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  الرائدة كليتنا عن  السطور هذه اكتب أن الفخر دواعي لمن انه

 القادسية جامعة سعت حيث  2014 عام تاسست والتي العراق في

 الكليات استحداث على تأسيسها ومنذ والجاد الحثيث السعي

 الجامعات في العلمي التطور بةمواك بغية التخصصية النوعية

 الحاجة كانت حيث الواعدة والطاقات الدقيقة باالختصاصات ورفده المجتمع حاجة تلبية و الرصينة العالمية

 والتقانات الطبية االحيائية التقانات قسم وبقسميها جامعتنا في االحيائية التقانات كلية الستحداث الملحة

 الكليات بين من كلية وتعد  القادسية جامعة في  مهما علميا معلما الكلية هذه تعتبر  حيث الزراعية االحيائية

 مجال في  عالية وعملية علمية مهارات  ذات كفوءة كوادر تخريج الى تهدف والتي الجميع بها يفتخر التي

 .  التطبيقي العلمي الميدان هذا في العالمي العلمي الركب مواكبة جل من االحيائية التقانات

 االكاديمية والمؤسسات القطاعات كل سيرفد والذي متميزا علميا انجازا الفتية الكلية هذه تاسيس عتبري

 وزارات  في والميداني المختبري العمل مجال في متميزة ومهارات قدرات يمتلكون بخريجين والمهنية

 ادخال تم حيث  والتخطيط ةوالداخلي والدفاع والصناعة والزراعة  والصحة  العلمي والبحث العالي التعليم

 الكلية هذه في تدرس الدراسية المقررات بعض ان حيث االخرى الكليات في توجد لم منهجية مقررات

 لتلبية االزمة والمهارة المعلومة حداثة وبمايضمن  والعملي النظري وبجزيئها العراق في االولى للمرة

 والوطن هللا عاهدوا الذين التدرسيين من نخبة ليةالك هذه تضم.  والمستقبلية االنية العمل سوق حاجات

 الكلية هذه جعل اجل من جهودهم قصارى يبذلوا وان ومبدعين مخلصين يكونو ان االبي العراقي والشعب

 كلمات اسمى اقدم ان لي وشرف. المتقدمة الدول في الكليات من نظيراتها وبموازات العلمي للتطور مواكبة

 العلمي والبحث العالي التعليم وزير معالي السيد وخاصة العلمي والبحث العالي عليمالت وزارة لكوادر الشكر

 .العزيز عراقنا في الجديد العلمي الصرح هذا استحداث في الالمحدود لدعهم القادسية جامعة رئيس والسيدة

 واجبنا من يسير ولو جزء نؤدي كي فيه يخلفنا لمن العلمي الصرح هذا انجاح في يوفقنا ان هللا من وندعوا

 . العزيز العراقي وشعبنا وطننا اتجاه

 ..  وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم                                  

  العسكري الوهاب عبد محمد. د. م.أ                                                                                          

   الكلية وكالة عميد                                                                                                      

 

 كلمة السيد العميد
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   مر الوزاري ذي العدد األحسب  كإحـــدى كليات جامعة  القادسيةستحدثت كلية التقانات االحيائية ا     

قسم التقانات األحيائية الطبية وقسم التقانات   بقسمين هما, 2014/5/4 تاريخ  في 1266/ 5)ق /

صية الحديثة االنشاء في العراق بصورة خاصة وهي من الكليات العلمية التخص, الزراعية األحيائية 

لمية لرئاسة جامعة القادسية والتي تطمح اذ كان استحداثها من أهم الخطوات العوالعالم بصورة عامة, 

اث العمية الى التطور في كافة المجاالت الحديثة والسيما التقدم الكبير الذي حصل مؤخرا بخصوص االبح

 في المجاالت البحثية والعلمية والصناعية.  للتقانات األحيائية

العام  كان اذالموقع المخصص للكلية,  ية كلية االداب سابقاً لحين تهيئةوأصبح موقع الكلية في بنا       

في الكلية  مدة الدراسةكما وأن الدراسة األولية فيها  هو العام الدراسي األول لبدأ 2015-2014الدراسي 

-563بمجموع يتراوح ما بين ) ( طالباً  103وتم قبول )  ,الفصليتتبع الكلية النظام اذ  ربع سنواتهي أ

 في السنة الثانية.(  658-577بمجموع ) طالباً  (103)  وفي السنة األولى ( 657

 

 

تتطلع كلية التقانات االحيائية بقسميها العلميين الى تحقيق أهداف رسالتها العلمية في المجاالت     

الفاعلة في شتى مجاالت تطبيقات التقانات الحيوية والمشاركة التعليمية والبحثية وخدمات المجتمع 

علمية انات الحيوية في العالم ومدى االستفادة منها في المجاالت البحثية والومواكبة تطور علوم التق

 وتحقيق األهداف الرئيسية التي تطمح اليها الكلية. الحبيب،والصناعية في وطننا 

College Vision 

 The College of Biotechnologies looks forward to achieving its scientific objectives in the 

fields of education, research, community services, active participation in various fields of 

biotechnology applications, keeping abreast of the development of biotechnological 

sciences in the world. 

 

 رؤية الكلية  

 كلية التقانات االحيائية في سطور
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اساسا لسد  الطلبة الموجهين تخريجبكثيراً  وتهتمكلية التقانات األحيائية الكوادر التعليمية ل قدمت 

اذ تتوفر فيها    البحوث،ومراكز  والوزارات كثير من المؤسسات العلميةالحتياجات المتنوعة في الا

قيق على تح ممن يمتلكون القدرةمن قيادات جامعية وتدريسين وباحثين وموظفين متميزة بشرية موارد 

 :هذه الرسالة على النحو االتي

 التربوية والعلمية. األهدافأهداف رسالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق  تحقيق .1

 اعتماد البحث العلمي منهجاً مهماً من مناهج الكلية. .2

تؤمن كليتنا بمسؤليتها االجتماعية اتجاه المجتمع للوصول الى مخرجات جامعية على مستوى  .3

 عالي من الجودة وكفاءة االداء.

 واألبداع في مجال العمل.  والجامعية،األخالقية والتقاليد التربوية  قيم والمعاييرالتمسك بال .4

College Message 

The Faculty of Biotechnologies offers a great deal of attention to the graduation of students 

who are directed mainly to meet the diverse needs of many scientific institutions, 

ministries and research centers, with distinguished human resources from university 

leaders, teachers, researchers and staff who have the ability to achieve this message as 

follows: 

 رسالة الكلية   
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1. Achieving the objectives of the mission of the Ministry of Higher Education and Scientific 

Research to achieve educational and scientific goals. 

2. Adoption of scientific research is an important curriculum of the college. 

3. Our College believes in its social responsibility towards the society to reach university 

outputs at a high level of quality and efficiency of performance. 

4. Adhering to moral values and standards, educational and university traditions, and 

creativity in the field of work. 

 

 

  -وهي: تسعى الكلية الى تحقيق مجموعة من األهداف      

في لكوادر العلمية وامداد سوق العمل بحاجته من المتخصصين في مجاالت التقنية الحيوية اعداد ا -1

 والصناعة والدفاع والتعليم والبحث العلمي وغيرها. والزراعةالصحة  تمجاال

تشجيع البحث العلمي وتزويد الطلبة بالمهارات االساسية في التقنيات والتطبيقات الحيوية وتشجيع  -2

 على المشاركة في الندوات والدورات والمؤتمرات العلمية داخل وخارج العراق. الكادر التدريسي

رفد المجتمع بحملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه المؤهلين للعمل كباحثين في المجاالت  -3

 البحثية المختلفة والتي تواكب التقدم العلمي.

 خطط التنمية في البلد.المساهمة في حل المشاكل العلمية التي تساهم في خدمة  -4

 أهداف الكلية    
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في  شاركةاغناء مشاريع البحوث بالنسبة للمرحلة المنتهية وتنمية روح البحث واالستنتاج والم -5

 المؤتمرات السنوية.

المحافظة على البيئة والتخلص من النفايات بوسائل التقنية الحيوية والبحث عن بدائل  -6

 مصادرالطاقة.

College Objectives 

     The College seeks to achieve a set of objectives: 

1- Preparing scientific cadres and supplying the labor market with the needs of 

specialists in the fields of biotechnology in the fields of health, agriculture, industry, 

defense, education, scientific research and others. 

2- Encouraging scientific research and providing students with the basic skills in vital 

technologies and applications and encouraging teaching staff to participate in seminars, 

courses and scientific conferences inside and outside Iraq. 

3 - Provide the community with the holders of high degrees Masters and PhD qualified 

to work as researchers in various research fields that keep pace with scientific progress. 

4- To contribute to solving scientific problems that contributes to the service of the 

country's development plans. 

5 - Enrich the research projects for the completed phase and develop the spirit of 

research and conclusion and participate in the annual conferences. 

6- Conservation of the environment and waste disposal by means of biotechnology and 

the search for alternatives to energy sources. 

 

 

 رمزاً  عدــتم رسم الشعار على هيئة دائرة ألنها ت      

دورة ــوالبداية والنهاية واالتصال واالنفصال ل  ســللشم

المعبرة عن جوهر  المكونات بداخلهاتحتوي الحياة 

اسم  ها االخضركتب على المحيطحيث  التقانة الحيوية

اللون ألنه موجود  هذا راختين معة واسم الكلية واالجا

في الطبيعة بشكل أساسي  وتراه بشكل خاص في النباتات 

يتوسط الشعار رمز وإيقونة  الحيوية, وهو لون النشا ط و

 الكليةشعار وعلم 
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, حي الكائن الويعني الحامض النووي وهي رموز كيميائية تحمل صفات  DNA))البصمة الوراثية الـ 

لعالقة بين الكائنات الحية في ميدان ا التي توضحاتي يرمز إلى شجرة الحياة كذلك وضع فيه غصن نب

التي تعد المياه لون كونه أما بالنسبة لعلم كلية التقانات األحيائية فانه يتميز باللون السمائي لالتطور. 

علم وكتب وتم وضع الشعار في وسط ال الحيوية، من األلوان الرامزة إلى التكنولوجياوهو مصدر للحياة 

 في الجانب العلوي. اسم الكليةعليه 

Logo and College Science 

     The logo has been drawn as a circle because it is a symbol of the sun, beginning, end, 

contact and separation of the life cycle contains inside the components that express the 

essence of biotechnology, where written on the green perimeter and the name of the 

university and the name of the college and choose this color because it is in nature and 

mainly see it in particular in the color The logo symbolizes the DNA symbol, which is a 

chemical symbol of the organism. It also contains a plant branch that symbolizes the tree 

of life, which illustrates the relationship between organisms in the field of evolution. As 

for the science of the Faculty of Biotechnologies it is characterized by the color of color 

as the color of water, which a source of life, a color is of imprinted to biotechnology, and 

the logo was placed in the middle of the flag and written the name of the college on the 

upper side. 
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 ورة شخصيةص المنصب اللقب العلمي االسم الثالثي

 عميد الكلية أستاذ مساعد محمد عبدالوهاب العسكـــــــريد.

 

معاون العميد  مدرس  العرداوي محمد راجح

 للشؤون االدارية

 

رئيس قسم التقانات  مدرس نجالء عبــــــــــــــــــدهللا داوودد. 

 االحيائية الطبية

 

رئيس قسم التقانات  مدرس ـــــــورشيماء ربيع مذخـــــــــــد. 

 االحيائية الزراعية

 

 أمين المجلس مساعد استاذ د. وفاء عبدالواحد حجيل

 

 

 

 

 أعضاء مجلس الكلية.
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قسمين علميين وهما قسم  منالكلية  تتكون    

التقانات االحيائية الطبية و قسم التقانات االحيائية 

اقسام  ثستحداكلية إلالزراعية, وكذلك تهدف ال

نوعية في المستقبل وعند توفر المالك 

والمستلزمات المطلوبة مثل اقسام الهندسة 

الوراثية, تقنيات اللقاحات, التقنيات البيئية 

اذ تساهم هذه االختصاصات في تقديم المعلومات  وتقنيات السيطرة على االمراض وغيرها.

تائجها في مختلف مؤسسات الدولة الزراعية واالستشارات العلمية والفنية وتنفيذ االبحاث وتطبيق ن

ديث والحيوي والصناعية والطبية، فضالً عن القطاع الخاص والمختلط الهمية هذا التخصص الح

 القطر والعالم.  في

Scientific Departments 

     The College has two scientific departments: medical Biotechnology and agrecalture 

Biotechnology, The aims to create future departments in the future. The College will have 

the necessary resources such as genetic engineering, vaccine technology, environmental 

technology and disease control technology. This specialization contributes to the provision 

of information, scientific and technical consultations, the implementation of research and 

the application of its results in various state agricultural, industrial and medical institutions, 

as well as the private and mixed sectors, for the importance of this modern and vital 

specialization in the country and the world.  

 

 القسم اهداف

التعامل مع  يهدف القسم الى توظيف المعرفة العلميـة فـي االنتاج وحل المشكالت الصحية وكـذلك    

الهندسة تقنيات االحياء المجهرية في المجـاالت الطبية والصيدالنية والمناعية والعـالج الجيني ب

توفير الكوادر العلمية المطلوبة في هذا االختصاص لرفد مؤسسات القسم في  وتتلخص اهمية .الوراثية

يتم تقديم االستشارات العلمية والفنية في القطاعين الخاص  والزراعية والطبية،الدولة الصناعية 

 .مالعراق والعال هذا االختصاص الحديث والحيوي في والمختلط الهمية

 ام العلمية قسنبذة عن األ

 حيائية الطبيةقسم التقانات األ -1
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Department of medical Biotechnologies 

    The department aims at employing scientific knowledge in production and solving health 

problems, as well as dealing with microorganisms in the fields of medical, pharmaceutical, 

immunological and gene therapy using genetic engineering techniques. The scientific and 

technical consultations in the private and mixed sectors are presented to the importance 

of this modern and vital competence in Iraq and the world.  
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 الفصل االول –السنة االولى 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1.  General biology l 2 2 4 3 

2.  Cell biology  2 2 4 3 

3.  Analytical chemistry 2 2 4 3 

4.  Biophysics             2 2 4 3 

5.  Programming 2 2 4 3 

6.  English language 2 - 2 2 

7.  Human rights 2 - 2 2 

total 14 10 24 19 

Number of topics :7 
Number of units   :19 

 الفصل الثاني –السنة االولى 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical Practical total  

     1 General biology ll 2 2 4 3 

2 Histology  2 2 4 3 

3 Organic chemistry  2 2 4 3 

4 Introduction to 
biotechnology  

2 2 4 3 

5 Biostatistics  2 - 2 2 

6 Arabic language 2 - 2 2 

7 Information  technology 2 - 2 2 

8 Freedom & democracy 2 - 2 2 

total 16 8 24 20 

Number of topics :8 
Number of units   :20 

 

 المناهج الدراسية في قسم التقانات األحيائية الطبية 
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 الفصل االول  –السنة الثانية 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Microbiology l 2 2 4 3 

2 Molecular biology l 2 2 4 3 

3 Biochemistry l 2 2 4 3 

4 Plant physiology  2 2 4 3 

5 Embryology  2 2 4 3 

6 Genetics  2 2 4 3 

7 Industrial microbiology  2 2 4 3 

total 14 14 28 21 

Number of topics :7 
Number of units   :21 

 

 الفصل الثاني –السنة الثانية 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1.  Microbiology ll 2 2 4 3 

2.  Molecular biology ll 2 2 4 3 

3.  Biochemistry ll 2 2 4 3 

4.  Animal physiology 2 2 4 3 

5.  Medical microbiology  2 2 4 3 

6.  Immunology  2 2 4 3 

total 12 12 24 18 

Number of topics :6 
Number of units   :18 

  

 

 

 



                                               
 لية التقانات األحيائية/ جامعة القادسيةدليل ك

 2022-2021سي للعام الدرا

 
14 

 الفصل االول  –السنة الثالثة  

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1.  Environmental 
biotechnology 

2 - 2 2 

2.  Microbial genetics  2 2 4 3 

3.  Reproductive 
biotechnology 

2 - 2 2 

4.  Toxicology  2 2 4 3 

5.  Enzymology  2 2 4 3 

6.  Gene vectors 2 2 4 3 

total 12 8 20 16 

Number of topics :6 
Number of units   :16 

 

 الفصل الثاني –السنة الثالثة 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1.  Medical 
biotechnology 

2 2 4 3 

2.  Cytogenetics  2 2 4 3 

3.  Animal tissue culture 2 2 4 3 

4.  DNA typing  2 2 4 3 

5.  Pharmacology 2 2 4 3 

6.  Virology  2 2 4 3 

7.  Summer training - - - Pass 

total 12 12 24 18 

Number of topics :7 
Number of units   :18 
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 الفصل االول –السنة الرابعة  

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1.  Forensic DNA Typing 2 2 4 3 

2.  Biosafety &risk 
Assessment 

2 - 2 2 

3.  Secondary metabolites 2 2 4 3 

4.  Bioinformatics  2 - 2 2 

5.  Research project - 2 2 1 

6.  Genetic Engineering 2 2 4 3 

7.  Elective l 2 2 4 3 

total 12 10 22 17 

Number of topics :7 
Number of units   :17 

 الفصل الثاني  –السنة الرابعة 

 Subject The number of hours Number ت
of units theoretical practical total  

1.  Project planning & 
analysis 

2 - 2 2 

2.  Immunochemistry  2 2 4 3 

3.  Genomics & proteomics 2 2 4 3 

4.  Genetic & molecular 
diagnosis 

2 2 4 3 

5.  Research project - 2 2 1 

6.  Bio- chemical engineering 2 - 2 2 

7.  Pharmaceutical 
biotechnology 

2 - 2 2 

8.  Elective ll 2 2 4 3 

total 14 10 24 19 

Number of topics :8 
Number of units   :19 
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 نبذة عن القسم.

وانتاج مكونات الخلية النباتيــة )من مركبات  يهدف الى التعامل مع النباتات المختلـفة واستخالص    

والمركبـات الداخلة في الصناعات الغذائية ات الدوائية والمبيدات واالصباغ االيـض الثانوي( مثل المركب

وتحمل الملوحة وغيرها  عبـر تقنيات  االمراض واستنباط نباتات محورة وراثيا لمقاومـــــة وغيرهـا

رفد المجتمع بالخريجين من حملة ب ويهتم هذا القسم النسيجية والهندسة الوراثية. الزراعــــــــة 

البكالوريوس في التقنيات االحيائية  الزراعية  وبعنوان معاون بايولوجي حيث بأمكانهم العمل في مجال 

 ة, رفد المجتمع بالتدريسيين المؤهلين للتدريس في جامعات القطر المختلفة. الصناعات الغذائية والدوائي

Department of Agricultural Biotechnologies 

      The Agricultural Biotechnologies department dealing with different plants and 

extracting and producing plant cell components (such as pharmaceutical compounds, 

pesticides, dyes, compounds in the food and other industries) and the development of 

genetically modified plants to resist disease, salinity and other diseases through tissue 

culture and genetic engineering. This department is concerned with providing the 

graduates with a bachelor's degree in agricultural biotechnologies and with the title of 

biologist, where they can work in the field of food and pharmaceutical industries, providing 

the community with qualified teachers to teach in different universities of the country. 

 

 قسم التقانات االحيائية الزراعية  -2
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 الفصل االول –السنة االولى 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1 General biology l 2 2 4 3 

2 Cell biology  2 2 4 3 

3 Analytical chemistry 2 2 4 3 

4 Biophysics             2 2 4 3 

5 Programming 2 2 4 3 

6 English language 2 - 2 2 

7 Human rights 2 - 2 2 

total 14 10 24 19 

Number of topics 7 :7 Number of units 19   

 

 المناهج الدراسية في قسم التقانات األحيائية الزراعية
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 الفصل الثاني –السنة االولى 

  Subject ت

The number of hours 
Number 
of units 

theoretical practical total  

     1 General biology ll 2 2 4 3 

2 Histology  2 2 4 3 

3 Organic chemistry  2 2 4 3 

4 Introduction to 
biotechnology  

2 2 4 3 

5 Biostatistics  2 - 2 2 

6 Arabic language 2 - 2 2 

7 Information  technology 2 - 2 2 

8 Freedom & democracy 2 - 2 2 

total 16 10 26 20 

Number of topics 8 :8 Number of units 20    

 

 الفصل االول –السنة الثانية 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Microbiology l 2 2 4 3 

2 Molecular biology l 2 2 4 3 

3 Biochemistry l 2 2 4 3 

4 Plant physiology  2 2 4 3 

5 Embryology  2 2 4 3 

6 Genetics  2 2 4 3 

7 Industrial microbiology  2 2 4 3 

total 14 14 28 21 

Number of topics :7 
Number of units   :21 
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 الفصل الثاني –السنة الثانية 

  Subject ت

The number of hours 
Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Microbiology ll 2 2 4 3 

2 Molecular biology ll 2 2 4 3 

3 Biochemistry ll 2 2 4 3 

4 Animal physiology 2 2 4 3 

5 Medical microbiology  2 2 4 3 

6 Immunology  2 2 4 3 

total 12 12 24 18 

Number of topics :6 
Number of units   :18 

 

 الفصل االول  –السنة الثالثة  

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Plant biotechnology 2 - 2 2 

2 Microbial genetics  2 2 4 3 

3 Reproductive biotechnology 2 - 2 2 

4 Toxicology  2 2 4 3 

5 Enzymology  2 2 4 3 

6 Photochemistry 2 2 4 3 

total 12 8 20 16 

Number of topics :6 
Number of units   :16 
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 الفصل الثاني –السنة الثالثة 

  Subject ت

The number of hours 
Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Medical biotechnology 2 2 4 3 

2 Cytogenetics  2 2 4 3 

3 Plant tissue culture 2 2 4 3 

4 DNA typing  2 2 4 3 

5 Pharmacology 2 2 4 3 

6 Summer training - - - استيفاء 

total 12 12 24 15 

Number of topics :6 
Number of units   :15 

 

 الفصل االول –السنة الرابعة  

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Fertilization technology 2 2 4 3 

2 Biosafety &risk Assessment 2 - 2 2 

3 Secondary metabolites 2 2 4 3 

4 Bioinformatics  2 - 2 2 

5 Research project - 2 2 1 

6 Genetic Engineering 2 2 4 3 

7 Elective l 2 2 4 3 

total 12 10 22 17 

Number of topics :7 
Number of units   :17 
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 الفصل الثاني  –السنة الرابعة 

  Subject ت

The number of hours 
Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Project planning & analysis 2 - 2 2 

2 Phototherapy  2 2 4 3 

3 Genomics & proteomics 2 2 4 3 

4 Bioseparation 2 2 4 3 

5 Research project - 2 2 1 

6 Bio- chemical engineering 2 - 2 2 

7 Pharmaceutical biotechnology 2 - 2 2 

8 Elective ll 2 2 4 3 

total 14 10 24 19 

Number of topics :8 
Number of units   :19 
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 خاصة بالطلبة تعليمات
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 التعليم وزارة قانون من( 47) المادة من( 2) والفقرة( 37) المادة من (2)الفقرة احكام الى استنادا    

 -( والتعليمات االتية:1988)  لسنة ( 40) رقم العلمي والبحث العالي

  – :ياتي بما الطالب يلتزم 1المادة 

 والبحث العالي التعليم وزارة تصدرها التي االوامرو والتعليمات الداخلية واالنظمة بالقوانين التقيد – اوال

 ). المعهد ، الكلية ، الهيئة ، الجامعة ( ومؤسساتها العلمي

 اثارة تعمد او بسوء القومية المشاعر او الوطنية الوحدة او الدينية بالمعتقدات المساس عدم – ثانيا

  .قوال او فعال الدينية او العرقية او الطائفية الفتن

  . خارجها او داخلها الفعل او بالقول مؤسساتها او الوزارة سمعة الى االساءة عدم – اثالث 

 التدريس وهيئة لالدارة واحترام عال انضباط من الجامعي السلوك مع يتنافى ما كل تجنب – رابعا

  . الطلبة بين والتعاون الزمالة وعالقات والموظفين

 والزماالت للبعثات والترشيح التعيين عند عليه ايجابا ثرسيؤ الذي القويم المنضبط السلوك – خامسا

 .الدراسية

 او الجامعي الحرم داخل والسكينة والطمانينة بالنظام االخالل شانه من عمل اي عن االمتناع – سادسا

 . به القائمين على التستر او عليه والتحريض فيه المشاركة

 .الجامعة تلكاتومم الدراسية المستلزمات على المحافظة – سابعا

 .المعهد او الكلية في الدراسة سير بحسن االخالل عدم – ثامنا

  . ةحد على هيئة او جامعة كل خصوصية تراعى ان على للطلبة المقرر الموحد بالزي التقيد – تاسعا

 من صنف اي ممارسة او التفرقة تعميق شانها من تنظيمات قيام الى الدعوة تجنب – عاشرا

  . االجتماعي او الديني او السياسي االضطهاد صنوف

 طائفية او قومية او عرقية مجموعة او سياسي تنظيم او حزب الي الدعاية تجنب – عشر حادي

  . الندوات اقامة او والملصقات والالفتات الصور تعليق في ذلك كان سواء

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة مؤسسات في الطلبة انضباط تعليمات 
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 داخل دعائية دينية او حزبية ندوات اقامة او محاضرات اللقاء حزبية شخصيات دعوة عدم – عشر ثاني

 .الوطنية الوحدة على حفاظا الجامعي الحرم

 -:االتية المخالفات احدى ارتكب اذا بالتنبيه الطالب يعاقب  :2لمادةا 

  . الهيئة او الجامعة في المقرر الموحد بالزي التقيد عدم – اوال 

 .الطلبة احد على بالقول تجاوزه او الطلبة بين الزمالة عالقات الى االساءة – ثانيا

  -:االتية المخالفات احدى ارتكب اذا بالتنبيه الطالب يعاقب :  3 المادة

 .التنبيه بعقوبة معاقبته سبق مع بالتنبيه المعاقبة يستوجب فعال – اوال

 . المعهد او الكلية او الهيئة او الجامعة في والسكينة والطمانينة بالنظام اخالله – ثانيا

  -:االتية المخالفات احدى ارتكب اذا يوما ثالثين لمدة بالفصل لبالطا يعاقب : 4 المادة

 . االنذار بعقوبة معاقبته سبق مع باالنذار المعاقبة يستوجب فعال – اوال

 .التدريسية الهيئة اعضاء غير من الجامعة منتسبي احد على بالقول تجاوزه – ثانيا

 او المعهد او الكلية داخل اليه يسيء بما ةالتدريسي الهيئة اعضاء باحد بالتشهير قيامه – ثالثا

 . خارجهما

 .واالداب العام بالنظام تخل التي الجامعي الحرم داخل الملصقات بوضع قيامه – رابعا

 ارتكب اذا واحدة دراسية سنة على تزيد ال لمدة الجامعة من المؤقت بالفصل الطالب يعاقب : 5 المادة 

 : -االتية المخالفات احدى

 . التعليمات هذه من( 4) المادة في عليها المنصوص االفعال احد ارتكابه تكرر اذا – اوال 

 الحزبية او السياسية التجمعات او العرقية او الطائفية التكتالت على حرض او مارس – ثانيا

 . الجامعي الحرم داخل

 . سيةالتدري الهيئة اعضاء غير من الجامعة منتسبي احد على بالفعل اعتدائه – ثالثا 

 . الطلبة من زمالئه ضد العنف استعماله – رابعا 

 . مسلحة عنف باعمال بالقيام التهديد – خامسا 
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 . الجامعي الحرم داخل اجازة بدون او باجازة بانواعه السالح حمله – سادسا 

 . لمعهدا او الكلية او الهيئة او الجامعة ممتلكات في اضرارا الجسيم باهماله او عمدا احداثه – سابعا 

 . الدينية المعتقدات او الوطنية الوحدة الى اساءته – ثامنا 

 خارجهما او المعهد او الكلية داخل في التدريسية الهيئة اعضاء احد على بالقول تجاوزه – تاسعا 

 . الفعل او بالقول الهيئة او الجامعة سمعة الى االساءة – عاشرا

 . راسةالد سير بحسن المتعمد اخالله – عشر حادي 

 . المعهد او الكلية ومنتسبي الطلبة زمالءه على واالحتيال النصب ارتكابه ثبوت – عشر ثاني 

 قيده ويرقن الهيئة او الجامعة من وبقرار المعهد او الكلية من النهائي بالفصل الطالب يعاقب  :6المادة

 : -االتية المخالفات احدى ارتكب اذا

  . التعليمات هذه من( 5) المادة في عليها لمنصوصا المخالفات احدى تكراره – اوال 

 .الجامعة في المحاضرين او التدريسية الهيئة اعضاء احد على بالفعل اعتدائه – ثانيا

 . العامة واالداب لالخالق ومناف مشين فعل اتيانه- ثالثا 

 المحرضين من ونهك او مزورة بكونها علمه مع مزورة وثائق او كتب او مستندات اية تقديمه – رابعا 

 . التزوير على

 المساعدة او فيه اشتراكه او الجامعي الحرم داخل والطمانينة باالمن يخل عمال ارتكابه ثبوت – خامسا 

 . عليه

  . سنة من الكثر فيها محكوميته مدة تزيد بالشرف مخلة جنحة او بجناية عليه الحكم عند – سادسا 

 من (6( و)5( و)4( و)3( و)2( و)1) المواد في عليها منصوصال العقوبات فرض يمنع ال  :7 المادة

 القوانين طائلة تحت المخالفة وقعت اذا االخرى العقوبات فرض من  المخالف الطالب على التعليمات هذه

 النظر فيكون المعهد او الجامعة خارج اليه نسب فعل عن الطالب ضد جزائية دعوى حركت اذا  .العقابية

 . الجزائية الدعوى في البت حين الى تاخرامس انضباطيا فيه

 من اثنين وعضوية العميد معاون برئاسة الطلبة انضباط لجنة المعهد او الكلية عميد يشكل -: 8 المادة 
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               الطلبة اتحاد عن وممثل  قانونيا اللجنة اعضاء احد يكون ان على التدريسية الهيئة اعضاء

 . اللجنة مقررية باعمال االداريين لموظفينا احد ويكلف )  المنتخب (

  .الطلبة انضباط لجنة بها توصي لم ما انضباطية عقوبة اية فرض يجوز ال : 9 المادة

 الكلية مجلس من بقرار التعليمات هذه في عليها المنصوص االنضباطية العقوبات تفرض :10 المادة 

 .المعهد او يةالكل عميد الى صالحياته تخويل وللمجلس ، المعهد او

 :11  المادة  

 . قطعية واالنذار التنبيه عقوبة تكون – اوال

 الفصل قرار على االعتراض يوما ثالثين على تزيد ال لمدة المعهد او الكلية من المفصول للطالب – ثانيا 

   قطعيا قراره ويكون المعهد او الكلية مجلس لدى

 الفصل قرار على االعتراض يوما ثالثين على تزيد ال لمدة المعهد او الكلية من المفصول للطالب -ثالثا 

  .قطعيا قراره ويكون رئيس الجامعة لدى

مجلس  لدى الفصل قرار على االعتراضفصال نهائيا  المعهد او الكلية من المفصول للطالب -رابعا 

 .قطعيا ارقرا ويكون الجامعة

 (و   )ثالثا (و  )ثانيا (البنود في عليها صوصالمن الفصل قرارات على االعتراض للطالب  :12ة  الماد

 فان ، بحقه الصادر بالقرار تبلغه تاريخ من ايام سبعة خالل التعليمات هذه من ( 11)المادة من  )رابعا

 . االعالنات لوحة في الفصل قرار نشر تاريخ من يوما عشر خمسة خالل االعتراض حق فله تبلغه تعذر

 عشر خمسة عن تقل ال مدة المعهد او الكلية في االعالنات لوحة في عقوبةال قرار يعلق :13   المادة 

 .تحريريا الطالب امر ولي بها ويبلغ يوما،

  .1989 لسنة( 19) رقم العالي التعليم طلبة انضباط تعليمات تلغى :14   المادة

 . الرسمية الجريدة في نشرها تاريخ من التعليمات هذه تنفذ :15  المادة 
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 :يأتي بما وأاللتزأم أالطالع يرجى وألطالبات ألطلبة عزأئناأ

 أالعالن لوحة في أسمه وجود من للتأكد مناسب بوقت لالمتحان ألمحدد ألموعد قبل ألطالب حضور  -1

 .أالمتحانية ألقاعة وألقسم لمعرفة ألكلية في

 صورة على يحتوي ألكلية جيلتس من صادر تاييد أو ألنافذة ألجامعية لهويته ألطالب أحضار ضرورة  -2

 .بدونها أالمتحان بادأء للطالب يسمح وال ألجامعية للهوية ألطالب فقدأن حال في ألطالب

 .ألنافذة ألجامعية لهوية أبرأز يجب أالمتحان ألقاعة ألى ألدخول عند -3

 .ألظروف نم ظرف تحت أي دقيقة 30 مرور بعد أالمتحان إلدأء أالمتحانية ألقاعة بدخول يسمح ال -4

 وباقي ألدرأسية وألمادة ألطالب أسم فقط لكتابة )االزرق واالسود( ألحبر أو ألجاف أقالم يستعمل -5

 .أالمتحاني ألدفتر غالف على ألموجودة ألبيانات

 مسؤول أبالغ يتم) أالمتحاني ألدفتر على أالمتحانية أللجنة ختم وجود من التأكد ألطالب يجب على  -6

 على يحتوي ال أمتحاني دفتر تصحيح أي مختوم وبخالفه يهمل خر با أالمتحاني ألدفتر لالستبدأ ألقاعة

 ألختم(.

 من تبقى ما أكمال ويتم أالمتحان لمدة أضافي وقت باي تعويضه يتم ال أالمتحان عن ألتأخر حال في  -7

 .أالمتحان وقت

 يأالمتحان ألدفتر وغالف ورأق سالمة من التأكد ألطالب على يجب  -8

 أاللوأن باقي أستعمال يجوز وال )االزرق وأالسود فقط( أو الحبر ألجاف ألقلم أستعمال للطالب يجوز  -9

 ألطلبة وبامكان مسحها أو ألكتابة شطب بدل أالبيض ألحبر أستعمال مثل االحمر واالخضر أو غيرها أو

 أالمتحانية. أالسئلة في ورأمذك ويكون حصرأ لذلك ألمادة مدرس تحديد حال في ألرصاص بالقلم أالجابة

 بادخال للطلبة يسمح ألكلية مجلس قبل من ألمقرر ألمفتوح ألكتاب أمتحان صيغة أعتماد حالة في -10

 أالمتحانية. أالسئلة في ألمادة مدرس قبل من ذلك يحدد أن على لالمتحان وألمحاضرأت ألكتب

 ألموظف ألى تسليمه وعليه أالمتحانية ةألقاع دأخل باتا منعا ألموبايل أدخال من ألطالب يمنع -11

 .له أالمتحان ألغاء يتم لذلك ألطالب مخالفة حال وفي غلقه ضرورة مع أالمتحان بدء قبل ألمختص

 اللجان اإلمتحانية اتتعليم 
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 أالمتحانية ألقاعة دأخل سكائر علبة أدخال أو ألتدخين اليسمح  -12

 أدأء سير وحسن بالنظام الخاللشأنه ا من منعا باتاً عن أيعمل وأالمتناع ألمنضبط بالسلوك أاللتزأم -13

 .أالمتحان

 وخاصة مساعدة وسائل كتب او او مذكرات دراسية او أي أالمتحان تاديته أثناء ألطالب حمل اليسمح -14

 غش. حالة أعتباره سيتم ألمحمول. او اي اجهزة االلكترونية اخرى النه ألهاتف

 ألمادة عن المسؤول ألتدريسي توصيات كانت حال في أليدوية ألحاسبة بإدخال للطالب يسمح  -15

 .أالمتحان أدأء في كضرورة بذلك بالسماح ألدرأسية

 .غش حالة ستعد ذلك حصول حال وفي أالمتحان، طالب اثناء تأدية أ ي التحدث مع بات منعا يمنع  -16

 .متحانيةأال ألقاعة مغادرة قبل ألحضور سجل في ألطالب توقيع عدم حالة ملغيا في أالمتحان يعد  -17

 مشروع بعذر أالول بالدور مشاركته عدم كان أذأ الثاني ألدور أمتحان في ألمشاركة حق للطالب  -18

 ألجامعة لمجلس ويترك 2000 لسنة 031 رقم أالمتحانية ألتعليمات من (10) ألمادة في عليه منصوص

 وبموأفقة رسمية وثائقب معززة ألكلية مجلس من بتوصية أالخرى القاهرة ألحاالت في ألنظر صالحية

 .ألحدود وباضيق ألوزأرة

 

 

 عدد الطلبة السنة الدراسية القسم العلمي

 21 المرحلة االولى القسم الطبي

 20 المرحلة الثانية

 30 الثالثة المرحلة

 24 المرحلة الرابعة

 43 المرحلة االولى القسم الزراعي

 31 المرحلة الثانية

 45 الثالثة المرحلة

 29 المرحلة الرابعة

 

 2021-2020احصائيات خاصة بالطلبة للعام الدراسية  
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About the College 

     The College of Biotechnologies was established as a faculty of the 

University of Qadisiyah under the Ministerial Order No. S / 5/1266 dated 

4/4/2014, in two sections: the Biomedical Technology Department and the 

Agricultural Biotechnologies Department, which is one of the modern 

specialized scientific colleges established in Iraq in particular and the world. 

In general, since the development of one of the most important scientific 

steps to the presidency of the University of Qadisiyah, which aspires to 

develop in all areas of modern and especially the recent progress in the field 

of scientific researches of biotechnology in the fields of research, scientific 

and industrial. 

 


