو جهازٌن حٌث ٌإدي ذلك إلى عدم تمكن جمٌع الطالب من تنفٌذ التجارب بؤنفسهم بل 

ٌكتفوا بمشاهدة زمالبهم أو كادر المختبر فقط أثناء تنفٌذ مثل هكذا تجارب مما ٌنعكس سلبا على 

 ً للطالب وذلك ألهمٌة الجانب العملً فً التخصصات الهندسٌةالمستوى العلم

 . احملور السبثع: اجلبنت املبيل8

 آلية الصرف 8-1

ٌرتبط القسم بعمادة الكلٌة التقنٌة المسٌب إذ توجد فٌها شعبة مالٌة مستقلة حٌث تمتلك صالحٌات 

 لعمادات الكلٌات.  الصرف والشراء وتؤمٌن االحتٌاجات الالزمة وحسب الصالحٌات الممنوحة

تقوم الكلٌة بوضع خطة فً تحدٌد حاجتها من الموازنة السنوٌة وطلبها من رباسة الجامعة لتامٌن 

 تلك التخصٌصات بما ٌتالءم وحاجة الكلٌة واألقسام العلمٌة.

تعمل الجامعة على توزٌع التخصٌصات المالٌة على الكلٌات والمعاهد وحسب ما ٌتوفر لدٌها مع 

 ظر االعتبار حاجة الكلٌات الفتٌة لتغطٌة فقرات الموازنة المختلفة.األخذ بن

ٌتم تشكٌل لجنة مشترٌات وبإشراك عضو مالً تقع على عاتقها مهام شراء وتؤمٌن احتٌاجات 

الكلٌة واألقسام العلمٌة من كافة المواد وحسب ما تطلبه األقسام وعمادة الكلٌة وضمن فقرات الموازنة 

 منها. المالٌة والمتوفر

 

 نسبة الصرف على البحث العلمي وتطوير قابليات التدريسيين 8-2

تفتقر فقرات الصرف على البحث العلمً بشكل ملحوظ والذي ٌكون له أثر سلبً فً مجال تطوٌر 

المإتمرات العلمٌة حٌث  البحث العلمً وخصوصا فً مجال مشاركة الباحثٌن فً نشر البحوث أو حضور
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ساهمة بالقدر األكبر من الصرف لتامٌن نشر البحوث فً المجالت أو المإتمرات ٌتكفل التدرٌسً بالم

 العلمٌة .

كذلك ال تتكفل الكلٌة أو الجامعة فً حالة إٌفاد التدرٌسً لحضور المإتمرات أو الدورات المحلٌة 

واإلقلٌمٌة بصرف مخصصات اإلٌفاد إال بشكل محدود جدا حٌث ٌتكفل التدرٌسً ومن حسابه الخاص 

 بالنفقات من أجور النشر أو التسجٌل أو النقل داخل وخارج القطر.

 

 تحلیل سوات فيما يخص الجانب المالي 8-3

 نقاط القوة  . أ

 تؤمٌنها من الموازنة السنوٌة. رواتب الموظفٌن والتدرٌسٌٌن والمحاضرٌن الخارجٌٌن ٌتم 

  ًعلى عملها والتًتحافظ الكلٌة على المستوى العلمً الجٌد لعدم تؤثٌر الجانب المال 

 تعانً منه الكلٌات التً تعتمد أسلوب الدراسة فٌها على ما ٌدفعه التلمٌذ من مستحقات

 مالً لتامٌن الدراسة والذي ٌإدي إلى تدنً المستوى العلمً. 

 الزٌادات التً طرأت على رواتب الكوادر التدرٌسٌة وموظفً وزارة التعلٌم العالً حفزت 

 ٌد من الكوادر التً عانت فً السنوات السابقة من قلة المردودات المادٌة للبحث عنالعد                   

 ودة للعمل فً الجامعات العراقٌة.فرص عمل فً جامعات خارج القطر من السعً إلى الع          

 تتكفل الوزارة بتؤمٌن كافة احتٌاجات الطلبة التً تتطلبها العملٌة التعلٌمٌة من أجهزة 

 ث.ومواد وأثا

 

 ب. نقاط الضعف

  قلة التخصٌصات المالٌة فً بعض الجوانب المهمة ومنها البحث العلمً وتخصٌصات

 األجهزة المختبرٌة الحدٌثة لغرض مواكبة تطورات العصر. شراء

 

 . الفرصـ ج

  سهولة تؤمٌن الموارد المالٌة عند توفرها لتغطٌة احتٌاجات القسم من أجهزة ومواد

 أخرى. 

  تعاون المشترك لتوفٌر موارد مالٌة تساعد فً تغطٌة بعض النفقات التً التفعٌل آلٌة ال 

 تتوفر موارد لها أو محدودٌة الموازنة.
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 د. التهديدات

 

  عدم وجود تعٌنات للكوادر الشابة الجدٌدة حتى المتفوقة علمٌا ٌحد من أمكانٌة تطوٌر أو

 تنفٌذ بعض البرامج الطموحة. 

 عاقد مع كوادر إدارٌة أو فنٌة أو تدرٌسٌة لتلبٌة احتٌاجاته عدم استطاعة القسم من الت

 بسبب عدم وجود تموٌل ذاتً ٌمكن استخدامه لتغطٌة نفقات صرف الرواتب.

 

 

 

 


