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 مقـدمـة
 جاءت  التي واالعتماد الجودة ضمان وفق األكاديمية والمرافق لممباني التصميمية لممعايير ترجمة ىو ذاالنموذجـى

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

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

حيث ي الجامعة وكمياتيا وبرامجيا المختمفة.ـالمستمر لمعممية التعميمية فابقا، لضمان الجودة والتطوير ـإعدادىا س

منيا و  ،التعميمية والخدمات المساندة ليا  لألنشطةالكمية المخصصة اقسام ن تكون مرافق باذا النموذج ـيدف ىـي

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

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

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

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

 .الغرض

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

 ضمان تجتاز اختباراتان و  تثبت نجاحيا باستمرار أن يجب الكمية مثميا مثل الطالبف الجودة . ضمانمعايير 

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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 وقاٌة النباتقسم 

 

 نبذه تعرٌفٌه عن القسم 

مـن اجـل  ةفـي الكميـ ةضـمن تشـكيمو االقسـام العمميـ 2003وقاية النبات في عـامتأسس قسم 
فــي القطــر فــي اختصاصــات  ةالزراعيــ ةتاىيــل كــوادر اكثــر قــدره عمــى تحمــل ميــام النيضــ

 .وقاية النباتكان في مقدمتيا تاىيل مختصين في  ةزراعيو دقيق

قســم اافــات ىــي  ةفــي محــاور اساســي وقايــة النبــاتوينصــب االىتمــام العممــي لخريجــي قســم 
ـــات ومـــا يتعمـــق بيـــذه المحـــاور األساســـي مـــن فـــروع وجزئيـــات  ةالحشـــرية وقســـم امـــراض النب

 ةالنظــري والعممــي لتغطيــالقســم بشــقيو يــة شــاممة لمعمــوم المتعمقــة بمختمفــة تحقــق تغطيــة معرف
فـــي ىـــذه االختصاصـــات . ومـــن ىنـــا جـــاء  ةالنـــواع المعرفـــ ةوالتطبيقيـــ ةالمفـــاىيم االكاديميـــ

ـــل الخـــريج  ـــى تاىي ـــق بصـــحة النبـــات الدارة الحقـــول االنالتركيـــز عم ـــة عـــن كـــل مـــا يتعم تاجي
وســرعة التعامــل مــع الحــاالت الوبائيــة الميمــة التــي تــدخل عــن االمــراض  لمكشــف والســيطرة 

 .أدارة الحقول الزراعية بكل فروعيا في

 اهداف القسم 

م فـي عمميـة وعمميـة تسـيةج كـوادر مؤىميييدف القسم من خالل برنامجو التدريسـي الـى تخـر 
.كـذلك يقـوم القسـم بتنظـيم عـدد مـن الـدورات فـي العـراق  تطوير واقع حماية اإلنتاج الزراعي

الزراعـــو مـــن العـــاممين فـــي دوائـــر ضـــمن برنـــامج التعمـــيم المســـتمر لخريجـــي كميـــات  ةالعمميـــ
 او القطاع الخاص. ةالدول

 نشاطات القسم 

 ةدورات تدريبي  ةاقام -1
 خارج وداخل الكلية ةؤتمرات العلميفي الم ةالمشارك -2
 في مجال وقاية المزروعات العمل على تفعيل الدور اإلنتاجي لحقول الكلية -3
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 ةومحلي ةعالمي ةفي مجالت علمي ةنشر البحوث العلمي -4
 تطبيقية ةاجراء بحوث علمي -5
 المشاركة في المعارض التي تقام في الكلية أو الجامعة -6
 

 

 :ات عامةـ: معموم1

 انسراػخ: خـــى انكهٛــاض -

                 –انًذخم انشرلٙ نهًذُٚخ  -يركس انًحبفظخ -انريبد٘:  خـــغ انكهٛـيٕل -

 يدبٔر إػذادٚخ انسراػخ انًُٓٛخ.

 انريبد٘  55ص ة ذ٘ :ـٕاٌ انجرٚـانؼُ -

 agri_coll@uoanbar.edu.iqالنكترَٔٙ : انؼُٕاٌ ا -

 1993انكهٛخ: تأضٛصتبرٚخ  -

 يحًذ ػٕٚذ غذٚر انؼجٛذ٘ د.أ. ذ انكهٛخ :ـضى ػًٛا -

 دكتٕراِ: ٙـم انؼهًـانًؤْ -

 أضتبر :خ انؼهًٛخـذرخان -

 : األكاديمي: معمومات عن البرنامج 2

 ػذد انطهجخ : انسراػخ خ :ـــانكهٛ -

 178طهجخ:ػذد انٔلبٚخ انُجبد   انؼهًٙ :انمطى  -

 3002تبرٚخ تأضٛص انمطى: -

 ٔلبٚخ انُجبد: ثكبنٕرٕٚش األكبدًٚٙ انجرَبيح  -

 ضبنى حطٍ صبنحد.   : اضى انًشرف ػهٗ انجرَبيح -

 :دكتٕراِ  انؼهًٙ مانًؤْـ -

 : اضتبر يطبػذ انذرخخ انؼهًٛخ -

 20:  ضُٕاد انخجرح -
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 : حسب المراحل  األكاديميعدد الطمبة المسجمين في البرنامج : 3

 14 : ) انفصم األٔل ٔانثبَٙ(األٔنٗ -

 13  :)انفصم انثبنث ٔانراثغ( بَٛخـانث -

 53 :)انفصم انخبيص ٔانطبدش(انثبنثخ -

 12 : ) انفصم انطبثغ ٔانثبيٍ(انراثؼخ -

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

 العدد الدرجة العممية
 1 أستاذ

 4 أستاذ مساعد
 3 مدرس

 5 مدرس مساعد
 13 المجموع

 

 :الكوادر المساندة.ب

 العدد المؤهل العممي الوظيفة
 6 بكالوريوس  المعيدون

 بال بكالوريوس مشرفو المختبرات
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 :لمقسم اإلداريالتنظيم  :5

 : قسممجمس ال.1

 مــــــــــاالس ت
المؤهل 
 العممي

 المنصب الدرجة العممية
 

 رئٛص انمطى اضتبر يطبػذ دكتٕراِ سالن حسن صالح. د 4

 يمرر انمطى اضتبر يطبػذ دكتٕراِ خبنذ ْٔبة ػجبد٘د.  3

 تذرٚطٙ اضتبر دكتٕراِ أٚبد ػجذ انٕاحذ يحًذد.  2

 تذرٚطٙ يطبػذ اضتبر دكتٕراِ يحًذ ػجذهللا فرحبٌد. 1

 تذرٚطٙ يطبػذ اضتبر دكتٕراِ ًٕد يٓٛذ٘ صبنحد. ح 5

 تذرٚطٙ يذرش دكتٕراِ خبضى يحًٕد ػجذد. 6

 تذرٚطٙ يذرش دكتٕراِ خًٛص ػجٕد ػهٕٛ٘د. 7

 تذرٚطٙ يذرش دكتٕراِ د.رٚبة ػجذانٕاحذ فرحبٌ 8

 تذرٚطٙ يطبػذ يذرش يبخطتٛر رشٛذ يشرف رٚر 9

 تذرٚطٙ يطبػذ يذرش يبخطتٛر رَب رٚبض فبنح 40

 تذرٚطٙ يطبػذيذرش  يبخطتٛر ؤ٘ يطر ػٛبظن 44

 تذرٚطٙ يطبػذ يذرش يبخطتٛر ٔػذ حًٕد٘ ػٕاد 43

 تذرٚطٙ يطبػذ يذرش يبخطتٛر ْجّ ْبشى َٕٚص 42

 
 لقسمالتخصصات العممية المتوفرة فيا:6

 التخصص الدقيق الدرجة العممية الشهادة مــــــــــاالس ت
 سموم فطرية\أمراض نبات اضتبر يطبػذ دكتٕراِ ضبنى حطٍ صبنحد.  4

 مبيدات اضتبر يطبػذ دكتٕراِ خبنذ ْٔبة ػجبد٘د.  3

 أمراض نبات اضتبر دكتٕراِ أٚبد ػجذانٕاحذ يحًذد.  2

 أيراض َجبد          يطبػذ اضتبر دكتٕراِ يحًذ ػجذهللا فرحبٌد. 1

 دٚذاٌ ثؼجبَٛخ\أيراض َجبد يطبػذ اضتبر دكتٕراِ حًٕد يٓٛذ٘ صبنحد.  5

 فطريات\أمراض نبات يذرش دكتٕراِ .خبضى يحًٕد ػجذد 6

 حشرات يذرش دكتٕراِ خًٛص ػجٕد ػهٕٛ٘د. 7

 فطريات\أمراض نبات  يذرش دكتٕراِ د.رٚبة ػجذانٕاحذ فرحبٌ 8

 أمراض نبات يذرش يطبػذ يبخطتٛر رشٛذ يشرف رٚر 9
 حشرات يطبػذ يذرش يبخطتٛر رَب رٚبض فبنح 40
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 ديدان ثعبانية\نباتأمراض  يطبػذ يذرش يبخطتٛر نؤ٘ يطر ػٛبظ 44
 حشرات يطبػذ يذرش يبخطتٛر ٔػذ حًٕد٘ ػٕاد 43

 حشرات يطبػذ يذرش يبخطتٛر ْجّ ْبشى َٕٚص 42
 وقاية نبات  ثكهٕرٕٚش ٔنٛذ خبنذ يُطٙ 41
 وقاية نبات  ثكهٕرٕٚش يحًذ اضًبػٛم ػجذانرزاق 45
 وقاية نبات  ثكهٕرٕٚش ظرغبو درٚذ فرحبٌ 46
 وقاية نبات  ثكهٕرٕٚش يحًذ يبخذ خعر 47

 وقاية نبات  ثكهٕرٕٚش ضًر يحًٕد يٓٛذ٘ 48

 وقاية نبات  ثكهٕرٕٚش َٕر ػجذ انًدٛذ زكٙ 49

 :المختبرات المتوفرة بالقسم . 7

عدد  اسم المختبر ت
 الفنيين

عدد الساعات 
 العممية

 16 اليوجد االمراضمختبر  1
 16 اليوجد الحشراتمختبر  2
 12 بال مختبر المبيدات 3
 

 الدعم التعميمية خدمات: 8

 المكتبة.1

 التجهيزات والكتبأ.

 ــدـــــــــــــــــــــــــالبـــن ت
 (  متر مربع 8):     المساحة 1
 مقعد ( 2) : عدد المقاعد 2
 ( متر مربع 6) :المساحة المخصصة لمكتب والمجمدات 3
 رف (10: ) األرففعدد  4
 ( عنوانا 350)  :الكتب إجمالي 5
 (  دورية  200الدوريات : )    6
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 ( √ال ) –(  (: نعم )لممراجع حاسباتي) توثيق الخدمات المعموماتية 7
 ( حاسوب 0: )  الحاسوب أجيزةعدد  8

 العاممون بالمكتبةب.

 العدد التخصص المؤهل ت
 1 زراعة بكالوريوس 1

 

 :القسم التجهيزات والوسائل التعميمية ب.2

 العدد الجهازاسم  ت
 5 جياز حاسوب لكل عضوي ىيئة تدريس عمى األقل 1
 8 ( طالب عمى األقل25جياز حاسوب لكل ) 2
 1 جياز عرض لكل قاعة تدريس مع شاشة عرض 3
 1 آلة تصوير أوراق لكل قسم 6
 2 إدارية وحدةأو جياز حاسوب مع طابعة لكل قسم  7

 

 قاعة المحاضرات والتدريس.3

 وقاية النبات قسم:المبنى / رقم المبنىاسم        -

 المساحة اسم القاعة أو رقمها ت
 متر مربع

الحد األقصى 
 لعددالطمبة

المواد التي تدرس بالقاعة 
 عممية/إنسانية/أخرى

 عممية 40 112 1 1
 عممية 40 112 2 2
 عممية 40 112 3 3

  120 336 4 المجموع
 هيئة التدريس أعضاءمكاتب .4
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 وقاية النباتقسم .:  اسم المبنى

 المساحة رقم المكتب ت
 المستخدمين لممكتب )متر مربع( 

 تدريسي القسم 2م24 1 1
 تدريسي القسم 2م24 2 2

 

 قسمالسجالت الخاصة لماو  الممفات:9

)ممفات المنتسبين والسجالت لحفظ المعامالت الخاصة قسم ال وسجالت ممفات.1
 (.بالقسم

 االستعمال أغراض /السجلالممفاسم  ت
 لكميةمن اتوثيق الكتب الواردة  سجل وارد 1
 القسمتوثيق الكتب الصادرة من  سجل الصادر 2
تضمين وحفظ الكتب الخاصة بالمنتسبين  ممفات المنتسبين 3

 والتدريسيين
 ممفات الشؤون االدارية 4

 والعممية لمتدريسين
الجوانب  ترقيات،عالوات، اجازات، اوامر ادارية،

 الفنية المتعمقة بالكمية
ممفات الشؤون االدارية  5

 لممنتسبين غير التدريسين
 .......الخ النقل والترقيات والعالوات

 ممفات شؤون الطمبة.2

 االستعمال أغراض اسم الممف ت
 تسجيل الكتب الصادرة والواردة ممف الصادر والوارد 1
 القسم احصئية بالطمبة المسجيمن في  تسجيل ومباشرة 2
 اوليات وممفات الطمبة الخريجين االرشيف 3
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 والتأجيلاوامر ترقين القيد والتنقالت  اوامر ادارية 4

  AnalysisSWOTتحميل سوات. 01

 Strengthsنقاط القوة

 انُذٔاد يٍ خالل يشبركتّ ثبنؼذٚذ يٍ ػهٗ يطتٕٖ انمطر  مطىٓب انضًؼخ أكبدًٚٛخ يتًٛسح حمم

 . ٔانًؤتًراد انؼهًٛخ

 يٕلغ يتًٛس ٚطبػذ ػهٗ تٕفٛر ثٛئخ تؼهًٛٛخ ٔثحثٛخ فبػهخ ٚتٕافر فّٛ ثُٛخ أضبضٛخ  ًٚتهك انمطى

كُٕنٕخٛخ تطبػذ ػهٗ تحمٛك رضبنتْٕٓذفّ ٔحمٕل ثحثٛخ ٔإَتبخٛخ ٔيختجراد ٔيطتهسيبد ت

 ثكفبءح ٔفبػهٛخ.

 انتخصصبد ٔاضؼخ انخجراد.ػبنٛخ انتذرٚت يتُٕػخ  فٙ انمطى تٕفرْئٛخ تذرٚص 

 انجكبنٕرٕٚش.ختُٕع ٔتؼذد تخصصبد ٔفرٔع انذراضخ ثًرحه 

  ٔخٕد لُٕاد يتساٚذح نهجحث انؼهًٙ تتًثم فٙ يدهخ انكهٛخ انذٔرٚخ ٔانًؤتًراد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ

انتٙ تؼمذْب انكهٛخ ، فعالً ػٍ تذػٛى انجبحثٍٛ ٔأػعبء ْٛئخ انتذرٚص فٙ حعٕر انًؤتًراد 

 انؼهًٛخ انذاخهٛخ ٔانخبرخٛخ.ٔانُذٔاد 

 ٔكتت انشكردٕائس انيٍ أػعبء ْٛئخ انتذرٚص ػهٗ  جؼطحصٕل ان. 

  يؼُٛخ ثمعبٚب انجحث انؼهًٙ ٔخذيخ انًدتًغ ٔلعبٚب  ثبنمطىتٕافر ٔحذاد راد غبثغ خبص

انًكتت االضتشبر٘ انسراػٙ ٔانتٙ يٍ انًطبػًخ فٙ اػًبل انتًُٛخ كبنًختجر ٔانحمٕل اإلَتبخٛخ ٔ

يٕارد يتدذدح نهكهٛخ يٍ خالل انتؼبٌٔ يغ يٕالغ اإلَتبج ٔانخذيبد ٔتٕفٛر شأَٓب تؼظٛى 

 ثبنًدتًغ.

 صت فٙ ٔٚٚٓذف إنٗ رفغ كفبءح أػعبء ْٛئخ انتذرٚص  فٙ انمطى ٔخٕد َظبو نهتؼهٛى انًطتًر

ايح ٔانذٔراد انتذرٚجٛخ ٔانُذٔاد خذيخ انًدتًغ ٔيؤضطبتّ يٍ خالل تٕفٛر يدًٕػخ يٍ انجر

 ثشكم يُتظى ٔضُٕ٘ ٔرنك نالرتمبء ثًطتٕٖ خٕدح انؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ.

 

 Weaknessesنقاط الضعف 
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  نظرًا لعدم توافرىا  قسمبرامج التدريس بال فيضعف استخدام األساليب التكنولوجية الحديثة

 ىيئة التدريس عمى استخدامياعداد وتدريب أعضاء إلنقص و من ناحية لضعف التمويل المالى 

 .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 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 

 مجالفيإطار الحركة المتسارعة  فيوعدم تحديثيا  وضعة لمقطاعيالخا جمود المقررات التدريسية 

 ق لمتكنولوجيا.و العموم الحديثة والتطور غير المسب

 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. 

  .قمة فرص التدريب الخارجي لألساتذة والكوادر المساعدة خاصة في أوربا وأمريكا 
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 Department of Plant Protection وقاٌة النباتمناهج قسم 

 المرحلة االولى

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 
 3.5 3 2 عضوٌةال  كٌمٌاء  2 - 2 اعًاقتصاد زر

 3.5 3 2 2حشرات عامة  5 .3 3 2 حٌوان عام

 3.5 3 2 تربةمباديء  3.5 3 2 بستنة مباديء

 3.5 3 2 نبات عام 3.5 3 2 1حشرات عامة 

 3 ــ 3 رٌاضٌات 1.5 3 - 1تطبٌقات فً الحاسوب 

 1 2لغة انكلٌزٌة تخصصٌة 1 - 1 1لغة انكلٌزٌة تخصصٌة 
 

1 

 2تطبٌقات فً الحاسوب  1 ــ 1 حقوق انسان والحرٌات العامة
 

3 1.5 

 19.5 15 12 المجموع 16 12 10 المجموع

        

 المرحلة الثانٌة

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 
 3.5 3 2 تغذٌة نبات 3.5 3 2 أحصاء

 3.5 3 2 كٌمٌاء تحلٌلٌة 3.5 3 2 ن واآلتمكائ       

 3.5 3 2 مباديء محاصٌل 3.5 3 2 تصنٌف النبات      

 3.5 3 2 تصنٌف الحشرات 2 - 2 مباديء أرشاد زراعً  

 3.5 3 2 حشرات طبٌة وبٌطرٌة 3.5 3 2 فسلجة نبات

 1 ــ 1 ودٌمقراطٌةحرٌة  3.5 3 2 مباديء أنتاج

 1.5 3 ــ 2تطبٌقات فً الحاسوب  2 - 2 1اللغة العربٌة 

2اللغة العربٌة  2 - 2 1اللغة االنكلٌزٌة   2 - 2 
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2اللغة االنكلٌزٌة       1 - 1 

 23 15 14 المجموع 23.5 15 16 المجموع

        

 المرحلة الثالثة

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات الساعاتعدد  المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 
 3.5 3 2 2طرٌات ف 3.5 3 2 1طرٌات ف

 3.5 3 2 أمراض نبات 3.5 3 2 فسلجة حشرات

 3.5 3 2 تقانات حٌوٌة 3.5 3 2 وراثه

 3.5 3 2 دٌدان ثعبانٌة 3.5 3 2 علم البٌئة

 3.5 3 2 نحلتربٌة  3.5 3 2 كٌمٌاء حٌوٌة

 3.5 3 2 أدغال وطرق مكافحتها 3.5 3 2 تصمٌم وتحلٌل التجارب

 3.5 3 2 ربٌة وتحسٌن نباتت 1.5 3 - حاسوب

 24.5 21 14 المجموع 22.5 21 12 المجموع

        

 المرحلة الرابعة

 الفصل الربٌعً الفصل الخرٌفً

 الوحدات عدد الساعات المادة الوحدات عدد الساعات المادة

 
 عملً نظري

  
 عملً نظري

 
 3.5 3 2 حشرات محاصٌل 3.5 3 2 صٌلأمراض محا

 3.5 3 2 أمراض فاكهة 3.5 3 2 مقاومة حٌوٌة

 3.5 3 2 حشرات بساتٌن 3.5 3 2 آفات مخازن

 3.5 3 2 حلم زراعً 3.5 3 2 مبٌدات

 3.5 3 2 فاٌروسات 3.5 3 2 بٌئة حشرات

 2 ــ 2 أدارة متكاملة 3.5 3 2 أمراض خضر ومحمٌة

 1 - 1 حلقات دراسٌة    
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 1 1 ــ مشروع بحث تخرج 1 1 ــ مشروع بحث تخرج

 21.5 16 13 المجموع 22 11 12 المجموع
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