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 نذراطخ انًبجظتٍز ٔطف انجزَبيج األكبدًًٌ
 

 

 

 
 اطى انجزَبيج .1

Program Title 
ثٍئخيبجظتٍز عهٕو   

 ريش انجزَبيج .2

Program Code 
 

 انًؤطظخ انتعهًٍٍخ .3

Teaching Institution 
 جبيعخ انكٕفخ

 انكهٍخ .4

College 
 كهٍخ انعهٕو

 انمظى .5

Department 
 لظى انجٍئخ ٔانتهٕث

 انُظبو انذراطً   .6

Attendance Type 

 

  كٕرطبد

 انفظم انذراطً .7

Academic Session 
 انفظم االٔل

 جعذد ٔدذاد انجزَبي .8

Credits 
36 

 انشٓبدح انًًُٕدخ .9

Final Award 
 يبجظتٍز عهٕو ثٍئخ

 انجٓخ انًعتًذح نهجزَبيج .11

Program Accredited  
 (CHES) 

 اطى يُظك انجزَبيج .11

Program Coordinator 
Dr. Hazem Aziz Naji  

 تبرٌخ اعذاد انجزَبيج .12

Date of Programme   
15.09.2119 

 أْذاف انجزَبيج األكبدًًٌ .13

Program Aims          

 
 - :ٚٓذف انجشَبيظ ئنٗ

 رشعٛخ َٔشش انٕػٙ انضمبفٙ ٔانجٛئٙ يٍ خالل

 

 .د انكٕادس فٙ يغبل اإلداسح انفؼبنخ نهجٛئخ فٙ انؼشاقاػذا .1

 .انًغبًْخ فٙ رطٕٚش انكٕادس انؼبيهخ فٙ يغبل انجٛئخ فٙ انًإعغبد ٔانذٔائش انؾكٕيٛخ .. 2

 .ٛخ ٔانؼهًٛخ نذٖ انطبنت نًًبسعخ انذٔس انؼًهٙ فٙ انًغزمجمرًُٛخ انًٓبساد األكبدًٚ .. 3
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 .سعم ٔاػٙ يغهؼ ثبنؼهى ٔانًؼشفخ ٔانمذسح ٔاإلثذاع فٙ انجُبء .. 4

 .رًُٛخ انًٓبساد انًؼًهٛخ يٍ خالل انؼًم انًخجش٘ .. 5

 .رطٕٚش َظبو اإلداسح انجٛئٛخ ٔانمذساد انؼهًٛخ نهًفزشٍٛ ٔانًشاعؼٍٛ انجٛئٍٛٛ .6

 .خ لذسح انطبنت ػهٗ انجؾش ٔرُظٛى ٔرمذٚى ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ٔانًفبْٛى يٍ خالل كزبثخ أطشٔؽخ ٔئػطبء َذٔادرًُٛ -7

 .رًُٛخ يٓبساد انطالة نٛكَٕٕا يإْهٍٛ نًٕاعٓخ انزؾذٚبد انجٛئٛخ انًخزهفخ .8

 .رؾغٍٛ اإلَزبط انجشش٘ يٍ انزؼهٛى انؼبنٙ نخذيخ انًغزًغ ٔانٕطٍ .9

عبد انؼهٛب نزؾمٛك فٓى شبيم نألعظ انؼهًٛخ نؼهٕو انجٛئخ ٔنزطٕٚش ٔاكزغبة انًٓبساد انزٙ رًكُّ يٍ يًبسعخ ثشَبيظ انذسا .10

 .رخظظّ

 . ثُبء يغزًغ يؼشفٙ يزطٕس ٚمٕو ػهٗ أعظ ػهًٛخ لًٛخ ٔٚزؼبيم يغ يغزغذاد انؼهى ٔرؾذٚبرّ.11

 Intended Learning Outcomesيخزجبد انتعهى انًظتٓذفخ     .14
 

 ْزا انجشَبيظ طالة انغبيؼخ ٚغزٓذف

 Knowledge and Understandingانًعزفخ ٔانفٓى     14-1

 . ٌعزف انطبنت يفٕٓو انجٍئخ ٔفزٔعٓب ٔأْى تطجٍمبتٓب عهى أرع انٕالع.1

 . ٌتفٓى انطبنت لٕاٍٍَ انجٍئخ انًختهفخ ٌٔعًم عهى تٕعٍخ انًجتًع ثٓب.2

 ًً  ٔثذنك ٌكٌٕ انطبنت ثبدخًب عهً

   Learning and Teaching Methods عهى ٔانتعهٍى انًظتخذيخ فً تطٌٕز انًعزفخ ٔانفٓىطزائك انت 

  
 - :ٔرغزخذو يغًٕػخ يٍ طشق انزؼهى ٔانزؼهٛى ٔيُٓب

 طشٚمخ انهمبئٛخ فٙ انًؾبضشاد .1

 يؾبضشح يُبلشخ-2

 ئعًبنٛبد يششٔع فشٚك انطالة .3
 ػًهٛخ سؽالد نًزبثؼخ انٕضغ انجٛئٙ-4

     Assessment Methodsعزفخ ٔانفٓى انًكتظجخ طزائك تمٍٍى انً

درجخ يًٓخ رثع طٌُٕخ تشًم دضٕر انطالة انشٓزي ٔاالختجبر ٔانًشبركخ  51االيتذبَبد االيتذبَبد ) .1

 (درجخ 51انفعبنخ فً يمزر انذرص ٔكتبثخ انتمزٌز ، اختجبر كتبثً َٓبئً 

 طزٌمخ تعجٍز انٕجِٕ انتً ٔجٓٓب .2

 طًُزاد تمبرٌز ٔ ..3
 يالؽظبد نهطالة

 ٚمٕو انطالة ثزُفٛز يششٔع ثؾضٙ - 4 

 Intellectual Skillsيٓبراد انتفكٍز   14-2

 
 

 (اعزشارٛغٛخ انزفكٛش انُبلذ )طشػ انًشكالد انجٛئٛخ نهطالة إلٚغبد انؾهٕل .1
 يذٖ االَزجبِ ٔانًؼشفخ-2

 Learning and Teaching Methods طزائك انتعهى ٔانتعهٍى انًظتخذيخ فً تطٌٕز يٓبراد انتفكٍز 
 

 عزشارٛغٛخ انؾٕاس ٔانُمبػا -1

 ئعزشارٛغٛخ ؽم انًشكالد -2

 انزفكٛش انُمذ٘ -3
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  يمشساد انًبعغزٛش / انفظم االٔل

 

 

 ػذد انٕؽذاد ػذد انغبػبد اعى انًبدح  د

 2 2 ثٛئخ يزمذو  -1

 2 2 كًٛٛبء رؾهٛهٛخ  -2

 2 2 رشخٛض يبٚكشٔثٙ يزمذو  -3

 2 2 رؾغظ َبئٙ  -4

 2 2 ػبو يزمذواؽٛبء   -5

 . انؼظف انزُْٙ-4

     Assessment Methodsطزائك تمٍٍى يٓبراد انتفكٍز 
 

 أدٔاد انًُبلشخ - -1

 انزؼجٛش ػٍ انًشبػش - -2

 االخزجبساد . -3

 Practical Skillsانًٓبراد انًٍُٓخ ٔ انعًهٍخ   14-3
 يؼشفخ انمٕاٍَٛ انجٛئٛخ نؾًبٚخ انجٛئخ .1

 يخزهف أشكبل انزؾهٛم انجٛئٙ .2

 انًجبدئ انزٕعٛٓٛخ انجٛئٛخ .3

 انضٚبساد انًٛذاَٛخ ٔانًٛذاَٛخ -4

 Learning and Teaching Methods طزائك انتعهى ٔانتعهٍى انًظتخذيخ فً تطٌٕز انًٓبراد انعًهٍخ 
 

 انزؼهًٛٛخ انًخزجشاد - -1

 انضٚبساد انًٛذاَٛخ - -2

 .رذسٚت طٛفٙ  .- -3

     Assessment Methodsطزائك تمٍٍى انًٓبراد انعًهٍخ 

 
 .اخزجبساد ػًهٛخ يزُٕػخ

 Transferable and Generic Skillsانًٓبراد انعبيخ ٔانًُمٕنخ   14-4

 انمذسح ػهٗ انزؼجٛش ػٍ األفكبس ثٕضٕػ ٔصمخ.. 1

 . انؼًم انغًبػٙ كفشٚك2

 نٕلذ. ئداسح ا3

 . انزخطٛظ ٔانزُظٛى4

 . انًجبدسح ٔانًشَٔخ.5

   Learning and Teaching Methods طزائك انتعهى ٔانتعهٍى انًظتخذيخ فً تطٌٕز انًٓبراد انعبيخ
 

 .رًُٛخ يٓبساد انطالة نهًشبسكخ فٙ انُذٔاد ٔانًإرًشاد انؼهًٛخ ٔاألَشطخ انًخزهفخ - -1

     Assessment Methods  طزائك تمٍٍى انًٓبراد انعبيخ ٔانًُمٕنخ

 
 .انًشبسكخ فٙ انًإرًشاد انؼهًٛخ ٔانًُشٕسح فٙ انًغالد انؼهًٛخ . .1
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 2 2 نغخ اَكهٛض٘  -6

 1 1 رؾهٛم اؽظبئٙ  -7

 1 1 طشائك ثؾش  -8

 14  انًغًٕع 
 

 

 مقررات املاجستري / الفصل الثاين  
 ػذد انٕؽذاد ػذد انغبػبد اعى انًبدح  د

 2 2 رهٕس ثٛئٙ ٔعٛطشح يزمذو  -1

 2 2 اداسح ٔرمٛٛى اصش ثٛئٙ  -2

 2 2 ثٛئخ ؽٕٛاَٛخ يزمذو  -3

 2 2 اخزٛبس٘  -4

 2 2 خ اَكهٛض٘نغ  -5

 يغزٕفٙ 1 ؽهمخ َمبشٛخ  -6

 10  انًغًٕع 
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 انذرٔص االختٍبرٌخ 

 
 

1 Wastewater treatment technology 

2 Advance molecular biology 

3 Plant ecology 

4 Advance phycology 

5 Oxidative stress and antioxidants 

6 Environmental radioactivity 

7 Advance fresh water ecology 

8 Bio-fertilizer and organic farming 

9 Advance algal environment 
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 7 انظفذخ

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 االَظًخ ٔانهٕائخ انخبطخ ثتمٍٍى انطهجخ .15

Regulation of Assessment 

 

 االيزؾبَبد انشفٕٚخ ٔانكزبثٛخ -1

 رمٛٛى َشبط انطالة -2

 

 

 

 

 (انمظى انعهًًنتذبق ثبنكهٍخ ٔ األَظًخ انًتعهمخ ثبال)يعٍبر انمجٕل  .16

Criteria for Admission  

 - :  انكهٍخ فً انمجٕل شزٔط أٔال

 ة ٔفك نٕائخ ٔسارح انتعهٍى انعبنً ٔانجذج انعهًً )انمجٕل انًزكشي(نهطال انمجٕل شزٔط اعتًبد -1

 .انجبيعخ انكهٍخ أ يجهض ٌزاْب شخظٍخ يمبثهخ أٔ اختجبر خبص أي ثُجبح تجتبس أٌ -2

 .طجٍب نهتخظض انًتمذو انٍّ الئك ٌكٌٕ أٌ -3

 - :انعهًً  انمظى فً انمجٕل شزٔط حبٍَب

 .األفضهٍخ دظت يزتت رغجخ يٍ أكخزرغجخ انطبنت يٍ   اختٍبر -1

 .انمجٕل فً انخبٌَٕخ انعبيخ يعذل -2

 .انطبنت ثبنذراطخ فٍّ زغتٌ انذي انمظى يمزر يعذل -3

 .ًنهمظى انعهً االطتٍعبثٍخ انطبلخ -4
 

 أْى يظبدر انًعهٕيبد عٍ انجزَبيج .17

Key Sources of Information about the Programme 

1-C uriculum of  learning methods for Kufa   Univercity                                          

2-Programning of Univercity of  Oxford (England)                                                  
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 دعى يظبدر انتعهى .18

Support for Student Learning 

 

 - :ٚمٕو انمغى ثذػى رؼهى انطالة يٍ خالل

 .عًٛغ انطالة نذٚٓى يذسط كجٛش ٚمذو انذػى ثًب فٙ رنك انشػٕٚخ ٔانشػبٚخ االعزًبػٛخ .1 

 .ٕسحيذٚشٔ انغُخ ٔسئٛظ انمغى يزبؽٌٕ نزمذٚى انًغبػذح ٔانًش .2

 .ٚؼًم انطالة فٙ أصٔاط فٙ انًشبسٚغ انزٙ ٚششف ػهٛٓب أؽذ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ .3

رٕفش يؼظى انذٔساد انزذسٚجٛخ يزكشاد انًؾبضشاد انًطجٕػخ ٔأٔساق انًشكالد ٔانزًبسٍٚ انؼًهٛخ ، كًب  .4

 .ًٚكٍ انؾظٕل ػهٛٓب يٍ يكزت انمغى ٔانًٕلغ اإلنكزشَٔٙ

 .زمذٚى انًغبػذح ٔانًشٕسحٚغؼذ أػضبء فشٚك انؼًم ث .5

 .ٚذٚش انمغى يخزجشاد رؼهًٛٛخ ٔنكم يخزجش يُغك ٚمذو رمبسٚشِ ئنٗ األكبدًٚٛبد انؼهٛب .6

 .ٚمٕو أؽذ أػضبء لغى ضًبٌ انغٕدح ثبنغبيؼخ ثضٚبسح انطبنت خالل انذٔسح نهزأكذ يٍ سضبء انجشَبيظ .7

 .ٛخرٕعذ يكزجخ ٔغشفخ كًجٕٛرش داخم انمغى ٔػهٗ يغزٕٖ انكه .8

فٙ انؼبو األخٛش ، عٛكٌٕ نذٖ انطالة يششف يؾهٙ ػهٗ انًششٔع ، عٛهزمٌٕ يؼّ ثبَزظبو ٔعٛكٌٕ  .9

 يغإٔالً ػٍ أَشطزٓى

 :دعى انجبيعخ نتعهى انطالة

 .خذيبد انًكزجخ .1

 .يؾطبد ػًم انؾبعٕة .2

 .خذيخ االعزشبساد انًُٓٛخ .3

 .انمغٛظ .4

 .يُغك اإلػبلخ .5

 طزائك انتعهى ٔانتعهٍى انًظتخذيخ بٌٍزيعطزائك تمٍٍى ٔتذظٍٍ  .19
Methods for Evaluating and Improving the standard of Learning and Teaching 

 :عٕدح انجشَبيظ

 .ٚمذو انطالة يالؽظبد فٙ َٓبٚخ انٕؽذح ، ٔانزٙ رغزخذو نًشاعؼخ ٔرؾغٍٛ انٕؽذح -1

طالة ثبَزظبو ، ٕٔٚفش يُزذٖ ًٚكٍ يُبلشخ أ٘ عبَت يٍ عٕاَت ٚغزًغ يغهظ ئداسح انمغى ٔأػضبء ْٛئخ انزذسٚظ يغ ان -2

 .انزذسٚظ فّٛ

 .ػضٕٚخ انطالة فٙ يغهظ ئداسح انمغى ٔانكهٛخ -3

 .يُبلشبد انطالة يغ انًؼهًٍٛ انشخظٍٛٛ ٔيذٚش٘ انذساعبد نكم ػبو -4

 

 :ضًبٌ عٕدح انجشَبيظ ٔرؾغُٛٓب

 

 .خبسعٍٛٛ ٚزى يشاعؼخ انجشَبيظ ثشكم دٔس٘ يٍ لجم يًزؾٍُٛ -1

 .انزمٛٛى انغُٕ٘ نكم ٔؽذح يٍ لجم انًُغك -2

 .انًشاعؼبد انذٔسٚخ نهجشَبيظ يٍ لجم أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ -3

 .انفؾض انخبسعٙ يٍ لجم ضًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ -4

 .انٓٛئخ االعزشبسٚخ انخبسعٛخ نهمغى ٔانزٙ رضى يًضهٍٛ ػٍ انطالة ٔانظُبػخ ٔانًغزشبسٍٚ فٙ ْزا انًمشس -5

 .ٚخضغ عًٛغ أػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ثبَزظبو نًشالجخ صيالئٓى نزذسٚغٓى -6
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  يزاجعتّٔ انجزَبيج جٕدح ك تمٍٍىائطز .21

Methods for Evaluating and review the Programme Structure  

 يٍ ػهّٛ ٚطشأ ٔيب  انشبيهخ انًشاعؼخ ٔئعشاء يزبثؼخ انجشَبيظ فٙ انمغى انؼهًٙ يًٓزٓب نغبٌ . رشكٛم1

 .يغزغذاد

 .فظم دساعٙ ؽٕل انجشَبيظ انذساعٙ . اعزجٛبٌ اساء انطهجخ ػُذ َٓبٚخ كم2

 انًمشساد نزطٕٚش انطشق أفضم ؽٕلػُذ َٓبٚخ كم فظم دساعٙ  رذسٚظ ْٛئخ أػضبءاعزجٛبٌ اساء  .3

 .رذسٚغٓب ٔطشق انذساعٛخ

 .فٙ انمغى  انجشَبيظ االكبدًٚٙ رطجٛك نًزبثؼخ انغبيؼخ فٙ انغٕدح شؼجخ يغ انزُغٛك .4

 عُٕاد اسثغ كم دٔس٘ شكمث نهجشَبيظ شبيهخ يشاعؼخ ئعشاء .5
 

 

 انتذرٌض ٍْئخ اختٍبر أعضبء .22

Selection of academic staff members 

 :انٗ ثبإلضبفخنششٔط ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ  ٔفمب اخزٛبس اػضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔرؼُٛٓى 

 .انؼبنٛخ انؼهًٛخ ٔانكفبءح ٔانزًٛض ٔانخجشح االخزظبص رٔ٘ يٍ انزذسٚظ ْٛئخ ػضٕا اخزٛبس  -1

 .أكبدًٚٛب انًزًٛضحانًؼزشف ثٓب ٔ انغبيؼبد خشٚغٙ يٍ انزذسٚظ ْٛئخ ػضٕا اخزٛبس  -2

َشش انجؾٕس فٙ يغالد  انؼهًٛخ ٔ انزذسٚظ ٔفمب نًؼبٚٛش انغٕدح يٍ ؽٛش انذسعخ ْٛئخ ػضٕا اخزٛبس -3

 .انؼًم ٔٔسػ انًإرًشاد فٙ ٔانًشبسكخ االَغهٛضٚخ انهغخ ٔئعبدح ٔانًإنفبد راد يؼبيم رأصٛش ػبنًٛخ

 . أكبدًٚٛب انًزًٛضح انغبيؼبد خشٚغٙ يٍ انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء اخزٛبس -4

 . ٕظٛفخان نشغم انًزمذو انزذسٚظ ْٛئخ كفبءح ػضٕ نزمٛٛى انشخظٛخ انًمبثالد ئعشاء -5

 ٔانجؾضٛخ األكبدًٚٛخ نًٓبيّ يًبسعزّ يٍ األٔنٗ انغُخ خالل انزذسٚظ ْٛئخ ػضٕ أداء رمٛٛى -6

 .ّرضجٛز لجم ٔرنك

 

 انزؼهٛى ٔانزؼهى اطتزاتٍجٍبد اطتخذاو فً انتذرٌض ٍْئخ أعضبء يٓبراد تمٍٍىطزائك  .20

Methods for Evaluating the standard of Learning and Teaching of lecturer 

 

 .1سلى  ًَٕرط ٔفك انمغى سئٛظ لجم يٍ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ رمٛٛى. 1

 .2سلى  ًَٕرط ٔفك انطالة لجم يٍ ػضٕ ْٛئخ انزذسٚظ رمٛٛى .2

 .3سلى  ًَٕرط نؼضٕ ْٛئخ انزذسٚظ ٔفك انزارٙ انزمٛٛى. 3

 .4طالة ٔفك ًَٕرط سلى رمٛٛى يشؽهخ دساعٛخ يٍ لجم ان .4

 .ٕدِ فٙ انغبيؼخٔثبششاف لغى انغ انكهٛخفٙ  انغٕدح شؼجخ رزى ػًهٛخ انزمٛٛى ثبنزُغٛك يغ. 5
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  يتطهجبد إدارح انجزَبيج األكبدًًٌ .23
Academic program management requirements 

 . ٔعٕد َششح رؼشٚفٛخ نهمغى رؾزٕ٘ ػهٗ أْذاف انمغى ٔسؤٚزّ ٔسعبنزّ ٔيذٖ االنزضاو ثٓب.1 

بدًٚٙ ٔانمغى . ٔعٕد سئٛظ لغى ر٘ خجشح أكبدًٚٛخ ٔئداسٚخ يُبعجخ لٙ يغبل انزخظض إلداسح انجشَبيظ االك2 

 ٔاالسرمبء ثّ. 

 . ٔعٕد يغهظ لغى ٔنغبٌ يغبَذح رغزًغ ثبَزظبو ٔرٕصك أػًبنٓب ٔرزبثغ لشاسارٓب.3 

 انمشاس، ٔانؾظٕل ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ يُٓى. ػًهٛخ طُغ. يشبسكخ انطهجخ فٙ 4 

 . رٕفش كبدس ئداس٘ كبٍف ٔيُبعت نضًبٌ ؽغٍ عٛش انؼًم فٙ انمغى.5 

 انفُٛخ انًإْهخ نخذيخ انجشَبيظ األكبدًٚٙ.. رٕفش انكٕادس 6 

. رًُٛخ ٔرطٕٚش انًٓبساد ٔانمذساد انفُٛخ ٔانًُٓٛخ نهكٕادس انًغبَذح فٙ يغبل انزخظض نًٕاكجخ انزطٕساد 7 

 انؾذٚضخ.

 . رٕفش أسشٛف يزكبيم نهمغى.8 

 . ٔعٕد ثشَبيظ رؼشٚفٙ ٔرٕعٛٓٙ نهطهجخ انغذد.9 

 ط َطبق انًؾبضشاد.. ٔعٕد دػى أكبدًٚٙ نهطالة خبس10 

 . ٔعٕد اعزمالل أكبدًٚٙ ٔئداس٘ نزؾمٛك أْذاف انمغى.11 

 جلنة كتابة وصف الربانمج االكادميي 
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