
            

 

 

                                  تقرير التقييم الذاتي لقسم 
                  الري والبزل تقنيات         

     2019 - 2020 

 

 

 

 

 

 اعداد
 م. د. وسام موشنه عبيد                                م.م رحمن شنان عبد

 

 

 

 

 

 

 

Icecream PDF Editor مادختساب هذه ةلومحملا تادنتسملل ةقيثو ريرحت مت .
.ةيئاملا ةمالعلا ةلازال فرتحم ىلا ةيقرتلا

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.53&t=9


 

 -: ٍقذٍخ
 ىٍنّ٘٘ا خشٌجٍٔ رإٍٔو ئىى اىقسٌ ،ٌٖٗذف 2002 رقٍْبد اىشي ٗاىجضه ػبً   قسٌ أسس       

اىؼَو فً ٍشبسٌغ اىشي ٗاىجضه ثنبفخ اّ٘اػٖب  ٍِ  ػيى اىقبثيٍخ ىٌٖ فٍٍِْ رٗي خجشح ػَيٍخ

اّظَخ اىشي اىَزْ٘ػخ ) اىشي اىسطحً ، اىشي ثبىشش ، اىشي ثبىزْقٍظ( ٗمزىل اّظَخ اىجضه 

ٕزا اىْ٘ع ٍِ اىَشبسٌغ  ػيى اىَشبسمخ اىفبػيخ  فً رْفٍز قبدسٌِ ّ٘ااىسطحٍخ ٗاىج٘فٍخ ٗىٍن٘

ٍبدح  99  اىذساسٍخ ىيَفشداد اىؼيٍَخ اىَ٘اد ػذد اُ ٗػيَب.ّٗظبً اىذساسخ صجبحً فً ٕزا اىقسٌ

 دساسٍخ.

 

 -:اىشؤٌب

 

 اىَزقذٍخ االقسبً ٍِٗاىشي ٗاىجضه  رقٍْبد ٍجبه فً ٗاىجحش اىزؼيٌٍ فً ٍزٍَضا اىقسٌ ٌنُ٘ اُ

 . اىؼشاق فً

 

 -:اىشسبىخ

 

 ٗاىَٕ٘٘ثٍِ اىَزف٘قٍِ ٗسػبٌخ ، ػبىٍخ ٍٍْٖخ ٗأخالقٍبد ٍٖبساد راد ْٕذسٍخ م٘ادس رخشٌج

 ئثذاػٍخ ثح٘س ٗئػذاد،  اىحذٌضخ اىؼيٍَخ اىزط٘ساد أخش ٍ٘امجخ ػيى ٗاىؼَو طبقبرٌٖ ٗاسزضَبس

 اىَؼشفخ اقزصبد ثْبء فً رسٌٖ

 

 -:األٕذاف

 

 اى٘اقغ رشخٍص دساسبد ػِ رَخضذ اىزً اىقضبٌب رؼنس سئٍسخ، إٔذاف رسؼخ رحذٌذ رٌ

 :  ًٕ األٕذاف ٕٗزٓ ٗاىَقبسّبد

 مبفخ فً ىيؼَو ٗاألمبدٌٍَخ اىؼيٍَخ اىْبحٍخ ٍِ ٍزٍَضٌِ رقٍٍِْ ئػذاد.  9

 ٗغٍشٕب…  اىضساػٍخ ٗأّظَخ اىشي اىَجبالد

 ٗحو ىزشخٍص ٗرإٍٔيٌٖ اىَطي٘ثخ ٗاىَٖبساد ثبىَؼيٍ٘بد اىخشٌجٍِ ئصشاء.  2

 .  رقٍْبد أّظَخ اىشي ٗاىجضه ٍجبه فً اىَخزيفخ اىَؼضالد

 اىقسٌ ٗئٍنبٍّبد ىَ٘اسد األٍضو االسزضَبس.  3

 .  ىيقسٌ اىجٍذح اىنفبءاد ٗجزة، ٗاىفٍْخ ٗاإلداسٌخ اىزذسٌسٍخ اىَالمبد رطٌ٘ش. 4

 ٌَنِ جذٌذح ٍؼشفخ ٌزضَِ اىزي اىشصٍِ ٗاىزطجٍقً اىؼيًَ اىجحش رقذٌٌ.  5

 .  ٗاىذٗىٍخ اىَحيٍخ اىس٘ق فً ر٘ظٍفٖب

 .  اىَزقذً ٗاألمبدًٌَ اىؼيًَ اىجحش فً اىخشٌجٍِ ئششاك.  6

 . ٗاألمبدٌٍَخ اىؼيٍَخ ىيَسزجذاد طجقب ىيقسٌ اىذساسٍخ اىخطظ رحذٌش.  7
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 .  ٗاىٍَْٖخ ٗاىجٍئٍخ ٗاىضقبفٍخ األخالقٍخ االػزجبساد ٍشاػبح.  8

 ٗاىزطٌ٘ش اىزذسٌت ٍجبه فً اىذٗىخ ٍإسسبد دػٌ.  9

 

 -:اى٘ظٍفً اىز٘صٍف

 

 اىقسٌ ٌإٕو . اىشي ٗاىجضه قٍْبدر فً اىذثيً٘ شٖبدح اىقسٌ ٌَْح اىقسٌ ٌَْحٖب اىزً اىشٖبدح

  -: ٌيً ٗمَب رخصصٔ ٍجبه فً ىيؼَو اىخشٌج

 .  رْفٍز ٍْظٍ٘بد اىشي اىشئٍسٍخ )اىشي اىسطحً، اىشي ثبىشش، اىشي ثبىزْقٍظ(.  9

 . ىيجضه رشَو اىجضه اىسطحً ٗاىجضه اىج٘فً رْفٍز ػذح طشق.  2

 . ئجشاء ػَيٍبد اىَسح اىٍَذاًّ ىَْظٍ٘بد اىشي اىَزْ٘ػخ .  3

 .  رْفٍز اإلػَبه اإلّشبئٍخ اىَشرجطخ ثَْظٍ٘بد اىشي ٗاىجضه.  4

 ئجشاء ػَيٍبد اىصٍبّخ اىَزْ٘ػخ ىَْظٍ٘بد اىشي ٗاىجضه..  5
 

 -: اىَبىً ٗاىذػٌ اىَ٘اسد

 

 ٍشمضٌخ شجٔ فً ىيجبٍؼخ اىذٗىخ ٍ٘اصّخ ػيى ٌؼزَذ ىيجبٍؼبد اىَبىً اىزخصٍص اُ اىَبىً اىذػٌ

 فً اىَسبئٍخ اىذساسخ ٗمزاىل اىَ٘اصي طيجخ اسزقجبه خاله ٍِ اىَبىً اىذػٌ ػيى اىحص٘ه ٌَنِ

 .اىقسٌ

 

 -:البناء هٌكلٌة

 
 4 الدراسٌة القاعات عدد
 واالجهزة المختبرات عدد

 

 المجموع مستهلك عاطل صالح للعمل المختبر

 22 0 0 22 مختبر الحاسبات

 5 0 5 0 مختبر الموائع

 
 

 والفنٌٌن التدرسٌٌن للقسم العلمٌة الهٌكلٌة
 تقنٌات الري والبزل قسم

 

التخصص  التخصص العام الشهادة االسم الثالثً المرتبة العلمٌة ت
 الدقٌق

Icecream PDF Editor مادختساب هذه ةلومحملا تادنتسملل ةقيثو ريرحت مت .
.ةيئاملا ةمالعلا ةلازال فرتحم ىلا ةيقرتلا

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.53&t=9


 التربة علوم دكتوراه محمد سعٌد حران استاذ مساعد 1
 المائٌة والموارد

 التربة احٌاء
 المجهرٌة

 انتاج قوالب مٌكانٌك دكتوراه علً هاشم محمد مدرس 2

 نظرٌة عمارة معماري دكتوراه كامل ٌاسر حسٌن مدرس 3

 تربٌة اسماك ثروة حٌوانٌة ماجستٌر رحمن شنان عبد مدرس مساعد 4

      

 
 اىزذسسٍٍِ ٍؼيٍ٘بد

 

 العدد اللقب العلمً ت

 1 استاذ مساعد 1

 2 مدرس 2

 1 مدرس مساعد 3

 
 

 للتدرٌسٌٌن سوات تحلٌل

 
 الداخلٌة العوامل

 
 القوة

 
 للطالب األساتذة نسبة- 1

 الخارجٌة البحوث جٌدة
 لألساتذة المنشورة

 جٌدة
 والندوات المؤتمرات وجود 2-

 والدافع
 التدرٌسٌٌن مهارات لتطوٌر

 
 
 

 
 الضعف
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 العالمٌة بالمستوعبات المفهرسة المحلٌة المجالت قلة
 مساعد ومدرس مدرس للقب الحاملٌن األساتذة نسبة ارتفاع

 العلمٌة الترقٌة على بالحصول االهتمام
 عندها والتوقف

 
 الخارجٌة العوامل

 
 الفرص

 
 واالكادٌمً العلمً التطوٌر لغرض للجمٌع مفتوح والتعلم التعلٌم باب

 لألساتذة
 المحافظة اعمار عملٌة فً األساتذة تعشٌق

 
 المخاطر

 
 لالساتذة ضعٌف الشهري الدخل

 
 -:الطلبة تقدم مراقبة

 
 الجودة لجنة وتقوم والفصلٌة والشهرٌة الٌومٌة االمتحانات طرٌق عن الطلبة تقدم مراقبة تتم

 التربوي االشراف مسؤولً مع المتابعة الى باالضافة مادة كل تدرٌسً مع ذلك بمتابعة
 .الطلبة تقدم عدم اسباب لمعرفة

 
 -:التدرٌس هٌئة أعضاء

 
 العام خالل الصباحٌة الدراسة طالب وعدد ومؤهالتهم التدرٌس هٌئة اعضاء ٌبٌن الجدول

 الدراسً
2012 – 2020 

 
 
 
 

 ( طالب 13 الصباحٌة الدراسة( ) 4/ )  التدرٌس هٌئة أعضاء عدد)( الجدول

 المجموع عدد اعضاء هٌئة التدرٌس 
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 العلمًاللقب  الشهادة 

استاذ  استاذ ماجستٌر دكتوراة 
 مساعد

مدرس  مدرس
 مساعد

 3 1 0 1 2 1 4 

النسبة 
المئوٌة 
 /طالب

       

 
 

 -:اعتمادها القسم على ٌجب التً المقاٌٌس أهم

 
 . الطالب انتقاء فً الجوده عالٌه معاٌٌر القسم ٌعتمد -1
 .المقرره للخطه وفقا االولٌه الدراسات فً الطالب اعداد قبول على القسم ٌحرص -2
 .  للخطه وفقا العلٌا الدراسات فً الطالب اعداد قبول على القسم ٌحرص  -3
 .والذهنٌه العلمٌه استعدادهم من للتاكد الطالب اختبارات القسم ٌعتمد  -4
 البرنامج وطبٌعة ٌتالئم بما تخصصً برنامج فً المقبولٌن الطالب اعداد القسم ٌحدد  -5

 .المتوفره واالمكانات       

 . الطالب على السلوكٌه الجزاءات تعلٌمات القسم ٌطبق -6
 . االلً الحاسوب فً ودرجاتهم بالطلبه الخاصه المعلومات تخزٌن ٌتم  -7

 
 

 -:التخرج متطلبات

 
 الري والبزل تقنٌات قسم فً البكالورٌوس درجة على للحصول مؤهال الطالب لٌصبح

 : التالٌة المتطلبات ٌلبً ان الطالب على ٌجب المعهد فً
 الوزارة- 1
 الجامعة- 2
 معهدال- 3
 القسم- 4

 التخرج اتجاهات
 الخرٌجٌن الطلبة تبٌن الجداول

 
 ( 2020 - 2012) للعام التخرج اتجاهات ٌبٌن الجدول

الطلبة الخرٌجٌن درجة دبلوم  مجموع الطلبة السنة
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 فنً

(2012 - 2020 ) 21 21 

 
 

 للطالب سوات تحلٌل
 الداخلٌة العوامل

 القوة
 القسم داخل التربوي االرشاد لجنة وجود
 الخرٌجٌن تاهٌل على تعمل والتً والجامعة الكلٌة فً والتوضٌف التاهٌل وحدة وجود
 مهاراتهم تعزٌز خالل من العمل لحقل

 
 الضعف

 الدراسة فً المتعثرٌن الطالب لرعاٌة برامج وجود عدم
 الخارجٌة العوامل

 
 الفرص
 لهم المقدم الطالبً بالدعم الطالب رضى نسبة ارتفاع

 المخاطر
 الطالبً للدعم معتمد نظام وجود عدم

 -:الدراسٌة والمقررات الدراسٌة المناهج

 
 عامة نظرة -

المعهد و الجامعة متطلبات تحقق الري والبزل تقنٌات قسم فً تدرٌسها ٌتم التً المناهج
 الري والبزل. تقنٌات قسم فً الدبلوم الفنً شهادة على للحصول

 
 -:الدراسٌة والمقررات المناهج:  القسم -

 
 وكما المراحل لكافة الري والبزل تقنٌات قسمل الدراسٌة المناهج
 بالجداول موضح

 
 
 

 انضُح انذساصٍح االٔنى
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 اصى انًادج خ
 ػذد انضاػاخ

 انًالحظاخ َٕع انًادج انٕحذاخ
 و ع ٌ

 تذسس تانهغح اإلَكهٍزٌح تخصصٍح 8 4 2 2 يٍكاٍَك يٕائغ 1

  تخصصٍح 8 4 2 2 انشييثادئ  2

 تذسس تانهغح االَكهٍزٌح تخصصٍح 6 3 - 3 يٍكاٍَك ُْذصً 3

  يضاػذج 6 3 - 3 انشٌاضٍاخ 4

5 
أصاصٍاخ انحاصٕب 

(1ٔ2) 
  يضاػذج 2 2 2 0

  تخصٍصٍح 10 5 3 2 انًضاحح 6

  تخصصٍح 2 3 3 - انشصى انُٓذصً 7

  ػايح 3 4 4 - انؼًم انًؼايم ٔٔسشح 8

 فصهً ػايح 2 2 - 2 حقٕق ٔدًٌقشاطٍح 9

 فصهً ػايح 2 2 - 2 (1اإلَكهٍزٌح )انهغح  10

   49 32 16 16 انًجًٕع 

 

 انضُح انذساصٍح انثاٍَح

 

 اصى انًادج خ
 ػذد انضاػاخ

 انًالحظاخ َٕع انًادج انٕحذاخ
 و ع ٌ

  تخصصٍح 8 4 2 2 ػهى انًٍاِ 1

 تذسس تانهغح اإلَكهٍزٌح تخصصٍح 8 4 3 1 انشييُشآخ  2

 تذسس تانهغح اإلَكهٍزٌح تخصصٍح 10 5 3 2 انثزل 3

  تخصصٍح 8 4 3 1 تقٍُاخ انشي 4

  تخصصٍح 6 3 2 1 يٍكاٍَك انتشتح 5

  تخصصٍح 8 4 3 1 انًٕاد إَشائٍح ٔانًضح كًً 6

  تخصصٍح 1 2 2 - انًششٔع 7

  يضاػذج 2 2 2 0 (3ٔ4)أصاصٍاخ انحاصٕب  8

 فصهً ػايح 2 2 - 2 (2انهغح اإلَكهٍزٌح ) 9

   53 30 20 10 انًجًٕع 

 انقضى فً انذساصٍح ٔانًقشساخ نهًُاْج SWOT صٕاخ تحهٍم

 

 

 

 انضؼف

 

 تقهٍذٌح انتذسٌش طشق -1

 .انحذٌثح نالصانٍة ٔاالفتقاس  -2

 .انشغثح ػهى ال انًؼذل ٌتثغ انطانة اختٍاس -3
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 انقٕج

 

 ًْٔ انجُٕتٍح انتقٍُح نهجايؼح انتاتؼح انًؼاْذ احذ ٔكَّٕ نهًؼٓذ انتقًُ انطٌٕم انتاسٌخ  -1

 . انؼشاق فً انًًٓح انتخصصاخ راخ

 انذاخهٍح انؼٕايم انًؼهٕياخ تكُٕنٕجٍا فً انٓائم انتطٕس -2

 

 انًخاطش

 

 انًُافضح االْهٍح انكهٍاخ ٔجٕد -1

  انًْٕٕتٍٍ انخشٌجٍٍ ػذد قهح -2

  نهخشٌجٍٍ انؼًم فشص قهح -3

 انًجأسج ٔانذٔل نهثهذ يضتقشج انغٍش انظشٔف -4

 

 انفشص

 

  انتذسٌش فً حذٌثح ٔصائم ادخال -1

 انخاسجٍح انؼٕايم انخاسجٍح انخثشاخ يٍ االصتفادج -2

 

 

 انتٕصٍاخ

 

 فً انؼهًً انتكُٕنٕجً انتطٕس نًٕاكثح انحذٌثح ٔاألصانٍة انٕصائم اصتخذاو االػتثاس تُظش ٌؤخز اٌ -1

 ٔانتؼهٍى انتؼهى          

 ٔانًحهٍح انؼانًٍح انخاسجٍح انخثشاخ يٍ االصتفادج إيكاٍَح -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البحوث
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 2020 - 2012 لسنة العراق وخارج داخل المنشورة البحوث تفاصٌل التالً الجدول ٌوضح
 .الوظٌفً العنوان حسب

 
 

العنوان  المعهد والقسم
 الوظٌفً

المجالت 
 المحلٌة

المنشورة 
 خارج العراق

المشتركة  المنفردة
 المنشورة

المعهد التقنً 
الشطرة/قسم 
 الري والبزل

     استاذ 

 4 1 4  استاذ مساعد

   1  مدرس

مدرس 
 مساعد

1   1 

 5 1 5 1 المجموع

 
 
 

 تقنٌات الري والبزل لقسم 2020 - 2012 العام خالل المنشورة العلمٌة البحوث
 
 

مشترك او  اسم المجلة اسم البحث اسم الباحث
 منفرد

 نوع البحث

. محمد دأ.م. 
 سعٌد حران

Effect of fungal 
inoculation and 
different levels 
of chemical 
fertilization on 
wheat growth 
and 
production 
(Triticum 
aestivum L.) 

Eco.Env.&cons 26(2):2020 مشترك Scoops 

 Isolation 
Aspergillus Sp. 
Solubility Factor 
Determination 
and Efficacy in 
Dissolving 

Al-Noor International 
Conference for Science and 

Technology:2020 

 Scoops مشترك
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Insoluble 
Phosphate and 
Phosphatase 
Enzyme 
Production 

 STUDY OF THE 
EFFICACY OF 
BACTERIAL 
INOCULATE 
CARRIERS AND 
LEVELS OF 
MINERAL 
FERTILIZER ON 
GROWTH AND 
YIELD OF 
MILLET 
(PENNISETUM 
L.) 
 

2020 

Int.J. Agricult.Stat.Sci:2020 مشترك Scoops 

 The effect of 
humic acid and 
biofertilizer on 
nutrient 
readiness, 
growth and 
yield plant 
 

2020 

IJEPS:2020 منفرد Scoops 

م.د. كامل ٌاسر 
 حسٌن

The impact of 

urban 

planning on 

the 

sustainable 

development 

of 

archaeological 

sites studying 

 (Vol.745, No.1, p.012153).

2020 
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the role of 

culture in the 

urban 

planning of 

Nasiriyah city 

and the 

archaeological 

site of Ur 

 

Materials 

Science and 

Engineering 
م. م. رحمن 

 شنان عبد

Assessment the 
performance of AL- 

Nasiriya water 
purification plant 

,south of Iraq 

Techniques .Journal of AL-Nahrain 
Univ .Vol.20(2),June.2017,pp.114-

122 Ewaid,S.H&Abed,S.A.(2017)  
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 للبحوث تاسو تحلٌل

 
 الداخلٌة العوامل

 
 القوة

 
 للتدرٌسٌٌن السنوي التقٌٌم الٌة خالل من للنشر التدرٌسً المالك تحفٌز
 والمحلٌة العالمٌة المجالت فً البحوث نشر فً للمشاركة محفز تدرٌسً مالك القسم فً ٌتوفر
 منتظم بشكل السمنرات لتنظٌم التدرٌسً المالك تحفٌز
 مٌةلالعا المجالت فً البحوث من الجٌد النشر

 
 الضعف

 
 العلمً بالبحث التدرٌسً المالك تحفز التً واألدوات التحتٌة البنى توفر محدودٌة
 االجهزة فً للتحدٌث بحاجة القسم مختبرات

 والمختبرات القاعات تستوعب بناٌات وجود عدم

 
 الخارجٌة العوامل

 
 الفرص

 
 األداء وتقٌٌم الجودة معاٌٌر فً اكبر وزن العلمً البحث محور إعطاء

 المؤتمرات و العلمٌة المجالت خالل من العلمٌة البحوث نشر مصادر تعدد
 العلمً البحث مجال فً والجامعات والكلٌات االقسام مع التوئمة

 
 المخاطر

 
 للبحث المقدم المالً الدعم ضعف
 المعٌشً الوضع استقرار عدم بسبب للباحثٌن واالجتماعً النفسً الوضع ضعف

 
 

 رئيس القسم                                             العميد               
 د. وسام موشنه عبيد                     أ.د. موفق عبد العزيز الحسناوي     
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