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 :مقدمةلا -1
مننننطمق أنننةطالمحننن طلمستمنننحنطلمممنننسممطتة اننن طمأننناطلمثمأحننن طلمسثأحمحننن ط لم تننن طلمثأمننن ط

 خ نن طسقةحةحنن ططعمنط خدمن طلممتسمننكطن ن نطم لمنن طلمعحنن طط ثمنسطخ نن طمستمنحنطلم لننكطلمسق نمنن طمأ
لمسعحننحططلمننةلس طمأعمننططشننمأاطلمخ نن طتمحننكطمثنن ححمطط أحنن لمتنن دبط  مطشننث  حننسططمس  ثس نن طمنننط  ننسط

ط.لمس طس لت هطلمعمطط  حةح طلحت دطمأتأ سطم   لممث   اط

 :معايير التقييم الذاتي رفي عناصأهم نقاط عدم االستيفاء  1-1

 :الهيئة التدريسية: االول يارالمع 1-1-1

 .قعصطن طلغأبطلخسص ص اطلمعمط 
 مأاطس نحمطلممس أ  اطلم تثح طمأسدمحمحن.ط أح قعصطن طإم  قح طلم 
 مئ م طلمت مث طمقشمطلم ت  طغح بطلمدمطط لمسشتحكطمنط  س. 

 

 : مفردات المنهج:ثانيال يارالمع 1-1-2
 لم ثحمطمنطلممق لجطن طلمعمططسخسأفطمنط    طلال م ططن طلم أح اطلممق امبطن ط عح ط

 لمت مث .
 سطط لكطتمحكطلممق لجطمنط  سطت مث ط غدلدط مططحأخةط مايط عح طلم أح اط مططستد ط

 ن طلم ملم .لةهطلممق لجط ص مبطممسممبطمس ل بطلمس  مطلمت صسط ص مبطممسممبط
  لم أح طمدطط ت دطش  دلاطلالمسم دطلمد مح طمأ ملمجطلال  دحمح طن طلمت مث . 
 لممؤمم طلمسثأحمح ط نع طمثمأح طلمسغةح طط  لمسثأططنالطح تدطس  حمطالمسملسحتح اطلمسثأحطط

 .لمملتث طمنط  سطلم أ  طلمس طسم مدطن طسع حططسأكطلالمسملسحتح ط س  حمل 
 . الطح تدطقشمطمقس ت اطلمسثأططم سط مق مجطا  دحم 

ط

ط
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 :الطلبة: ثالثر الياالمع 1-1-3

 مس  ثننننن طننننننمصط تننننندبطسقاحمحننننن طممس  ثننننن طلمخنننننمحتحنطط لم أحننننن طت مثننننن الطس تننننندطمننننند طلم 
 س احة ط،ط لقش ءط  مدبط ح ق اطسسلمنطمس  ث طلمخمحتحن.

 سعنن ططمأنناطلتننملءطدملمنن اطمحدلقحنن طسث نناطط لم أحنن طالطس تنندط تنندبطسقاحمحنن طننن طلمت مثنن ط
 .مؤشملاطمنطنمصطلمثمسطلممتسمأ 

 :لبحث العلمي: ارابعر الياالمع 1-1-4

 . أ طلم ت  طلمع  أ طمأسم حةط لمس  حةطلمثمأ  
 م  طم  كطلمت مث ط  ممتالاطلمد مح طلمث ممح طلالم سم قح .مدطط 
 أ طلم ت  ط لممش محكطةلاطلم   كطلمسث  ق طمكط  تثحنطمنطت مث اط مؤمم اط 

 م ممح .ط
 .  أ طلمسخصحص اطلمم مح طمأ ت  

 :المختبرات والقاعات الدراسية: خامسر الياالمع 1-1-5

  ط.لمستسح طلم قاطلماطلمعمططت ت 
 مق  طلمم ت دط  دططلممخس مح طلألت  بطن طقعص. 
 طلمتحدطلممخس مطم لصة اطس نمطمدطGLPلم أح اطلغأبطن ط. 
 لممخس ملاط م  سبطلمدملمح طلمع م اطمنطلم  ن طلمثددطح تدطال . 

ط

ط

ط
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  ن:خطة التحسي -2

 الهيئة التدريسية: المعيار األول

 المسؤولية اجراءات التنفيذ األنشطة المطلوبة نقاط الضعف ت
 الفترة الزمنية

 الى من

1 

نقص في اغلب 

 .اختصاصات القسم
 

اهم تحديد 

االختصاصات 

المطلوبة في القسم 

من خالل تحديد 

 النقص فيها

وضع االلية 

الستحداث 

درجات وظيفة 

لقسم البستنة 

 وهندسة الحدائق

 عمادة الكلية

 رئاسة الجامعة

 الشؤون االدارية
 

2022 2024 

2 

في إمكانية نقص 

الكلية على توفير 

المتطلبات البحثية 

 .للتدريسين
 

  اجتماع
 اعضاء
 التدريس هيئة

 لمناقشة
 احتياجاتهم

 مناقشة مع
المقترحات 

إلنجاز  الخاصة

 البحوث التطبيقية
 

مخاطبة الجامعة 

 الدعم لتقديم
 هيئة لعضو
 في التدريس
 متطلبات أنجاز

 بحثه

  رئيس القسم

 عميد الكلية

رئيس مساعد 

الجامعة للشؤون 

 العلمية

قسم الدراسات 

 والتخطيط

2022 2024 

3 

غياب الدعم والتشجيع من 

قبل رئاسة الجامعة لنشر 

 البحوث.

تشجيع وشكر 

وتقدير لجهود 

التدريسيين اللذين 

ينشرون بحوثهم 

في دور النشر 

 العالمية

مخاطبة رئاسة 

الجامعة 

والمساعد 

العلمي على دعم 

وتشجيع 

 التدريسيين

  رئيس القسم

 عميد الكلية

مساعد رئيس 

الجامعة للشؤون 

 العلمية

قسم الدراسات 

 والتخطيط

2022 2024 

 مطلمث ق :طمةمدلاطلممق جح لممث

4 

الكثير من المناهج في القسم 

تختلف عن باقي االقسام في 

الكليات المناظرة في بقية 

 الجامعة.

 

تحديث وتوحيد 

جميع المواد 

ولجميع الدراسية 

المراحل مع 

الوحدات 

والسنوات 

 الدراسية

اجتماع لجنة 

عمداء كليات 

الزراعة لغرض 

توحيد المناهج 

في عموم كليات 

 الزراعة

 مجالس االقسام

 مجالس الكليات

لجنة عمداء كليات 

 الزراعة 

 وزارة التعليم العالي

2022 2024 

5 

تم وضع جميع المناهج من 

قبل جامعة بغداد ولم يأخذ 

برأي بقية الكليات ولم تحدث 

هذه المناهج بصورة مستمرة 

لتواكب التطور الحاصل 

بصورة مستمرة في 

 الزراعة.

 

 

تشكيل لجان من 

قبل جميع 

الجامعات لدراسة 

وتحديث جميع 

 المناهج الدراسية

تقديم الدراسات 

والمقترحات من 

قبل اللجان 

العلمية لتحديث 

 المناهج

 مجالس االقسام

 الكلياتمجالس 

لجنة عمداء كليات 

 الزراعة

 2024 2022 وزارة التعليم العالي
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6 

عدم وجود شهادات االعتماد 

الدولية للبرامج االكاديمية 

 في الجامعة والكلية.

 

وضع استراتيجية 

خاصة بالبرنامج 

األكاديمي في 

والعمل على  القسم

اكمال جميع 

متطلبات االعتماد 

 للقسمالبرامجي 

العمل على 

 الكليةحصول 

 عتماداال على
 الذي المؤسسي
 نقطة يكون

االنطالق 

االقسام لحصول 

على االعتماد 

 البرامجي

 رئيس القسم

 العميد معاون
 العلمية للشؤون

 رئيس مساعد
 للشؤون الجامعة

 العلمية
2022 2024 

7 

يوجد تطوير الط

الستراتيجيات التعليم والتعلم 

وفقا في المؤسسة التعليمية 

لعملية التغذية الراجعة من 

قبل الطلبة التي تساعد في 

تقويم تلك االستراتيجية 

 وتطويرها.

 

وضع 

استراتيجيات 

وفقا للتعليم والتعلم 

للتغذية الراجعة 

من قبل الطلبة 

وادراجها ضمن 

الخطط السنوية 

 للكليةللقسم و

ضمن  ادراجها

الخطط السنوية 

ومتابعة كلية لل

 تنفيذها

 القسمرئيس 

 للشئون العميد معاون
عمداء  العلمية

 الكليات

مساعد رئيس 

الجامعة للشؤون 

 العلمية

2022 2024 

8 

ال يوجد نشر لنتاجات التعلم 

 لكل برنامج أكاديمي.

نشر  القسامقيام ا

نتاجات التعلم لكل 

برنامج أكاديمي 

واخذ اراء الطلبة 

لتحسين البرنامج 

 األكاديمي

 ضمن ادراجها
 السنوية الخطط
 العلمية لألقسام

ومتابعة اعتماد 

البرامج 

األكاديمية 

 لألقسام المختلفة

 رئيس القسم

 عميد الكلية

2022 2024 

 مطلمث م :طلم أ  ح لممث

9 

جامعة والكلية ال توجد لدى ال

وحدددددددة تنليميددددددة لمتابعددددددة 

الخدددريجين ومتابعدددة فدددر  

تدددددوظيفهمش وانشددددداء قاعددددددة 

بيانددددددات تتضددددددمن متابعددددددة 

 الخريجين.

 

م خطط تقدي

باالحتياجات من 

 العلمية قبل القسم

وحدة  استحداث

خاصة تحدد 

احتياجات 

الطلبة من 

الخدمات 

 والبرامج

 رئيس القسم

 العمداء

مساعدا رئيس 

 الجامعة

 الطلبة شؤونسم ق
2022 2024 

11 

ال توجددد وحدددة تنليميددة فددي 

الجامعددة والكليددة تقددوم علددى 

اجدددددراء دراسدددددات ميدانيدددددة 

عددن فددر  تعطددى مؤشددرات 

 .العمل المحتملة

اعتماد خطة 

لمتابعة الخريجين 

ومتابعة فر  

 توظيفهم

التواصل معهم 

 عبر البريد
 اإللكتروني

 وإعالمهم

بالدورات 

والمؤتمرات التي 

تجرى في الكلية 

القسم تكليف 

بعمل قاعدة 

بيانات 

بالخريجين 

 ومتابعتهم

عن طريق 

استبيان سنوي 

لقياس مستوى 

الرضاء عن 

أداء الكلية بعد 

انخراطهم في 

معاوني العمداء 

للشؤون العلمي 

وشؤون الطلبة في 

 الكلية

قسم شؤون الطلبة 

 2024 2022 بالجامعة
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 التحاقهمبعد 

 .بسوق العمل
 .سوق العمل
 

 مطلممل ك:طلم ت طلمثأم ح لممث

11 

 للتسويق القابلة البحوث قلة
 العملي والتطبيق

للبحث عمل خطة 

العلمي بما يتالءم 

ومتطلبات السوق 

وحل المشكالت 

المجتمعية مع 

تحديد أهدافها 

ومصادر التمويل 

وآلية متابعتها 

والتزام الباحثين 

 بها

 

اجراء زيارات 

ميدانية 

للمؤسسات 

الحكومية 

والقطاع الخا  

واالطالع على 

مشاكل العمل 

والتعاون في 

حلها من خالل 

اليات تعاون 

م علمي وإلزا

طلبة الدراسات 

العليا بان تكون 

مشاريعهم 

البحثية هي لحل 

مشاكل العمل 

 هذه

 رؤساء األقسام

معاون عميد الكلية 

 للشؤون العلمية

مساعد رئيس 

الجامعة للشؤون 

 لميةالع

 

2022 2024 

12 

 الجامعة موقع ربط عدم
 العالمية الدورية بالمجالت

 االلكترونية

االستفادة من 

قواعد البيانات 

والمستوعبات 

 العالمية

تفعيل المكتبة 

االفتراضية 

ودعم البحوث 

االصيلة من 

خالل النشر في 

المستوعبات 

 العالمية

معاون العميد 

 للشؤون العلمية

مساعد رئيس 

الجامعة للشؤون 

 العلمية

 

2022 2024 

13 

 ذات والمشاريع البحوث قلة
 باحثين مع التعاوني الطابع
 ومؤسسات جامعات من

 .عالمية

 فياالشتراك 

مشاريع البحثية ال

 على

 المحليمستوى ال

 مستوىالوعلى 

 االقليمي

 العالميوالمستوى 

تشجيع 

التدريسيين 

والباحثين على 

التواصل مع 

المؤسسات 

العلمية للحصول 

على الفر  

 المناسبة

 رئيس القسم
 يدالعم معاون

 للشؤون العلمية

2022 2024 

14 

قلة التخصيصات المالية 

 للبحوث

توفير ما يفيد 

بتخصيص موازنة 

ألنشطة البحث 

 العلمي

مفاتحة وزارة 

التعليم العالي 

ووزارة المالية 

بتخصيص 

موازنة خاصة 

بالبحث العلمي 

تدرج ضمن 

 موازنة الجامعة

 عميد الكلية

مساعد رئيس 

الجامعة للشؤون 

العلمية مساعد رئيس 

الجامعة للشؤون 

 االدارية

2022 2024 

 المختبرات والقاعات الدراسية :خامسالمعيار ال

15 
عمل دراسة  الى البنى التحتية قسم حاجة ال

تفصيلية 

 يادةز
 التخصيصات

 عميد الكلية

 رئيس مساعد
2021 2023 
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 قسمالحتياجات ال

 من البنى التحتية

 لغرض المالية
 الصيانة اجراء
 لجميع العامة
 القسم  مرافق

 للشؤون الجامعة
 اإلدارية

 

16 

 المختبرية األجهزة في نقص
 .منها الموجود وقدم

خطة  القسم تقدم

احتياجاتها من ب

األجهزة 

المختبرية 

والعروض 

 ومناسئالالزمة 

 التصنيع

وضع الية 

القسم لتجهيز 

باألجهزة 

والمستلزمات 

 المختبرية

 مجلس القسم

 عميد الكلية
مساعد رئيس 

الجامعة للشؤون 

 العلمية

2022 2024 

17 

توفر مواصفات المختبر عدم 

في اغلب  GLPالجيد 

 الكليات

 معايير تطبيق
 في الجودة

 المختبرات
وحث  التعليمية

الستيفاء  القسم

متطلبات المختبر 

 الجيد

تدريب العاملين 

في المختبرات 

على ممارسات 

GLP  والحصول

على اعتمادية 

 المختبرات

في  الجودة قسم

 الجامعة

 الكليةشعب الجودة 

2022 2024 

11 

ال يوجد العدد الكافي من 

القاعات الدراسية ومكاتب 

 .والمختبرات

عمل الخطط 

الالزمة لتوفير 

القاعات الدراسية 

وزيادة عدد 

 المختبرات

متابعة الخطط 

الخاصة بتوفير 

القاعات 

 والمختبرات

والعمل على 

تخصيص 

 األموال الالزمة

 عميد الكلية

مساعدو رئيس 

 الجامعة

 2022 2024 
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 :فئات لتحقيق خطة التحسين -3

 ة:ألعضاء الكلية حسب الدرجة العلمية والشهاد االستراتيجيةالخطة  3-1

 

 :لموظفي الوظيفة االستراتيجيةالخطة  2 -3

 

  لفترة مخطط لها
 2025-2024 

  لفترة مخطط لها
0202-0204   

  لفترة مخطط لها
0200-0202 

3 3 3 

  

 :االبحاث العلمية 3-3

  لفترة مخطط لها
 2025-2024 

  لفترة مخطط لها
0202-0204   

  لفترة مخطط لها
0200-0202 

 نظري تطبيقي نظري تطبيقي نظري تطبيقي

25  01  10  

 

 :من الكتب والمصادر العلمية االستراتيجيةتحتاج الخطة  3-4

 

 :للبعثات واإلجازات االستراتيجيةالخطة  3-5

  لفترة مخطط لها
 2025-2024 

  لفترة مخطط لها
0202-0204   

  لفترة مخطط لها
0200-0202 

 االجازات  البعثات االجازات  البعثات االجازات   البعثات

 عربي اجنبي
داخل 

 العراق
 عربي اجنبي خارجي

داخل 

 العراق
 عربي اجنبي خارجي

داخل 

 العراق
 خارجي

1 0 2 2 1 0 2 0 2 1 0 1 

  لفترة مخطط لها
 2025-2024 

  لفترة مخطط لها
0202-0204   

  لفترة مخطط لها
0200-0202 

 الدكتوراه الماجستير الدكتوراه الماجستير الدكتوراه الماجستير

2 1 3 0 2 0 

  لفترة مخطط لها
 2025-2024 

  لفترة مخطط لها
0202-0204   

  لفترة مخطط لها
0200-0202 

 كتب منهجية  كتب منهجية  كتب منهجية 

0    2    3    
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 :الخطة االستراتيجية لمزايا الموظفين وتدريبهم لتطوير الكادر األكاديمي 3-6

  لفترة مخطط لها
 2025-2024 

  لفترة مخطط لها
0202-0204   

  لفترة مخطط لها
0200-0202 

التدريس ةئهي أعضاء  

 
 الموظفون

التدريس هيئة أعضاء  

 
 الموظفون

التدريس هيئة أعضاء  

 
 الموظفون

 خارجي داخل العراق
داخل 

 العراق
 خارجي

داخل 

 العراق
 خارجي

داخل 

 العراق
 خارجي

داخل 

 العراق
 خارجي

داخل 

 العراق
 خارجي

1 3 2 1 3 1 0 1 2 0 0 1 

 

 :المستقبلية سعةلل االستراتيجيةالخطة  3-7

  لفترة مخطط لها
 2025-2024 

  لفترة مخطط لها
0202-0204   

  لفترة مخطط لها
0200-0202 

 ةئهي أعضاء

 التدريس
 

 الموظفون
التدريس ةئهي أعضاء  

 
 الموظفون

 ةئهي أعضاء

 التدريس
 

 الموظفون

 مسؤولين فنيين  ماجستير  دكتوراه
دكتوراه

. 
 مسؤولين فنيين ماجستير دكتوراه مسؤولين فنيين ماجستير

2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 0 
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  لفترة مخطط لها
 2025-2024 

  لفترة مخطط لها
0202-0204   

  لفترة مخطط لها
0200-0202 

 دراسات

 عليا
 دراسة اولية 

 دراسات

 عليا
 دراسة اولية 

 دراسات

 عليا
 دراسة اولية 

 صباحي مسائي الخطة صباحي مسائي الخطة صباحي مسائي الخطة

5 21 011 5 21 011 5 21 011 

 

 لسنوات األكاديمية

2222-2221 2223-2222 
 مخطط مخطط                            منتهي الفئات

 12 12 12 الطاقم االكاديمي
 3 3 3 الترقيات العلمية
 1 1 1 الطاقم الوظيفي

 1 1 1 الخطة العلمية
 12 12 12 البحوث المنجزة
 2 2 2 الكتب المؤلفة
 2 2 1 المؤتمرات العلمية السنوية

 1 2 2 الندوات السنوية
 12 12 12 ندوات
 5 5 5 لوحات المناقشة
       شؤون الطالب
  111   111 111 طالب المرحلة الجامعية
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 البستنة وهندسة الحدائقلقسم  خطة التحسيندليل انجاز لجنة اعداد 
 
 
 

  خلف م.م غفران زيد                                   نور جبار حسين مم.
 عضوًا                                                      عضواً     

 
 

 احمد دينار خلفأ.م.د                               
 رئيسًا                                       

 
 
 

 مصادقة رئيس قسم المحاصيل الحقلية 
  بتول حنون فالحم.د أ.

 
 
 

 مصادقة عميد كلية الزراعة واالهوار
 أ.د مؤيد شاكر علي


