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 وصف البرنامج األكاديمي

Academic Program Specification 

  رسالة القسم

نسعى العداد خريجين ذوي كفاءه عاليه يؤهلون للعمل في مجاالت علوم الحياه بفروعها 

 المختلفة.

  رؤية القسم

 يشكل قسم علوم الحياة احد روافد المجتمع العلمي الذي يعد اساسا مهما في حركة المجتمع ، لذا

يهدف القسم الى نشر الوعي والمعرفة بمجاالت علوم الحياة من خالل رفد البلد بالباحثين 

واالساتذة القادرين على التعامل مع التغيرات والتطورات الحديثة الحاصلة في العالم والمساهمة 

 .في تطوير مؤسساتنا العلمية والصحية والصناعية والبيئية في حل المشاكل التي تعترض تقدمها

  االهداف االستراتيجية

  االهداف العامة

  الحياة. أ. مواكبة التطور العالمي في كل المجاالت العلمية خاصة في تخصصات علوم

بالخبرات العلمية والفنية في مجال علوم الحياة وتطوير  ب. رفد المجتمع ومؤسسات الدولة

  مؤسساته العلمية والصحية والبيئية.

  لجودة الى مصاف الجامعات العالمية المتقدمة.ج. رفع مستوى االداء وا

  االهداف التعليمية

   أ. تطوير وتحديث المناهج العلمية بشقيها النظري والعملي.

  ب. تطوير الكفاءات العلمية واالداء للتدريسين والباحثين والطلبة.

 لمية.ج. يهدف القسم الى اعتماد التقنيات الحديثة و تطوير البحوث في المجاالت الع

 اهداف البحث العلمي

 أ. ايجاد حلول للمشاكل البيئية المعاصرة.

ب.فهم دراسة المسببات المرضية المنتشرة في بيئتنا ومجتمعنا ودراستها علميا" و المشاركة في 

 ايجاد العالج الناجع لها.

بلد في ج. استثمار بحوث التقانة االحيائية وتقنيات الهندسة الوراثية لتطوير الصناعة في ال

 مجاالتها المختلفة كالصناعات الطبية والكيميائية والغذائية وغيرها.
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د. المساهمة في معالجة المشاكل المتعلقة بالفلورا النباتية والحيوانية والفلورا المايكروبية في 

العراق بالتركيز على التنوع االحيائي في بيئتنا ومكافحة انقراض انواع منها ودخول انواع جديدة 

 ى بيئتنا خاصة االنواع المهندسة وراثيا" والتي تدخل من خارج بيئتنا المحلية.ال

 

 اهداف خدمة المجتمع

أ. دعم االنشطة المجتمعية من خالل اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والدورات العملية في 

 مختلف مجاالت علوم الحياة لدعم مؤسسات الدولة في القطاعين العام و الخاص.

والبيئي والصناعي والزراعي   تعاون مع دوائر الدولة المختلفة للنهوض بالواقع الصحيب. ال

 بتقديم الخبرات العلمية ونتائج البحوث واطاريح الدراسات العليا لنقلها الى ارض الواقع.

ج. السعي الى النهوض بالمجتمع من خالل توسيع اآلفاق العامة المتعلقة بأهمية علوم الحياة في 

 كثير من المشاكل الصحية والبيئية والصناعية.حل ال

 اهداف النشاط الطالبي

 أ. دعم االنشطة الطالبية والثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية.

 ب. التبادل المعرفي والثقافي والعلمي مع الجامعات العراقية و العالمية.

 يئية خالل العطلة الصيفية.ج. تدريب الطلبة في مؤسساتنا العلمية والصحية والصناعية والب

د. السعي لعقد اتفاقات مع الجامعات واالقسام المتناظرة مع قسمنا خارج البلد ألرسال المتميزين 

 من الطلبة للتدريب واالطالع على النشاط العلمي فيها خالل العطلة الصيفية.

تكريم هـ. اقامة مؤتمر علمي سنوي لمشاريع البحوث للصف الرابع )مشاريع تخرج ( و

 المتميزين منهم.

و. تأسيس وحدة شبكة دولية علمية في قسمنا للطلبة وتشجيع الطلبة على االستفادة منها واالطالع 

 على احدث التطورات العلمية.

 -:الخدمات واالنشطة التي يقدمها القسم للمجتمع

 

قية في سائر اعداد جيل قادر على ممارسة دراسته االكاديمية في المجاالت التطبي         ·

 المراكز البحثية والمؤسسات العلمية والصحية المختلفة.

 اعداد الندوات والمؤتمرات العلمية لتوعية المجتمع بأهمية علوم الحياة.         ·

االسهام في تطوير المسيرة التعليمية من خالل تخريجيها أجيال ذات رصانة علمية          ·

حديثة ليكملوا ماارفدهم به اساتذتهم من رسالة تاريخية في ودقيقة في مواكبة علوم الحياة ا

 العلم والمعرفة

تطوير القدرات البحثية لدى الطلبة وتعزيز قدرات الكوادر التدريسية من خالل          ·

 االيفادات والبعثات للتواصل مع تقدم العلوم في الجامعات العالمية.

حياتية المختلفة بالوسائل العلمية المتطورة وبمايتناسب توفير الحلول لمشاكل المجتمع ال         ·

 مع قدرات البلد من اجل حياة افضل.
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تقديم النشاط العلمي من خالل مختبراته العلمية كالمختبر المركزي والذي يوفر امكانيات      ·

عديدة لطلبة الدراسات العليا واالكاديمين لغرض انجاز بحوثهم والمعشب المتخصص لتصنيف 

 افة العينات النباتية وعلى مستوى كل الجامعات في القطر.ك

 Teaching المؤسسة التعليمية .1

Institution 

    AL- Qadisiyah University   جامعة القادسية  

 biology sciences  الحياةعلوم  Department  القسم العلمي .2

 3- الكلية 

College 

   Faculty of Science لعلوما كلية

  الحياة ومبكالوريوس في عل Final Awardالشهادة النهائية اسم 4-

  :النظام الدراسي 5-

Attendance Type 

 Semester System  الكورسات نظام

 للبرنامج المعتمدة الجهة6-

Programme Accredited 

  علوم الحياة  قسم

 Programme البرنامج منسق اسم7 .

Coordinator 

ll وسيل كاظم حبيب دم.ا.  التدريسي 

 Date ofبرنامج تاريخ إعداد ال8-

Programme 

11/1/2017 

 

 Program Aimsأهداف البرنامج األكاديمي -1

األنسجة الحيوانية ,فسلجة النبات,الالفقريات ,االحياء   مثل علوم الحياة في والمهارة المعرفة الطلبة اكتساب 1-

  يرهاوغ  المجهرية , الفايروسات ,والفطريات الطبية 

 

 . للمجتمع الصحية الخدمات تقديم على قادرة لتكون المالكات تهيئة-2 -

  الصحية المؤسسات للتدريس في وإعدادهم األوائل العشرة الخريجين استقطاب خالل من التدريسية الكوادر إعداد -3

 .وغيرها من دوائر المجتمع 

 .المتطورةايولوجية لتقنيات البا استعمال في ومتمرس متخصص كادر إعداد -4

 وتصب االخرى العلوم مع تتكامل بحيث علوم الحياة مجال في الخاصة البحوث إنجاز -5

 هوتطوير القسم خدمة في

1. Students acquire knowledge and skill in sciences such as health community 

,fundamental of nursing ,mental of nursing , management of scinces, and others. 

 

 Intended Learning Outcomes المستهدفة التعلم مخرجات 10
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 Knowledge and Understanding والفهم المعرفة110 -

 

 في تدرس التي االساسية العلوم البايولوجية وبعض  العلوم في والنظريات المبادئ بأهم المعرفة  -1

      القسم

 . والصحية االساسية العلوم ميدان في لميالع البحث مهارات اكتساب .2

 

1. Knowledge of the most important principles and theories in biology  

science and some basic science taught in the department. 

2. acquire research skills in the field of basic and health sciences. 

 

 

 والفهم المعرفة تطوير في المستخدمة والتعليم لمالتع طرائق     

 Learning and Teaching Methods 

 

 . الذهني والعصف المناقشة طريقة استعمال مع المحاضرات1 .

 اليومية االختبارات 2.

 . والمختبري المهني التدريب3 .

 . العلمية التقارير عمل4

 . العلمية السفرات 5

 . الراجعة ذيةوالتغ الفصلية االختبارات .

 .تنزيل محاضرات االساتذة على موقع الكلية واالسئلة االمتحانية

 .تسجيل الطلبة على موقع التعليم االليكتروني 

 .استخدام االفالم الفيديوية التعليمية خالل المحاضرات

1. The use of lectures with the way the discussion and brainstorming. 

2. daily tests. 

3. professional and laboratory training. 

4. scientific reports. 

5. scientific trips. 

6. quarterly tests and feedback. 

 

 

 Assessment Methodsطرائق التقييم      

 

 . اليومية االمتحانات-1 .

 

 . )الخ ... بحوث ، تجارب ، تقارير( الصفية النشاطات .-2

 

 . لعمليةا االمتحانات-3

 

 . النظرية  االمتحانات-4

  

 1. Daily exams 

2. classroom activities (reports, experiments, research etc. …) . 

3. practical exams. 
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4. theory exams.   

 

 

 Intellectual Skills التفكير مهارات -2-10 .

 . الجديدة المعلومة إنتاج على القدرة . -1    

 . بينها والمقارنة السابقة المعلومات تحليل على القدرة-2

 . الجديدة األفكار إبداع على القدرة-3

1. the ability to produce new information. 

2. Ability to analyze previous information and compare between them . 

3. Ability to create new ideas . 

 

 Learning and Teaching Methods التفكير مهارات تطوير  عليموالت التعلم طرائق     

 

 

 . اليومية واالسئلة االختبارات-1 .

 . الرأي إبداء في والمشاركة المناقشة على القدرة-2

1. daily tests and questions. 

2. The ability to participate in the discussion and share opinion. 

 

 Practical Skills العملية و المهنية راتالمها 3 -10   

 

 . وآمنة صحيحة بصورة االجهزة استعمال . -1

 . حرفي بشكل المختبرية الواجبات أداء -2

 . ودقيقة صحيحة عملية نتائج على الحصول -3

1. The use of modern equipment in the laboratory. 

2. update ways of working according to sources and new technologies. 

3. establish a scientific trips to professional institutions. 

 

 

 

 

 

 Learning and Teaching Methods العملية المهارات تطوير والتعليم التعلم طرائق

 . الحديثة المختبرية االجهزة استعمال -1

 .  للمؤسسات العلمية السفرات إقامة -2

1. The use of modern equipment in the laboratory. 

  . establish a scientific trips to professional institutions.2 
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 Assessment Methods العملية المهارات تقييم طرائق    

 

 

 . اليومية المختبرية المتابعة . -1

 . المختبرية التجارب عن االسبوعية التقارير إعداد -2

1. Follow-up laboratory work daily. 

2. Preparation of weekly reports on laboratory experiments. 

 

 

 

 

 Transferable and Generic Skills والمنقولة العامة المهارات 4 --10        

 

 . الرأي وطرح المناقشة على القدرة -1

 . البحوث وملخصات المحاضرات ألقاء على القدرة

1. The ability to debate and ask opinion. 

2. The ability to present lectures and research abstracts. 

____________________________________________________________________ 

 Learning and Teaching Methods العامة المهارات تطوير في المستخدمة والتعليم التعلم طرائق

 

____________________________________________________________________ 

 . والتواصل اإللقاء مهارات على الطلبة تدرب -1.

 . المناقشة طريقة استعمال -2

1. trains students about presentation and communication skills. 

2. discussions . 

___________________________________________________________________ 

 Assessment Methods والمنقولة العامة المهارات تقييم طرائق

 

 . الدرس قاعدة داخل اليومية المناقشة -1

 النشاطات الصفية والواجبات البيتية  -2

. 

1. Daily discussion . 

2. home works and classroom activities 

 

 

 

 

 

   )األول كورسال( البرنامج بنية . -11

 

Programme Structure  
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  Year 1المرحلة الدراسية االولى-11-1

 الفصل االول

 الموضوع ت
 الرمز

(Code) 

عدد  عدد الساعات االسبوعيه
 المجموع عملي نظري الوحدات

 3 4 2 2  أحياء عام ) حيوان ( 1

 3 4 2 2  عضويةكيمياء  2

 2 2 - 2  رياضيات 3

 3 4 2 2  ياتيهفيزياء ح 4

 3 4 2 2  حاسبات  5

 2 2 ــ 2  انكليزيةلغة  6

 2 2 - 2  حقوق اإلنسان 7

 18 22 8 14 المجموع

 

 الفصل الثاني 

 الموضوع ت
 الرمز

(Code) 

عدد  عدد الساعات االسبوعيه
 الوحدات

 المجموع عملي نظري 

 3 4 2 2  إحياء عام )نبات( 1

 3 4 2 2  تحليليةكيمياء  2

 3 4 2 2  علم األرض 3

 3 4 2 2  (2حاسبات ) 4

 2 2 - 2  عربيةلغة  5

 2 2 - 2  حرية وديمقراطية 6

 16 22 8 12 المجموع
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 Year 2 الثانية الدراسية السنة11-2

 

 الصف الثاني       الفصل االول

 

 الموضوع ت
 الرمز

(Code) 

عدد  عدد الساعات االسبوعيه
 الوحدات

 المجموع عملي ظرين 

 3 4 2 2  حشرات 1

 3 4 2 2  تشريح نبات  2

 I  2 2 4 3احياء مجهرية  3

 3 4 2 2  الفقريات 4

 3 4 2 2  مجاميع نباتية 5

 I  2 2 4 3كيمياء حياتية  6

 18 24 12 12 المجموع

 

 

 الصف الثاني                          الفصل الثاني

 الموضوع ت
 الرمز

(Code) 

عدد  عدد الساعات االسبوعيه
 الوحدات

 المجموع عملي نظري 

 3 4 2 2  تصنيف حشرات  1

 3 4 2 2  تصنيف نبات 2

 3 4 2 2  (2احياء مجهرية ) 3

 2 2 - 2  احصاء حياتي 4

 3 4 2 2  طفيليات 5

 3 4 2 2  (2كيمياء حياتية ) 6

 17 22 12 12 المجموع
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 Year 3 الثالثة دراسيةال السنة-11-3

 الصف الثالث                                          الفصل االول

 الموضوع ت
 الرمز

(Code) 

عدد  عدد الساعات االسبوعيه
 الوحدات

 المجموع عملي نظري 

 3 4 2 2  بايلوجي خلية  1

 3 4 2 2  بيئة 2

 3 4 2 2  علم االنسجة 3

 3 4 2 2  فطريات 4

 3 4 2 2  فسلجة نبات 5

 3 3 2 2  مناعة  6

 18 24 12 12 المجموع

 

 الفصل الثاني

 الموضوع ت
 الرمز

(Code) 

عدد  عدد الساعات االسبوعيه
 الوحدات

 المجموع عملي نظري 

 3 4 2 2  علم الوراثة 1

 3 4 2 2  تلوث 2

 3 4 2 2  فسلجة احياء مجهرية 3

 3 4 2 2  تصنيف فطريات 4

 3 4 2 2  فسلجة حيوان 5

 3 4 2 2  احياء مجهرية مياه وتربة 6

 18 24 12 12 المجموع
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 الفصل االول  year 4السنة الدراسية الرابعة -11-4

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 

 الموضوع ت
 الرمز

(Code) 

عدد  عدد الساعات االسبوعيه
 الوحدات

 المجموع عملي نظري 

 3 4 2 2  وراثة احياء مجهرية  1

 3 4 2 2  فايروسات 2

3 
التطور والتنوع لالحياء 

 )اختياري(
 2 2 4 3 

 3 4 2 2  احياء مجهرية صناعية 4

 3 4 2 2  مضادات 5

 1 2 2 -  مشروع بحث 7

 16 22 12 12 المجموع

 

 

 

 

 

 الموضوع ت
 الرمز

(Code) 

عدد  عدد الساعات االسبوعيه
 الوحدات

 المجموع عملي نظري 

 3 4 2 2  بايلوجي جزيئي 1

 3 4 2 2  فطريات طبية )اختياري( 2

 3 4 2 2  بكتريا مرضية 3

 3 4 2 2  حبليات 4

 3 4 2 2  احياء مجهرية غذائية 5

 1 2 2 -  تخرج مشروع بحث 6

 16 22 12 12 المجموع
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 Regulation of Assessmentالطلبة بتقييم الخاصة واللوائح االنظمة .13-

 

\ 

 . اليومية االمتحانات . 1

 )الخ ... بحوث ، تجارب ، تقارير( الصفية النشاطات .2-

 . العملية االمتحانات3-

 . النظرية االمتحانات4-

1. Daily exams. 

2. classroom activities (reports, experiments, research etc. …) . 

3. practical exams. 

4. theory exams. 

 

 

 Criteria for Admission)بالكلية بااللتحاق المتعلقة األنظمة( القبول معيار . 14-

 

 )المركزي القبول( العلمي والبحث العالي التعليم وزارة لوائح وفق للطالب القبول شروط اعتماد - 1-

 .الجامع او الكلية مجلس يراها شخصية مقابلة أو خاص اختبار أي بنجاح تجتاز - أن 2-

 . اليه المتقدم للتخصص طبيا الئق يكون أن 3-

 

 Key Sources of Information about the Program البرنامج عن المعلومات مصادر أهم 15-

 

 . المكتبية المصادر . 1-

 . االلكترونية والبرامج والكتب كاالنترنت االلكترونية المصادر 2-

 . يسيالتدر الكادر قبل من المستمرة التغذية 3-

 . المجالت وقراءة اتوروالد العمل وورش والمؤتمرات كالندوات الخارجية المصادر 4-
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 The development of the curriculum planتطوير المقرر الدراسي  خطة -11

 ة البرنامج من قبل الممتحنين الخارجيين.عتتم مراج-1

 تقييم سنوي او فصلي من الشخص المنسق للمقرر.-2

 ستعراض دوري من قبل اعضاء هيئة التدريس.ا-3

 تتم مراجعة البرنامج من قبل شعبة الضمان والجودة في الجامعة.-4

 المقررات واستشاريين لتقييم البرنامج في نهاية الكورس. مشاركة الطالب ومشرفي-5

1- The programme is periodically reviewed by external examiners. 

2- Annual evaluation of each unit by the coordinator. 

3- Periodic programme reviews by academic staff. 

4- External check up by the Quality Assurance of college. 

5- The department external advisory panel, which includes 

representatives from students and industry and advisers on this co 

 

 

 

 

 


