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 المقدمة 

تماشياً مع أهداف وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي وطموحاتها نحو خلق جيل واع 

متسلح بالمعرفة وقادر على الولوج في طريق 

م العلم وتماشيا مع التطورات التي يشهدها العال

 في جميع المجاالت,  جامعة القادسية تتطلع إلى

مستقبل أفضل تتوسع فيه أفقيا وعموديا و بما 

وحاجات المجتمع ولتتمكن من مواكبة يتناسب 

 التطورات التي يشهدها العالم المعاصر. فاليوم

جامعة القادسية تعتبر صرحاً حضارياً وعلمياً 

 وإنسانياً وفكرياً واسعاً تم الوصول إليه عبر

رفد الحركة العلمية بكل ما من شأنه أن يرفع 

 ة وترتيبها في التصنيفات العالميمكانة الجامعة 

جامعة القادسية  الى التواصل واالنفتاح  دأبت

مع العالم الخارجي من خالل مجموعة من 

البرامج العلمية وكان من ابرزها شعبة التأهيل 

والتوظيف  والمتابعة الذي تهتم  بتنمية  قدرات 

ألجل ومهارات الطلبة ضمن تخصصاتهم 

تحقيق االهداف المرجوة في تطوير القابليات 

بما   يجي جامعة القادسيةالمهنية لطلبة و خر

يعطيهم القدرة على التنافس للحصول على 

الوظائف بعد تخرجهم من خالل مجموعة من 

البرامج التدريبية والتأهيلية للطلبة اثناء 

دراستهم فضال عن فتح افاق التعاون مع 

مؤسسات القطاع العام والخاص بهدف 

 تسويقهم.
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 كلية التقانات االحيائية

تسعى كلية التقانات االحيائية  الى 

 العديد من الكفاءات الواعدة والمتميزة تأهيل 

في التخصصات التقنية الزراعية و الطبية  

لالنضمام لهذه المنظومة  العلمية العمالقة 

  الدليلهذا  والرائدة في مجال البحث والتدريب ,

الذي بين يديك , هو الدليل اإلرشادي للتوظيف 

في إدارة التوظيف. كما  إلجراء المتبعليوضح ا

يهدف هذا الدليل إلى تفصيل عمليات البحث 

واالختيار والتعيين, ويشرح المعايير الدقيقة 

 للمفاضلة بين المتقدمين الختيار أفضل الكوادر

ة في البشرية لالستمرار بتقديم خدمات متميز

  مجال عملهم و اختصاصهم .

بكوادرها التعليمية   كلية التقانات األحيائية 

تهتم كثيراً بتخريج الطلبة الموجهين اساسا 

لسد االحتياجات المتنوعة في الكثير من 

المؤسسات العلمية  والوزارات ومراكز 

البحوث, اذ تتوفر فيها   موارد بشرية متميزة 

وباحثين  من قيادات جامعية وتدريسين

تحقيق ين ممن يمتلكون القدرة على وموظف

أهداف رسالة وزارة التعليم العالي والبحث 

  تحقيق األهداف التربوية والعلميةالعلمي في 

اعتماد البحث العلمي منهجاً مهماً من مناهج و

تؤمن كليتنا بمسؤليتها كذلك   الكلية.

االجتماعية اتجاه المجتمع للوصول الى 

ة على مستوى عالي من مخرجات جامعي

التمسك بالقيم والمعايير و الجودة وكفاءة االداء

  ية والتقاليد التربوية والجامعيةاألخالق

 .واألبداع في مجال العمل

تتطلع كلية التقانات االحيائية بقسميها     

, قسم التقانات االحيائي الزراعي و  العلميين 

أهيل  ت الىقسم التقانات االحيائي الطبي ,

أهداف  وإعداد كوادرماهرة  من اجل تحقيق

رسالتها العلمية في المجاالت التعليمية 

والبحثية وخدمات المجتمع و المشاركة الفاعلة 

في شتى مجاالت تطبيقات التقانات الحيوية 

ومواكبة تطور علوم التقانات الحيوية في العالم 

ومدى االستفادة منها في المجاالت البحثية 

ة والصناعية في وطننا الحبيب, والعلمي

وتحقيق األهداف الرئيسية التي تطمح اليها 

 الكلية.
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في تقديم  الكوادر المختصة اذ تساهم هذه 

المعلومات واالستشارات العلمية والفنية وتنفيذ 

االبحاث وتطبيق نتائجها في مختلف مؤسسات 

تقديم  و, الدولة الزراعية والصناعية والطبية

االستشارات العلمية والفنية في القطاعين 

الخاص والمختلط  الهمية هذا االختصاص 

اضافة  في العراق و العالم . الحديث والحيوي

ـي االنتاج وحل الى توظيف المعرفة العلميـة ف

ورفد مؤسسات الدولة  المشكالت الصحية 

الصناعية والزراعية  والطبية  بكوادر 

التعامل مع   فيمتخصصة ذات مهارة عالية

االحياء المجهرية في المجـاالت الطبية 

والصيدالنية والمناعية والعـالج الجيني بتقنيات 

التعامل مع النباتات  و أ  الهندسة  الوراثية.

المختلـفة واستخالص وانتاج مكونات الخلية 

النباتيــة )من مركبات االيـض الثانوي( مثل 

المركبات الدوائية والمبيدات واالصباغ 

والمركبـات الداخلة في الصناعات الغذائية 

وغيرهـا واستنباط نباتات محورة وراثيا 

يرها  لمقاومـــــة االمراض وتحمل الملوحة وغ

عبـر تقنيات الزراعــــــــة  النسيجية والهندسة 

 الوراثية.

عداد الكوادر إل كلية التقانات االحيائية تسعى 

العلمية وامداد سوق العمل بحاجته من 

المتخصصين في مجاالت التقنية الحيوية في 

 :مجاالتكثير من ال

 ة يالصح *

 ة يالزراع *

 ة يالصناع*

 *البيئية

 العسكريةو  ةاالمنيلمجاالت ا*

البحثية في جميع االختصاصات التقنيات -

إمكانهم العمل في وزارات التربية وب االحيائية

 والتعليم العالي والصحة والصناعة والزراعة 

 التعليم والبحث العلمي وغيرها.*

و ذلك من خالل تشجيع البحث العلمي و تزويد 

الطلبة  بالمهارات االساسية في التقنيات و 

التطبيقات الحيوية و تشجيع الطلبة و 

الخريجين على المشاركة في الندوات و 

داخل  الدورات  التدريبية و المؤتمرات العلمية 

 .و خارج العراق .

 



 ائية        دليل خريجي                                                                                                كلية التقانات االحي

 

 

 م من أجل تأهيل الطلبة و الخريجين  واعداده

هم مساهمة في حل المشاكل العلمية التي تسالل

وتنمية روح   في خدمة خطط التنمية في البلد

المحافظة  البحث واالستنتاج والمشاركة في

على البيئة والتخلص من النفايات بوسائل 

التقنية الحيوية والبحث عن بدائل 

 مصادرالطاقة.

األحيائية بأبسط اشكالها على  تعرف التقانات

أنها طرق هندسية ووراثية وجزيئية حديثة 

تستعمل لتسخير الكائن الحي لالنتاج, حيث 

يكون الهدف منها حل المشكالت االنتاجية 

وتطبيقها باستعمال هذا الكائن في مختلف 

مجاالت الحياة الصحية والبيئية والصناعية 

 والزراعية وغيرها,

ذا المبدأ تم تأسيس مشروع وانطالقاً من ه  

كلية التقانات األحيائية بقسميها الطبي و 

الزراعي  التي تهدف الى مواكبة التطور 

ية العلمي المهم الذي  طرأ على التقنيات األحيائ

 وذلك 

 لتقديم خدمة مجتمعية مهمة في تخريج النخب 

 

 

 

 

 

والكوادر التي يحتاجها المجتمع والذين 

يتمتعون بالكفاءة العالية في جميع مجاالت 

ا, األحياء الدقيقة واألحياء الجزيئية وتطبيقاته

من خالل اتباع المناهج العلمية التي تدرس 

على المستوى العالمي واإلقليمي حيث تدرس 

مواد ذات عالقة وطيدة  باالقسام العلمية 

 تحقيق رسالتها العلمية في  من اجل بالمجتمع

المجاالت التعليمية والبحثية وخدمات المجتمع 

و المشاركة الفاعلة في شتى مجاالت تطبيقات 

 التقانات الحيوية ومواكبة تطور علوم التقانات

الحيوية في العالم ومدى االستفادة منها في 

المجاالت البحثية والعلمية والصناعية في 

األهداف الرئيسية التي وطننا الحبيب, وتحقيق 

تطمح اليها الكلية في تخريج الطلبة االكفاء  

الموجهين اساسا لسد احتياجات فرص العمل 

المتنوعة في كثير من المؤسسات العلمية  

 والوزارات ومراكز البحوث.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دليل التوظيف 

جامعة القادسية ,و تعزيزاً للتعليم –تم اعداد دليل التوظيف كخدمة لخريجي كلية التقانات االحيائية 

 والبحث العلمي  والخدمة في العراق من خالل:

  

 

اذا كنت مهتما في الوظيفة ومساعدة مجتمعك ومتأثرا بتطوره وبناء مستقبل أفضل , اذاً اقرأ دليل 

 التوظيف هذا.

 

 : األهداف      

 كيفية الحصول على وظيفة في مجال التقنيات االحيائية الطبية و الزراعية. •

 تنوع كبير من االعمال ليقوم بها الباحث التقني الطبي و الزراعي. •

 نوع التعليم و التدريب الذي تحتاجه لتصبح باحث تقني طبي او باحث تقني زراعي . •

 . اب خبرة عملية في مجال االختصاصالتدريب واكتس عدد الجامعات التي يتوفر فيها  •

 

 

تمييز دور الباحث  التقني االحيائي  و
.االهتمام بالباحثين 

ي تقوية دور الباحث التقني االحيائي ف
الكليات و الجامعات من خالل المنشورات 

.و المؤتمرات والتواصل مع المجتمع 

ايجاد الفرصة من االطار النظري و العملي
الى سوق العمل في الخارج
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 :توافق مع اهتماماتك و احتياجاتك يلتخصص كيفية اختيار جامعة لدراسة  

 

 

إذا كان جوابك  بــ "نعم" ألي من هذه األسئلة فإن عليك التفكير بجدية بأن تصبح  باحث تقني احيائي  

 زراعي( -)طبي

 

 

 :عليك زيارة الموقعلمزيد من المعلومات 

( www.qu.edu iq/bt ) 

 

 

 

 

 

هل مهنة المهندس التقني االحيائي مناسبة لي ؟•

هل انت مهتم  بالبحث العلمي والتقنيات االحيائية و التطور العلمي وبنحو ايجابي ؟

هل تود العمل مع اناس من اختصاصات مختلفة ؟•

هل انت تفكر في المستقبل وماذا يمكن أن يصبح ؟

هل تم تحديك بمشاكل علمية معقدة وانت أصبحت طرف في المساعدة لوضع حلول لهذه المشاكل ؟

هل تود التواصل مع االخرين حول االهداف و البرامج و الخطط ؟
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 التقني  االحيائي ؟ دور المهندسماهو 

 البحث العلمي هو عملية ابداع و تنظيم للتأثير في مستقبل األحياء  و العالم أجمع .    

 يستخدم الباحث التقني االحيائي  المهارات التقنية لخدمة المجتمع من خالل مواجهة    

 التحديات العلمية  و االقتصادية و البيئية  عن طريق : 

 الزراعية .–تطوير وتحسين التقنيات االحيائية المستخدمة الطبية  •

 إيجاد السبل الكفيلة لحماية  البيئة الطبيعية . •

 تحديد المشاكل البيئية و وضع الحلول لها. •

 ال علمية .اعداد البرامج الكفيلة بحل المشاكل التي تتطلب حلو •

 تحديد السبل للتعامل بصورة فاعلة مع أنواع المشاكل العلمية  •

   تطوير خبرات ومهارات الباحث مع ما يتوافق و متطلبات االختصاص  

 

 المهارات االساسية للتوظيف :

 هي: الى سوق العمل من المهارات االساسية التي يجب ان تكون لدى الخريج إلجل تسويق ذاته

  

 

القدرة على  
كتابة سيرته
ة الذاتية بصور

.جيدة

اجتياز المقابلة 
.الشخصية بنجاح

البحث عن 
مصادر 
. التوظيف
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 الذاتية : السيرة

عن  معلومة مختصرةالسيرة الذاتية هي 

المتقدم للوظيفة ويتضمن معلوماته الشخصية 

 وخالصة لمؤهالته التعليمية ومهارته وخبراته. 

و   و الهدف من الوظيفة و الدورات التدريبية

,  حصل عليها المتقدم للوظيفةالمهارات التي 

أداة لتسويق  السيرة الذاتية عتبر لذا فإنها ت

 . الذات وجواز سفر للدخول الى سوق العمل
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 كيف تحصل على وظيفة مناسبة :

 لكي تحصل على وظيفة مناسبة عليك :

 اوال/ أن تدرك ما هي أهدافك من وراء المجال المهني الذي تنوي الدخول فيه.

أن تفهم سوق العمل )على سبيل المثال: ما هي المهارات المطلوبة التي يؤكد عليها ارباب ثانياً/ 

 العمل(

 وكذلك عليك ان تفهم مستقبل العمل )التطور الحاصل في السوق(

 .ا تتوافق مع متطلبات عمل محدد ثالثا/ أن تطور اهتماماتك ومهاراتك وخبراتك وتجعله

 رابعاً/ أن تستهدف المجال المهني الذي يلبي حاجات أولوياتك. 

 خامساً/ أن تقوم بحملة بحث عن العمل مخطط لها جيدا .

 

 

 البحث عن العمل :

 متى يتم البدء بالبحث عن العمل؟

قبل  وزيارة المركز  مركز تأهيل وتوظيف ومتابعة الخريجين في الجامعةبالتواصل مع  * العملية تبدأ 

 شهراً على األقل قبل التخرج. 12 – 9

 

 

 :مهارات البحث عن الوظيفة 

على الخريج تطوير مهاراته حول البحث عن العمل و التي تتضمن معرفة ماهي  استراتيجيات البحث 

حث عن أرباب الب يةكيف, و  ب من خاللها الحصول على فرصة عملالتي يمكن على االغلعن الوظيفة 

 المقابلة الشخصية وبثقة. ه  واجتيازوخبرات هذات يسوقتعلم كيف كذلك   العملالعمل في سوق 
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 :استراتيجيات البحث عن الوظيفة

 

 أوالً: الوظائف الشاغرة المعلنة, وهناك عدد من المصادر لهذه الوظائف: 

 مراكز التوظيف عبر االنترنيت. -1

 وظائف شاغرة في مكاتب الخدمات المهنية. -2

 مقابالت داخل الحرم الجامعي. -3

 النشرات االخبارية والمجالت من المؤسسات التجارية أو المهنية. -4

 نشرات أو اعالنات ادارة شؤون الموظفين او الخطوط الساخنة في الشركات . -5

 وظائف شاغرة على المواقع االلكترونية للشركات على شبكة االنترنيت. -6

  اعالنات مبوبة في الصحف.  -7

 

 

 التصاالت ر شبكة ايطوثانيا: ت

 مصادر االتصال الممكنة:

 أعضاء العائلة. -1

 االصدقاء. -2

 الجيران. -3

 أرباب العمل السابقون. -4

 المهنيون . -5

 غرفة التجارة. -6

 الخريجون . -7

 الطالب االخرون. -8

 معارض الوظائف. -9

 

 ر معارض التوظيفحضوثالثا: 

 .هنفس يقدمالى ان  حتاج ي* سوف  

 عرف بعض االمور عن الشركة.ي هبان يوضح* 

 مهتم بهذه الشركة. هولماذا  يوضح* 

 عرفه عن حاجات أرباب العمل.يوما  هومعرفت هربط بين مهاراتيقادرا على ان  يكن* 

 

 رابعاً: االتصال مباشرة بأرباب العمل

 الموارد البشرية في الشركة.رسل طلب التوظيف مع السيرة الذاتية مباشرة الى قسم ان  ي -1

 سالهم كيف يعلنون عن الوظائف الشاغرة.يتصل بهم ون يا -2

 بمتابعة طلب التوظيف عند االتصال بهم هاتفياً. امنجاح هذه الطريقة يزداد لو ق -3

 



 ائية        دليل خريجي                                                                                                كلية التقانات االحي

 بكلوريوس علوم التقانات اإلحيائية لخريج كلية التقانات االحيائية هي الشهادة الممنوحه 

خريج يحمل لقب مهندس تقني احيائي, ال

بإمكانهم العمل في الكثير من المجاالت الطبية 

والصناعية والزراعية والبيئية وكذلك في 

المجاالت االمنية والعسكرية. كما يمكنهم العمل 

كباحثين في مختلف اختصاصات التقنيات 

ي وزارات التربية االحيائية وبإمكانهم العمل ف

والتعليم العالي والصحة والصناعة والزراعة 

  . والداخلية والدفاع والبيئة
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