
  :  رئيسية محاور عدة في ليكون التقرير هذا تنظيم تم لقد

 

 .للقسم اإلداري والتنظيمي الهيكلية يبين حيث القسم، وإدارة تنظيم : األول المحور -

 وستتتتتب  وأهدافه القستتتتتم إستتتتتتراتي ية ويتناول للبرامج، التعليمية األهداف  :الثاني لمحورا-

 .التعليمية بالعملية االرتقاء

مايتعلق بالطلبة من تعليم وتدريب  وك  الطالبية األمور يتضتتمن حيث ، الثالث : الطالبالمحور 

 ونشاطات والية القبول ومتطلبات التخرج وغيرها .

 مع وتناستتتتقها الدراستتتتي البرنامج مع مالزمتها ومدى الدراستتتتية المناهج :الرابع المحور -

 .للقسم التعليمية األهداف

 القستتم في التدريستتي الكادر تخص التي األمور ويتضتتمن التدريستتية، المحور الخامس : الهيئة

 ب  تحسينها من اج  تطوير العملية التعليمية في القسم .وس

الدراستتيةو،ويبين حالة هذا المرافق االكاديمية وستتب  تحستتينها من  المحور الستتاد: : القاعات

 .التعلمية العملية اج  تطوير

 

 

 نبذة تاريخية عن القسم:
قستتم االقتدتتاد اليراعي هو احد اقستتا  كلية اليراعة وال/ابات ة جامعة المواتت  تم افتتاحه عا  

في موقع الكلية االولي في ناحية حما  العلي  إذ يوجد في هذا المنطقة عدد من الميارع  1973

نق  القستتتتتتم مع  1998وحقول تربية الدواجن واالبقار والع ول واالغنا  والمناح  ، وفي عا  

ستتتمي االر تتتاد اليراعي والمكننة اليراعية الة جامعة المواتتت  ، كانا بدايات القستتتم متعثرة ق

ية وبعد عا   تدريستتتتتتي وعد  وجود القاب علمية عال بب قلة الكادر ال بدا الكادر  2003بستتتتتت

التدريستتتي بالتكام  تدري يا حيث يضتتتم االن  مانية تدريستتتين من حملة  تتتهادة الدكتوراا واحد 

اذ واربعة منهم بلقي أستاذ مساعد و ال ة منهم بلقب مدر: واحد عشر تدريسي منهم بلقب أست

من حملة  تتتتهادة الماجستتتتتير يحملون القاب مدر: ومدر: مستتتتاعد و ال ة مو  ين بشتتتتهادة 

 البكالوريو: ، يمنح القسم  هادة البكالوريو: حاليا و هادتي الماجستير والدكتوراا . 

 

 

 العوامل التي ساهمت في نجاح القسم 

 :  ان من أهم العوام  التي ساهما في ن اح القسم هي

. الهمة العالية لقيادات القستتتتتتم وبعر التدريستتتتتتيين والعاملين في القستتتتتتم وبالتعاون مع  أ

 التخرج بحوث م اميع عديدة من طلبة القسم خدواا في استثمار مشاريع 

ة مدتتلحة القستتم رغم الدتتعوبات التي يواجهونها من ب . اتتبر التدريستتيين وح ا هم عل

 قلة الخدمات وكثرة انقطاع التيار الكهرباني وضعف البنة التحتية 

ج. الرغبة لدى معظم التدريستتتتين لتطوير المناهج الدراستتتتية بما يتناستتتتب والتطور العلمي 

 الذي يشهدا العالم . 

 :العوام  التي تحول دون تطور القسم  

 يمكن إجمال العوام  التي تحول دون تطور القسم بالنقاط التالية :  



 أ . الكادر التدريسي : 

 من العوام  التي تتعلق بالكادر التدريسي هي :

 عد  وجود القاب علمية عالية يحول دون أمكانية القسم ل تح برامج في الدراسات العليا  .1

 قلة عدد التدريسيين الذين يحملون  هادة الدكتوراا  .2

 .قتداد اليراعي للقسم وهو اال قلة عدد التدريسيين في االختداص الدقيق  .3

 ب . عد  وجود البنة التحتية المناسبة للقسم . 

 عد  وجود خط انترنيا خاص بالقسم .  .ج

 قلة الكتب المنه ية بشك  كبير كما أن الموجود منها ذات طبعات قديمة .  .د

 .. عد  وجود استراتي ية للبحث العلمي مع قلة التخديدات المالية الخااة لذلك  و

 اإلدارة :ك اءة 
 

 قاما إدارة القسم باتخاذ إجراءات عملية مناسبة من خالل :

ا . تو يق مستتتتمستتتكات وو ائق الطلبة الكترونيا وخينها في أمكان أمينه وعديدة ح ا ال عليها  

 من المخاطر المختل ة كالحريق وغيرها .

متابعة العملية التدريستتتية بشتتتك  متوااتتت  ومحاولة تذلي  العقبات التي تحول دون تحقيق  ب. 

 القسم ألهدافه . 

 :كاديمية واألدارية تن يذ االستراتي يات والسياسات األ 

خاضتتتعة لستتتياستتتة جيء من ستتتياستتتة الكلية وهي بدورها إن ستتتياستتتة القستتتم هي بطبيعة الحال 

. يقو  القستتتتتتم من خالل م لستتتتتته في بداية ك  عا  دراستتتتتتي يتقييم ال عاليات وعر   وزارة ال

المعوقات للعا  الماضتتتتتتي ووضتتتتتتع خطط لتالفي هذا المعوقات ومتابعة تن يذ هذا الخطط في 

 ال انبين األكاديمي واألداري . 

 :وسائ  الحدول علة الشهادة  

وال توجد في القستتم برامج للدراستتات ي االقتدتتاد اليراعيمنح القستتم  تتهادة البكالوريو: في 

إن الحدتتتتتتول علة الشتتتتتتهادة األولية يتم بعد تخطي  لعد  وجود القاب علمية عالية .حاليا ًالعليا 

الستتنوات الدراستتية األربعة ومن خالل حضتتور المحاضتترات والمشتتاركة في النشتتاطات الدتت ية 

والن تتاج في االختبتتارات  دتتتتتتي يواال تتتتتتترار في برامج التتتدريتتب ال بحثيتتةوإعتتداد التقتتارير ال

واالمتحانات المختل ة والتي ت ري علة مدار العا  الدراستتتتتتي ، علما أن النظا  الدراستتتتتتي في 

   دلي ) الكورسات (القسم في النظا  ال

شهادة  سية والوحدات المعتمدة للحدول علة ال ساعات الدرا ومما ت در اال ارة إليه أن عدد ال

 الي هي كما مبين في ال دول الت



 

 استراتيجية القسم في التعليم والتعلم والبحث:

 وتتم من خالل عدد من الممارسات منها:

اة تكليف الطلبة بأعداد تقارير عن مادة ستتتتتتيتم  تتتتتترحها مستتتتتتتقبال لكي يتعلمو المباد  االولية 

 للبحث العلمي

 بة اعتماد الس رات العلمية المختل ة لالطالع والتعرف علة حق  العم 

 مهارات الكادر التدريسي من خالل : جة تطوير

 المشاركة في دورات طرائق التدريس. 1

 اقامة الحلقات والندوات الدراسية . 2

 لقسمقامة دورات تخددية يشارر فيها التدريسيون من داخ  وخارج اا. 3

 المشاركة في المؤتمرات العلمية التي تقيمها ال امعات المختل ة . 4

من خالل المشتتتتتتتاركة في دورات طرائق التدريب واقامة  التدريستتتتتتيوير مهارات الكادر تط ةد

 دورات تطويرية لهم في م ال االختداص

 من خالل زج العدد االكبر من الطلبة في التدريب حاوالت تطوير برامج تدريب الدتتتي يم ةـتتتتتتتتته

 .  والشعب التابعة لها نينوى  زراعةالدي ي في مديرية 

 المحور االول: تنظيم وادارة القسم 

 الهيكل التنظيمي.  1 

 ( ادناا:1-2ان الهيك  التنظيمي للقسم بسيط يوضحه الشك  )

 م لس القسم  .1

 رئيس القسم  .2

 سكرتارية القسم  .3

 مقرر القسم  .4

 ل ان القسم وتتكون : .5

 أ . الل نة العلمية 

 ب. ل نة الدراسات العليا 

 ج. الل نة االمتحانية 

 د. ل نة ال ودة 

 : مالحظات حول الهيكل التنظيمي. 2



 ل/ر  الكتب تردنا وإنما األخرى واألقستتتتتتا  الكلية ووحدات القستتتتتتم بين بريد ال يوجد نظا ا. 

 .بعر األوامر وتن يذ االطالع

  التطوير بعر إلة ويحتاج بسيط القسم في التنظيمي الهيك  إن. ب

 تحتوي تيال التقييم استمارات بسبب وذلك المو ف أو التدريسي تقييم عملية في تلكؤ يحدث. ج

 اتوال امع الكليات في األقستتتا  معظم به تمر الذي الحالي الوقا في التن يذ اتتتعبة محاور علة

 .العراقية

 .بسيطة فهي وجدت وإن للقسم ممنوحة واضحة االحيات يوجد ال. د

 االتصال برئيس القسم .3

 االقتداد في دكتورااة  قيس نا م غيال. د. أ: القسم رئيس. أ

 كلية اليراعة وال/ابات – موا  -العراق

 009647714025076: الموباي  رقم

Kays.1959@uomosul.edu.iq  :اإللكتروني البريد 

 االقتداد اليراعي في دكتورااة زويد فتحي عبد  .د: القسم مقرر. ب

 كلية اليراعة وال/ابات –الموا -العراق

 ٠٠٩٦٤٧740883100: الموباي  رقم

@atu.edu.iq zu-kh1985 :اإللكتروني البريد 

 للكلية  االستراتي يةتقييم اداء القسم بالنسبة للخطط  .4

 يتابع القسم ومن خالل م لسه هذا ال قرة ضمن منظومة الكلية 

 

 تقييم فعالية التنظيم االداري للقسم .5

 توجد في القسم وحدات او  عب ادارية ويتم تقييم مو  ي القسم من خالل رئيس القسم  ال

 تقييم الت اع  بين القسم واقسا  الكلية االخرى. 6

 بدورة عامة يتم تقييم الت اع  وتعديله من خالل المناقشات التي تحدث في م لس الكلية

 مقارنة العم  االداري في القسم مع االقسا  الموجودة في الدول المتقدمة  . 7

العلمية الموجودة في  لألقستتا متلك اتتورة واضتتحة عن مستتتوى التطور في العم  االداري ن ال

 يوجد معيار عادل للمقارنة . جامعات البلدان المتطورة لذلك ال



 للقسم  ( للهيك  التنظيميswot Analysisتحلي  سوات ) . 8

 نقاط القوة  -أ

 شتتتتكي  ل ان متخدتتتتدتتتتة كالل نة العلمية والل نة االمتحانية ول نة التدريب الدتتتتي ي ت

 لييادة تنظيم العم  االداري ولمساعدة رئاسة القسم في اداء عملها

 ن العالقة االدارية بين القستتتتتم وعمادة الكلية واالقستتتتتا  والوحدات االخرى تعتبر جيدة ا

        الة حد ما

 نقاط الضعف  ب. 

 ان الهيك  التنظيمي للقسم يحتاج الة اعادة نظر وتطوير 

  الدالحيات الممنوحة لم لس القسم محدودة 

 يمكن وضتتتتع استتتتتراتي ية لتطوير القستتتتم اداريا وبحثيا كون القستتتتم مرتبط اكاديميا  ال

 بسياسة الكلية والوزارة 

 او معرفة للمهمات المنوطة  يحدث احيانا تقدتتتيرا في اداء عم  الل ان بستتتبب عد  فهم

 بها

  عد  الوضوح في توايف العم  االداري 

 ال رص ج. 

 مة اإللكترونية في القسم والكليةكوتطبيق نظا  الح 

  استحداث بعر الوحدات في الهيك  التنظيمي للقسم لتطوير العم  االداري 

 ارسال المو  ين لدورات تدريبية داخ  الهيئة وخارجها لتطوير مهاراتهم 

 التهديدات  ا. 

 عد  وجود رؤية واضحة لتطوير العم  االداري 

 

 المحور الثاني: االهداف التعليمية للبرامج -3   

 ؤية ورسالة وأهداف القسم والقيم االساسيةرة 1

اعداد مالكات اقتدتتتادية مؤهلة للعم  في ادارة العم  الة القستتتم : يهدف  رؤية القستتتم .أ

 اليراعي بمختلف انواعه . 

الم ال متخدتتص في  م تدتتبو الة اعداد كادر اقتدتتاديان رستتالة القستت: القستتم رستتالة .ب

 اليراعي كما ان القسم يسعة الة تطوير االمكانات الالزمة ل تح دراسات عليا مستقبال . 

  هداف القسمج. ا    

 تقديم تعليم جامعي راين وبما يتناسب مع التطور العلمي  -1



 تطوير مواهب الطلبة واستثمار امكانياتهم وتهيئتهم للعم  البحثي  -2

 تطوير مستوى المنتسبين وزيادة ك اءتهم العلمية والعملية ل/ر  مواكبة التطور العلمي  -3

 العلمية والمشاركة في النشاطات والمؤتمرات العلمية باألبحاثحث التدريسيين للقيا   -4

 الخاص والعا  تقديم الدراسات واالستشارات للقطاع  -5

 اقامة المؤتمرات العلمية والندوات والحلقات الدراسية  -6

 اقامة الدورات العلمية والعملية لمنتسبي الكلية ودوائر الدولة والم تمع -7

 القيم االساسيةد. 

  وحرية التعبير وتبادل االراء ووجهات النظر ةالمسؤولالحرية االكاديمية والبحثية 

  والتقاليد ال امعيةاحترا  القيم االخالقية 

 ال ودة في االداء 

 االلتيا  المستمر وبذل ال هد والوقا وال كر نحو تحديث طرق التعليم 

 العم  بروح ال ريق الواحد من خالل التدريس المشترر واجراء البحوث العلمية 

  العدالة والمستتتتتاواة في بناء وتدعيم عالقات التعاون والمستتتتتاهمة المشتتتتتتركة في بناء

 تعليميةالعملية ال

 الحوكمة من خالل مشاركة ال ميع في الرقابة 

 النياهة والش افية 

 االهداف التعليمية للدراسة االولية في القسم  ة 2

 يمكن اجمال اهداف القسم للدراسة االولية في تخدص االقتداد اليراعي

 تيويد الطالب ب هم واسع عن التخدص -1

 لعلم االقتداد اليراعي  األساسية المباد  في سليم بأسا: الطالب تيويد -2

 التعليم مطابقة علة العم  خالل من العم  وستتتتتتوق األفراد وتطلعات احتياجات تلبية -3

 االحتياجات لهذا اليراعي

 ذلتن ي الشخدية والد ات والمهارة والمعرفة ال هم مع عالية جودة ذو طالب تخريج -4

 بتخدص االقتداد اليراعي وكذلك في م ال البحث العلمي الخااة  الو ائف

 .العم  م ال في النظرية المهارات تطبيق من الطالب تمكين -5

 مع يتوافق وبما التخدتتتتتتص م ال زراعية في بمشتتتتتتتاريع القيا  من الطالب تمكين -6

 .األكاديمي البرنامج

 إلة النضما ا من القسم خري ي لتمكين األكاديمية المتطلبات تلبي تعليمية بيئة توفير -7

 العلمية الخااة بالقطاع اليراعي  المؤسسات

 م  ومن العالمية للمعايير طبقا المقررة ال ترة خالل الدراستتة إكمال من الطالب تمكين -8

 اليراعي االقتداد الدراسات العليا لقسم  في االنخراط

 

 تناسق األهداف التعليمية مع رسالة القسم  ة 3



 اءتج وعليه القستتم رؤية لتحقيق وذلك القستتم في التعليمية البرامج استتتحداث تم لقد

 التعليم علة التركيي خالل من القستتتتتتم رؤية مع التعليمي متناستتتتتتقة البرنامج اهداف

 وتنظيم تقتتتديم في مهتتتارات عتتتاليتتتة وذات ك ؤةزراعيتتتة  كوادر وتخريج اليراعي

 االختداص م ال في الم تمع خدمة علة قادرين المعلومات

 تناسق االهداف التعليمية للدراسة االولية في القسم مع معايير المخرجات  التعليمية  ة 4

 معايير المخرجات -أ

 العلو  اليراعية  في المعرفة تطبيق علة القدرة. 

 جمع البيانات المتعلقة باالنشطة اليراعية وتحليلها وت سيرها  علة القدرة 

 التخددات متعددة فرق في العم  علة القدرة . 

 اليراعية  المشكالت وح  واياغة تحديد علة القدرة  

 واألخالقية المهنية المسؤولية فهم . 

 فعال بشك  التواا  علة القدرة 

 االقتدتتتتتتتادية العوام  علة اليراعية الحلول تأ ير ل هم ضتتتتتتروري الواستتتتتتع التعليم 

 في العالم والم تمعية والبيئية

 الحياة مدى التعلم في االنخراط علة والقدرة بالحاجة االعتراف. 

 المعاارة القضايا معرفة. 

 في الالزمة الحديثة االقتدتتتادية واألدوات والمهارات التقنيات استتتتخدا  علة القدرة 

 .اليراعية  الممارسات مختلف

 محتويات برنامج القسم للدراسة االولية

 المبينة ادناا:    ال داول في مبينة سنوات أربع علة األولية للدراسة القسم برنامج يتضمن     

 

 جدول)    ( برنامج القسم للدراسات االولية للسنة الدراسية االولة

اسمممممممم المممممادة  ت
 بالعربي

اسممممممممممممم المممممممممممادة 
 باالنكليزي

عمممممممممممممدد  عدد الساعات
 الوحدات

نممممممممممممممو  
 م   ن المادة

مباد  اقتدتتتاد  1

1 

Principles  of 

Economics 1 

 تخصصية 3 5 3 2

مبتتتاد  انتتتتاج  2

 حيواني

animal 

production 

principles 

 مساعدة 3 5 3 2

متتتبتتتاد  عتتتلتتتم  3

 البستنة

Principles of 

horticulture 

 مساعدة 3 5 3 2

ريتتتاضتتتتتتتتيتتتات  4

 عامة

General 

Mathematics 

 مساعدة 3 5 3 2

حقوق انستتتتتان  5

 وحريات عامة

Human rights 

and public 

liberties 

 مساعدة 1 1 _ 1



ل/تتتة انكليييتتتة  6

 1تخددية 

Professional 

English 1 

 مساعدة 1 1 _ 1

مباد  اقتدتتتاد  7

2 

Principles of 

Economics 2 

 تخصصية 3 5 3 2

مبتتاد  وقتتايتتة  8

 نبات

plant 

protection 

principles 

 مساعدة 3 5 3 2

ريتتتاضتتتتتتتتيتتتات  9

 اقتدادية

Economic 

mathematics 

 تخصصية 3 5 3 2

مباد  ار تتتتتاد  10

 زراعي

Agricultural 

Guidance 

Principles 

 مساعدة 3 5 3 2

ل/تتتة انكليييتتتة  11

 2تخددية

Professional 

English 2 

 مساعدة 1 1 _ 1

يقتتتات في  12 تطب

 1الحاسوب

computer 

applications 1 

 مساعدة 1 3 3 _

  28 46 27 19  الم موع

 

 جدول)    ( برنامج القسم للدراسات االولية للسنة الدراسية الثانية

المممادة اسمممممممم  ت
 بالعربي

عمممممممممممممدد  عدد الساعات اسم المادة باالنكليزي
 الوحدات

نممممممممممممممو  
 م   ن المادة

نتتتتتتتظتتتتتتتريتتتتتتتة  1

اقتدتتتتتتتتتاديتتتة 

 1جيئية

Microeconomic 

theory1 

 تخصصية 3 5 3 2

متتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتاد   2

 احداء

Principles of 

Statistics 

 مساعدة 3 5 3 2

متتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتاد   3

اتتتتتتتنتتتاعتتتات 

 غذائية

food industry 

principle 

 مساعدة 3 5 3 2

متتبتتتاد  عتتلتتم  4

 التربة

Principles of 

soil scienc 

 مساعدة 3 5 3 2

خدتتوبة تربة  5

 واسمدة

Soil fertility 

and fertilizers 

 مساعدة 3 5 3 2

تطبيقتتتات في  6

 2الحاسوب

computer 

applications2 

 مساعدة 1 1 _ 1

نتتتتتتتظتتتتتتتريتتتتتتتة  7

اقتدتتتتتتتتتاديتتتة 

 2جيئية

Microeconomic 

theory2 

 تخصصية 3 5 3 2

احدتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  8

 زراعي

agricultural 

statistics 

 تخصصية 3 5 3 2



متتبتتتاد  عتتلتتم  9

 االلبان

Principles of 

dairy science 

 مساعدة 3 5 3 2

 care and عناية وخين 10

storage 
 مساعدة 3 5 3 2

مكتتتائن واالت  11

 زراعية

Agricultural 

machinery and 

equipment 

 مساعدة 3 5 3 2

 rural ري ي م تمع 12

community 

 مساعدة 2 2 _ 2

حتتتتتتتتتتتريتتتتتتتتتتتة  13

 وديمقراطية

freedom and 

democracy 

 مساعدة 1 1 _ 1

  34 54 30 24  الم موع

 

 

 جدول)    ( برنامج القسم للدراسات االولية للسنة الدراسية الثالثة

اسممممممم المادة  ت
 بالعربي

عمممممممممممممدد  عدد الساعات اسم المادة باالنكليزي
 الوحدات

نممممممممممممممو  
 م   ن المادة

نتتتتتتظتتتتتتريتتتتتتة  1

اقتدتتتتتتتتاديتتة 

 1كلي

Macroeconomic 

theory1 

 تخصصية 3 5 3 2

متتتتتتتتتبتتتتتتتتتاد   2

 محاسبة

Accounting 

principles 

 مساعدة 3 5 3 2

تتتتتتتمتتتتتتويتتتتتت   3

وتستتتتتتتتلتتيتتف 

 زراعي

Agricultural 

finance and 

credit 

 تخصصية 3 5 3 2

تستتتتتتتتتتويتتتتتق  4

 زراعي

agricultural 

marketing 

 تخصصية 3 5 3 2

 Research طرائق بحث 5

method 

sterilizers 

 مساعدة 2 4 3 1

اقتدتتتتتتاديات  6

انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاج 

 حيواني

economics of 

animal 

production 

 مساعدة 3 5 3 2

نتتتتتتظتتتتتتريتتتتتتة  7

اقتدتتتتتتتتاديتتة 

 2كلي

Macroeconomic 

theory2 

 تخصصية 3 5 3 2

محتتتاستتتتتتبتتتة  8

 زراعية

agricultural 

accounting 

 تخصصية 3 5 3 2

تتتتتتتتتتعتتتتتتتتتاون  9

 زراعي

agricultural 

cooperation 

 مساعدة 3 5 3 2



ادارة اعمتتتال  10

 زراعية

agricultural 

business 

management 

 تخصصية 3 5 3 2

بتتتتتتتتتحتتتتتتتتتوث  11

 عمليات

operations 

research 

 مساعدة 3 5 3 2

اقتدتتتتتتاديات  12

 بيئة

environmental 

economics 

 مساعدة 3 3 _ 3

تطبيقتتات في  13

 3الحاسوب 

Computer 

applications 3 

 مساعدة 1 3 3 _

  36 60 36 24  الم موع

 

 جدول)    ( برنامج القسم للدراسات االولية للسنة الدراسية الرابعة

اسمممممممم الممادة  ت
 بالعربي

اسمممممممممممم المممممممممممادة 
 باالنكليزي

عمممممممممممممدد  عدد الساعات
 الوحدات

نممممممممممممممو  
 م   ن المادة

اقتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتاد  1

 1قياسي 

Standard 

Economy 1 

 تخصصية 3 5 3 2

تتتتتتتتقتتتتتتتويتتتتتتتم  2

مشتتتتتتتتتتاريتتتتتع 

   1 زراعية

Evaluation of 

agricultural 

projects1 

 تخصصية 3 5 3 2

 agricultural تنمية زراعية 3

development 

 مساعدة 3 3 _ 3

ستتتتتتيتتتاستتتتتتتتتة  4

 زراعية

agricultural 

policy 

 مساعدة 3 3 _ 3

يات  5 اقتدتتتتتتتاد

 موارد طبيعية

economics of 

natural 

resources 

 تخصصية 3 5 3 2

تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتارة  6

 خارجية

Foreign 

Trade 

 مساعدة 3 5 3 2

مشروع بحث  7

 تخرج

Graduation 

research 

project 

 تخصصية 3 3 3 _

اقتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتاد  8

 2قياسي 

Standard 

Economy 1 

 تخصصية 3 5 3 2

تتتتتتتتقتتتتتتتويتتتتتتتم  9

مشتتتتتتتتتتاريتتتتتع 

 2زراعية 

Evaluation of 

agricultural 

projects 2 

 تخصصية 3 5 3 2

تتتتتتختتتتتطتتتتتيتتتتتط  10

 زراعي

agricultural 

planning 

 مساعدة 3 5 3 2

 business اقتداد عم  11

economy 

 مساعدة 3 3 _ 3



 تخصصية price analysis 2 3 5 3 تحلي  اسعار 12

 مساعدة Seminars 1 _ 1 1 حلقات 13

مشروع بحث  14

 تخرج

Graduation 

research 

project 

 تخصصية 1 3 3 _

  38 56 30 26  الم موع

 
 

 مراجعة اهداف البرنامج التعليمي للقسم

 الحااتتلة التطورات مع لتطويرها ستتنتين ك  دوريا التعليمي البرنامج بأهداف النظر اعادة يتم

 لمالحظة التدريستتتتين بعر قب  من العم  مواقع من عينات زيارة يتم حيث العم  ستتتتوق في

 للبرنامج التعليمية باألهداف النظر اعادة ليتم للقستتتتتم الالزمة التواتتتتتيات واعداد التطورات

 الدراستتتتة في والمؤ تتتترة الحااتتتتلة للتطورات تبعا لذلك الالزمة الت/ييرات واجراء األكاديمي

 القسم . رؤية عن الخروج عد  االعتبار بنظر االخذ مع العم  مواقع زيارة ل نة قب  من المعدة

 

 المحور الثالث : الطالب
 / تقييم الطالب للمواد الدراسية1

 
 المواد لتقييم األربعة الدراستتتتية وللدتتتت وف الطالب من عشتتتتوائية  تتتتريحة أراء جمع تم    

 هذا تحتوي حيث (أ) بالملحق المبينة االستتتتمارة خالل من ٢٠١٨الدراستتتي  للعا  الدراستتتية

سية والقاعة باألستاذ ٢٠١٧- تتعلق المحاور من عدد علة االستمارة  خالاة عم  وتم الدرا

 طريق عن الدراستتية للمواد التعليم والتعلم عملية تحستتين ستتيتم خاللها من حيث اآلراء لهذا

 .لذلك المناسبة اإلجراءات اتخاذ
 
 / استجابة القسم للتقارير الواردة من الوزارة2

 
 علة المبنية الواردة والتقارير والتعليمات القرارات علة االعتماد أستتتتلوب عادةً  القستتتتم يتبع

 األمتحانية األستتئلة علة خاللها من تطلع التي المختل ة الل ان بها تقو  التي الييارات أستتا:

 التقتتارير هتتذا مع التعتتامتت  يتم حيتتث المالحظتتات من وغيرهتتا حولهتتا الطالب فعتت  وردود

 إعادة مث  القرارات جميع وتن يذ فيها الواردة المالحظات بك  واألخذ جدية بك  والتعليمات

 امتحانات بأداء للطالب الراسبين السماح أو الماضية الدراسية لألعوا  قيودهم المرقنة الطلبة

 .القرارات من وغيرها التكميلي الثاني الدور امتحانات إجراء أو الثاني الدور
 
 /استخدام القسم للمعايير الداخلية والخارجية في تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية3

 
 ستتياستتات فأن لذلك الدولة، هيك  في الحلقات إحدى وهو حكومية مؤستتستتة القستتم يعتبر      

 لديه وليس والوزارة الدولة وإستراتي ية بسياسة و يقا ارتباطا مرتبطة وإستراتي ياته القسم

سية المناهج تعدي  مث  بسيطة حاالت عدا اإلستراتي يات هذا تحديد في كبير دور  والتي الدرا

 متنا رة أقسا  عشرة من واحد هو القسم أن إذ القطاعية الل ان بقرارات مرتبطة بدورها هي

 جامعة  في

 
 / الية قبول الطالب4



 
 علة الوزارة قب  من الطالب توزيع خالل من مركييا قبوالً  القستتتتم في الطالب قبول يتم      

 العلمي ال رع اإلعدادية الدراستتتتتتة خري ي من الطالب يقو  حيث والمعاهد، الكليات مختلف

 ومعدله اختياراته تستتتتلستتتت  علة واعتمادا قبوله يتم خاللها من التي القبول استتتتتمارة بمليء

 بشتتك  الكلية إلة المتقدمين الطلبة قبول يتم .للمعدالت الدنيا والحدود المتقدمين الطلبة وأعداد

 يتم حيث منها واحداً االقتداد اليراعي  قسم يكون والتياليراعية  األقسا  أسا: علة إجمالي

 استتتتمارة ملئ بواستتتطة يثبتونها التي رغباتهم علة اعتمادا األقستتتا  هذا علة الطالب توزيع

  . الم موع حسب اإلعدادية الدراسية في معدالتهم علة وكذلك داخلية اختيارات

 
 

 الروابط بين التعليم والبحث العلمي /5

 لذلك العم ، حق  مع العلمية المؤستتستتة في العلمي البحث تربط واضتتحة إستتتراتي ية توجد ال

 مع العلمي البحث مسارات وتنسق وتنظم ترعة مؤسسة إلة عامة بحاجة بدورة العراق فأن

 .المتقدمة الدول في معظم موجودة المؤسسات هذا أن علما العم  حق 

 

 ة اساليب تقديم النديحة وتوجيه الطالب حول مستقبلهم الو ي ي6

 أو النهائية مراحلهم في هم الذين للطالب الندتيحة تقديم عاتقها علة تأخذ دوائر توجد ال      

 إجراء عند التدتتترف وكي ية الذاتية الستتتيرة لكتابة المثلة الطرق فيما يخص ال دد الخري ين

 .الشاغرة الو ائف عن وتعلن العم  حق  مع الدوائر عالقات لهذا أن كما التعيين تخص مقابلة

 العم  وحق  ال امعة بين الوا  حلقة ضعف بسبب هو الدوائر هذا مث  وجود عد  سبب إن

 ضتتعف من يشتتكو الحالي الوضتتع أن كما الدوائر هذا مث  إنشتتاء الحاضتتر الوقا في يمكن وال

 .البشرية الموارد تو يف م ال في التخطيط

 

 ة التدريب الدي ي 7

 الدتتي ية العطلة في الطلبة تدريب عملية بتنظيم تقو  الدتتي ي  للتدريب ل نة القستتم في توجد

 وتستلم سري بكتاب التدريب مواقع إلة وترس  الوزارة من ترد استمارات خالل قب  من وذلك

 التدريب فترة إن .التدريب فترة خالل الطالب تقييم تبين والتي التدريب جهة ردود الل نة

 الدتتي ي التدريب ل نة تقو  .الدتتي ي هي  مانية استتابيع وتخدتتص لطلبة المرحلة الثالثة في 

 عن للتعرف الدوائر بمسؤولي وااللتقاء بها تقو  التي الييارات خالل من الطلبة تدريب بمتابعة

 التدريبي البرنامج من الطالب است ادة ومدى التدريب طبيعة علة كثب
 
 / متطلبات التخرج وشهادة التخرج8

  متطلبات التخرجأ.
 :يلي ما تتضمن األولية الدراسة مرحلة في للطالب التخرج متطلبات إن
علة  الطالب يحدتتت  ولكي .االقتدتتتاد اليراعي في بكالوريو:ال قستتتمنا  تتتهادة برنامج يمنح

 :التالية المتطلبات توفير عليه ي ب البرنامج من الممنوحة الشهادة

 خالل من وذلك االربعة الدراسية المراح  اجتياز- ١

 للمادة المقررة الساعات من(%90) عن تق  ال مادة لك  حضور ساعات توفيراوال : 

 والتي المعينة للستتتتنة الدراستتتتية المواد من مادة ك  في الن اح درجة علة الحدتتتتول انيا : 

 المستخدمة التقييم طريقة علة اعتمادا مادة لك  الدرجة تحديد يتم حيا (%50)  تساوي

 



 يعتبر حيث والعملية النظرية المحاضتترة الة الطالب لحضتتور المستتتمرة المراقبة باإلضتتافة.2

 لتلك الستتاعات م موع من % ١٠ غياباته ستتاعات ت اوزت إذا للمادة مستتتوفي غير الطالب

 .المادة

 االقتداد اليراعي  في البكالوريو:  هادة أعالا الشهادة متطلبات إكماله بعد الطالب يمنح- ٣

.  
 
 / تحليل سوات فيما يخص محور الطالب9

 
 نقاط القوة -أ

 العلمي المستوى يؤ ر أدنة كحد  %65   بها بأ: ال بمعدالت القسم في الطالب قبول 

 .لدينا المقبولين ال يد للطالب

 لهم وتقد  الطالب متابعة عاتقها علة تأخذ القستتتم في وتربوية إر تتتادية ل ان وجود 

 التي والدتتتتعوبات المشتتتتاك  ت اوز في وتستتتتاعدهم التربوية واألر تتتتادات الندتتتتائح

 .يواجهونها

 القد  كرة دوري المثال سبي  وعلة للطالب والرياضية ال نية للنشاطات القسم رعاية 

 .ية الكل في والوحدات مستوى األقسا  علة
  الدراستتي العا  بداية في بالقستتم التعريف مهمة تتولة بالقستتم التعريف ل نة تشتتكي 

 القسم من الخريج عم  وتوايف القسم ورسالة أهداف توضح ال دد للطالب خدواا

 لهم المناسب القسم اختيار عملية في ال دد الطالب تساعد لكي وغيرها القسم ومناهج

 .الكلية في العلمية  األقسا  علة الطالب توزيع عملية إجراء خالل
 ومستتتتوى الدراستتتية المواد بخدتتتوص األخيرة الستتتنوات في الطالب أراء ستتتتبيانا 

 والتعلم . التعليم عملية تكتنف التي والمعوقات األمتحانية األسئلة

 خدماته من االست ادة من الطالب يمكن احي مركي وجود. 

 ستتتد في للمستتتاعدة اإللكترونية الكتب من الكثير علة تحتوي إلكترونية مكتبة اءانشتتت 

 مدم ة أقراص توزيع األخيرة الستتتتنوات في تم كما الورقية بالكتب الحااتتتت  النقص

 .المساعدة والكتب المنه ية الكتب علة تحتوي للطالب
 ب/ نقاط الضعف

 بستتتبب أما باختيارا ليس القستتتم في الطالب قبول يكون أن يحدتتت  األحيان بعر في 

 .القبول استمارة في خطأ أو المعدل

  معهم وتتواا  الخري ين  ؤون ترعة وحدة أو  عبة وجود عد. 

  معهم التوااتت  يمكن للخري ين الكلية موقع ضتتمن للقستتم الكتروني رابط وجود عد 

 .والتعلم التعليم عملية تحسين في الراجعة الت/ذية من أراء واالست ادة

 التدريب مواقع جدية عد  بستتبب أهميته من بالرغم الدتتي ي التدريب برنامج ضتتعف 

 عادة الطالب أن حيث المواقع هذا وبعد المختدتتتتة الل ان قب  من المتابعة وضتتتتعف

 .مح  سكنه من القريب الموقع يختار

  وعالميا عربيا المنا رة والكليات األقسا  بين العالقات لت عي  آلية وجود عد. 

 

 جة ال رص

 

 العربيتتة ال تتامعتتات عنهتتا تعلن التي والتتتدريبيتتة التعليميتتة البرامج علة التعرف 

 .منها الطالب لالست ادة وتوجيه والعالمية

 األجانب حتة أو العرب الطالب الستقطاب القسم لبرنامج للترويج آلية إي اد محاولة. 



 
 التهديداتد/ 

 االهتما  وعد  الطالب حما: قلة إلة يؤدي و ائف علة الخري ين حدتتتتتتول قلة 

 .األبداع عن والتكاس  واالبتعاد بالدراسة
 م ال في والعالمية العربية وال امعات األهلية الكليات قب  من المنافستتتتتتتة زيادة 

 .الدقيقة التخددات
 

 المحور الرابع : المناهج الدراسية
 
 البرنامج مع محتوى المناهج الدراسية/ مالئمة 1

 أهداف كام  بشك  يناسب لكي تطوير إلة بحاجة االقتداد اليراعي لقسم الدراسي البرنامج إن

 أية القستتتتم إلة ترد ولم التعليم نتائج لتقييم آلية تتوفر ال ذلك إلة إضتتتتافةً  القستتتتم ورستتتتالة

 أو تدتتتتويب ل/ر  الخريج بمستتتتتوى نظرها وجهات تبين المستتتتت يدة ال هات من مالحظات

 .المنهج تعدي 

 ة نوعية التعلم ومعايير منح الشهادة 2

 

 متطلبات إكمال باستتتتتثناء التعلم نوعية تقييم في للنظر تطبيقها يمكن آلية أو معايير توجد ال

 .الدي ي  التدريب متطلبات وكذلك دراسية سنوات أربع مدى علة المقرر المنهج

 

  للبرنامج الدراسية الت انس االكاديمي 3

 من الدراستتي البرنامج م ردات بين  به بأ: ال حد إلة وتماستتك ت انس وجود من الرغم علة

 .والتماسك الت انس مقدار لييادة تطوير إلة بحاجة أنه إال الرابعة إلة األولة الدراسية السنة

 
 / تناسق المناهج الدراسية مع االهداف التعليمية للقسم4

   التعليمية المخرجات معايير مع القسم في األولية للدراسة التعليمية األهداف بين تناسق هنار 

.(ABET)  

 ة تحقيق نواتج التعليم5

 :خالل من التعليم نواتج من التحقق يتم

 وال دلية اليومية والعملية النظرية المختل ة بأنواعها الطالب اختبارات  . 

 يدرسونها التي الدراسية المواد تخص تقارير بإعداد الطالب تكليف. 

 المهارات اختبار يتم حيث الرابعة الدراستتية الستتنة ضتتمن التخرج مشتتروع بحث إعداد 

 .الطالب اكتسبها التي والعملية العلمية

 

 ة الكتب المنه ية6

 بأسماء الطالب بتيويد دراسية مادة لك  األولة المحاضرة خالل التدريسي يقو  عادة

 مكتبة إنشتتاء تم كم .التعلم في منها االستتت ادة يمكن التي والمستتاعدة المنه ية الكتب

 لستتتتهولة وذلك المستتتتاعدة والكتب المنه ية الكتب من الكثير علة تحتوي إلكترونية

 .الطلبة قب  من وتد حها حملها
 
 

 / تحليل سوات فيما يتعلق بالمناهج الدراسية7

 ا.نقاط القوة



 

 البرنامج ضمناليراعية  المواضيع ما حد إلة ت/طي الدراسية المناهج م ردات إن. 

 إلة حديثة اإللكترونية الكتب خااتتة المعتمدة والمدتتادر المنه ية الكتب اعتبار يمكن 

 .ما حد

 األستتبوعية الستتاعات توزيع حد إلة يدتت  الدراستتية المناهج لم ردات تواتتيف وجود 

ً  التوايف هذا تعميم ويتم دراسية مادة ك  مواضيع علة  .التدريسيين علة فدليا

 للقسم التعليمية األهداف مع القسم برنامج ضمن المختارة المواضيع تناسق. 

 

 بة نقاط الضعف

  أربع ك  تكون كأن ( محستتتوبة فترات خالل المناهج لتحديث مليمة خطة وجود عد 

 (سنوات

 جة ال رص

 العالي التعليم وزارة في األكاديمية القيادات لدى ال ودة ضتتتتتتمان م اهيم  تتتتتتيوع 

 علة للحدتتتتول الحثيث الستتتتعي أج  من القناعات حدتتتتول إلة أدى مما وال امعات

 .األكاديمي االعتماد

 أج  من لبرام ها األكاديمي االعتماد علة حاالة راينة عالمية جامعات مع التنسيق 

 .المناهج تطوير في متقدمة مرحلة إلة للواول وال هد الوقا اختدار

 

 دة التهديدات

 وال امعات الكليات في المنا رة األقستتتتتا  ومناهج القستتتتتم مناهج بين ف وات وجود 

 .التنسيق غياب بسبب العالمية
 

 التدريسية الهيئة :الخامس المحور
 ةالتدريسيون1

 وأعبائهم و تتتتتهاداتهم العلمية وألقابهم القستتتتتم في التدريستتتتتيين أستتتتتماء يبين ال دول االتي

 .واإلدارية التدريسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واعبائهم و هاداتهم واختداااتهم العلمية والقابهم التدريسين أسماء(1جدول )

 2020 – 2019 لسنة اليراعي االقتداد قسم واإلدارية في التدريسية

 اللقب العلمي الشهادة االسم الرباعي واللقب ت
التتتتتتتخدتتتتتتتتتص 

 العا 

التخدتتتتتتتص 

 الدقيق
 المها 

 أستاذ مساعد دكتوراا قيس نا م غيال ر يد العبادي 1
اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

تتتتتتتتتت تتتتتتتتتارة 

 خارجية

 رئيس قسم االقتداد اليراعي وتدريسي

 وعضو  في الل نة العلمية

2 
 محمتتد ستتتتتتتتالم محمتتد اتتتتتتتتالح

 اليوزبكي
 أستاذ مساعد دكتوراا

اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

ستتتتتتياستتتتتتات 

اقتدتتتتتتتتاديتتة 

 وتنمية

تدريستتتتي وا تتتتراف علة دراستتتتات عليا 

 وعضو في الل نة العلمية

3 
محمتتدعلي االء محمتتد عبتتد  

 المولة
 أستاذ مساعد دكتوراا

اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

ستتتتتتتيتاستتتتتتتتة 

وتتتتتنتتتتمتتتتيتتتتة 

 زراعية

تدريستتتتي وا تتتتراف علة دراستتتتات عليا 

 علميةوعضو في ل نة ال

4 
عمتتتتاد عبتتتتدالعييي احمتتتتد علي 

 المرسومي
 أستاذ مساعد دكتوراا

اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

اقتدتتتتتاديات 

انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاج 

 زراعي

تدريستتتتي وا تتتتراف علة دراستتتتات عليا 

 الل نة العلميةوعضو في 

5 
اسوان عبدالقادر زيدان موسة 

 القيسي
 مدر: دكتوراا

اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

اقتدتتتتتاديات 

انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاج 

 زراعي

تدريستتتتي وا تتتتراف علة دراستتتتات عليا 

 وعضو في الل نة العلمية

6 
زويتتتد فتحي عبتتتد رمضتتتتتتتتتتان 

 الرمضاني
 مدر: دكتوراا

اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

اقتتتتتتدتتتتتتتتتتتاد 

 زراعي

سات تدريسي وا راف علة مقرر و درا

 عليا وعضو في الل نة العلمية

7 
ايمتتتتان يونس محمود عبتتتتد  

 الن ار
 مدر: دكتوراا

اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

فلستتتتتتت ة في 

االقتتدتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

تدريستتتتي وا تتتتراف علة دراستتتتات عليا 

 وعضو في الل نة العلمية

 وعضو في الل نة االمتحانية

 مدر: دكتوراا عقبة محمد نوري امين اغا 8
اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

ستتتتتتياستتتتتتات 

ت ارة السلع 

 اليراعية

تدريستتتتي وا تتتتراف علة دراستتتتات عليا 

 وعضو في الل نة العلمية

9 
امنتتته عبتتتدااللتتته حمتتتدون علي 

 الحسون
 مدر: ماجستير

اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

اقتتتتتتدتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي
 تدريسي وا راف علة مشاريع التخرج

 مدر: ماجستير راميا عامر خلي  احمد العالف 10
اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

اقتتتتتتدتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

تدريسي  وطالب دكتوراا وا راف علة 

 مشاريع التخرج

11 
احمتتتد هتتتا تتتتتتتم علي قتتتاستتتتتتتم 

 المشهداني
 مدر: ماجستير

اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

اقتتتتتتدتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي
 تدريسي وا راف علة مشاريع التخرج

12 
ن م  لقتتتتادر احمتتتتد  عبتتتتدا منة 

 الحمداني
 مساعد مدر: ماجستير

اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

اقتتتتتتدتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

تدريسي وا راف علة مشاريع التخرج 

وعضتتتو  وعضتتتو في الل نة االكمتحانية

 في ل نة ال ودة

13 
وليتتتد ابراهيم ستتتتتتتلطتتتان هالل 

 الب اري
 مدر: مساعد ماجستير

اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

اقتتتتتتدتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

تدريسي  وطالب دكتوراا وا راف علة 

 مشاريع التخرج

14 
اتتتتتتتالح فهمي  تتتتتتتابا عودي  

 عودي 
 مدر: مساعد ماجستير

اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

اقتتتتتتدتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

مستتتتتتتؤول وحتتتتدة التتتتتاهيتتتت  والتو يف 

والمتابعة في الكلية  وتدريسي ومشرف 

علة مشتتتتتتاريع التخرج وعضتتتتتتو الل نة 

و وعضتت ال رعية لالمتحانات االلكترونية

 في ل نة ال ودة

15 
محاستتتن محمود ستتتلطان محمد 

 ال بوري
 مدر: مساعد ماجستير

اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

اقتتتتتتدتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

 تدريسي وا راف علة مشاريع التخرج

 وعضو في ل نة ال ودة

 مساعد مدر: ماجستير األدهمسرى اائ  عبد مشع   16
اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

اقتتتتتتدتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي
 تدريسي وا راف علة مشاريع التخرج

17 
 رحتال اتتتتتتتبحي قتاستتتتتتتم فتحي

 الطائي
 مساعد مدر: ماجستير

اقتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاد 

 اليراعي

 اقتتتتتتدتتتتتتتتتتتاد

 اليراعي
 تدريسي وا راف علة مشاريع التخرج

18 
فائق مدط ة  أسامة ليث محمد

 النااري
 ادارة االعمال مدر: مساعد ماجستير

ادارة 

 االعمال

مستتتتتتؤول وحدة التدريستتتتتتيين في الكلية  

وتدريستتتتتتتي ومشتتتتتتترف علة مشتتتتتتتاريع 

 التخرج

 
 ة تطوير قابلية التدريسيين2

 مركي في تقا  التي التدريس طرائق دورات في إ راكهم خالل من التدريسيين قابلية تطوير تم

 ك  يكلف حيث القستتم مستتتوى علة الدراستتية الحلقات إقامة خالل من وكذلك المالكات تطوير



 التدريسي الكادر بحضور إلقائها ويتم العلمية المواضيع أحد عن دراسية حلقة بإعداد تدريسي

 ذلك من يست اد حيث الضرورية المالحظات وتس   المناقشة إلة الموضوع ويخضع القسم في

  أنها من التي الرأي وإبداء والدفاع النقاش إدارة في ومساعدته التدريسي  خدية اق  في

 من العديد  ارر فقد كذلك .قابلياته وتطوير للتدريسي العلمي المستوى رفع في تساعد أن
 زيادة في إي ابي أ ر لها كان القطر وخارج داخ  بدورات األخيرة السنوات في القسم تدريسي

 المؤتمرات من بالعديد ستتتنويا القستتتم تدريستتتي معظم يشتتتارر كما المهارات وتطوير االطالع

 .كمشاركين أو العراقية كباحثين ال امعات تقيمها التي العلمية

 

 

 التدريسيين عدد إلة الطالب عدد نسبةة 3
 العلمية األلقاب لمختلف القستتتم في التدريستتتيين عدد إلة الطلبة عدد نستتتبة أدناا (2) ال دول

 - .والشهادات

  
عمممممممممممممممممممممممدد 

 التدريسين
 عدد الطالب

نسممبة الطالب 
الممممممممممممممممممممممممم  

 التدريسين

 الشهادة
 1:5 55 10 دكتوراه

 1:5 55 10 ماجستير

 اللقب العلمي

 1:27 55 2 أستاذ

أسمممممممممممممتمممممماذ 
 مساعد

4 55 1:14 

 1:8 55 7 مدرس

مممممممممممممممممدرس 
 مساعد

7 55 1:8 

 
 

 لك  واحد بحث عن تق  ال وبنستتتبة العلمية البحوث من بعدد القستتتم في التدريستتتيون يستتتاهم

او م الت  العراقية، ال امعات تدتتتدرها محلية م الت في نشتتتر معظمها يتم ستتتنويا تدريستتتي

 نستتبة تنعد  المالية التخدتتيدتتات وجود عد  وبستتببراتتينة ضتتمن مستتتوعبات ستتكوبا: ، 

 في العليا للدراستتتات برنامج وجود عد  أن كما والعالمية، اإلقليمية المؤتمرات في المشتتتاركة

(  3يبين ال دول )    .المقدمة البحوث مستتتتوى وضتتتعف عدد قلة في ما حد إلة يستتتبب القستتتم

 . 2020-2019ادناا عدد البحوث المنشورة او المقبولة للنشر للعا  الدراسي 

 



 

  2020 - 2019( البحوث المنشورة والمقبولة للنشر لتدريسي قسم االقتداد اليراعي 3ال دول )

حتتتالتتتة  اسم الباحث اسم البحث ت

 البحث

1 

IMPACT OF HERD SIZE ON THE PRODUCTIVE EFFICIENCY 

OF SHEEP BREEDING PROJECTS A T THE KOKJALI REGION 

IN NINEVEH GOVERNORATE FOR THE PRODUCTION 

SEASON 2018. 

ZAWID FATHY ABD 
MAHASIN MAHMOOD SULTAN 

SURA SAEL ABD 
 منشور

2 
Assessing The Performance Of Beans Cultivators In Hammam Alʼalil 

District/ Nineveh Governorate For The Year 2019. 

ZAWID FATHY ABD 
MAHASIN MAHMOOD SULTAN 

EMAD ABDULAZEEZ 
 منشور

3 
Comparison Of The Change In Total Agricultural Productivity 

Between The Groups Of Developing  And Developing Countries 

Using The Malmquist Method For The Period (1990 – 2017). 

Salem Y. Al Nuaimi 

Amina Abd al Elah 

Aswan A,-Q. Zidan 
 منشور

4 
E stimating And Analyzing The Factors Affecting The Production 

And Productivity Of Some Cash Cereal Crops In Iraq And Egypt For 

The Period 1995-2016 

Eman Y. Al Najjar 

Basim F. AlDouri 

Waleed I. Sultan 
 

5 

ECONOMIC  AND ECONOMETRICS ANALYSIS OF THE MOST 

IMPORTANT FACTORS AFFECTING THE INVESTMENT 

ALLOCATIONS FOR AGRICULTURAL AMATION IN IRAQ 

FOR THE PERIOD 1990 – 2017. 

Yusra Tariq Baker Al-Bajjari 

Eman Y. Al Najjar 

Sundus Khawam Shamil منشور 

6 
دراسةةةح يليةيةح قواال اقسةةةةلسةةةلة اقورااةح  د ر ل نا ج و اقنلي  اقورااا نا    

 اقظر ف اقرا نح .

  قةد إبرا ةم سيطلن

 اح د  لشم ايا

 مللسن مل ود سيطلن
 منشور

7 
يقةةم كفلءة اسةةةال لي مةلل اقرن اجالح مل ةةةوي اقتطل ل يلا  ر  اقرن اق  ايفح 

 . 2014نا اضلء ييكةف قي وسم اقورااا 

 اي لن يوجس مل ود 
 منشور

8 
 

  2015 – 1990اقكفلءة اإلجالجةح قيورااح اقلرااةح  موارد ل قي دة 

 مللسن مل ود سيطلن 

 ز يد نالا اتد

 ايلد اتلس اتداقيطةف
 منشور

9 

 

 

 اقللقح اااا لديح قي وارد اق لئةح نا اقلرا  )منظور سارايةجا(

 ادجلن اح د ثالح 

 امنه اتدااقه ح د ن

 اي لن يوجس اقنجلر

 اسوان اتداققلدر زيدان

 منشور

10 
Water Security Policies In Iraq (Strategic Perspective) Aminaabdul -ilahhamdoon 

 
 منشور

11 
The Role Of Efficient Use Of Water Resources In Achieving 

Agricultural Development And Food Security In Iraq For The 

Period (1990 – 2017). 

Aswan A,-Q. Zidan 
Amina Abdel- Elah. Hamdoon 

Qassem Sabry Ali 
 منشور

12 
The  Role Of Direct  Foreign  Investment In The  External  

Agricultural Trade In  Some  Arab Countries  For The  Period 

(1995-2017) 

Rehal Subhi Qasim 

Salah Fahmi Shaba  

Alaa Mohammed Abdullah 
 منشور

13 

 
 خضراءاالستثمار الزراعي ودوره في تحقيق التنمية ال

 

 االء محمد عبدهللا
 فدوى علي حسين
 صالح فهمي شابا

 محمد عبدهللا رضوان

 منشور

14 
AN ECONOMICAL STUDY TO MEASUREMENT OF 

MARKETING EFFICIENCY IN CALF FATTENING FIELDS 

IN NINEVEH GOVERNORATE(2018) 

Alaa Mohammed Abdullah 

G. GH. F. Al-Taye منشور 



 المقدمة البحوث وجودة مستتتوى رفع في العراقية االفتراضتتية المكتبة تستتاهم أن المؤم  ومن

 ولكن العالم في النشتر دور ألرقة جيدة مدتادر من المكتبة هذا توفرا لما التدريستيين قب  من

 االستتت ادة ي ع  المحلية االنترنيا  تتبكة ورداءة بالقستتم خاص إنترنيا خط توفر عد  بستتبب

 محدوداً  االفتراضية المكتبة من
 

 

 ة الموارد البشرية5
 

 وألقابهم و تتهاداتهم القستتم في التدريستتيين عدد يمث  الذي ( 1كما هو واضتتح من ال دول )  

 إلة ي تقر القستتتم أن كما الدكتوراا  تتتهادة يحملون الذين التدريستتتيين عدد في قلة هنالك فأن

كما ويوجد  أستتتاذ لقب يحم   فقط واحد تدريستتي ويوجد أستتتاذ لقب يحملون الذين التدريستتيين

 مواردا مستتتوى رفع في إاتترار القستتم لدى يوجد ولكناربعة تدريستتين بلقب استتتاذ مستتاعد 

 خالل من وأيضتتاالدكتوراا   تتهادة علة للحدتتول التدريستتيين من عدد إي اد خالل من البشتترية

 .العلمية ترقيتهم في تساعد التي القيمة البحوث تقديم علة التدريسيين وحث تش يع

 ة سب  تعييي قدرات التدريسيين6
 وزارية بأوامر تدتتدر التعيينات كون التدريستتي الكادر اختيار في الحرية لديه ليس القستتم إن

 كانا مهما تدريسي بأي يقب  القسم ي ع  القسم في التدريسي الكادر قلة أن كما التن يذ مليمة

 ال ردي الحافي من تأتي فهي التعلم عملية في تطوير أي فأن لذا .النقص ستتتد ل/ر  ك اءته

 اإلنترنيا  بكة واست/الل الحديثة المدادر علة واالطالع البحث استمرار خالل من للتدريسي

 .والتعلم التعليم عملية في الحديثة األساليب واقتبا: العالمية ال امعات مواقع علة لالطالع

 / دور القسم في تصميم المناهج7
 ،كلية اليراعة وال/ابات ة جامعة الموا   في متنا رة أقسا  عشرة من واحد هو القسم أن بما

 اجتماعات أ ناء األقستتتتا  هذا قيادات بين التشتتتتاور في تتم المناهج تدتتتتميم عملية فأن لذلك

 المناقشات خالل من كونها التي نظرا ووجهات مقترحاته قسم ك  يطرح حيث القطاعية الل نة

 بسبب اعبة الت/يير عملية ت ع  العملية هذا أن إال التدريسي كادرا أعضاء بين المست يضة

 الوقا من الكثير هدر يتم مما المقترحات أو النقاط بعر علة األقستتتا  جميع أراء ات اق عد 

 .مستحيلة أحيانا الت/يير عملية وي ع 
 ة تقييم الكادر التدريسي8
 القسم قيادة قب  من سنويا التدريسي الكادر تقييم ي ري 
 

 ة تحلي  سوات فيما يخص الهيئة التدريسية9

 اةنقاط القوة

 

 التدريسي للكادر الدقيقة تخدداتتنوع ال. 

 بستتتاعات معظمهم تكليف إلة إضتتتافة التدريستتتي لندتتتابهم التدريستتتيين جميع إكمال 

 .إضافية

 إلة مستتاعد مدر: درجة من خدتتواتتا علمية ترقية علة التدريستتيين معظم حدتتول 

 .مدر:

 ما حد إلة مقبولة تدريسي إلة طالب نسبة تعتبر. 

 

 بة نقاط الضعف





 مساعد أستاذ أو أستاذ لقب علة الحاالين التدريسيين عدد قلة. 

 الدكتوراا  هادة علة الحاالين التدريسيين عدد قلة. 

 إمكانية علة ستتتلبا يؤ ر مما العالمية األكاديمية المؤستتتستتتات مع االحتكار فرص قلة 

 .والتعلم التعليم عمليتي في الحديثة األساليب علة االطالع

 جة ال رص

 أكبر إطالع ل/ر  الوزارة قب  من التدريستتتتية للكوادر التدريبية البرامج دعم زيادة 

 في العالي التعليم أنظمة في المتبعة الحديثة األستتاليب علة التدريستتيين من ممكن عدد

 .العالم

  التدريسيين خبرات لييادة العالم في المنا رة واألقسا  القسم بين االت اقيات ت عي. 

 األولية الدراستتتتة برامج دعم ل/ر  الدكتوراا  تتتتهادة علة الحدتتتتول فرص زيادة 

 .القسم في العليا للدراسات برنامج فتح وإمكانية

 د/ التهديدات
 

 الدراستتتتي المنهج تطبيق دون أحيانا يحول التدريستتتتيين لبعر المتواضتتتتعة الخبرة 

 .السليم بالشك 
 

 الدراسية القاعات :الساد: محورال

 

 ة الكتب المتوفرة في القسم1

ال تتدول )  ( يبين عتتدد الكتتتب المتوفرة من قبتت  م تتانيتتة التعليم وكتتذلتتك 

 المتوفرة في مكتبة الكلية
    تنمية زراعية 

    سياسة زراعية 

    ت ارة السلع اليراعية 

اقتدتتتتتتتتاديتتات انتتتاج 

 زراعي

   

    محاسبة مالية 

تتتمتتويتتت  وتستتتتتتتلتتيتتف 

 زراعي

   

    اقتداد قياسي 

    1اقتداد كلي ة

    2اقتداد كلي ة

نظريتتتة اقتدتتتتتتتتتاديتتتة 

 1جيئية ة

   

نظريتتتة اقتدتتتتتتتتتاديتتتة 

 2جيئية ة

   

    ادارة اعمال ميرعية 

    زراعياقتداد 

    مباد  علم االقتداد

    بحوث عمليات 



 

 ة القاعات الدراسية 3

ستتتتتتية المخدتتتتتتدتتتتتتة لطالب القستتتتتتم القاعات الدرا ( ادناا5يبين ال دول )

 ومساحاتها:
 2  5.5 × 8.5 1ة المرحلةقاعة 

 2  5.5 × 8.5 2ة المرحلةقاعة 

 2  5.5 × 8.5 3ة المرحلةقاعة 

 2  2.5 ×2 4ة المرحلةقاعة 

 
 القاعات الدراسية تأ يثة مستوى 4

 
 القاعة تحتوي حيث متواضتتتتتعا،ً يعتبر الدراستتتتتية القاعات تأ يث مستتتتتتوى بأن القول يمكن

 إلة وتحتاج رديئة الطالب مقاعد أن كما تكييف وجهازي البيضتتتتاء، اللوحة علة الدراستتتتية

 توفر عد  ذلك إلة إضتتتافةً  الستتتتبدالها كافية مالية تخدتتتيدتتتات تتوفر وال المتكررة الدتتتيانة

 الكبيرة الشا ات أو الذكية اللوحات أو العر  كأجهية التعليم في المستخدمة الحديثة التقنيات

 العلمية المادة عر  عملية في التدريستتتتي التقنيات هذا تستتتتاعد حيث الحاستتتتوب أجهية أو

 سرعة علة الطالب تساعد إيضاح وسائ  تقديم الممكن من وت ع  أكبر وبسرعة بسهولة

 .العلمية المادة وتقب  استيعاب

 

 تحلي  سوات فيما يخص القاعات الدراسية

 
 ا/ نقاط القوة

 المحاضرات جدول لت/طية كافيا يعتبر حاليا المتوفرة الدراسية القاعات عدد 

 بة نقاط الضعف

 كافية غير تعتبر بالقاعات يتعلق فيما طالب لك  المتاحة المساحة إن. 

 متواضعا يعتبر الدراسية القاعات تأ يث مستوى إن. ًً 

 جة ال رص

 

 وم هية كافية بمستتتاحات نموذجية قاعات لبناء الالزمة المالية التخدتتتيدتتتات زيادة 

 .الحديثة  والمعدات باألجهية

 الحديثة بالتقنيات وت هييها الدراستتتتية القاعات لتأ يث المالية التخدتتتتيدتتتتات زيادة 

 .الضرورية

 دة التهديدات

 

 استخدا  فيها يتم التي للت ارب بالنسبة البحوث الميدانية تن يذ في الطالب أداء ضعف 

 بأن سهم البحوث تن يذ من الطالب جميع تمكن عد  إلة ذلك يؤدي حيث بيانات ميدانية

 ستتلبا ينعكس مما  هكذاهذا البحوث  مث  تن يذ أ ناء فقط زمالئهم بمشتتاهدة يكت وا ب 

 اليراعية .  التخددات في العملي ال انب ألهمية وذلك للطالب العلمي المستوى علة
 


