قسم علــــــوم الرتبـــــــة واملــــــوارد املائــــــــــيه
لكية الزراعه – جامعة سومر
نبذةًمختصرهًعنًالقسم

او ًلاً:

تأسس قسم علوم التربة والموارد المائيه في العام الدراسي  2102-2102بأسم علوم التربة والمياه وقد تغير التسميه
الى قسم علوم التربة والموارد المائيه في العام الدراسي  .2102-2102يهدف القسم العلمي الى رفد المجتمع وسوق العمل
بالمؤهالت والكوادر العلميه المتخصصه في مجال التربه ونشر المعرفة العلميه وتطبيق المنطق والمنهج العلمي الدارة الموارد
الطبيعيه بكفاءة من اجل توفير الغذاء والتنمية الزراعية المستدامه مع المحافظة على البيئه وعلى التربة والموارد المائيه
والسيما ان التربة التي تقع فيه كلية الزراعه تتميز بكونها من الترب الرملية الطينيه (النها تقع ضمن منطقة السهل الرسوبي
المتكونة ترسباته من فيضانات الرافدين) مما استدعى لوجود مثل هكذا قسم لدراسة خصائص هكذا ترب وكيفية ادارتها وتطبيق
السبل الكفيلة والناجحه الستصالحها وجعلها صالحة للزراعه ،ومن االسباب المهمة التي دعت لوالدة هذا القسم هو تفاقم ظاهرة
التصحر في العالم والوطن العربي بصورة عامه والعراق ومناطقنا الجنوبية بصورة خاصه وكذلك تفاقم مشكلة شحة المياه
بصورة عامه.
اضافة الى ذلك ،يقوم القسم بنشاطات علمية عديده من خالل القيام بالبحوث التطبيقيه اليجاد الحلول المناسبه لمشاكل
المجتمع في المجال الزراعي بصورة عامه ومجال التربة والموارد المائية بصورة خاصه باالضافة الى المشاركة بتنفيذ
البرامج االرشادية لنقل المعارف ونتائج البحوث التطبيقيه والمشاركة مع االقسام العلمية االخرى محليا ً واقليميا ً ودولياً لتطوير
التعليم والبحث العلمي .كما يقوم القسم باقامة الندوات العلميه وورش العمل والدورات التدريبيه لتطوير ورفد المختصين بالعلوم
والمعارف الحديثه لمواكبة التطور في مجال التربة والموارد المائيه.

لوحةًشرفًرئيسًقسمًعلومًالتربةًوالمواردًالمائيهً

االسم الثالثي

الشهادة

اللقب العلمي

لؤي علي حسين
رجي طعمه ناصر
جالل حميد علي
حسين خليفه جليب

ماجستير
دكتوراه
ماجستير
دكتوراه

مدرس
استاذ مساعد
مدرس مساعد
استاذ مساعد

تأريخ التكليف
من

الى

2102/00/01
2102/01/20
2102/2/21
2106/6/21

2102/01/20
2102/2/21
2106/6/21
الوقت الحاضر

نوعيةًمدخالتًالقسم

ثانيًا اً:

يستقبل القسم العلمي المدخالت التاليه:
 -0من حملة شهادة االعداديه الفرع العلمي.
 -2من حملة شهادة الدبلوم من خريجي المعاهد التقنيه  /فرع الزراعه.
 -2من حملة شهادة البكلوريوس من ذوي االختصاص /كلية الزراعه كمعيدين ومحاضرين.
 -2من حملة شهادة الماجستير من ذوي االختصاص الزراعي واالختصاصات الثانويه كالرياضيات والحاسبات والجيولوجي
والهندسه وحقوق االنسان واللغة االنكليزيه.
 -5من حملة شهادة الدكتوراه من ذوي االختصاص.
 -6القاعات الدراسية والمختبرات وغرفة التدريسيين وغرفة القسم.

ثالثًا اً:

التوصيفًالوضيفيًللخريجين

يمنح الخريج بعد اجتيازه اربع مراحل دراسيه بنجاح اضافة الى اكماله برنامج التدريب الصيفي شهادة البكلوريوس
بتخصص علوم زراعيه ،علوم تربه وموارد مائيه .وبعنوان مهندس زراعي

مالحظاتًهامه
** تخ َّر َج من القسم دفعتين من الخريجين من حملة شهادة البكلوريوس للعامين الدراسيين  2106-2105و 2102-2106
وللدراستين الصباحية والمسائيه.
** ان الطلبة االوائل على الكليه لهاتين الدفعتين هم من خريجي قسم علوم التربة والموارد المائيه.
** التوجد دراسات عليا في القسم بصورة خاصه وفي الكلية بصورة عامه.
** افتتح القسم الدراسة المسائيه في العام الدراسي  2102-2102وعلقها في العام .2106-2105
رئاسة
قسم علوم التربة والموارد المائيه

