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 مقـدمـة
 في جاءت التي واالعتماد الجودة ضمان وفق األكاديمية والمرافق لممباني التصميمية لممعايير ترجمة ىو النموذج ذاـى

 . 21/18/2818 في( 8598) مـرق  العممي والبحث لعاليا التعميم وزارة/  والمشاريع األعمار دائرة ابـكت

تم إعداد ىذا النموذج لينسجم مع نموذج تدقيق محاور ضمان الجودة التي تم  لقد فضال عما جاء في أعاله،

حيث  ي الجامعة وكمياتيا وبرامجيا المختمفة.ـابقا، لضمان الجودة والتطوير المستمر لمعممية التعميمية فـإعدادىا س

منيا و  ،التعميمية والخدمات المساندة ليا  لألنشطةالكمية المخصصة اقسام ن تكون مرافق با ذا النموذج ـدف ىيـي

 امالئمة لمقيام بيلكي تكون  العمل  وأدلةالممفات والسجالت كذلك و  ، ياـوالتجييزات الموجودة ب األنشطةمرافق 

 األكاديمية الكمية بشكل عام وبرامجيا أنشطة أنمن  التأكد فضال عن ، الكمية دافـوأىق رسالة ـبكفاءة وفاعمية وف

 يامجابر أو  التقويم الذاتي لمكمية إجراءاتتنمية وتطوير  إلىبشكل خاص تحقق معايير الجودة وتيدف 

التي يتم  أو البرنامج األكاديمي التقويم الذاتي لمكمية لجنة رـتقريذا النموذج ضمن ـى يكونيجب أن و .األكاديمي

 .ميا ليذا الغرضتشكي

المستمر الذاتي  لمتقويم المختمفة  األكاديمية واإلدارية  جميع أنشطة الكمية وممارساتيا إخضاعلذلك يجب 

 ضمان تجتاز اختباراتان و  تثبت نجاحيا باستمرار أن يجب الكمية مثميا مثل الطالبالجودة .ف ضمانوفق معايير 

ى ـعم رتكزت تراتيجيةـإسن خالل اعتماد ـويتم ذلك م ة التعميميةضمان تجويد العمميبيدف الجودة بشكل مستمر 

 وفق معايير ضمان الجودة واالعتماد الفعمي األداءم الذاتي المستمر لمطابقة ـوالتقوي الجودة وضمان االستمرار

 .المختمفة واقساميا المعتمدة في الجامعة وكمياتيا
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 قسم المحاصٌل الحقلٌة

 نبذه تعرٌفٌه عن القسم 

 

ضــمن تشــكيمو االقســام العمميــو فــي الكميــو  4991فــي عــام  المحاصــيل الحقميــةتأســس قســم 
مــــن اجــــل تاىيــــل كــــوادر اكثــــر قــــدره عمــــى تحمــــل ميــــام النيضــــو الزراعيــــو فــــي القطــــر فــــي 

 .المحاصيل الحقميةاختصاصات زراعيو دقيقو كان في مقدمتيا تاىيل مختصين في 

انتــاج فــي محــاور اساســيو ىــي  اصــيل الحقميــةالمحوينصــب االىتمــام العممــي لخريجــي قســم 
المنيــاج الدراســي فــي القســم بشــقيو  ة.اذ تــم برمجــ المحاصــيل الحقميــة واالســتراتيجيةوتربيــة 

النظـــــــري والعممـــــــي لتغطيـــــــو المفـــــــاىيم االكاديميـــــــو والتطبيقيـــــــو النـــــــواع المعرفـــــــو فـــــــي ىـــــــذه 
 .الزراعيةول الدارة الحقاالختصاصات . ومن ىنا جاء التركيز عمى تاىيل الخريج 

 اهداف القسم 

عمميـة وعمميـة تسـيم  يج كـوادر مؤىمـةييدف القسم من خالل برنامجو التدريسي الى تخـر    
كـذلك يقــوم القسـم بتنظــيم عـدد مــن الــدورات  .فــي العــراق  انتــاج المحاصـيلفـي تطــوير واقـع 

وائـــر العمميـــو ضـــمن برنـــامج التعمـــيم المســـتمر لخريجـــي كميـــات الزراعـــو مـــن العـــاممين فـــي د
 الدولو او القطاع الخاص.

 نشاطات القسم 

   إقامة  دورات تدرٌبٌة -1

 المشاركه فً المؤتمرات العلمٌه خارج وداخل القسم  -2
 العمل على تفعٌل الدور اإلنتاجً لحقول الكلٌة -3
   رصٌنة مٌه فً مجالت علمٌه عالمٌه ومحلٌةنشر البحوث العل -4
 اجراء بحوث علمٌه تطبٌقٌة -5
 داد الدولًالمشاركة فً معرض بغ -6
 اعداد كوادر فعالة فً خدمة القطاع الزراعً -7
 رفد مؤسسات الدولة بالكفاءات العلمٌة لخدمة المجتمع العراقً -8
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 :الموسم الثقافً الذي ٌتضمن المواضٌع التالٌة

د.يؤٌذ أ.و. /انًٍبِ نشي يحبصٍم انًُبغك انجبفت ٔشبّ انجبفت دحصب-1

 اعًبعٍم ْبدي

2- Chanesing gene expression asresponse to abiotic stress/ .د.يحًذ و

 عٍذاٌحًذاٌ 

دٔس انفٍتبيٍُبث فً تطٌٕش يحبصٍم انعهف فً انعشاق نهُٕٓض ببنثشٔة -3

 د.َٓبد يحًذ عبٕدا.و.انحٍٕاٍَت/ 

انتأثٍشاث انحٌٍٕت نبعط انٓشيَٕبث انُببتٍت عهى انخهٍت فً ظشٔف االجٓبد  -4

 د.يصفى سٌبض يحًذو.انًبئً / 

5- GMO Role in the contamination of biota genome  د.إٌة عبٍذ يحًذ / 

دٔس حبيط انغبنغهٍك فً انصفبث انفغهجٍت ٔاالَتبجٍت نبعط  -6

 د.بشٍش حًذ عبذهللاأ.انًحبصٍم انحفهٍت/ 

7-Boron and calcium roles in plant  gens expression plant response to cold 

stress ض تحغٍٍ فبظم/ و.د.فبئ 

كفبءة بعط يعبدالث تحهٍم انتذاخم انٕساثً انبٍئً/ و.د.عًش حبصو  -8

 اعًبعٍم

 انُببتبث انطبٍت بٍٍ انتٕجّ انعبنًً ٔبٍٍ تطٌٕش ٔتٕعٍع انشلعت انجغشافٍت -9

 نضساعتٓب فً انعشاق / و.د.اعبيت حغٍٍ يٓذي

ٌب / تأثٍش انشذ انًهحً غهى انصفبث انًظٓشٌت نًحصٕل فٕل انصٕ -11

 و.د.اعًبعٍم احًذ عشحبٌ

 انطشق انحذٌثت فً يكبفحت االدغبل/ و.د.ٌبط ايٍٍ يحًذ-11

ٔعاللتٓب ببنتمٍُبث االحٍبئٍت / و.د. صٌبد عبذانجببس تشبٍت انُببث  -12

 عبذانحًٍذ

تطٌٕش صساعت انفغتك ببنعشاق ببعتخذاو انًحفضاث انحٌٍٕت / و.د.عُبٌ   -13

 عبذهللا عببط

 بث انكًٍت ٔانُٕعٍت / ا.د.حًذي جبعى حًبدئساثت انصف -14

 فً القسممنفذة  تخصصٌة اخر ندوة علمٌة
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تطٌٕش صساعت انًخبنٍػ انعهفٍت فً انعشاق ببعتخذاو انًكُُت انضساعٍت /  -15

 ا.و.د.يحًٕد عببط عبذ

تأثٍش يذة انخضٌ صحجى انحبت ٔانصُف فً ًَٕ ٔاَتبجٍت َٕٔعٍت انزسة -16

 انصفشاء / و.و. احًذ جٍبد عهً

عهى انًحبصٍم انحفهٍت ثالثٍت ٔسببعٍت انكبسبٌٕ  تأثٍش دسجت انحشاسة ٔانعٕء-17

 / و.د.عبذانصًذ ْبشى َعًبٌ

 دٔس انبٕسٌٔ فً اَتبجٍتيحبصٍم انبمٕل/ و.د.عبدل ْبٌظ عبذ انغفٕس -18

 االداسة انًُٕرجٍت نهًحبصٍم انحمهٍت / ا.و.د.َٕفم عذَبٌ صبشي -19

 ف يحًٕداالدغبل ٔتأثٍشْب عهى اَتبجٍت انًحبصٍم/ ا.د.عبذانهطٍ -21

 

 :ات عامةـ: معموم1  

 انضساػخ: خـــى انكهٛــاع -

                 –انًذخم انششقٙ نهًذُٚخ  -يشكض انًحبفظخ -انشيبد٘:  خـــغ انكهٛـيٕق -

 يدبٔس إػذادٚخ انضساػخ انًُٓٛخ.

 انشيبد٘  33ص ة  ذ٘ :ـٕاٌ انجشٚـانؼُ -

 agri_coll@uoanbar.edu.iqالنكتشَٔٙ : انؼُٕاٌ ا -

 1/2/1991 : انكهٛخ أعٛظتتبسٚخ  -

 يحًذ ػٕٚذ غذٚش انؼجٛذ٘ د.أ. ذ انكهٛخ :ـعى ػًٛا -

 دكتٕساِ: ٙـم انؼهًـانًؤْ -

 أعتبر  : خ انؼهًٛخـذسخان -

 :األكاديمي: معمومات عن البرنامج 2 

 1114ػذد انطهجخ :                               انضساػخ خ :ـــانكهٛ -

 012ػذد انطهجخ :          نًحبصٛم انحقهٛخ    اانقغى انؼهًٙ : -

 يحبصٛم حقهٛخ: ثكبنٕسٕٚط األكبدًٚٙ انجشَبيح  -

  أ.و.د. َٓبد يحًذ ػجٕد  : اعى انًششف ػهٗ انجشَبيح -
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 دكتٕساِ  : انؼهًٙ مانًؤْـ -

 : اعتبر يغبػذ انذسخخ انؼهًٛخ -

 13:  عُٕاد انخجشح -

 : حسب المراحل  األكاديميعدد الطمبة المسجمين في البرنامج : 3

 49 : ) انفصم األٔل ٔانثبَٙ(ٔنٗاأل -

 39 :)انفصم انثبنث ٔانشاثغ(  بَٛخـانث -

 21 : )انفصم انخبيظ ٔانغبدط( انثبنثخ -

 41 : ) انفصم انغبثغ ٔانثبيٍ( انشاثؼخ -

 : هيئة التدريس أعضاء: 4
 :هيئة التدريس عمى المالك أعضاء.أ           

 العدد الدرجة العممية
 1 أستاذ

 6 أستاذ مساعد
 41 درسم

 3 مدرس مساعد
 88 المجموع

                   

                                  : الكوادر المساندة .ب

 العدد المؤهل العممي الوظيفة
 3 بكالوريوس  المعيدون

 4 بكالوريوس مشرفو المختبرات
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  :لمقسم اإلداريالتنظيم :5

 : قسممجمس ال.1

 مــــــــــاالس ت
ل المؤه

 العممي
 المنصب الدرجة العممية

 
 سئٛظ انقغى اعتبر يغبػذ دكتٕساِ د.َٓبد يحًذ ػجٕد 1

 يقشس انقغى يذسط دكتٕساِ د.اعًبػٛم احًذ عشحبٌ 0

 تذسٚغٙ اعتبر دكتٕساِ د.حًذ٘ خبعى حًبد٘ 1

 تذسٚغٙ اعتبر دكتٕساِ د.ثشٛش حًذ ػجذهللا 2

 ٙتذسٚغ اعتبر دكتٕساِ د.ػجذانهطٛف يحًٕد 3

 تذسٚغٙ اعتبر يغبػذ دكتٕساِ د.يؤٚذ ْبد٘ اعًبػٛم 4

 تذسٚغٙ اعتبر يغبػذ دكتٕساِ د.يحًٕد ػجبط ػجذ 7

 تذسٚغٙ اعتبر يغبػذ دكتٕساِ د.إٚة ػجٛذ يحًذ 8

 تذسٚغٙ اعتبر يغبػذ دكتٕساِ د.ػًش اعًبػٛم يحغٍ 9

 تذسٚغٙ اعتبر يغبػذ دكتٕساِ د.احًذ سخت يحًذ 12

 تذسٚغٙ اعتبر يغبػذ  يبخغتٛش صجش٘ َٕفم ػذَبٌ 11

 تذسٚغٙ يذسط دكتٕساِ د.اعبيخ حغٍٛ يٓٛذ٘ 10

 تذسٚغٙ يذسط دكتٕساِ د.ػًش حبصو اثشاْٛى 11

 تذسٚغٙ يذسط دكتٕساِ د.ٚبط ايٍٛ يحًذ 12

 تذسٚغٙ يذسط دكتٕساِ د.يحًذ حًذاٌ ػٛذاٌ 13

 تذسٚغٙ يذسط دكتٕساِ د.فبئض تحغٍٛ فبظم 14

 تذسٚغٙ يذسط دكتٕساِ ػجذاندجبس ػجذانحًٛذد.صٚبد  17

 تذسٚغٙ يذسط دكتٕساِ د.عُبٌ ػجذهللا ػجبط 18

 تذسٚغٙ يذسط دكتٕساِ د.ػجذانصًذ ْبشى َؼًبٌ 19

 تذسٚغٙ يذسط دكتٕساِ د.ػبدل ْبٚظ ػجذانغفٕس 02

 تذسٚغٙ يذسط دكتٕساِ د.ٔنٛذ ػجذانغتبس 01

 ٙتذسٚغ يذسط دكتٕساِ د.ثششٖ شبكش خبعى 00

 تذسٚغٙ يذسط يبخغتٛش د.يصطفٗ سٚبض يحًذ 01

 تذسٚغٙ يذسط يبخغتٛش  ػالء ػجذانغُٙ  02

 تذسٚغٙ يذسط يبخغتٛش احًذ شٓبة 03

 تذسٚغٙ يذسط يبخغتٛش ػجذهللا يحًٕد 04

 تذسٚغٙ يذسط يغبػذ يبخغتٛش احًذ خٛبد ػجٙ 07

 تذسٚغٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش ْذٚم صجبس حًذ 08

 تذسٚغٙ يذسط يغبػذ يبخغتٛش  نت يالر غب 09

 يحبصٛم انحقهٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش عؼذ اثشاْٛى ٕٚعف 11

 يحبصٛم انحقهٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش اَظ اثشاْٛى حغٍ 10

 يحبصٛم انحقهٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش ػًبد يحًٕد ػهٙ 11
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 يحبصٛم انحقهٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش احًذ يشػٙ 12

 يحبصٛم انحقهٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش خهففبظم حغٍٛ ي 13

 يحبصٛم انحقهٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش ٚبعٍٛ ػجذ احًذ 14

 
  لقسما التخصصات العممية المتوفرة في :6

 التخصص الدقيق الدرجة العممية الشهادة االســــــــــم ت

 تشثٛخ َجبد اعتبر دكتٕساِ د.يحًذ ػٕٚذ غذٚش 1

 يحبصٛم ػهف اعتبر يغبػذ ساِدكتٕ د.َٓبد يحًذ ػجٕد 0

 اَتبج يحبصٛم يذسط دكتٕساِ د.اعًبػٛم احًذ عشحبٌ 1

 تشثٛخ ٔٔساثخ انُجبد اعتبر دكتٕساِ د.حًذ٘ خبعى حًبد٘ 2

 فغهدخ َجبد اعتبر دكتٕساِ د.ثشٛش حًذ ػجذهللا 3

 يكبفحخ ادغبل اعتبر دكتٕساِ د.ػجذانهطٛف يحًٕد 4

 اَتبج يحبصٛم اعتبر يغبػذ ِدكتٕسا د.يؤٚذ ْبد٘ اعًبػٛم 7

 ػهف ٔيشاػٙ اعتبر يغبػذ دكتٕساِ د.يحًٕد ػجبط ػجذ 8

 خضٚئٛخ َجبد ٔساثخ اعتبر يغبػذ دكتٕساِ د.إٚة ػجٛذ يحًذ 9

 تكٛف ٔثٛئخ َجبد اعتبر يغبػذ دكتٕساِ د.ػًش اعًبػٛم يحغٍ 12

 تكُٕنٕخٛب ثزٔس اعتبر يغبػذ دكتٕساِ د.احًذ سخت يحًذ 11

 يحبصٛم حقهٛخ اعتبر يغبػذ  يبخغتٛش فم ػذَبٌ صجشَٕ٘ 10

 َجبتبد غجٛخ يذسط دكتٕساِ د.اعبيخ حغٍٛ يٓٛذ٘ 11

 تشثٛخ يحبصٛم يذسط دكتٕساِ د.ػًش حبصو اثشاْٛى 12

 ادغبل يذسط دكتٕساِ د.ٚبط ايٍٛ يحًذ 13

 د خضٚئٛخٔساثخ َجب يذسط دكتٕساِ د.يحًذ حًذاٌ ػٛذاٌ 14

 ٔساثخ َجبد يذسط دكتٕساِ بظمد.فبئض تحغٍٛ ف 17

 تشثٛخ َجبد ٔتقُٛبد احٛبئٛخ يذسط دكتٕساِ د.صٚبد ػجذاندجبس ػجذانحًٛذ 18

 اَتبج يحبصٛم يذسط دكتٕساِ د.عُبٌ ػجذهللا ػجبط 19

 تكُٕنٕخٛب انٛبف يذسط دكتٕساِ د.ػجذانصًذ ْبشى َؼًبٌ 02

 اَتبج يحبصٛم يذسط دكتٕساِ د.ػبدل ْبٚظ ػجذانغفٕس 01

 اَتبج يحبصٛم يذسط دكتٕساِ د.ٔنٛذ ػجذانغتبس 00

 فغهدخ يحبصٛم يذسط دكتٕساِ د.ثششٖ شبكش خبعى 01

 فسهجة اجهبد يبئي وينضًبت نًى يذسط يبخغتٛش د.يصطفٗ سٚبض يحًذ 02

 يحبصٛم حقهٛخ يذسط يبخغتٛش  عؼٕدػالء ػجذانغُٙ  03

 يحبصٛم حقهٛخ يذسط يبخغتٛش ػجذهلل احًذ شٓبة 04

 يحبصٛم حقهٛخ يذسط يبخغتٛش صبنح ػجذهللا يحًٕد 07

 يحبصٛم حقهٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش هٙاحًذ خٛبد ػ 08

 يحبصٛم حقهٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش ْذٚم صجبس حًذ 09
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 يحبصٛم حقهٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش  يالر ػجذانًطهت حبيذ 12

 هٛخيحبصٛم انحق يذسط يغبػذ يبخغتٛش عؼذ اثشاْٛى ٕٚعف 11

 يحبصٛم انحقهٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش اَظ اثشاْٛى حغٍ 10

 يحبصٛم انحقهٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش ػًبد يحًٕد ػهٙ 11

 يحبصٛم انحقهٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش احًذ يشػٙ 12

 يحبصٛم انحقهٛخ يذسط يغبػذ يبخغتٛش فبظم حغٍٛ يخهف 13

 انحقهٛخ يحبصٛم يذسط يغبػذ يبخغتٛش ٚبعٍٛ ػجذ احًذ 14

 

 : والمتخرجين الموجودين حاليا العميا عدد طمبة الدراسات .7

لمطمبة  البرنامج األكاديمي ت
 عدد الطمبة دكتوراه ماجستير الموجودين في القسم

 16 84 81 المحاصيل الحقمية 4
 

البرنامج األكاديمي لمطمبة  ت
 عدد الطمبة دكتوراه ماجستير المتخرجين من القسم

 73 43 66 يل الحقميةالمحاص 4
 

 :المختبرات المتوفرة بالقسم . 8

عدد  اسم المختبر ت
 الفنيين

عدد الساعات 
 العممية

 48 4 مختبر الفسمجة 4
 48 4 مختبر تكنموجيا بذور 8
 48 4 مختبر انتاج محاصيل 3
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  الدعم التعميمية خدمات: 9

 المكتبة.1

                                                                                                    التجهيزات والكتب. أ

 ــدـــــــــــــــــــــــــالبـــن ت
 (  متر مربع 46  ):     المساحة 4
 مقعد (  1  )   : عدد المقاعد 8
 ( متر مربع 8) :المساحة المخصصة لمكتب والمجمدات 3
 رف (46   : ) األرففعدد  1
 ( عنوانا 616    )  :الكتب إجمالي 1
 (  دورية  166  )     الدوريات :  6
 ال )  ( –(   √(: نعم )لممراجع حاسباتي) توثيق الخدمات المعموماتية 7
 ( حاسوب 4: )  الحاسوب أجيزةعدد  8

             العاممون بالمكتبةب.

 العدد التخصص المؤهل ت
 4 عةزرا بكالوريوس 4

 



 

11 
 

 :القسم التجهيزات والوسائل التعميمية ب.2

 العدد اسم الجهاز ت
 41 جياز حاسوب لكل عضوي ىيئة تدريس عمى األقل 4
 41 ( طالب عمى األقل81جياز حاسوب لكل ) 8
 3 جياز عرض لكل قاعة تدريس مع شاشة عرض 3
 3 آلة تصوير أوراق لكل قسم 6
 3 إدارية وحدةو أجياز حاسوب مع طابعة لكل قسم  7

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          قاعة المحاضرات والتدريس .3

      قسم المحاصيل الحقمية : اسم المبنى / رقم المبنى       -

 المساحة اسم القاعة أو رقمها ت
 متر مربع

الحد األقصى  
 لعدد الطمبة

اعة المواد التي تدرس بالق
 عممية/إنسانية/أخرى

 عممية 16 448 8 4
 عممية 16 448 8 8
 عممية 16 448 8 3
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  486 336 6 المجموع
  هيئة التدريس أعضاءمكاتب .1 

 المحاصيل الحقميةقسم .:  اسم المبنى  

 المساحة رقم المكتب ت
 المستخدمين لممكتب )متر مربع( 

 تدريسي القسم 8م81 1 4
 لقسمتدريسي ا 8م81 8 8

 والسجالت الخاصة لمكمية الممفات :11

)ممفات المنتسبين والسجالت المالية والمخزنية وممفات لحفظ المعامالت قسم ال وسجالت ممفات .4
 (.،......الخبالقسمالخاصة 

 االستعمال أغراض /السجلالممفاسم  ت
 توثيق الكتب الواردة لمكمية سجل وارد 4

 صادرة من الكميةتوثيق الكتب ال سجل الصادر 8

 تضمين وحفظ الكتب الخاصة بالمنتسبين والتدريسيين ممفات المنتسبين 3

احصائية بالنفقات المصروفة حسب حاجة الكمية لكافة جوانب  السجالت الموازنة المالية 1
 الكمية والمحددة مركزياً 

 قة بالكميةاجازات، اوامر ادارية، الجوانب الفنية المتعم ممفات الشؤون االدارية 1

حفض االوامر الخاصة بالخطة البحثية والبعثات البحثية  الشؤون العممية والدراسات العميا 6
واليات التعاون واالوامر الخاصة بالدراسات اليميا )تسجيل 

 ومباشرة ةتاجيل وترقين قيد...الخ(
 متطمبات الجودة واالصائيات ممفات ضمان الجودة 7

 ت واالحصائياتتبويب البيانا طيطالتخ 8

  ممفات شؤون الطمبة .8
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 االستعمال أغراض اسم الممف ت
 تسجيل الكتب الصادرة والواردة ممف الصادر والوارد 4
 القسم احصئية بالطمبة المسجيمن في  تسجيل ومباشرة 8
 اوليات وممفات الطمبة الخريجين االرشيف 3
 دة الترشيحاوامر ترقين القيد والتنقالت واعا اوامر ادارية 1
 مفرزة طبية ، ىويات، تأييد استمرارية استمارات 1

    AnalysisSWOT  تحميل سوات. 44

 Strengths   نقاط القوة

 يٍ خالل يشبسكتّ ثبنؼذٚذ يٍ انُذٔاد ػهٗ يغتٕٖ انقطش  قغىٓب انعًؼخ أكبدًٚٛخ يتًٛضح حقق

 . ٔانًؤتًشاد انؼهًٛخ

 ٛش ثٛئخ تؼهًٛٛخ ٔثحثٛخ فبػهخ ٚتٕافش فّٛ ثُٛخ أعبعٛخ يٕقغ يتًٛض ٚغبػذ ػهٗ تٕف ًٚتهك انقغى

ْٔذفّ  كُٕنٕخٛخ تغبػذ ػهٗ تحقٛق سعبنتّٔحقٕل ثحثٛخ ٔإَتبخٛخ ٔيختجشاد ٔيغتهضيبد ت

 ثكفبءح ٔفبػهٛخ.

 ػبنٛخ انتذسٚت يتُٕػخ انتخصصبد ٔاعؼخ انخجشاد. فٙ انقغى ْئٛخ تذسٚظ تٕفش 

 ٙانجكبنٕسٕٚط ٔانذساعبد انؼهٛب. تُٕع ٔتؼذد تخصصبد ٔفشٔع انذساعخ ثًشحهت 

  ٔخٕد قُٕاد يتضاٚذح نهجحث انؼهًٙ تتًثم فٙ يدهخ انكهٛخ انذٔسٚخ ٔانًؤتًشاد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ

انتٙ تؼقذْب انكهٛخ ، فعالً ػٍ تذػٛى انجبحثٍٛ ٔأػعبء ْٛئخ انتذسٚظ فٙ حعٕس انًؤتًشاد 

 ٔانُذٔاد انؼهًٛخ انذاخهٛخ ٔانخبسخٛخ.

 عبء ْٛئخ انتذسٚظ ػهٗ خٕائض ػهًٛخيٍ أػ جؼطحصٕل ان . 

  يؼُٛخ ثقعبٚب انجحث انؼهًٙ ٔخذيخ انًدتًغ ٔقعبٚب  ثبنقغىتٕافش ٔحذاد راد غبثغ خبص

انًكتت االعتشبس٘ انضساػٙ ٔانتٙ يٍ انًغبػًخ فٙ اػًبل انتًُٛخ كبنًختجش ٔانحقٕل اإلَتبخٛخ ٔ

 يغ يٕاقغ اإلَتبج ٔانخذيبد ثبنًدتًغ يٕاسد يتدذدح نهكهٛخ يٍ خالل انتؼبٌٔٔتٕفٛش شأَٓب تؼظٛى 

. 
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 صت فٙ ٔٚٚٓذف إنٗ سفغ كفبءح أػعبء ْٛئخ انتذسٚظ  فٙ انقغى ٔخٕد َظبو نهتؼهٛى انًغتًش

خذيخ انًدتًغ ٔيؤعغبتّ يٍ خالل تٕفٛش يدًٕػخ يٍ انجشايح ٔانذٔساد انتذسٚجٛخ ٔانُذٔاد 

 هًٛٛخ.ثشكم يُتظى ٔعُٕ٘ ٔرنك نالستقبء ثًغتٕٖ خٕدح انؼًهٛخ انتؼ

  ٔخٕد َظبو دساعبد ػهٛب قبدس ػهٗ يُح دسخبد ػهًٛخ يتُٕػخ ظًٍ قٕاػذ ٔآنٛبد تتٕافق يغ

 انًؼبٚٛش انؼبنًٛخ .

 

 

 Weaknesses نقاط الضعف 

  نظرًا لعدم توافرىا  قسمبرامج التدريس بال فيضعف استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة

 د وتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدامياعداإلنقص و من ناحية  لضعف التمويل المالي

 .من ناحية أخرى 

 الستيعاب األعداد المتزايدة سنويًا من الطالب  والمبانياإلنشاءات  فيلمتوسع  الحاجة الممحة

 .  الممتحقين بيا

  يؤدى إلى الذياألمر وأعداد أعضاء ىيئة التدريس فى الكمية عدم التناسب بين أعداد الطالب 

 .البحثي لو نتاجعباء عمى عضو ىيئة التدريس مما يؤثر عمى الزيادة األ

  والمذكرات المتواضعة مما يؤدى إلى عدم تنمية ميارات  الجامعيعمى الكتاب  الكمياالعتماد

 .الذاتيالبحث وروح اإلبداع واالبتكار لدى الطالب ويضعف قدرة الطالب عمى التعمم 

 فيإطار الحركة المتسارعة  فيوعدم تحديثيا  ويالخاضعة لمقطاع جمود المقررات التدريسية 

 ق لمتكنولوجيا.و العموم الحديثة والتطور غير المسب مجال
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 الدراسية بشكل كاف لتمبية االحتياجات الحقيقية لسوق العمل وتزويد الخريجين  برامجعدم توجو ال

 بالميارات والمعارف الالزمة لتحقيق ميزة تنافسية ليم.

 لمبحث العممي   ماليالتخصيص قمة ال. 

  .قمة فرص التدريب الخارجي لألساتذة والكوادر المساعدة خاصة في أوربا وأمريكا 

                                       
                    الدراسات العليامناهج 

 احملاصيل احلقلية قسم)املاجستري(                           
  

 المادة القسم العلمً ت
عدد  عدد الساعات

 المجموع العملً النظري الوحدات
 1 3 1 0 تصًيى احصبء و   المحاصٌل الحقلٌة 1

 1 1 - 1 حهقبت دراسية المحاصٌل الحقلٌة 0

 1 1 - 1 طزق بحث المحاصٌل الحقلٌة 1

 1 5 1 0 كيًيبء حيىية ل الحقلٌةالمحاصٌ 2

 1 5 1 0 فسهجة نببت يتقدو المحاصٌل الحقلٌة 3

 1 1 - 1 حبسببت يتقدو المحاصٌل الحقلٌة 4

 1 5 1 0 انتبج يحبصيم يتقدو المحاصٌل الحقلٌة 7

 1 1 - 1 نغة انكهيشية المحاصٌل الحقلٌة 8

 1 5 1 0 تربٌة نبات متقدم المحاصٌل الحقلٌة 9

 1 5 1 0 وراثة نببت يتقدو محاصٌل الحقلٌةال 12

 1 5 1 0 يحبصيم عهف يتقدو المحاصٌل الحقلٌة 11

 1 5 1 0 تغذية نببت يتقدو المحاصٌل الحقلٌة 10

 1 5 1 0 تكنولوجٌا بذور متقدم المحاصٌل الحقلٌة 11

 1 5 1 0 وراثة جزٌئٌة متقدم المحاصٌل الحقلٌة 12

 1 3 1 0 ل صناعٌة متقدممحاصٌ المحاصٌل الحقلٌة 13

                       
 احملاصيل احلقلية قسم( الدكتوراه)

  

 المادة القسم العلمً ت
عدد  عدد الساعات

 المجموع العملً النظري الوحدات
 1 1 - 1 نغة انكهيشية المحاصٌل الحقلٌة 1
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 1 5 1 0 تصًيى وتحهيم تجبرة سراعية المحاصٌل الحقلٌة 0

 1 5 1 0 يحبصيم عهف يتقدو اصٌل الحقلٌةالمح 1

 1 5 1 0 فسهجة يحبصيم يتقدو المحاصٌل الحقلٌة 2

 1 1 - 1 حبسببت يتقدو المحاصٌل الحقلٌة 3

 1 5 1 0 طزائق تزبية نببت المحاصٌل الحقلٌة 4

 1 5 1 0 عهى االدغبل المحاصٌل الحقلٌة 7

 1 5 1 0 عهى تكنىنىجيب انبذور المحاصٌل الحقلٌة 8

 1 1 - 1 حلقات دراسٌة المحاصٌل الحقلٌة 9

 1 5 1 0 انتبج يحبصيم المحاصٌل الحقلٌة 12

 1 5 1 0 تغذية نببت يتقدو المحاصٌل الحقلٌة 11

 1 5 1 0 وراثة جشيئية يتقدو المحاصٌل الحقلٌة 10

 1 5 1 0 وراثة عشائر متقدم المحاصٌل الحقلٌة 11

 1 5 1 0 ًية يتقدووراثة ك المحاصٌل الحقلٌة 12

 1 5 1 0 تكيف يحبصيم يتقدو المحاصٌل الحقلٌة 13

 

 Department of field crop      مناهج قسم المحاصٌل الحقلٌة 

 المرحلة االولى

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 
 3.5 3 2 كٌمٌاء حٌوٌة 3.5 3 2 ء عضوٌةكٌمٌا

 3 - 3 مبادئ اقتصاد زراعً 3.5 3 2 نبات عام

 3.5 3 2 مبادئ محاصٌل حقلٌة 3.5 3 2 مساحة

 3.5 3 2 مبادئ علم تربة 3.5 3 2 رٌاضٌات

 3.5 3 2 مبادئ انتاج حٌوانً 2.5 3 1 رسم هندسً

 1 - 1 2ة تخصصٌة لغة انكلٌزٌ 1.5 3 ــ حقوق انسان والحرٌات العامة

 1.5 3 - تطبٌقات الحاسوب 1 ــ 1 1 لغة انكلٌزٌة تخصصٌة

 1.5 3 - تطبٌقات الحاسوب
    

 19.5 15 12 المجموع 19 18 10 المجموع
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 المرحلة الثانٌة

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 لًعم نظري

  
 عملً نظري

 
 3.5 3 2 ادارة مزارع 3.5 3 2 مبادئ علم البستنة

 3.5 3 2 محاصٌل زٌتٌة وسكرٌة 3.5 3 2 مكائن واالت زراعٌة

 3.5 3 2 مبادئ احصاء 2 - 2 مبادئ ارشاد زراعً

 3.5 3 2 بٌئة نبات 3.5 3 2 مبادئ صناعات غذائٌة

 3.5 3 2 مبادئ احٌاء مجهرٌة 3.5 3 2 خصوبة تربة واسمدة

 3.5 3 2 ري وبزل 3.5 3 2 تصنٌف نبات

 1 - 1 حرٌة ودٌمقراطٌة 1.5 3 - تطبٌقات فً الحاسوب

 2 - 2 لغة عربٌة 1 - 1 االنكلٌزٌةاللغة 

 1 - 1 لغة انكلٌزٌة    

 1.5 3 - تطبٌقات فً الحاسوب    

 26.5 21 16 المجموع 22 18 13 المجموع

        

 المرحلة الثالثة

 الفصل الربٌعً لفصل الخرٌفًا

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 
 3.5 3 2 محاصٌل الٌاف 3.5 3 2 وراثة

 3.5 3 2 محاصٌل حبوب 3.5 3 2 تصمٌم وتحلٌل التجارب

 3.5 3 2 محاصٌل بقول 3.5 3 2 مكننة محاصٌل حقلٌة

 3.5 3 2 امراض محاصٌل حقلٌة  3.5 3 2 حشرات محاصٌل

 3.5 3 2 تربٌة نحل 3.5 3 2 استصالح اراضً

 3.5 3 2 تكنلوجٌا بذور 3.5 3 2 محاصٌل علف

 1.5 3 ــ تطبٌقات فً الحاسوب    

 22.5 21 12 المجموع 21 18 12 المجموع
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 المرحلة الرابعة

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات لساعاتعدد ا المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 
  3 3 2 تربٌة نبات  3 3 2 نباتات عقاقٌر

  3 3 2 منضمات نمو  3 3 2 فسلجة نبات

  3 3 2 مكافحة ادغال  3 3 2 حٌاتٌة ادغال

 3 3 2 ادارة مراعً  3 3 2 ادارة محاصٌل حقلٌة

 3 3 2 د بٌئًاجها  3 3 2 استزراع اراضً

 1 ــ 1 حلقات دراسٌة 3 - 3 وراثة جزٌئٌة

  1 3 ــ مشروع بحث تخرج  1 3 ــ مشروع بحث تخرج

 17 18 11 المجموع 19 18 13 المجموع
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 -:  محطة ابحاث المحاصٌل الحقلٌة فً الكلٌة 

رج لطلب ة الدراس ات االولٌ ة تضم الكلٌة محطة بحثٌة لقسم المحاصٌل الحقلٌة القامة مشارٌع التخ      

 . وبحوث طلبة الدراسات العلٌا )الماجستٌر والدكتوراه( وكذلك لتنفٌذ بحوث تدرٌسًٌ القسم
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