
 

 

 

 

ن ـي ـة التحســـطـخ اجناز   
  

 السنة الدراسية  2021 -2022م 

بالنقاط االتية :  ( 2220  - 2120) ةالدراسي  انجازه من خطة تحسين االداء للسنةتم  ما يمكن تلخيص  

المختبرات ومحطة االبحاث العلمية مع اشراك اضافة كوادر جديدة الى مالك القسم وتوزيعهم على  -1

 الكوادر بمختلف الدورات التدريبية التي تطور مهاراتهم الفنية واالدارية .

اجراء الصيانة والتحديث الدوري لالجهزة المختبرات مع توفير المستلزمات االساسية لالجراء  -2

الخاصة والحكومية ، واالستعانة بمختبرات التجارب العملية من مختلف المصادر ، منها الشركات 

مديرية زراعة ديالى بناء على مذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين لسد النقص الموجود في االجهزة 

 والمعدات والمواد المختبرية ، كما وتم شراء بعض المستلزمات االساسية للمختبرات . 

ى المزارع والمنشآت الزراعية التابعة للقطاع القيام بزيارت ميدانية متعددة طيلة السنة الدراسية ال -3

الخاص والحكومي لزيادة قدرات الطالب العملية وزيادة االستفادة من الدروس النظرية وامكانية  

تطبيقها في الحقل ، كما وتم اعداد برنامج تدريبي خالل التدريب الصيفي يتوافق مع سوق العمل  

   .ة وزيادة المام الطالب وتحسن قدراته العملي 

تخطيط وتنفيذ مشاريع تخرج الطلبة بما يتوافق مع المعايير العالمية لعلوم البستنة وهندسة الحدائق   -4

وكذلك اطالع اللجنة العلمية في  مع تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع ومناقشتها .

القسم على تقارير التدريب الصيفي لطلبة المرحلة الثالثة وتحديد االيجابيات والسلبيات وتقديم  

 توصيات الى رئاسة القسم .

تم توزيع العمل االداري بما يتالئم مع التخصص والدرجة العلمية الساتذة القسم ومحاولة التقليل من  -5

قليل اشغال االساتذة بالمهام االدارية والتفرغ للمهام العلمية كما وتم االستعانة  التكليف االداري لت 

بمحاضرين خارجيين لسد بعض التخصصات غير المتوفرة في القسم ، كما وتم االستعانة  

بالمختبرات الموجودة داخل الجامعة في كليات اخرى وفي مديرية الزراعة او وزارة العلوم  

ــيـــــــم العالــــــوزارة التعليـــ  

ي ــــــــــــــث العلمـــــــــــوالبح  

ىــــــــــــــة ديالـــــــــــــــجامع  

ةـــــــــــــــة الزراعـــــــــــــكلي  

قـــة الحدائـقسم البستنة وهندس  

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

University of Diyala       

College of Agriculture 



 

 

التحليالت المختبرية الضرورية ، كما وتم اشراك اساتذة مختصين من اقسام او والتكنولوجيا لتغطية 

 كليات ببحوث مشتركة مع اساتذة القسم لزيادة التنوع العلمي لمخرجات القسم .

تم تجهيز المكتبة المركزية للكلية بكتب حديثة اجنبية وعربية منهجية متنوعة  باالستعانة بمطبعة   -6

 الجامعة . 

واالتفاق على القيام ببعض النشاطات بعض الخبراء االجانب في مجال االختصاص  تم االتصال ب  -7

 العلمية والتعاون العلمي مع القسم خالل السنوات القادمة .

اشراك بعض االساتذة في دورات تدريبية متخصصة في مراجعة تحسين االداء لالستفادة من   -8

يع الصغيرة في القسم والتي قد توفر بعض خبراتهم في زيادة الجودة ، كما وتم انشاء بعض المشار

االحتياجات المالية التي تعزز اعتماد بعض البرامج االعتمادية ، كما وتم تشكيل لجان من الطلبة  

 واالساتذة لمتابعة شؤون الطلبة لتطوير مهاراتهم ومحاولة توفير بعض االحيتياجات الخاصة .

 

 ومن هللا التوفيق    
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