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 وصف البروامح األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي ىذا  اجيازاً مقتضياً ألىم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها 
 احة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربىناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص ادلت

 

 جامعة الكوفة ادلؤسسة التعليمية .1

 علوم احلياة / ادلركز  علميالقسم ال .2

 بكالوريوس علوم حياة  او ادلهيناسم الربانمج األكادميي  .3

 اسم الشهادة النهائية  .4
علم احليوان وعلم علوم حياة للدراسو الصباحيو وادلسائيو :ماجستري ودكتوراه يف   سبكالوريو 

 األحياء اجملهرية و علم النبات

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 

 فصلي

 QAA ادلعتمد   برانمج االعتماد .6

  ادلؤثرات اخلارجية األخرى  .7

 22/11/2012 اتريخ إعداد الوصف  .8

 أىداف الربانمج األكادميي .9

 و األوىل والتدرج يف تقدم ادلناىج يف السنوات الالحقو.التعريف بفروع علوم احلياة الرئيسية ابتداء من ألسن

دتكني الطالب على فهم العلوم البايلوجية من خالل دراسة علم احليوانوعلم النبات وعلم االحياء اجملهريو والبيئة والبايوجي  -
 اجلزيئي والوراثو واخلية اخل.

 ل العمل ادلختربي سأستعمال العديد من التقنيات البايلوجيو.دتكني الطالب من تطوير ادلعرفة وادلهارات ادلختربية من خال-
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تزويد الطالب ببعض ادلهارات األساسية واليت دمكن أن تكون ضرورية للدراسات ادلستقبلية كتحليل النتائج وادلستندات  -
 واستخدام االنرتنت .

 ية من خالل كتابة االطروحة وإعطاء الندوات .تطوير قدرة الطالب على البحث وتنظيم وتوصيل ادلعلومات وادلفاىيم التقن-

 حتسني سعة الطالب للدراسة الذاتية. -

 ختريج كوادر علمية قادرة على إدارة ادلشاريع الصناعية. -

  ختريج كوادر علمية قادرة على إدارة اجلامعات وادلعاىد علميا واداراي -

 

 

 التقييمالمطلىبت وطرائك التعليم والتعلم و بروامحمخرخاث ال  .01

 االىداف ادلعرفية - أ
 التعريف بفروع علوم احلياة الرئيسية ابتداء من ألسنو األوىل والتدرج يف تقدم ادلناىج يف السنوات الالحقة. -1أ
دتكني الطالب على فهم العلوم البيولوجية من خالل دراسة علم احليوان وعلم النبات وعلم االحياء اجملهرية والبيئة -2أ

 اجلزيئي والوراثة واخللية اخل. والبا يوجي
دتكني الطالب من تطوير ادلعرفة وادلهارات ادلختربية من خالل العمل ادلختربي ابستعمال العديد من التقنيات -3أ

 البيولوجية.
تزويد الطالب ببعض ادلهارات األساسية واليت دمكن أن تكون ضرورية للدراسات ادلستقبلية كتحليل النتائج -4أ 

 ات واستخدام االنرتنت.وادلستند
تطوير قدرة الطالب على البحث وتنظيم وتوصيل ادلعلومات وادلفاىيم التقنية من خالل كتابة االطروحة واعطاء -5أ 

 الندوات
 اعداد مراكز استشارية ومعرفية 6أ 

 االىداف ادلهاراتية اخلاصة ابلربانمج - ب

 مهارات حسب قدرة الطالب-1ب 
 ةالتفكري العالي مهارات-2ب 

 يف التعلم النقد-3ب       

 
 طرائك التعليم والتعلم      

 طريقة احملاضرة -1
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 طريقة اجملاميع الطالبية -2

 طريقة ورش العمل -3

 طريقة التعلم االلكرتوين -4

 طريقة التعلم التجرييب -5

 طريقة الرحالت العلمية -6

 
 طرائك التقييم      

 

 طريقة االمتحاانت -1

 طريقة التعبري ابلوجوه -2

 التعلمطريقة مثلث  -3

 مصفوفة التعلم -4

 

 والقيميةالوجدانية  االىداف-ج 
 الذىين العصف-1ج

 الناقد يف التعلم( وحلها )التحليلادلنطقي دلسألة ما  التحليل-2ج

 العايل الختاذ القرارات اجليدة التفكري-3ج

 طرائك التعليم والتعلم     

 

 احملاضرات النظرية و العملية -1

 القطاعات الطبية و الصناعيةالرحالت العلمية اىل خمتلف  -2

 التعلم االلكرتوين -3

 ورش العمل -4

  احللقات النقاشية -5

 
 طرائك التقييم    

 االمتحاانت الشفوية -1

 االمتحاانت التحريرية -2

 طريقة التعبري ابلوجوه -3

 طريقة مثلث التعلم -4
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 وظيف و التطور الشخصي (.ادلهارات العامة و التأىيلية ادلنقولة ) ادلهارات االخرى ادلتعلقة بقابلية الت -د
 التواصل اللفظي-1د

 العمل اجلماعي-2د
 التحليل و التطبيق -3د

 التخطيط و التنظيم-4د
 ادارة الوقت -5د

 طرائك التعليم والتعلم          

 

 احللقات العلمية ادلتكررة

 طريقة ورش العمل

 طريقة التعلم االلكرتوين

 طريقة الرحالت العلمية

 احملاضرات

 

 طرائك التقييم          

 االمتحاانت النظرية

 الواجبات اليومية

 االختبارات العملية

 بىيت البروامح  .00

 األوىل ادلرحلةادلرحلة الدراسية: 

 الساعاث المعتمذة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلت الذراسيت 

 عملي     وظري      

1  CSB11
 3 3 حليواناعلم  1

2  CSB1012 3 2 احلاسبات 

3  CSB1121 3 2 كيمياء عضوية 
4  CSB1023 0 2 اللغة االنكليزية 
5  CSB1134  3 2 إحيائيةفيزايء 
6  CSB1023  0 2 اإلنسانحقوق 
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7  CSB1033 0 2 رايضيات 
8  CSB1034 3 3 علم النبات 
9  CSB1125 3 2 كيمياء  حتليلية 
11  CSB1126 0 2 لغة العربيةال 
11  CSB1025 0 2 حرية ودميقراطية 
12  CSB1036  3 2 األرضعلم 

 المرحلت الثاويتالمرحلت الذراسيت: 
 الساعاث المعتمذة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلت الذراسيت 

 عملي     وظري      

1  CSB2132 3 2 تشريح نبات 
2  CSB2136 3 2 حشرات 
3  CSB2126 3 2 كيمياء حياتية 
4  CSB2126 3 2 جماميع نباتية 
5  CSB2125 3 2 احياء جمهرية 
6  CSB2126 3 2 طفيليات 
7  CSB2126 3 2 تصنيف نبات 
8      

9      

 المرحلت الثالثتالمرحلت الذراسيت: 

 الساعاث المعتمذة           رر أو المساقاسم المق رمز المقرر أو المساق المرحلت الذراسيت 

 عملي     وظري      

1  CSB3123 3 2 خلية 
2  CSB3134 3 2 وراثة 
3  CSB3156 3 2 مسوم 
4  CSB3126 3 2 علم البيئة 
5  CSB3125 3 2 علم التلوث 
6  CSB3126 3 2 انسجة 
7  CSB3156  3 2 فسلجة 
8  CSB3127 3 2 حتليالت مرضية 
9  CSB3126 3 2 فسلجة احياء جمهرية 
11  CSB3127 2 2 علم ادلناعة 
11  CSB3228 2 2 احياء مياه وتربة 
12  

 
CSB3229 2 2 فسلجة نبات 

 الرحلت الرابعتالمرحلت الذراسيت: 
 الساعاث المعتمذة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلت الذراسيت 
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 ػًهٍ     َظزٌ      

1  CSB4124 3 2 فطرايت 
 3 2 ابيلوجي حزيئي   2
3  CSB4235 2 2 مضادات 
4  CSB4256 2 2 علم الغدد الصم 
5  CSB4156 2 2 غذائية 
6  CSB4147 2 2 صناعية 
7  CSB4226 2 2 تقانة احيائية 
8  CSB4236 2 2 احلبليات 
9  CSB4157 2 2 بكرتاي مرضية 
11  CSB4226 2 2 فايروسات 
11  CSB4227 2 2 وراثة احياء جمهرية 
12  CSB4128 2 2 نبااتت طبية 
      

 ماخستير علم حيىانالمرحلت الذراسيت: 
 الساعاث المعتمذة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلت الذراسيت 

 عملي     وظري      

   اخلليةعلم حياة    1

   كيمياء حياتية   2

   الفقرايت   3

   وراثة متقدم   4

   برامج إحصائية   5

   طرق حبث    6

   علم االنسجة   7

   حلقات دراسية   8

   اللغة اإلنكليزية    9

   تنوع حيايت   11

   غدد صم   11

   فسلجة حيوان متقدم   12

   علم الطفيليات   13

   م احلياة اجلزيئيعل   14

   علم الدم   15

 يبخسزُز ػهى انُجبدانًززهخ انذراسُخ: 
 الساعاث المعتمذة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلت الذراسيت 

 عملي     وظري      
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   وراثة نبات    1

   تصنيف نبات   2

   بيئة نبات   3

   تغذية نبات   4

   فصل حيوي   5

   فسلجة شد   6

   اللغة اإلنكليزية   7

   حلقات دراسية   8

   نبااتت طبية   9

   فسلجة  نبات   11

   كيمياء حياتية   11

   تشريح نبات   12

   طرق حبث   13

   برامج إحصائية   14

   علم حياة  اخللية    15

   تقانة احيائية    16

 ماخستير احياء مدهريتلذراسيت: المرحلت ا
 الساعاث المعتمذة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلت الذراسيت 

 عملي     وظري      

   مناعة متقدم   1

   كيماء حياتية   2

   فسلجة احياء جمهرية   3

   برامج احصائي   4

   طرق حبث   5

   هرية متقدماحياء جم   6

   حلقات دراسية   7

   اللغة اإلنكليزية   8

   تقنيات احيائي   9

   مسوم مايكروبية   11

   مضادات حياتية متقدم   11

   فطرايت وفطرايت طبية   12

   بكرتاي مرضي   13

   الفايروسات   14

   تشخيص مايكرويب   15

16      
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 حياء مدهريتدكتىراي االمرحلت الذراسيت: 
 الساعاث المعتمذة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلت الذراسيت 

 عملي     وظري      

   تشخيص مايكرويب   1

   تطبيقات ميكروبية متقدم   2

   اللغة اإلنكليزية   3

   علم الفسلجة ادلتقدم   4

   وراثة جزيئية    5

   قات دراسيةحل   6

   اللغة اإلنكليزية   7

   مناعة احياء جمهرية متقدم   8

   بيولوجية اخللية    9

   امراض معدية   11

   حلقات دراسية   11

   فطرايت متقدم   12

   مضادات حياتية   13

   احياء جمهرية صناعية وغذائية   14

   فايروسات متقدم   15

   هريةىندسة وراثية جم   16

   بكرتاي مرضة متقدم   17

 وباثدكتىراي المرحلت الذراسيت: 
 الساعاث المعتمذة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلت الذراسيت 

 عملي     وظري      

   تصنيف نبات   1

   زراعة انسجة   2

   اللغة اإلنكليزية   3

   ية تقانة احيائ   4

   بيولوجية اخللية   5

   حلقات دراسية    6

   علم الفسلجة ادلتقدم   7

   وراثة جزيئية    8

9      

   فصل حيوي   11

   تشريح نبات   11

   فسلجة نبات   12
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   بيولوجي جزيئي نبات   13

   تغذية نبات   14

   نبااتت طبية    15

   حلقات دراسية    16

   بيئة مائية متقدم   17

      

 دكتىراي حيىان
 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أو انًسبق ريز انًمزر أو انًسبق انًززهخ انذراسُخ 

 ػًهٍ     َظزٌ       

   حتليالت مرضية   1

   حشرات طبية   2

   حلقات دراسية   3

   اللغة اإلنكليزية   4

   غدد صم   5

   وراثة متقدم   6

   علم احليوان ادلقارن   7

   علم الطفيليات   8

   علم فسلج حيوان مقارن   9

   علم االنسجة ادلقارن   11

   علم الدم   11

      
 
 
 
 
 
 

 انزخطُظ نهزطىر انشخصٍ .12

 قدرة الطالب على اجراء ادلسح البيولوجي

 قدرة الطالب على استخدام اجهزة التشخيص الطبية

 درة الطالب على التعامل مع ادلصادر البيولوجية ق

 البيولوجية بشكل منفرد اجملاميع قدرة الطالب على اجراء البحوث بكافة االختصاصات
 

 المعهذ(األوظمت المتعلقت بااللتحاق بالكليت أو  ع)وضمعيار القبىل  .01
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 - الكلية: يف القبول شروط: أوال

 ئح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي )القبول ادلركزي(ب وفق لواللطال القبول شروط اعتماد-0
 .اجلامعةالكلية او  جملس يراىا شخصية مقابلة أو اختبار خاص أي بنجاح تازجي أن-2

 .طبيا للتخصص ادلتقدم اليو الئق يكون أن-1

 - العلمي: القسم يف القبول شروطاثنيا: 

 .األفضلية مرتب حسب رغبة من رغبة الطالب من أكثراختيار -0

 .القبول يف الثانوية العامةمعدل -2

 .الطالب ابلدراسة فيو يرغب الذي القسممقرر  معدل-1
 .االستيعابية للقسم العلميالطاقة -4

 

 أهم مصادر المعلىماث عه البروامح .04

 ادلوقع االلكرتوين للكلية، اجلامعة واجلامعات االخرى. -1
 دليل اجلامعة. -2
 صادر اخلاصة بقسم علوم احلياة.الكتب ادلنهجية وادل -3
 ةمناىج طرائق التدريس ادلعتمدة لدى جامعة الكوف -4
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 مىرج وصف المقررو

 

 وصف المقرر

 

 

  انًؤسسخ انزؼهًُُخ .1

     / انًزكز ؼهًٍ انمسى ان .2

  اسى / ريز انًمزر .3

  أشكبل انسضىر انًزبزخ .4

  انفصم / انسُخ .5

  )انكهٍ(ػذد انسبػبد انذراسُخ  .6

  ربرَخ إػذاد هذا انىصف  .7

 أهذاف انًمزر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فر

 ؛البرنامج.
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 وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمزربد انيخزخ .11

  االهذاف انًؼزفُخ -أ
 وانفهى انًؼزفخ -أ
 وػهى انسُىاٌ دػهى انُجبد ػهىو انًدهزَخ ُبءزاال ػهى انًخزهفخ واخزصبصبرهب انسُبح ثؼهىو انًؼزفخ -1 أ

 .) ُبئُهزاال انزمبَخ
 .َذرسهب ٍانز وانفزوع ئُخ ُبزاال انجُئخ ثٍُ االررجبط فهى-2 أ
 .انًجىثخ انًفزداد َخص ثًب انًبدح وفهى اسزُؼبة -3 أ

 -power point 4-أ .

 .اندبف وانمهى انصجىرح  اسزخذاو -5 أ
 انزىضُسُخ انىسبئم إػذاد -6 أ
  االهذاف انًهبرارُخ انخبصخ ثبنًمزر  -ة 

 . انسُخ انكبئُبد ثزصُُف خجزح و َكىٌ – 1 ة
 .االيزاض يسججبد نزشخُص انًزضُخ انزسهُالد يٍ ؼذَذثبن انمُبو ػم انمبثهُخ – 2 ة
 .انًسبػذح انًصبدر ويٍ انًمزر انكزبة يٍ رًبرٍَ - 2 ة

 انزىضُسُخ انىسبئم إػذاد - 3 ة
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى      

 

 .انًسبضزاد
 . انؼًهُخ انًهبراد انطهجخ  إلكسبة انؼًهُخ اندهسبد 2-
 .اسزُزبخبد ال وانىصىل انُزبئح زسهُمن انزدبرة نزذرَت اخزاء 3-
 .انصفىف فٍ انطهجخ  لجم يٍ نهُمبش انمبثهخ انًىاضُغ ول األسئهخ طزذ 4-
 فكزَخ ئهخبسث َىيُخ سزَؼخ ايزسبَبد ػًم 5-

 

 
 طزائك انزمُُى      

 

 .ُخانُىي االيزسبَبد ال ثبالضبفخ وانؼًهُخ انُظزَخ نهذروس انفصهُخ االيزسبَبد اخزاء اسبس ػم رؼزًذ

 

 
   

 االهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ -ج

 .مزارادان ئان وانىصىل انًؼهىيبد رسهُم كُفُخ و بنتطان دراسخ -1 ج -1 -ج
 .ثسثُخ اوراق كزبثخ خالل يٍ وانزمذَى انذارٍ انزؼهى يهبرح بنتانط اكزسبة -2 -ج
 . انصفىف فٍ جخانطه لجم يٍ نهُمبش انمبثهخ انًىاضُغو األسئهخ طزذ -3 -ج
 .فكزَخ سئهخثب  َىيُخ سزَؼخ ايزسبَبد ػًم -4 -ج
 .انًُهح يفزداد َخص يىضىع نذراسخ اكثز او طبنجٍُ ثهب َشززن يخزصزح رمبرَز ػًم -5 -ج

  
 طزائك انزؼهُى وانزؼهى     
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 .انًسبضزاد

 . انؼًهُخ انًهبراد انطهجخ إلكسبة انؼًهُخ اندهسبد 2-
 .اسزُزبخبد ًان وانىصىل انُزبئح هُمزسن انطهجخ  انزدبرة نزذرَت اخزاء 3-

.power point -4 

 
 طزائك انزمُُى    

 

 .انُىيُخ االيزسبَبد انً ثبإلضبفخ وانؼًهُخ انُظزَخ نهذروس انفصهُخ االيزسبَبد اخزاء اسبس ػم رؼزًذ

 
 .انشخصٍ(طىر األخزي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانز )انًهبرادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبراد انؼبيخ-د 

 .انكزبة يٍ رًبرٍَ ل-1-د
 .األيثهخ كثزح-2-د
  .انزىضُر وسبئم-3-د
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 انجُُخ انزسزُخ  .12

 بعد الوزارة قبل من مقرة منهجية كتب توفير 1 ـ انكزت انًمزرح انًطهىثخ 1
 .رصينة علمية لجنة قبل من وبدقة دراستها

 للحاجة الدراسية القاعات كل في عرض شاشات توفير 2-
 لها الماسة

 خاص برنامج بعمل لد و الرقمية تاالختبارا اعتماد 3-
 االسئلة وتظهر تسجيل ويعمل الطالب اليه يدخل

 بعد انيا الدرجة وتحسب عليها وبجيب به الخاصة
 والبحوث التقارير عمل في االلكترونية المواقع اعتماد انًصبدر( )ـ انًزاخغ انزئُسُخ 2

 , العلمية المجالت ا بها يوص التي والمراجع الكتب 2-
 ) اريرالتق

               ـ انكزت وانًزاخغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبرَز ,.... ) 
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يخزخبد انزؼهى  انسبػبد األسجىع

 انًطهىثخ
اسى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طزَمخ انزمُُى طزَمخ انزؼهُى

15 5  
ازُبء يدهزَخ 

 صُبػُخ

انًسبضزاد 

واندهسبد 

 انؼهًُخ 

االيزسبٌ انُىيٍ 

ىرٌ انسض

 واإلنكززوٍَ

وانفصهٍ 

)انُظزٌ 

 وانؼًهٍ

15 5  
ازُبء يدهزَخ 

 غذائُخ

انًسبضزاد 

واندهسبد 

 انؼهًُخ 

االيزسبٌ انُىيٍ 

انسضىرٌ 

واإلنكززوٍَ 

وانفصهٍ 

)انُظزٌ 

 وانؼًهٍ

 رمبَخ ازُبئُخ   5 15
انًسبضزاد 

واندهسبد 

 انؼهًُخ 

االيزسبٌ انُىيٍ 

انسضىرٌ 

واإلنكززوٍَ 

وانفصهٍ 

 )انُظزٌ

 وانؼًهٍ
15 5     
15 5     
15 5     
15 5     
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يىالغ االَززَُذ  االنكززوَُخ،ة ـ انًزاخغ 

.... 
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