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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 العالي 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 ـيدف ىـي

 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

 .تشكيميا ليذا الغرض

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 ضمان تجويد العممية التعميميةبيدف 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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 علم التربة والموارد المائٌةقسم 

 نبذه تعرٌفٌه عن القسم 

 

ضـمن تشـكيمو االقسـام العمميـو فـي  4994فـي عـام  عموم التربة والموارد المائيـةتأسس قسم 
كــوادر اكثـر قــدره عمـى تحمــل ميــام النيضـو الزراعيــو فـي القطــر فــي  الكميـو مــن اجـل تاىيــل

 والمـــوارد التربـــة عمـــوم اختصاصـــات زراعيـــو دقيقـــو كـــان فـــي مقـــدمتيا تاىيـــل مختصـــين فـــي
 .المائية

فــي محــاور اساســيو  المائيــة والمــوارد التربــة عمــومينصــب االىتمــام العممــي لخريجــي قســم    
دراســة فيزيــاء التربــة وطرائــق الــري الحــديث وانشــاء المبــازل ومعرفــة االجيــادات المائيــة  ىــي

لمنبـــات كـــذلك كيميـــاء التربـــة وحركـــة الكاتيونـــات وااليونـــات وعمميـــات االمتـــزاز عمييـــا ، كمـــا 
تدرس خصوبة التربة وحركة العناصر الغذائية وامتصاصـيا مـن قبـل النبـات كـذلك عمميـات 

وانشاء الخرائط الطوبوغرافية وادارة الترب لمحقول الزراعية في القطر مسح وتصنيف الترب 
.اذ تــم  كمــا يــتم دراســة احيــاء التربــة المجيريــة ودورىــا فــي تحســين صــفات التربــة الحيويــة 

المنيـــاج الدراســـي فـــي القســـم بشـــقيو النظـــري والعممـــي لتغطيـــو المفـــاىيم االكاديميـــو  ةبرمجـــ
ه االختصاصـــات . ومـــن ىنـــا جـــاء التركيـــز عمـــى تاىيـــل والتطبيقيـــو النـــواع المعرفـــو فـــي ىـــذ

 . الزراعية وتحقيق اعمى مستويات االنتاج كميًا ونوعياً الدارة الحقول الخريج 

 اهداف القسم 

عمميـة وعمميـة تسـيم ييدف القسم مـن خـالل برنامجـو التدريسـي الـى تخـرج كـوادر مؤىمـو    
كـذلك يقـوم القسـم  .فـي العـراق  لزراعيـةوتأىيـل االراضـي والحقـول افي تطوير واقـع اإلنتـاج 

بتنظيم عدد من الدورات العمميو ضمن برنامج التعميم المستمر لخريجي كميـات الزراعـو مـن 
 العاممين في دوائر الدولو او القطاع الخاص.

 نشاطات القسم 
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 اقامه  دورات تدرٌبٌه  -1
 المشاركه فً المؤتمرات العلمٌه خارج وداخل القسم  -2
 تفعٌل الدور اإلنتاجً لحقول الكلٌةالعمل على  -3
 نشر البحوث العلمٌه فً مجالت علمٌه عالمٌه ومحلٌه  -4
 اجراء بحوث علمٌه تطبٌقٌة -5
 

 

 :ات عامةـ: معموم1  

 اىضساػخ: خـــٌ اىنيٞــاع -

                 –اىَذخو اىششقٜ ىيَذْٝخ  -ٍشمض اىَضبفظخ -اىشٍبدٛ:  خـــغ اىنيٞـٍ٘ق -

 اىضساػخ اىَْٖٞخ.ٍزبٗس إػذادٝخ 

 اىشٍبدٛ  55ص ة  ذٛ :ـ٘اُ اىجشٝـاىؼْ -

 agri_coll@uoanbar.edu.iqالىنتشّٜٗ : اىؼْ٘اُ ا -

 1/4/1991 : اىنيٞخ تأعٞظتبسٝخ  -

 ٍضَذ ػ٘ٝذ غذٝش اىؼجٞذٛ د.أ. ذ اىنيٞخ :ـعٌ ػَٞا -

 دمت٘سآ: ٜـو اىؼيَـاىَؤٕ -

 أعتبر  : خ اىؼيَٞخـذسراى -

 : األكاديمي: معمومات عن البرنامج 2 

 1116ػذد اىطيجخ :                                  اىضساػخ خ :ـــاىنيٞ -

 414 ػذد اىطيجخ :     ػيً٘ اىتشثخ ٗاىَ٘اسد اىَبئٞخاىقغٌ اىؼيَٜ : -

 ػيً٘ اىتشثخ ٗاىَ٘اسد اىَبئٞخ: ثنبى٘سٝ٘ط  األمبدَٜٝ ىجشّبٍذ ا -

  ٕشبًثغبً اىذِٝ اىخطٞت د.   : اعٌ اىَششف ػيٚ اىجشّبٍذ -

 دمت٘سآ  : اىؼيَٜ واىَؤٕـ -

 : اعتبر ٍغبػذ اىذسرخ اىؼيَٞخ -

 45:  عْ٘اد اىخجشح -

 : حسب المراحل  األكاديميعدد الطمبة المسجمين في البرنامج : 3
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 66 : ) اىفصو األٗه ٗاىخبّٜ(األٗىٚ -

 55 :)اىفصو اىخبىج ٗاىشاثغ(  بّٞخـاىخ -

 54 : )اىفصو اىخبٍظ ٗاىغبدط( اىخبىخخ -

 45 : اىفصو اىغبثغ ٗاىخبٍِ()  اىشاثؼخ -

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

 العدد الدرجة العممية
 6 أستاذ

 43 أستاذ مساعد
 41 مدرس

 2 مدرس مساعد
 34 المجموع

                   

                                  : الكوادر المساندة .ب

 العدد المؤهل العممي الوظيفة
 2 بكالوريوس  المعيدون

 4 بكالوريوس مشرفو المختبرات
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  :لمقسم اإلداريالتنظيم :5

 : قسممجمس ال.1

 مــــــــــاالس ت
المؤهل 
 العممي

 المنصب الدرجة العممية
 

 سئٞظ اىقغٌ اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ بسام الذين الخطيب هشام. د 1

 ٍقشس اىقغٌ ٍغبػذ اعتبر دمت٘سآ ػيٜ ػجذ اىٖبدٛد.  4

 تذسٝغٜ اعتبر دمت٘سآ ػصبً خعٞش اىضذٝخٜد. 1

 تذسٝغٜ اعتبر دمت٘سآ ػيٜ صغِٞ اثشإٌٞد. 4

 تذسٝغٜ اعتبر دمت٘سآ ػجذ اىٕ٘بة اخعٞش اىؼجٞذد. 5

 تذسٝغٜ اعتبر  دمت٘سآ ف٘صٛ ٍضغِ ػيٜد.  6

 تذسٝغٜ اعتبر  دمت٘سآ ٝبط خعٞش اىضذٝخٜد. 7

 تذسٝغٜ اعتبر  دمت٘سآ امشً ػجذ اىيطٞف صغِ د.   8

 تذسٝغٜ اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ ٍخْٚ خيٞو اثشإٌٞد.   9

 تذسٝغٜ اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ د. ٍضَ٘د ٕ٘ٝذٛ ٍْبرذ 16

 تذسٝغٜ اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ د.صالس ٍششذ فشصبُ 11

 تذسٝغٜ ٍغبػذ اعتبر دمت٘سآ د. ػج٘د ٍضَذ ٕضٌٝ 14

 تذسٝغٜ اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ رَبه صبىش صَ٘دد.  11

 تذسٝغٜ اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ فشصبُ ٍضَذ ربعٌد.  14

 تذسٝغٜ اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ د. ٗاحت شنشٛ شبمش 15

 تذسٝغٜ ٍغبػذ اعتبر دمت٘سآ  صغِ ٍضَ٘د شنش. د 16

 تذسٝغٜ اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ ٍضَذ ػجذاىَْؼٌ صغِد.  17

 تذسٝغٜ اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ ثغبً سٍعبُ عشٕٞذ د. 18

 تذسٝغٜ ٍغبػذ اعتبر دمت٘سآ د. ٗقبص ٍضَ٘د ػجذ اىيطٞف 19

 تذسٝغٜ اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ ػيٜ ػجبط مبظٌد.  46

 تذسٝغٜ ٍغبػذ اعتبر دمت٘سآ ٍضَذ ػجذ عيً٘ د. 41

 تذسٝغٜ ٍذسط دمت٘سآ د. صمٜ ػي٘اُ صغِ 44

 تذسٝغٜ ٍذسط دمت٘سآ د. اصَذ ٍشصٗك ٍضَذ 41

 تذسٝغٜ ٍذسط دمت٘سآ د. عؼذ ػْبد صشف٘ػ 44

 تذسٝغٞخ ٍذسط دمت٘سآ د.صِْٞ ششت٘س ششقٜ 45

 تذسٝغٜ ٍذسط  دمت٘سآ د. صزٝفخ ربعٌ ٍضَذ 46

 تذسٝغٜ ٍذسط دمت٘سآ د. ثبعٌ ٍضَذ مشٌٝ 47

 تذسٝغٜ ٍذسط دمت٘سآ د. اصَذ سٝبض ػجذ اىيطٞف  48

 تذسٝغٜ ٍذسط  دمت٘سآ د. خيٞو رَٞو فشصبُ 29

 تذسٝغٜ ٍذسط دمت٘سآ ٍصطفٚ صجضٜ ػجذاىزجبسد.  16

 تذسٝغٜ ٍذسط ٍبرغتٞش ّ٘سٛ صَذ اسصٝل 11

 ختذسٝغٞ ٍذسط ٍغبػذ ٍبرغتٞش ٍٞظ غٔ ٝؼق٘ة 14

 ختذسٝغٞ ٍذسط ٍغبػذ ٍبرغتٞش ٍشٗح ٝبط خعٞش 11
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  لقسما في التخصصات العممية المتوفرة :6

 التخصص الدقيق الدرجة العممية الشهادة مــــــــــاالس ت

 سٛ -فٞضٝبء اىتشثخ  اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ بسام الذين الخطيب هشام. د 1

 فطشٝبد -اصٞبء اىتشثخ  ٍغبػذ اعتبر دمت٘سآ ػيٜ ػجذ اىٖبدٛد.  4

 ّظٌ سٛ -فٞضٝبء اىتشثخ اعتبر دمت٘سآ ػصبً خعٞش اىضذٝخٜد. 1

 اداسح تشٝخ اعتبر دمت٘سآ ػيٜ صغِٞ اثشإٌٞد. 4

 سٛ صقيٜ –فٞضٝبء اىتشثخ  اعتبر دمت٘سآ ػجذ اىٕ٘بة اخعٞش اىؼجٞذد. 5

 خص٘ثخ اىتشثخ اعتبر  دمت٘سآ ف٘صٛ ٍضغِ ػيٜد.  6

 مَٞٞبء اىتشثخ اعتبر  دمت٘سآ ٝبط خعٞش اىضذٝخٜد. 7

 ٍؼبدُ -مَٞٞبء اىتشثخ  اعتبر  دمت٘سآ امشً ػجذ اىيطٞف صغِ د.   8

 مسح وتصنٌف التربة اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ ٍخْٚ خيٞو اثشإٌٞد.   9
 تغذٌة -خصوبة تربة  اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ د. ٍضَ٘د ٕ٘ٝذٛ ٍْبرذ 16

 مسح وتصنٌف تربة اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ د.صالس ٍششذ فشصبُ 11
 تربةفٌزٌاء  ٍغبػذ اعتبر دمت٘سآ د. ػج٘د ٍضَذ ٕضٌٝ 14

 احٌاء التربة اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ رَبه صبىش صَ٘دد.  11
 صٌانة تربة اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ فشصبُ ٍضَذ ربعٌد.  14
 ري نظم -التربة فٌزٌاء اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ د. ٗاحت شنشٛ شبمش 15
 ري نظم -التربة فٌزٌاء ٍغبػذ اعتبر دمت٘سآ  صغِ ٍضَ٘د شنش. د 16
 ادارة تربة اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ ػجذاىَْؼٌ صغٍِضَذ د.  17
 خصوبة تربة اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ ثغبً سٍعبُ عشٕٞذ د. 18
 خصوبة وتسمٌد تربة ٍغبػذ اعتبر دمت٘سآ د. ٗقبص ٍضَ٘د ػجذ اىيطٞف 19
 احٌاء التربة اعتبر ٍغبػذ دمت٘سآ ػيٜ ػجبط مبظٌد.  46
 خصوبة تربة ٍغبػذ اعتبر دمت٘سآ ٍضَذ ػجذ عيً٘ د. 41
 مسح وتصنٌف تربة ٍذسط دمت٘سآ د. صمٜ ػي٘اُ صغِ 44
 تي٘ث -مَٞٞبء تشثخ  ٍذسط دمت٘سآ د. اصَذ ٍشصٗك ٍضَذ 41

 اىتشثخ فٞضٝبء ٍذسط دمت٘سآ د. عؼذ ػْبد صشف٘ػ 44

 خص٘ثخ تشثخ ٍذسط دمت٘سآ د.صِْٞ ششت٘س ششقٜ 45

  التربة فٌزٌاء ٍذسط  دمت٘سآ د. صزٝفخ ربعٌ ٍضَذ 46
 احٌاء تربة تلوث ٍذسط دمت٘سآ د. ثبعٌ ٍضَذ مشٌٝ 47
 كٌمٌاء تربة ٍذسط دمت٘سآ د. اصَذ سٝبض ػجذ اىيطٞف  48
 خصوٌة تربة ٍذسط  دمت٘سآ د. خيٞو رَٞو فشصبُ 49

 فٌزٌاء تربة ٍذسط دمت٘سآ ٍصطفٚ صجضٜ ػجذاىزجبسد.  16

 كٌمٌاء تربة  ٍذسط ٍبرغتٞش ّ٘سٛ صَذ اسصٝل 11

 ادارة تربة ٍذسط ٍغبػذ ٍبرغتٞش ٍٞظ غٔ ٝؼق٘ة 14

 ري -هندسة  ٍذسط ٍغبػذ ٍبرغتٞش ٍشٗح ٝبط خعٞش 11
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 : والمتخرجين الموجودين حاليا العميا عدد طمبة الدراسات .

لمطمبة  البرنامج األكاديمي ت
 عدد الطمبة دكتوراه ماجستير الموجودين في القسم

 37 42 25 والموارد المائيةالتربة  4
 

لمطمبة  البرنامج األكاديمي ت
 عدد الطمبة دكتوراه ماجستير المتخرجين من القسم

 86 28 58 التربة والموارد المائية 4
 

 

 :المختبرات المتوفرة بالقسم . 8

عدد  اسم المختبر ت
 الفنيين

عدد الساعات 
 العممية

 42 4 فيزياء التربةمختبر  4
 42 4 كيمياء التربةمختبر  4
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  الدعم التعميمية خدمات: 9

 المكتبة.1

                                                                                                    التجهيزات والكتب. أ

 ــدـــــــــــــــــــــــــالبـــن ت
 (  متر مربع 46  ):     المساحة 4
 مقعد (  4  )   : عدد المقاعد 2
 ( متر مربع 8) :المساحة المخصصة لمكتب والمجمدات 3
 رف (46   : ) األرففعدد  4
 ( عنوانا 651    )  :الكتب إجمالي 5
 (  دورية  411  )     الدوريات :  6
 ال )  ( –(   √(: نعم )لممراجع حاسباتي) توثيق الخدمات المعموماتية 7
 ( حاسوب 4: )  الحاسوب أجيزةعدد  8

             العاممون بالمكتبةب.

 العدد التخصص المؤهل ت
 4 زراعة بكالوريوس 4

 

 

 :القسم التجهيزات والوسائل التعميمية ب.2

 العدد اسم الجهاز ت
 43 جياز حاسوب لكل عضوي ىيئة تدريس عمى األقل 4
 8 ( طالب عمى األقل25جياز حاسوب لكل ) 2
 2 جياز عرض لكل قاعة تدريس مع شاشة عرض 3
 4 آلة تصوير أوراق لكل قسم 6
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 2 إدارية وحدة أوجياز حاسوب مع طابعة لكل قسم  7
 

  
                                                          قاعة المحاضرات والتدريس .3

      والموارد المائيةالتربة قسم : اسم المبنى / رقم المبنى       -

 المساحة اسم القاعة أو رقمها ت
 متر مربع

  الحد األقصى
 الطمبة لعدد

المواد التي تدرس بالقاعة 
 عممية/إنسانية/أخرى

 عممية 41 442 4 4
 عممية 41 442 2 2
 عممية 41 442 3 3

  421 336 4 المجموع
  هيئة التدريس أعضاءمكاتب .4 

 التربة والموارد المائيةقسم .:  اسم المبنى  

 

 المساحة رقم المكتب ت
 المستخدمين لممكتب )متر مربع( 

 تدريسي القسم 2م24 4 4
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 تدريسي القسم 2م24 2 2
 

 والسجالت الخاصة لمكمية الممفات :11

)ممفات المنتسبين والسجالت المالية والمخزنية وممفات لحفظ قسم ال وسجالت ممفات .4
 (.،......الخبالقسمالمعامالت الخاصة 

 االستعمال أغراض /السجلالممفاسم  ت
 توثيق الكتب الواردة لمكمية سجل وارد 4
 توثيق الكتب الصادرة من الكمية سجل الصادر 2
تضمين وحفظ الكتب الخاصة بالمنتسبين  ممفات المنتسبين 3

 والتدريسيين
حسب حاجة الكمية احصائية بالنفقات المصروفة  السجالت الموازنة المالية 4

 لكافة جوانب الكمية والمحددة مركزياً 
اجازات، اوامر ادارية، الجوانب الفنية المتعمقة  ممفات الشؤون االدارية 5

 بالكمية
الشؤون العممية والدراسات  6

 العميا
حفض االوامر الخاصة بالخطة البحثية والبعثات 

البحثية واليات التعاون واالوامر الخاصة بالدراسات 
 اليميا )تسجيل ومباشرة ةتاجيل وترقين قيد...الخ(

 متطمبات الجودة واالصائيات ممفات ضمان الجودة 7
 تبويب البيانات واالحصائيات التحطيط 8
  ممفات شؤون الطمبة .2

 االستعمال أغراض الممفاسم  ت
 تسجيل الكتب الصادرة والواردة ممف الصادر والوارد 4
 القسم احصئية بالطمبة المسجيمن في  تسجيل ومباشرة 2
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 اوليات وممفات الطمبة الخريجين االرشيف 3
 اوامر ترقين القيد والتنقالت واعادة الترشيح اوامر ادارية 4

    AnalysisSWOT  تحميل سوات. 44

 Strengths   نقاط القوة

 خاله ٍشبسمتٔ ثبىؼذٝذ ٍِ اىْذٗاد ػيٚ ٍغت٘ٙ اىقطش  قغٌٖب اىعَؼخ أمبدَٝٞخ ٍتَٞضح صقق ٍِ

 . ٗاىَؤتَشاد اىؼيَٞخ

 ٌٍ٘قغ ٍتَٞض ٝغبػذ ػيٚ ت٘فٞش ثٞئخ تؼيَٞٞخ ٗثضخٞخ فبػيخ ٝت٘افش فٞٔ ثْٞخ أعبعٞخ  َٝتيل اىقغ

ٕٗذفٔ  نْ٘ى٘رٞخ تغبػذ ػيٚ تضقٞق سعبىتٔٗصق٘ه ثضخٞخ ٗإّتبرٞخ ٍٗختجشاد ٍٗغتيضٍبد ت

 ثنفبءح ٗفبػيٞخ.

 ػبىٞخ اىتذسٝت ٍتْ٘ػخ اىتخصصبد ٗاعؼخ اىخجشاد. فٜ اىقغٌ ٕئٞخ تذسٝظ ت٘فش 

 صبد ٗفشٗع اىذساعخ ثَشصيتٜ اىجنبى٘سٝ٘ط ٗاىذساعبد اىؼيٞب.تْ٘ع ٗتؼذد تخص 

  ٗر٘د قْ٘اد ٍتضاٝذح ىيجضج اىؼيَٜ تتَخو فٜ ٍزيخ اىنيٞخ اىذٗسٝخ ٗاىَؤتَشاد ٗاىْذٗاد اىؼيَٞخ

اىتٜ تؼقذٕب اىنيٞخ ، فعالً ػِ تذػٌٞ اىجبصخِٞ ٗأػعبء ٕٞئخ اىتذسٝظ فٜ صع٘س اىَؤتَشاد 

 ىخبسرٞخ.ٗاىْذٗاد اىؼيَٞخ اىذاخيٞخ ٗا

 أػعبء ٕٞئخ اىتذسٝظ ػيٚ ر٘ائض ػيَٞخ جؼطصص٘ه اى ٍِ . 

  ٍؼْٞخ ثقعبٝب اىجضج اىؼيَٜ ٗخذٍخ اىَزتَغ ٗقعبٝب  ثبىقغٌت٘افش ٗصذاد راد غبثغ خبص

اىَنتت االعتشبسٛ اىضساػٜ ٗاىتٜ ٍِ َخ فٜ اػَبه ٕاىَغباىتَْٞخ مبىَختجش ٗاىضق٘ه اإلّتبرٞخ ٗ

 ٍتزذدح ىينيٞخ ٍِ خاله اىتؼبُٗ ٍغ ٍ٘اقغ اإلّتبد ٗاىخذٍبد ثبىَزتَغٍ٘اسد ٗت٘فٞش شأّٖب تؼظٌٞ 

. 

 صت فٜ ٖٗٝٝذف إىٚ سفغ مفبءح أػعبء ٕٞئخ اىتذسٝظ  فٜ اىقغٌ ٗر٘د ّظبً ىيتؼيٌٞ اىَغتَش

خذٍخ اىَزتَغ ٍٗؤعغبتٔ ٍِ خاله ت٘فٞش ٍزَ٘ػخ ٍِ اىجشاٍذ ٗاىذٗساد اىتذسٝجٞخ ٗاىْذٗاد 

 تقبء ثَغت٘ٙ ر٘دح اىؼَيٞخ اىتؼيَٞٞخ.ثشنو ٍْتظٌ ٗعْ٘ٛ ٗرىل ىالس

  ٗر٘د ّظبً دساعبد ػيٞب قبدس ػيٚ ٍْش دسربد ػيَٞخ ٍتْ٘ػخ ظَِ ق٘اػذ ٗآىٞبد تت٘افق ٍغ

 اىَؼبٝٞش اىؼبىَٞخ .
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 Weaknesses نقاط الضعف 

  نظرًا لعدم توافرىا  قسمبرامج التدريس بال فيضعف استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة

 عداد وتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدامياإلنقص و من ناحية لضعف التمويل المالى 

 .من ناحية أخرى 

 الستيعاب األعداد المتزايدة سنويًا من الطالب  والمبانياإلنشاءات  فيلمتوسع  الحاجة الممحة

 .  الممتحقين بيا

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

 .البحثي لو نتاجزيادة األعباء عمى عضو ىيئة التدريس مما يؤثر عمى ال

  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  والخاضعة لمقطاعي جمود المقررات التدريسية 

 ق لمتكنولوجيا.و العموم الحديثة والتطور غير المسب مجال

 الدراسية بشكل كاف لتمبية االحتياجات الحقيقية لسوق العمل وتزويد الخريجين  برامجعدم توجو ال

 بالميارات والمعارف الالزمة لتحقيق ميزة تنافسية ليم.

 مالي لمبحث العممي  التخصيص قمة ال. 

 رجي لألساتذة والكوادر المساعدة خاصة في أوربا وأمريكا. قمة فرص التدريب الخا 

                                       
 



 

14 
 

                                 
 مناهج الدراسات العليا     

 رتبة واملوارد املائيةال قسم)املاجستري(                           
  

 المادة القسم العلمً ت
عدد  عدد الساعات

 المجموع العملً النظري الوحدات

 1 5 1 4 كيمياء تربة متقدم التربة والموارد المائٌة 1

 1 5 1 4 فيزياء تربة متقدم التربة والموارد المائٌة 4

 1 5 1 4 مسح وتصنيف التربة والموارد المائٌة 1

 - 2 6 4 طرق بحث التربة والموارد المائٌة 4

  1      1 حمقات المائٌةالتربة والموارد  5

 1 1 - 1 لغة انكميزية التربة والموارد المائٌة 6

 1 5 1 4 درس اختياري التربة والموارد المائٌة 7

 1 4 - 4 رٌاضٌات التربة والموارد المائٌة 8

 4 5 1 4 حاسبات التربة والموارد المائٌة 9

          
 رتبة واملوارد املائيةال قسم( الدكتوراه)

  

 المادة القسم العلمً ت
عدد  عدد الساعات

 المجموع العملً النظري الوحدات

 1 5 1 4 فيزياء تربة متقدم التربة والموارد المائٌة 1

 1 5 1 4 أحياء مجهرية متقدم التربة والموارد المائٌة 4

 1 5 1 4 خصوبة تربة متقدم التربة والموارد المائٌة 1

 1 1 - 1 حمقات المائٌةالتربة والموارد  4

 1 1 - 1 لغة انكميزية التربة والموارد المائٌة 5

 1 5 1 4 تطبيقات حاسوب التربة والموارد المائٌة 6

 1 5 1 4 كيمياء تربة متقدم التربة والموارد المائٌة 7

 1 1 - 1 حمقات التربة والموارد المائٌة 8

 1 5 1 4 مسح وتصنيف التربة والموارد المائٌة 9

 1 5 1 4 درس اختياري التربة والموارد المائٌة 16

 1 5 1 4 درس اختياري التربة والموارد المائٌة 11
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       التربة والمواردالمائٌةمناهج قسم 
Department of Soil Science and 
Water Resources 

 المرحلة االولى

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 
 3.5 3 2 تحلٌلٌةكٌمٌاء  3.5 3 2 وٌةعضكٌمٌاء 

 3.5 3 2 مبادى جٌولوجً 3.5 3 2 انتاج حٌوانًمباديء 

 3.5 3 2 مبادئ انتاج فاكهة 3.5 3 2 فٌزٌاء عامة

 1.5 - 2 اقتصاد زراعًمباديء  3.5 3 2 مباديء محاصٌل حقلٌة

 1.5 ــ 2 2 رٌاضٌات 3.5 3 2 رسم هندسً

 1.5 3 ــ 1تطبٌقات فً الحاسوب  1.5 3 ــ 1تطبٌقات فً الحاسوب 

 1 ــ 1 1لغة انكلٌزٌة تخصصٌة 
لغة انكلٌزٌة تخصصٌة 

2 
 1 ــ 1

 3.5 3 2 مساحة مستوٌة 1 ــ 1 حقوق انسان والحرٌات العامة

     1.5 - 2 1رٌاضٌات

 19.5 15 13 المجموع 22.5 18 14 المجموع

        

 المرحلة الثانٌة

 الربٌعً الفصل الفصل الخرٌفً

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 
 وٌةكٌمٌاء حٌ

 3.5 3 2 مكائن واالت زراعٌة 3.5 3 2

 مباديء علم التربة
 3.5 3 2 تحلٌل تربة وماء ونبات 3.5 3 2

 مباديء احصاء
 3.5 3 2 تسوٌة وتعدٌل اراضً 3.5 3 2

 مباديء االحٌاء المجهرٌة
 3.5 3 2 فسلجة نبات 3.5 3 2

 بٌئة تربة وانواء جوٌة
 2 ــ 2 مباديء ارشاد زراعً 2 ــ 2

 انتاج خضر
 1 ــ 1 حرٌة ودٌمقراطٌة 3.5 3 2
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 2تطبٌقات فً الحاسوب 
 1.5 3 ــ 2تطبٌقات فً الحاسوب  1.5 3 -

 3.5 3 2 اسس وقاٌة نبات 1  2 لغة عربٌة

 
 

4لغة انكلٌزٌة     2 - 2 

 24 18 15 المجموع 21 18 14 المجموع

        

 المرحلة الثالثة

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 

 3 2 بةفٌزٌاء تر
3.5 

 3 2 تحسس نائً
3.5 

 3 2 المادة العضوٌة فً التربة
3.5 

 3 2 ملوحة تربة
3.5 

 3 2 خصوبة التربة
3.5 

 3 2 مورفولوجً تربة
3.5 

 3 2 ري
3.5 

 3 2 بزل
3.5 

 3.5 3 2 معادن تربة 3.5 3 2 كٌمٌاء تربة

 3.5 ــ 3 اقتصادٌات موارد طبٌعٌة 3.5 3 2 تلوث التربة والمٌاه

 1.5 3 ــ 3تطبٌقات فً الحاسوب  3.5 3 2 تصمٌم وتحلٌل التجارب

 22.5 21 12 المجموع 24.5 21 14 المجموع

        

 المرحلة الرابعة

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 

 3 2 وتصنٌف التربةمسح 
3.5 

 ادارة تربة
2 3 

3.5 

 2.5 ــ 2 تصحر 3.5 3 2 صٌانة التربة والمٌاه

 3.5 3 2 تغذٌة نبات 3.5 3 2 احٌاء التربة المجهرٌة

 3.5 3 2 تقانات اسمدة 3.5 3 2 عالقة التربة والماء والنبات

 3 2 هٌدرولوجً وموارد مائٌة
3.5 

 3 2 استصالح اراضً
3.5 

 3 2 انظمة ريتقانات 
3.5 

 ــ 1 حلقات دراسٌة
1 
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 3 ــ مشروع بحث تخرج
1.5 

 3 ــ مشروع بحث تخرج
1.5 

 21 12 المجموع
22.5 

 15 11 المجموع
18 

 


