
1 
 

 

 
  ي تقييم الذاتالدراسة تقرير 

 / جامعة تكريت  الطب البيطريكلية 

 ي تقييم الذاتالإعداد : لجنة 

  بشار صادق نوميالدكتور االستاذ المساعد إشراف:

 معاون العميد للشؤون العلمية

 والسيد مصطفى محمد عبدهللا   عبدالجبار محمد حسين  .موطباعة:  قديمت

 

2016/2017  

 

 

 



2 
 

 

 

 
 وَُقِل اْعَمُلواْ َفسَيَ رَى الّلهُ َعَمَلُكْم وَرَسُولُهُ وَاْلُمْؤِمنُوَن وَسَتُ رَدُّوَن

َهادَِة فَ ي ُنَبِّئُُكم ِبَما ُكنتُمْ تَ عَْمُلونَ   ِإَلى عَاِلِم اْلغَْيِب وَالشَّ
 

 {105}التوبة/
 
 

 

 

 



3 
 

 اللجنة المشرفة على الدراسة 

 العضوية  المنصب االسم ت
نهاد عبدالحسين ..د.مأ 1

  جعفر
 رئيسا   العميد

بشار صادق . د أ.م. 2
 نومي

معاون العميد للشؤون 
 العلمية

 عضوا 

م. عبدالجبارمحمد  3
 حسين

شعبة ضمان الجودة  
 واألداء الجامعي

 عضوا

السيد مصطفى محمد  4
 عبداهلل

ضمان الجودة واألداء  شعبة
 الجامعي

 عضوا
 ومقررا  

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 الصفحة الموضوع ت
 8 المقدمة 1
 .(أهدافهاو  رسالتهاو) رؤية الكلية : األولالمحور  2

 .لطب البيطريانبذة عن كلية  .1
 الكلية. ؤيةر  .2
 رسالة الكلية. .3
 أهداف الكلية . .4
 . العوامل التي تحول دون تطور الكلية وتقدمها .5
 مهام العمادة في التطوير المستقبلي للكلية.  .6
 .سبل معالجة المشاكل والسلبيات في الكلية .7
 . السياسة األكاديمية واإلدارية للكلية .8
 التفاعل بين عمادة الكلية والهيكل الجامعي . .9

 مهام مجلس الكلية وأعضاؤه. .11
 خطة تطوير الكلية. .11
الذاتي في كلية الطب  اإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان الجودة في التقييم .12

 البيطري

9-19 

 والتنظيم اإلداريالقيادة أ. المحور الثاني:  3
 . ياإلدار تنظيم ال .1
 . ةاإلداري يةالهيكل .2
 : اإلداريالتنظيم فعالية  .3
 .تقييم العمل اإلداري .4
 نقاط القوة . .5
 نقاط الضعف . .6
 مقترحات الجوهرية لمعالجة نقاط الضعف في األداء اإلداري.ال.7

 الكادر اإلداري:ب: 
 الكادر اإلداري في الكلية . .1
 الكادر الفني في الكلية . .2
 الكادر الفني واإلداري في الكلية . هاراتم .3
 سبل تنمية مهارات وقدرات الكادر الفني واإلداري . .4

20-24 



5 
 

 تقييم كفاءة الموارد البشرية وفعالية استخدامها في الكلية .  .5
 نقاط القوة: .6
 نقاط الضعف: .7
 . تواجه  عمل الكادر اإلداري في الكليةالصعوبات التي  .8

 
 المحور الثالث: الموازنة المالية . 4

 طريقة الصرف . .1
 الصرف . حجم .2
 . الصالحيات الممنوح للصرف المالي .3
 مالحظات الصرف . .4
 نقاط القوة في الموازنة المالية . .5
 نقاط الضعف فيها . .6
 . معالجة نقاط الضعف .7
  . الموازنة المالية.المعوقات التي تواجه 8

25-27 

 هيئة التدريس أعضاءالمحور الرابع:  5
 التدريسي .كادر ال .1
 .الكادر التدريسي رتطوي .2
 .مستويات التدريسيين .3
 تطوير مستوى التدريسيين الجدد . .4
 . الكادر التدريسي ودوره في تفعيل المناهج قدراتسبل تنمية  .5
 عدد الطلبة إلى عدد األساتذة في الكلية. نسبة.ا

 .الكتب ب. المراجع و
 .ج. المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 .ـ  دورات التعليم المستمرد
 . . المكتبة6
 .. الفرص المتاحة للتدريسيين7
 ..نقاط القوة8
 . .السلبيات9

 .المقترحات لمعالجة السلبيات.11
 
 

28-34 



6 
 

 
 

 الطلبةشؤون : الخامسالمحور  6
 قبول الطلبة وكيفيته . .1
 تقييم الطلبة . .2
 .الدراسة النظرية والعلميةا.
 .تقييم الطلبة باالمتحانات -

  .ب ـ مشروع التخرج 
 .النصائح الموجهة للطلبة وكيفية تقديمها .3
 .  اإلحصائيات .4
 .  نتائج الطلبة.5
 . نقاط القوة.6
 المستوى الدراسي .مراقبة الطلبة وتتبع تقدمهم على  .3
 النصائح الموجهة للطلبة وكيفية تقديمها . .4
 اإلحصائيات .  .5
 نتائج الطلبة .  .6
 نقاط الضعف. .7

35-39 

 المحور السادس : الخدمات الطالبية  7
 القاعات الدراسية والمختبرات 

 األحياء المجهرية.مختبر .1
  الكيمياء والكيمياء الحياتية مختبر2.
 .واألدويةالفسلجة مختبر .3
 .واألنسجةمختبر األمراض  .4
 مختبر الجراحة. .5
 

40-45 

 المحور السابع: 8
 

 . للدراسات األولية والعليا في الكليةواألكاديمية األهداف التعليمية . أ

  ..األهداف التعليمية للكلية1 
  .أهداف البرامج األكاديمية 2.

46-50 



7 
 

 المناهج الدراسية :ب. 
 .مخرجات التقييممناهج العلمية مع المالئمة  .1
  .تحسين المناهج الدراسية.2
 محتويات المناهج الدراسية ..3
 الكتب المنهجية ..4
 نوعية التعليم ومعايير منح الشهادة ..5
 .نقاط القوة في المناهج .6
 .نقاط الضعف.7
 .. معالجة نقاط الضعف8
 المعوقات التي تواجه تحديث المناهج.. 9

 البحث العلمي :المحور الثامن :  9
 ..المعوقات التي تواجه البحث العلمي في الكلية1
 .. سبل معالجة تلك المعوقات2
 تقييم النشاط البحثي للتدريسيين ..3
 تقييم النشاط البحثي للطلبة ..4
 . المؤتمرات والندوات.5
 ..الدراسات العليا6
   ..نقاط القوة في محور البحث العلمي7
 .نقاط الضعف.8
 نقاط الضعف. .معالجة9

51-54 

 المحور التاسع : خدمة المجتمع  11
 . االيجابيات التي توفرها الكلية لخدمة المجتمع_أ

 .ب_السلبيات التي تواجه الطب البيطري في مجال خدمة المجتمع

55-56 

 المحور العاشر : التقويم  11
 ..التقويم المؤسسي1
  :.تقويم الطلبة2
 االمتحانات إدارة.تقويم 3
 .تقويم فاعلية التعليم.4
 هيئة التدريس أعضاء أداء.تقويم 5

ــــ             ـــ ـــقالــمالحـــــــ ـــ ـــ  62                        ـــ

57-61 



8 
 

 

 
ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسَيَرى الّلهُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن  انطالقا من قوله تعالى 
ُئُكم ِبَما ُكنتُْم َتْعَمُلونَ  يتقنه(( ،  أنعمال  أحدكمعمل  إذااهلل يحب  إن(: )) ، ومن قول رسوله الكريم ) َفُيَنبِّ

ظيفي والكادر التدريسي والو  الفروعمنتسبوا كليتنا ابتداء من السيد عميد الكلية ومعاونيه ورؤساء كافة فقد دأب 
  .فين بهاالمكل واألعمالفيها على تحمل مسؤولية المهام 

فقد جاء تقييمنا السنوي هذا في مجال الطب البيطري ر يوالتطو العلمي في التفوق  األكيدةمن الرغبة  ابتداء  
 جلهأل انشاتتحقيق الهدف الذي من اجل لكلية في ا قام به كافة المنتسبينالجهد المتواضع الذي  إلظهار

خدمة للمجتمع ، والعمل على  البيطريين القادرين على تقديم  األطباءمن الكلية وهو العمل على تخريج كوادر 
 . العلمية وألقابهمالتدريسي للتدريسيين كافة على مختلف شهاداتهم  واألداءرفع المستوى العلمي 

 لكل مامحاور تشكل بمجموعها الخالصة النهائية  عشرة في عمليكون هذا ال أنعلى جاهدين  عملناوقد 
وهو الطالب والتدريسي وصوال  أالفي العملية التدريسية  األهمالمركز  من ابتداء   يتعلق بمهنة الطب البيطري

من الخبرة  أعلىمستوى  إلىالتوصل  من خاللهايتم المناهج الدراسية والقاعات والمختبرات ، والسبل التي  إلى
شراكوالدقة العلمية  في المجالت العلمية  أكانالكادر التدريسي في المؤتمرات والندوات ونشر البحوث سواء  وا 

 اإلبداعيكون للتدريسي تواصل مع  أنالعالمية ، على الرغم من حرص الجامعة على  أمالمحكمة المحلية 
ذلك المستوى بالرغم من  إلىالتدريسي  إيصالجهدنا في سبيل  أقصىنعمل على تحقيق  أننا إالالعالمي 

 . األحيانصعوبته في كثير من 
من اللجنة التي تم تشكيلها وتعاونهم بروح وشفافية ومرونة  أعضاءهذا الجهد هو حصيلة تفاعل  إن: ختاما
 والقادر عليهفهو ولي ذلك  والسداد،تعالى التوفيق هذا العمل خالصا لوجه اهلل تعالى ونسأله  يأتيأن اجل 
                                                                           التوفيق.ومنه 

    م.عبدالجبارمحمد حسين
       ضمان الجودة شعبة                                                     

 واألداء الجامعي في الكلية  
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 :الطب البيطرينبذة عن كلية  .1

الوزاري ذي  األمرحسب  2116/2007في العام الدراسي  الطب البيطريتم استحداث كلية 

فالكلية تحتل المركز  4/5/2006في  1379الجامعي  واألمر 2006/ 26/4في   1817/ 3الرقم ث م/ 

 تم قبول الطلبة فيها في العام نفسه حيث الثالث عشر من بين ثمانية عشرة كلية تضمها جامعة تكريت
 : وهيحيث تم فتح ستة فروع علمية 

 األمراضفرع  -1
 فرع الصحة العامة -2
 والفسلجة والكيمياء األدويةفرع  -3
 فرع التشريح -4
 المجهرية األحياءفرع  -5
 .فرع الطب الباطني والجراحة والتوليد -6
  ( طالبا  وطالبة.185يبلغ عدد الطلبة في جميع المراحل الدراسية ) 
  التشخيصات المرضية في العام الدراسي  اختصاصفي  (الماجستير)ستحداث الدراسات العليا اتم

2117-2118. 
  تدريسيا وتدريسية بمختلف االختصاصات واأللقاب حتى وقت إعداد هذا  37عدد تدريسي الكلية

 الدليل.
   العديد من أساتذة الجامعات  هشارك في 2116/ 5 /3-2 ثالثمؤتمرها العلمي العقدت الكلية

)بلغ  .البحوثمن المؤتمر على عدد  هذا ، واشتمل الى اساتذة كليات جامعة تكريت باإلضافةالعراقية 
 .بحثا علميا في اختصاصات الطب البيطري والزراعة( 38عدد البحوث التي القيت في المؤتمر 

  كما أقامة المجتمع خدمةوكذلك  التقانات الحيوية والصحية تمجاال تتناول ندوات عدةعقدت الكلية ،
 للمستوى العلمي العالمي إضافة الى حلقات نقاش علمية تهدف الى رفع المستوى العلمي ومجارات عدة

العديد من القضايا التي تهم المجتمع منها تأثير استخدام المخدرات على الطلبة كما تم مناقشة استخدام 
 . التقنيات اإلحيائية في مجال الطب البيطري 
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 رؤية الكلية .. 2
 محليا بها اءقترواال التعليمية بالعملية النهوض إلى تكريت جامعة / البيطري الطب كلية تسعى

 القومية الجامعي واألداء الجودة ضمان بمعايير االلتزام خاللمن  الطب البيطري مجال في وإقليميا

الخريجين من اداء لكي يتمكن وتحديث المناهج الدراسية  تطوير خالل ويتم ذلك من ليتمكن والعالمية

 المهنة.عملهم بكفاءة والتعامل مع مختلف متطلبات  
  رسالة الكلية ..3

تلبية  إلىهجها وبرامجها التعليمية امن خالل من -جامعة تكريت  -تسعى كلية الطب البيطري 

 و والسمكية الداجنه بأنواعها الحيوانية الثروة تنمية فى الفعالة والمساهمة المجتمع ومتطلبات حاجات

 األسس تمدتع فإنها وأهدافها ورسالتها رؤيتهال الكلية تحقيق وألجلو الصحة العامة  البيئة على الحفاظ

 -: اآلتية

  والحداثة. العصر وروح يتالءم بما العلمية مناهجها تطوير. 1 

 .األخرىوالمستلزمات  الحديثة والمعدات باألجهزة العلمية مختبراتها تجهيز. 2

 .األخرى األنشطة وكافة التعليم في والجودة باألمانة االلتزام. 3 

 .سواء حد على والطلبة التعليمي للكادر العلمي بالمستوى االرتقاء. 4

 .حاجاته وتلبي المجتمع تخدم التي واألبحاث األفكار دعم. 5

 أهداف الكلية . .4
 دوليا عليها المتعارف والمعايير البحثية األسس على المبنية البيطري التعليم خدمة الكلية تقدم

 :األتي لتحقيق

 .ن على تأدية عملهم لخدمة المجتمع بكفاءة عاليةين قادريبيطري أطباءتخريج  -1

 والعلمية المتوفرة بالكلية من مختبرات  اإلمكاناتتقديم الخدمات الضرورية للمجتمع من خالل  -2

 البيطري. والمكتب االستشاري

 .وعالجا   إشرافا  اسماك  وأحواضالدواجن مختلف الحيوانات الحقلية وفحص وعالج  -3

لتوعية المعنيين   اإلعالميةالمعدية وغير المعدية وذلك من خالل الحمالت  األمراضالوقاية من  -4

 . األمراضالقيام بالحمالت التلقيحية ضد  إلى إضافة والمهتمين بهذا القطاع من العمل

 .واألسماكمجال تغذية الحيوانات والطيور  فيتقديم استشارات  -5

بغية االرتقاء بالبحوث العلمية والتطبيقية  األداءرفع كفاءة الحديثة في المختبرات ل األجهزةاستخدام  -6

 .مجتمعللخدمة 

جميع الحاالت والمشاكل التي يتعرض لها المجتمع التعامل مع  وتمكينهم منرفع قدرة الطالب  -7

 .والعمل على حلها والتغلب عليها

 عملهم بيسر. أداءمن وتمكينهم  هيئة التدريس أعضاءتنمية قدرات  -8

بهذا النشاط من خالل وحدة التعليم المستمر  نوالمعنييفتح الدورات التدريبية للخريجين باالستمرار  -9

 في الكلية.
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 التوعوية والتثقيفيةوالقيام بحمالت من خالل مكافحتها  المشتركة األمراضمن  اإلنسانحماية  -10

 .للوقاية منها

 .األمراضسليم وخالي من  حيواني أصلمن من آ غذائيالحصول على منتج  -11

في مجال الطب  الطب البيطري في خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأهمية. نشر الوعي البيئي والثقافي 12

 . البيطري

 العوامل التي تحول دون تطور الكلية وتقدمها . .5

 الدراسية واإلدارية والخدمية التي تعاني منها الكلية مع تزايد أعداد الطلبة  مباني والقاعاتقلة ال
 المقبولين مركزيا والوافدين إليها من الجامعات األخرى. 

  حصة الكلية من  قلةلكلية ووحداتها بسبب والفروع العلمية لشعب الفي و التدريسي قلة الكادر الوظيفي
 الدرجات الوظيفية.

 والتدريسيين يؤثر سلبا على أداء الموظفينالذي استمرار انقطاع التيار الكهربائي  معاناة الكلية من 
 .واإلدارية على حد سواء  واألجهزة المستخدمة في الكلية مما يؤخر مسار العملية التعليمية

 التخصيصات المقررة للمؤتمرات مما يؤثر سلبا على مشاركة الباحثين في المؤتمرات  عدم وجود
السيما وان التدريسي سيتحمل العبء العلمي والمعرفي التي لها أثرها في تطوير مستواهم والدورات 

  .وبالتالي ستقل الفرص أمامهم داخل وخارج العراقالمادي من اجل المشاركة في المؤتمر 
  تحمل نفقات من خالل التدريسي مما يؤثر على كاهل لبحث العلمي ، ا دعملميزانية مالية عدم وجود

 .نشر بحثه من دون وجود تعويض مادي لذلكو  اجراء
   تزايد قبول الطلبة مركزيا في الكلية سنويا أكثر من الطاقة االستيعابية وتأخر نتائج قبولهم يسبب عبئا 

على التدريسي وطلبة المراحل األولى فضال عن مشاكل األقسام الداخلية ومعاناة الطلبة  إضافيا  
 .  في الكلية يؤثر سلبا  على سير الحركة التعليميةمما المستمرة وغير المنتهية 

 .ضعف وسائل االتصال كاالنترنيت بسبب ضعف خدمات الشبكة االلكترونية 
  المختبرات الالزمة في  يةالمختبر  التجهيزاتالعديد من  إلىاالفتقار. 

 :التطوير المستقبلي للكليةالعمادة في  مهام.6
بسبب الظروف التي نمر بها  تدهورمن ال المستوى العلمي لدى الطلبة يعاني أنمعلوم من ال

النتاج بسبب ضعف االداء التدريسي ومستوى التلقي مما يثقل كاهل كل من العمادة والتدريسي   اآلن
 والمسئولةاألطراف المعنية مساهمة جميع لم تتم  يمكن للعمادة تجاوزها ما وهي مشكلة اللدى الطلبة 

في مواجهة التحديات المادية والبشرية وباإلمكانيات  الريادي هالعمادة دور ا تأخذ أن فال بد من في ذلك.
 المتاحة أمامها، وذلك من خالل: 
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 ،لحل  األسري والتربوي اإلرشادالمسئولة عن اللجان  تشكيلو  االهتمام بتوجهات الطلبة واحترام آرائهم
 مشاكلهم.

  وتنفيذ محتوى المناهج للطلبة على متابعة المستوى العلمي صة تكون حري أنالعمادة يجب على
  .المقررة

  الطلبة على التواصل ومتابعة دروسهم . لدعماالهتمام باالمتحانات الشهرية بشكل كبير 
 ظهار المحاضرات حضورعلى ضرورة  التأكيد العقوبات  وتوجيهنسب الغيابات للطلبة المقصرين  وا 

 لهم. الرادعة
 بضرورة استخدام المصادر والوسائل الحديثة في عرض المحاضرة.  ينعلى التدريسي التأكيد 

 .في الكلية سبل معالجة المشاكل والسلبيات.7

  لعمل على أكمل وجه.اللقيام ب الموظفين على الصعيد اإلداري والعلميعدد زيادة 
  والندوات ومشاركاتهم في المؤتمرات  والطلبة التدريسيين إيفادزيادة التخصيصات المالية  فيما يخص

 .سفرهموتغطية نفقات والورش العلمية داخل وخارج العراق 
  يكون القبول المركزي للطلبة في الكلية ضمن حدود الطاقة االستيعابية للكية. أنيجب 
 حل مشكلة القبول المركزي المتأخر بأن تتم عن طريق رئاسة الجامعة من اجل الوزارة  فاتحةم

االمتحانات النهائية لطلبة المراحل المنتهية في وقت مبكر وعدم تأخير امتحانات الدور الثاني مهما 
عالن نتائجهم وقبولهم المركزي في موعد مبكر وهذا يحتاج  مركزية موحدة  آلية إلىكانت األسباب، وا 

 لمعالجة هذه المشكلة .في الوزارة تقوم بها لجنة متخصصة 
  يخارج البلد من اجل االطالع على سير التطور العلمي والتكنولوج إلىإيفاد أعضاء الهيئة التدريسية  

 السياسة األكاديمية واإلدارية للكلية . .8

 مجلس الكلية يقوم على مبدأ التفاعل، ولهذا فان الواجبات التي يقوم بها عديدة منها: إن

 بتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من الوزارة  حيث يقوم في الكلية سلطة أعلىمجلس الكلية  يمثل
في بعض التعليمات الصادرة من مجلس الجامعة، وتتم االستعانة بها من رئاسة الجامعة ، و  والمبلغ
 بشكل دوريالتي تعقد  –جلسات المجلس  إلىمديري الشعب والوحدات الذين تتم استضافتهم ب األحيان

 محددة لتنفيذ األمور المتعلقة بالكلية . إستراتيجيةمن اجل وضع 

 



14 
 

 .الهيكل الجامعي مع تفاعل عمادة الكلية 9.
  لتي تستوجب رئاسة الجامعة لمناقشة بعض األمور ا إلى االجتماعات راضمحيقوم مجلس الكلية برفع

  .القرارات األزمة بشأنها واتخاذ مصادقة الرئاسة عليها
 العلمية واإلدارية في  من أللجان مرتبطة بنظيرتها التي تكون تشكيل اللجان العلمية واإلدارية في الكلية

 الكلية.بسير عمل  رئاسة الجامعة ، وتقوم هذه اللجان بمناقشة األمور المتعلقة

 .وأعضاؤهمهام مجلس الكلية  .10
 الواجبات التي يقوم بها عديدة منها:، ولهذا فان لس الكلية يقوم على مبدأ التفاعلمج إن
  رئاسة الجامعة وتنفيذها .التعليمات الصادرة من الوزارة و مراجعة 
 بهيكلية الكلية من أجل تحديد حقوق الموظفين وواجباتهم المتعلقة اإلدارية األوامر إصدار . 
  صالحيات الممنوحة له.الصرف حسب ال أبوابالرقابة الفعلية والكاملة لموازنة الكلية المالية وتحديد 
  وشعبها ووحداتها . وأقسامهاالكلية  إدارةالتفاعل الكامل بين 
  يجادوالطلبة  والموظفين المتعلقة بالتدريسيين األمورمناقشة  الحلول المناسبة لها . وا 
  المتعلقة بها من  األمورمصادقة رئاسة الجامعة ، وتمشية  إلىالتي تحتاج  باألموررفع توصيات

 .إدارية أوامر إصدارخالل 
 

  من :المجلس يتألف 
 المجلس./   رئيس   العميد                   نهاد عبدالحسين جعفر.د .مأ
 ./  عضو    ةم. العميد للشؤون العلمي                   .بشار صادق نوميم.د أ.
 ./ عضو    اإلداريةم .العميد للشؤون                   احمد شاكر مرموص.د .مأ

 .فرع الطب الباطني والجراحة  /  عضو  رئيس                ميثم عبداالله اسماعيل .م.د
 .فرع الصحة العامة  /  عضو  رئيس                      سهام عجمي واديم.د 

 . رئيس فرع األحياء المجهرية  /  عضو                    اميمة ابراهيم محمود.م.د أ
 / عضو. وامراض الدواجن رئيس فرع األمراض                    هادي خورشيدحسان م. 

 . رئيس فرع الكيمياء والفسلجة /  عضو                      أ.م.د.ياسر احمد موفق
 م.د.بدر ختالن حميد                       رئيس التشريح واالنسجة /  عضو  .

 . مقرر مجلس الكلية / عضوم. خالد احمد هادي                       
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 خطة تطوير الكلية  .11

 الكليات األخرى في الجامعة فالبد من أن يقوم مجلس  بين العلياالمراتب  إلىوصول الكلية  من اجل
الكلية بتشكيل لجنة خاصة تأخذ على عاتقها دراسة األهداف التعليمية واألكاديمية وتحليلها ومناقشتها 

وتقديم تقريرها السنوي لمجلس الكلية لرفع التوصيات بها الى رئاسة الجامعة من اجل السعي سنويا 
  خطة موحدة في سبيل ذلك.لتطوير الكلية واعتماد 

   أن تأخذ شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي دورها في تطوير الكلية بعقد ندوات فصلية توضح دور
 سنوية . اداء التدريسي والكادر الوظيفي في تطوير األداء الوظيفي سعيا للحصول على أعلى تقييمات 

  المختبرية والمسلتزمات  الحديثة من األجهزةواألدوات  التقنيةالعلمية بالوسائل  فروعضرورة تزويد ال. 
   التي تقدمها مكتبة الكلية والمكتبة االفتراضية خدمات المن  لالستفادةحث التدريسيين كافة العمل على

 . على شبكة المعلومات الدولية )االنترنت(
  والتطويرية  التأهيليةالتدريسيين في الدورات  ضرورة مشاركة . 

 :الطب البيطريفي كلية  يتقييم الذاتاللضمان الجودة في  اإلجراءات الواجب اتخاذها .12
  صياغة أهداف الكلية ورسالتها ورؤيتها المستقبليةمن اجل بشكل دوري الذاتي للكلية تقييم الإعادة 

 ومتطلبات سوق العمل. عاليبما يتالءم والتطورات في مجال التعليم ال بصورة واضحة ومحددة
  تحسين الوضع  إلىالهادفة  األمورفي  الطب البيطريالرغبة الحقيقية والصادقة لدى إدارة كلية  دوجو

 وتطويره. في الكلية التعليمي
  ةورؤيتها المستقبلي السادة التدريسيين والموظفين والطلبة في رسم أهداف الكلية ورسالتهاجميع إشراك. 
  بإدارة الجودة الشاملة وبصورة مستمرة.توعية جميع العاملين في الكلية وتثقيفهم 
  ثارة الحديثة ساليب التدريس ألالتدريسيين  ضرورة إتباع التي تعتمد على إعمال فكر الطالب وا 

 انتباهه.
  حواسيب، شاشات عرض، أجهزة عارضة ومختبرات(. الضرورية مثلمستلزمات كافة التوفير ( 
 المعرفي والتكنولوجي العالمي.التقدم  يتماشى مع ابمالمناهج الدراسية  تحديث 
  استنادا  الى كفاءته العلمية اختيارهان يتم بكفاءة عضو هيئة التدريس في الكلية و  العالياالهتمام. 
 لحوافز التشجيعية للعاملين والطلبة المتميزين في أدائهم في الكلية.لمكافآت وااالهتمام با 
  اإلدارية والخدمية في الكلية. شعب والوحداتاللتولي مؤهلين الشخاص األاختيار 
  مجاالت األنشطة والفعاليات المختلفة .كافة توفر قاعدة بيانات متكاملة تغطي 
 . توفير بيئة مناسبة تساعد المنتسبين والطلبة على اإلبداع والتطوير داخل الكلية 
  ت المالئمة.المكاتب المخصصة ألعضاء هيئة التدريس والموظفين من حيث المساحة والتجهيزاتوفير 
 من السمات الواجب التحلي التعامل الرقي واالحترام المتبادل بين المنتسبين والطلبة يكون  أن البد من
 .بها
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  للوقوف على المعوقات  طلبة وتحليل النتائج طوال العام الدراسيلل للمستوى العلميالمتابعة المستمرة
يجاد  .الحلول الناجعة لها وا 

 جميعا. منتسبي الكليةألمنية بشكل يفي بمتطلبات توفير الخدمات الصحية وا 
  الطلبة في القاعة الدراسية الواحدة متناسبة مع المواصفات والمعايير العالمية.يكون عدد أن 
  الطلبة . تستوعب القاعات الدراسية في الكلية جميعأن 
  والطلبة في الكلية.و الموظفين االهتمام باألنشطة العلمية والثقافية واالجتماعية والترفيهية للتدريسيين 
 .ابتعاد الكلية عن التجاذبات السياسية والطائفية والعرقية والعنصرية 
 .إعداد البرامج التعليمية وفقا لحاجات سوق العمل ومتطلبات المجتمع 
 . االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم 
  عدادتوفير المالعب الرياضية المختلفة  .مع قيم المجتمع وتقاليده تتالءمبرامج اجتماعية وثقافية  وا 
 نشاء الحدائق والتشجير ب نسق االهتمام بالبيئة والحفاظ عليها من التلوث عن طريق النظافة المستمرة وا 

 جميل.
 المناهج الدراسية من حيث إعداد وصياغة أهدافها وتوزيع مفرداتها على أشهر السنة ب االهتمام

 .منها اال وهو خدمة المجتمع وسوق العملمن اجل تحقيق الهدف المرجو الدراسية 
والبرامج التي وضعها اتحاد الجامعات العراقية للوصول بأداء الكلية الى مستوى عال  فوألجل تحقيق األهدا

وفق المعايير والمقاييس  (على)الكلية  ألداءيوضح التقدير النهائي )أدناه(  االتي الجدولو من الجودة ،
 :الكمية والمؤشرات النوعية 
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 جامعات العربيةالعلى وفق معايير اتحاد  الطب البيطرينسب معايير التقييم الذاتي لكلية  يبينجدول   

 
 

عدد  المحور ت
 الفقرات 

مجموع  ال تقريبا نعم
 التقييمات

نسبة 
 التقييمات

وزن 
 المحور

التقدير 
 النهائي

 الرؤية والرسالة واألهداف .1
 المؤسسة وخططها وأهدافمقاييس رؤية ورسالة . 1
  جودة التخطيط. 2

 
22 
21 

 
16 
9 

 
6 
9 

 
/ 
3 

 
108 

 
92% 

 
5% 

 
4.6% 

     3 15 25 43 مجموع المحور األول
 والتنظيم اإلداريالقيادة  .2

 مقياس قيادة إدارة المؤسسة . 1
 للمؤسسة واإلداريجودة الهيكل التنظيمي . 2

 
23 
33 

 
`16 
23 

 
6 
7 

 
1 
3 

 
147 

 

 
90% 

 
10% 

 
9% 
 

     4 13 39 56 مجموع المحور الثاني
 مقاييس الموارد المالية والمادية والتقنية والبشرية .3

 يةدالموارد الما. 1
 يةلالموارد الما. 2
 الموارد التقنية. 3
 الموارد البشرية. 4
 نظم المعلومات. 5

 
24 

9 
15 
16 
14 

 
7 
2 
6 
8 
4 

 
11 
4 
5 
7 
8 

 
6 
3 
4 
1 
2 

 
 
 

167 

 
 
 

87% 

 
 
 

10% 

 
 
 

8.3% 

     16 35 27 78 مجموع المحور الثالث
 %12.45 %15 %83 53 5 6 12 23 هيئة التدريس أعضاء .4

     5 6 12 23 مجموع المحور الرابع
 %8.3 %10 %83 56 4 8 12 25 شؤون الطلبة  .5

     4 8 12 25 مجموع المحور الخامس
6. 
 

 الخدمات الطالبية
 مقياس الخدمات الطالبية  .1
 تقويم جودة المدن الجامعية .2

 
16 
20 

 
6 
5 

 
8 
5 

 
2 

10 

 
71 

 
71% 

 
4% 

 
2.84% 

     12 13 11 36 مجموع المحور السادس
 البرامج األكاديمية وطرائق التدريس .7

 والمناهج الدراسية األكاديميةالبرامج . 1
 برامج الدراسات العليا.. 2
 طرائق التدريس ومصادر التعلم. 3
 جودة الكتاب الجامعي. 4
 جودة الخدمات المكتبية. 5

 
42 
23 
15 
21 
42 

 
32 
- 
8 

11 
20 

 
6 
- 
5 

10 
6 

 
4 
- 
2 
/ 

16 

 
 
 

289 

 
 
 

87% 
 

 
 
 

16% 

 
 
 

13.92% 

     22 27 71 143 مجموع المحور السابع
 %13.12 %16 %82 73 15 20 6 41 البحث العلمي .8

     15 20 6 41 مجموع المحور الثامن
 %4.98 %6 %83 81 11 11 16 38 خدمة المجتمع .9

     11 11 16 38 مجموع المحور التاسع
 %3.9 %5 %78 120 8 17 26 51 التقويم مقياس جودة  10

     5 17 26 51 مجموع المحور العاشر
 الجامعية األخالقيات 11

 مقياس األخالقيات الجامعية  .1
 رضا المستفيد .2

 
40 
36 

 
28 
18 

 
7 
9 

 
5 
9 

 
159 

 
75% 

 
3% 

 
2.25% 

     14 16 46 76 عشرمجموع المحور الحادي 
 %83.66 %100   37 155 418 610                                         المجموع 
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    احملور الثاني:

 القيادة والتنظيم اإلداري              
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 اإلداري. مالقيادة والتنظي . أ
 : يتنظيم اإلدار ال .1

الجوانب الخدمية واإلدارية التي توفر كل  بجميعالطب البيطري كلية  في  اإلداري يهتم الكادر
بالمرونة والجدية في أداء مهام تتناسب واحتياجات  متمثال  ي واإلداري، ميلعتالالنهوض بالواقع متطلبات 

العلمية التي ترعى العملية  الفروعفي  أو اإلدارية الوحداتو الشعب الكلية اليومية والمستقبلية، سواء في 
التربوية والتعليمية للطلبة، وتعد المتابعة اليومية لألداء اإلداري ضروري جدا  للوقوف على سير العمل 
 .اإلداري الذي يمكن من خالله تقييم الخصائص القيادية التي تتناسب ومتطلبات الجودة واألداء الجامعي

خالقيات الجامعية سواء أكان على مستوى التدريسيين بوصفهم لقد وضعت الكلية أولويات االهتمام باأل
األساس األول الذي تقوم عليه العملية التربوية، أم على مستوى الطلبة بوصفه الركن األهم الذي من أجله 

 وضعت مهام هذه العملية .
  .ةاإلداري يةالهيكل .2

مجلس الكلية امانة األعلى في الكلية ويرتبط به  المسئول وهو عميديتكون الهيكل اإلداري من ال
 األعالموحدة اإلدارة االلكترونية وشعبة اإلعالم و الفروع العلمية. وشعبة  ،العلمي واإلداري ينوالمعاون

والتدقيق وعدد من اللجان. اما بالنسبة لشعب التخطيط والمتابعة والضمان والجودة والمكتبة والتسجيل و 
و شعبة اإلحصاء فترتبط بالمعاون العلمي مباشرة  . وترتبط شعب الموارد البشرية الشعبة العلمية 

 والحسابات و الحدائق والخدمات وشعبة الصيانة بالمعاون اإلداري مباشرة .
 الطب البيطريلكلية  اإلدارية ية( يوضح الهيكل1ملحق رقم )

 فعالية التنظيم اإلداري : .3
األمور جميعها على أكمل وجه، فقد تم استخدام مبدأ  حرصا من عمادة الكلية على أن تسير

الكلية ومعاونيه عميد متمثلة بشخص السيد الكلية ادارة ويتم هذا من خالل ، الثواب والعقاب في العمل
ذا ما  أو، مع معاون العميد العلمي مداولة اليتم ذلك ب وغالبا ما اضافة الى ورؤساء الفروع، اإلداري وا 

مفاتحة أعضاء مجلس الكلية من خالل عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع واإلقرار اضطر األمر فتتم 
يتعلق بالبرامج العلمية والخطط الراهنة والمستقبلية فيتم تشكيل لجان خاصة تأخذ على  أما ما النهائي له.

 عاتقها متابعتها واإلشراف عليها .
 .اإلداريتقييم العمل  .4

لهذا الغرض،  خصصت يتم من خالل تحليل استمارات بيانيةإن تقييم العمل اإلداري في الكلية 
 العمل اإلداري حولوالطلبة لبيان آرائهم كل من التدريسيين والموظفين االستمارات التقييمية على  توزع

ل  في هذا المجال ذكر وجهات نظرهم لالرتقاء بهذا الجانب المهم في عمل الكلية وتبقى الكلمة الفصيو 
 لإلدارة العليا في الكلية . 
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 .نقاط القوة 5

للكلية  اإلداريةالهيكلية  ضمنيمكن إيجاز هذا الجانب من ناحية العمل اإلداري في التقسيم اإلداري 
لكل العاملين وتوزيع المهام والواجبات كل حسب اختصاصه التنظيمي والتزام  متبعهووجود سياقات عمل 

اإلداريين بالواجبات المكلفين بها ووجود المتابعة المستمرة والرقابة اليومية للوقوف على تنفيذ المهام وأداء 
 العمل بصورة جيدة .

 نقاط الضعف.6
ختصاصات اإلدارية ويوجد في هذا الجانب عجز إن أهم نقاط الضعف في العمل اإلداري هو عدم توفر اال

انقطاعها يؤثر بشكل كبير ف لذاكبير في كليتنا ،كذلك اعتماد العمل اإلداري على استمرارية الطاقة الكهربائية 
أنها كثيرة  إالعلى انسياب الكتب الرسمية واإلجابة عليها وعلى الرغم من توفر البديل المتمثل )بالمولدات( 

واضح في األبنية والغرف المخصصة لكل شعبة او وحدة و  كبير كل ذلك هناك نقص إلىاألعطال باإلضافة 
التأثير سلبا في مما أدى الى الغرفة الواحدة  وحدة في أوأشراك أكثر من شعبة  إلىمما اضطر إدارة الكلية 

ادي فأن قلة التخصيصات في صيانة األبنية ، أما الجانب الملتلك الشعب او الوحدات األداء عمل كفاءة
 والحدائق لها دورها في نقاط الضعف .

 .اإلداريمقترحات الجوهرية لمعالجة نقاط الضعف في األداء .ال7
إشراك اإلداريين في الدورات التخصصية واالستثمار األمثل  :منهاعدة يمكن تطوير العمل اإلداري بطرق 

دخال الح في مجال تداول البريد اليومي وتوفير  االنترنتلشبكة الدولية العنكبوتية وا اسوبللطاقات البشرية وا 
 إرسالالى ذلك يمكن  باإلضافةالدعم المباشر لإلداريين عن طريق كتب الشكر والتقدير والمكافآت المالية.

ول المتقدمة في توصلت اليه الد من ما لالستفادةالى خارج العراق من خالل دورات تطويرية  اإلداريالكادر 
  اإلداري.العمل 

 .اإلداريالكادر ب.
 الكادر اإلداري في الكلية . .1

ن العمل يتم على أكمل وجه ذلك أن اعتماد إ، ومع هذه القلة فاإلداري في الكلية بقلة أعدادهم يمتاز الكادر
حساس الكادر اإلداري في الكلية بأن ما من ضمن مهامه  يقوم به إنما هو مبدأ الثواب والعقاب أوال، وا 

ومسؤولياته لذا فان العمل الذي يقوم به وينفذه إنما ينطلق من الرغبة األكيدة في تطوير مستوى األداء الوظيفي 
للكلية أوال، وله ثانيا على الرغم من أن اغلب  الموظفين ليسوا من ذوي االختصاصات اال أنهم وبفعل 

  .على علم ودراية بالمهمة الملقاة على عاتقه الممارسة الجادة والحرص األكيد فقد بات كل موظف
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  الكادر الفني في الكلية. 2
يتكون الكادر الفني للكلية وحسب الهيكلية من شعبة الصيانة وكذلك شعبة الخدمات اإلدارية والحدائق، 

الحدائق والممرات ومسؤولية هذه الشعبة االهتمام بالجانب الجمالي لنباتات الكلية من تنظيف النباتات وصيانة 
 العلمية . فروعالمؤدية من والى العمادة وال

 الكادر الفني واإلداري في الكلية . هاراتم. 3
إن المهارات الفنية التي يتمتع بها الكادر ضعيفة جدا  وذلك يعود الى أن المنتسبين لهذه الوحدات قد اكتسبوا 

األعمال داخل الكلية، أما الكادر اإلداري فانه  الخبرات من خالل جهودهم الشخصية ومن خالل ممارسة تلك
 يتمتع بمهارات إدارية ال بأس بها على الرغم من قلة الدورات التطويرية لرفع الكفاءات اإلدارية .

 سبل تنمية مهارات وقدرات الكادر الفني واإلداري .. 4
الكلية وال  حاجةجات الوظيفية حسب الدر اختيار يمكن تطوير مهارات الكادر الفني واإلداري وقدراته عن طريق 

شراك الكادر في الدورات التطويرية لرفع مهارات األداء  يتم التعيين اال بعد إجراء اختبار مهارات المتقدمين وا 
 لديهم .

 تقييم كفاءات الموارد البشرية وفعالية استخدامها في الكلية . 5
ومن خالل متابعة عمل الكادر الوظيفي  الفروعة ومجالس يتم تقييم كفاءة الموارد البشرية عن طريق مجلس الكلي

كال  حسب اختصاصه ومجال عمله وعلى هذا األساس يتم تشخيص مكامن القوة والضعف في األداء ووضع 
 الحلول المناسبة لكال الحالتين .

 نقاط القوة. 6
أقرت للعمل داخل الكلية ووضوح تكمن قوة األداء اإلداري في العمل ضمن األنظمة والتعليمات والقوانين التي 

 المهام والواجبات التي يكلف بها الكادر والتزامهم التام بتلك التعليمات .
 نقاط الضعف . 7

تنحصر نقاط الضعف في قلة الكادر الوظيفي داخل الكلية باإلضافة إلى قلة التخصصات المطلوبة في الشعب 
والوحدات وعدم وجود تخصيصات مالية كافية إلشراك المالك في الدورات التدريبية والتطويرية سواء داخل 

 افآت وصيانة األبنية وصيانة الحدائق. القطر أو خارجه، وقلة الموازنة المالية على بعض األبواب مثل باب المك
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 .عمل الكادر االداري في الكلية  الصعوبات التي تواجه.8
 .النقص الكبير في االختصاصات المطلوبة لتسيير عمل الكلية وأدائها 
  لسد حاجة الكلية من الكادر  المسئولةقلة الدرجات الوظيفية المخصصة للكلية وعدم استجابة الجهات العليا

 رئاسة الجامعة . إلىالوظيفي على الرغم من المطالبات المستمرة والعديدة التي وجهت 
 التشغيلية المخصصة للكلية .  وازنةقلة التخصيصات المالية ضمن الم 

 
التي  (في الحيوانات توحيد الشبق) ورشةجانب من حضور السادة تدريسيي الكلية في  

 من قبل فرع الطب الباطني والجراحة والتوليدعقدة في كلية الطب البيطري 
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ندوة مشتركة بين كلية الطب البيطري والمستشفى البيطري تناول موضوع االمراض المشتركة 
 في محافظة صالح الدين ودور داعش في انتشارها

 

مشاركة طلبة كليتنا مع السيد رئيس الجامعة المحترم االستاذ الدكتور عادل فوزي ضمن 
 تميز( -نجاح  –برنامج االبداع الطالبي تحت شعار )ابداع 
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 احملور الثالث:

 املوازنة املالية . 
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 طريقة الصرف . .1
 ي رئاسة الجامعة، وتقوم الشؤون المالية فركزي من قبل قسم إن أبواب صرف الموازنة تكون بشكل م

 رئاسة الجامعة/ قسم الشؤون المالية بتوزيع التخصيصات المالية على الكليات حسب احتياجات كل كلية .
  إذ تمتلك الكلية  2112مستقلة تم تشكيلها في عام بات شعبة حسا الطب البيطريتوجد في كلية

  .الالزمة ألقسامها وحسب الصالحيات الممنوحة للكلية صالحيات الصرف والشراء وتأمين االحتياجات
 فيما يخص التمويل المالي فانه يتم من قبل ميزانية رئاسة الجامعة/ قسم الشؤون المالية وحسب ما 

تحتاجه الكلية ويودع هذا التمويل بحساب الكلية المفتوح في مصرف الجامعة وتتم عملية الصرف حسب 
 حاجة الكلية خالل الشهر.

 تحتاجه الكليات من أثاث  يتم في الكلية تشكيل لجان من أهمها: لجنة المشتريات حيث تتولى شراء ما
كل ستة أشهر من قبل  اللجنة  أعضاء وأجهزة ..الخ ، ويكون في هذه اللجنة عضو مالي، ويتم تغيير

 . واألوامرالعمادة وحسب التعليمات 
 الصرف . حجم.2
  ويتم شراء المواد على وفقفقرات متعددة تخص أبواب الصرف في الكليةتحتوي الموازنة المالية على ، 

 الصالحيات الممنوحة.
 . الممنوح للصرف المالي الصالحيات.3

  تحتوي الموازنة المالية على فقرات متعددة ويتم الشراء فيما يخص األجهزة وغيرها من المهام األخرى
 على وفق الصالحيات الممنوحة.

  رئيس  دشراؤها صالحية عميد الكلية يتم استحصال موافقة السي المرادفي حالة تجاوز مبلغ المواد
 الجامعة على ذلك.

  /في حالة عدم توافر التخصيص المالي والكلية بحاجة ماسة الى شراء أجهزة يتم مفاتحة رئاسة الجامعة
وتقوم رئاسة الجامعة بإجراءات عدة تتم إما  قسم الشؤون المالية لتأمين المبلغ، وعلى ضوء فقرات الموازنة

 بالمناقلة في التخصيصات المالية بين الكليات او مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  يتم شهريا إجراء كشف بحساب الكلية المصرفي لمطابقة الصرفيات مع التمويل والسجالت الخاصة

 صص للكلية .بالصرف على اال يتجاوز الرصيد الشهري المخ
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 الصرف .حول مدى مالحظات 4.

  على الرغم من تعديل أجور صرف تعضيد البحوث وبسبب قلة التخصيص المالي تم العمل بهذا التعديل
 بشكل جزئي، وتم اعتماد النظام القديم بالصرف إذ إن المبالغ بموجب النظام القديم قليلة.

  .ال توجد ميزانية خاصة ألغراض البحث العلمي في الكلية 
  عدم وجود دعم من قبل رئاسة الجامعة للتدريسيين اللذين يتم اشتراكهم في المؤتمرات والدورات التي تقام

 .  و خارج البلدداخل 

 المالية.نقاط القوة في الموازنة . 5

  السنوية .يتم تأمين رواتب التدريسيين والموظفين من الموازنة 
  التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير كل المستلزمات الدراسية من تدريسيين وأماكن للدراسة

 وأجهزة ومواد ...الخ.
  إن إقرار قانون الخدمة الجامعية والرواتب المجزية التي يتم صرفها للمنتسبين من تدريسيين وموظفين

 الجامعية وأخالقيتها وقوانينها . زاد من همتهم والتزامهم بالتعليمات
 . النظام المتبع في تأمين الموازنة المالية قلل من إشغال الكلية بإمكانية تأمينها 

 فيها.نقاط الضعف 6.

  وكذلك المخصصة للبحث  ألدوات المختبريةواقلة التخصيصات المالية المخصصة لشراء األجهزة
 العلمي .

 تغطي االحتياجات الضرورية . اسة الجامعة وكلياتها المختلفة الفقرات الموازنة المالية العامة لرئ 

 .معالجة نقاط الضعف7.

 تصرف على البحث العلمي وشراء األجهزة  يالتي تحدد فقرات المبالغ الت تإصدار القوانين والتعليما
 واحتياجات الكلية األخرى من أولوياتها . المختبرية واألدوات

  إصدار القوانين والتعليمات الخاصة بالمخصصات المالية لطلبة اإلجازات والبعثات والزماالت الدراسية
 وعدم تغييرها يسهم بشكل كبير في توفير األجواء المناسبة للطلبة الدارسين ودعمهم.

 . الموازنة المالية تواجهالمعوقات التي .8

  يغطي  من الموارد المادية في الكلية ال يتم توفيره والوزارة وان مااعتماد الكلية ماديا على موازنة الدولة
 نفقاتها الكثيرة.

  عدم إصدار تعليمات ثابتة ودائمة بالمخصصات المالية لطلبة اإلجازات والبعثات الدراسية. 
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 احملور الرابع:

 اهليئة التدريسية. 
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 . الكادر التدريسي .1
في الكلية من عدد من التدريسيين ذوي االختصاصات بما يتناسب مع حاجة كل  يتكون الكادر التدريسي

 تدريسيا. (37الحاضر بعدد )في الوقت  كليةالعلمية لل الفروعمن  فرع
 وشهاداتهم وألقابهم العلمية الفروع العلميةفي الكلية موزعين حسب  الكادر التدريسي أسماء( يبين 2الملحق رقم )

 .وتخصصاتهم ومناصبهم اإلدارية 
 

 الكادر التدريسيتطوير  .2
 من خالل فقرات عدة منها :  الكادر التدريسييتم تطوير مستوى   
  توزيع المواد الدراسية على جميع التدريسيين في الكلية، مع األخذ بنظر االعتبار التخصص الدقيق لكل

 تدريسي، ليسهم الجميع في أداء هذه الرسالة وليتواصل التدريسي مع المادة العلمية التي تخصص بها . 
  شرافهم على سنويا  في مجال اخت اقل ما يكون بحث واحدإلزام التدريسيين بانجاز بحوث صاصهم، وا 

تجدر اإلشارة الى جهود الكلية وضمن خطة عامة لتطوير  .بحوث التخرج لطلبة المراحل المنتهية
االختصاصات المهارات المعرفية لألساتذة والطلبة على عقد الحلقات النقاشية والندوات العلمية في كافة 

 وكاآلتي: 
 وحلقات  العلمية حول الصحة العامة والطب البيطريوالحلقات النقاشية وورش العمل  عقد ندوات

 .مختلفة النقاشية
  وتقارير علمية في مجال االختصاص بما لديهم من دراسات وبحوث الكليةمكتبة  أغناءالمشاركة في. 
 .المشاركة في  دورات اإلرشاد التربوي والتعليم المستمر 
 المكتبة االفتراضية. في على اشتراك كل من التدريسيين والطلبة التأكيد 
  مع التطور العلمي يتالءمبما العمل على مراجعة الخطة الدراسية، وتحديث المناهج. 
  االهتمام بشكل خاص بمشاريع تخرج الطلبة على أن تكون هذه المشاريع ذات قيمة علمية وبحثية

لزام الطالب بتقديم حلقة نقاشية )  ومضمونه.( عن موضوع المشروع seminarمتطورة، وا 
  والذي ينعكس بدوره لديهمرفع جودة األداء  من اجلاالهتمام بالبحث العلمي على حث التدريسيين ،

 بشكل عام وعلى الطلبة بشكل خاص. الكليةعلى 
 مستويات التدريسيين. 3

شهادة تخصص فمنهم من يحمل الالكلية بالكفاءة العالية والمعرفة العلمية في مجال في  التدريسيينيتمتع 
وينبغي اإلشارة الى وجود حاجة ، العلمية الماجستير ومنهم من يحمل شهادة الدكتوراه وبمختلف األلقاب

ماسة لتطور المستويات لدى التدريسيين فهناك فروق فردية وضرورة ممارسة التخصص الدقيق خاصة بعد 
 آخر شهادة .
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  تطوير مستوى التدريسيين الجدد :. 4
في  قدراتهم تطوير إلىبحاجة  إنهمحيث في عالية من الكادر التدريسي نسبة الجدد  نيشكل التدريسيي   

الكلية على تطوير مستوى التدريسيين الجدد من  تحرصوقد  .وكيفية التعامل مع الطلبة مجال التدريس 
تدريس والحاسوب خالل تكليفهم بتدريس مواد دراسية وضمن اختصاصاتهم، وزجهم في دورات طرائق ال
 فرع علميم كل و قيوالمعلوماتية في الجامعة، وحثهم على المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات، إذ 

بمتابعة  التدريسيين الجدد من أجل الوقوف على معوقات العمل ومحاولة تذليلها وحل المشاكل إن وجدت 
 من أجل األخذ بأيديهم خدمة  للعملية التعليمية.

  -الكادر التدريسي ودوره في تفعيل المناهج : قدراتسبل تنمية . 5
المناهج الدراسية ومفرداتها هي روح العملية التعليمية لذلك حرصت الكلية على تطوير وتفعيل المفردات 

راحل والمناهج  وتطبيقا  لهذا التوجه دأبت الكلية على المقارنة الدائمة للمناهج والمفردات للمواد الدراسية وللم
كافة مع نظيراتها في جامعات القطر األخرى السيما جامعتي بغداد والموصل وكذلك األخذ بآراء 

 التدريسيين أصحاب االختصاص في تحديد ما هو األهم والمهم من هذه المفردات  
 نسبة عدد الطلبة الى عدد األساتذة في الكليةأ. 
ث يمكن وضع خطة مسبقة لغرض احتواء األعداد تتغير نسبة أعداد الطلبة سنويا وبصورة طردية بحي 

غير المتوقعة لغرض توفير األجواء والمواد التدريسية من حيث المنهج ووسائل اإليضاح وحسب قدراتهم 
 العقلية.
  -:الكتب والمراجع ب. 
در تعتمد في عملية التدريس كتب منهجية مقررة لجميع المواد وللمراحل كافة، مع توجه الطلبة الى مصا  

؛ اال انه مكتبة المركزية للجامعةالكلية والة ومراجع مساعدة في تطوير مهاراتهم المعرفية، وتوفرها في مكتب
ال يخفى على احد أن الكتب بحاجة الى تطوير بمشاركة الجامعات األخرى، حيث توجد في الكلية مكتبة 

امعية  ويمكن لجميع تدريسي الكلية الفكرية من كتب ودوريات ورسائل جالعلمية و تضم مختلف المعلومات 
 منها. االستفادة

  -المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية :ج. 
أهمية كبرى لمشاركة تدريسي الكلية في المؤتمرات والندوات العلمية  حيث  الطب البيطريكلية  تعطي

، بل كانت خارجهاوضعت الكلية لنفسها منهجا  للمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية  داخل الكلية 
 لبعض التدريسيين وبمجهود فردي إسهامات في مؤتمرات علمية رصينة أقيمت خارج العراق.

 ليم المستمر:دورات التعـ  د
تعد دورات التعليم المستمر من األمور المهمة التي تسهم في تطوير قابليات التدريسيين ومهاراتهم، وهذه 

 :هي الدورات
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 الدورات التي يشارك بها أعضاء الهيئة التدريسية مثل: دورة طرائق التدريس، ودورة الحاسوب والمعلوماتية
، التقويم واالمتحان وكذلك دورة الباحث العلمي كوكل سكولر وغيرها ودورة سالمة اللغة العربية وكذلك دورة

 وقد شارك معظم أعضاء الهيئة التدريسية في هذه الدورات.
 مكتبة الكلية :.6
، على الرغم من كونه دورا  متواضعا الطب البيطري دورا  في رفد الحركة العلمية في كلية المكتبة تؤدي    

وقد تأسست مكتبة الكلية مع تأسيس بسبب قلة إمكاناتها من المصادر والمراجع وقاعات مناسبة للقراءة، 
 تسعى إلى تحقيق األهداف اآلتية:وهي ، 2116الكلية في عام 

 . خدمة مجتمع الكلية من طلبة وأساتذة وموظفين.1
 لفة منها التعليمية والتنموية والثقافية.. تحقيق أهداف الكلية المخت2
 . تنمية روح الثقافة العلمية ومحاولة االرتقاء بها .3
 . تطوير وتنمية حركة البحث العلمي.4
 .توفير الكتب وغيرها من أوعية المعلومات وبما يخدم مجتمع الكلية.5

 وتتضمن رسالتها في أنها: 
ت الحديثة في مجال المكتبات والمعلومات من خالل توفير المكتبة جاهدة إلى مواكبة التطورا تسعى  -

المعلومات الورقية وغير الورقية وبما يخدم مستفيدي  مصادراحدث المصادر من كتب ودوريات غير من 
 المكتبة من اجل أن تكون المكتبة البوابة التي يطل منها المستفيد إلى عالم المعلومات.

 بـ:أما الخطط المستقبلية لها فتتحدد 
التحول من الشكل الورقي إلى الشكل االلكتروني وبالتنسيق مع المكتبات األخرى بالجامعة وبما يتوافق  .1

 وتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 تصميم قواعد بيانات للمكتبة. .2
 تصميم موقع للمكتبة يبث من خالل الشبكة العالمية للمعلومات. .3
 رونية حديثة.تقديم خدمات الكت .4
 هو جديد في مجال المعلومات والمواضيع ذات العالقة.  .إصدار نشرة خاصة بكل ما5
 -الفرص المتاحة للتدريسيين:. 7
 توزيع قطع أراضي لهم . -
 قروض سكنية . -
 قبول أبناء التدريسيين في الجامعة . -
 تعويض نهاية الخدمة . -
 المكتبة االفتراضية.االشتراك المجاني للتدريسيين في  -
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  نقاط القوة :. 8
  . نسبة التدريسيين الى مجموع الطلبة جيدة 
  فر فرصة كبيرة للتدريسيين لتطوير قابليتهم العلمية والحصول تو وجود مكتبة الكلية والمكتبة االفتراضية

 على المعلومة بيسر .
  العلمية جيدة جدا .نسبة التدريسيين الحاصلين على شهادة الدكتوراه وضمن التخصصات 
 .المشاركة الجيدة للتدريسيين في دورات طرائق التدريس ودورات الحاسوب والمعلوماتية 
 إحصاءات دقيقة عن أعضاء هيئة التدريس تتضمن مؤهالتهم واختصاصاتهم ودرجاتهم العلمية  توفر 
 .وضع تعليمات وضوابط لنصاب أعضاء هيئة التدريس وفقا  لدرجاتهم العلمية 
 ر تعليمات تحدد الساعات الدراسية ألعضاء هيئة التدريس وفق الدرجات العلمية .تواف 
 التدريس، عمق المعرفة في مجال  )وضع معايير دقيقة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس في مجال

االختصاص، استخدام طرائق وتقنيات التدريس، البحث العلمي، التأليف والترجمة والنشر ، خدمة 
 .(المجتمع

  : السلبيات. 9
 ابعةوالمت العلمي عدم وجود غرف كافية للتدريسيين وعدم توافر الخدمات المهمة لهم لغرض البحث.  
  . قلة االيفادات العلمية والزيارات البحثية 
  تقنيات المعلومات واالتصاالت التي باتت تؤدي  على صعيدمن تقنيات التعليم الحديثة  قلة األستفاده

 نشر التعليم العالي .عمال  مهما  في 
  ،ضعف الجانب البحثي لدى بعض التدريسيين بسبب انشغالهم بمتطلبات الحياة الصعبة من جهة

عداد المحاضرات والتدريس من جهة أخرى.  وا 
  ة كافية إلعطاء مواد دراسية حديثة، التي يعتقد أنها مهمة وذلك من خالل يعدم إعطاء التدريسي حر

 والعمادة، من دون الرجوع إلى الجهات العليا.فرع ، ورئاسة ال العلميفرع اللجنة العلمية في ال
 .ضعف استخدام الحاسوب عند عدد كبير من التدريسيين 
  والخدمات التربوية في  العلمية لتنفيذ البرامجمن اجل  عدم توافر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس

 .الكلية
 ء هيئة التدريس .عدم توفر برامج تدريب وتطوير قدرات أعضا 
  عدم تخصيص مكافآت تشجيعية وشهادات تقديرية للمبدعين والمتميزين من أعضاء هيئة التدريس في

 المجتمع.مجاالت التدريس، البحث العلمي، خدمة 
  والمشاركة في المؤتمرات عدم تشجيع أعضاء هيئة التدريس على النشر في المجالت العلمية المحكمة

 الدراسية والحصول على المنح الدراسية داخل وخارج البلد .والحلقات  والندوات
  : المقترحات لمعالجة السلبيات. 11
  زيادة التخصيصات المالية الالزمة للمشاركة في المؤتمرات العالمية فضال  عن التخصيصات الالزمة

 إلجراء زيارات الى جامعات عربية وعالمية في التخصصات المناظرة . 
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  ذات العالقة من أجل األخذ بنظر االعتبار زيادة االهتمام بغرف التدريسيين وتأثيثها مخاطبة الجهات
 . أداء واجباته التعليمية والبحثيةوتزويدها بكل وسائل الراحة وما يحتاجه التدريسي من أمور تمكنه من 

  

 
 التي أقيمت في الكلية اجراء العلميات الجراحية االكثر شيوعا   حولنقاشية ندوة  

 
 مكتبة الكلية
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 قبول الطلبة وكيفيته . .1
  ترسل خطة القبول في الكلية الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل عام من سنة القبول وذلك بعد

دائرة القبول المركزي في وزارة التعليم العالي أن تقر الطاقة االستيعابية من قبل مجلس الكلية، ثم تقوم 
والبحث العلمي بتوزيع الطلبة على الكلية حسب المعدالت التي تؤهلهم للقبول في الكلية لكن قد تزيد نسبة 

 القبول في الكلية على خطة قبول وذلك حسب نسبة النجاح في ذلك العام.
 مركزي والصادرة عن قناة القبول المركزي في وزارة يتم قبول الطلبة في الكلية على وفق نظام القبول ال

 التعليم العالي والبحث العلمي ماعدا قسم اإلعالم فأن القبول فيه على وفق نظام القبول المباشر. 
  أما فيما يخص سياسة القبول في الكلية فإنها تتناسب مع رسالتها وأهدافها اإلستراتيجية التي تكون عالية

دل التخرج من وقع الكلية او دليل الطالب ويتم التوزيع حسب مؤهالتهم العلمية ومعالجودة ومعلنة على م
%    للعام 71( أي بمعدل 497)كان مجموع الحد األدنى للقبول المركزي للفرع العلمي الدراسة اإلعدادية،

  .2117-2116الدراسي 
 عن طريق لجنة خاصة تشكل كل سنة وهي  طب البيطرية الجدد المقبولين في كلية اليتم استقبال الطلب

 لجنة استقبال الطلبة.
 يزود الطالب عند التسجيل باالستمارات اآلتية :

 . فايل القبول الذي يتضمن المعلومات الشخصية للطالب. 1
 .لتقديم الى الكلية. استمارة ا2

رشادهم في إتمام وخالل استقبال الطلبة وتسجيلهم يتم تشكيل اللجان المدرجة أدناه لغرض مساعد تهم وا 
 إجراءات القبول والتسجيل  :

 . لجنة استقبال الطلبة 
 .لجنة التسجيل وتدقيق الوثائق 
 . لجنة هوية الطالب 

حسب توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدرت مجموعة من التعليمات وهي إمكانية استضافة 
سنة دراسية وكذلك إمكانية انتقال الطالب الى الكليات الطالب في الجامعة القريبة من محل سكناهم لمدة 

 المناظرة وذلك حسب شروط وضوابط محدده .
 تقييم الطلبة . .2

، األمر مدارس الثانويةمما الشك فيه أن التعليم اليوم يعاني مشكلة تتعلق بتردي المستويات القادمة من ال
ا خاضه الطالب من اختبارات عديدة للمادة الذي يستدعي وضع معايير صارمة لمنح الشهادة بناء  على م

للمادة العلمية لكون الواحدة؛ لضمان نجاحه وفهمه للمادة، إذ إن المشكلة اليوم هي في صعوبة فهم الطالب 
 . أغلبية المواد التي تدرس في كليتنا باللغة اإلنكليزية
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 وفق اآلتي:على لذا يتم تقييم الطلبة 
 الدراسة النظرية والعلمية : . أ

يحدده التدريسي من مفردات ومقررات دراسية  ويتم من خاللها تقيم الطلبة بالشكل النهائي من خالل ما
 على أن يتم كل ذلك اعتمادا على : 

 كلية: تجري للطلبة وللمراحل كافة امتحانات شهرية ونهائية ويقرر مجلس التقييم الطلبة باالمتحانات -
سنويا توزيع الدرجات لهذه االمتحانات والنسب المعتمد عليها، ويتم اطالع الطلبة على متطلبات التقييم 
لالمتحانات بواسطة عرض درجات السعي لكل فصل وتسليم الطالب النتيجة االمتحانية في نهاية العام 

ق نسبة مئوية من الدرجة الكلية األول والثاني على وف ينللفصلالنهائية متحانات االالدراسي إذ يتم إجراء 
حيث يعد جدول امتحاني وتكون اإلجابة على دفاتر امتحانيه خاصة % لكل فصل، 111للمادة وهي 

ومختومة من قبل اللجان االمتحانية وتسلم الدفاتر االمتحانية بعد حجب األسماء عنها الى مدرس المادة 
عادتها الى اللجنة االمتحان ية التي تقوم بجمع درجة السعي مع درجة االمتحان الذي يقوم بتصحيحها وا 

حصائيات عن كل  مجلس الكليةالنهائي ورفع النتائج الى  لمناقشتها من حيث نسبة النجاح في كل مادة وا 
بعد إكمال التعديل ترفع مرة  .مادة ومستويات الطلبة ... الخ حيث يقوم مجلس الكلية بالمصادقة عليها

عالنها للطلبة .ثانية إلى المراجع للمصا  دقة النهائية عليها وا 
 ب ـ مشروع التخرج : 

إن مشروع التخرج هو إحدى متطلبات النجاح للطلبة في الكلية والحصول على شهادة البكالوريوس في  
ويستوجب على الطالب إكماله ومناقشته قبل تخرج الطلبة، ويتم مناقشة المشروع من قبل  الطب البيطري

الطالب ويتم تقييم مشروع البحث من قبل  لجنة المشاريع وعلى ضوءها يتم توجيه الطلبة لتذليل الصعوبات 
 والمشاكل إن وجدت ويتم وضع برنامج زمني لمناقشة مشاريع الطلبة نهاية السنة.

ال فانه سيضطر إلى إعادة الدراسة  ويستوجب على الطالب إكمال ومناقشة والنجاح به من الدور األول وا 
ن مشروع التخرج يعد من قبل الطلبة بأشراف تدريسي القسم وبعد إكمال البحث يتم تقديمه في  سنة ثانية، وا 

  .ذه المشاريعمطلع شهر نيسان من كل عام للمناقشة إذ تشكل لجان من تدريسي الكلية لمناقشة ه
 النصائح الموجهة للطلبة وكيفية تقديمها . .3

يتم تقديم النصيحة للطلبة وخصوصا  من هم في مراحلهم النهائية من خالل الكادر اإلداري والتدريسي 
خالل تنفيذ التعليمات واإلرشادات في الموقع  في الكلية وكذلكاإلرشاد التربوي  لجنة وكذلك اعضاء

 لهذا الغرض.  كليةن خالل شاشات إعالنية في مدخل الااللكتروني للقسم وم
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 اإلحصائيات .  .4
تتمثل  والتيوشعبها قاعدة بيانات متكاملة لكل الطلبة المقبولين فيها  الطب البيطريتتوفر في كلية    
 اإلحصائيات اآلتية: ب
 . إحصائية للطلبة حسب سنة القبول في الكلية لكل الطلبة المقبولين 
  عددية بالطلبة المتخرجين من الكلية .إحصائية 
 نتائج الطلبة .  .5

إحصائية بالطلبة المشتركين في االمتحانات النهائية وعدد الطلبة الناجحين  الطب البيطريتتوفر في كلية 
 . االمتحانية وذلك حسب األدوار

 نقاط القوة: .6
  الدراسية.توفير قاعدة بيانات عن أعداد الطلبة ، وتوزيعهم حسب النوع والمرحلة 
  في األقسام العلمية كافة تغطي المقرر الدراسيكفوءة وجود كوادر تدريسية. 
  الوضع األمني الجيد في المحافظة سّهل حضور الطلبة للمحاضرات وبنسب عالية وتوافد أعداد كبيرة

 من الطلبة من المحافظات األخرى عليها.
  وسائل تعليمية حديثة وأجهزة حاسوب.بعض توافر 
 الضعف:نقاط  .7
 دراسية وبمواصفات جيدة من حيث المساحة والتكيف، ومستلزمات إلقاءالقاعات عدد ال قلة في 

 المحاضرات.
  وذلك بسبب القبول المركزي المتزايد.للكليةضعف الطاقة االستيعابية ، 
 .قوانين االستضافة واستثناءات النقل تسبب إرباكا كبيرا  للعمل 
  ( أسبوعا لطلبة المرحلة األولى.31المركزي ال يمكن من تحقيق )بسبب تأخر نتائج القبول 
 .بسبب الوضع األمني يحصل في بعض األحيان تأخر وصول الطلبة إلى الساعات األولى للدوام 
 .ازدحام السكن في األقسام الداخلية يؤدي إلى تقليل األداء لدى الطلبة 
 عدم فهم كثير من المواد المنهجية  والرسوب المتكرر. 
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 اخلدمات الطالبية 
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 المختبرات والقاعات الدراسية 

 تتوافر في الكلية مختبرات مهمة تلبي حاجة طلبتها منها: 
 :المجهرية األحياءمختبر .1
يتم في هذا المختبر تعليم الطلبة على القيام بعمليات الزرع الجرثومي واختبار حساسية الجراثيم والكشف  

 األحياء يعد مختبر.  فحص حركة الجراثيم تاختباراالزرعية او  األوساطعنها عن طريق استخدام 
 ألهودوجهاز (Incubator) الحاضنةيحتوي على جهاز في الكلية حيث  المهمةالمجهرية من المختبرات 

الضوئية الحديثة وقد تم تجهيز المختبر  الذي يستخدم لتوفير البيئة المناسبة للزرع الجرثومي، والمجاهر
كما يحتوي المختبر على جهاز   LCDبجهاز المجهر المتألق وكذلك جهاز المجهر ذو الشاشة  حديثا  

(Hotoplate  المستخدم لمزج األوساط الزرعية ،ويوجد) الزرعية مثآل ) األوساطمجموعة منBlood 
agar  ،Nutrient agar) (  والصبغات منهاGram stain,Lactophenol cotton blue ) . 

 الكيمياء والكيمياء الحياتية  مختبر2.
التي تستخدم في دراسة علوم  الكيماويةالمعدات والمواد  األجهزةيحتوي هذا المختبر على العديد من  

التي تستخدم في الفحوصات التشخيصية مثل فحص نسبة الهيموكلوبين في  الكيماويةالكيمياء منها المواد 
الدم وفحص نسبة السكر في الدم وفحص وجود مادة الصفراء في البول عند التشخيص عن وجود مرض 

طيع الطلبة في هذا المختبر من االستفادة من .حيث يستاألخرىوغيرها من الفحوص  (صفار ابو)اليرقان 
  عن طريق هذه االختبارات. األمراضالمتبعة في تشخيص  األساسيةالمعلومات 

 : واألدويةالفسلجة مختبر .3
وكذلك تأثير المواد على الجسم  تطرأيتم تعليم الطلبة في هذا المختبر كيفية دراسة تغيرات الفسلجية التي 

 . الدوائية على وظيفة األعضاء المختلفة الكيماوية
 لإلنسانفي مجال دراسة الفسلجة الجسمية  على العديد من األجهزة المهمة والضرورية المختبر يحتوي

( الذي يستخدم كجهاز تخطيط للقلب والعضالت للضفادع ، وجهاز Kymographمثل جهاز )والحيوان 
(Spirometer المستخدم لقياس معدالت التنفس ،وجهاز الطرد المركزي المستخدم لفصل البالزما)

حيث يحتوي على جهاز قياس ضغط الدم والسماعات الطبية االخرى   األجهزةوالمصل وغيرها من 
عد كريات  ( الغرض منهHemocytometerتدعى )ومحارير لقياس درجة الحرارة وساليدات خاصة 

  المرصوصةراء او البيضاء وكذلك وجود أنابيب شعيرية لمعرفة حجم خاليا الدم الدم المختلفة الحم
 :واألنسجةمختبر األمراض .4

المرضية  باآلفاتالمصابة  األنسجةبتعليم الطلبة كيفية التمييز بين يقوم الكادر التدريسي في المختبر 
على  يحتوي هذا المختبرالسليمة من خالل مشاهدة مقاطع نسجية تحت المجهر حيث  واألنسجة
 اإلطالعالحديثة التي يستطيع الطالب من خاللها  ضوئيةالوكذلك المجاهر  ((LCDذو شاشة المجهر 

الشريحة النسجية للعضو المراد  إعدادالجسم بعد  أنسجةنسيج من  أليعلى التركيب النسجي الطبيعي 
 المأخوذةالمرضية للمقاطع النسجية  اآلفاتفحصة .كذلك يمكن للطالب عن طريق هذه المجاهر رؤية 
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.كما يحتوي هذا المختبر على كاميرات رقمية يمكن من خاللها باألمراضالمصابة  األعضاءمن 
تصوير المقاطع النسجية.ولغرض تشجيع التدريسيين الذين يعملون في هذا المجال وكذلك الطلبة فقد 

الخاصة بالمقاطع النسجية وهو حاليا   الموادو  األجهزةأنشأت التقطيع النسجي الذي يحتوي على كافة 
 .واألنسجة األمراضمرتبطا  بمختبر 

 
 مختبر الجراحة البيطرية: -5

 ن في المختبر بتعليم الطلبة كيفية التعامل مع الحاالت المرضية التي تتطلب تدخال  جراحيا  يسيير يقوم التد
معظم األدوات والمواد الجراحية المستخدمة في مجال الطب يحتوي مختبر الجراحة البيطرية على  حيث

 portable X-rayاالشعة المحمول)وجهاز  (Anaesthetic machineجهاز التخدير)البيطري مثل 
machine ( وجهاز التعقيم )Autoclave(وجهاز شفط السوائل )Electric suction apparatus )

 (Surgical lampز)( وجهاUltra sound machineوجهاز السونار)
 

 
 القاعات االمتحانية في الكلية حدىزيارة السيد عميد الكلية المحترم إل

 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 
 
 
 

 
 

 صورة تذكارية للسادة التدريسيين المشاركين في المؤتمر العلمي الثالث لكلية الطب البيطري
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 مختبر الجراحة البيطرية

 

 
 . الكيمياءمختبر 
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  األمراض واألنسجة مختبر

 
 
 

 مختبر األحياء المجهرية
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 قاعة المطالعة التابع لمكتبة الكلية
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الربامج األكادميية وطرائق 

 التدريس
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 . للدراسات األولية والعليا في الكليةواألكاديمية األهداف التعليمية .أ
تدريسيا كان أم  –ية نصب عينيها، وحرص كل فرد فيها أهدافها التعليم –منذ تأسيسها  –وضعت الكلية 

النهوض بواقع التعليم العالي والوصول به أعلى المراتب، وألجل أن تتحقق هذه األهداف وتتبلور  -طالبا
 باستحداث)تم مفاتحة الوزارة يا سواء أكان على مستوى الدراسات األولية أم الدراسات العل –بصور فعلية 

 المجهرية.  األحياء اختصاصدراسات عليا في الكلية ضمن 

 األهداف التعليمية للكلية:-1

 .ن على تأدية عملهم لخدمة المجتمع بكفاءة عاليةين قادريبيطري أطباءتخريج  -1

العلمية المتوفرة بالكلية من مختبرات  اإلمكاناتتقديم الخدمات الضرورية للمجتمع من خالل  -2

 والمستشفيات والمستوصفات البيطرية.

 .وعالجا   إشرافا  اسماك  وأحواضالدواجن مختلف الحيوانات الحقلية وفحص وعالج  -3

لتوعية المعنيين   اإلعالميةالمعدية وغير المعدية وذلك من خالل الحمالت  األمراضالوقاية من  -4

 . األمراضالى القيام بالحمالت التلقيحية ضد  إضافة طاع من العملوالمهتمين بهذا الق

 .واألسماكمجال تغذية الحيوانات والطيور  فيتقديم استشارات  -5

بغية االرتقاء بالبحوث العلمية والتطبيقية  األداءرفع كفاءة الحديثة في المختبرات ل األجهزةاستخدام  -6

 .مجتمعللخدمة 

جميع الحاالت والمشاكل التي يتعرض لها المجتمع التعامل مع  مكينهم منوترفع قدرة الطالب  -7

 .والعمل على حلها والتغلب عليها

 وتمكينهم من اداء عملهم بيسر. تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس -8

فتح الدورات التدريبية للخريجين والمعنين بهذا النشاط من خالل وحدة التعليم المستمر باالستمرار  -9

 في الكلية.

 من خالل مكافحتها الحمالت التوعوية والتثقيفية.حماية االنسان من االمراض المشتركه  -10

 .سليم وخالي من االمراض الحصول على منتج غذائى امن من اصل حيوانى -11

  . نشر الوعي البيئي والثقافي باهمية الطب البيطري في خدمة المجتمع وتنمية البيئة12

 أهداف البرامج األكاديمية:  2.

 الثقافة األكاديمية  من اجل هو السعي لطب لبيطريإن من أهم أهداف البرامج األكاديمية في كلية ا
وتعميمها على المؤسسات التي لها عالقة مباشرة بالكلية، وأن يتم ذلك بنشر هذه األهداف على موقع 

 . الكليةفي المتبعة طلبة وآليته وشروطه ، وأن يتم شرح سياسة قبول الالكلية دليل  والكلية 
 إن الكلية هي المؤسسة الصغرى التي تنتمي وترتبط ارتباطا مباشرا بالمؤسسة الكبرى/ الجامعة لذا فال 

أن توفر األجواء المناسبة والمالئمة لتحقيق برامجها التعليمي واألكاديمي مالم تتعاون رئاسة يمكن لها 
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وأقسامها بما توفره من األجواء والظروف المادية والبشرية وعلى وفق الميزانية الكلية الجامعة مع عمادة 
 التي تقرها الوزارة سنويا.

  يجاد حصيلة نهائية لتفاعل الجامعة مع هذه ضرورة وجود خط عمل متبادل بين الكلية ودوائر الدولة وا 
ضمان إيجاد مواقع لمخرجات الكلية وبما يحقق التكافل و  -إن لم تكن بصورة مثالية فشبه مثالية -الدوائر
 لديها. 

  العمل على تطوير القدرات والمؤهالت البشرية/ التخصصات األكاديمية وحثها على مواكبة المستجدات
والمتغيرات العلمية التي بدأت تسعى للوصول الى أعلى المراتب وحث هذه التخصصات على اإلفادة من 

 هذه المتغيرات بأية صورة كانت.

 ناهج الدراسية :الم ب.
 مناهج العلمية مع مخرجات التقييم: المالئمة .1
التخصص ليتناسب والهدف الرامي الى خلق جيل  مبدأيعتمد على  الطب البيطريكلية لالمنهج الدراسي  إن

الكلية  قد  يخريج  أنالى  اإلشارةوتجدر  ،الطب البيطري واع ومدرك لكل فروع المعرفة في مجال 
، وكانت نتائجهم طيبة وهذا يدل األخرىاستطاعوا من التنافس على الدراسات العليا في الجامعات والكليات 

 على مالئمة المناهج مع مخرجات التقييم. 
 تحسين المناهج الدراسية: .2

بعيد مع  التعليمية العلمية وبذلك فالمناهج العلمية تتناسق الى حد   األهدافتناسق المناهج العلمية مع 
هج بما يخدم اصة لتعديل المنصخمتلجان   تم تشكيل كما،  الى الطلبة إيصالهاالعلمية المرجو  األهداف
ضافةفعال تم تغيير الكلية و  أهداف الكثير من المناهج خاصة بعد انعقاد مجلس لعمداء الكليات لتوحيد  وا 
تقوم هذه اللجان بالنظر  في تحديث وتطوير المناهج الدراسية وذلك  إذتحسين المناهج الدراسية: و  المنهج

 .التعليم العالي والبحث العلمي على ضوء تعليمات وتوجيهات وزارة
 محتويات المناهج الدراسية. 3

 .اووحداته االسبوعية اوعدد ساعاتهمرحلة دراسية ( يبين المناهج والمقررات الدراسية لكل 3ملحق )
 

  الكتب المنهجية:. 4
من خالل وحدة التعليم  للطلبة بتأمينهاحيث تتكفل  المكتبةالكتب المنهجية تقدم للطلبة من خالل  إن  

التي تدعم لبة بعناوين بعض الكتب المساعدة بتزويد الط األقسام تدريسيالمجاني في الكلية فضال عن قيام 
نه أدورا مهما في توفير كل مامن ش تؤديلجنة شراء الكتب المنهجية في الكلية  أنكما  ،المنهج الدراسي

 فقتعزيز العملية التعليمية هذا كما تقوم الكلية وبالتعاون مع مطبعة الجامعة بطباعة الكتب المنهجية و 
 .تهاحاج
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  نوعية التعليم ومعايير منح الشهادة:. 5
والمحاضرات التي يلقيها التدريسي وكذلك  تاب والسبورةتعتمد على الك، الكلية في المتبعة نوعية التعليم  ان

وهذا  بطريقة جديدة ومبتكرة للطلبة Data Show والـ أخرىسبورات الكترونية ووسائل الكترونية استخدام ال
ما دأبت على توفيره الكلية من اجل النهوض بالواقع التعليمي في الكلية حيث عمل الكلية على تزويد 

الرئيسية بالشاشة  المحاضراتقاعة  وكذلك تم تجهيزData Show والـعرض  بأجهزةروع العلمية كافة الف
تعتمد الكلية حيث  معايير منح الشهادة فتعتمد على االختبارات ومدى نجاح الطالب فيها أما. االلكترونية 
 مع امتحان نهائي االمتحانات الفصليةعلى نظام 

  نقاط القوة في المناهج:. 6
 حيث توفر للطالب الخزين الكافي من التامة  العلميةهي الكلية قوة في مناهج ال طانق أهممن  إن

 ها لحاجة المجتمع في هذا المجال. المعلومات الضرورية في مجال عمله كطبيب بيطري وكذلك تلبيت
  ها أنالى  باإلضافةالعالم.  أنحاءواغلبها تدرس في الجامعات في مختلف  ج بعالميتهاتتميز المناهو

 تخضع للتطور بما يناسب تطورات العصر.
  وضع المناهج الدراسية وتطويرها عن المسئولةمركزية اللجنة . 
  نقاط الضعف:. 7
  وعدم كفاية الوضوح في عرض المعلومة.تأليفهيوجد من المناهج ما هو قديم في ، 
 ورسمية لتقييم نتائج التعليم. عدم وجود آلية واضحة ، متعددة 
  والكليات العالمية. للجامعاتالحديثة والمتطورة ع والتواصل مع البرامج التعليمية والمناهج ضعف االطال 
 :اآلتية باألمورالقيام تعالج من خالل معالجة نقاط الضعف يمكن . 8
 العالم ضمن مجال الطب البيطريالتي يتم تدريسها في الجامعات في  طالع على المناهج العالميةاال 
 .إعطاء برنامج تحديث المناهج جدية ودعم مالي أكثر 
 .متابعة الطلبة الدارسين في الجامعات العالمية 
 .التواصل واالطالع على البرامج والمقررات الدراسية 
  رسالإ -ضرورة تحديث المناهج من خالل اعتماد مناهج الدول المتقدمة، وهذا ال يكون اال من خالل 

 كادر تدريسي الى الجامعات العالمية لهذا الغرض.
 المعوقات التي تواجه تحديث المناهج :. 9
  الطلبة الستمرار تعليمهم. يحتاجهيتوفر كل ما  فبوجودهقد يكون العنصر المالي هو المهدد الرئيس هنا 
  المركزية في تحديد المناهج وطبيعة  مركزية المعايير وآلية التقييم للمفردات الدراسية وتقييمها فضال عن

 واالمتحانات. األسئلة
 األقساموتشمل التكاليف المالية المحدودة لتطوير  التغطية المالية القليلة لمحور البرامج والمناهج الدراسية  

لالطالع على  المادية اإلمكانياتوعدم توفير  والمناهج، وال سيما توفير وسائل التعليم الحديثة من سبورات الكترونية،
 مناهج الجامعات العالمية.

 مناهج جديدة تواكب التطور الحاصل في العالم العربي والغربي. إنشاء إعادة 
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 :البحث العلمي 
 المعوقات التي تواجه البحث العلمي في الكلية:-1

لبحث االتدريسيين في كلية الطب البيطري فيما يخص  تواجهالمعوقات والعقبات التي  أهمان من 
حيث انه تفتقر الكلية الى تخصيص ميزانية مالية خاصة  النجازهالعلمي هو عدم توفر دعم مالي 

بالبحث العلمي ممكن ان تكون حافزا  للتدريسيين والطلبة من تقديم بحوث تكون ذات فائدة كبيرة للمجتمع 
مالية كبيرة في سبيل انجاز البحث المخطط له وهذا ما  أعباءلذلك نجد ان التدريسي في الكلية يتحمل 

 يسيين الذي يرومون بنشر البحوث داخل وخارج العراق .يحد من عدد التدر 
 سبل معالجة تلك المعوقات: -2

توفير الميزانية الخاصة للبحث العلمي من اجل تشجيع التدريسيين  يتمثل عالج تلك المعوقات من خالل
جيدة ويمكن االستفاده منها ضمن على العمل الدءوب من انجاز أبحاث علمية تكون ذات قيمة 

 اص الطب البيطري وتكون مفيدة جدا  للمجتمع.اختص
 تقييم النشاط البحثي للتدريسيين ..3

 تتأتى أهمية هذا النشاط من خالل:  
لمي السيما إذا كان البحث منشورا همية استثنائية للبحث العأالذي يولي  التقييم السنوي للتدريسيين_

 و عالمية .أخارج القطر في مجالت عربية 
 التي تشترط أن يقدم التدريسي ثالثة بحوث منشورة او مقبولة للنشر لغرض الترقية . الترقية_

التي تقام داخل الجامعة او خارجها ببحوثهم القيمة ونشر هذه  في المؤتمرات مشاركة التدريسيين_
 البحوث في أعداد خاصة بوقائع المؤتمر .

 تقييم النشاط البحثي للطلبة ..4
كتابة البحوث لذا فان تقييم هذه العلمية في الية  للتعرف على الطريق الممهدتشكل بحوث الطلبة 

التي تأخذ على عاتقها مهمة توزيع المشرفين أوال  الكليةالبحوث تعتمد على اللجنة العلمية المشكلة في 
على مستوى  على الطلبة، وتحديد مواعيد مناقشتها ثانية من خالل تشكيل لجان مناقشة البحوث

 اسات األولية. الدر 
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: ازداد االهتمام في السنوات األخيرة بجهود التدريسيين في عقد الندوات  المؤتمرات والندوات.5
والحلقات النقاشية ومشاركاتهم في المؤتمرات إذ إن هذه الجوانب تعد المرتكز األساسي لتطوير قابلية 

 التدريسي على البحث العلمي.
 الكليةفي   2016/2017لعام الدراسي المزمع إقامتها خالل الندوات ( يبين خطة ا4ملحق رقم )

الموافقة  توقد تم ها: سعت الكلية ومنذ تخريج أول دورة لها الى فتح الدراسات العليا فيالدراسات العليا.6
-2117اختصاص التشخيصات المرضية في العام الدراسي في )ماجستير( الدراسات العليا  فتحعلى 
2118  . 

 نقاط القوة في محور البحث العلمي  :.7
وجود الميزانية الخاصة بالبحوث العلمية اال انه بفضل المجهودات االستثنائية التي لكن وبالرغم من عدم 

العديد من البحوث العلمية القيمة والتي انعكست قوتها العلمية من  أنجزتيبذلها التدريسيين في كليتنا فقد 
 خالل:

من قبل الوزارة بنوعية البحوث المقدمة والتأكيد عليها مما دفع بالتدريسي الى التفكير الهتمام الجاد ا**
 بالبحث من جوانبه كافة .

 تزايد عدد البحوث المنشورة من قبل التدريسيين سنة بعد أخرى .**
فع وجود المجالت العلمية التي تأخذ على عاتقها مهمة نشر البحوث العلمية واالهتمام بنوعيتها د **

 التدريسي الى زيادة مجهوده العلمي .
حرص القائمين على المؤتمرات العلمية بنشر البحوث العلمية في عدد خاص بوقائع المؤتمر دفع **

 التدريسي الى زيادة مشاركاتها في المؤتمرات العلمية.
 نقاط الضعف:.8
 األهم في كل عمل هو توافر التخصيص المالي الذي يساعد على القيام بالمهمة على أكمل وجه،  الشئ

يخص نشر البحوث أم المشاركة في  والتخصيصات المالية المتعلقة بخطة البحث العلمي سواء أكان ما
البحثية  انياتهإمكيشكل عائقا أمام التدريسي في تطوير  المؤتمرات في كليتنا معدومة بشكل نهائي وهو ما

 ونقطة ضعف البد من حلها.
 تكون  عدم وجود لجان خاصة تأخذ على عاتقها مهمة تكليف التدريسي بالبحوث العلمي التي غالبا ما

 مجهودا خاصا .
 لكل من السيد عميد الكلية والسيد معاون العميد للشؤون العلمية. ( البحوث المنشورة  5ملحق )
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 . من خاللمعالجة نقاط الضعف تتم .9
  الوزارة ودورها في تفعيل عملية البحث العلمي والتأكيد عليه وهذا يستدعي بدوره زيادة اهتمام ودعم

والتي من شانه المتاحة أمام التدريسي والمدعومة للبحوث العلمية  اهتماما نوعيا بتوفير كافة اإلمكانيات
تاحة الفرصة أمام الباحثين لإلبداع  واإلجادة في النتاج العلمي وهذا الشيء مشهود تذليل كافة العقبات وا 

 .للباحثين العراقيين في كافة المحافل العلمية المحلية والعربية والعالمية
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 المحور التاسع: خدمة المجتمع

 مقياس خدمة المجتمع
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 المحور التاسع: خدمة المجتمع
 مقياس خدمة المجتمع

 الكلية لخدمة المجتمع: توفرهاااليجابيات التي _أ
البيطريين القادرين على توفير  األطباءتعمل الكلية على تنمية الثروة الحيوانية من خالل رفد المجتمع بكادر من  -1

 . أنواعهاالخدمات الطبية البيطرية بكافة 
 والحيوان وطرق الوقائية منها. اإلنسانالمشتركة بين  األمراضتعمل الكلية على عقد ندوات نقاشية حول  -2
التعامل مع الحاالت المرضية في الحيوانات العمل على تدريب الطلبة خاصة خالل فترة التطبيق الصيفي على كيفية  -3

 وعالجها. هاتشخيصو 
 على الصحة العامة. تأثيرعلى ضرورة االهتمام بالبيئة داخل الجامعة وخارجها وما له  التأكيد -4
 ندوات والحلقات التشاورية التي تكون ذات عالقة مع واقع المجتمع.المشاركة في جميع ال -5

 الطب البيطري في مجال خدمة المجتمع: تواجهالسلبيات التي ب_    
 يفسح لها المجال من اجل النهوض بواقع خدمة المجتمع. إعالميعدم اخذ مهنة الطب البيطري حيز -1
تم  العراق وباقي دول العالم هذا ما يحول دون االطالع على ماتواصل بين مهنة الطب البيطري في وجود عدم -2

 التوصل اليه من تقدم ورقي في مجال خدمة المجتمع.
التدريسيين وبالذات ذوي االختصاصات البيطرية الى الخارج من اجل اطالعهم على التقدم والتطور الحاصل  إيفادعدم -3

 ري .في الجوانب العلمية والعملية لمهنة الطب البيط
 عدم وجود ثقافة واعية لدى شرائح كبيرة في المجتمع حول مهنة الطب البيطري واهميتها في خدمة المجتمع.-4

 
زيارة السيد رئيس الجامعة المحترم االستاذ الدكتور عادل فوزي الى البيت الحيواني لالطالع على المحاضرات السريرية 

 لطلبة المرحلة الخامسة
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 العاشر: التقويمالمحور 

 مقياس جودة عملية التقويم
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 التقويم :المحور العاشر

 مقياس جودة عملية التقويم

 :.التقويم المؤسسي1
الجامعي في الكلية عملية التقويم الذاتي للوقوف على السلبيات  واألداءتتولى شعبة ضمان الجودة 

يجادفي الكلية  واإلداريةالتعليمية  األمورتطور الكلية في ما يخص سير  تواجههوالمعوقات التي  الحلول  وا 
 ةمن مناقشة تلك السلبيات مع عمادة الكلية والتدريسيين والموظفين ويتم اتخاذ القرارات التصحيحيالمالئمة 

 لها.
 :.تقويم الطلبة2

تقويم الطلبة مع المخرجات التعليمية  أساليبتتوافق االمتحانات وكذلك  إجراءيتم تقويم الطلبة من خالل 
قياس مستوى مهارات الطلبة ومعارفهم  متحانات بطريقة يمكن من خاللهااال ةلكليا وقد وضعت المستهدفة
 .العلمية

 :االمتحانات إدارةتقويم .3

الزمنية لجداول تراعي المؤسسة الجدولة  عن جداول االمتحانات في المواعيد المناسبة باإلعالن كليةتلتزم ال
الية للتعامل مع تظلمات الطلبة من نتائج  كليةال تضعو كما  االمتحانات وفقا الحتياجات ورغبات الطلبة

 وال توجد رسوب الطلبة ألسباب تقويما   كليةالفي جري ال ي لكن بالمقابل تطبيقها ةراقبمنها و عالااالمتحانات و 
 . لتقويم الخريجين ومدى نجاحهم في مجاالت العمل آلية
 .تقويم فاعلية التعليم4

في ضوء نتائج التقويم الشامل للفاعلية التعليم ضع خطة تنفيذية لتحسين وتعزيز تعمل عمادة الكلية الى و 
بتوزيع استمارات التقويم الذاتي الحاوية على  حيث قامت العمادة بالتعاون مع شعبة ضمان الجودة  التعليمية

وكانت في يتعلق بسير العملية التعليمية في الكلية وقد كانت اراء الطلبة متباينة  منها ما تاختياراعدة 
توفير الحيوانات المختلفة ضرورة السبل الحديثة في عرض المحاضرة مع  إتباععلى ضرورة  تأكدمعظمها 
 ية ضمن اختصاص الطب البيطري عليها وبخاصة حيوانات التجارب المختبرية. العلم الدروس إجراءلغرض 
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 :هيئة التدريس أعضاء أداء.تقويم 5
 إرسالهاالهيئة التدريسية من خالل التقويم السنوي بموجب استمارات تقويمية يتم  أعضاء أداءتقويم  أالنيتم 

من قبل الوزارة حيث تحتوي هذه االستمارات العديد من الحقول التي بمضمونها كافة الخيارات التي تتناول 
بها  قامحيث يتناول هذا المحور كافة الجوانب العلمية والبحوث التي  النشاط العلميعدة محاور منها 

سيرة وسلوك التدريسي في فرعه  الذي يركز على حسن والجانب التربوي األوليةالدراسات وكذلك التدريسي 
 في هذه المحاور. وتعطى كل فقرة درجة معينةالعلمي ويتم تقييمه 

 
 .2117/  27/3السيد عميد الكلية المحترم الندوة التي اقامتها كلية التربية للعلوم االنسانية يوم  حضور

 

 املشارك يف بطولة اجلامعة للرماية الكلية  تدريسييفريق 
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 لكلية الطب البيطري /جامعة تكريت ية اإلدارية( مخطط يوضح الهيكل1ملحق )
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وتخصصاتهم  وشهاداتهم وألقابهم العلمية الفروع العلميةفي الكلية موزعين حسب  الكادر التدريسي أسماء( يبين 2الملحق رقم )
.ومناصبهم اإلدارية   

ــم الثالثي  ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االس

 واللقب

 المنصب االداري االختصاص الدقيق االختصاص العام الشهادة  اللقب العلمي    الفرع

نهاد عبد الحسين جعفر  1

 البياتي 

أحياء مجهرية  علوم حياة دكتوراه مدرس األحياء المجهرية

 بكتريا

 عميد الكلية

احياء مجهرية  بيطرية طب وجراحة دكتوراه    أستاذ مساعد االحياء مجهرية  بشار صادق نومي  2

 بيطرية

معاون العميد للشؤون 

 العلمية

معاون العميد للشؤون  كيمياء ال عضوية علوم دكتوراه استاذ مساعد الكيمياء احمد شاكر مرموص 3

 االدراية

رئيس اللجنة  إنتاج لحوم إنتاج حيواني دكتوراه  استاذ مساعد الصحة العامة زياد طارق عمر الدوري  4

 االمتحانية

الطب الباطني  ميثم عبداالله اسماعيل  5

 والجراحة

 رئيس فرع الطب الباطني توليد بيطري طب وجراحه بيطرية دكتوراه مدرس

 أياد حميد إبراهيم العجيلي  6

 

طب وجراحه       دكتوراه      دكتور -أستاذ التشريح      

 بيطرية

رئيس لجنة الترقيات  تشريح أعصاب  

 العلمية

اميمة ابراهيم محمود  7

 السامرائي 

رئيسة فرع االحياء  طفيليات علوم حياة دكتوراه أستاذ مساعد الصحة العامة

 المجهرية

تقنيات علوم  علوم زراعية دكتوراه مدرس الصحة العامة سعد توفيق رشيد التكريتي  8

 حيوان

 

  بكترويولوجي أحياء مجهرية دكتوراه استاذ مساعد األحياء المجهرية صالح صديم صالح الدوري  9

 رئيس فرع الكيمياء كيمياء حياتية طب وجراحه بيطرية دكتوراة استاذ مساعد كيمياء والفسلجةال ياسر احمد موفق  النعيمي  10

بثينه عبد الحميد عبدهللا  11

 الطائي 

  علوم أدويه طب وجراحه بيطرية ماجستير  استاذ مساعد الكيمياء والفسلجة

مقررة فرع االحياء  أحياء مجهرية طب وجراحة بيطرية  دكتوراه  استاذ مساعد األحياء المجهرية حال محمد مجيد المرسومي  12

 المجهرية

 رئيس فرع التشريح تشريح طب وجراحة بيطرية دكتوراه مدرس  التشريح بدر ختالن حميد العجيلي  13

تربية وتحسين  إنتاج حيواني دكتوراه مدرس  االحياء المجهرية موفق حسين علي الجميلي  14

 أغنام

مقرر فرع الصحة 

 العامة

أحياء مجهرية  حياةعلوم  ماجستير مساعد استاذ األحياء المجهرية هبه يونس خلف النعيمي  15

 طبية

 

  كيمياء عضوية علوم  دكتوراه مدرس الكيمياء نغم قاسم كاظم 16

سهام عجمي وادي  17

 الظاهري 

رئيس فرع الصحة  أدويه وسموم علم االدويه  دكتوراه مدرس  الكيمياء والفسلجة

 العامة

وسن سرحان عبيد  18

 اليعقوبي 

 مسؤول الشعبة العلمية حيوان علوم حياة دكتوراة مدرس الكيمياء والفسلجة

ادريس خلف ثامر  19

 الجبوري 

  تشريح طب وجراحه بيطرية دكتوراه مساعد استاذ التشريح

دخيل حسين حدري  20

 الجبوري

 ول شعبة المكتبةؤمس فسلجة طبية طب وجراحه بيطرية ماجستير مدرس  الكيمياء والفسلجة

صدام خالد حمادي  21

 المشهداني 

الطب الباطني 

 والجراحة

مقرر فرع الطب  جراحة وتوليد طب وجراحة بيطرية ماجستير مدرس 

 الباطني

  كيمياء كيمياء ماجستير مدرس  الكيمياء والفسلجة ريم سهيل نجم الشمري 22



61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بيطرية أمراض طب وجراحة بيطرية ماجستير  مدرس  األمراض هديل باسم ذنون السبعاوي  23

عمر الثاني شريف سعيد  24

 البياتي

الطب الباطني 

 والجراحة

  طب باطني وقائي طب وجراحه بيطرية ماجستير مدرس 

 عالممسؤول شعبة األ أمراض دواجن طب وجراحه بيطرية ماجستير مدرس  األمراض الشالجينوار علي جاسم  25

 مقرر مجلس الكلية فسلجه بيطرية طب وجراحه بيطرية ماجستير مدرس الكيمياء والفسلجة خالد احمد هادي السعيدي 26

فراس عباس حسين  27

 السعدي

  تشريح وانسجة  طب وجراحه بيطرية ماجستير مدرس  التشريح 

الطب   علي حسن عواد الجميلي  28

 الباطني 

  تشخيصات مرضية طب وجراحه بيطرية ماجستير مدرس 

الطب   منتصر محمد هالل العبيدي 29

الباطني 

 والجراحة

 مقرر فرع الفسلجة  جراحة بيطري  طب وجراحه بيطرية ماجستير مدرس

عبد الجبار محمد حسين  30

 الجبوري

 مقرر فرع التشريح أمراض دواجن  طب وجراحه بيطرية ماجستير مدرس  األمراض 

حسان هادي خورشيد  31

 البياتي

 رئيس فرع االمراض  االمراض البيطرية  طب وجراحه بيطرية ماجستير مدرس  االمراض  

تربية وتحسين  علوم زراعية ماجستير مدرس مساعد الصحة العامة اسامة  حميد شهاب 32

 حيوان

  

 مسؤول شعبة التدقيق ادارة مالية ادارة واقتصاد  ماجستير مدرس مساعد الصحة العامة سعد صبار نصيف 33

 مقرر فرع االمراض امراض طب وجراحة بيطرية ماجستير مدرس مساعد االمراض احمد عبدهللا سلطان 34

  ادارة اعمال ادارة واقتصاد ماجستير مدرس مساعد الصحة العامة منقذ ابراهيم صالح  35

  طب باطني طب وجراحة بيطرية ماجستير مدرس مساعد الطب الباطني جاسم محمد سليمان 36

  قانون قانون ماجستير مدرس مساعد الصحة العامة اقبال نعمت درويش 37
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 ووحداتها .ساعاتها  كلية الطب البيطريالتي ُتَدرس في ( المناهج الدراسية 3ملحق رقم ) 
الدراسية ناهجالم -  

الفصل الدراسي االول االولى  المرحلة 

 عدد الوحدات  العملي النظري المادة ت
 3 2 2 1االحياء  1

  4 2  3 كيمياء عامة 2

  3.5 3 2 1التشريح  3

 3 2 2 1ادارة حيوان  4

 2 2 1 1حاسبات  5

 2 0 2 ديمقراطية  6

7 E  1 0 1 

  18.5  24 المجموع 

 

 المرحلة االولى الفصل الدراسي الثاني

 عدد الوحدات  العملي النظري المادة ت
 3 2 2 2االحياء  1

 3 2 2 مدخل حياتية   2

  3.5 3 2 2التشريح  3

 3 2 2 2ادارة حيوان  4

 2 2 1 ادارة دواجن  5

 2 2 1 2حاسبات  6

 2 0 2 ديمقراطية  7

8 E  المصطلحات الطبية
 البيطرية(

1 0 1 

 1 0 1 )لغة عربية( 9

  26 20.5  
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الفصل الدراسي االول المرحلة الثانية  

 عدد الوحدات  العملي النظري المادة ت
  3 3 2 (3تشريح ) 1

  3.5 3 2 1انسجة  2

 5 2 4 1فسلجة 3

 4 2 3 كيمياء حياتية 4

 3 2 2 تغذية حيوان 5

 2 0 2 وراثة  6

 1 0 1 اللغة االنكليزية 7

  21.5 28 المجموع 

 

 المرحلة الثانية الفصل الدراسي الثاني

 عدد الوحدات  العملي النظري المادة ت
  3 3 2 (4تشريح ) 1

 3.5 3 2 2انسجة  2

 5 2 4 2فسلجة 3

 4 2 3 2كيمياء حياتية  4

 3 2 2 2تغذية حيوان  5

 3 2 2 احصاء 6

 1 0 1 اجنة  7

 1 0 1 اللغة االنكليزية 7

  23.5 30 المجموع 

 

 المرحلة الثالثة الفصل الدراسي االول

 عدد الوحدات  العملي النظري المادة ت

 4 2 3 طفيليات )ديدان( 1

 4 2 3 1االدوية  2

 4 3 3 االحياء المجهرية عام 3

 3 2 2 المناعة 4

 4.5 3 3 االمراض العام 5

 2 0 2 السموم 6

  21.5 28 المجموع 
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 المرحلة الثالثة الفصل الدراسي اثاني

 عدد الوحدات  العملي النظري المادة ت
 4 2 3 طفيليات )اوالي ومفصليات( 1

 4 3 3 2االدوية  2

 4 2 3 االحياء المجهرية خاص 3

 3 2 2 الفايروسات 4

 4.5 3 3 االمراض جهازية 5

 1 2 0 السريريات 6

  20.5 28 المجموع 

 

الفصل الدراسي االول المرحلة الرابعة  

 عدد الوحدات  العملي النظري المادة ت
خصوبة اناث وامراضها  1

 التناسلية 
2 2 3 

 2 4 0 2تطبيق بيطري  2

 3 2 2 1امراض دواجن  3

 4 2 3 1جراحة  4

 3 0 3 االمراض المعدية والوبائية 5

 2 2 1 تشخيصات مرضية  6

 3 0 3 طب باطني 7

 2 2 1 التشريح المرضي  8

  22  26 المجموع   

 

 

 المرحلة الرابعة الفصل الدراسي الثاني

 عدد الوحدات  العملي النظري المادة ت
 3 2 2 توليد بيطري  1

 2 4 0 3تطبيق بيطري  2

 3 2 2 2امراض دواجن  3

 4 2 3 2جراحة  4

 3 0 3 االمراض المعدية والوبائية 5

 2 2 1 تشخيصات مرضية  6

 2 0 2 امراض مشتركة  7

 3 0 3 طب باطني 8

 2 2 1 التشريح المرضي  9

 22 28 المجموع   
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الفصل الدراسي االول المرحلة الخامسة  

 عدد الوحدات  العملي النظري المادة ت
  3  2  2 امراض اسماك  1

خصوبة الذكور والتلقيح  2
 الصناعي 

1  2 2 

 3 2 2 3 جراحة 3

 3 0 3 3طب باطني  4

 7 14 0 4تطبيق بيطري  5

 3 2 2 صحة اللحوم 6

 1  1 مشاريع بحثية  7

 22 33 المجموع 

 
 المرحلة الخامسة الفصل الدراسي الثاني

 عدد الوحدات  العملي النظري المادة ت
 2 2 1 تقنات حيوية تكاثرية  1

 3 2 2 4جراحة  2

 3 0 3 4طب باطني  3

 6 12 0 5تطبيق بيطري  4

 3 2 2 صحة حليب 5

 1 1 0 مشاريع بحثية  6

 1 0 1 سلوك مهني 7

 1 0 1 طب عدلي  8

  2 6 0 االستاجير** تطبيق صيفي 9

  23 37 المجموع 

 
 يدرس االستاجير في العطلة الصيفية بعد نجاح الطالب في السنة الرابعة**
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للعام الدراسي الطب البيطري  في كلية  هاعقدم تيسالندوات التي خطة ( يتضمن 4ملحق رقم ) 
2016/2017 

 

 الندوات العلمية المزمع عقدها في كلية الطب البيطري:

بهذا المرض  لإلصابةالمرافقة  واألعراضعقد ندوة تعريفية حول مخاطر مرض االنفالونزا الوبائية -1

 وسبل الوقاية منه.

ندوات تثقيفية للمواطنين لتوعيتهم بضرورة االهتمام صحة ورعاية الحيوانات و كيفية الوقاية  إقامة -2

 المشتركة. األمراضمن 

 .مخاطر اإلصابة بمرض التهاب الكبد الفيروسية وأهمية التلقيح ضدهعقد ندوة تعريفية حول -3

المجتمع العراقي والجامعي  عقد ندوة تعريفية حول مخاطر تناول المخدرات التي أصبحت شائعة في-4

 بين الطلبة .

عقد ندوات تثقيفية للطلبة من اجل حثهم وتوجيههم على ضرورة االستفادة من شبكة االنترنت  -5

 والمكتبة االفتراضية.

مشاريع الثروة الحيوانية من اجل  وأصحابالبيطريين  األطباءعقد ندوات حوارية تشمل كل من  -6

 يوانية.النهوض بواقع الثروة الح

على الصحة العامة  التأثيرالتلوث البيئي وكيفية الحد من ذلك  تأثيرعقد الندوات التي تتناول  -6

 والبيطرية.

 االستخدام العشوائي لالدوية البيطريةعقد ندوات تتناول مواضيع  -7

 الجدوى االقتصادية من تربية السمان وسبل الوقائية من االمراض التي تصيبه -8

 حقول الدجاج وسبل الوقاية منهامرض السالمونيال في  -9

 PCRورشة عمل حول كيفية اجراء اختبار  -01

 ورشة عمل حول الخطوات الصحيحة الواجب اتباعها عند تحضير المقاطع النسجية لالنسجة -00

 االمن الحيوي في حقول الدواجن -02

 .دورة تدريبية حول التلقيح الصناعي في الحيوانات -03
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 عميد الكلية والسيد معاون العميد للشؤون العلمية.للسيد ( البحوث المنشورة  5ملحق )
 عميد الكلية نهاد عبدالحسين جعفرالدكتور المساعد ستاذالمنشورة لألوالمقاالت البحوث -1

 مكان النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

1 prevalence and antibiogram profile of pseudomonas aeruginosa isolated from 

patients attending STH at Tikrit city 
Tikrit medical 

journal 

2 the effect of heat shock on total viable counts of staphylococcus aureus isolated from 

wounds and exposed to various photochemical and disinfectant agents 
 Tikrit 

medical 

journal 

3 

 an epidemiological study on neonatal septicemia in Tikrit teaching hospital 

 2nd 

scientific 

conference 

of Tikrit 

college of 

medicine 

4 
 prevalence of enteropathogenic diarrhea in children up to 2 years in Kirkuk 

province 

 Tikrit 

medical 

journal 

5 neutrophilia-inducing deferoxamine in mice infected with staphylococcus 

aureus 

open journal 

of pathology 

 عزل و تشخيص الجراثيم المسببة اللتهاب الجيوب االنفية القبية المزمن 6
مجلة تكريت 

 للعلوم الصرفة

7 
من الحليب الخام لالبقار في  staphylococcus aureusعزل جراثيم المكونات العنقودية الذهبية 

 محافظة صالح الدين و تقييم حساسيتها تجاه المضادات الحياتية المختلفة

المؤتمر العلمي 

الحادي عشر 

لكلية الطب 

البيطري جامعة 

 بغداد

8  8 
excessivde & correlation helicoobacter pylori belching &  belching  

Tikrit 

medical 

journal 

 

على طلبة الدراسات  االشراف على الدراسات العليا العليا الدراسات طلبة على االشراف االش

 العليا

  محمد طالب توفيق
  بعض المطهرات عليهاعزل و تشخيص البكتريا الملوثة لردهات مستشفى كركوك العام و تأثير 

 2015 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  وصال رؤوف ياسين
 urinary tract infection among malnourished children 

 2003 
 ---------------------------------------------------------------------------------- 

  هاشم عبد عباس
دراسة عالقة زيادة مضادات الدهون القلبية مع االصابة بفيروس المضخم للخاليا في النساء في مدينة 

  بغداد
 2016 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  

  فارس صالح محمد
  التهابات المجاري البولية البكتيري لدى مصابي الحبل الشوكي في مدينة تكريت

 2015 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 

  اسامة هاشم محمد
انتشار جراثيم المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للمثيسلين عند الكادر الصحي لبعض مستشفيات 

  محافظة صالح الدين
 2015 

 

البحوث المنشورة للسيد معاون العميد للشؤون العلمية االستاذ المساعد الدكتور بشار صادق 

 نومي
 مكان النشر البحوث والمقاالت المنشورة ت

1 
 

Bacterial contamination of prepuce in 
young and adult rams in Salahaddin 

Province 

Journal of Tikrit University for Agricultural 

Sciences 18 (4) 

2 Determination of ideal time in Brucella 
diagnostic methods in abortion cows 

 ) 2) 05مجلة البصرة لالبحاث البيطرية 

3 Evaluate the efficiency of Widal test in 

diagnosis of typhoid Fever in arriving 
patients to Kirkuk hospitals 

 

Tikrit Journal of Pure Science 22 (11) 

4 Evaluation of the prevalence of viral 

bronchitis infection in broiler chicken by 
using ELISA Technique 

Tikrit Journal of Pure Science 

5 In vitro antimicrobial studies of new Zn(II) 

complexes of N-hydroxymethylsaccharin 
(Sac-CH2OH) and amine ligands 

 المؤتمر العلمي الثالث لكلية الطب البيطري/جامعة كربالء

6 Investigation for bacterial causes of 
superficial abscesses in Iraqi goats 

Al-Qadisiya Journal of Veterinary Medicine 
Sciences 15 (1) 

7 Investigation of carrier persons of 

Salmonella typhi in cholelithiasis patients in 
Kirkuk Province 

Kirkuk University Journal Scientific Studies 

8 Molecular and serological diagnosis of 

buffaloes brucellosis in Salahaldeen 
governorate 

Journal of Tikrit University for Agricultural 
Sciences 18 (4) 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


69 
 

ة المالطية الذرية استخدام مستضدات مستخلصة من البروسيل 9
REVI في انتاج لقاح آمن ضد داء البروسيالت   

 (0) 02مجلة البصرة لالبحاث البيطرية                           

التحري عن االصابة بانماط جراثيم السالمونيال في االنسان  10

 والحيوان

(4) 6مجلة الفرات للعلوم الزراعية   

العزل والتوصيف الجزيئي لجراثيم البروسيلة المالطية المسببة  11
لإلجهاض عند الماعز في المنطقة الوسطى من سوريا 

والتفريق بين الذراري الحقلية والذراري اللقاحية المعزولة في 
 الدراسة

 

 العلميةمجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات 

الكشف عن عوامل الضراوة للزوائف الزنجارية في الحيوانات  12
 المختلفة باستخدام الطرق الجرثومية والجزيئية

 

 المجلة العراقية للعلوم البيطرية

تقييم كفاءة بعض االختبارات المصلية المستخدمة في تشخيص  13
 داء البروسيال في الماعز

 

 )0) 00مجلة البصرة لالبحاث البيطرية 

دراسة التلوث الجرثومي لعينات حليب االغنام في مناطق  14

 مختلفة لمحافظة صالح الدين

 

 8الزراعية مجلة الكوفة للعلوم 

دراسة فاعلية خالصة العكبر في تثبيط النمو الجرثومي  15
 وتأثيره على بعض مضادات االكسدة في دم االرانب البيض

 

 4) 9مجلة الفرات للعلوم الزراعية 

في احداث االجهاض عند االغنام  دور جراثيم البروسيله 16

 العواسي في المنطقة الوسطى من سوريا

 مجلة جامعة البعث

ستعمال اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في تقييم طريقة ا 17
الزرع الجرثومي المستخدمة في تشخيص البروسيلة المجهضة 

باصابتها بداء البروسيالتفي حليب االبقار المشتبه   

 

 (0) 41المجلة الطبية البيطرية العراقية 
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