
 

1 

 جامعة الموصل 
 كلية الزراعة والغابات 
 قسم االقتصاد الزراعي

 
 

 
 

 

 جامعة الموصل  تقرير التقييم الذاتي

 تاكلية الزراعة والغاب

 قسم االقتصاد الزراعي

  



 

2 

  :  رئيسية محاور عدة في ليكون التقرير هذا تنظيم تم لقد
 

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

 .التعليمية بالعملية االرتقاء وسبل وأهدافه القسم إستراتيجية ويتناول للبرامج، التعليمية األهداف  :الثاني المحور-

بالطلبة من تعليم وتدريب ونشمماتاو والية   مايتعلق وكل الطالبية األمور يتضمممن حيث المحور الثالث : الطالب ،

 القبول ومتطلباو التخرج وغيرها .

 .للقسم التعليمية األهداف مع وتناسقها الدراسي البرنامج مع مالزمتها ومدى الدراسية المناهج :الرابع المحور -

وسمبل تحسمينها من  القسمم في التدريسمي الكادر تخص التي األمور ويتضممن التدريسمية، المحور الخامس : الهيئة

 اجل تطوير العملية التعليمية في القسم .

 العملية الدراسمية،،ويبين حالة هذ  المرافق االكاديمية وسمبل تحسمينها من اجل تطوير المحور السماد  : القاعاو

 .التعلمية

 

 

 نبذة تاريخية عن القسم:
في موقع   1973جامعة الموصممل تم افتتاحه عا  قسممم االقتدمماد اليراعي هو احد اقسمما  كلية اليراعة وال/اباو    

الكليمة االولي في نماحيمة حمما  العليمل إد يوجمد في همذ  المنطقمة عمدد من الميارر وحقول تربيمة المدواجن واالبقمار 

نقل القسمممم مع قسممممي االرزممماد اليراعي والمكننة اليراعية ال    1998والعجول واالغنا  والمناحل ، وفي عا  

انت بداياو القسمم متعثرة بسمبب قلة الكادر التدريسمي وعد  وجود القاب علمية عالية وبعد عا  جامعة الموصمل ، ك

بدا الكادر التدريسممي بالتكامل تدريجيا حيث يضممم االن يمانية تدريسممين من حملة زممهادة الدكتورا  واحد   2003

عشمر تدريسمي من حملة زمهادة  منهم بلقب أسمتاد واربعة منهم بلقي أسمتاد مسماعد ويالية منهم بلقب مدر  واحد

الماجسممتير يحملون القاب مدر  ومدر  مسمماعد ويالية مو بين بشممهادة البكالوريو  ، يمنم القسممم زممهادة 

 البكالوريو  حاليا وزهادتي الماجستير والدكتورا  . 

 

 

 العوامل التي ساهمت في نجاح القسم  
 ان من أهم العوامل التي ساهمت في نجاح القسم هي : 

أ . الهمة العالية لقياداو القسمم وبع  التدريسميين والعاملين في القسمم وبالتعاون مع مجاميع عديدة من تلبة 

 القسم خدوصا في استثمار مشاريع بحوث التخرج 

اجهونها من قلة الخدماو وكثرة ب . صمبر التدريسميين وحبا هم عل  مدملحة القسمم رغم الدمعوباو التي يو

 انقطار التيار الكهرباني وضعف البن  التحتية 

 ج. الرغبة لدى معظم التدريسين لتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب والتطور العلمي الذي يشهد  العالم . 

 العوامل التي تحول دون تطور القسم : 

 لنقات التالية : يمكن إجمال العوامل التي تحول دون تطور القسم با 

 أ . الكادر التدريسي : 

 من العوامل التي تتعلق بالكادر التدريسي هي :

 عد  وجود القاب علمية عالية يحول دون أمكانية القسم لبتم برامج في الدراساو العليا  .1

 قلة عدد التدريسيين الذين يحملون زهادة الدكتورا   .2

 سم وهو االقتداد اليراعي .قلة عدد التدريسيين في االختداص الدقيق  للق .3

 ب . عد  وجود البن  التحتية المناسبة للقسم . 

 ج. عد  وجود خط انترنيت خاص بالقسم . 
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 د. قلة الكتب المنهجية بشكل كبير كما أن الموجود منها داو تبعاو قديمة . 

 و . عد  وجود استراتيجية للبحث العلمي مع قلة التخديداو المالية الخاصة لذلك .

 كباءة اإلدارة :
 

 قامت إدارة القسم باتخاد إجراءاو عملية مناسبة من خالل :

ا . توييق مسممممتمسممممكماو وويمائق الطلبمة الكترونيما وخينهما في أمكمان أمينمه وعمديمدة حبما ال عليهما من المخماتر  

 المختلبة كالحريق وغيرها .

 و التي تحول دون تحقيق القسم ألهدافه . ب. متابعة العملية التدريسية بشكل متواصل ومحاولة تذليل العقبا 

 تنبيذ االستراتيجياو والسياساو األكاديمية واألدارية : 

يقو  القسم من  إن سمياسمة القسمم هي بطبيعة الحال جيء من سمياسمة الكلية وهي بدورها خاضمعة لسمياسة الوزارة  .

خالل مجلسمه في بداية كل عا  دراسمي يتقييم البعالياو وعرا المعوقاو للعا  الماضمي ووضمع خطط لتالفي هذ  

 المعوقاو ومتابعة تنبيذ هذ  الخطط في الجانبين األكاديمي واألداري . 

 وسائل الحدول عل  الشهادة : 

وال توجد في القسم برامج للدراساو العليا حاليا ًلعد  وجود يمنم القسم زهادة البكالوريو  في االقتداد اليراعي 

القاب علمية عالية . إن الحدمول عل  الشمهادة األولية يتم بعد تخطي السمنواو الدراسمية األربعة ومن خالل حضمور 

المحاضممراو والمشمماركة في النشمماتاو الدممبية وإعداد التقارير البحثية واالزممترا  في برامج التدريب الدمميبي 

والنجاج في االختباراو واالمتحاناو المختلبة والتي تجري عل  مدار العا  الدراسمي ، علما أن النظا  الدراسمي في 

 القسم في النظا  البدلي ) الكورساو ( 

ومما تجدر االزممارة إليه أن عدد السمماعاو الدراسممية والوحداو المعتمدة للحدممول عل  الشممهادة هي كما مبين في 

 الجدول التالي  

 

 استراتيجية القسم في التعليم والتعلم والبحث:
 وتتم من خالل عدد من الممارساو منها:

 ا  تكليف الطلبة بأعداد تقارير عن مادة سيتم زرحها مستقبال لكي يتعلمو المبادئ االولية للبحث العلمي

 ب  اعتماد السبراو العلمية المختلبة لالتالر والتعرف عل  حقل العمل

 ج  تطوير مهاراو الكادر التدريسي من خالل :

 . المشاركة في دوراو ترائق التدريس1

 . اقامة الحلقاو والندواو الدراسية 2

 . اقامة دوراو تخددية يشار  فيها التدريسيون من داخل وخارج القسم3

 .  المشاركة في المؤتمراو العلمية التي تقيمها الجامعاو المختلبة4

الكادر التدريسمي من خالل المشماركة في دوراو ترائق التدريب واقامة دوراو تطويرية لهم في   د  تطوير مهاراو

 مجال االختداص

همممممم  محاوالو تطوير برامج تدريب الدميبي من خالل زج العدد االكبر من الطلبة في التدريب الدميبي في مديرية 

 زراعة نينوى  والشعب التابعة لها . 

 دارة القسمالمحور االول: تنظيم وا 

 . الهيكل التنظيمي 1 
 ( ادنا :1-2ان الهيكل التنظيمي للقسم بسيط يوضحه الشكل )

 مجلس القسم   .1

 رئيس القسم  .2

 سكرتارية القسم  .3

 مقرر القسم  .4



 

4 

 لجان القسم وتتكون : .5

 أ . اللجنة العلمية 

 ب. لجنة الدراساو العليا  

 ج. اللجنة االمتحانية 

 د. لجنة الجودة  

 . مالحظاو حول الهيكل التنظيمي :2

ا. ال يوجد نظا  بريد بين القسمممم ووحداو الكلية واألقسممما  األخرى وإنما تردنا الكتب ل/را االتالر وتنبيذ بع  

 األوامر.

 ب. إن الهيكل التنظيمي في القسم بسيط ويحتاج إل  بع  التطوير 

بسممممبب اسممممتماراو التقييم التي تحتوي عل  محاور ج. يحدث تلكؤ في عملية تقييم التدريسممممي أو المو ف ودلك 

 صعبة التنبيذ في الوقت الحالي الذي تمر به معظم األقسا  في الكلياو والجامعاو العراقية.

 د. ال يوجد صالحياو واضحة ممنوحة للقسم وإن وجدو فهي بسيطة.

 . االتدال برئيس القسم3

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

 كلية اليراعة وال/اباو –موصل  -العراق

 009647714025076رقم الموبايل: 

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

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

 كلية اليراعة وال/اباو –الموصل-العراق

 009647740883100رقم الموبايل: 

@atu.edu.iq zu-kh1985البريد اإللكتروني : 

 . تقييم اداء القسم بالنسبة للخطط االستراتيجية  للكلية4

 يتابع القسم ومن خالل مجلسه هذ  البقرة ضمن منظومة الكلية 

 

 . تقييم فعالية التنظيم االداري للقسم5

 ال توجد في القسم وحداو او زعب ادارية ويتم تقييم مو بي القسم من خالل رئيس القسم 

 . تقييم التباعل بين القسم واقسا  الكلية االخرى6

 بدورة عامة يتم تقييم التباعل وتعديله من خالل المناقشاو التي تحدث في مجلس الكلية

 وجودة في الدول المتقدمة .  مقارنة العمل االداري في القسم مع االقسا  الم7

ال نمتلك صمممورة واضمممحة عن مسمممتوى التطور في العمل االداري للقسممما  العلمية الموجودة في جامعاو البلدان 

 المتطورة لذلك ال يوجد معيار عادل للمقارنة .

 ( للهيكل التنظيمي للقسم swot Analysis.  تحليل سواو )8

 نقات القوة  -أ

متخدممدممة كاللجنة العلمية واللجنة االمتحانية ولجنة التدريب الدمميبي لييادة تنظيم العمل تشممكيل لجان  •

 االداري ولمساعدة رئاسة القسم في اداء عملها

        ان العالقة االدارية بين القسم وعمادة الكلية واالقسا  والوحداو االخرى تعتبر جيدة ال  حد ما •

 ب.  نقات الضعف  

 للقسم يحتاج ال  اعادة نظر وتطوير ان الهيكل التنظيمي •

 الدالحياو الممنوحة لمجلس القسم محدودة  •

 ال يمكن وضع استراتيجية لتطوير القسم اداريا وبحثيا كون القسم مرتبط اكاديميا بسياسة الكلية والوزارة  •
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 يحدث احيانا تقديرا في اداء عمل اللجان بسبب عد  فهم او معرفة للمهماو المنوتة بها •

 الوضوح في توصيف العمل االداري عد   •

 ج.  البرص

 تطبيق نظا  الحوكمة اإللكترونية في القسم والكلية •

 استحداث بع  الوحداو في الهيكل التنظيمي للقسم لتطوير العمل االداري  •

 ارسال المو بين لدوراو تدريبية داخل الهيئة وخارجها لتطوير مهاراتهم •

  .  التهديداو 

 واضحة لتطوير العمل االداريعد  وجود رؤية  •

 

 المحور الثاني: االهداف التعليمية للبرامج  -3    
   رؤية ورسالة وأهداف القسم والقيم االساسية1

يهدف القسمممم ال  اعداد مالكاو اقتدمممادية مؤهلة للعمل في ادارة العمل اليراعي بمختلف  : رؤية القسمممم .أ

 انواعه . 

:ان رسممالة القسممم تدممبو ال  اعداد كادر اقتدممادي متخدممص في المجال اليراعي كما ان  القسممم رسممالة .ب

 القسم يسع  ال  تطوير االمكاناو الالزمة لبتم دراساو عليا مستقبال . 

   القسم ج. اهداف    

 تقديم تعليم جامعي رصين وبما يتناسب مع التطور العلمي  -1

 تطوير مواهب الطلبة واستثمار امكانياتهم وتهيئتهم للعمل البحثي  -2

 تطوير مستوى المنتسبين وزيادة كباءتهم العلمية والعملية ل/را مواكبة التطور العلمي  -3

 لنشاتاو والمؤتمراو العلميةحث التدريسيين للقيا  باألبحاث العلمية والمشاركة في ا -4

 تقديم الدراساو واالستشاراو للقطار الخاص والعا    -5

 اقامة المؤتمراو العلمية والندواو والحلقاو الدراسية  -6

 اقامة الدوراو العلمية والعملية لمنتسبي الكلية ودوائر الدولة والمجتمع -7

 د. القيم االساسية

 الحرية االكاديمية والبحثية المسؤولة وحرية التعبير وتبادل االراء ووجهاو النظر •

 احترا  القيم االخالقية والتقاليد الجامعية •

 الجودة في االداء •

 االلتيا  المستمر وبذل الجهد والوقت والبكر نحو تحديث ترق التعليم •

 واجراء البحوث العلميةالعمل بروح البريق الواحد من خالل التدريس المشتر   •

 العدالة والمساواة في بناء وتدعيم عالقاو التعاون والمساهمة المشتركة في بناء العملية التعليمية •

 الحوكمة من خالل مشاركة الجميع في الرقابة •

 النياهة والشبافية •

    االهداف التعليمية للدراسة االولية في القسم 2

 ولية في تخدص االقتداد اليراعييمكن اجمال اهداف القسم للدراسة اال
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 تيويد الطالب ببهم واسع عن التخدص -1

 تيويد الطالب بأسا  سليم في المبادئ األساسية لعلم االقتداد اليراعي  -2

تلبيمة احتيماجماو وتطلعماو األفراد وسمممموق العممل من خالل العممل عل  مطمابقمة التعليم اليراعي لهمذ    -3

 االحتياجاو

تخريج تالب دو جودة عالية مع البهم والمعرفة والمهارة والدمباو الشمخدمية لتنبيذ الو ائف الخاصمة   -4

 بتخدص االقتداد اليراعي وكذلك في مجال البحث العلمي 

 تمكين الطالب من تطبيق المهاراو النظرية في مجال العمل. -5

 افق مع البرنامج األكاديمي.تمكين الطالب من القيا  بمشاريع زراعية في مجال التخدص وبما يتو -6

توفير بيئة تعليمية تلبي المتطلباو األكاديمية لتمكين خريجي القسم من االنضما  إل  المؤسساو العلمية  -7

 الخاصة بالقطار اليراعي 

تمكين الطالب من إكممال المدراسمممممة خالل البترة المقررة تبقما للمعمايير العمالميمة ومن يم االنخرات في  -8

 لقسم  االقتداد اليراعيالدراساو العليا 

 

    تناسق األهداف التعليمية مع رسالة القسم 3

لقد تم اسممتحداث البرامج التعليمية في القسممم ودلك لتحقيق رؤية القسممم وعليه جاءو اهداف البرنامج 

التعليمي متناسممقة مع رؤية القسممم من خالل التركيي عل  التعليم اليراعي وتخريج كوادر زراعية كبؤة 

 مهاراو عالية في تقديم وتنظيم المعلوماو قادرين عل  خدمة المجتمع في مجال االختداصوداو 

   تناسق االهداف التعليمية للدراسة االولية في القسم مع معايير المخرجاو  التعليمية  4

 معايير المخرجاو -أ

 القدرة عل  تطبيق المعرفة في العلو  اليراعية . •

 قة باالنشطة اليراعية وتحليلها وتبسيرها القدرة عل  جمع البياناو المتعل •

 القدرة عل  العمل في فرق متعددة التخدداو.  •

 القدرة عل  تحديد وصياغة وحل المشكالو اليراعية   •

 فهم المسؤولية المهنية واألخالقية.  •

 القدرة عل  التواصل بشكل فعال •

العوامل االقتدممادية والبيئية والمجتمعية في التعليم الواسممع ضممروري لبهم تأيير الحلول اليراعية عل   •

 العالم

 االعتراف بالحاجة والقدرة عل  االنخرات في التعلم مدى الحياة. •

 معرفة القضايا المعاصرة. •

القدرة عل  اسمتخدا  التقنياو والمهاراو واألدواو االقتدمادية الحديثة الالزمة في مختلف الممارسماو  •

 اليراعية .
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 محتوياو برنامج القسم للدراسة االولية
 المبينة ادنا :    الجداول في مبينة سنواو أربع عل  األولية للدراسة القسم برنامج يتضمن     

 

 ( برنامج القسم للدراساو االولية للسنة الدراسية االول  1جدول)

اسمممممم الممممادة   و

 بالعربي

اسممممممممم المممممممممادة 

 باالنكلييي

عمممممممممدد  عدد الساعاو

 الوحداو

نمممممممممور 

   ر ن المادة

مبادئ اقتدمماد  1

1 

Principles  of 

Economics 1 

 تخددية  3 5 3 2

ممبممادئ انمتمماج  2

 حيواني

animal 

production 

principles 

 مساعدة 3 5 3 2

مممبممادئ عمملممم  3

 البستنة

Principles of 

horticulture 

 مساعدة 3 5 3 2

ريمماضمممممميمماو  4

 عامة

General 

Mathematics 

 مساعدة 3 5 3 2

حقوق انسممممان   5

 وحرياو عامة

Human rights 

and public 

liberties 

 مساعدة 1 1 _ 1

ل/ممة انكملميمييممة  6

 1تخددية 

Professional 

English 1 

 مساعدة 1 1 _ 1

مبادئ اقتدمماد  7

2 

Principles of 

Economics 2 

 تخددية  3 5 3 2

مبممادئ وقممايممة  8

 نباو

plant 

protection 

principles 

 مساعدة 3 5 3 2

ريمماضمممممميمماو  9

 اقتدادية

Economic 

mathematics 

 تخددية  3 5 3 2

1

0 

مبادئ ارزمممماد 

 زراعي

Agricultural 

Guidance 

Principles 

 مساعدة 3 5 3 2

1

1 

ل/ممة انكملميمييممة 

 2تخددية

Professional 

English 2 

 مساعدة 1 1 _ 1

1

2 

تمطمبميمقمماو فمي 

 1الحاسوب

computer 

applications 1 

 مساعدة 1 3 3 _

  28 46 27 19  المجمور
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 الدراسية الثانية( برنامج القسم للدراساو االولية للسنة 2 جدول)

اسممممممم المممممادة  و

 بالعربي

عمممممممممدد   عدد الساعاو اسم المادة باالنكلييي 

 الوحداو

نمممممممممور 

   ر ن المادة

نظرية اقتدمادية  1

 1جيئية

Microeconomic 

theory1 

 تخددية  3 5 3 2

 Principles of مبادئ احداء 2

Statistics 

 مساعدة 3 5 3 2

مبادئ صممناعاو  3

 غذائية

food industry 

principle 

 مساعدة 3 5 3 2

ممممبمممادئ عممملمممم   4

 التربة

Principles of 

soil scienc 

 مساعدة 3 5 3 2

خدمممموبمة تربمة  5

 واسمدة

Soil fertility 

and fertilizers 

 مساعدة 3 5 3 2

تمطمبميمقمماو فمي  6

 2الحاسوب

computer 

applications2 

 مساعدة 1 1 _ 1

نظرية اقتدمادية  7

 2جيئية

Microeconomic 

theory2 

 تخددية  3 5 3 2

 agricultural احداء زراعي 8

statistics 

 تخددية  3 5 3 2

ممممبمممادئ عممملمممم   9

 االلبان

Principles of 

dairy science 

 مساعدة 3 5 3 2

 care and عناية وخين 10

storage 

 مساعدة 3 5 3 2

مممكممائممن واالو  11

 زراعية

Agricultural 

machinery and 

equipment 

 مساعدة 3 5 3 2

 rural مجتمع ريبي 12

community 

 مساعدة 2 2 _ 2

حمممممممممريمممممممممة  13

 وديمقراتية

freedom and 

democracy 

 مساعدة 1 1 _ 1

  34 54 30 24  المجمور
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 ( برنامج القسم للدراساو االولية للسنة الدراسية الثالثة3جدول) 

اسممممممم المممممادة  و

 بالعربي

عمممممممممدد   عدد الساعاو اسم المادة باالنكلييي

 الوحداو

نمممممممممور 

   ر ن المادة

نظرية اقتدمادية  1

 1كلي

Macroeconomic 

theory1 

 تخددية  3 5 3 2

 Accounting مبادئ محاسبة 2

principles 

 مساعدة 3 5 3 2

تمويل وتسمممليف  3

 زراعي

Agricultural 

finance and 

credit 

 تخددية  3 5 3 2

 agricultural تسويق زراعي 4

marketing 

 تخددية  3 5 3 2

 Research method ترائق بحث 5

sterilizers 

 مساعدة 2 4 3 1

اقتدادياو انتاج  6

 حيواني

economics of 

animal 

production 

 مساعدة 3 5 3 2

نظرية اقتدمادية  7

 2كلي

Macroeconomic 

theory2 

 تخددية  3 5 3 2

 agricultural زراعيةمحاسبة  8

accounting 

 تخددية  3 5 3 2

 agricultural تعاون زراعي 9

cooperation 

 مساعدة 3 5 3 2

ادارة اعمممممممال  10

 زراعية

agricultural 

business 

management 

 تخددية  3 5 3 2

 operations بحوث عملياو 11

research 

 مساعدة 3 5 3 2

 environmental اقتدادياو بيئة 12

economics 

 مساعدة 3 3 _ 3

تمطمبميمقمماو فمي  13

 3الحاسوب 

Computer 

applications 3 

 مساعدة 1 3 3 _

  36 60 36 24  المجمور
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 ( برنامج القسم للدراساو االولية للسنة الدراسية الرابعة  4جدول)  
اسممممم المممادة   و

 بالعربي

اسمممممممم المممممممممادة  

 باالنكلييي

عمممممممممدد  الساعاوعدد 

 الوحداو

نمممممممممور 

   ر ن المادة

اقتدماد قياسمي  1

1 

Standard 

Economy 1 

 تخددية  3 5 3 2

تقويم مشماريع  2

   1زراعية 

Evaluation of 

agricultural 

projects1 

 تخددية  3 5 3 2

 agricultural تنمية زراعية 3

development 

 مساعدة 3 3 _ 3

سمممميمماسممممممة  4

 زراعية

agricultural 

policy 

 مساعدة 3 3 _ 3

اقتدممممماديماو  5

 موارد تبيعية

economics of 

natural 

resources 

 تخددية  3 5 3 2

 مساعدة Foreign Trade 2 3 5 3 تجارة خارجية  6

مشممرور بحث  7

 تخرج

Graduation 

research 

project 

 تخددية  3 3 3 _

اقتدماد قياسمي  8

2 

Standard 

Economy 1 

 تخددية  3 5 3 2

تقويم مشماريع  9

 2زراعية 

Evaluation of 

agricultural 

projects 2 

 تخددية  3 5 3 2

تمممخمممطممميمممط  10

 زراعي

agricultural 

planning 

 مساعدة 3 5 3 2

 business اقتداد عمل 11

economy 

 مساعدة 3 3 _ 3

 تخددية  price analysis 2 3 5 3 تحليل اسعار 12

 مساعدة Seminars 1 _ 1 1 حلقاو 13

مشممرور بحث  14

 تخرج

Graduation 

research 

project 

 تخددية  1 3 3 _

  38 56 30 26  المجمور
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 مراجعة اهداف البرنامج التعليمي للقسم
حيث  العمل سموق في الحاصملة التطوراو مع لتطويرها سمنتين كل دوريا التعليمي البرنامج بأهداف النظر اعادة يتم

 للقسمم الالزمة التوصمياو واعداد التطوراو لمالحظة التدريسمين بع  قبل من العمل مواقع من عيناو زيارة يتم

الحاصمملة  للتطوراو تبعا لذلك الالزمة الت/ييراو واجراء األكاديمي للبرنامج التعليمية باألهداف النظر ليتم اعادة

رؤية  عن الخروج عد  االعتبار بنظر االخذ مع العمل مواقع زيارة لجنة قبل من المعدة الدراسممة في والمؤزممرة

 القسم .

 

 المحور الثالث : الطالب
   تقييم الطالب للمواد الدراسية1

 

الدراسمي  للعا  الدراسمية المواد لتقييم األربعة الدراسمية وللدمبوف الطالب من عشموائية زمريحة أراء جمع تم    

 2017- تتعلق المحاور من عدد عل  االسمتمارة هذ  تحتوي حيث (أ) بالملحق المبينة االسمتمارة خالل من 2018

 التعليم والتعلم عملية تحسممين سمميتم خاللها من حيث اآلراء لهذ  خالصممة عمل وتم الدراسممية والقاعة باألسممتاد

 .لذلك المناسبة اإلجراءاو اتخاد تريق عن الدراسية للمواد

 

 استجابة القسم للتقارير الواردة من الوزارة  2

 

 التي اليياراو أسما  عل  المبنية الواردة والتقارير والتعليماو القراراو عل  االعتماد أسملوب عادةً  القسمم يتبع

 من وغيرها حولها فعل الطالب وردود األمتحانية األسممئلة عل  خاللها من تطلع التي المختلبة اللجان بها تقو 

 وتنبيذ فيها المالحظاو الواردة بكل واألخذ جدية بكل والتعليماو التقارير هذ  مع التعامل يتم حيث المالحظاو

 بأداء للطالب الراسمبين السمماح أو الماضمية الدراسمية للعوا  قيودهم المرقنة الطلبة إعادة مثل القراراو جميع

 .القراراو من وغيرها التكميلي نيالثا الدور امتحاناو إجراء أو الثاني الدور امتحاناو

 

  استخدا  القسم للمعايير الداخلية والخارجية في تدميم وتنبيذ البرامج التعليمية3

 

 وإسمتراتيجياته القسمم سمياسماو فأن لذلك الدولة، هيكل في الحلقاو إحدى وهو حكومية مؤسمسمة القسمم يعتبر      

 اإلسمتراتيجياو هذ  تحديد في كبير دور لديه وليس والوزارة الدولة وإسمتراتيجية بسمياسمة وييقا مرتبطة ارتباتا

 القسمم أن إد القطاعية اللجان بقراراو مرتبطة بدورها هي والتي الدراسمية المناهج تعديل مثل حاالو بسميطة عدا

 جامعة  في متنا رة أقسا  من عشرة واحد هو

 

   الية قبول الطالب4

 

 الكلياو مختلف عل  الوزارة قبل من الطالب توزيع خالل من مركييا قبوالً  القسممممم في الطالب قبول يتم      

 خاللها من التي القبول اسمتمارة بمليء العلمي البرر اإلعدادية الدراسمة خريجي من الطالب يقو  والمعاهد، حيث

 قبول يتم .للمعدالو الدنيا والحدود المتقدمين الطلبة وأعداد ومعدله اختياراته تسمملسممل عل  قبوله واعتمادا يتم

االقتدماد اليراعي واحداً  قسمم يكون اليراعية والتي األقسما  أسما  عل  إجمالي بشمكل الكلية إل  الطلبة المتقدمين

اختياراو  اسمتمارة ملئ بواسمطة يثبتونها التي رغباتهم عل  اعتمادا األقسما  هذ  عل  الطالب توزيع يتم حيث منها

  . المجمور حسب اإلعدادية الدراسية في معدالتهم عل  وكذلك داخلية

 

 

   الروابط بين التعليم والبحث العلمي5

 بدمورة العراق فأن لذلك العمل، حقل مع العلمية المؤسمسمة في العلمي البحث تربط واضمحة إسمتراتيجية توجد ال
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 المؤسمسماو هذ  أن علما العمل حقل مع العلمي البحث مسماراو وتنسمق وتنظم ترع  مؤسمسمة إل  عامة بحاجة

 .المتقدمة الدول في معظم موجودة

 

   اساليب تقديم النديحة وتوجيه الطالب حول مستقبلهم الو يبي6

 الجدد الخريجين أو النهائية مراحلهم في هم الذين للطالب الندمميحة تقديم عاتقها عل  تأخذ دوائر توجد ال      

 لهذ  أن كما التعيين تخص مقابلة إجراء عند التدممرف وكيبية الذاتية السمميرة لكتابة المثل  الطرق فيما يخص

 بسممبب هو الدوائر هذ  مثل وجود عد  سممبب إن .الشمماغرة الو ائف عن وتعلن العمل حقل مع الدوائر عالقاو

 الوضمع أن كما الدوائر هذ  مثل إنشماء الحاضمر الوقت في يمكن وال العمل وحقل الجامعة بين حلقة الوصمل ضمعف

 .البشرية الموارد تو يف مجال في التخطيط ضعف من يشكو الحالي

 

   التدريب الديبي 7

 قبل خالل من ودلك الدميبية العطلة في الطلبة تدريب عملية بتنظيم تقو  الدميبي   للتدريب لجنة القسمم في توجد

 والتي تبين التدريب جهة ردود اللجنة وتسمتلم سمري بكتاب التدريب مواقع إل  وترسمل الوزارة من ترد اسمتماراو

الدميبي هي يمانية اسمابيع وتخدمص لطلبة المرحلة الثالثة في  التدريب فترة إن .التدريب فترة خالل الطالب تقييم

 الدوائر بمسمؤولي لتقاءواال بها تقو  التي اليياراو خالل من الطلبة تدريب بمتابعة التدريب الدميبي لجنة تقو  .

 التدريبي البرنامج من الطالب استبادة ومدى التدريب عل  تبيعة كثب عن للتعرف

 

   متطلباو التخرج وزهادة التخرج8

 

 

 أ.متطلباو التخرج 
 :يلي ما تتضمن األولية الدراسة مرحلة في للطالب التخرج متطلباو إن

 من الممنوحة عل  الشمهادة الطالب يحدمل ولكي .االقتدماد اليراعي في البكالوريو  قسممنا زمهادة برنامج يمنم

 :التالية المتطلباو توفير عليه يجب البرنامج

 خالل من ودلك االربعة الدراسية المراحل اجتياز- 1

 للمادة المقررة الساعاو من(%90) عن تقل ال مادة لكل حضور ساعاو اوال : توفير

 يتم حيت (%50)  تسماوي والتي المعينة للسمنة الدراسمية المواد من مادة كل في النجاح درجة عل  الحدمول يانيا :

 المستخدمة التقييم تريقة عل  اعتمادا مادة لكل الدرجة تحديد

 

 مسمتوفيغير  الطالب يعتبر حيث والعملية النظرية المحاضمرة ال  الطالب لحضمور المسمتمرة المراقبة .باإلضمافة2

 .المادة لتلك الساعاو مجمور من % 10 غياباته ساعاو تجاوزو إدا للمادة

  االقتداد اليراعي  . في البكالوريو  زهادة أعال  الشهادة متطلباو إكماله بعد الطالب يمنم- 3

 

   تحليل سواو فيما يخص محور الطالب9

 

 نقات القوة -أ

 الجيد للطالب العلمي المسممتوى يؤزممر أدن  كحد  %65بها    بأ  ال بمعدالو القسممم في الطالب قبول •

 .لدينا المقبولين

 الندمائم واألرزماداو لهم وتقد  الطالب متابعة عاتقها عل  تأخذ القسمم في وتربوية إرزمادية لجان وجود •

 .يواجهونها التي والدعوباو المشاكل تجاوز في وتساعدهم التربوية

مسممتوى  عل  القد  كرة دوري المثال سممبيل وعل  للطالب والرياضممية البنية للنشمماتاو القسممم رعاية •

 .الكلية  في والوحداو األقسا 
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للطالب  خدموصما الدراسمي العا  بداية في بالقسمم التعريف مهمة تتول  بالقسمم التعريف لجنة تشمكيل •

 لكي تسماعد وغيرها القسمم ومناهج القسمم من الخريج عمل وتوصميف القسمم ورسمالة أهداف توضمم الجدد

عل  األقسممما   الطالب توزيع عملية إجراء خالل لهم المناسمممب القسمممم اختيار عملية في الجدد الطالب

 .الكلية في العلمية 

األمتحانية  األسممئلة ومسممتوى الدراسممية المواد بخدمموص األخيرة السممنواو في الطالب أراء سممتبيانا •

 والتعلم . التعليم عملية تكتنف التي والمعوقاو

 .خدماته من االستبادة من الطالب يمكن صحي مركي وجود •

 الحاصمل بالكتب النقص سمد في للمسماعدة اإللكترونية الكتب من الكثير عل  تحتوي إلكترونية مكتبة اءانشم  •

 والكتب الكتب المنهجية عل  تحتوي للطالب مدمجة أقراص توزيع األخيرة السممنواو في تم كما الورقية

 .المساعدة

 ب  نقات الضعف

في  خطأ أو المعدل بسممبب أما باختيار  ليس القسممم في الطالب قبول يكون أن يحدممل األحيان بع  في •

 .القبول استمارة

 .معهم وتتواصل الخريجين زؤون ترع  وحدة أو زعبة وجود عد  •

 من أراء واالسمتبادة معهم التواصمل يمكن للخريجين الكلية موقع ضممن للقسمم الكتروني رابط وجود عد  •

 .والتعلم التعليم عملية تحسين في الراجعة الت/ذية

 من  المتابعة وضمعف التدريب مواقع جدية عد  بسمبب أهميته من بالرغم الدميبي التدريب برنامج ضمعف •

 .محل سكنه من القريب الموقع يختار عادة الطالب أن حيث المواقع هذ  وبعد المختدة اللجان قبل

 .وعالميا عربيا المنا رة والكلياو األقسا  بين العالقاو لتبعيل آلية وجود عد  •

 

 ج  البرص

 

 وتوجيمه والعمالميمة العربيمة الجمامعماو عنهما تعلن التي والتمدريبيمة التعليميمة البرامج عل  التعرف •

 .منها الطالب لالستبادة

 .األجانب حت  أو العرب الطالب الستقطاب القسم لبرنامج للترويج آلية إيجاد محاولة •

 

 د  التهديداو

والتكاسمممل  بالدراسمممة االهتما  وعد  الطالب حما  قلة إل  يؤدي و ائف عل  الخريجين حدمممول قلة •

 .األبدار عن واالبتعاد

 .الدقيقة التخدداو مجال في والعالمية العربية والجامعاو األهلية الكلياو قبل من المنافسة زيادة •

 

 المحور الرابع : المناهج الدراسية
   مالئمة البرنامج مع محتوى المناهج الدراسية1

 القسمم ورسمالة كامل أهداف بشمكل يناسمب لكي تطوير إل  بحاجة االقتدماد اليراعي لقسمم الدراسمي البرنامج إن

 تبين الجهاو المسممتبيدة من مالحظاو أية القسممم إل  ترد ولم التعليم نتائج لتقييم آلية تتوفر ال دلك إل  إضممافةً 

 .المنهج تعديل أو تدويب ل/را الخريج بمستوى نظرها وجهاو

   نوعية التعلم ومعايير منم الشهادة 2

 

 عل  المنهج المقرر متطلباو إكمال باسممتثناء التعلم نوعية تقييم في للنظر تطبيقها يمكن آلية أو معايير توجد ال

 .الديبي  التدريب متطلباو وكذلك دراسية سنواو أربع مدى
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   التجانس االكاديمي للبرنامج الدراسي 3

 الدراسممية السممنة من الدراسممي البرنامج مبرداو بين  به بأ  ال حد إل  وتماسممك تجانس وجود من الرغم عل 

 .والتماسك التجانس مقدار لييادة تطوير إل  بحاجة أنه إال الرابعة إل  األول 

 
 تناسق المناهج الدراسية مع االهداف التعليمية للقسم  4

 التعليمية   المخرجاو معايير مع القسم في األولية للدراسة التعليمية األهداف بين تناسق هنا  

.(ABET)  

   تحقيق نواتج التعليم5

 :خالل من التعليم نواتج من التحقق يتم

 .  والبدلية اليومية والعملية النظرية المختلبة بأنواعها الطالب اختباراو •

 .يدرسونها التي الدراسية المواد تخص تقارير بإعداد الطالب تكليف •

 والعملية العلمية المهاراو اختبار يتم حيث الرابعة الدراسممية السممنة ضمممن التخرج مشممرور بحث إعداد •

 .اكتسبها الطالب التي

 

   الكتب المنهجية6

 المنهجية والمسماعدة الكتب بأسمماء الطالب بتيويد دراسمية مادة لكل األول  المحاضمرة خالل التدريسمي يقو  عادة

 والكتب الكتب المنهجية من الكثير عل  تحتوي إلكترونية مكتبة إنشماء تم كم .التعلم في منها االسمتبادة يمكن التي

 .الطلبة قبل من وتدبحها حملها لسهولة ودلك المساعدة

 

 ما يتعلق بالمناهج الدراسية  تحليل سواو في7

 ا.نقات القوة

 .البرنامج اليراعية ضمن المواضيع ما حد إل  ت/طي الدراسية المناهج مبرداو إن •

 .ما حد إل  اإللكترونية حديثة الكتب المعتمدة خاصة والمدادر المنهجية الكتب اعتبار يمكن •

كل  مواضمميع عل  األسممبوعية السمماعاو توزيع حد إل  يدممل الدراسممية المناهج لمبرداو توصمميف وجود •

 .التدريسيين عل  فدلياً  التوصيف هذا تعميم ويتم دراسية مادة

 .للقسم التعليمية األهداف مع القسم برنامج ضمن المختارة المواضيع تناسق •

 

 ب  نقات الضعف

 (سنواو أربع كل تكون كأن ( محسوبة فتراو خالل المناهج لتحديث مليمة خطة وجود عد  •

 ج  البرص

 إل  أدى مما والجامعاو العالي التعليم وزارة في األكاديمية القياداو لدى الجودة ضمممان مباهيم زمميور •

 .األكاديمي االعتماد عل  للحدول الحثيث السعي أجل من القناعاو حدول

الوقت  اختدممار أجل من لبرامجها األكاديمي االعتماد عل  حاصمملة رصممينة عالمية جامعاو مع التنسمميق •

 .المناهج تطوير في متقدمة مرحلة إل  للوصول والجهد

 د  التهديداو

غياب  بسممبب العالمية والجامعاو الكلياو في المنا رة األقسمما  ومناهج القسممم مناهج بين فجواو وجود •

 .التنسيق

 

 التدريسية الهيئة :الخامس المحور
  التدريسيون1

 .واإلدارية التدريسية وأعبائهم وزهاداتهم العلمية وألقابهم القسم في التدريسيين أسماء يبين الجدول االتي
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 التدريسممية واعبائهم وزممهاداتهم واختدمماصمماتهم العلمية والقابهم التدريسممين (أسممماء5جدول )

 2020 – 2019 لسنة اليراعي االقتداد قسم واإلدارية في

 العلمياللقب  الشهادة االسم الرباعي واللقب و
الممتممخدممممممص  

 العا 

المتمخدممممص  

 الدقيق
 المها 

 أستاد مساعد دكتورا  قيس نا م غيال رزيد العبادي  1
اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

تممممممجممممممارة  

 خارجية

رئيس قسم االقتداد اليراعي وتدريسي  

 وعضو  في اللجنة العلمية

2 
سمممممالم محممد صمممممالم محممد  

 اليوزبكي
 أستاد مساعد دكتورا 

اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

سممممياسمممماو  

اقتدممممماديمة  

 وتنمية

تدريسممي وازممراف عل  دراسمماو عليا 

 وعضو في اللجنة العلمية

3 
االء محمممد عبممدم محمممدعلي  

 المول 
 أستاد مساعد دكتورا 

اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

سمممميماسمممممة  

وتمممنممممممميمممة  

 زراعية

تدريسممي وازممراف عل  دراسمماو عليا 

 وعضو في لجنة العلمية

4 
عممماد عبممدالعييي احمممد علي  

 المرسومي
 أستاد مساعد دكتورا 

اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

اقتدمممادياو  

انممممممتمممممماج 

 زراعي

تدريسممي وازممراف عل  دراسمماو عليا 

 وعضو في اللجنة العلمية

5 
اسموان عبدالقادر زيدان موسم   

 القيسي
 مدر  دكتورا 

اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

اقتدمممادياو  

انممممممتمممممماج 

 زراعي

تدريسممي وازممراف عل  دراسمماو عليا 

 وعضو في اللجنة العلمية

6 
زويممد فتحي عبممد رمضممممممان  

 الرمضاني
 مدر  دكتورا 

اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

اقمممتدممممممماد  

 زراعي

مقرر وتدريسمي وازمراف عل  دراسماو  

 عليا وعضو في اللجنة العلمية

7 
ايممممان يمونمس ممحمممود عمبممدم  

 النجار
 مدر  دكتورا 

اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

فلسممممبمة في  

االقمتدمممممماد  

 اليراعي

تدريسممي وازممراف عل  دراسمماو عليا 

 في اللجنة العلميةوعضو 

 وعضو في اللجنة االمتحانية

 مدر  دكتورا  عقبة محمد نوري امين اغا 8
اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

سممممياسمممماو  

تجارة السملع  

 اليراعية

تدريسممي وازممراف عل  دراسمماو عليا 

 وعضو في اللجنة العلمية

9 
امنممه عبممدااللممه حمممدون علي  

 الحسون
 مدر  ماجستير

اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

اقمممتدممممممماد  

 اليراعي
 تدريسي وازراف عل  مشاريع التخرج

 مدر  ماجستير راميا عامر خليل احمد العالف 10
اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

اقمممتدممممممماد  

 اليراعي

تدريسمي  وتالب دكتورا  وازمراف عل  

 مشاريع التخرج

11 
احمممد هممازممممم علي قمماسممممم  

 المشهداني
 مدر  ماجستير

اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

اقمممتدممممممماد  

 اليراعي
 وازراف عل  مشاريع التخرجتدريسي 

12 
ممنم  عمبممدالمقممادر احممممد نمجمم  

 الحمداني
 مدر  مساعد ماجستير

اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

اقمممتدممممممماد  

 اليراعي

تدريسمي وازمراف عل  مشماريع التخرج 

وعضممو في اللجنة االكمتحانية وعضممو  

 في لجنة الجودة

13 
وليممد ابراهيم سمممملطممان هالل  

 البجاري 
 مدر  مساعد ماجستير

اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

اقمممتدممممممماد  

 اليراعي

تدريسمي  وتالب دكتورا  وازمراف عل  

 مشاريع التخرج

14 
صممممالح فهمي زممممابا عودي   

 عودي 
 مدر  مساعد ماجستير

اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

اقمممتدممممممماد  

 اليراعي

مسممممؤول وحممدة التمماهيممل والتمو يمف  

ومشمرف   والمتابعة في الكلية  وتدريسمي

عل  مشمممماريع التخرج وعضممممو اللجنة  

البرعية لالمتحاناو االلكترونية وعضممو  

 في لجنة الجودة

15 
محاسممن محمود سمملطان محمد  

 الجبوري 
 مدر  مساعد ماجستير

اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

اقمممتدممممممماد  

 اليراعي

 تدريسي وازراف عل  مشاريع التخرج

 وعضو في لجنة الجودة

 مدر  مساعد ماجستير األدهمسرى صائل عبد مشعل  16
اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

اقمممتدممممممماد  

 اليراعي
 تدريسي وازراف عل  مشاريع التخرج

17 
رحمال صممممبحي قماسممممم فتحي  

 الطائي
 مدر  مساعد ماجستير

اقمممممتدممممممممماد  

 اليراعي

اقمممتدممممممماد  

 اليراعي
 تدريسي وازراف عل  مشاريع التخرج

18 
أسامة ليث محمد فائق مدطب   

 الناصري 
 ادارة االعمال مساعدمدر   ماجستير

ادارة  

 االعمال

مسممممؤول وحدة التدريسمممميين في الكلية  

وتدريسممممي ومشممممرف عل  مشمممماريع  

 التخرج
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   تطوير قابلية التدريسيين2

المالكاو  تطوير مركي في تقا  التي التدريس ترائق دوراو في إزممراكهم خالل من التدريسمميين قابلية تطوير تم

أحد  عن دراسمية حلقة بإعداد تدريسمي كل يكلف حيث القسمم مسمتوى عل  الدراسمية الحلقاو إقامة خالل من وكذلك

وتسممجل  المناقشممة إل  الموضممور ويخضممع القسممم في التدريسممي الكادر بحضممور إلقائها ويتم العلمية المواضمميع

 والدفار النقاش إدارة في ومسماعدته التدريسمي زمخدمية صمقل في دلك من يسمتباد حيث الضمرورية المالحظاو

 زممار  فقد كذلك .قابلياته وتطوير للتدريسممي العلمي المسممتوى رفع في تسمماعد أن زممأنها من التي وإبداء الرأي

 من العديد

وتطوير  االتالر زيادة في إيجابي أير لها كان القطر وخارج داخل بدوراو األخيرة السممنواو في القسممم تدريسممي

العراقية  الجامعاو تقيمها التي العلمية المؤتمراو من بالعديد سممنويا القسممم تدريسممي معظم يشممار  كما المهاراو

 .كمشاركين أو كباحثين

 

 

 التدريسيين عدد إل  الطالب عدد   نسبة3
 - .والشهاداو العلمية األلقاب لمختلف القسم في التدريسيين عدد إل  الطلبة عدد نسبة ( أدنا 6الجدول )

عمممممممممممممممممدد    

 التدريسين
 عدد الطالب

نسمممبة الطالب 

 ال  التدريسين

 الشهادة
 1:5 55 10 دكتورا 

 1:5 55 10 ماجستير

 اللقب العلمي

 1:27 55 2 أستاد

 1:14 55 4 أستاد مساعد

 1:8 55 7 مدر 

 1:8 55 7 مدر  مساعد
 
 

نشمر  يتم سمنويا تدريسمي لكل واحد بحث عن تقل ال وبنسمبة العلمية البحوث من بعدد القسمم في التدريسميون يسماهم

 العراقية، او مجالو رصمينة ضممن مسمتوعباو سمكوبا  ، وبسمبب الجامعاو تدمدرها محلية مجالو في معظمها

 وجود عد  أن كما والعالمية، اإلقليمية المؤتمراو في نسممبة المشمماركة تنعد  المالية التخدمميدمماو وجود عد 

  .المقدمة البحوث مستوى وضعف عدد قلة ما في حد إل  يسبب القسم في العليا للدراساو برنامج
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  2020 - 2019( البحوث المنشورة والمقبولة للنشر لتدريسي قسم االقتداد اليراعي 3الجدول )

 اسم الباحث اسم البحث و
حالة 

 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 

اوزراعل  ودورها في نمو اوناحج اوزراعي في ظل اوظروف   دراسة  حليليل  وواع  اويةلاسةا 

 اوراهن  .

 وولد إبراهلم سيطان

 احمد هاشم عيي

 ملاسن ملمود سيطان

 منشور

7 
حقللم كفةاة  اسةةةة ممةا  ملةاال اور  حن ةاا ملاةةةةو  اوقطةارةا حلةت رر  اور  اوم  يفة  في 

 . 2014عضاة حيكلف ويموسم اوزراعي 

 ايمان يونس ملمود 
 منشور

8 

 

  2015 – 1990اوكفاة  اإلن اجل  ويزراع  اومراعل  ومواردها ويمد  

 ملاسن ملمود سيطان 

 زويد ف لي عقد

 اياد عقاس عقداويطلف

 منشور

9 

 

 

 اولاو  احع اادي  ويموارد اومائل  في اومرا  )منظور س راحلجي(

 عدنان احمد ثالا 

 امنه عقداحوه حمدون

 اونجارايمان يونس 

 اسوان عقداوقادر 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 

 

 احس ثمار اوزراعي ودورال في حلقلق او نمل  او ضراة

 

 احة ملمد عقدهللا

 فدوى عيي حيلن

 صالح فهمي شابا

 رضوان ملمد عقدهللا

 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 
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 التدريسميين قبل من المقدمة البحوث وجودة مسمتوى رفع في العراقية االفتراضمية المكتبة تسماهم أن لالمؤم ومن

 خاص إنترنيت خط عد  توفر بسممبب ولكن العالم في النشممر دور ألرق  جيدة مدممادر من المكتبة هذ  توفر  لما

 محدوداً  االفتراضية المكتبة من االستبادة يجعل المحلية االنترنيت زبكة ورداءة بالقسم
 

 

   الموارد البشرية5
 

 في قلة هنالك فأن وألقابهم وزممهاداتهم القسممم في التدريسمميين عدد يمثل الذي ( 1كما هو واضممم من الجدول )  

 أسمتاد لقب يحملون التدريسميين الذين إل  يبتقر القسمم أن كما الدكتورا  زمهادة يحملون الذين التدريسميين عدد

 القسمم لدى يوجد كما ويوجد اربعة تدريسمين بلقب اسمتاد مسماعد ولكن أسمتاد لقب يحمل  فقط تدريسمي واحد ويوجد

الدكتورا   زممهادة عل  للحدممول التدريسمميين من عدد إيباد خالل من البشممرية موارد  رفع مسممتوى في إصممرار

 .العلمية ترقيتهم في تساعد التي القيمة البحوث تقديم عل  التدريسيين وحث تشجيع خالل من وأيضا

   سبل تعييي قدراو التدريسيين6
 أن كما التنبيذ مليمة وزارية بأوامر تدمدر التعييناو كون التدريسمي الكادر اختيار في الحرية لديه ليس القسمم إن

أي  فأن لذا .النقص سمد ل/را كباءته كانت مهما تدريسمي بأي يقبل القسمم يجعل القسمم في التدريسمي الكادر قلة

المدمادر  عل  واالتالر البحث اسمتمرار خالل من للتدريسمي البردي الحافي من تأتي فهي التعلم عملية في تطوير

عملية  في الحديثة األسمماليب واقتبا  العالمية الجامعاو مواقع عل  لالتالر اإلنترنيت زممبكة واسممت/الل الحديثة

 .والتعلم التعليم

 المناهج  دور القسم في تدميم 7
 عملية فأن لذلك كلية اليراعة وال/اباو   جامعة الموصمل ، في متنا رة أقسما  عشمرة من واحد هو القسمم أن بما

 قسممم كل يطرح حيث القطاعية اللجنة اجتماعاو أيناء األقسمما  هذ  قياداو بين التشمماور تتم في المناهج تدممميم

 هذ  أن إال التدريسممي كادر  أعضمماء بين المسممتبيضممة المناقشمماو خالل من كونها نظر  التي ووجهاو مقترحاته

 يتم مما المقترحاو أو النقات بع  عل  األقسما  جميع أراء اتباق عد  بسمبب الت/يير صمعبة عملية تجعل العملية

 .مستحيلة أحيانا الت/يير ويجعل عملية الوقت من الكثير هدر
   تقييم الكادر التدريسي8
 القسم قيادة قبل من سنويا التدريسي الكادر تقييم يجري 
 

   تحليل سواو فيما يخص الهيئة التدريسية9

 ا نقات القوة

 

 .التدريسي للكادر الدقيقة تنور التخدداو •

 .إضافية بساعاو معظمهم تكليف إل  إضافة التدريسي لندابهم التدريسيين جميع إكمال •

 .مدر  إل  مساعد مدر  درجة من خدوصا علمية ترقية عل  التدريسيين معظم حدول •

 .ما حد إل  مقبولة تدريسي إل  تالب نسبة تعتبر •

 

 ب  نقات الضعف

 

 .مساعد أستاد أو أستاد لقب عل  الحاصلين التدريسيين عدد قلة •

 .الدكتورا  زهادة عل  الحاصلين التدريسيين عدد قلة •

 عل  األسماليب االتالر إمكانية عل  سملبا يؤير مما العالمية األكاديمية المؤسمسماو مع االحتكا  فرص قلة •

 .والتعلم التعليم عمليتي في الحديثة

 ج  البرص
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من  ممكن عمدد أكبر إتالر ل/را الوزارة قبمل من التمدريسمممميمة للكوادر التمدريبيمة البرامج دعم زيمادة •

 .العالم في العالي التعليم أنظمة في المتبعة الحديثة األساليب عل  التدريسيين

 .التدريسيين خبراو لييادة العالم في المنا رة واألقسا  القسم بين االتباقياو تبعيل •

برنامج  فتم وإمكانية األولية الدراسممة برامج دعم ل/را الدكتورا  زممهادة عل  الحدممول فرص زيادة •

 .القسم في العليا للدراساو

 د  التهديداو

 

 .السليم بالشكل الدراسي المنهج تطبيق دون أحيانا يحول التدريسيين لبع  المتواضعة الخبرة •
 

 الدراسية القاعاو :الساد  محورال

 

   الكتب المتوفرة في القسم1

( يبين عدد الكتب المتوفرة من قبل مجانية التعليم وكذلك المتوفرة في مكتبة   8الجدول )  

 الكلية
    تنمية زراعية 

    سياسة زراعية 

    تجارة السلع اليراعية 

    اقتدادياو انتاج زراعي

    محاسبة مالية 

    تمويل وتسليف زراعي

    اقتداد قياسي 

    1اقتداد كلي  

    2اقتداد كلي  

    1نظرية اقتدادية جيئية  

    2نظرية اقتدادية جيئية  

    ادارة اعمال ميرعية 

    اقتداد زراعي

    مبادئ علم االقتداد

    بحوث عملياو 

 

   القاعاو الدراسية 3

 ( ادنا  القاعاو الدراسية المخددة لطالب القسم ومساحاتها:5يبين الجدول )
 2  5.5×  8.5 1قاعة المرحلة  

 2  5.5×  8.5 2قاعة المرحلة  

 2  5.5×  8.5 3قاعة المرحلة  

 2  2.5× 2 4المرحلة  قاعة 
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   مستوى تأييث القاعاو الدراسية4

 
اللوحة  عل  الدراسممية القاعة تحتوي حيث متواضممعا،ً يعتبر الدراسممية القاعاو تأييث مسممتوى بأن القول يمكن

 ماليةتخدميدماو   تتوفر وال المتكررة الدميانة إل  وتحتاج رديئة الطالب مقاعد أن كما تكييف وجهازي البيضماء،

 أو اللوحاو العرا كأجهية التعليم في المسممتخدمة الحديثة التقنياو توفر عد  دلك إل  إضممافةً  السممتبدالها كافية

 عرا المادة عملية في التدريسممي التقنياو هذ  تسمماعد حيث الحاسمموب أجهية أو الكبيرة الشممازمماو أو الذكية

 سرعة عل  الطالب تساعد إيضاح وسائل تقديم الممكن من وتجعل أكبر وبسرعة بسهولة العلمية

 .العلمية المادة وتقبل استيعاب

 

 تحليل سواو فيما يخص القاعاو الدراسية

 
 ا  نقات القوة

 المحاضراو جدول لت/طية كافيا يعتبر حاليا المتوفرة الدراسية القاعاو عدد •

 ب  نقات الضعف

 .كافية غير تعتبر بالقاعاو يتعلق فيما تالب لكل المتاحة المساحة إن •

 ًً .متواضعا يعتبر الدراسية القاعاو تأييث مستوى إن •

 ج  البرص

 

  باألجهية والمعداو ومجهية كافية بمسمماحاو نمودجية قاعاو لبناء الالزمة المالية التخدمميدمماو زيادة •

 .الحديثة

 .الضرورية الحديثة بالتقنياو وتجهييها الدراسية القاعاو لتأييث المالية التخديداو زيادة •

 د  التهديداو

 

 بياناو ميدانية اسممتخدا  فيها يتم التي للتجارب بالنسممبة البحوث الميدانية تنبيذ في الطالب أداء ضممعف •

 فقط زمالئهم يكتبوا بمشماهدة بل بأنبسمهم البحوث تنبيذ من الطالب جميع تمكن عد  إل  دلك يؤدي حيث

 الجانب ألهمية ودلك للطالب المسممتوى العلمي عل  سمملبا ينعكس مما  هذ  البحوث هكذا مثل تنبيذ أيناء

 اليراعية .  التخدداو في العملي
 

  


