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 مقدمة  .1

الحيوان   وعلم  المجهرية  الكائنات  علم  أهمها  من  فروع  لعدة  وينقسم  جداً  واسع  األحياء  علم  ان 

وثيقة   ذا صالت  التاسع عشر، صار  القرن  منذ  العلم  هذا  ترقي  ومع  البيئة.  علم  وكذلك  النبات  وعلم 

احتياجات تلبي  أخرى  تقنية  ومجاالت  والتطبيقية  منها  النظرية  األخرى،  الضرورية   بالعلوم  اإلنسان 

والمستمرة. وهكذا صرنا اليوم ال نتحدث عن علم بل علوم الحياة، ألنهُ يتعامل مع دراسة كافة أشكال 

الحياة، لذلك يحتضن بداخله العديد من التخصصات والفروع العلمية المستقلة لكنها جميعاً تجتمع في  

واسع مجال  وعلى  الحياة(  )ظاهرة  الحية  بالكائنات  ثم   عالقتها  والجراثيم  الفيروسات  بدراسة  تبدأ 

النباتات والحيوانات في حين تختص فروع أخرى بدراسة العالقات بين األحياء والبيئة في علم البيئة،  

التاريخ. وبرغم كل   التي حيرت اإلنسانية خالل  الظواهر  ، كما يدرس  الوراثية  الدراسات  ناهيك عن 

سم علوم الحياة إال إنهُ أبى إال أن يواكب ويواصل كل تقدم الصعوبات التي واجهت الهيكل التنظيمي لق

وتطور سريع في شتى علوم الحياة المعاصرة ، من خالل توسع اختصاصاتِه وإدخال مواضيع حديثة 

لمناهج طلبتِه في الدراسات األولية والعليا بما يتناسب مع أقرانهم في الدول المتفوقة علمياً من خالل 

لمشاريع البحثية والندوات العلمية ، لخلق جيل ذو موهبة علمية وعلى دراية بأهمية إثرائهم بالبحوث وا

في المستقبل القريب ان يتم تحديث كافة المختبرات الخاصة بقسمنا وتجهيزها بأحدث اختصاصِه. نأمل  

العلمية  نتائجها  في  لتوازي  التقنيات  بأحدث  وتزويدها  العليا  الدراسات  مختبرات  وبخاصة   االجهزة 

مع  فيها  االنترنيت  عبر  المباشر  االتصال  وتوفير  العالمية  الجامعات  في  الباحثون  اليه  مايتوصل 

في   الطالب  يحتاجها  قد  التي  العلمية  االرشادات  بتوفير  معها  التعاون  من خالل  المختصة  المختبرات 

ندوات مصغرة لكل تجاربهم اآلنية والمستقبلية. توسيع آفاق العلم والمعرفة لدى الطالب من خالل عقد  

اذهانهم   فتح  اجل  من  اليها  الطالب  يحتاج  التي  الحديثة  العلمية  المواضيع  مناقشة  خالل  من  مرحلة 

 . وتوسيع افكارهم ليصبحوا باحثين الجيل الجديد

 لمحة تاريخية عن القسم  1-1

العلوم في سنة   بنايتها في االعظمية. ضمت    بأسم  1949تأسست كلية  في  كلية اآلداب والعلوم 

والفيزياء   والكيمياء  والنبات  )الحيوان  اقسام  هي  البداية  في  علمية  اقسام  خمسة  انذاك  الكلية 

حين انفصلت كلية العلوم   1953والرياضيات(. استمرت كلية االداب والعلوم ككلية واحدة حتى سنة  

ا بذاتها. كانت  قائمة  المجهرية واصبحت كلية  المجهرية والنبات واالحياء  الحيوان واالحياء  قسام علم 

هي نواة قسم علوم الحياة الحالي في كلية العلوم. كانت الدراسة االولية مشتركة في الصف االول لكل  

استحداث   ذلك  تلى  اقسامهم.  في  الطلبة  يتخصص  فصاعداً  الثاني  الصف  ومن  انذاك  الكلية  اقسام 

ثالث في علوم   الحيوان والنبات عام  تخصص  قسما  المجهرية. توحد  باسم    1969الحياة وهو االحياء 
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علوم   بقسم  القسمان  توحد  ان  وبعد  الزجاجي.  والبيت  النباتية  الحديقة  الى  باالضافة  الحياة  علوم  قسم 

العلوم  بكلية  زمالئهم  الى  الحياتيون  فأنضم  بغداد  بجامعة  التربية  كلية  الغاء  عملية  ذلك  تلت  الحياة 

فتكاملت االختصاصات واتخذ القسم مساره نحو التطوير والتوسع والدراسات العليا. كان أول تسجيل 

الدراسية   السنة  بداية  في  الحيوان  لعلم  الماجستير  العليا   1967-1966لدراسة  الدراسات  وتنامت 

لنهضة العلمية تماشياُ مع حاجات ا  1971-1970للماجستير أوالُ ثم للدكتوراه في قسم علوم الحياة سنة  

االمر  أول  فكانت  وتطورت  الحياة  علوم  قسم  في  الدراسة  مناهج  تغيرت  لقد  العراق.  شهدها  التي 

كانت   الحياة  علوم  هو  واحد  قسم  في  القسمان  اندمج  وعندما  منفصلين  والنبات  الحيوان  باختصاصي 

بعة أما في الحيوان او في  الدراسة فيه موحدة للسنتين االولى ويتخصص الطلبة في السنتين الثالثة والرا

النبات او في االحياء المجهرية. وفي فترة الحقة الغيت هذه التخصصات في الدراسة الجامعية االولية 

اختصاصات  للثالث  العليا  للدراسات  ألتخصص  وأنتقل  الحياة.  علوم  بشهادة  انذاك  الطلبة  وتخرج 

،هذاهو البيئة  علم  هو  رابع  اختصاص  لها  اضيف  ثم  الحياة/كلية   المذكورة  علوم  لقسم  الحالي  الواقع 

العلوم كل الطلبة في القسم يدرسون مناهج موحدة في علوم الحياة للدراسة الجامعية االولية ثم يتفرقون 

 الى اربعة اختصاصات في الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه. 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤية القسم 1-2

لذا    ، المجتمع  حركة  في  مهما  اساسا  تعد  التي  العلمي  المجتمع  روافد  احد  الحياة  علوم  يشكل 

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

ف والمساهمة  العالم  في  الحاصلة  الحديثة  والتطورات  التغيرات  مع  التعامل  على  تطوير القادرين  ي 

 مؤسساتنا العلمية والصحية والصناعية والبيئية في حل المشاكل التي تعترض تقدمها .
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 رسالة القسم 1-3

يسعى قسم علوم الحياة العداد خريجين ذوي كفاءة عالية تؤهلهم للعمل في مجاالت علوم الحياه 

 بفروعها المختلفه.

 مهام وأهداف القسم4 -1

من  لى  عالقسم  يعمل   عدد  المرتبطة  تحقيق  االساسية  عمله  مهام  مع  تتوافق  التي  االهداف 

 ويمكن ايجاز اهداف القسم باآلتي: .بالتدريس، والبحث والتطوير والمساهمة في تطوير المجتمع

 األهداف العامة 1-4-1

 مواكبة التطور العالمي في كل المجاالت العلمية خاصة في علوم الحياة .  (1)

وتطوير   (2) الحياة  علوم  مجال  في  والفنية  العلمية  بالخبرات  الدولة   ومؤسسات  المجتمع  رفد 

 مؤسساته العلمية والصحية والبيئية .

 رفع مستوى االداء والجودة الى مصاف الجامعات العالمية المتقدمة (3)

 التعليمية األهداف 1-4-2

 تطوير وتحديث المناهج العلمية بشقيها النظري والعملي.  (1)

 تطوير الكفاءات العلمية واالداء للتدريسين والباحثين والطلبة. (2)

 يهدف القسم الى اعتماد التقنيات الحديثة في المختبرات العملية. (3)

 أهداف البحث العلمي  1-4-3

 ايجاد حلول للمشاكل البيئية المعاصرة.  (1)

العالج   فهم دراسة (2) ومجتمعنا ودراستها علميا" وايجاد  بيئتنا  في  المنتشرة  المرضية  المسببات 

 الناجح لها .

في   (3) القطر  في  الصناعة  لتطوير  الوراثية  الهندسة  وتقنيات  االحيائية  التقانة  بحوث  استثمار 

 مجاالتها المختلفة كالصناعات الطبية والكيميائية والغذائية وغيرها. 

معالجة (4) في  في   المساهمة  المايكروبية  والفلورا  والحيوانية  النباتية  بالفلورا  المتعلقة  المشاكل 

العراق بالتركيز على التنوع االحيائي في بيئتنا وانقراض انواع منها ودخول انواع جديدة الى  

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

 المجتمع أهداف لخدمة  1-4-4

في  (1) العملية  والدورات  العلمية  والمؤتمرات  الندوات  اقامة  خالل  من  المجتمعية  االنشطة  دعم 

 مختلف مجاالت علوم الحياة .  
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والزراعي  (2) والصناعي  والبيئي  الصحي   بالواقع  للنهوض  المختلفة  الدولة  دوائر  مع  التعاون 

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

السعي الى النهوض بالمجتمع من خالل توسيع االفق العامة بأهمية علوم الحياة في حل الكثير  (3)

 من المشاكل الصحية والبيئية والصناعية.

 أهداف النشاط الطالبي 1-4-5

 دعم االنشطة الطالبية والثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية.  (1)

 في والثقافي والعلمي مع الجامعات العالمية االخرى. التبادل المعر (2)

 تدريب الطلبة في مؤسساتنا العلمية والصحية والصناعية والبيئية خالل العطلة الصيفية .   (3)

ألرسال   (4) القطر  خارج  قسمنا  مع  المتناظرة  واالقسام  الجامعات  مع  اتفاقات  عقد  على  السعي 

 نشاط العلمي فيها خالل العطلة الصيفية .المتميزين من الطلبة للتدريب واالطالع على ال

اقامة مؤتمر علمي سنوي لمشاريع البحوث للصف الرابع )مشاريع تخرج ( وتكريم المتميزين   (5)

 منهم . 

تأسيس وحدة شبكة دولية علمية في قسمنا للطلبة وتشجيع الطلبة االستفادة منها واالطالع على  (6)

 احدث التطورات العلمية .

 واإلختصاصات التي يوفرها القسم الشهادات  1-5

 وهي :  ، الحياة وفي مجال  علمية اكاديمية قسم عدة شهاداتمنح الي

 حواليومدة الدراسة فيها ال تقل عن اربع سنوات ووحداتها    الحياةفي علوم    شهادة البكالوريوس •

 وحدة دراسية. 141

الماجستير • علوم    شهادة  حوالي     الحياةفي  وحداتها  و  سنتين  عن  تقل  ال  فيها  الدراسة  ومدة 

 وحدة دراسية.36

في علوم الحياة ومدة الدراسة ال تقل فيها عن ثالث سنوات و وحداتها حوالي    شهادة الدكتوراه •

 وحدة دراسية.60
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 نتاجات القسم 1-6

مجاالت مختلفة منها إعداد باحثين واساتذة تبوئوا مواقع   لقسم علوم الحياة اسهامات عديدة في

 قيادية في جامعات العراق و الدول العربية و كذلك في دول العالم المختلفة.

العلمي   والبحث  العالي  التعليم  على صعيد وزارة  العلمية  المشورة  اسداء  في  القسم  اسهم  كما 

ا طريق  عن  وذلك  المتنوعة  الدولة  وزارات  على  طلبة  عالوة  على  واالشراف  المشتركة  للجان 

 الدراسات العليا و اجراء البحوث. 

والساتذة القسم العديد من البحوث المنشورة في المجالت العالمية الرصينة و الكتب المنشورة  

ال وتقييم  وعالميا  محليا  االطاريح  تقييم  في  القسم  اساتذة  اسهم  كما  وعالميا.  وعربيا  بحوث محليا 

 عربية ومنهم من يعمل محررا في هذه المجالت.لمجالت عالمية و

 . المعاييـر2

 المعيار األول: الطلبة   2-1

 تقييم أداء الطلبة  2-1-1

المرجوة   األهداف  الى  وصولهم  لضمان  القسم  قبل  من  الطلبة  أداء  ومراقبة  تقييم  يجري 

منهم في كل مرحلة مما يؤهل الطلبة الخريجين الوصول الى األهداف التعليمية المطلوبة   والمتوقعة

المسؤول   التدريسي  يقوم  دراسية على حدة حيث  مادة  الطلبة في كل  أداء  تقييم  للبرنامج.  ويجري 

 

بكلوريوس
بكلوريوس142

36

ماجستير
60

الوحدات الدراسية
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  ،عن المادة  بتقديم درجة سعي )سنوي او فصلي حسب المرحلة الدراسية( لكل طالب في تلك المادة

معيير و تعتمد  متطلباتها.    و  المادة  طبيعة  عل  اعتمادآ  اخرى  الى  مادة  من  التقييم  معايير  تختلف 

التقيم على مستوى اداء الطالب لمجموعة الواجبات واالمتحانات اليومية و الشهرية  باإلضافة الى  

مشروع   بتنفيذ  الطالب  يكلف  المواد  بعض  في  المختبرات.  في  والعملية  الصفية  بشكل  مشاركته 

منفرد أو بالمشاركة مع زمالءه الطلبة، وفي بعض المواد يطلب من الطلبة تقديم تقارير علمية او  

تقديم عرضا شفهي الحدى المواضيع المتعلقة بالمادة الدراسية نفسها. ولمشاريع التخرج يتم اعتماد  

ي القسم. ولغرض معايير محمددة للتقييم، ويجري التقييم عادة من خالل لجنة تضم عدد من تدريس

المتميزين  الطلبة  منح  ويتم  دورية  معارض  اجراء  يتم  العملية  منتجاتهم  ابراز  على  الطلبة  تحفيز 

بمشاركاتهم العملية درجات تقييم اضافية وفي المواد الدراسية التي لها عالقة بمنتجاتهم، وفي هذا  

ى مشاركات في المعارض الخصوص يكلف التدريسيين باالشراف على اعمال الطلبة التي تؤدي ال

 العلمية.

 االرشاد الطالبي    2-1-2

بما  التعليمية  المواد  بشأن  للطالب  والنصح  المشورة  بتقديم  للقسم  التدريسية  الكوادر  تسهم 

القسم  مجلس  يقوم  االشراف  مهام  ولتنظيم  للطلبة.  والثقافي  العلمي  االداء  مستوى  رفع  الى  يؤدي 

التدر من  تربوي  مشرف  بتحديد  الى  سنويا  اإلستماع  مسؤولية  اليه  وتناط  مرحلة،  لكل  يسيين 

كذلك يتم تعيين طالب من كل مرحلة ليتولى مهام    ، اهتمامات الطالب ومشاكلهم للمساهمة في حلها

تمثيل طالب مرحلته ويمنح صالحية نقل مشاكل الطلبة الى رئاسة القسم. إضافة الى ذلك فإن الهيئة 

للطل يومي  بشكل  تستمع  عند  التدريسية  القسم  رئاسة  الى  ونقلها  نظرهم  بوجهات  باألخذ  وتقوم  بة 

الحاجة. كذلك تقوم رئاسة القسم بعقد إجتماعات دورية مع الطلبة وبحضور مشرف المرحلة وعدد 

 من التدريسيين المعنيين بالمرحلة الدراسية.
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 القبول في القسم   2-1-3

اآللية المعمول بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن جامعة بغداد القسم يعتمد 

حسب الضوابط والقوانين وخرى  المناضرة االقسام  اال المنقولين من  لبة  الجدد والط  لبةفي قبول الط

لجامعة  الجدد يتبع القسم المعايير العامة التي تحددها ا  لبةفبالنسبة للط  .وزارةالالمعمول بها من قبل  

في   الكلية  الطلبة  و  العلومقبول مالتوزيع  في كلية  الطلبة  و  ين  بين  التنافس  تعتمد باالساس مبدأ  التي 

االمتحان الوزاري  ل الطالب في  عدالقائم على اساس المعدل التنافسي ورغبة الطالب، ويتم اعتماد م

 . لحساب المعدل التنافسي كاساسللدراسة االعدادية 

 المتقدم في القسم باآلتي:الالزمة لقبول الطالب متطلبات بشكل عام يمكن ايجاز ال

 العلمي.فرع ال منأن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العراقية او ما يعادلها و( 1)

الط(  2) توزيع  التنا  لبةيتم  اساس  على  العلوم  كلية  في  العلمية  األقسام  المتقدمين  على  بين  فس 

العلمية )بضمنها قسم  م  اقسفي اال ورغباتهم وحسب خطة القبول  التنافسية  حسب معدالتهم  

 في تلك السنة.  (الحياة 

بعد قبوله    يجب على الطالب تقديم الوثائق و الشهادات المطلوبة منه خالل فترة زمنية محددة(  3)

 . في الكلية

ن خارج العراق يجب ان يثبت اكمال اثني عشرة سنة الطالب الحاصل على شهادة الثانوية م(  4)

وان يقدم شهادة معادلة لشهادته    ، رس معترف بها امن مدومن الدراسة االبتدائية والثانوية  

 الثانوية صادرة من وزارة التربية في العراق.

األوائل في   لبةوالط  ، في الكليات األهليةالمناظرة    قساماأل يستقبل القسم سنويا الطلبة األوائل على  

توزيع     يجريو  .المعاهد وطلبة االستضافة من جامعات اخرى والطلبة المنقولين من جامعات اخرى
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التي   المواد  مع  يتناسب  بما  للطالب  الدراسية  الوحدات  وان  عدد  ومعادلتها  سبق  الطالب  درسها 

التي   الدراسية  منها  خصصتها  بالوحدات  المنقول  الوحداتالمؤسسة  ي.  لتلك  الوحدات  تإذ  إحتساب  م 

المطلوبة   الطلالدراسية  تلك   لبةهؤالء  في  درسها  التي  الدراسية  والوحدات  المواد  معادلة  طريق  عن 

 . يقم بدراستهاالتي لم الدراسية للمواد بإستيفاء الوحدات فقط مطالبة الطالب  ،ومن ثم يتمالمؤسسة

والعل األولية  الدراسة  في  الطالب  أعداد  يوضح  التالي  من  الجدول  القادمين  والطلبة  يا 

 المراحل الدراسية:  2020-2019مؤسسات أخرى للعام الدراسي 

 المرحلة الدراسية 
العدد الكلي  

 للطلبة

 االولى
220 

 الثانية
141 

 الثالثة
301  

812 الرابعة   

 الماجستير
50 

 37 الدكتوراه 

 

في االعوام الدراسية الخمسة     ياةيبين الجدول التالي عدد الطلبة المقبولين في قسم علوم الح

علما بان عدد الطلبة الموجودين في المرحلة االولى يعتمد (2019/2020ولغايه   2015\2014من )

الكلية عند توز الكليات  وخطة  الطالب على  لتوزيع  الوزارة  الطلبة يبصورة اساسية على خطة  ع 

 العام الدراسي السابق: على اقسام الكلية وعدد الطلبة الراسبين او المؤجلين من 

 العام الدراسي 
خطة القبول للمرحلة  

 االولى 

عدد طلبةالمرحلة االولى من  

المقبولين من كافة القنوات و  

الراسبين او المؤجلين من السنة  

 السابقة 

2014/2015 
120 153 

2015/2016 
120 170 

2016\2017 
120 179 

2017\2018 
001  118  



 

 تقرير التقويم الذاتي لقسم علوم الح ياة 

12 

2018/2019 
100 200 

2019/2020 
100 220 

 

 العام الدراسي الترتيب 
مجموع  ال

 الكلي 
 اناث  ذكور 

63 14 50 عدد طلبة الماجستير  6  

73 عدد طلبة الدكتوراه  7  41  23 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57%

43%

2020-2019طلبة الدراسات العليا 

%ماجستير

%دكتوراه

 

32%

68%

%الذكور

%اإلناث
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 الخريجين     2-1-4

إجراءات بتطبيق   القسم  على   يقوم  حازوا  قد  الخريجين  الطالب  جميع  أن  ليضمن  معينة 

وتقوم اللجنة االمتحانية بالتعاون مع الهيئة التدريسية بتنفيذ هذه   .مقومات التخرج و حققوا متطلباته

الط التحقق من درجات  يتم  الطالب   لبة اإلجراءات حيث  أن  التأكد من  دراسية و  نهاية كل سنة  في 

عليه ان    ، يؤهله للنجاح. ولكي يتمكن الطالب من التخرجالذي  يحافظ على مستوى جيد من األداء  

ال الوحدات  الدراسة  يكمل عدد  يقل عن  ومطلوبة منه في جميع سنوات  مادة  %  50بمعدل ال  )لكل 

في  مشروع تخرج  دراسية على حدة(. ويعد   تنفيذه  النهائية كجزء من متطلبات الذي يجري  السنة 

 .التخرج

 

 

 

 

 

220

141
130

128

126

2020-2019توزيع اعداد الطلبة على المراحل لدراسية االولية 

االولى 

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخريجون
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للدراسة االولية :  2018-7200أعداد خريجين قسم علوم الحياة من سنة    

الخريجيناعداد  نوع الدراسة  السنة  

2007-2008 طالب  107 صباحي   

2008-2009 طالب  104 صباحي   

2009-2010 طالب  108 صباحي   

2010-2011 طالب  72 صباحي   

2011-2012 طالب  83 صباحي   

2012-2013 طالب  104 صباحي   

2013-2014 طالب  93 صباحي   

2014-2015 طالب  87 صباحي   

2015-2016 طالب  101 صباحي   

2015-2016 طالب  64 مسائي   

2016-2017 طالب  79 صباحي   

2017-2018 طالب  91 صباحي   

2017-2018 طالب  68 مسائي   

2018-2019  118 صباحي 

2018-2019  143 مسائي 

 126 صباحي 2019-2020

2019-2020  115 مسائي  

  

 المعيار الثاني: البرنامج األكاديمي    2-2

لضمان نجاح العملية التعليمية في القسم كان البد من اعتماد برنامج أكاديمي يـنظم عمـل كافـة 

العناصر الداخلة في العملية التعليمية وفق منهج مدروس ومخطط له بدقة يستند على واقع الحال )من 
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ا، ويجري العمل سنويا علـى تعـديل مفـردات البرنـامج امكانات وخبرات( واالهداف المطلوب تحقيقه

 بناء على مخرجات التقويم الذي يجري سنويا لتقييم كفاءة األداء للقسم ولعناصر العملية التعليمية.  

 أهداف البرنامج األكاديمي   2-2-1

األهداف األكاديمية هي الصياغة التي تعبر بدقة و وضوح عن التغيير المرجو إحداثه لدى 

الطالب من خالل مروره بالعملية التعليمية. تكمن أهمية تحديد األهداف التعليمية بكونها دليل لتوجيه 

العلمية  المادة  لمفردات  سليم  تخطيط  انجاز  ولضمان  والمختبرات.  المحاضرات  تخطيط   عملية 

وفي تحديد واختيار الخبرات التعليمية   ، تجري عملية تجزئة الوحدة التعليمية إلى مواضيع اساسية

االمتحانات  إجراء  وفي  المحاضرة  إللقاء  المناسبة  واإلجراءات  االساليب  اختيار  وفي  المناسبة 

 بأسلوب سهل ميسر.

 تكمن أهمية األهداف التعليمية فيما يلي:

 .يمية المناسبة( اختبار الخبرات التعل1)

 .( تحديد طرق و أساليب التدريس والوسائل التعليمية2)

 ( اعتماد آلية تقويم سليمة.3)

 رسالة البرنامج األكاديمي  2-2-2

، ويسعى إلى حياة م الويهدف القسم إلى تكوين قاعدة علمية متميزة في المجاالت المرتبطة بعل

القسم   يحرص  الجودة.  معايير  بمتطلبات  اإليفاء  لضمان  الدراسية  االدوات  لتطوير  الخطط  اعداد 

على تقديم خريجين متميزين قادرين على تغطية احتياجات سوق العمل ومواكبة التطور المذهل في 

القسم ويسعى  والتكنولوجيا.  والعلوم  والنفط  الصناعه  االبد مجال  ثقافة  نشر  ، الى  واالبتكار  اع 

 واالنفتاح على المجتمع لفهم متطلباته ومن ثم المساهمة بتحقيق جزء منها.

تماشيا مع اإلستراتيجية العامة المعتمدة في الكلية والجامعة في مجال التعليم والبحث وخدمة 

 تتمثل في: حياةالمجتمع فإن األهداف العامة لقسم علوم ال

 عتماد النظم التعليمية الحديثة فى مجال التعليم والتعلم. تحديث النظام التعليمي من خالل ا (1)

المستويات  (2) كافة  الجودة وبما يضمن رفع مستوى األداء على  اعتماد نظام إلدارة ومتابعة 

 )تعليمية، بحثية وخدمة المجتمع(.

تطوير مستويات الخدمات التعليمية المقدمة، والمتمثلة فى كل من: أعضاء هيئة التدريس  (3)

هذا    والمقررات يتوافق  وان  المتاحة.  التعليمية  والموارد  والتدريب  التدريس  وطرائق 
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ال مجال  في  الحاصل  التقدم  مع  تخريج    حياةالتطوير  يضمن  الذي  الحد  الى  وتطبيقاتها، 

 كوادر قادرة على تلبية إحتياجات سوق العمل.

 التركيز على دعم الدراسات التطبيقية المرتبطة بتطوير الصناعه والنفط . (4)

وفير منهج دراسي يتيح للطلبة فرصة اإلختيار بين تخصصات متعددة، للتمكن من اعداد  ت (5)

 خريجين يمتلكون خلفيات علمية تخصصية متنوعة ومتباينة.

 غرس روح التزام باكتساب المعرفة و خدمة المجتمع في الخريجين. (6)

 المساهمة باألفكار و المشاريع و البحوث لصالح تنمية المجتمع. (7)

البر (8) السوق، يهدف  متطلبات  على  للوقوف  العمل  سوق  مع  متعددة  قنوات  خلق  الى  نامج 

السوق   متطلبات  لتلبية  الالزمة  والخبرة  المعرفة  لتطوير  والتطوير  البحث  انشطة  وتوجيه 

 )من خالل الحلول التقنية المطورة أو المشورة(. 

لتفاعل بشكل ايجابي غرس القيم والمثل االخالقية واالجتماعية لدى الطلبة ليكونوا مؤهلين ل (9)

 مع المجتمع وقيادته نحو االفضل.

إعداد   (10) لضمان  والرياضية  واإلجتماعية  الثقافية  الطلبة  انشطة  لدعم  المناسب  المناخ  توفير 

 جيل قادر على التفاعل االيجابي مع حركة تطور المجتمع.

 األهداف األكاديمية   2-2-3

 .( منح الطالب المعارف المتعلقة بتطوير المشاريع الصناعيه والنفطيه1)

امكانية 2) في  الدراسة والبت  للمشكلة موضع  البديلة  الحلول  تقييم  بالقدرة على  الطالب  ( تزويد 

 استخدام التكنلوجيا في ايجاد الحلول.

 .يهبكل فروعها العلم حياة( اكتساب المعارف الشاملة الخاصة بمفاهيم ال3)

 .( فهم اسباب و كيفية التاثير التكنلوجي على محيط العمل4)

مشاريع 5) خالل  من  ذلك  و  واحد  فريق  ضمن  العمل  و  األفكار  لعرض  المهارات  اكتساب   )

 التخرج.

( القدرة على التأثير بإيجابية  و بشكل مناسب على المجتمع من خالل تطبيق التقنيات الحديثة 6)

 ذات الصلة.  في سياق األنشطة المهنية

 ( تطوير مهارات القيادة والمسؤولية في مجال عملهم الوظيفي الذي تم اختياره.7)
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 مكونات البرنامج  2-2-4

جميع   قبل  من  الرضا  من  مقبوال  مستوى  يحقق  ان  ينبغي  الناجح  االكاديمي  البرنامج  ان 

 العناصر الفاعلة في البرنامج. ويمكن تقسيم هذه العناصر الى:

يشارك أعضاء هيئة التدريس بصفة منتظمة وفاعلة في عمليات تقييم عمل    :هيئة التدريس (1)

 القسم.

يؤثر    الطالب: (2) األكاديمي  البرنامج  نجاح  إن  البرنامج، حيث  في  اساسيا  مكونا  الطالب  يعد 

 بشكل مباشر على استعداد الطالب للعمل في المستقبل.

توظيفهم  الخريجون: (3) تم  الذين  الجدد  الخريجين  من  المجموعة  هذه  ان    ، تتكون  حيث 

العمل )من   في  الخبرة  ئيسيا في عملية  سنوات( يشكلون جزءا ر  5إلى    3الخريجين ذوي 

تقييم األهداف األكاديمية فهذه الفئة ينبغي أن يكون لديها حوافز لتقييم جودة األهداف على  

 أساس إنجازاتهم المهنية. 

العمل (4) رضا    أرباب  والجامعات(:  والصناعة  العمل  )الحكومة،  طالبنا  أرباب  بتعليم 

 وهذا الرضا يترجم إلى فرص عمل لطالبنا. ، يوفرمقياسا لنجاح البرنامج

 المعيار الثالث : مخرجات البرنامج األكاديمي   2-3

 مخرجات البرنامج 2-3-1

 يتوقع طلبة القسم في فترة دراستهم و حتى وقت تخرجهم  الحصول على :

التطوير في كافة في التصميم و    وقوانين الطبيعة المتعلقة بعلوم الحياةالقدرة على تطبيق مبادئ   (1)

 .لحياةبما يظهر مهارة و فهما للخيارات المختلفة في علوم االحياتية والبيئية المجاالت 

 . اجادة استخدام االجهزة المختبرية والمجاهر وكيفية اجراء التحاليل المختبرية (2)

 القدرة على تطبيق و استعمال المباديء و الممارسات التقنية الحديثة. (3)

على إحتياجات المستخدم و تحليلها و أخذ هذه اإلحتياجات في نظر اإلعتبار   القدرة على التعرف (4)

 عند إختيار او تطوير او تقييم الجوانب العلميه لتلك االحتياجات. 

 القدرة على إدخال التكنولوجيا في بيئة المستخدم بفعالية. (5)

 فهم جيد ألفضل الممارسات و المعايير في المهنة و تطبيقاتها.   (6)

 المالئمة لحلها. حياةعلى تحليل المشكلة، وتحديد وتعريف المتطلبات المتعلقة بعلوم الالقدرة  (7)

 القدرة على التواصل بفعالية مع مجموعة واسعة من الجمهور. (8)
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توافق مخرجات البرنامج مع اهداف البرنامج األكاديمي  2-3-2  

كما هو موضح في الجدول تتطابق مخرجات البرنامج األكاديمي مع اهداف البرنامج بشكل كبير 

 التالي: 

 

 

 

 اهداف البرنامج مخرجات البرنامج

 1 2 3 4 5 6 7 

القدرة على تطبيق مبادئ وقوانين الطبيعة المتعلقة بعلوم 

في كافة المجاالت الحياتية  الحياة في التصميم و التطوير

والبيئية بما يظهر مهارة و فهما للخيارات المختلفة في علوم  

 الحياة. 

X X X     

اجادة استخدام االجهزة المختبرية والمجاهر وكيفية اجراء 

 التحاليل المختبرية. 
X X X x X  X 

المبادئ و الممارسات التقنية   القدرة على تطبيق و استعمال

 الحديثة.
X X X   X  

القدرة على التعرف على إحتياجات المستخدم و تحليلها و 

أخذ هذه اإلحتياجات في نظر اإلعتبار عند إختيار او تطوير 

 او تقييم الجوانب العلميه لتلك االحتياجات. 

X X X x    

  X   x X X المستخدم بفعالية.القدرة على إدخال التكنولوجيا في بيئة 

فهم جيد ألفضل الممارسات و المعايير في المهنة 

 وتطبيقاتها. 
x  X x x   

القدرة على تحليل المشكلة، وتحديد وتعريف المتطلبات  

 المالئمة لحلها.  حياةالمتعلقة بعلوم ال
 X X     

القدرة على التواصل بفعالية مع مجموعة واسعة من  

 الجمهور.
X X     X 

 

 المعيار الرابع: التطوير المستمر   2-4

يأخذ القسم على عاتقه مهمة التحديث والتطوير المستمر للمنهج واألهداف تواكبا مع تطورات 

 العصر التقنية وتماشيا مع احتياجات سوق العمل وإهتمامات الطالب و قدراتهم.
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مفرداتها و  المناهج  تحديث  ألجل  بها  العمل  يتم  خطة  القسم  القسم    طور  هيكلية  تعديل  و 

حيث يتم العمل حاليا لتحويل نظام الدراسة من النظام ،  وإضافة إختصاصات وتفرعات جديدة حديثة

السنوي الى نظام الكورسات مما يسمح للطالب إختيار الفرع الذي يناسب مهاراته وإمكاناته ويتوافق 

ثها تماشيا مع متطلبات سوق العمل هذه التفرعات و اإلختصاصات يتم إستحدا  ، مع طموحاته المهنية

هذا بدوره سيزيد  ، الذي يتطلب بإستمرار عاملين متخصصين و متمكنيين في مجال معين دون األخر 

باإلنتقال   حاليا  القسم  يقوم  مؤهلين.  اختصاصين  العمل  لسوق  ويوفر  للخريجين  العمل  فرص  من 

ل المراحل االولى و الثانية وحاليا يتم التدريجي من النظام السنوي الى نظام الكورسات وقد تم تحوي

الثالثة المرحلة  يتناسب    ، تحويل  بما  للطالب  إختيارية  مواد  إضافة  من  التحول  هذا  وسيمكن 

 وإهتماماتهم و قدراتهم. 
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  بغداد جامعة/ قسم علوم الحياة  في كلية العلوم مختبرات تحسين خطة

 التعليمية المختبرات واقع  لتحسين خطة باعداد اللجنة العلمية في قسم علوم الحياة / جامعة بغداد   قامت

 المختبرات تحسين  خطة اعداد اثناء مراعاة وتم الكلية مجلس  قبل من  الخطة  هذه على المصادقة تم  وقد

 بعين االخذ  مع واولوياتها للمختبرات الرئيسية االنشطة كافة جوانب في تغطيتها المطلوب الفجوات سد

 : يلي بما االعتبار

 القسم واهداف ورسالة رؤية لتحقيق تنفيذها الجاري الخطة اطار في تحقيقها المستهدف االنجازات •

 .والمختبرات

 . للكلية التعليمية والفعالية المؤسسية القدرة مستوى من الرفع لغرض تطبيقها المطلوب المعايير •

 عملية تواجها التي المعوقات ومناقشة تحديثها لغرض الكلية مجلس على سنويا الخطة عرض ويتم

 الخطة تنفيذ

 القضايا االستراتيجية 

وفي اي مؤسسة يجب ان يكون مسبوق بخطة    الحياةان النجاح وتحقيق االهداف في قسم علوم  

القسم لالرتق ما بين كوادر  بالتعاون  المستقبل  لمجارة خمسية مدروسة ترسم صورة  بالقسم  اء 

القسم بترجمة كل االهداف والرؤى   يامل  الرصينة وعليه  العالمية  المناظرة  الكليات واالقسام 

المطروحة الى واقع نفخر به ويليق بسمعة بلدنا الذي علم العالم اجمع الكتابة واول من وضع  

 النظام والقوانين لبناء المجتمعات واالمم.

  واقع لتحسين خطة  بإعداد  بغداد جامعة/  العلوم كلية/  الحياة علوم  قسم  في العلمية اللجنة قامت

  تحديثها لغرض الكلية مجلس  على الخطة عرض  سنويا يتم حيث القسم مختبرات و التعليمية العملية

  اعداد اثناء مراعاة وتم.  عليها المصادقة ثم  ومن الخطة تنفيذ عملية تواجها التي المعوقات ومناقشة

  واولوياتها الرئيسية التعليمية االنشطة جوانب كافة في تغطيتها المطلوب الفجوات سد  التحسين خطة

:يلي ما االعتبار بعين  االخذ مع   

 واهداف ورسالة رؤية لتحقيق تنفيذها الجاري الخطة اطار في تحقيقها المستهدف االنجازات. 1 •

والمختبرات القسم . 

 . للكلية التعليمية والفعالية المؤسسية القدرة مستوى من الرفع لغرض تطبيقها المطلوب المعايير . 2
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 مجلس القسم ورئيس القسم  الجهة المعنية

 القضيّة اإلستراتيجيّة االولى: 

 وجذب الطلبة  استقطاب 

 االولويات: 

(1-5 ) 

 االفق الزمني 

20 21 22 23 24 

2 20% 20% 20% 20% 20% 

 المعوقات والمحددات 

 التوصيف الوظيفي  -1

الجانب التطبيقي لعدم وجود المختبرات الكافية والمجهزة باالجهزة والمواد كنظيراتها في  ضعف  -2
 الجامعات العالمية. 

 تطوير المناهج لتواكب المفردات المعتمدة في الجامعات العلمية الرصينة.  -3

 

 متخصصة في علوم الحياة واجهزة وكتب توفير مالكات  الخيارات 

 اإلجراءات البرامج 

مع الكليات والجامعات  تواصل وخلق سبل تعاون لا الكوادر التدريسية تطوير -1

والتطور في مجال   الكتساب الخبرة العالمية الرصينة

 البحث العلمي. 

الدورات   فتح افاق دمج المجتمع والتعريف بعلوم الحياة  -2 وتسجيل  أقامة  لرصد  التطورات والورش 

ملموسا  واقعا  لتصبح  الحياة  علوم  مجال  في  العلمية 

 لفئات المجتمع.

الكليات  تطوير مهارات التحدث باللغات للتدريسيين  -3 في  اللغات  اقسام  مع  بلتنسيق  دورات  تنظيم 

مدى  على  الدورات  هذه  جدولة  طريق  عن  المختصة 

 سنوات التخطيط بما اليؤثر على المسيرة التعليمية. 

الب مع حركة التقدم العلمي  دمج الط -4
 والتكنولوجي  العالمي 

لربط القسم وطالبه مع الجامعات والمراكز    الية  وضع

 العلمية العالمية والرصينة .
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ومتابعة  تطوير سبل البحث العلمي  -5 الجراء  والفرص  الممكنة  الوسائل  كل  توفير 

تشاركي بين القسم والجامعات العالمية   االبحاث باسلوب

 والمراكز البحثية.

 مؤشرات النجاح  الجهة المتابعة  الجهة المنفذة

 اللجنة العلمية  -

 مقررية الدراسات العليا -

 مقررية الدراسات االولية  -

 

 مجلس القسم  -

 رئاسة القسم  -

 لجنة التخطيط والمتابعة  -

 

ارتفاع مستويات االداء من خالل   -

 .التقييم السنويمالحظة 

ارتفاع المستوى العلمي للطلبة  -

 المقرون بالتميز واالبتكار 

 ازدهار مجال البحث العلمي  -

 

 رئاسة قسم علوم الحياة   الجهة المعنية

 : الثانية القضيّة اإلستراتيجيّة 

لتطوير االداري وتحسين ا

العمل بأتجاه الحوكمة  

 االلكترونية 

 االولويات: 

(1-5 ) 

 الزمني االفق 

20 21 22 23 24 

2 20% 20% 20% 20% 20% 

 المعوقات والمحددات 

 ضعف االستفادة من المتخصصين في المجال االداري   -1

 ضعف االستفادة من المتخصصين في البرامجيات  -2

 ضعف شبكة االنترنيت  -3

 عدم تنظيم شبكة االنترانيت   -4

 ضعف التخصيصات المالية  -5

 ضعف البنى التحتية  -6

 ضعف التنظيم االداري وتعقيد اجراءات العمل  -7
 تعدد مصادر اتخاذ القرار وكثرة االستثناءات -8

 أساليب عمل ميسرة محوكمة الكترونيا وهياكل ادارية مرنة الخيارات 

 اإلجراءات البرامج 

الوظيفي  اجعة الهيكلية والوصف لمر داخليةتشكيل لجنة  تطوير الهيكل التنظيمي  -1

التي يتالف منها    اللجانعتماد على اهداف وواجبات االب

 التشكيل. 

وفق ع القسم كة االنترنيت والمعلومات في موقتطوير شب تطوير االدارة االلكترونية والحوكمة -2

  تسهيل انجاز المعامالت الكترونيا المعايير العالمية ل

 وابراز نشاطات القسم. 

استحداث وحدة ادارة  مفاتحة عمادة الكلية من اجل  االزماتتنظيم عمل ادارة  -3

 االزمات. 

 مفاتحة وزارة الصحة. مفاتحة عمادة الكلية من اجل  تنظيم برامج للتامين والضمان الصحي  -4

تطوير العالقات العامة مع الكليات في مختلف   -5
 الجامعات

 اإلعالمية تنظيم دورات تدريبية للمالكات 
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عقد الندوات التعريفية ووضع االليات البسيطة لتوضيح   االداري والمالي مكافحة الفساد  -6

 االجراءات واالنظمة والعقوبات القانونية.

 مؤشرات النجاح  الجهة المتابعة  الجهة المنفذة

  

 رئاسة القسم    

 رئيس القسم -

 اللجان المعنية في القسم. -

 لجنة التخطيط والمتابعة  -

عدد التغيرات التي طرأت على   -
 الهيكلية 

االجراءات المتخذة للتقليل من   -
 حاالت الفساد االداري و المالي  

تسجيل عدد الزيارات للموقع  -
االلكتروني الذي  من خالله يتم  

تحسين تصنيف الموقع 
 االلكتروني 

 

 

 

 

 رئاسة قسم علوم الحياة  الجهة المعنية

 : الثالثة القضيّة اإلستراتيجيّة 

تنظيم وزيادة الموارد المالية  

للوصول الى حالة   للقسم

  التكامل مع التمويل الحكومي

 المحدود. 

 االولويات: 

(1-5 ) 

 االفق الزمني 

20 21 22 23 24 

1 20% 20% 20% 20% 20% 

 المعوقات والمحددات 

 لالستثمار التعليمات المركزية والقوانين المحددة  -1
 الوضع االقتصادي مما سبب محدودية التمويل الحكومي -2

 األمني الوضع  -3

 الحالية والمستقبلية  القسمتوفير موارد مالية لاللتزامات  الخيارات 

 اإلجراءات البرامج 

اعداد دراسة اقتصادية تتضمن اجور الدراسة والنفقات   تفعيل الدراسة المسائية  -1

 على وفق حاجة السوق

الترويج والتحفيز لطلبة الدراسات االولية الصباحي على   التعليم الموازي تفعيل  -2

 التعليم الموازي 

الترويج والتحفيز لطلبة الدراسات العليا على النفقة   الدراسات العليا )النفقة الخاصة(تفعيل  -3

 الخاصة  

 تنظيم وتطويرعملها استثمار الحدائق  -4

 اليات التعاون مع كل من القطاع العام والخاص وضع و الحكوميةتفعيل عمل العقود  -5

 مؤشرات النجاح  الجهة المتابعة  الجهة المنفذة
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 رئاسة القسم         

 

 رئيس القسم. -

 مجلس القسم.  -

 اللجان المعنية في القسم -

 لجنة التخطيط والمتابعة  -

 .زيادة الموارد المالية  -

المشاريع المنجزة قياسا   -
 بالمخطط لها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم الحياة رئاسة قسم  الجهة المعنية

 : الرابعةالقضيّة اإلستراتيجيّة 

 . تحسين البنية التحتية

 االولويات: 

(1-5 ) 

 االفق الزمني 

20 21 22 23 24 

2 20% 20% 20% 20% 20% 

 المعوقات والمحددات 

 ضعف التخصيصات المالية  -1
 ضعف الية توزيع المباني والموارد قياسا بعدد الطلبة لالقسام العلمية  -2
 اهمال وعدم صيانة مبنى القسم  -3

 توفير موارد مالية لصيانة المباني وادامتها بشكل متميز  الخيارات 

 اإلجراءات البرامج 

 التعليمية البيئة تحسين مبنى القسمتطوير  -1

 التهوية منظومات تطوير -

 والتبريد 

 SMART BOARD ال  مثل   التعليم تقنيات تطوير -

  والمباني لالجهزة ومنتظمة دورية صيانة - 

 لتواكب والمعدات االجهزة باحدث المختبرات تزويد -

  جهاز و مبرد مركزي طرد جهاز  مثل العلمي التطور

 .  ELISA Reader ال

 المختبرات من لعدد التحتية للبنية وتحديث تاهيل اعادة -

  الزراعة مختبر استحداث مثل جديدة مختبرات انشاء -
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  النسيجي الزرع مختبر انشاء  و النبات لفرع النسيجية

 .  الحيوانية للخاليا 

  والسيطرة التقييس  جهاز مع تعاون الية اليجاد السعي -

 االجهزة  لمعايرة الية  ايجاد لغرض النوعية

  العلوم وزارة( االخرى الحكومية المؤسسات مع التعاون-

 .العاطلة االجهزة اصالح لغرض)  والتكنولوجيا 

 .بنايات تاهيل اعادة -

انشاء المالعب والورش الفنية وتجهيزها باالجهزة   تطوير البنى التحتية لالنشطة الالصفية  -2

 والمعدات الحديثة طبقا للمواصفات العالمية 

استثمار الطاقة الشمسية والمساحات الخضراء   - المتجددة تنظيم برامج للطاقات  -3
 وفرز النفايات وتدويرها 

 مؤشرات النجاح  الجهة المتابعة  الجهة المنفذة

 رئاسة القسم

 

 رئيس القسم  -

 مقررية الدراسات االولية.  -

 لجنة التخطيط والمتابعة  -

 لجنة ضمان الجودة. -

 تحديث وتطوير المباني   -

تطوير قاعدة البيانات  -
 االلكترونية  

 زيادة المساحات الخضراء   -

كمية النفايات المفروزة   -
 والمدورة  

 

 

 

 

 رئاسة قسم علوم الحياة  الجهة المعنية

القضيّة اإلستراتيجيّة  

 : الخامسة

زيادة مبادرات خدمة المجتمع  

 وتشجيع العمل التطوعي 

 االولويات: 

(1-5 ) 

 االفق الزمني 

20 21 22 23 24 

2 50% 50% 50% 50% 50% 

 المعوقات والمحددات 

 ضعف االهتمام في خدمة المجتمع في الوسط االكاديمي  -1
 ضعف االهتمام في ممارسات العمل التطوعي الجماعي في الوسط االكاديمي  -2

 عدم توفر مجاالت المشاركة في المسؤولية المجتمعية -3

 المميزة والملموسة في مجال المسؤولية المجتمعيةتوفير المبادرات والخدمات  الخيارات 

 اإلجراءات البرامج 

في المسؤولية المجتمعية  القسمتنظيم عرض اسهام - المساهمة في حل المشاكل المجتمعية -1

 ضمن فعاليات يوم التخرج. 

  تطوير و الحديثة التقنيات اعتماد الماجستير طلبة حث -

 حل في تسهم بحيث العلمية المجاالت في البحوث
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  خالل من والبيئية الصحية المجتمع مشاكل

 بيئتنا  في المنتشرة المرضية المسببات دراسة -أ

 .لها  الناجع العالج ايجاد في المشاركة  و ومجتمعنا 

 الهندسة وتقنيات االحيائية التقانة بحوث استثمار  -ب

 المختلفة مجاالتها  في البلد في الصناعة لتطوير الوراثية

 .وغيرها  والغذائية والدوائية الطبية كالصناعات

  واعتماد العالمي والتطور التقدم مواكبة على التاكيد -

 العلمي  البحث انجاز في الحديثة التقنيات

 

التوعية واالرشاد والمساهمة في المسؤولية  -2
 المجتمعية

حمالت للصحة بالتنسيق   وطالبه القسمتنظيم تدريسي 

 والبيئة. مع وزارة الصحة 

 مع   بالتعاون  بحوث  انجاز  على   الدكتوراه  طلبة  حث  --

  والبيئي    الصحي  بالواقع  للنهوض  المختلفة  الدولة  دوائر

 البحوث   ونتائج  نقل  من  والتمكن  والزراعي  والصناعي

 : مثل. الواقع ارض الى العليا  الدراسات واطاريح

 بحثية   مشاريع  خالل  من  الصحة  وزارة  مع  التعاون   -أ

 مايلي   تشمل ان يمكن مشتركة

  بمعدل  وتهتم:  األوبئة  بحوث  و  السريرية  البحوث -1

  والمكان   الزمان  ناحية  من  بالمرض  اإلصابة

  في   المؤثرة  والعوامل  المرضى  عدد  بتحديد)والتوزيع

 والبيئية   الديموغرافية  متغيراتها   بمختلف   االنتشار  معدل

 الوبائية   للموجات  بالتهيؤ  لتساهم(  الخ....واالجتماعية

  وتحليل   والكوليرا  الحصبة  مثل  بالعراق  تحصل  التي

  في   العالية  الخطورة  ذات  المناطق  وتشخيص  النتائج

 للمستقبل   الوقائية  اآلليات  ووضع  عليها   السيطرة  سبيل

       .أخرى  مرة  بها   االنتقالية  األمراض  النتشار  تحسبا 

   

 وقائية   كانت  سواء   وتدخالت  تقنيات  وإنتاج  استنباط -2

 والتشخيصات   والعقاقير  كاألمصال  عالجية  أو

 والسريرية  المختبرية

)    الخاصة  الخدمات  من   أكثر  أو  واحد  تقييم -3

 والطفولة  األمومة رعاية برنامج ضمن( كاللقاحات

 

 من   التجارة  ووزارة  الصناعة  وزارة  مع  التعاون  -ب

 : خالل

 واالعالف   والمشروبات  االغذية  في  المخاطر  تقييم -1

   اوالمستوردة محليا  المصنعة

  أو  آفة  انتشار  أو   وجود   أو  دخول  احتمال  تقييم - -2

  للتدابير   طبقا   مستورد،  عضو   بلد  أراضي  في  مرض

 يمكن   التي  النبات  أو  اإلنسان  صحة  بحماية  الخاصة

 المصاحبة   واالقتصادية  البيولوجية  والعواقب  تطبيقها،
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  اإلنسان   على  الضارة  اآلثار  احتمال  تقييم  أو  المحتملة،

 أو   المضافة  المواد  وجود  عن  الناشئة  الحيوان  أو

 المسببة   العضوية  الكائنات  أو  السموم  أو  الملوثات

 .األعالف أو المشروبات أو الغذائية المواد في للمرض

 المنتجة  الغذائية والعناصر األغذية  في األخطار تقييم -3

  على   تحتوي  التي  أو  وراثياً   محورة  دقيقة  كائنات  بمعونة

 صالحة   غير  أو  للحياة  صالحة  النوع  هذا  من  كائنات

 .للحياة

 المشاركة في حمالت مكافحة الفقروالجهل    التوعية واالرشاد بالمسؤولية المجتمعية -3

 مؤشرات النجاح  الجهة المتابعة  الجهة المنفذة

 .رئيس القسم - منتسبي القسم

 المعنية في القسم.اللجان   -

 لجنة التخطيط والمتابعة.  -

تطوير و زيادة عدد المساهمات 

المجتمعية المنجزة وعدد الجهات 

 التي خدمت المجتمعية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم الحياة رئاسة قسم  الجهة المعنية

 :السادسةالقضيّة اإلستراتيجيّة 

تطوير مناهج الدراسات العليا  

 وطرائق التدريس 

 االولويات: 

(1-5 ) 

 االفق الزمني 

20 21 22 23 24 

1 50% 60% 70% 80% 80% 

 المعوقات والمحددات 
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بسبب االوضاع الراهنة من جائحة كورونا   العالمي  الكليات العلمية المحلية واالقسام و واالنفتاح علىالتواصل ضعف  -

 . واالزمة المالية

 .االحتياجات فقعلى و هجوتحديث المنا سوق العمل ضعف االنفتاح على  -

 القطاع الخاص وسوق العمل. ضعف مشاركة  -

 العالمي ة الكليات العلمية المحلية وتنافس دارسي ة مناهج  الخيارات 

 اإلجراءات البرامج 

  عالمية جامعات مع بالتعاون تعليمية برامج استحداث - .كافة في القسمالدارسي ة للتخص صات  لمناهجتحديث ا

 رصينة 

 معها  والتواصل رصينة عالمية كليات برامج دراسة -

 في  التطورات احدث على مطلع تدريسي كادر  العداد

  وتم الخصوص بهذا دراسة  اعدت, للمختبرات العملي المجال

  كخطوة الرصينة الجامعات مع  تفاهم مذكرات اعداد اقتراح

  احدى مع  تفاهم  مذكرة ومنها   التوأمة عملية باتجاه اولية

 ( .  لفربول جامعة) البريطانية الجامعات

 .محدثة دراسية مقررات-

 .المدمج التعليم -

 العلمية اللجان قبل من المناهج وتحديث لمراجعة نظام وضع-

. 

 مثل  الدراسات  لطلبة  االختيارية  الدروس  من  اقرارالعديد  تم

 ومادة  الحشرات  وفسلجة   الالفقريات  وبيئة  االمراض  بيئة

  النباتية   االنسجة  مادة  و  الحيوان  لتخصص   التكاثر  فسلجة

  الجيني   العالج  مادة  وكذلك  النبات  لتخصص  النبات  ووراثة

  لتخصص    المعلوماتية  ومادة  والبروبايوتك  البالزميدات  ومادة

 . المجهرية االحياء

  والكيمياء   السريرية  والمناعة  التطبيقية  الفايروسات  كذلك

  الغذاء   من   الناشئة  واالمراض  والحساسية   المتقدم  المناعية

 النانوية  والتقنيات  المجهرية  لالحياء  المكضادة  والماءوالعوامل

 .للسرطان الجزيئي واالساس الجزيئية والوراثة

 اآلليات الُمعتَمدة لكل  برنامج. تتبع االجراءات على وفق  - . توأمة البرامج االكاديمية مع برامج محلية وعالمية 

 اآلليات الُمعتَمدة لكل  برنامج. تتبع االجراءات على وفق  - امج األكاديمي ة الُمعتَمدة. للبر هجإعداد المنا  -

 .للكتبلطباعة ا قوقتمتلك ح  لتيالتعاقد مع دور النشر ا - والمساِعدة.الكتب المنهجي ة بع ط -

 .والنشر لطباعةالتعاقد مع الدار الجامعي ة ل -

 الكتب. عضيدت -

 مؤشرات النجاح  الجهة المتابعة  الجهة المنفذة

 رئيس القسم. -

 اللجنة العلمية في القسم. -

 مقررية الدراسات العليا.  -

 رئيس القسم. -

 العلمية في القسم.اللجنة  -

 مقررية الدراسات العليا.  -

 لجنة التخطيط والمتابعة. -

 عدد الكتب المؤلَّفة والمترجمة -

 المطبوعة قياسا بالمخطط له.

 تحديث استمارة الوصف االكاديمي. -
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 علوم الحياة رئاسة قسم  لجهة المعنية

 : السابعةالقضيّة اإلستراتيجيّة 

الدراسات  عداد الطلبة في  أ

 العليا 

 االولويات: 

(1-5 ) 

 االفق الزمني 

20 21 22 23 24 

1 20% 20% 20% 20% 20% 

 المعوقات والمحددات 

 عدم وجود الية دقيقة لتحديد اعداد الطلبة وبما يتوافق وحاجة سوق العمل.    .1

 ضعف التواصل واالنفتاح على سوق العمل لتوفير احصائيات حقيقية لحاجة السوق .2

 تحديد الحاجة الفعلية لسوق العمل  الخيارات 

 اإلجراءات البرامج 

الية دقيقة لتحديد اعداد الطلبه المقبوليين في الدراسات  وضع   الحصول على فرص عمل للطلبة الخريجين  .1

 العليا وفقا للحاجة الحقيقية لسوق العمل. 

 

تسويق بحوث طلبة  االنفتاح على سوق العمل و .2

 العليا.الدراسات 

بين   - التعاون  في  تحفيز  والمؤسسات  الشركات  مع  القسم 

و العام  تحقيق    الخاصالقطاع  انفتاح حقيقي  وبما يضمن 
 على سوق العمل. 

مع متطلبات  للطلبة  ايجاد صيغة تكاملية بين الخطة البحثية   -

من   المثلى  االستفادة  يضمن  بما  العمل  سوق  وحاجة 

 البحوث والدراسات لخدمه المجتمع. 

 مؤشرات النجاح  الجهة المتابعة  الجهة المنفذة

 رئيس القسم  -

 اللجنة العلمية -

 مجلس القسم -

 مقررية الدراسات العليا -

 رئيس القسم  -

 اللجنة العلمية -

 مقررية الدراسات العليا   -

 لجنة التخطيط والمتابعة  -

ازدياد اعداد الطلبة الحاصلين على 

فرصة العمل في القطاع الخاص  

 والعام

 

 

 

 

 

 

 علوم الحياة رئاسة قسم  الجهة المعنية

 االفق الزمني  االولويات:  : الثامنة القضيّة اإلستراتيجيّة 
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ايجاد بيئة محفزة للبحث 

وتطبيق نظام الجودة   العلمي

 علوم الحياةقسم  لمختبرات 

(1-5 ) 20 21 22 23 24 

1 70% 70% 70% 70% 70% 

 المعوقات والمحددات 

 واضحة للخطط البحثية )اختيار البحوث لطلبة الدراسات العليا وبحوث التدريسيين(عدم وجود الية  -1

 النتاجات البحثية غير مسوقة -2

 ضعف امكانيات المختبرات من حيث االجهزة واستقرارية التيار الكهربائي  -3

 عدم وجود خطة واضحة الستغالل طاقات وامكانيات التدريسيين البحثية. -4

 بمايتناسب مع حاجة سوق العمل والتطور العالمي  الية واضحة للخطط البحثية الخيارات 

 اإلجراءات البرامج 

العمل على ايجاد الوسائل الكفيله لتعميق العالقة التكاملية  دعم البحوث التطبيقية 

ونظرائهم في المراكز البحثية   القسمبين الباحثيين في 

ومؤسسات الدولة االخرى وبما يسهم في انجاز البحوث  

 واغنائها.التطبيقية  والدراسات 

  باالعتماد على قدراتهم الذاتيه التدريسين تطوير مهارات تطوير مهارات التدرسيين البحثية

من خالل برامج ودورات خاصة تعد لهذا الغرض داخل 

 .القسم

 الجامعة قبل من المعتمد الجودة بنظام االلتزام

  مع   تتناسب  وتخصصية  عالمية  اعتماد  معايير  دراسة-

 للكلية العلمي المستوى

  المستوى   مع   تتناسب  اكاديمي  اعتماد  معايير  تطبيق -

 للكلية  العلمي

 المختبرات  لبعض  الجيد  التعليمي  المختبر  معايير  تطبيق-

 (GLp) قبل   من  الصادرة  والتعليمات  االوامر  تطبيق  

 الكلية في الجامعي واالداء الجودة ضمان قسم

 تخصصية اكاديمية اعتماد معايير تحديد-

   اعتماد  وحدة   قبل  من   المعايير  تطبيق  متابعة -

 المختبرات 

  نظام   على  العاملين  بعض  لتدريب  زمني  برنامج  وضع -

 .الجودة إدارة

 .الذاتي للتقييم زمني برنامج وضع -

  تخصصية   دورات  إلقامة  سنوي  زمني  برنامج  وضع -

 .المختبرات اختصاصات فى

 والمراجعة  الداخلي  التدقيق  لبرنامج  زمنية  خطة  وضع  -

 .الدورية

نتاجاتهم في مجالت عالمية   النشر في مجالت عالمية رصينه مفهرسة نشر  التدريسيين على  حث 

 رصينه مفهرسة ضمن المستوعبات العالمية المرموقة

 مؤشرات النجاح  الجهة المتابعة  الجهة المنفذة
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 رئيس القسم. -

 اللجنة العلمية. -

 مجلس القسم. -

 مقررية الدراسات العليا.  -

 اللجان المعنية في القسم. -

 رئيس القسم. -

 العلمية.اللجنة  -

 مقررية الدراسات العليا.  -

 لجنة التخطيط والمتابعة. -

 لجنة التصنيف الوطني. -

 

 ازدياد اعداد البحوث المنشورة. -

ازدياد اعداد البحوث التطبيقة  -

المطبقة ضمن دوائر الدولة 

 وسوق العمل. 

 

 

 رئاسة قسم علوم الحياة  الجهة المعنية

القضيّة اإلستراتيجيّة  

 : التاسعة

  لمنظومة  التطويرالمستمر

  قدرات  وتنمية العلمي  البحث 

 التدريسية  الهيئة اعضاء

 االولويات: 

(1-5 ) 

 االفق الزمني 

20 21 22 23 24 

1 70% 70% 70% 70% 70% 

 المعوقات والمحددات 

 التطور العالمي وتحديث مناهجهم. ضعف كفاءة بعض التدريسيين في موكبة -1

 ضعف بعض التدريسيين فيما يخص التدريس وااللقاء باللغة االنكليزية -2

 اإلنكليزية متخصص لتطوير واكتساب المهارة في الكتابة االكاديمية باللغه  دوراتعدم وجود   -3

 الية وخطة واضحة لتطوير مهارات التدريسيين  الخيارات 

 اإلجراءات البرامج 

 برامج ودورات خاصة  تنظيم رفع مستوى االساتذة باللغه االنكليزية 

 العالمية  المجالت  في  االبحاث  نشر  تشجيع - تطوير المهارات االكاديمية 

 الرصينة 

 الدراسات  مختبرات في البحوث واقع تطوير- -

  براءات   من  عدد  تسجيل  وتم  الكلية  في  العليا  -

 .للقسم علمي كانجاز االختراع

 في  مرة  الول  محلية  عزالت  تسجيل - -

 .مختلفة لكائنات العالمية الجينات بنك

المحلية  فتح افاق التعاون مع اقسام الكلية -

والعالمية من اجل عقد دورات تخصيصة 

 بالمهارات االكاديمية.

فتح دورات اكاديمية تخصيصة داخل القسم و   -

 الكلية.

امج  ربالمع في القسم امج األكاديمي ة ربالأمة وت

 عالمي ة. المحلية وال 

ق اآلليات الُمعتَمدة لكل  فاءات على ورع اإلجبتت 

 برنامج. 

 مؤشرات النجاح  الجهة المتابعة  الجهة المنفذة

 رئيس القسم. -

 اللجنة العلمية في القسم. -

 اللجان المعنية في القسم. -

 رئيس القسم. -

 اللجنة العلمية في القسم. -

 والمتابعة.لجنة التخطيط  -

 لجنة تسجيل البحوث العلمية -

النتاجات البحثية والعلمية وحداثة  

 طرق التدريس المتبعة.
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 لجنة التصنيف الوطني. -

 

 

 

 

 رئاسة قسم علوم الحياة  الجهة المعنية

 : العاشرةالقضيّة اإلستراتيجيّة 

تطوير برامج ودورات التعليم  

العاملين في   ومهارات المستمر 

 المختبرات 

 االولويات: 

(1-5 ) 

 االفق الزمني 

20 21 22 23 24 

2 50% 50% 50% 50% 50% 

 المعوقات والمحددات 

 .عدم تحقيق الدورات والورش ضمن برامج التعليم المستمر لالهداف المرجوة منها  -1

 وضع خطة واضحة للتطوير مناهج الدورات بمايتوافق مع حاجة القسم.  الخيارات 

 اإلجراءات البرامج 

 تفعيل البنى التحتية من انترنت واجهزة وبرمجيات حديثة   تعزيز التعليم االلكتروني 

الدورات والورش  االطالع على منهاج - دورات وورش عمل متطورة

العلمية العالمية واالستفادة  المتطورة لالقسام

 منها.

استثمار وجود عدد من التدريسيين الشباب من   -

يمتلكون   ممن  العالمية  الجامعات  خريجي 

بناءة  وافكار  برامج  تقديم  والقدرة على  الكفاءة 

خالل  اكتسبوها  التي  الخبره  على  مستندين 

 دراستهم خارج العراق.

مفهوم   - وترسيخ  لتفعيل  خاصة  دورات  عقد 

طرائق  استخدام  علو  المبني  الحديث  التعليم 

التقليدية  الوسائل  باستعمال  متطورة  تدريس 

االهداف  يحقق  وبما  االلكتروني  والتعليم 

 المرجوه منها.

 

تنظيم دورات وورش عمل تلقى من قبل التدريسيين  تفيعل دور اعضاء الهيئة التدريسية.

 ائدين من الخارج.وخاصة الع

 مؤشرات النجاح  الجهة المتابعة  الجهة المنفذة

 رئيس القسم. -

لجنة الموسم الثقافي في  -

 القسم.

 اللجان المعنية في القسم. -

 

 رئيس القسم. -

 اللجنة العلمية في القسم .  -

 لجنة التخطيط والمتابعة. -

اعداد المشاركين كحضور   -

 بالدورات والورش.

اعداد التدريسين  -

المشاركين في القاء 

 البحوث 
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 رئاسة قسم علوم الحياة  الجهة المعنية

الحادية  القضيّة اإلستراتيجيّة 

 :عشرة

ضمان الجودة واالداء  

الجامعي على وفق معايير  

التنافس العالمي وتحقيق  

 تصنيفات متقدمة 

 االولويات: 

(1-5 ) 

 االفق الزمني 

20 21 22 23 24 

 مستمر %  35 30% 25% 20% 1

 المعوقات والمحددات 

 عدم نشر ثقافة الجودة اذ اليوجد مقرر دراسي في اغلب الكليات والمعاهد العلمية منها خاصة-1

 عدم الدراية بالمعايير الدولية التي تسهم في معرفة اهميتها في المجاالت المختلفة -2

 المجال قلة استقطاب االجانب الذين لديهم خبرة اوسع بهذا -3

 تعليٌم بجودة عالية وأداٌء جامعي متميز                الخيارات 

 اإلجراءات البرامج 

يتم بداية كل عام عمل خطة تشغيلية وذلك بااختيار   نشر ثقافة  الجودة وتعزيزالوعي بالمعاييرالعالميّة 

مع   مواضيع لورش عمل ودورات  وبالتنسيق

تهدف الى نشر   قسمالمحاضرين من داخل وخارج ال

 ثقافة الجودة وفق البرامج المعتمدة 

 عالميا   

الدعم المادي من اجل مشاركة جميع منتسبي شعبة  .تطوير مالكات مؤهلة للعمل مجال الجبدة

بالدورات التاهلية الخاصة   قسمضمان الجودة في ال

 باالعتمادية

قسم ضمان الجبدة واألداء الجامع للحصبل على   تاهيل

 ISOشهادة

استكمال المخاطبات بخصوص منح االعتمادية الدولية  

 والعمل على اكمال  مراحل التاهيل 

القيام بوضع خطة سنوية للبحوث العلمية وذلك لتلبية   للدخول تصنيف شنغهايوالقسم   لكليةرفع جاهزية ا

 متطلبات 

ء هيئة التدريس أو الخريجين  وتشجع الكلية اعضا تأثير

للحصول على جوائزعالمية او براءات اختراع من  

خالل كتب الشكر. ويوجد لجان خاصة بأخالقيات 

البحث العلمي واالستاللتقوم بعملية المحافظة على  

 حقوق الملكية الفكرية



 

 تقرير التقويم الذاتي لقسم علوم الح ياة 

36 

وتحسين موقعها في والقسم  زيادة السمعة األكاديميّة للجامعة 

 التصنيفات 

تشكيل قاعدة بيانات لتوثيق بيانات االكاديمين االجانب  

 عن طريق جمع المعلومات من اساتذة الكلية 

 مؤشرات النجاح  الجهة المتابعة  الجهة المنفذة 

 رئيس القسم. -

  ضمان الجودةلجنة 

 اللجان المعنية في القسم

 رئيس القسم. -

 في القسم .  ضمان الجودةاللجنة  -

 والمتابعة لجنة التخطيط 

 

 

 

 

 

عدد الندوات وورش العمل المنفَّذة  

 قياسا  

 بالمخطط لها

عدد المالكات التي جرى تدريبها  -

 قياسا باجمالي   

 عدد العامل في مجال الجودة  -

 عدد الشهادات المهنيّة التي حصل -

 عليها العاملبن مجال الجودة قياسا   

 بإجمالي العدد

 الدخول في التصنيفات العالمية 

 األجانب مشاركة اكثر من قبل 

 

 

 رئاسة قسم علوم الحياة  الجهة المعنية

الثانية  القضيّة اإلستراتيجيّة 

 :عشرة

الحصول على االعتماد  

االكاديمي البرامجي  

 والمؤّسسي

 االولويات: 

(1-5 ) 

 االفق الزمني 

20 21 22 23 24 

 مستمر   %  25 %  25 20% 20% 1

 والمحددات المعوقات  

 

 ضعف التخصيص المالي للحصول على االعتماد --1

 الكلف الباهضة المطلوبة من قبل جهات االعتماد الدولي -2

 ضعف التواصل مع الجهات الدولية ذات العالقة بموضوع االعتماد-3

 

 اعتماد اكاديمي برامجي ومؤّسسي  الخيارات 

 اإلجراءات البرامج 

تبني معايير االعتماد االكاديمي بحسب اختصاصات 

 والقسم  الكلية

التحديث المستمر لتقرير التقييم الذاتي وفق خطة التحسين  

عن طريق اجراء   المعدة خالل فترة زمينة محددة  وذلك

االجتماعات المستمرة مع الجهات ذات العالقة من اجل  

الوقوف على المعوقات واستكمال االجراءات المطلوبة 

 وفق معايير الجهة المانحة

 مؤشرات النجاح  الجهة المتابعة  الجهة المنفذة 
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 رئيس القسم. -

  ضمان الجودةلجنة 

  اللجان المعنية في القسم

 رئيس القسم. -

 في القسم .  ضمان الجودةاللجنة  -

 لجنة التخطيط والمتابعة 

 

عدد المختبرات واالقسام  الحاصلة  

 على 

 االعتماد قياسا  بالمخطط لها

 

 المعيار الخامس: المنهاج الدراسي    2-5
بمراجعة المنهاج الدراسي المعتمد، ويتم اجراء التعديالت عليه وبمـا يتوافـق   يقوم القسم سنويآ

 مع التطورات التقنية وبما يرتبط بها من مفاهيم وطرائق لها عالقة بالموضوع. 

تظهر الجداول التالية المنهج الدراسي لكل مرحلة باإلضافة الى عدد  :المنهاج الدراسي  2-5-1

 الوحدات المطلوبة لكل مادة 
المرحلة  

 الدراسية 

رمز المقرر أو  

 المساق 

الساعات والوحدات   اسم المقرر أو المساق 

 المعتمدة 

 HR Human rights 2 101 المرحلة االولى 

 102 D Freedom and democracy 2 

 103 CY 
Cytology 

3.5 

 104 BBP 
Biophysics 

3.5 

 105 BOC 
Organic chemistry 

3 

 106 BBM 
Biological mathematics 

2.5 

 107 BCS1 
Computer science 1 

3 

 108 BHI Histology 3.5 

 109 BPA 
Paleontology 

3.5 

 110 BAC 
Analytical chemistry 

3.5 

 111 BBS 
Biostatistics 

2.5 

 112  BCS2 
Computer science 2 

3 

 113 BA 
Arabic 

2 

 BIN Invertebrates 3.5 214 المرحلة الثانية 

 215 BEN Entomology 3 

 216 BBC1 Biochemistry 1 3.5 
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 217 BBT 
Biosystematics 

3 

 218 BPA Plant anatomy 3 

 219 BCS1 Computer science 1 2 

 220 BPR Parasitology 3.5 

 221 BBA Bacteriology 3 

 222 BBC2 
Biochemistry 2 

3.5 

 223 BDB 
Development and biodiversity 

3 

 224  BPG 
Plants groups 

3 

 225 BCS2 
Computer science 2 

2 

 BEC Ecology 3 326 المرحلة الثالثة 

 327 BMP Microbial physiology 3 

 328 BPP Plant physiology 3 

 329 BPB Pathogenic bacteriology 3 

 330 BCA Comparative anatomy 3 

 331 BMY Mycology 3 

 332 BPO 
Pollution 

3 

 333 BAP Animal physiology 3 

 334 BMEP Medicinal plants 3 

 335 BAN 
Antibiotics 

3 

 336 BIM Immunology 3 

 337 BGE 
Genetics 

3 

المرحلة  

 الرابعة 

438BMBG Molecular biology and bacterial 

genetics 

3 

 439 BBI Biotechnology 3 

 440 BASM Aquatic and soil microbiology 3 

 441 BEM Embryology 3 
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 442 BGEE Genetic engineering 3 

 443 BFM Food microbiology 3 

 444 BVI Virology 3 

 445 BHE 
Helminthology 

3 

 446 BS 
Serlogy 

3 

 447 CA Clinical analysis 3 

 448 BRP Research project 4 

 

 علم االحياء المجهرية 

 

 التخصص

األول االحياء المجهرية / الفصل   

اسم المادة باللغة   ت

 العربية

 عدد الوحدات  عدد الساعات / االسبوع  اسم المادة باللغة االنكليزية

 عملي  نظري

 Bacterial taxonomy 2 --------- 2 نظم تصنيف البكتريا 1

الوبائيةعلم   2  Epidemiology 2 -------- 2 

 & Research Methods اجهزة وطرائق البحث  3

Instruments 

2 2 3 

 Biochemistry 1 2 2 كيمياء حياتية  4

 Periodicals 1 -------- 1 دوريات  5

 Biostatistics 2 --------- 2 احصاء حياتي   6

انكليزية لغه 7  English Language 1 ---------  1 

                                                                                                                                       

وحدة  13مجموع الوحدات لكل طالب   

 التخصص 

 االحياء المجهرية / الفصل الثاني 

 Bacterial Physiology 2 2 3 فسلجة البكتريا 1
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 Molecular biology 2 2 3 بايولوجي جزيئي 2

 Pathogenicity of bacteria 1 2 2 امراضية البكتريا 3

 Immunology 1 2 2 مناعه  4

(اختياري) فايروسات 5  Virology 1 2 2 

تقنيات مناعية  

 )اختياري( 

Immunotechnology 1 2 2 

انكليزية )ترجمة(  لغه 6  English ( translation) 1 --------- 1 

 مستوفي  --------- Seminar 2 ندوة علمية  

                                                                                                                                            

وحدة  13مجموع الوحدات لكل طالب   

 

 التخصص

األول علم الحيوان / الفصل   

اسم المادة باللغة   ت

 العربية

باللغة االنكليزيةاسم المادة   عدد الوحدات  عدد الساعات / االسبوع  

 عملي  نظري

 Animal ecology 2 ---------- 2 بيئة حيوانية  1

 Animal physiology 2 2 3 فسلجة حيوانية  2

 Animal Taxonomy 2 ---------- 2 تصنيف الحيوان  3

 Biochemistry 1 2 2 كيمياء حياتية  4

 Periodicals 1 -------- 1 دوريات  5

 Biostatistics 2 --------- 2 احصاء حياتي   6

انكليزية لغه 7  English Language 1 ---------  1 

                                                                                                                                           

وحدة  13مجموع الوحدات لكل طالب     

 التخصص 

 علم الحيوان / الفصل الثاني

 Molecular biology 2 2 3 بايولوجي جزيئي 1

 Advanced parasitology 2 2 3طفيليات متقدم   2
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 )اختياري( 

مناعة طفيليات   3

 )اختياري( 
Immunity of Parasites  

2 2 3 

حشرات طبية  4

 )اختياري( 
Medical entomology 

2 2 3 

 Tissue culture 2 2 3 زراعة انسجة اختياري(  5

 Advanced histology 2 2 3 انسجة متقدم )اختياري( 6

 Endocrinology 2 2 3 غدد صم )اختياري(  7

بايولوجية الخلية   

 )اختياري( 
Cell biology 

2 2 3 

 Advanced embryology 2 2 3 اجنه متقدم )اختياري( 

انكليزية )ترجمة(  لغه   English ( translation) 1 --------- 1 

 مستوفي  --------- Seminar 2 ندوة علمية  

                                                                                                                                           

وحدة  13مجموع الوحدات لكل طالب     

 

 التخصص

األول علم النبات / الفصل   

اسم المادة باللغة   ت

 العربية

االنكليزيةاسم المادة باللغة   عدد الوحدات  عدد الساعات / االسبوع  

 عملي  نظري

 Plant Taxonomy 1 2 2 تصنيف حياتي للنبات  1

 Plant  physiology 2 2 3 فسلجة نباتيه  2

 Plant Biotechnology 1 2 2 تقنيات نباتية 3

 Biochemistry 1 2 2 كيمياء حياتية  4

 Periodicals 1 -------- 1 دوريات  5

 Biostatistics 2 --------- 2 احصاء حياتي   6

انكليزية لغه 7  English Language 1 ---------  1 

                                                                                                                                           

وحدة  13مجموع الوحدات لكل طالب     
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 التخصص 

 علم النبات / الفصل الثاني 

 Molecular biology 2 2 3 بايولوجي جزيئي 1

 plant anatomy 2 2 3 تشريح نبات  2

)اختياري( طحالب  3  phycology 2 2 3 

)اختياري(فطريات  4  Mycology 2 2 3 

)اختياري(وراثة نبات  5  Plant genetics 2 2 3 

منظمات النموالنباتية   6

 )اختياري( 
Plant growth regulators 

2 2 3 

انكليزية )ترجمة(  لغه   English ( translation) 1 -------------- 1 

 مستوفي  -------------- Seminar 2 ندوة علمية  

                                                                                                                                           

وحدة  13مجموع الوحدات لكل طالب     

 

 التخصص

األول علم البيئة / الفصل   

اسم المادة باللغة   ت

 العربية

االنكليزيةاسم المادة باللغة   عدد الوحدات  عدد الساعات / االسبوع  

 عملي  نظري

 Animal Ecology 2 --------- 2 بيئة حيوانية  1

 Ecology of Algae 2 ---------- 2 بيئة طحالب  2

 Environmental pollution 2 ---------- 2 تلوث بيئي متقدم  3

 Aquatic Ecology 1 2 3 بيئة مائية  4

 Periodicals 1 -------- 1 دوريات  5

 Biostatistics 2 --------- 2 احصاء حياتي   6

انكليزية لغه 7  English Language 1 ---------  1 

                                                                                                                                           

وحدة  13مجموع الوحدات لكل طالب     

 التخصص 
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 علم البيئة / الفصل الثاني 

 Chemical Ecology 2 2 3 بيئة كيميائية  1

 Analytical analysis 2 2 3 كيمياء تحليلية 2

 Industrial Pollution 2 2 3 تلوث صناعي  3

 Invertebrates Ecology 2 2 3 بيئة الفقريات  4

انكليزية )ترجمة(  لغه 5  English ( translation) 1 --------- 1 

 مستوفي  ---------- Seminar 2 ندوة علمية  

                                                                                                                                           

وحدة  13مجموع الوحدات لكل طالب     

 

 الدكتوراه 

 التخصص 

األول االحياء المجهرية / الفصل   

المادة باللغة االنكليزية اسم  اسم المادة باللغة العربية  ت  عدد الساعات /  

 االسبوع

 عدد الوحدات 

 عملي  نظري

 Proteins 2 2 3 بروتين  1

 Genetic engineering  1 2 2 هندسة وراثية  2

 Microbial biotechnology 2 2 3 تقنيات ميكروبية  3

)اختياري(  امراض معدية  4  Infectious disease 

mechanisms 

1 2 2 

)اختياري(  علم االوبئة  5  Epidemiology 1 2 2 

  االيض البكتيري 6

 )اختياري( 

Bacterial metabolism 1 2 2 

 English 2 ------ 1 اللغة االنكليزية  7

 مستوفي  ------ Seminar 2 ندوة علمية  8

 التخصص  
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 االحياء المجهرية / الفصل الثاني 

 Bioseparation 2 2 3 الفصل الحيوي  1

 Enzymology 2 2 3 االنزيمات  2

 Bacterial toxins 2 2 3 سموم بكتيرية  3

آلية الفوعة   4

 البكتيرية)اختياري( 

Bacterial virulence 2 2 3 

 immunotechnology 2 2 3 تقنيات مناعية )اختياري(  5

بايولوجي جزيئي   6

 )اختياري( 
Molecular biology 

2 2 3 

االنكليزية )ترجمة( اللغة   7  English (translation) 2 ------ 1 

 

 التخصص 

األول علم الحيوان / الفصل   

اسم المادة باللغة   ت 

 العربية 

 عدد الوحدات  عدد الساعات / االسبوع اسم المادة باللغة االنكليزية 

 عملي  نظري

 Immunogenetics 2 2 3 وراثة مناعية  1

 Hematology 2 2 3 علم الدم  2

 Histochemistry 2 2 3 كيمياء النسج  3

  امراض نسجية 4

 )اختياري( 

Histopathology 2 2 3 

تقنيات تناسلية   5

 )اختياري( 

Reproductive 

techniques 

2 2 3 

 English 2 ------- 1 اللغة االنكليزية  6

 مستوفي  ------- Seminar 2 ندوة علمية  7

 التخصص  

الحيوان / الفصل الثاني علم   

 cell biology 2 2 3   بايولوجية الخلية 1
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 Clinical physiology 2 2 3 فسلجة سريرية   2

)اختياري(  الغدد الصم 3  Endocrinology 2 2 3 

المعالجة الجينية   4

 )اختياري( 
Gene therapy 

2 2 3 

)اختياري( وراثة خلوية  5  Cytogenetic 2 2 3 

الهرمونات  كيمياء   6

 )اختياري( 
Hormone chemistry 

3 2 3 

 English (translation) 2 ------ 1 اللغة االنكليزية )ترجمة(  7

 

 التخصص 

األول علم النبات / الفصل   

اسم المادة باللغة   ت 

 العربية 

 عدد الوحدات  عدد الساعات / االسبوع اسم المادة باللغة االنكليزية 

 عملي  نظري

 Plants advanced سموم متقدم  1

toxicology 

2 2 3 

 Plant growth and نمو وتكشف النبات  2

development 

2 2 3 

 Plant biotechnology 2 2 3 تقنيات نباتية احيائية  3

تصنيف الفطريات   4

 )اختياري( 

Fungal taxonomy 2 2 3 

  تصنيف حياتي للنبات  5

 )اختياري( 

Plant Taxonomy 2 2 3 

 English 2 ------- 1 اللغة االنكليزية  6

 مستوفي  ------- Seminar 2 ندوة علمية  7

 التخصص  

 علم النبات / الفصل الثاني 

 Plant genetics 2 2 3 وراثة نبات  1

 Molecular biology 2 2 3 بايولوجي جزيئي  2
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تصميم وتحليل   3

 التجارب 

Design and analysis of 

experiments 

2 2 3 

  تشريح مقارن للنبات  4

 )اختياري( 

comparative plant 

anatomy 

3 2 3 

الشد البيئي   5

 )اختياري( 

Plants stress 

physiology 

3 2 3 

اللغة االنكليزية   6

 )ترجمة( 

English (translation) 2 ----- 1 

 

 

 التخصص 

األول علم البيئة / الفصل   

باللغة  اسم المادة  ت 

 العربية 

 عدد الوحدات  عدد الساعات / االسبوع اسم المادة باللغة االنكليزية 

 عملي  نظري

للبيئة  تلوث كيميائي  1  chemical pollution  2 2 3 

 Analytical chemistry 2 2 2 كيمياء تحليلية  2

 ecotoxicology 2 2 2   سموم بيئية 3

 معالجة مياه الصرف  4

 )اختياري( 

Advanced sewage water 

treatment 

2 2 2 

  بيئة ميكروبية 5

 )اختياري( 

Microbial Ecology  2 2 3 

 English 2 ------- 1 اللغة االنكليزية  6

 مستوفي  ------- Seminar 2 ندوة علمية  7

 التخصص  

 علم البيئة / الفصل الثاني 

بايولوجيه المياه   1

 الملوثة 

contaminated water 

biology 

2 2 3 

 & Water chemistry كيمياء المياه  2

treatment 

2 2 3 
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 Ecological physiology 2 2 3 فسلجة بيئية  3

بايولوجي جزيئي   4

 )اختياري( 

Molecular biology 2 2 3 

  اللغة االنكليزية  5

 )ترجمة( 

English (translation) 2 ----- 1 

 

 .توزيع الساعات الدراسية بين العملي و النظري لطالب الدراسات االوليةالمخطط ادناه يوضح 

 

 تعريف الوحدات الدراسية  2-5-2

يعتمد النظام السنوي في الدراسة االولية وذلك لغاية  كان القسم  ، في االعوام الدراسية السابقة

الدراسي   بد  ، 2010/2011العام  الكورسات  التحولءبحيث  نظام  الى  التحول التدريجي  ابتدأ  .وقد 

نية، وخالل المرحلة الثاخالل العام التالي شمل التحول  و  ، للعام الدراسي المذكوروبالمرحلة االولى  

الدراسي ) االنت2012/2013العام  تم  الثالثة وفي عام  (  المرحلة  الى  بالتحول    2014  –  2013قال 

 صل التحول الى المرحلة الرابعة. و

للمواد    الوحدات الدراسيةحساب  يتبع القسم تعليمات جامعة بغداد و وزارة التعليم العالي في  

كل ساعة تدريس نظري وحدة دراسية  واحدة تحسبل  الجامعةالمعمول به بنظام  ال. فحسب  الدراسية

تلو عملي  تدريس  ساعتين  واحدةحسب  كل  دراسية  الوحدات وحدة  توزيع  يوضح  ادناه  الجدول   .

 ية لجميع المراحل الدراسية ولكال الفصلين.الدراس
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 36 18 18 المرحلة الثانية 
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   للدراسة االولية / للمراحل االربعة:  الدراسي   المنهاج وصف   2-5-3

في    الدراسات االولية  /  تم تدريسه للمراحل االربعةي فيما يلي وصف للمنهاج الدراسي الذي  

 : قسم علوم الحياة

 :   ( المرحلة االولى 1)
 

 علم الوراثة النظري 

 
استعراض القوانين والمبادئ والمصطلحات  من خالل  الوراثةتزويد الطلبة بالمفاهيم االسايسية لعلم 

 الخاصة بهذا العلم وتطبيقاتها: 

 تعلم اسس الوراثة العامة الخاصة بمبدأ السيادة والتنحي  -1
المتزاوجة والناتجة عن  طرق اجراء التضريبات الوراثية وتحديد الطرز الواثية والمظهرية لالفراد -2

 التزاوج 
 

 تعلم اجراء تضريبات توراث فصائل الدم واالمراض الوراثة والتفسير العلمي لنتائج التضريبات  -3
 تعلم التطبيق العملي لمبادة الوراثة الكمية والسكانية  -4

 

 علم الوراثة العملي 
استعراض القوانين والمبادئ والمصطلحات  من خالل  الوراثةتزويد الطلبة بالمفاهيم االسايسية لعلم 

 الخاصة بهذا العلم وتطبيقاتها: 

 تعلم اسس الوراثة العامة الخاصة بمبدأ السيادة والتنحي  -5
طرق اجراء التضريبات الوراثية وتحديد الطرز الواثية والمظهرية لالفراد المتزاوجة والناتجة عن  -6

 التزاوج 

 36 18 18 المرحلة الثالثة 

 34 17 17 المرحلة الرابعة 

 26 13 13 الماجستير

 26 13 13 الدكتوراه 
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وفيال في المختبر، تركيها الوراثي، الصفات المظهرية للطراز البري  تعلم اسس تربية حشرة الدروس -7
 والطفرات واسباب اختيارها للدراسات الوراثية 

 تعلم اجراء تضريبات توراث فصائل الدم واالمراض الوراثة والتفسير العلمي لنتائج التضريبات  -8
 تعلم التطبيق العملي لمبادة الوراثة الكمية والسكانية  -9

 الخلية علم 
 دراسة محتويات الخلية الحية وغير الحية ومعرفة اوصافها ووظائفها  -1
  طرق انقسام الخليةدراسة  -2
 دراسة الدورة الخلوية  -3

 )الجزيئات الحيوية والتي تتضمن الجزيئات الكبيرة والصغيرة(  دراسة كيمياء الخلية -4
 والى الخليةدراسة تركيب الغشاء الخلوي وميكانيكيات انتقال المواد من  -5
 مسارات انتقال الطاقة وعمليات االستنساخ والترجمةدراسة  -6

 الحاسبات 
 تعليم الطالب كيفية: 

 استخدام الحاسوب ومكوناته  •

 7انظمة التشغيل ويندوز  •
 لالستفاده منها في مجاالت الحياة العلميه والمهنية.

1- Microsoft Word 2010 

2- Microsoft Power point 2010 

 لالستفاده منها في مجاالت الحياة العلميه والمهنية 

 

 علم الخلية العملي 

 
لعلم الخلية من خالل الفحص المجهري للمكونات الخلوية ولمختلف   تزويد الطلبة بالمفاهيم االسايسية

 انواع الخاليا الحيوانية والنباتية 

 تعلم طريقة استخدام المجهر الضوئي المركب وفحص الشرائح -10
 التعرف بالمكونات الخلوية االساسية  -11
 تعلم طريقة قياس االبعاد الخلوية الحقيقية  -12

 

 االمن الحيوي 
 الطالب على المفاهيم االساسية في االمن الحيوي يتعرف  .1
 يتعلم الطالب كيفية التعامل مع المواد المختبرية واالجهزة والمعدات البايولوجية  .2
يتعرف الطالب على كيفية انتقال العدوى والكائنات الممرضة وكيفية التعامل   .3

 معها بحذر 
يتعلم الطالب كيفية وقاية نفسه وزمالئه من خالل اتباع االرشادات الدولية لالمن   .4

 الحيوي 
 تعليم الطالب اخالقيات البحث العلمي وعدم البوح بالمعلومات المهمه .5
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 السالمة الحيوية 
 يتعرف الطالب على المفاهيم االساسية في السالمة الحيوية  .1
 د المختبرية واالجهزة والمعدات البايولوجية يتعلم الطالب كيفية التعامل مع الموا .2
يتعرف الطالب على كيفية انتقال العدوى والكائنات الممرضة وكيفية التعامل   .3

 معها بحذر 
يتعلم الطالب كيفية وقاية نفسه وزمالئه من خالل اتباع االرشادات الدولية   .4

 للسالمة الحيوية 

 

 المرحلة الثانية ( 2)

 

 العملي التنوع والتطور  
 تعليم الطالب كيفية: 

 التنوع والتطور يتعرف الطالب على المفاهيم االساسيه في  -1

 على تأثير النظام البيئي على الحيوانات والكائنات التي تعيش فيه.يتعرف الطالب  -2

 التعامل مع الحيوانات وكيف تطورت وماهي اصول هذه الكائنات .كيفية  يتعلم الطالب    -3

 .  معرفة الترابط الجيني ودرجة القرابة بين الحيوانات المختلفة-4

 يتعلم الطالب على انواع الحيوانات المهدده باالنقراض او تحت خط الخطر. -5

 

 تصنيف نبات 

 أهداف المقرر  .2

 التعرف على المصطلحات الخاصة بكل من الساق والجذر واالوراق واالزهار والنورات والثمار  -1

 دراسة المعادلة الزهرية والرموز  -2

 دراسة صفات مختلف العائالت النباتية -3

 دراسة المفتاح التصنيفي  -4

 

 البكتريا العامة النظري 

تعرف الطالب على مكونات البكتريا وتركيب الجدار الخلوي للبكتريا ونمو وتضاعف البكتريا  
والعوامل المؤثرة على نمو البكتريا واألنواع التغذويه للبكتريا وايض البكتريا ومكوناتها الوراثية  
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 والطرائق الفيزيائية للسيطرة على البكتريا 

 

 

 مجاميع نباتية 
التعرف على المجاميع المتنوعة للطحالب ومدى أهميتها على المستوى البيئي والغذائي واالقتصادي   )مجاميع نباتية

 ( وكذلك دراسة مجموعة االركيكونات ومدى اهميتها

 

 تشريح نبات عملي 
 التعرف على المراحل االولية لتكوين الخلية النباتية ومراحل تكون الجدار الخلوي  -1

 الجدران والفراغات البينية دراسة انواع  -2

 دراسة محتويات الخلية النباتية  -3

دراسة انواع االنسجة النباتية المختلفة منها البسيطة والمركبة ومن ثم ايجاد العالقات المختلفة فيما   -4

 بينها للتوصل الى الفهم النهائي للتركيب الداخلي للجسم النباتي 

 

 علم الطفيليات 
 ليات الممرضة و غير الممرضة التي تتطفل على االنسان و الحيوان و التي لها اهمية   دراسة و تشخيص الطفي

 طبية

 دراسة اطوار الطفيلي و دورة الحياة  

 دراسة كيفية تشخيص الطفيلي و وبائيته 

 طرائق السيطرة  و انواع العالج المختلفة 

 

 

 علم الالفقريات 
 دراسة تصنيفية وتشريحية وفسلجيه للحيوانات الالفقارية حرة المعيشة ابتداءا من اوطئ الشعب الحيوانية 

 تدريجيا الى اكثرها تطورا 

 الالفقارية المنتشرة في الطبيعة البرية والمائية   تدراسة الحيوانا
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 العلمية للحيوانات الالفقارية   األسماءدراسة طرق التصنيف و 

 

 

 بكتريا العملي 

 ان يتعرف الطالب على اجزاء المجهر الضوئي المركب وكيفية استخدامه  .1

ان يتعرف الطالب على االدوات واالجهزة التي يحتاجها عند تعامله مع االحياء   .2
 المجهرية المختلفة

تمكين الطالب من كيفية تحضير االوساط الزرعية المختلفة الالزمة لنمو االحياء   .3
 المجهرية 

تعريف الطالب كيفية اخذ مسحة بكتيرية وتثبيتها على الساليد لغرض الفحص   .4
 المايكروبي 

تمكين الطالب من تشخيص البكترياوالتعرف على اشكالها وترتيبها وطرق   .5
 تصبيغها والتفريق بينها 

 ف الطالب بالطرق المستخدمة لحساب المحتوى المايكروبي تعري .6
 تعريف الطالب بطرق الزرع المختلفة  .7

 

 

 

 

 التنوع 
 يتعرف الطالب على مفهوم التنوع .   .1
 كيفية الحفاظ على التنوع البايولوجي ودور االنسان فيه.  .2
 التعرف على مراحل التطور وتكوين االنواع  .  .3
 التوازن البيئي. كيفية الحفاظ على  .4

 

 التصنيف الحيوي 
Study of the diversification of living forms in Animals and plants , both past 

and present, and the relationships among living things through time. 

Relationships are visualized as evolutionary trees Phylogenies have two 

components: branching order (showing group relationships) and branch length 

(showing amount of evolution)                                                           

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence


 

 تقرير التقويم الذاتي لقسم علوم الح ياة 

53 

 المرحلة الثالثة ( 3)
 

 المناعة 
ان يتعرف الطالب على مصطلح علم المناعة واليات الدفاع عن الجسم متضمنة المناعة الذاتية  -1

 والمناعة المكتسبة 

 ان يتعرف الطالب على مصطلح البلعمة والياتها كوسيلة دفاعية ضد الممرضات  -2

المتكونة عند تعرض الجسم له وتراكيبها   دان يتعرف الطالب على مصطلح الجسم الغريب واألضدا -3

 وانواعها  

األضداد كطرق تشخيصية للتعرف على  تمكين الطالب من التعرف على الطرق التي تستخدم فيها  -4

 المسبب المرضي 

 تعرف الطالب على مصطلح مستضدات التوافق النسيجي وعالقتها بأمراض المناعة الذاتية  -5

 

 البيئة العملي 
 تعليم الطالب كيفية: 

 يتعرف الطالب على المفاهيم االساسيه في علم البيئه -1

 بقياس العوامل البيئيه و كيفية استخدامها يتعرف الطالب على االجهزه الخاصه -2

 كيفية اخذ العينات من البيئات المختلفه اضافه الى تقدير اعداد الكائنات الحيه  يتعلم الطالب    -3

 

                                                      

 انسجة العملي 
 تعليم الطالب كيفية: 

 االنسجة يتعرف الطالب على المفاهيم االساسيه في علم  -1

 التركيب الدقيق الجهزة الجسم يتعرف الطالب على  -2

 واعداد المقاطع النسيجية  والصبغات المستخدمة في تلك المقاطعكيفية اخذ  يتعلم الطالب    -3

 

 انسجة النظري 
 تعليم الطالب كيفية: 

 االنسجة يتعرف الطالب على المفاهيم االساسيه في علم  -1

 التركيب الدقيق الجهزة الجسم واعضاءه يتعرف الطالب على  -2

 المقاطع النسيجية وكيفية التفريق بين النسيج الطبيعي والمرضي كيفية اخذ  يتعلم الطالب    -3
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 المصول العملي 
المستضدات والمصول الممنعة واستخداماتها   وأنواعاللقاحات   أنواعيهدف الى المقرر التعرف على 

 والوصول الى العالج المناعي 

 

 المصول النظري 
واستخداماتها   المستضدات والمصول الممنعة وأنواعاللقاحات   أنواعيهدف الى المقرر التعرف على 

 والوصول الى العالج المناعي 

 

 المناعة العملي 
ان يتعرف الطالب على علم المناعة واليات الدفاع عن الجسم ضد االحياء المجهرية الممرضه بتطبيق  -1

 عملي

 ان يستطيع التعرف على طرائق التشخيص المناعية المستخدمة في مختبرات الصحة العامة  -2

 ان يتمكن من الربط العلمي بين االمراض المناعية واهم طرائق تشخيصها   -3

تمكين الطالب من التعرف على كيفية التعامل مع الحيوانات المختبرية واجراء الفحوصات المناعية   -4

 البسيطه

لدم تعرف الطالب على عدد التشخيص المناعية  المستخدمة في تشخيص االمراض المناعية وفصيلة ا  -5

 وكيفية نقل الدم ) االمكانية( 

 المناعة النظري 
ان يتعرف الطالب على مصطلح علم المناعة واليات الدفاع عن الجسم متضمنة المناعة الذاتية  -1

 والمناعة المكتسبة 

 ان يتعرف الطالب على مصطلح البلعمة والياتها كوسيلة دفاعية ضد الممرضات  -2

المتكونة عند تعرض الجسم له وتراكيبها   دمصطلح الجسم الغريب واألضداان يتعرف الطالب على  -3

 وانواعها  

تمكين الطالب من التعرف على الطرق التي تستخدم فيها األضداد كطرق تشخيصية للتعرف على   -4

 المسبب المرضي 

 تعرف الطالب على مصطلح مستضدات التوافق النسيجي وعالقتها بأمراض المناعة الذاتية  -5
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 الحساسية المتكونة   وأنواعالتعرف على مصطلح فرط الحساسية   -6

 التلوث 
 يتعرف الطالب على مفهوم التلوث   .1
 مصادر الملوثات الرئيسية وتأثيراتها المختلفة االنسان والبيئة   .2
 يتعرف ايضا على كيفية التعامل مع هذه الملوثات من خالل السيطره عليها   .3

 البيئة النظري 
 يتعرف الطالب على المفاهيم االساسية في علم البيئة   .1
 يتعلم الطالب المكونات االساسية للبيئة التي يعيش فيها  .2
 البيئية يتعرف الطالب على كيفية انتقال المغذيات والطاقة في االنظمة  .3

 الفسلجة الحيوانية 
تهدف الماده الى وصف الفعاليات الفسيولوجيه داخل الجسم وتوضيح الية وعمل جميع االعضاء داخل  

الجسم وكذلك وصف الحاالت المرضية التي تصاحب عمل هذه االعضاء وكذلك توضيح عمليه التوازن  

 بين عمل االعضاء مجتمعه لغرض اداء الوظائف االساسيه

 

 

 المرحلة الرابعة ( 4)
 المرضية 

 على االمراضية و اسباب حدوثها . ان يتعرف الطالب1

 البكتريا المرضية تشخيص. ان يتعرف الطالب على كيفية تحضير االوساط الزرعية المستخدمة في 2

 البكتريا المرضية تشخيصالمستخدمة في تمكين الطالب من التعرف على االختبارات الكيموحيوية. 3

 المضاد الحيوي المناسب للقضاء على البكترياكيفية اختيار تمكين الطالب من التعرف على . 4

 . تي تم تشخيصهاال المرضية

 تربة ومياه عملي 

اخذ العينات من التربة وقياس المحتوى المائي للترب المختلفة   معرفة انواع الترب و كيفية  -1

 بطريقة التجفيف 

 عزل وعد االحياء المجهرية الموجودة في التربة بطرق مختلفة  -2

 التعرف على دور االحياء المجهرية في تدوير العناصر في الطبيعة  -3

 ة التلوث في المصادر المختلفة للمياه التعرف على كيفية اخذ عينات المياه المختلفة والتحري ادل  -4

 Clostidium التحري عن تلوث المياه ببكتريا  -5     
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 المسبحيات البرازية التحري عن تلوث المياه ببكتريا  -6

 التحري عن تلوث عينات المياه بالبكتريا المرضية المسببة لالسهاالت  -7

 

 تربة ومياه نظري 
 ان يتعرف الطالب على انواع وصفات  االحياء المجهرية الموجودة بالتربة والمياة  -1
 ان يتعرف الطالب على  انواع العالقات  بين االحياء المجهرية بالتربة والمياة    -2
 معرفة دور االحياء المجهرية  في دورات العناصر بالتربة-3

 تقل بالمياه معرفة انواع االحياء المجهرية الممرضة التي تن-4

 دراسة ماصفات العالمية والمحلية للمياه من حيث وجود البكتريا -5

 دراسة طرق التحري عن البكتريا بالمياه  -6

 التحليالت المرضية 
 ان يتعرف الطالب على االمراض و اليات عملها ضد الجسم والنسيج الخلوي. -1

 التعرف على اسس وميكانيكيات حدوث االمراض ومراحل تطور المرض وتصنيفه .  -2

 ان يتمكن  الطالب من الربط العلمي بين االمراض  ومسبباتها من االحياء المجهرية.   -3

 دراسة الفحوصات السريرية الخاصة بمختلف االمراض المتسببة عن االحياء المجهرية.   -4

تحليل االحياء المجهرية في مختلف العينات السريرية )دم, ادرار, خروج, خزعة نسيجية,.....الخ(    -5

 وتطبيقات العالج .  

 البايولوجي الجزيئي 
على المحتوى الوراثي للبكتريا وكيفية تقديره ودراسة انواع الطفرات وكيفية عزلها   ) التعرفوراثة بكتريا 

 باستخدام طرق مختلفة وتوضيح عمليتي االقتران والتحول في البكتريا ( 

جزيئي تعريف  بايولوجي  تحضير    )  وكيفية  الحية  الكائنات  في  الوراثي  للمكنون  المكونة  االجزاء  على  الطالب 
واستخالص   المختلفة  الكائنات  من  الوراثية  المادة  واستخالص  الوراثية  للمادة  الجزيئية  وحسابات  البفرات 

 . ت البالزميدات من االنواع البكتيرية المختلفة وترحيل الكهربائي للمادة الوراثية والبروتينا
 الهندسة الوراثية 

وراثية   على    هندسة  الطالب  المسؤلة  تعريف  الوراثية  المواد    المواد  هذه  استخدام  وامكانية  الصفات  نقل  عن 
 دراسة اهم التقنيات المسخدمة لنقل الصفات الوراثية.  .في الكائنات الحيةلتحسين الصفات 

 البكتريا المرضية 
 تعرف على خصائصها العامة دراسة االنواع البكتيرية الممرضة و ال-1

 دراسة اليات االمراضية-2
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 التعرف على طرق تشخيص االنواع البكتيرية الممرضة-3

 التعرف على طرق العالج-4

 

 التقنيات االحيائية العملي 
  عزل وتشخيص االحياء المجهرية المهمة في التقانة االحيائية -1
 المنتجات الحيويةاستخدام بعض التقنيات الستخالص وفصل  -2
 انتاج بعض المواد المهمة صناعيا مثل الحوامض والكحول والمضادات  -3

 التقنيات االحيائية النظري 
 فهم التقانة االحيائية كمصطلح وتطبيق  -1
 التعرف على مراحل تطور التقنيات االحيائية واهم االنجازات في مجاالتها المختلفة  -2
 المستخدمة لتطوير وتحسين المنتجات من الكائنات الحية التعرف على اهم التقنيات  -3

 ربط المعلومات النظرية التي سبق للطالب تعلمها في المراحل السابقة مع تطبيقات التقانة االحيائية  -4

 الديدان الطفيلية 
 التعرف على الديدان الطفيليه ذات االهميه الطبية  -1
 التمكن من تشخيص الديدان الطفيليه  -2
 التعرف على دورات حياة هذه الديدان -3

 التعرف على طرق االصابه بها والوقايه منها والعالجات المستخدمه ضدها -4

 غذائية 
 دراسة عالقة االحياء المجهرية باالغذية  

 ومعرفة مصادر التلوث واالدلة الميكروبية على التلوث  دراسة التلوث الميكروبي لالغذية

 التعرف الى مظاهر التلف الميكروبي في االغذية وتمييز انواع التلف 

 العوامل المؤثرة على انواع التلف 

 دراسة االمراض المحمولة بالغذاء والتسممات الغذائية 

 االشعاع والمواد الكيميائية دراسة مبادئ وطرق حفظ االغذية باستخدام الحرارة 

 

 اجنة عملي 
تهدف الماده الى التعرف على طبيعه بداية تكوين انسجة واعضاء الجسم منذ نشأته االولى خالل الفترة الجنينية 

والكيمائية والوظيفية التي تحدث خالل هده المرحلة وحتى مرحلة بلوغ الكائن  وتوضيح اهم التغيرات النسجية

 الحي وتأثيرة افي محيطه الخارجي. 

دراسة مدى التشابه واالختالف في المراحل الجنينيه المبكرة لمختلف الحيوانات والتعرف على نقاط االختالف 

 بطريقة المقارنة  التاليةفي المراحل 
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فهم كيفية تكوين االعضاء واالنسجة في نماذج حيوانيه مختلفه ومقارنتها مع االنسان والتعرف على مفهوم 

 التطور في تاريخ حياة الكائن الحي 

 اجنة نظري 
تهدف الماده الى التعرف على طبيعه بداية تكوين انسجة واعضاء الجسم منذ نشأته االولى خالل الفترة الجنينية 

غيرات النسجية والكيمائية والوظيفية التي تحدث خالل هده المرحلة وحتى مرحلة بلوغ الكائن وتوضيح اهم الت

 الحي وتأثيرة افي محيطه الخارجي. 

دراسة مدى التشابه واالختالف في المراحل الجنينيه المبكرة لمختلف الحيوانات والتعرف على نقاط االختالف 

 بطريقة المقارنة  التاليةفي المراحل 

فهم كيفية تكوين االعضاء واالنسجة في نماذج حيوانيه مختلفه ومقارنتها مع االنسان والتعرف على مفهوم 

 التطور في تاريخ حياة الكائن الحي 

 الحبليات 
 تهدف الماده الى وصف المجاميع الفقريه وتصنيفها وتوضيح العالقات التطوريه بين المجاميع الفقريه -1

 واالعضاء لكل مجموعه من الفقريات وصف االجهزة  -2

 مقارنة كل عضو بين المجاميع الفقريه -3

 توضيح نظريات النشوء والتكوين لكل مجموعه من الفقريات  -4

 التعريف باالنواع المنقرضه والمتحجره وكذلك االنواع الموجوده  -5

 تثقيف الطلبه على كيفيه المحافظة على االنواع النادرة  -6

 

 يار السادس : الهيئة التدريسية المع  2-6

 المسؤوليات اإلدارية    2-6-1

عم من  بتوصية  الجامعة  رئيس  قبل  من  القسم  رئيس  تعيين  هذا  ييتم  يشغل  العلوم.  كلية  د 

ا حاليا  فاضل) ه  الدكتورالمساعد  ستاذ  الالمنصب  يونس  القسم  تتو. و(حال  إدارة    يةمسؤوللى رئيس 

ويتولى توزيع المهام   ، حيث يقوم بتشكيل اللجان المختلفة وتعيين أعضائها  ، القسم من جميع النواحي

القسم و القسم مجلس  اللجان. وكذلك يرأس رئيس  بتاإلدارية واألكاديمية على هذه  القسم يمثيقوم  ل 

إجتماعات   القسم  مجلس  في  رئيس  لدى  القسم)الكلية.  واألكاديمية (ومجلس  االدارية  الصالحيات 

توى أداء البرنامج و تحقيقه والعلمية التي تمكنه من أداء عمله ويكون بدوره مسؤوال عن ضمان مس

 لألهداف المرجوة منه.
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معظم األمور األكاديمية  في القسم يتم معالجتها من قبل اللجان المختصة التي يتم تشكيلها من  

دراسية   الاد ومالتعديل ان مهام ، . فعلى سبيل المثال قبل مجلس القسم بداية كل عام دراسي جديد 

 سم في الق ة للجنة العلميةالرئيسي تعد من المهام  وتقييمها 

 

 

 

 

 مسؤوليات و صالحيات هيئة التدريس  2-6-2

يتشكل   حيث  ، المساعدين  فنيينالتدريسي والكادر العلوم الحياةالهيئة التدريسية في قسم    ضمت

الماجستير  الكادر   شهادة  حملة  من  شهادة    ، والدكتوراه التدريسي  حملة  من  فهم  الفنيين  اما 

على  االشراف  و  العملية  المختبرات  ادارة  مهام  الفنييون  يتولى  العالي.  والدبلوم  البكالوريوس 

مهام   التدريسيون  يتولى  بينما  اكثر.  او  تدريسي  اشراف  تحت  عملهم  اثناء  مساعدتهم  و  الطالب 

التدري العلمية.  المختبرات  على  اإلشراف  و  النظري  بطبيعة التدريس  المسؤولون  هم  بالقسم  سيون 

 الحال عن إعداد المادة العلمية و تدريسها و من ثم التقييم. 

 

73%

27%

2020-2019خريجوا الدراسات العليا 

%ماجستير

%دكتوراه
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 حجم الهيئة التدريسية  2-6-3

الدراسي   للعام  الحياة  علوم  قسم  في  التدريس  هيئة  أعضاء    150هو     2020\2019عدد 

وأيضا   المطلوبة،  المقررات  لتدريس  كاف  الماجستير، وهو  و  الدكتوراه  شهادة  حملة  من  تدريسي 

تدريسيا   95ألداء مهام أخرى تتعلق بتقييم البرنامج والتحسين المستمر. وتتألف هيئة التدريس من   

الدكتوراه شهادة  حملة  و  55و   من  الماجستير.  شهادة  حملة  لدى   من  العلمية،  الدرجة  القسم  حسب 

و    23 و    52أستاذا  مساعدا  و    48أستاذا  اعداد    25مدرسا  يبين  التالي  الجدول  مساعدا.  مدرسا 

 التدريسيين في القسم موزعين حسب الشهادة.

 المجموع  ماجستير  دكتوراه اللقب العلمي 

 23 - 23 استاذ

 52 7 45 استاذ مساعد

 48 23 25 مدرس 

 25 25 - مدرس مساعد 

 2 - 2 متمرس  أستاذ

 150 55 95 المجموع 

 

 . الجدول التالي يبين اعداد التدريسيين في القسم موزعين حسب اللقب العلمي

 العدد  الفئة  المعيار   العدد  الفئة  المعيار 

اللقب  

 العلمي 

  23 استاذ
 الشهادة

 93 الدكتوراة 

 55 ماجستير   52 استاذ مساعد

20%

80%

20-2019خريجوا الدراسات العليا 

%ذكور-الخريجون الكلي

%اناث-الخريجون الكلي
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 1 دبلوم عالي   48 مدرس 

 21 بكلوريوس   25 مدرس مساعد 

 170 المجموع   148 المجموع 

 

 .الجدول التالي يبين اعداد التدريسيين في القسم موزعين حسب االختصاص العام

 مجموع  دكتوراه ماجستير  االختصاص

 70 45 25 احياء مجهرية 

 36 21 14 علم الحيوان

 25 15 10 علم النبات 

 18 12 6 علم البيئة 

 148 93 55 المجموع 
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 تطوير الهيئة التدريسية 2-6-4

القسم بهدف  األنشطة   إن اعتمدها  التدريس شملقدرات أعضاء  تنمية  التي  : حضور تهيئة 

المهنية والمؤتمرات  التدريبية  العمل  حلقات  في  والمشاركة  والمحاضرات،  يقيمها    الندوات  التي 

برامج التدريب  المشاركة ب، وإجراء بحوث جديدة ومبتكرة، والقسم او المقامة في الجامعات العراقية

 : ، والتي تشملوخارج العراق أداخل المقامة 

 

 اإلجازات الدراسية )الدراسة في الخارج(:   ■

  هو برنامج يسمح لهيئة التدريس غير الحاصلين على درجة الدكتوراه للحصول على 

وقد   شهريا.  وراتبا  والسفر،  الدراسية،  الرسوم  الوزارة  وتقدم  الخارج.  في  للدراسة  فرصة 

 من األساتذة في هذا البرنامج بنجاح، وقد تمت عودتهم بنجاح الى القسم.  عددشارك 

 إجازة التفرغ الدراسي:  ■

خمس سنوات كل  أعضاء هيئة التدريس المهنية )تفرغ بعد    اتإن الجامعة تدعم إجاز

 ويقوم بعض أعضاء هيئة التدريس باالستفادة من هذه الفرصة. ، من الخدمة(

 أعباء العمل لهيئة التدريس  2-6-5

25

48
52

23

مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ

مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ

مالك الهيئة التدريسية لقسم علوم الحياةبحسب اللقب العلمي
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الطالب والتدريسيين التدريسية كل سنة حسب عدد  المقبولين    ، تتباين األعباء  الطالب  فعدد 

فعوكذل  ، يختلف من سنة ألخرى الموجودين  التدريسيين  اعداد  القسم.    ليآك  يتم توزيع األعباء وفي 

 تي: آلوحسب االتدريسية وفقا لرتبة أعضاء هيئة التدريس 

 ساعات معتمدة كحد ادنى لألستاذ،  6 -

 ساعات معتمدة كحد ادنى لألستاذ المساعد،  8 -

 ساعات معتمدة كحد ادنى للمدرس،  10 -

 ساعة معتمدة كحد ادنى للمدرس المساعد   12 -

ساعات   أي  تعويض  ويتم  تدريسي   كل  من  المطلوب  النصاب  هي  الساعات  هذه  وتعتبر 

 إضافية فوق النصاب لكل عضو هيئة التدريس ماليا. 

علوم   لقسم  والفنيين  التدريسيين  معلومات  تبين  التالية  اللقب   الحياةالجداول  حسب  وموزعة 

 :العلمي لكل منهم

 ومنتسبي القسم الهيئة التدريسية 

 

 

 أسماء األساتذة 

 

االختصاص   الثالثي  االسم ت 

 الدقيق 

 الدولة المانحة  اعلى شهادة  اللقب العلمي 

 بريطانيا الدكتوراه  استاذ نبات  حاتم جبار عطية أ.د.  .1

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ جزيئي  هيفاء هادي حسانيأ.د.  .2

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ سموم بكتيرية  طالب فليح مي أ.د.  .3

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ بكتيريا مرضية  حارث جبار فهدأ.د. .4

 العراق/بغداد  الدكتوراه  استاذ نبات  ليث محمد جوادأ.د. .5

 العراق/بغداد  الدكتوراه  استاذ بكتيريا مرضية  رسمية عبد ابو ريشةأ.د. .6

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ طفيليات  عبد اللطيف  بان نوري أ.د. .7

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ بيئة عادل مشعان ربيع أ.د.  .8

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ مناعة السهيل  علي رغد غالبأ.د. .9
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 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ نبات  اياد وجيه رؤوف أ.د. . 10

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ بيئة وتلوث ايثار كامل عباس أ.د. . 11

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ طفيليات  خولة حوري زغير أ.د. . 12

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ جزيئي  نعمت جميل عبد الباقي أ.د. . 13

 بغداد /العراق  الدكتوراه  استاذ فسلجة حيوانية  جبار حميد ينزيل أ.د. . 14

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ مناعة رغد حربي مهديأ.د. . 15

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ مناعة رنا سعدي عبودأ.د. . 16

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ علم الحيوان  مكارم قاسم داودأ.د. . 17

 بغداد /العراق  الدكتوراه  استاذ جزيئي  بهاء عبد هللا لفتةأ.د. . 18

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ بكتيريا مرضية  اياد كاظم زغير أ.د. . 19

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ الحشرات حيدر بدري علي أ.د. . 20

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ بيئة  احمد جاسم محمدأ.د. . 21

 بغداد /العراق  الدكتوراه  استاذ مناعة  نوال محمد عتبةأ.د. . 22

 العراق /بغداد  الدكتوراه  استاذ مناعة دنيا فريد سلومأ.د. . 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسماء األساتذة المساعد 
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االختصاص   الثالثي  االسم ت 

 الدقيق 

 الدولة المانحة  اعلى شهادة  اللقب العلمي 

 بريطانيا الدكتوراه  استاذ مساعد علم الحيوان  ركاد محمد خماسأ.م.د.  .1

فسلجة احياء  شادان عباس عثمان  أ.م.د  .2

 مجهرية

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد علم االنسجة  عبد حسن براج  أ.م.د  .3

سهى عبد الخالق عبد   أ.م.د  .4

 الستار 

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد علم الحيوان 

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد مناعة مي خليل اسماعيل  أ.م.د  .5

نلوث ومعالجة  يعرب فالح خلف  أ.م.د  .6

 مياه

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد

 بريطانيا الدكتوراه  استاذ مساعد طفيليات  حيدر زهير علي  أ.م.د  .7

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد علم البيئة هند سهيل عبد الحي  أ.م.د  .8

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد الفايروسات حال يونس فاضل  أ.م.د  .9

غادة محمد صالح   أ.م.د  .10

 تركي 

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد بكتيريا مرضية 

بغداد العراق /  الدكتوراه  استاذ مساعد بكتيريا مرضية  سمير عبد األمير علش  أ.م.د  .11  

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد علم البيئة محمود باسل محمود  أ.م.د  .12

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد تربة ومياه  سناء رحمن عليوي  أ.م.د  .13

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد علم االنسجة  امال خضير عباس  أ.م.د  .14

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد حشرات مي ابراهيم يونس  أ.م.د  .15

غصون علي عبد  أ.م.د  .16

 الحسن 

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد احياء مجهرية

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد تربة ومياه  حال مؤيد رديف أ.م.د  .17

 العراق / بغداد  الدكتوراه  مساعداستاذ  احياء مجهرية محمد لفتة عطاهللا أ.م.د  .18

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد نبات  صباح مهدي هادي          أ.م.د  .19

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد بيئة هواء  ندى عبد الرحمن فليح  أ.م.د  .20

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد فطريات رسل محمد جاسم أ.م.د  .21
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 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد تقنيات احيائية والء شوكت علي  أ.م.د  .22

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد فطريات عالء محسن ياسين أ.م.د  .23

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد احياء مجهرية هند حسين عبيد أ.م.د  .24

الواليات المتحدة   الدكتوراه  مساعداستاذ  طفيليات  انتصار جبار صاحب  أ.م.د  .25

 االمريكية 

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد نبات  ابراهيم جابر عبد أ.م.د  .26

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد احياء مجهرية مروى حميد مطشر  أ.م.د  .27

بغداد العراق /  الدكتوراه  استاذ مساعد احياء مجهرية علياء رزوقي حسين  أ.م.د  .28  

اسراء عبد الرزاق   أ.م.د  .29

 مجيد

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد نبات 

 الصين  الدكتوراه  استاذ مساعد جزيئي  لبنى محيي رسول أ.م.د  .30

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد احياء مجهرية حسن مجيد رشيد أ.م.د  .31

 العراق / بغداد  الدكتوراه  مساعداستاذ  احياء مجهرية نجالء نبهان ياسين  أ.م.د  .32

الواليات المتحدة   الدكتوراه  استاذ مساعد علم االنسجة  بان جاسم محمد أ.م.د  .33

 االمريكية 

 بريطانيا الدكتوراه  استاذ مساعد احياء مجهرية ليلى فؤاد علي  أ.م.د  .34

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد فطريات اسراء احمد علي  أ.م.د  .35

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد علم الحيوان  اقبال ناجي توفيق  أ.م.د  .36

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد تصنيف نبات  سكينة عباس عليوي أ.م.د  .37

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد احياء مجهرية نغم شاكر محمد  أ.م.د  .38

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد بيئة فائزة كاظم عمران  أ.م.د  .39

الواليات المتحدة   الدكتوراه  استاذ مساعد طفيليات  حارث سعيد جعفر  أ.م.د  .40

 االمريكية 

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد بيئة احمد سعد عبد الوهاب  أ.م.د  .41

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد علم االجنة لينا عبد المطلب صالح  أ.م.د  .42

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد احياء مجهرية ميس عماد احمد أ.م.د  .43

 العراق / بغداد  الدكتوراه  استاذ مساعد علم النبات  بيداء عبد القادر مهدي أ.م.د  .44
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 أوكرانيا الدكتوراه  استاذ مساعد احياء مجهرية ايناس غسان سويدان   .45

 

 

 أسماء األساتذة المساعد من الماجستير  

 

التخصص   االسم  ت 

 الدقيق 

 الجهة المانحة  اعلى شهادة  اللقب العلمي 

 العراق/ بغداد  ماجستير  استاذ مساعد مناعة ندى رزوقي احمد  .1

 بغداد  /العراق  ماجستير مساعد  استاذ جزيئي  سحر قاسم علي   .2

 بغداد  /العراق  ماجستير مساعد  استاذ بكتيريا مرضية  صالح الدين برهان   .3

 بغداد  /العراق  ماجستير مساعد  استاذ بيئة شيماء عبد الكريم عبد هللا  .4

 بغداد  /العراق  ماجستير مساعد  استاذ احياء مجهرية ديمة نزار فرج   .5

 بغداد  /العراق  ماجستير مساعد  استاذ مجهريةاحياء  خمائل لطفي شاكر   .6

 بغداد  /العراق  ماجستير مساعد  استاذ علم الحوان  مصطفى عبد الخالق محمد  .7

 

 

 أسماء المدرسين      

االختصاص  الثالثي االسم ت

 الدقيق 

 الجهة المانحة  اعلى شهادة  اللقب العلمي 

 بغداد /  العراق الدكتوراه  مدرس تقنية احيائية  انسام غازي عبد الحليم   .1

 بريطانيا الدكتوراه  مدرس فايروسات  عامر سعيد علي   .2

 بريطانيا الدكتوراه  مدرس طفيليات  امجد قيس ابراهيم   .3

 بغداد /  العراق  الدكتوراه  مدرس احياء مجهرية لمى سعيد محمد   .4

 بغداد /  العراق  الدكتوراه  مدرس تربة ومياه  نسرين هادي عودة  .5

 بغداد /  العراق  الدكتوراه  مدرس علم الحيوان  فؤاد عبد االمير سرى   .6

 بريطانيا الدكتوراه  مدرس مناعة ياسر باسم عبد الوهاب   .7

 بغداد /  العراق الدكتوراه  مدرس احياء مجهرية نهاد طه محمد  .8
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 بريطانيا الدكتوراه  مدرس احياء مجهرية هيموحسام صباح ا  .9

الواليات المتحدة   الدكتوراه  مدرس جزيئي  احمد سالم كاظم   .10

 االمريكية 

 العراق / بغداد  الدكتوراه  مدرس فطريات ماجدة هادي مهدي   .11

 العراق / بغداد  الدكتوراه  مدرس احياء مجهرية عذراء صالح فليح   .12

 العراق / بغداد  الدكتوراه  مدرس علم النبات  ليث خليل توفيق   .13

 العراق / بغداد  الدكتوراه  مدرس علم النبات  لمياء عبد الزهرة غرب   .14

  الدكتوراه  مدرس علم النبات  رشا كريم محمد  .15

 ماليزيا الدكتوراه  مدرس احياء مجهرية شيماء فاضل عباس   .16

  الدكتوراه  مدرس علم الحيوان  ياسمين لطيف جاسم   .17

 بريطانيا الدكتوراه  مدرس احياء مجهرية محمد عبد الرحمن محمد  .18

سرى عبد المناف عبد    .19

 الوهاب

 بغداد /  العراق  الدكتوراه  مدرس علم الحيوان 

 بغداد /  العراق  الدكتوراه  مدرس علم الحيوان  رشا حسين كبة  .20

 بغداد /  العراق  الدكتوراه  مدرس علم الحيوان  عمر فاضل عبد الرحمن   .21

 بغداد /  العراق  الدكتوراه  مدرس علم الكيمياء  بهاء مالك عبد الكريم   .22

 بغداد /  العراق  الدكتوراه  مدرس علم الحيوان  زينب خضير حسين   .23

 بريطانيا الدكتوراه  مدرس احياء مجهرية فاضل محمد لفتة  .24

 العراق / بغداد  الدكتوراه  مدرس علم النبات  االء محمد حسن  .25

 

 أسماء المدرسين من الماجستير 

التخصص   الثالثي  االسم ت 

 الدقيق 

 البلد المانح  اعلى شهادة  اللقب العلمي 

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس احياء مجهرية سعد تركي محمد   .1

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس علم النبات  بان عبد الجبار صدقي          .2

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس علم البيئة حسنين عبود حسون  .3

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس علم النبات  علي مؤيد نجم   .4
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 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس علم الحيوان  سالم موسىاسراء   .5

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس احياء مجهرية شيماء سهيل نجم  .6

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس علم النبات  سرى مؤيد عبد المجيد  .7

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مناعة مريم كامل محمد  .8

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس الطفيليات  بتول كاظم حبيب   .9

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس احياء مجهرية االء رحيم كاظم   .10

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس الحاسيات  زينب جواد احمد   .11

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس احياء مجهرية شيماء فؤاد رشيد  .12

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس علم البيئة اسيل نجيب اجاويد   .13

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس احياء مجهرية انتصار فرعون احمد  .14

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس احياء مجهرية جنان محمد حسن  .15

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس احياء مجهرية جنان عطية غافل   .16

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس احياء مجهرية حسام محمود حسن  .17

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس علم الحيوان  علياء عبد العزيز حميد   .18

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس علم النبات  فاتن حسين علي حسين   .19

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس علم الحيوان  فاطمة علي عبد الحر   .20

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس علم النبات  لباب كاطع علي   .21

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس علم النبات  االء محمد ظافر   .22

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس علم الحيوان  لمياء عبد الرضا  .23

 

 

 

 

 المدرسين المساعدين أسماء 

االختصاص   الثالثي  االسم ت 

 الدقيق 

 البلد المانح  اعلى شهادة  اللقب العلمي 
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 العراق / بغداد  الماجستير   مدرس مساعد حاسبات  محمدسيف بشير   .1

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد احياء مجهرية لؤلؤة سعد زكي   .2

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد احياء مجهرية سعاد علي احمد   .3

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد علم الحيوان   زينب عبد االمير عباس   .4

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد احياء مجهرية احمد داليا ازهر  .5

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد احياء مجهرية  اثير احمد مجيد   .6

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد احياء مجهرية غسان علي صالح   .7

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد احياء مجهرية مصطفى نمير شعبان   .8

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد علم النبات  ليث زهير فاضل   .9

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد علم الحيوان  كمال  رؤيا صفوان  .10

رشا جاسم خلف عطيه القره    .11

 غولي 

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد احياء مجهرية 

نور جعفر جبار مشجل    .12

 التميمي 

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد علم النبات 

رشا خالد حسين علوان    .13

 المسعودي 

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد علم النبات 

غفران محمد حسان حمد    .14

 العكيدي

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد علم الحيوان 

اسراء حسن علي كنون    .15

 العامري 

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد علم الحيوان 

بشرى رشيد ابراهيم حمود   .16

 الخزرجي 

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد علم الحيوان 

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد احياء مجهرية )م.ب(         هبة خليل توفيق  .17

مساعدمدرس  علم الحيوان  اشراق محمد باقر   .18  العراق / بغداد  الماجستير  

امجد تركي عطيه عواد   .19

 الرديني 

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد علم الحيوان  

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد علم حبوان   دينا خضير حسين   .20

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد علم النبات  زهراء علي عبد المحسن   .21
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 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد احياء مجهرية زامل خلف زينب   .22

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد احياء مجهرية شمم ناصر راضي   .23

 العراق / بغداد  الماجستير  مدرس مساعد علم البيئة ميادة خزعل حسن   .24

 بغداد العراق /  الماجستير  مدرس مساعد علم البيئة هند جبار عبد الرحمن   .25

 

 

 

 

 

 

 

 أسماء الفنيين 

تسلسل 

 الجدول 

 البلد المانح  العنوان الوظيفي  االختصاص العام  الثالثي  االسم

 العراق/ بغداد  بايولوجي  علوم حياة  اسامه اسماعيل عواد حسون المفرجي   .1

 العراق/ بغداد  رئيس باحثين  حاسبات  بان محمود محي مصطفى العبيدي   .2

 العراق/ بغداد  م.بايولوجي  علوم حياة  األمير عبد الخالق العبيد بسام كريم عبد   .3

 العراق/ بغداد  م.بايولوجي  علوم حياة  جنان جليل غازي حسين الخفاجي   .4

 العراق/ بغداد  م.بايولوجي  علوم حياة  رلى رائد محي عبد الغني الشاوي   .5

 العراق/ بغداد  م.بايولوجي  علوم حياة  زهراء محمد احمد  .6

 العراق/ بغداد  م.بايولوجي  علوم حياة  عبد االله محمود طه ال ياسينزينه   .7

 العراق/ بغداد  م.بايولوجي  علوم حياة  )م.ب(         شيماء حسين حسن  .8

 العراق/ بغداد  م.بايولوجي  علوم حياة  عذراء جليل ابراهيم محمد الشمري  .9

 العراق/ بغداد  م.بايولوجي  علوم حياة  )م.ب(         علياء وائل سعدي  .10

 العراق/ بغداد  مبرمجم. حاسبات  لقاء فيصل عبد الحليم علي العاني   .11
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 العراق/ بغداد  م.بايولوجي  علوم حياة  لميس خليل أبراهيم عبيد الداهري  .12

 العراق/ بغداد  م.بايولوجي  علوم حياة  لينه جعفر سلطان سلمان   .13

 العراق/ بغداد  مبرمج حاسبات  منى سعدي عبد الكريم احمد الحسني   .14

 العراق/ بغداد  م.بايولوجي  علوم حياة  ميس عادل هامل   .15

 العراق/ بغداد  مختبر م. رئيس كيميائيين  ناديه عبد هللا محمد االزري   .16

 العراق/ بغداد  م.بايولوجي  علوم حياة  هدى رياض حسين احمد الوكيل   .17

 العراق/ بغداد  م.بايولوجي  علوم حياة  هدى محمد حسن عبد الرزاق الحساني   .18

 العراق/ بغداد  بايولوجي  علوم حياة  احمد  وسام وليد عبد المجيد  .19

 - ابتدائية  بال ستار جبار حسين   .20

 

  

 

 :  البحث العلمي  ■

 بحث  155  =  2020-1920للعام  علوم الحياةعدد البحوث المنجزة في قسم  -

 بحوث   94 عدد البحوث المنشورة داخل العراق = -

 بحوث   631 عدد البحوث المنشورة داخل العراق = -
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 والقاعات الدراسية  المختبراتالمعيارالسابع :   2-7

 المختبرات والقاعات الدراسية   1 -7 -2

القاعات  أن   علوم  المتاحةلعدد  االولية  7هي    الحياةقسم  للدراسة  خاص   قاعات  مبنى  في 

للعمادة تابع  الدراسية  االعتبار  بالقاعات  بنظر  االخذ  مع  اولية  ،  دراسية  مرحلة  كل  حاليا يتم  ان 

اكثر من شعبة واحدة  من قبل  مها  استخديتم افان القاعة الواحدة  ، وعليه  ع طلبتها على شعبتينيوزت

تتوفر حاليا فعدم توفر قاعات كافية لكل الشعب الدراسية. اما بالنسبة للدراسات العليا  وذلك بسبب  

 كما يمتلك القسم قاعة خاصة لتدريس الحاسبات. .موجودة داخل القسم قاعات 7

القسم   تدريس  12لدى  في  تستعمل  واربعة    29مختبرا  االولية،  للدراسات  عملية  مادة 

عالوة على مختبر الوراثة ت العليا. وهناك مختبرا مركزيا واحدا  دراسالبحوث االساتذة ال  مختبرات

 . (PCR)الخلوية ومختبر البلمرة التفاعلية المتسلسلة 

 

بحوث خارج 
163, العراق

,  بحوث داخل العراق
49
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 المكتبة  2-7-2

على تحتوي  صغيرة  مكتبة  القسم  الكتب   بعض  لدى 

واعضاء و للطالب  ويمكن  الدورية.  المجالت  بعض  كذلك 

المكتبة  تحتوي  ال  اذ  فقط  الكتب  استعارة  التدريسية  الهيئة 

 على غرفة مطالعة.  

 

 ( SWOT)ت ول سوـ تحلي. 3

 المناهج الدراسية 3-1

 الضعف القـوة 

تحتـــوي علـــى المرونـــة الالزمـــة لتلبيـــة  .1

ــة ــتم تحــديث  ، االحتياجــات المحلي ــث ي حي

عــــدم المقــــدرة علــــى تــــدريس بعــــض  .1

تــوفر التجهيــزات  عــدم المواضــيع بســبب
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بعـــض المواضـــيع االختياريـــة كـــل عـــام 

 دراسي. 

توافق المعايير الدولية فــي منــاهج علــوم  .2

 .الحياة

تحتوي علــى مكــون عملــي مــنظم تنظيمــا  .3

 .جيدا

 الالزمة.

ــزام .2 ــة  عـــدم اإللتـ ــواد باللغـ ــدريس المـ بتـ

ــة  ــي المناقشـ ــا فـ ــة، وخصوصـ اإلنجليزيـ

 العلمية داخل الفصول الدراسية.

 .في المناهجوجودتخصص واضح  عدم .3

  

 التهديدات  الفرص 

 إمكانية تحــديث طــرق التــدريس وإعتمــاد .1

الطرق الحديثة ومن ضمنها االستفادة من 

 التعليم اإللكتروني.

شطر القســم الــى قســمين لغــرض إمكانية   .2

قــادرين اعداد خريجين ذوي كفاءة عاليــة 

 .على تلبية متطلبات السوق

 

ــد   .1 ــة ل ــة االنكليزي ــي اللغ ــاك ضــعف ف هن

الطلبــــة ممــــا يعيــــق فهمهــــم للمنــــاهج 

 الدراسية.

عدم توفر التمويل الكافي لدعم القسم فــي  .2

 توفير التجهيزات الالزمة و المطلوبة.

قلـــة الفـــرص الدراســـية فـــي الخـــارج  .3

والتعاون مع الجامعات العالمية ممــا يحــد 

من قدرة القسم على تحديث المناهج وفق 

 المعايير الدولية.

 

 الهيئة التدريسية  3-2

 الضعف القـوة 
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مجال التعليم األكــاديمي الخبرة العالية في   .1

ــة  ــاء هيئـ ــن أعضـ ــه مـ ــمس بـ ــدد ال بـ لعـ

 التدريس.

وجــود عــدد جيــد جــدا مــن أعضــاء هيئــة  .2

 التدريس من الشباب.

اإللتــزام العــالي و الــوالء للقســم مــن قبــل  .3

 عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس.

رواتب  و أجــور أعضــاء هيئــة التــدريس  .4

ــن  ــر  م ــات األخ ــع الفئ ــة م ــدة مقارن جي

 لة.موظفي الدو

رغبة كبيرة ومســتمرة مــن أجــل التنميــة،  .5

والدافع القوي للعمــل مــن قبــل عــدد كبيــر 

 من أعضاء هيئة التدريس.

حسن العالقات بين أعضاء هيئة التدريس  .6

 .والطالب و اإلدارة

المســتلزمات الكافيــة لالغــراض  عدم توفر   .1

و الخبرة في سوق العمل لعدد مــن   البحثية

 .أعضاء هيئة التدريس

بــرامج  تمهيــل أعضــاء هيئــة   وقلة  ضعف .2

 التدريس.

ضعف العالقة مع مراكز البحــوث الدوليــة  .3

 والمؤسسات األكاديمية.

عدم كفاية التمويل الالزم لتنميــة أعضــاء  .4

 هيئة التدريس.

  

 التهديدات  الفرص 

والعمــــل زيــــادة افــــق البحــــث العلمــــي  .1

اشــراك التدريســيين  االكــاديمي مــن خــالل

 .العالمية في  المؤتمرات وورش العمل

توفر فرص دراسية لبعض أعضاء الهيئة  .2

التدريسية مما قد يزيد من الخبرة البحثية 

ــين  ــمنا و بـ ــين قسـ ــق بـ ــيء روابـ و ينشـ

 مؤسسات بحثية أخر .

تشجيع القوانين الجديدة للتدريسيين على  .3

 .زيادة نسبة البحوثالتنمية الذاتية و 

ــراء  .1 ــادي الج ــدعم الم ــل وال ضــعف التموي

البحوث واالشتراك في المؤتمرات وورش 

 العمل العربية العالمية.

ــدريس  .2 ــبة للت ــوافر األجــواء المناس عــدم ت

 واإلبداع. 

البلد )السياســية   عدم استقرار الوضع  في  .3

 .واألمنية واالقتصادية ... الخ(

 

 

 التجهيزات والقاعات الدراسية  3-3

 الضعف القـوة 
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تـــوفر قاعـــات دراســـية و مختبـــرات بحالـــة 

 .مقبولة

 إجراءات الشراء المعقدة والمقيدة. .1

عــدم كفايــة التمويــل لصــيانة وتحســين  .2

 مستو  المرافق. 

ــية و  .3 ــات الدراســـ ــة القاعـــ عـــــدم كفايـــ

المختبرات مما يحــد بشــكل كبيــر إمكانيــة 

التوســـع فـــي القســـم و إفتتـــاح تفرعـــات 

 جديدة.

ــل  .4 ــزات الضــرورية مث ــة التجهي عــدم كفاي

ــدم ( وDatashowاجهـــزة العـــرض ) عـ

توفر ملحقاتهــا الضــرورية كالحامــل او و 

و كذلك قلــة اجهــزة التكييــف مــن   ، غيرها

 تبريد و تدفئة.

ــ إنعــــــدام التج .5 زات للطــــــالب ذوي هيــــ

 اإلحتياجات الخاصة أو اإلعاقة الجسدية.

ــزات  .6 ــبعض التجهيــ ــة لــ  ، رداءة النوعيــ

 كالكراسي والسبورات سريعة العطب .

 

 

 

 

 

 التهديدات  الفرص 

توفر التمويل المحدود احيانــا ممــا يســمح  .1

 الجزئي.بالتطوير 

الرغبة الدائمة من قبل اإلدارة للتطــوير و  .2

 التحسين.

القرارات الفردية فــي الصــرفيات ممــا قــد  .1

ــدار للتمويــــل و عــــدم  يــــؤدي الــــى إهــ

 استخدامه في مكانه المناسب.

عدم توفر الطاقــة الكهربائيــة يعيــق عمــل  .2

 القسم بشكل كبير.

 

 

 الطالب  3-4

 الضعف القـوة 
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 التواصل المستمر بين الطالب و اإلدارة. .1

ــين الطــالب واعضــاء  .2 التفاعــل المباشــر ب

 الهيئة التدريسية.

مشــاركات بعــض الطــالب فــي المعــارض  .3

 والمسابقات الجامعية و الوطنية.

ــرات  .4 ــدوام والمحاضـ ــالب بالـ ــزام الطـ التـ

 بالرغم من الظروف المحيطة بهم.

لــد  عــدد   الحــافز للــتعلم واالبــداعضعف   .1

 كبير من الطالب.

ــعف قــدرة الطالــب علــى الــربق بــين  .2 ض

ــي  ــا ف ــي يدرســها و تطبيقاته ــاهج الت المن

 الواقع.

ــة  .3 ــزات عام ــق و تجهي ــوفر المراف ــدم ت ع

للطــالب كغرفــة مطالعــة او مختبــر مجهــز 

 باالنترنت.

  

 التهديدات  الفرص 

توفر بعــض البــرامج الخارجيــة المجانيــة  .1

 الطالب.لدعم وتنمية 

بعــض الفــرص الدراســية وفــرص العمــل  .2

مما يشــجع الطــالب علــى   ، للطالب االوائل

 التفوق واإلنجاز.

 عدم توافر فرص عمل مالئمة للخريجين. .1

ــن  .2 ــدا عــ ــريجين بعيــ ــم الخــ عمــــل معظــ

 اختصاصهم مما يقلل الحافز عند الطالب.

 
 

 مختبرات قسم علوم الحياة 

 : الحياةعلوم  في قسم  الدراسية  المختبرات  7-2-

كما ان طلبة    ، مختبرية في االسبوع الواحد  وادم  عدةمختبرية تستخدم في تدريس    ةقاع  19لدى القسم  

الى عدة وجبات وذلك باالعتماد على عدد طلبة كل مرحلة دراسية،   يتم تقسيمه  كل مرحلة دراسية 

 طالب.  25بحيث ان اقصى عدد طلبة لكل وحدة مختبرية يجب ان اليتجاوز  

 

 ( 2020-9201واملشرفين عليها لعام  علوم الحياة)القاعات املختبرية في قسم 

 اسم المشرف على المختبر  اسم المختبر   ت

 ا.د.مي طالب فليح  1مختبر االحياء مجهرية 1

 ا.د.حارث جبار 
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 ا.م.د.والء شوكت  2مختبر االحياء مجهرية 2

 ا.م.د.علياء رزوقي 

 ا.م.د.غصون علي  3مختبر االحياء مجهرية 3

 ا.م.د.لبنى محي 

 ا.م.سناء رحمن    4مختبر االحياء مجهرية 4

 ا.م.د.بهاء عبد للا 

للدراسات االحياء المجهرية مختبر   5
 ( 1) العليا 

 ا.م.د.مروى حميد  

للدراسات االحياء المجهرية مختبر   6
 ( 2) العليا 

 ا.د.مي طالب فليح 

للدراسات االحياء المجهرية مختبر   7
 3) العليا 

 ا.د.حارث جبار 

 ا.د. بان نوري القاضي  2مختبر الحيوان  8

 ا.م.د. حيدر بدري غعلي  3مختبر الحيوان  9

مختبر البيئة و التلوث للدراسات   10

 العليا 

 ا.م.د. احمد سعد الضامن 

 ا.م.د. عبد حسن براج  مختبر الحيوان للدراسات العليا  11

 ا.د.جبار حميد ينزيل  1مختبر الحيوان  12

 ا.م.د. احمد جاسم مختبر البيئىة للدراسة االولية  13

 أ.م.د.رسل البحراني  1مختبر نبات  14

 ا.د.عالء االعرجي مختبر الفطريات للدراسات العليا   15

م.د.لمياء غبد  -ا.م.انسام غازي 2مختبر النبات  16
 الزهرة 

 ا.د.اياد وجيه  للدراسات العليا مختبر النبات  17

 م.د.بهاء مالك  المختبر المركزي   18

 ا.م.د.ليلى فؤاد  ة االحياء المجهري 19
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 م.د.بهاء مالك  الكيمياء 20

 ا.م.د.غصون علي -ا.د.خولة حوري البايولوجي الجزيئي  21

 استاذ مصطفى  استخالص النبات  22

 

 علوم الحياةمساحة وعدد االجهزة والطاقة االستيعابية في القاعات املختبرية لقسم 
 

مساحة المختبر   اسم المختبر  ت 

(2m) 

الطاقة االستيعابية   عدد االجهزة

 للمختبر 

 المرحلة  

مختبر االحياء مجهرية   1
1 

  
 

 مرحلة رابعة 

2 
مختبر االحياء مجهرية  

2 
 35 متر مربع 65

2-3 
ثالثة  مرحلة  

 ورابعة 

مختبر االحياء  3
   3مجهرية

 19 متر مربع 95
25-30 

 مرحلةثاتية ورابعة 

4 
 17 متر مربع69 4مختبر احياء مجهرية  

25-30 
مرحلة ثالثة  

 ورابعة 

5 
االحياء مختبر  

للدراسات  المجهرية 
 ( 1) العليا 

 30 متر مربع 65
2-3 

 طلبة دراسات عليا 

6 
االحياء مختبر  

للدراسات  المجهرية 
 ( 2) العليا 

 6 متر مربع 20
2-3 

 طلبة دراسات عليا 

7 
االحياء مختبر  

للدراسات  المجهرية 

 ( 3) العليا 

 24 متر مربع 50

2-3 

 طلبة دراسات عليا 

 المرحلة الثانية   30-25 65 70متر مربع   2مختبر الحيوان  8

9 
 40 70 متر مربع  3مختبر الحيوان 

25-30 
المرحلة االولى و  

 المرحلة الثالثه 

مختبر البيئة و التلوث  10

 للدراسات العليا 

 30 50 متر مربع
2-3 

 طلبة دراسات عليا 
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11 
مختبر الحيوان  

 للدراسات العليا 

 65متر مربع  

 

8 
2-3 

 طلبة دراسات عليا 

12 
 17 65 متر مربع  1مختبر الحيوان 

25-30 
المرحلة الثانية و  

 الرابعه المرحلة 

للدراسة   لبيئة مختبر ا 13

 االولية 

 1  مترمربع 70
25 

 المرحلة الثالثه 

14 
 10 40 متر مربع 1مختبر نبات 

25 
المرحلة الثانية و  

 المرحلة الثالثه 

مختبر الفطريات  15

 للدراسات العليا  

 8 متر مربع 70
2-3 

 طلبة دراسات عليا 

 المرحلة الثالثه  25 9 50متر مربع  2مختبر النبات  16

مختبر النبات للدراسات  17

 العليا 

 20 متر مربع 60
2-3 

 طلبة دراسات عليا 

متر   112 المختبر المركزي   18

 مربع  

45 
2-3 

 طلبة دراسات عليا 

مترمربع   ة االحياء المجهري 19

25.24 

13 
4-3 

 طلبة دراسات عليا 

متلر مربع   الكيمياء 20

25.24 

13 
4-3 

 عليا طلبة دراسات 

متر   البايولوجي الجزيئي  21

 25.24مربع

25 
4-3 

 طلبة دراسات عليا 

متر   استخالص النبات  22

 25.24مربع

12 
4-3 

 طلبة دراسات عليا 

 

 علوم الحياة رؤية ورسالة واهداف مختبرات قسم 

 : الرؤية
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معتمدة ومعترف بها من في كلية العلوم/ جامعة بغداد مختبرات  قسم علوم الحياة  ان تكون مختبرات  

وخدمة   الخريجين  مستوى  في  الرقي  تحقيق  من  تتمكن  كي  طلبتها  وبحوث  التعليمية  برامجها  حيث 

 المجتمع. 
 

 الرسالة: 
 

  الحياة في كلية العلوم / جامعة بغداد هي تحقق التميز في علوم    علوم الحياة  أن رسالة مختبرات قسم  
 -عي الى :من خالل التدريس واالبحاث والخدمات والس

 

مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال والتي   فهم الحقائق الخاصة بأساسيات علوم الحياة  و - 1

مثل وزارة الصحة  و تمكن الخريج من العمل في المجاالت الوظيفية التي تقع ضمن هذا التخصص 

 .وبما يتالءم مع احتياجات سوق العمل  و وزارة البيئة  اوزارة العلوم والتكنولوجي 

الل اجراء البحوث العلمية والمساهمة في حل  المساهمة في تطوير البحث العلمي في العراق من خ  -2

 مشكالت مؤسسات الدولة ذات العالقة بتخصص مكان العمل. 

 وفير وتعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع. ت  - 3

 في كلية العلوم / جامعة بغداد. علوم الحياة  مواكبة رسالة قسم  -4

 االهداف:
 

ومهارة    اعداد (1 كفاءة  ذات  الحياة  مجاالت    في خريجين  العلمي    علوم  التطور  يواكب  بما 

الحاصل في العالم بما يخدم المصلحة العامة للمواطن للحصول على افضل الخدمات الصحية  

 واالستشارات العلمية . 

 تقديم خدمات متميزة في مختلف التخصصات  (2

 المختبرات. تقديم أفضل وسائل الحماية والرعاية للعاملين في   (3

التواصل والتعاون المشترك بين مختبرات الفروع العلمية المختلفة لتحقيق التكامل في مجال   (4

 البحوث العلمية. 

 تحقيق االهداف العلمية التخصصية لكل مختبر.  (5

 تطبيق المعايير العالمية لرفع المستوى العلمي في المختبرات وتحقيق الرصانة العلمية.  (6

 

 

 سياسة الجودة وتعهد االدارة في مختبرات 

 في كلية العلوم جامعة بغداد علوم الحياة قسم 



 

 تقرير التقويم الذاتي لقسم علوم الح ياة 

84 

 سياسة الجودة: 
 

   9001 األيزو نظام ومتطلبات  عامة  بصورة الجودة نظام  تطبيق علىيحرص قسم علوم الحياة    –  1

 التعليمية  للعملية المستمر  التحسين إستمرارية  تضمن معايير  الى الوصول يتيح الذي  خاصة بصورة

 وصوال الى نيل االعتمادية .  والبحثية

 من  وذلك (GLP )  المختبرية للممارسات والفنية االدارية المتطلبات تحقيق علىالقسم  يعمل  - 2

   المستفيدة والجهات  العمل سوق متطلبات تحقيق اجل

 بفهم وتنفيذ سياسات وإجراءات نظام إدارة الجودة.   االلتزام العاملين في المختبرات التأكد من أن  - 3

 لضمان األداء والكفاءة من أجل الوصول إلى اعلى المستويات.  لمنتسبي القسمالتدريب المستمر  - 4

الفنية   -  5 الكفاءة  الالزمة لضمان  الموارد  بما  و  تخصيص  المختبرات  مرافق  في  المستمر  التحسين 

 مجال العمل. يضمن أفضل الممارسات والتميز في 

 

 تعهد اإلدارة: 
 

موقع من قبل االدارة العليا متمثلة برئيس القسم فضال الى وجود    تعهد  علوم الحياة  يوجد في قسم   •

في   الجودة  سياسة  تطبيق  لغرض  المختبرات   وكادر  ومشرفي  مسؤولي  كل  قبل  من  موقع  تعهد 

 مختبرات الفروع العلمية كافة.

قسم   • رئاسة  الحياةتتعهد  الجودة    علوم  بسياسة  جاء  بما  بااللتزام  بغداد  /جامعة  العلوم  كلية  في 

بما يحقق جودة التدريب   المحددة للكلية اداريا وقانونيا تجاه المؤسسة التعليمية والجهات المستفيدة و 

 للطلبة في المختبرات التعليمية. 

 

 

  علوم الحياةلجنة االعتمادية في قسم 

 

 مهام وواجبات لجنة االعتمادية
 

 املهام :
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 طرائق من GLP الجيد المختبر لممارسات  الجودة دليل في المحددة والفنية  االدارية المتطلبات تحقيق -1

 . االجرائي الضبط

 فعاليات في (ISO 17025) االيزو  الدولية المواصفة  وفق الجودة ادارة  نظام جودة متطلبات تنفيذ -2
 المختبرات 

وصف الجانب اإلداري والفني لعموم المختبرات التعليمية ومن ضمنها توصيف المالكات االدارية  -3 

 التعليمية. والفنية العاملة بالمختبرات 
  

تأمين إجراءات المعايرة الدورية سنوية ونصف سنوية وحسب متطلبات الجهاز المركزي للتقييس    -4

والسيطرة النوعية مع تامين برنامج دوري للصيانة وإضافة أحدث التكنلوجيا من ناحية وسائل العرض  

 واإليضاح  وتوفير األفالم الفيديوية . 

الع    -5 تدريب  ببرامج  تختص  ثابتة  منهجية  مع  اعتماد  وبالتنسيق  المختبر  بتخصص  خاصة  املين 

 التدريسين والخبراء من داخل المؤسسة التعليمية لتحقيق تلك المهمة . 

 GLPاعتماد برنامج ترميز األجهزة وفق معايير جهاز األشراف والتقويم العلمي بمتطلبات  -6

و  -7 واألجهزة  بالعاملين  الخاصة  للبيانات  والدقيق  والواضح  الجيد  والطرائق التوثيق  المعدات 

المختبرية   الرصانة لألعمال  العمل كمسار يومي منهجي ألغراض  العمل ودليل  اإلجرائية وتعليمات 

 ووفق توصيات شعبة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي.

المراقبة الدورية التي تختص بتحقيق المتطلبات من خالل التقييم الذاتي والتدقيق الداخلي ومتابعة     -8

 ين في المختبر من قبل المدققين الداخليين المكلفين بذلك . العامل

اعتماد منهاج ادخال العاملين في المختبرات في دورات تخصصية لغرض رفع الكفاءة في مجال     -9

 الجودة والتدقيق  لداخلي أضافة الى الدورات التخصصية . 

 ليمية .تأمين أجراء السالمة المهنية والبيئية داخل المختبرات التع  -10

تأمين الحماية العامة داخل كل مختبر من توفير مطافي متنوعة ومتحسسات انذار مبكر أضافة     -11

 الى تامين وتوفير مستلزمات الحماية الفردية للعاملين داخل المختبر 

 نوع وتحدد سنويا المختبرات في للعاملين الدوري الطبي للفحص زمني برنامج وضع  –  12

 .  السالمة لجنة قبل من الفحوصات

على   -13 المحافظة  بكيفية  تختص  المختبر  داخل  العاملين  لكل  واضحة  وتعليمات  ضوابط  اصدار 

 األجهزة والمعدات والمستلزمات المختبرية. 

 
 

 : الواجبات
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واالجهزة    .   1 واألدوات  المعدات  وتجهيز  العلمية  الدروس  إللقاء  المختبرات  إعداد  على  االشراف 

 بحيث تكون صالحة لالستخدام وكذلك إعداد كل ما يلزم للدراسة العلمية والبحثية . 

 التأكد من معاونة الطلبة في استخدام األجهزة واألدوات واآلالت .  . 2

والقائمين    .   3 االساتذة  مع  تنفيذها  يتم  التي  الالزمة  واالحتياجات  التجارب  إجراء  على  االشراف 

 بالبحوث في القسم  

 االشراف على تدريب الطلبة على حسب الخطة والمنهج الموضوع  . 4

توفير احتياجا   .  5 الالعمل على  الخاص    مختبراتت  الغيار  المعدات واالجهزة واألدوات وقطع  من 

 بها. 

 تنظيم االعمال االدارية الخاصة بالكوادر الفنية العاملة بالمختبرات  . 6

 اعداد برامج تدريب وتطوير الفنيين للعمل على االجهزة الجديدة  . 7

 

 

 

 

 

  -كلية العلوم  – الكورس االول علوم الحياة الجداول الدراسية االسبوعية لقسم 

 جامعة بغداد 

 2020 – 9201للعام الدراسي  والثاني  الفصل االول / ولىجدول دروس المرحلة اال

 
 

                    Week schedule 

FIRST SEMESTER   2017 – 2018                       Department of Biology 

FIRST STAGE (A)                                                            MORNING COURSE 

 

Day  8.5-9.5 9.5 -10.5 10.5-11.5 11.5-12.5 12.5-1.5 1.5-2.5 

Sunday 

Biophysics A2 

(Astronomy Dept.) 
Biophysics A3 

(Astronomy Dept.) 
BiophysicsA1 

(Astronomy Dept.) 
Computer A1 

(Astronomy Dept.)  

computer A2 

(Astronomy Dept.) 
computer A3 

(Astronomy Dept.) 
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Monday 

  

Human Rights  B(2) 
Biological Mathematics B(2) 

 

Arabic  

language B(2) 

Tuesday  

Biophysics    B(2)  

 

Computer B(2)  

 

Cytology B(2) 

 

Wednesday  

 

Organic chemistry (B2)  

 

Biosafety (B3)  

 

English 

Language (B3) 

 

  

Thursday  

Cytology 

A1 (lab 109 A) 

Cytology 

A2 (lab 109 A) 

Cytology 

A3(lab 109 A) 

Organic Chemistry A2 

(Chemistry Dept.)  

Organic Chemistry A3 (Chemistry 

Dept.) 

Organic Chemistry A1 

(Chemistry Dept.) 

 

 

 

 

 

 

    Week schedule 

SECOND SEMESTER- 2017 – 2018        Department of Biology 
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                    Week schedule 

                 FIRST SEMESTER   2017 – 2018                       Department of Biology 

Day 8.5 – 9.5 9.5 – 10.5 10.5 – 11.5 11.5 – 12.5   

Sunday 

Paleontology A1+1/2 A3 

 (Geo. Dept.) 

Paleontology A2+1/2 A3 

 (Geo. Dept.) 
 

Computer A2+1/2 A3 

(Astronomy Dept.) 

Computer A1+1/2 A3 

 (Astronomy Dept.) 
 

Monday Freedom & Democracy (1) Paleontology  (1)  

Tuesday Biosecurty (6) 
Arabic language 

(6) 
Biostatistics (1) 

 

 

Wednesd

ay 
GeneticS  (1) Analytical Chemistry (1) 

  

Thursday 

Genetics  A1+1/2 A3 (lab 109A) Genetics A2+1/2 A3(lab 109A)  

Analytical Chemistry A2+1/2 A3 

(Chemistry Dept.) 

Analytical Chemistry A1+1/2 A3 (Chemistry 

Dept.) 
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               FIRST STAGE (B)                                                            MORNING COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Week schedule 

              SECOND SEMESTER- 2017 – 2018            Department of Biology 

Day  8.5-9.5 9.5 -10.5 10.5-11.5 11.5-12.5 12.5-1.5 1.5-2.5 

Sunday 
Human Rights  B(2) 

Biological Mathematics B(2) 

 

Arabic  

language B(2) 

Monday 

  

Cytology 

B1 (lab 109 A) 

Cytology 

B2 (lab 109 A) 

Cytology 

B3(lab 109 A) 

Organic Chemistry B2 

(Chemistry Dept.)  

Organic Chemistry B3 

(Chemistry Dept.) 

Organic Chemistry B1 (Chemistry 

Dept.) 

Tuesday Biophysics B2 

(Astronomy Dept.) 
Biophysics B3 

(Astronomy Dept.) 
BiophysicsB1 

(Astronomy Dept.) 

Computer B1 

(Astronomy Dept.)  

computer B2 

(Astronomy Dept.) 
computer B3 

(Astronomy Dept.) 
 

Wednesda

y  

 

Biosafety(B3) 

 

English 

Language 

(B3) 

 

Organic chemistry (B2) 

 

Thursday  

 

Cytology B(2)  

 

Computer B(2) 

 

 

Biophysics    B(2) 

 

Day 8.5 – 9.5 9.5 – 10.5 10.5 – 11.5 11.5 – 12.5   
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 2020 –  9201الفصل االول للعام الدراسي  /ثانيةجدول دروس المرحلة ال

 

                         Week schedule 

             FIRST  SEMESTER      2017 – 2018                          Department of Biology 

          SECOND STAGE (A)                                                          MORNING COURSE 

 

Day  8.5-10.5 10.5-12.5 12.5-2.5 

Sunday 

Entomology (B1) Plant groups (B1) Biochemistry (B1) 

Monday 

Computer A1(Astronomy 

Dept.) 

Computer A2(Astronomy 

Dept.) 

Computer A3(Astronomy 

Dept.) 

Sunday Freedom & Democracy  (2) Genetics  (2)  

Monday 

Genetics B1+1/2 B3 (lab 109A) Genetics  B2+1/2 B3 (lab 109A)  

Analytical Chemistry B2+1/2 B3  

(Chemistry Dept.) 

Analytical Chemistry B1+1/2B3  

(Chemistry Dept.) 
 

Tuesday 

Computer  B1+1/2 B3  

(Astronomy Dept.) 

Computer B2+1/2 B3 

((Astronomy Dept.) 
 

Paleontology B2+1/2 B3 

 (Geo. Dept.) 

Paleontology B1+1/2 B3  

(Geo. Dept.) 
 

Wednesday Analytical Chemistry (2) 
Biosecurty (5) 

Arabic 

language 

(5) 

 

Thursday Paleontology  (2) Biostatistics  (2)  
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Plant groups  A2 (37B) Plant groups A3(37B) Plant groups A1(37B) 

Tuesday 

Plant anatomy(B1) Invertebrates (B1) Computer (B1) 

Wednesday 

Entomology A1(165B) Entomology A2(165B) Entomology A3(165B) 

Invertebrates A2(165A) Invertebrates A3(165A) Invertebrates A1(165A) 

Thursday 

Plant anatomy A1(62) Plant anatomy A2(62) Plant anatomy A3(62) 

BiochemistryA2 

 (Chemistry Dept.) 

BiochemistryA3 

(Chemistry Dept.) 

BiochemistryA1 

(Chemistry Dept.) 

 

 

 

 

 

                                  Week schedule 

     FIRST SEMESTER        2017 – 2018               Department of Biology 

           SECOND STAGE (B)                               MORNING COURSE 

 

Day  8.5-10.5  10.5-12.5  12.5-2.5  

Sunday 

Biochemistry (B4) Entomology 

(B4) 

Plant anatomy (B4) 

Monday 

Invertebrates (B1) Plant groups 

(B1) 

Computer (B1) 

Tuesday 

Plant anatomyB1(62) Plant 

anatomyB2(62) 

Plant anatomyB3(62) 

BiochemistryB2 BiochemistryB3 

(Chemistry 

BiochemistryB1 
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 (Chemistry Dept.) Dept.) (Chemistry Dept.) 

Wednesday 

Computer 

B1(Astronomy Dept.) 

Computer 

B2(Astronomy 

Dept.) 

Computer B3(Astronomy Dept.) 

Plant groupsB2(37B) Plant 

groupsB3(37B) 

Plant groupsB1(37B) 

Thursday 

Entomology B1(165B) Entomology 

B2(165B) 

Entomology B3(165B) 

Invertebrates B2(165A) Invertebrates 

B3(165A) 

Invertebrates B1(165A) 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 –  9201الفصل االول للعام الدراسي  /ثالثةجدول دروس المرحلة ال

                  Week schedule 

                           FIRST SEMESTER     2017 – 2018             Department of Biology 

                             THIRDSTAGE (A)                                                           MORNINGCOURSE 

 

Day  8.5-10.5 10.5-12.5 12.5-2.5 

Sunday 

Immunology A1(33) Immunology A2(33) Immunology A3(33) 

Ecology A2(141B) Ecology A3(141B) Ecology A1(141B) 

Monday 

Pathogenic bacteriology (B3) Immunology (B3) Ecology (B6) 
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Tuesday 

Pathogenic bacteriology A1(16A) Pathogenic 

bacteriology A2(16A) 

Pathogenic bacteriology 

A3(16A) 

Microbial physiology A2(16B) Microbial physiology 

A3(16B) 

Microbial physiology 

A1(16B) 

Wednesday 

Plant physiology A1(109B) Plant physiology 

A2(109B) 

Plant physiology 

A3(109B) 

Comparative anatomy A2(37A) Comparative anatomy 

A3(37A) 

Comparative anatomy 

A1(37A) 

Thursday 

Microbial physiology (B4) Comparative anatomy 

(B4) 

Plant physiology (B4) 

 

 

 

 

 

                        Week schedule 

FIRST SEMESTER     2017 – 2018                        Department of Biology 

THIRDSTAGE (B)                                                              MORNING COURSE 

Day  8.5-10.5 10.5-12.5 12.5-2.5 

Sunday 

Plant physiology (B3) Immunology (B3) Pathogenic bacteriology (109A) 

Monday 

Plant physiology B1(109B) Plant physiology 

B2(L.109B) 

Plant physiology B3(109B) 

Ecology B2(141B) Ecology B3(141B) Ecology B1(141B) 

Tuesday 

Microbial physiology (B3) Comparative anatomy (B3) Ecology (B5) 
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 2020 –  9201الفصل االول للعام الدراسي  /رابعةجدول دروس المرحلة ال

 

 

Week schedule 

             FIRST SEMESTER    2017 – 2018                Department of Biology 

                              FOURTH STAGE (A)                                                             

MORNINGCOURSE 

 

Day  8.5-10.5 10.5-12.5 12.5-2.5 

Sunday 
Clinical analysis (B6) Food microbiology (B6) Embryology (B5) 

Wednesda

y 

Pathogenic bacteriology 

B1(16A) 

Pathogenic bacteriology 

B2(16A) 

Pathogenic bacteriology B3(16A) 

Microbial physiology 

B2(16B) 

Microbial physiology 

B3(16B) 

Microbial physiology B1(16B) 

Thursday  

Immunology B1(33) Immunology B2(33) Immunology B3(33) 

Comparative anatomy 

B2(37A) 

Comparative anatomy 

B3(37A) 

Comparative anatomy B1(37A) 
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Monday 

Helminthology A1(165A) Helminthology 

A2(165A) 

Helminthology A3(165A) 

Embryology A2(37A) Embryology A3(37A) Embryology A1(37A) 

Tuesday 

Molecular biology & bacterial genetics 

A1(33) 

Molecular biology & 

bacterial genetics 

A2(33) 

Molecular biology & 

bacterial genetics A3(33) 

Research project 

Wednesday 

Molecular biology & bacterial genetics 

(B1) 

Helminthology (B1)  

Thursday 

Food microbiology A1(16B) Food microbiology 

A2(16B) 

Food microbiology 

A3(16B) 

Clinical analysis A2(16A) Clinical analysis 

A3(16A) 

Clinical analysis A1(16A) 

 

 

 

 

 

 

                             Week schedule 

                                            FIRST  SEMESTER     2019 – 2020                                   

Department of Biology 

                                              FOURTH STAGE (B)                                                               

MORNINGCOURSE 

 

Day 8.5-10.5 10.5-12.5 12.5-2.5 

Sunday 

Food microbiology B1(16B) Food microbiology B2(16B) Food microbiology B3(16B) 

Clinical analysis B2(16A) Clinical analysis B3(16A) Clinical analysis B1(16A) 
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Monday 

Molecular biology & bacterial 

genetics B1(33) 

Molecular biology & bacterial 

genetics B2(33) 

Molecular biology & bacterial 

genetics B3(33) 

Research project 

Tuesday 

Helminthology A1(165A) Helminthology A2(165A) Helminthology A3(165A) 

Embryology A2(37A) Embryology A3(37A) Embryology A1(37A) 

Wednesd

ay 

Clinical analysis (B4) Molecular biology & bacterial 

genetics (B4) 

 

Thursda

y  

Helminthology (B1) Food microbiology (B1) Embryology (B3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور االول : المنظمة والعاملون  تدقيق   
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 الفقرات 

 مد  المطابقة 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

 كليا 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

ا  ئيجز

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

هل يوجد دليل للتوصيف الوظيفي من ضمنها  

 الصالحيات معلن وموثق 
    ̷   

هل توجد سياسة لجودة مختبرات القسم معلنة  

 وموثقة 
̷       

       ̷ هل يوجد تعهد لألدارة العليا للمختبر معلن وموثق 

هل يوجد دليل المعايير الوطنية لممارسة المختبر  

 التعليمي الجيد  
̷       

      ̷  هل تم اعتماد االساليب المثلى في العمل 

دليل اجراءات العمل   \ هل يوجد دليل التعليمات 

 القياسية 
 ̷      

       ̷ هل توجد رؤيا ورسالة واهداف معلنة وموثقة 

       ̷ هل يوجد هيكل تنظيمي 

المحور االول  تحليل نتائج تدقيق   
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 المالحظات  

 

 

 

   swatتحليل 

 

 

 الفقرات 

 مد  المطابقة 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

 كليا 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

ا  ئيجز

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 

 0 0 1 0 0 2 5 التكرارات 

 0 0 2 0 0 10 30 النتيجة 

 الوسق الحسابي 
42/8=5.25 

5.25/6=0.875 

 %9.625=%11×0.875 النسبة المئوية لمد  المطابقة 

   برنامج ضمان الجودة:  الثانيالمحور  تدقيق 
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 الفقرات 

 مد  المطابقة 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

 كليا 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

ا  ئيجز

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

       ̷̷ هل يوجد سجل لدراسة التقييم الذاتي 

     ̷   هل يوجد سجل للتدقيق الداخلي 

الجودة  هل تم تدريب العاملين على متطلبات ضبق  

 وموثقة بسجل
̷       

     ̷   هل يوجد سجل لألجراءات التصحيحية 

       ̷ هل يوجد دليل الجودة في المختبر 

       ̷ هل تم مراجعة االجراءات المعملية في طرائق العمل  

  تحليل نتائج تدقيق المحور الثاني
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 المالحظات  

 

 

 

    swatتحليل   

 

 الفقرات 

 مد  المطابقة 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

 كليا 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

ا  ئيجز

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 

 0 0 0 0 2 0 4 التكرارات 

 0 0 0 0 8 0 24 النتيجة 

 الوسق الحسابي 
32/6=5.33 

5.33/6=0.89 

المئوية لمد  المطابقة النسبة   0.89×8%=7.11% 

المرافق :   تدقيق المحور الثالث  
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 الفقرات 

 مد  المطابقة 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

 كليا 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

ا  ئيجز

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

       ̷ هل تم تممين مستلزمات الحماية الفردية للطلبة 

هل منظومات الحماية الجماعية مؤمنة وتم العمل  

 بها 
  ̷     

هل توجد العالمات االرشادية والتحذيرية الخاصة  

 بالسالمة المهنية 
̷       

       ̷ هل تم تامين مستلزمات الطوارئ 

تصميم المختبر ضمن المعايير المعلنة من  هل 

دائرة االعمار  \ الوزارة   
̷       

هل يوجد سجل لتدريب العاملين على اجراءات  

 الدفاع المدني 
̷       

هل توجد حاويات وبرنامج الزالة محتويات  

 الحاويات وحسب تخصص المختبر  
    ̷   

هل يوجد برنامج للصيانة الدورية والوقائية  

 والعالجية  
 ̷      

       ̷ هل يتضمن المختبر غرفة لتسليم النماذج 

الثالث المحور تحليل نتائج تدقيق   
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 المالحظات  

 

 

 

 

 

   swatتحليل 

 

 

 الفقرات 

 مد  المطابقة 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

 كليا 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

ا  ئيجز

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 

 0 0 1 0 1 1 6 التكرارات 

 0 0 2 0 4 5 36 النتيجة 

 الوسق الحسابي 
47/9=5.22 

5.22/6=0.87 

 %11.31=%13×0.87 النسبة المئوية لمد  المطابقة 

   تدقيق المحور الرابع : االجهزة والمواد

 مد  المطابقة  الفقرات 



 

 تقرير التقويم الذاتي لقسم علوم الح ياة 

103 

 

 

 

 

 

 

 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

 كليا 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

ا  ئيجز

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

االجهزة  هل تم الترميز على وفق نظام ترميز 

 المختبرية الموحد 
̷       

هل يوجد سجل لمعايرة االجهزة والمعدات على وفق  

 برنامج زمني 
̷       

هل توجد قاعدة بيانات لألجهزة والمعدات على وفق  

 برنامج زمني 
 ̷      

هل تم خزن المواد وترميزها على وفق نظام  

NEPA 
̷       

وفق المتطلبات  هل تم حفظ المحاليل القياسية على 

 المحددة في برنامج تشغيل االجهزة ومعايرتها 
 ̷      

       ̷ هل تم تامين المحافظة على االجهزة  

هل تم ترميز المحاليل القياسية مع ذكر التواريخ  

 والصالحيات  
̷       

   تحليل نتائج تدقيق المحور الرابع

 مد  المطابقة  الفقرات 
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 المالحظات  

 

 

 

 

    swatحليل 

 

 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

 كليا 

مطبق  

ا  ئيجز

وموثق  

ا ئيجز  

مطبق  

ا  ئيجز

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 

 0 0 0 0 0 2 5 التكرارات 

 0 0 0 0 0 10 30 النتيجة 

 الوسق الحسابي 
40/7=5.71 

5.71/6=0.95 

 %9.5=%10×0.95 النسبة المئوية لمد  المطابقة 

  نظام االختبار:  الخامسالمحور  تدقيق 
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 الفقرات 

 مد  المطابقة 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

      ̷  هل تم توثيق طرق االختبار والطرق البديلة  

  \هل توجد تعليمات الجراء التجارب المختبرية 

 الظروف البيئية 
̷       

هل يوجد سجل لتدريب العاملين وسجل مؤهالت  

 العاملين 
̷       

سجل النماذج واسلوب   \النمذجة  هل توجد اجراءات 

 الترميز وصوال الى ادق التفاصيل 
    ̷   

هل يوجد برنامج  الدامة ونظافة االجهزة والمعدات  

 المختبرية  
̷       

   ̷     هل يوجد سجل الختبار دقة النتائج 

هل يوجد دليل لطرق الفحص واالختبار والطرق  

 البديلة 
̷       

للمراجعة العلمية لطرق الفحص  هل يوجد سجل 

المتضمن تحديد انسب الطرق في تقرير   \ واالختبار 

 المراجعة 

̷       

هل المحاليل ضمن الصالحية المحددة بطرق الفحص  

 واالختبار وموثقة بحسب تخصص القسم
̷       

  الخامسالمحورتحليل نتائج تدقيق 

 مد  المطابقة  الفقرات 
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 المالحظات : جميع مختبرات القسم هي تعليميه وليست انتاجيه باستثناء مختبرات المركز البيئي 

 

 

 

 

 

 

   swatتحليل 

 

 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 

 0 0 2 0 0 1 6 التكرارات 

 0 0 4 0 0 5 36 النتيجة 

 الوسق الحسابي 
45/9=5 

5/6=0.83 

المئوية لمد  المطابقة النسبة   0.83×13%=10.79% 

   الفحص واالختبار والمصادر :   سادسالمحور التدقيق 

 مد  المطابقة  الفقرات 
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مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

هل يوجد دليل الجراءات الفحص واالختبار القياسية  

 او المعايرة  
  ̷     

استمارات   \ التصحيحية  هل يوجد سجل لألجراءات 

 ضبق االجراء غير المطابق استمارة تقييم للفحص 
̷       

      ̷  هل يوجد سجل لألجراءات الوقائية للفحص 

,   هل توجد اجراءات وطرق لألختبار ) النمذجة 

التداول , النقل , الخزن , االتالف ( وحسب تخصص  

 المختبر  

̷       

كفاءة االداء للحد   \هل يوجد سجل لتدريب العاملين  

 من المخاطر على الطلبة 
̷       

هل توجد تسهيالت الجراء الفحص واالختبار في  

 مواقع اخر  
 ̷      

       ̷ هل يوجد سجل لبيئة العمل  

المحورتحليل نتائج تدقيق     السادس 
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 المالحظات  

 

 

 

   swatتحليل 

 

 

 الفقرات 

 مد  المطابقة 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 

 0 0 0 0 1 2 4 التكرارات 

 0 0 0 0 4 10 24 النتيجة 

 الوسق الحسابي 
38/7=5.42 

5.42/6=0.9 

 %9=%10×0.9 النسبة المئوية لمد  المطابقة 

   طرق العمل القياسية: السابعالمحور  تدقيق 
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 الفقرات 

 مد  المطابقة 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

سجل المراجعة القياسية  \ سجل طرق العمل   ̷       

هل يوجد سجل لشروط البيئة والسالمة ) عند اجراء  

 التجربة ( 
̷       

تعليمات   \ هل يوجد دليل لطرق الفحص واالختبار 

الفحص واالختبار سهلة وشفافة ومفهومة لد   

 الطلبة  

 ̷      

هل الممارسات المختبرية ضمن البرنامج الدراسي  

 للطلبة 
̷       

هل تم االعتماد على المعايير او المواد المرجعية في  

 معايرة االجهزة 
̷       

سجل   \ هل يوجد سجل لألجراءات التصحيحية 

 االجراءات الوقائية عند اجراء الطلبة للتجربة 
 ̷      

   السابع  المحورتحليل نتائج تدقيق 

 مد  المطابقة  الفقرات 
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 المالحظات  

 

 

 

 

   swatتحليل 

 

 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 

 0 0 0 0 0 2 4 التكرارات 

 0 0 0 0 0 10 24 النتيجة 

 الوسق الحسابي 
34/6=5.66 

5.66/6=0.94 

 %7.55=%8×0.94 النسبة المئوية لمد  المطابقة 

   تقييم االداء : الثامنالمحور  تدقيق 
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 الفقرات 

 مد  المطابقة 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

       ̷ هل توجد خطة لتقييم اداء العاملين في المختبر  

       ̷ هل توجد استمارة تقييم االداء ) تقييم الطلبة ( 

       ̷ هل تم توثيق استمارة تقييم االداء

هل تم تحديد النقاط السلبية والمشكالت في تقييم  

 اداء العاملين لغرض التحسين 
 ̷      

تقييم اداء النشاط المختبري  هل توجد استمارة 

 ومثلها للعاملين لتطوير نظام االداء 
 ̷      

الثامنالمحور تحليل نتائج تدقيق   

 الفقرات 

 مد  المطابقة 

مطبق  

كليا  

وموثق  

مطبق  

كليا  

وموثق  

مطبق  

كليا  

وغير  

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

مطبق  

جزئيا  

وغير  

غير  

مطبق  

وغير  
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 المالحظات  

 

 

 

 

 

 

 

   swatتحليل 

 

 موثق  موثق  جزئيا  كليا  موثق  جزئيا  كليا 

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 

 0 0 0 0 0 2 3 التكرارات 

 0 0 0 0 0 10 18 النتيجة 

 الوسق الحسابي 
28/5=5.6 

5.6/6=0.93 

 %6.53=%7×0.93 النسبة المئوية لمد  المطابقة 
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  تقرير النتائج:   التاسع  المحورتدقيق 

 الفقرات 

 مد  المطابقة 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

هل تم عرض النتائج بصورة صحيحة من خالل  

 نموذج تقرير 
̷       

هل يتضمن التقرير النهائي : اسم المختبر وعنوانه  

, عنوان التقرير , تاريخ التقرير , الفاحص , طريقة  

الفحص واالختبار , المصادر , االجهزة المستخدمة ,  

الظروف البيئية , معلومات عن النماذج ,  

 االستنتاجات 

̷       

هل تم تحليل النتائج وفي حالة عدم المطابقة يتم  

 اتخاذ االجراء التصحيحي المناسب 
 ̷      

        هل تم توثيق االنحرافات في النتائج والمعالجات 

تحديد مطابقة النتائج مع المواصفات او الممارسات  

 السابقة 
̷       

  ̷      هل يوجد توثيق الكتروني للنتائج 

      ̷  مصادقة نتائج التقرير 

       ̷ موقع خزن التقرير ) االرشفة ( 
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 المالحظات  

 

 

 

 

 

   swatتحليل 

 

 

   التاسع المحورتحليل نتائج تدقيق 

 الفقرات 

 مد  المطابقة 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 

 0 1 0 0 0 2 4 التكرارات 

 0 1 0 0 0 10 24 النتيجة 

 الوسق الحسابي 
35/8=4.38 

4.38/6=0.73 

 %10.2=%14×0.73 النسبة المئوية لمد  المطابقة 
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   ارشفة وخزن التقارير:  العاشر المحور  تدقيق 

 الفقرات 

المطابقة مد    

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

هل تم ضبق الوثائق القانونية والفنية والمرجعية  

 واالدلة واالستمارات والبرامج والتقارير بانواعه 
 ̷      

      ̷  هل تم ضبق السجالت 

      ̷  هل توجد مراجعة دورية للوثائق 

      ̷  هل توجد اختام خاصة بوثائق المختبر  

   العاشرالمحورتحليل نتائج تدقيق 

 مد  المطابقة  الفقرات 
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 المالحظات  

 

 

 

 

 

 

 

 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

كليا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

كليا  

وغير  

 موثق 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 كليا 

مطبق  

جزئيا  

وموثق  

 جزئيا 

مطبق  

جزئيا  

وغير  

 موثق 

غير  

مطبق  

وغير  

 موثق 

 0 1 2 3 4 5 6 االوزان 

 0 0 0 0 0 4 0 التكرارات 

 0 0 0 0 0 20 0 النتيجة 

الحسابي الوسق   
20/4=5 

5/6=0.83 

 %5=%6×0.83 النسبة المئوية لمد  المطابقة 
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المجموع النهائي  لدرجة التقييم الذاتي  لقسم علوم الحياة - كلية العلوم - جامعة بغداد حسب  تحليل  

 سوات للمحاور العشرة. 

الوزن  

 المحقق

وزن 

 المحور

 ت المحور

المنظمة والعاملون   %11 %  9.625  1 

برنامج ضمان الجودة    %8 7.11%  2 

المرافق   %13 % 11.31  3 

االجهزة والمواد   %10 % 9.5  4 

نظام االختبار   %13 % 10.79  5 

%9 الفحص واالختبار والمصادر   %10   6 

%7.55 طرق العمل القياسية   %8   7 

%6.53 تقييم االداء    %7   8 

%10.2 تقرير النتائج  %14   9 

%5 ارشفة وخزن التقارير   %6   10 

86.615 % 100 %  المجموع الكلي  

 

 

 

 

 

 

 

   swatتحليل 
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 الية تطبيق تحليل سوات في برنامج التقييم الذاتي:

 SWOT :التحليل الرباعي  

 (وهو اختصار يُستخدم في وصف عناصر القوةهو أداة التحليل االستراتيجي في عدة مجاالت 

(Strengths  ,(الضعف  عناصر) , (Weaknesses الفرص المحتملة) 

(Opportunitiesوالتهديدات المحتملة. (Threats 

يقّدم تحليل "نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات" طريقة بسيطة للتواصل حول المبادرة أو  

 .طريق دراسات أو مسوحممتازة لتنظيم المعلومات التي تم جمعها عن  البرنامج, وطريقة

 :-ويتكون هذا التحليل من جزئين

تحليل الوضع الداخلي )نقاط القوة ونقاط الضعف( والذي يجب ان يقتصر على على ما هو   اوال:

 .قوة وضعف ويبتعد التحليل عن التوقعات واالحتماالت موجود فعال من نقاط

تحليل البيئة الخارجية )الفرص والتهديدات( والذي ياخذ بعين االعتبار الوضع الفعلي للتهديدات   ثانيا:

 .غير المستغلة الموجودة والفرص

 -:يستخدم تحليل سوات من اجل 

 .للمشكالت لاستكشاف احتماالت بوجود جهود جديدة أو حلو   •

للمبادرات: تتّضح االتّجاهات والخيارات عند تحديد فرص في  اتّخاذ قرارات حول السبيل األفضل  • 

 .التهديدات التي تواجه النجاح النجاح في سياق 

تحديد مواقع التغيير الممكن: إذا كنتم على مفصل أو على مفترق طريق, يمكن لجرد نقاط القوة    •

 .يبيّن األولويات باإلضافة إلى االحتماالت ونقاط الضعف أن

 م الذاتي :محاور التقيي

 المحور االول المنظمه والعاملون:

 

 :أ(عناصر المحور االول المنظمة والعاملون

المسؤوليات, التعهد, الدراسات, الباحث, العاملين, قيادة المختبر, رضا الزبون  ، يشمل المحور االدارة 

 . العاملين في تحمل المسؤولية وبناء قدرات

 :ب( المعيار

والواجبات والمسؤوليات والصالحيات) الوصف الوظيفي( وبكل دقة على مستوى  تحديد المهام  •  

 المختبروتكون معلنة وموثقة  العاملين في
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يحقق دور جميع العاملين ومسؤولياتهم تجاه جودة النتائج ورضا   وضع سياسة جودة المختبربما  •

 وتكون معلنه في مداخل المختبرات  الزبون

ادارة المختبر تعلن عن تعهدها أمام الجهات االدارية العُليا والمستفيدة من المؤسسة التعليمية في    •

 جودة التدريب للطلبة وعلى ان يوثق التعهد ويُعلن تحقيق ضمان

ضمن التعهد قدرة ادارة المختبر بتأمين كل متطلبات ممارسة المختبر الجيد في فاعلية المختبر و  يت • 

 GLP العلمية على وفق متطلبات معايير تفعيل اجراءاته 

 تطبيق الممارسات العلمية المثلى والمختارة من قبل ادارة المختبر على وفق دراسة دقيقة  •

دارة المختبر في ضبط الجودة من خالل االختبارات المختبرية  تحديد مجموعة المبادئ من قبل ا  •

 والتسجيل واألرشفة  والتنفيذ والمراقبة

ادارة المختبر تضع الرؤية والرسالة واألهداف للمختبرات ذات االهداف المشتركة على وفق    •

 االختصاص 

 المختبر للمنظومة التعليمية تحديد الهيكلية االدارية وممثل ادارة جودة المختبرات وموقع   •
 

 :( المحور االول وفق تحليل سواتج 

القوة لمختبرات  : نقاط  القوة  نقاط  الحياةقسم  تتحدد  العلوم//  علوم  المحور  كلية  ضمن  بغداد  جامعة 

الكلية عمادة  من  دعم  بوجود  في    االول  الجودة  سياسة  اعالن  خالل  من  الجودة  سياسة  لتطبيق 

وتعهد   بتطبيقها المختبرات  العلمية  الفروع  في  العليا  متابعة    االدارات  الى  باالضافة  المختبرات  في 

االداء في الكلية    عملية التطبيق من خالل وحدة اعتماد المختبرات التابعة لشعبة ضمان الجودة وتقويم

ووجود  المختبرات  في  والفنين  المختبرات  لمسؤولي  والمسوؤليات  صالحيات  تحديد  الى    باالضافة 

   .ظيمي واضح يحدد التبعية القانونية للمختبراتتن

  .ضعف فهم كوادر المختبرات لمضامين سياسة الجودة للقسم والمختبرات  :نقاط الضعف

قيام : الفرص هي  االول  المحور  ومؤشرات  معايير  لتطبيق  منها  االستفادة  يمكن  التي  الفرص  اهم 

والجامعة العمل    الوزارة  ورش  من  الوطنية  بالعديد  والمعايير  الجودة  بسياسة  الخاصة  والدورات 

 .لممارسة المختبر التعليمي الجيد

احيانا تجري عملية استبدال الكادر جزئيا او كليا مما ينعكس على سيرالعملية التدريسية   :التهديدات

 وفق المعايير الوطنية للمختبر التعليمي الجيد.   المختبر ككل وعلى االيفاء بمتطلبات

 : الجراءات المقترحةاد( 

إقامة دورات تدريبية مكثفة للعاملين في المختبرات لزيادة الوعي بأهمية نظام ادارة الجودة  1- 

 . وتطبيقه ومراقبته

 .متابعة االدارة العليا للعاملين لتنفيذ المسؤوليات 2-

 . العلياوجود مراجعة سنوية لرؤية ورسالة واهداف المختبرات من قبل االدارة 3- 

 .التحديث المستمر للتوصيف الوظيفي الخاص بالعاملين في المختبرات 4-

زيادة وعي الكادر العامل بمحتويات دليل الممارسة المختبرية الجيد من خالل ورش العمل   5-

 .والدورات

 . توجيه ادارة المختبرات بمراجعة والتوثيق الدقيق لجميع اجراءات العمل 6-
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 رنامج نظام الجودة: المحور الثاني ب

 :أ(عناصر المحور الثاني برنامج ضمان الجودة 

 يشمل المحوراالفراد المسؤولون عن ضمان الجودة, التدريب, الدقة , التقييم الذاتي, التدقيق

 :ب( المعيار

 .تعمل ادارة المختبر على وضع خطة فعلية للتقييم الذاتي وتحليل نتائج المؤثرات  •

 .سنوية للتدقيق الداخلي للبرنامج الشامل في اجراءات وممارسات المختبرتوضع خطة نصف  • 

تدريب العاملين بكل دقة على تطبيق متطلبات ضبط وضمان الجودة في المختبر وعلى الممارسات    •

 .المختبرية كافة

ووضع   تلعب ادارة المختبر الدور الفاعل في رصد النتائج التحليلية غير الصحيحة أو غير الدقيقة • 

 .لها فضال عن التزامها بتطوير وتطبيق نظام االدارة وتحقيق التحسين  اجراءات تصحيحية

تعمل ادارة المختبر على ان يكون برنامج العمل اليومي منهجيا ومنظما لتحقيق الكفاءة الفنية في   • 

والمسؤوليات في  والمهام والوظائف المناطة للعاملين وان يُشار الى توزيع االدوار  اداء الممارسات

 .دليل الجودة

تفعيل اجراء المراجعة المعملية ضمن مدة زمنية نصف سنوية للوقوف على االنحرافات في االداء    •

والحلول لمعالجتها وتطوير وتحسين االداء لكي تضمن ادارة المختبر سالمة   ووضع االجراءات

 بموجب تقرير المراجعة النظام عند التخطيط وتنفيذ التغيرات

 :( المحور الثاني وفق تحليل سواتج 

القوة لمختبرات  : نقاط  القوة  نقاط  الحياةقسم  تتحدد  العلوم//  علوم  المحور  كلية  ضمن  بغداد  جامعة 

في للجودة  دليل  بوجود  اعتماد   الثاني  قبل وحدة  من  عليه ومراجعته  االشراف  يتم  المختبرات  جميع 

الى قيام شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء في الكلية بالعديد من ورش    ضافةالالمختبرات في الكلية با

 ضمن خطتها التشغيلية لغرض تدريب العاملين على متطلبات الجودة  العمل

ان غياب الوعي الالزم باهمية ودور المراجعة الدورية والتدقيق الداخلي في المنظومة    :نقاط الضعف

فة الكافية بكيفية واسس وضع وكتابة تقرير المراجعة بالتزامن مع  المعر التعليمية / المختبر كذلك عدم

الذاتي وعدم قيام ادارة المختبر على وضع خطة فعلية   غياب االلمام الكافي باسس كتابة ووضع التقييم 

سنوية للتدقيق الداخلي للبرنامج    للتقييم الذاتي وتحليل نتائج المؤثرات . وكذلك غياب الخطة النصف

في المدققين  الشامل  من  الكافي  العدد  توفر  وعدم  الجيد  المختبر  وممارسات  مما    اجراءات  الداخلين 

التدقيقية وفعالياته  المختبر  نشاط  بتغطية  شعبة    .يسمح  قبل  من  كافية  تغطية  الثاني  المحور  يحتاج 

جالت  ضمان الجودة الجراء المزيد من الورش والندوات المتعلقة بكيفية تطبيق الطرائق االجرائية وس

 المختبر الن اغلب كوادر المختبرات تجهل الطريقة الصحيحة النجاز هذا االمر. 

الفرص التي من الممكن االستفادة منها لتطبيق المعايير الرصينة في المختبرات هي قيام    هما: الفرص

الجودة  ضمان  تاهيل    قسم  لغرض  ودورات  عمل  ورش  اقامة  بغداد  جامعة  في  الجامعي  واالداء 

اعتماد ووحدات  الجودة  ضمان  شعب  المختبرات    مسؤولي  في  الجودة  معايير  لتطبيق  المختبرات 

الدائم   واالعتمادوسعيها  الجودة  تطبيق  اجراءت  باهم  ملم  كادر   .العداد 
 

ضعف الكوادر الكفوءة والمتمرسة للقيام بلمهام الالزمة للمراجعة الدورية والتقييم الذاتي    :التهديدات

من الكافي  العدد  توفر  التدقيقية    وعدم  وفعالياته  المختبر  نشاط  بتغطية  يسمح  مما  الداخلين  المدققين 

 شامل لالجراءات والممارسات المختبرية  عة للتدقيق الداخلي مع برنامجبغياب خطة موضو
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 : اإلجراءات المقترحةد( 

 . تكثيف عمليات التدقيق الداخلي 1.

 متابعة اإلدارة إلهدافها مع التأكيد على الجودة والتحسين 2.

الدورات التدريبية  تضمين الخطة التشغيلية لشعبة ضمان الجودة وتقويم االداء لعدد اكبر من 3. 

 .بتطبيق معايير الجودة واالعتماد في المختبرات وورش العمل المتعلقة

العاملين في المختبرات الى دورات عالمية في مجال الجودة   توفير الدعم المادي الكافي الرسال 4.

 .التعليمية واالعتماد للمختبرات
 

 :المحورالثالث المرافق

 :أ(عناصر المحور الثالث المرافق

يشمل المحور اجراءات السالمة و البيئة, البنى التحتية, معدات الحماية الشخصية, متطلبات  

 الجماعية, معايير البنى التحتية للمختبر  منظومات الحماية

 :ب( المعيار

 .تأمين مستلزمات الحماية الفردية للطلبة في المختبر و تدريبهم على استخدامها • 

تأمين منظمات الحماية الجماعية من تهوية جيدة, و اضاءة, تأريض ارضي, و منظومة اطفاء و    •

 .المختبر و ضمن برامجه و درجة الخطورةمتحسسات انذار واطفاء ذاتي و حسب تخصص 

وضع العالمات االرشادية و التحذيرية الخاصة بالسالمة المختبرية في داخل المختبر وخارجه   • 

 المخاطر وحسب تخصص المختبر  لرفع الوعي تجاه

  تأمين صندوق اسعافات أولية و ارشادات في الحاالت الطارئة عند التعامل مع مخاطر كيمياوية او  •

 . بيولوجية أو ميكانيكية أو كهربائية فيزيائية أو

تامين المساحات الكافية في تصميم المختبرات من حيث عدد الطلبة و التجارب و هل المختبر    •

 .المعايير الوطنية المعلنة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصمم على وفق

استخدام المطافئ و بحسب خصائصها و مجال  تدريب العاملين في المختبر و المشرفين على  • 

 .استخدامها

تكون الحاويات من النوع المغلق و هنالك برنامج إلزالة محتوياتها بعد كل ممارسة مختبرية فعلية    •

 . يوميا

التأكد من تطبيق برنامج صيانة منظومات التهوية و االضاءة بنا ء على درجة مخاطر المختبر أو   • 

 للصيانة الوقائية و العالجية  زمنيوضع برنامج  

 يتضمن المختبر غرفة تسلم النماذج او حفظها وحسب تخصصه  • 

 :( المحور الثالث وفق تحليل سواتج 

القوة لمختبرات  : نقاط  القوة  نقاط  الحياةقسم  تتحدد  العلوم//  علوم  المحور  كلية  ضمن  بغداد  جامعة 

جميع تامين  حيث  من  الى    الثالث  باالضافة  المختبرات  جميع  في  للطلبة  الفردية  الحماية  مستلزمات 

من حيث توفر عالمات ارشادية وتحذيرية توفير    تطبيق شروط السالمة المهنية في جميع المختبرات 

الحاالت  لعالج  االولية  لالسعافات  صندوق  ووجود  التي    مطافىءالحريق  القوة  نقاط  ومن  الطارئة 

 للمختبرات  ووجود شعبة للصيانة في الكلية مسؤولة عن عمل صيانة دورية تندرج ضمن هذا المحور 
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الضعف لمختبرات  : نقاط  الضعف  نقاط  الحياة قسم  اما  العلوم//  علوم  ضمن  كلية  بغداد  جامعة 

وجود  فتتضمن    لث المحورالثا المختبرات    منظومات عدم  بنايات  في  الذاتي  واالطفاء  المبكر  االنذار 

الدورات   للعاملينوقله  المختبرات   التدريبية  المدني  في  الدفاع  اجراءات  تدريب  ,كذلك  على  كل  عدم 

 العاملين في المختبرات على كيفية استخدام المطافئ في حالة حدوث اي طارئ 

 : الفرص

تدريب العاملين والدوائر ذات العالقة من اجل عمل دورات متخصصة في مجال   . مفاتحة الوزارت1

 ة. طارئالحريق ومواجهة كافة الحاالت الفي المختبرات على كيفية استخدام مطافئ 

توفير تخصيصات مالية كافية من اجل تأمين كافة مستلزمات الحماية الفردية للطلبة وكذلك تأمين  2.

منظومات الحماية الجماعية في المختبرات المتمثلة بمنظومات االنذار المبكر واالطفاء الذاتي  

 للحرائق  

 . برنامج زمني لصيانة منظومات التهوية واالضاءةتوفير  .3

الصيانة بالعمادة   ة نصف سنوية لكافة أنواع مطافئ الحريق من قبل لجنة عمل صيانة دوري. 4

 . مع شركة مختصة وبالتعاون

المحور  : التهديدات  مؤشرات  تطبيق  في  عائقا  تكون  ان  الممكن  من  التي  والتهديدات  التحديات  اهم 

 . منظومات الحماية الجماعية تخصيصات مالية كافية العادة تاهيل االثالث هي عدم وجود

 : االجراءات المقترحةد( 

   للحرائق توفير منظومات انذار مبكر ومنظومة إطفاء ذاتي  1- 

وتوسيعها   واستخدام المطافئ زيادة عدد الدورات التدريبية وورش العمل في مجال الدفاع المدني2- 

 .لتشمل الطلبة والتدريسيين

توفير العدد الكافي من موظفين الصيانة في شعبة الصيانة لغرض الحفاظ على مستويات الصيانة  3- 

 المختبرات  الدورية في

  لكافة المختبرات انة الوقائيةي للص القسموضع خطة زمنية محددة من قبل إدارة  -4

 

 :والموادالمحور الرابع االجهزة 

 :أ(عناصر المحور الرابع االجهزة والمواد

 

 االجهزة, المحاليل القياسية, المواد المختبرية, معايرة, ترميز, نظام خزنوتشمل 

 :ب( المعيار

ترميز االجهزة و المعدات و تدوين البيانات المطلوبة كافة في هذا الشأن عليها) الجهة المصنعة,  • 

 ( الشركة  سنة الصنع, اسم

 .وضع برنامج زمني لمعايرة األجهزة والمعدات المختبرية •

تخضع البيانات الخاصة باألجهزة و المعدات لبرنامج مركزي لبناء قاعدة بيانات على مستوى  • 

 .المختبرات
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تخزن المواد المختبرية الكيمياوية و البيولوجية على وفق نظام خزن المواد عالميا و يتم ترميز   •

 االمريكي للحماية من الحرائق و الحوادث  (NEPA) الكيمياوية والبيولوجية على وفق نظامالمواد 

تحفظ المحاليل القياسية في ظروف خزنيه قياسية على وفق المتطلبات المحددة في برنامج تشغيل  • 

 .وضمن درجات الحرارة المحددة لها  األجهزة و معايرتها

اء الممارسات العلمية و باألسلوب المحدد بنا ء على طرائق  تامين المحافظة على األجهزة بعد اجر• 

 تشغيلها و حفظها 

 .ميز المحاليل القياسية و مراعاة ما يحدد فيها من تواريخ الصالحياتتر• 

 :( المحور الرابع وفق تحليل سواتج 

  : نقاط القوة

جامعة بغداد ضمن المحورالرابع من حيث  /العلومكلية /علوم الحياةقسم تتحدد نقاط القوة لمختبرات  1.

الجهزة  لكافة اقامت المختبرات بعمل ترميز  , حيثلترميز االجهزة المختبرية  وجود نظام موحد

الموحد الصادر من وزارة التعليم   والمعدات المختبرية ضمن برنامج نظام ترميز االجهزة المختبرية

  : تبرات تم الترميز باالستناد الى المعلومات التاليةالمخ العالي والبحث العلمي وحسب توجيهات ادارة

الرقم التسلسلي للجهاز ,سنة الصنع , الشركة المصنعة , مجال االستخدام والعمر االفتراضي  )

 (  وغيرها

يتم   تخضع االجهزة والمعدات المختبرية التي تحتاج الى معايرة دورية الى برنامج زمني للمعايرة  2.

    بي المختبرات ولجنة الصيانة بالقسم تنفيذه من خالل منتس 

بيانات خاصة باالجهزة المختبرية والمواد والمعدات والمستلزمات  قاعدة في كل مختبر توجد 3. 

 , ويتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بكل مختبر بشكل دوري    (مختبري وعلى هيئة سجل )جرد

بتامين المحافظة على االجهزة من حيث النظافة   يقوم فنيوا كل مختبر بالتعاون مع المسؤول الفني 4.

  المحدد وفق طرائق تشغيلها واالستعدادية والمعاييرة بعد اجراء الممارسات العلمية و باالسلوب 

 وحفظها . 

 : نقاط الضعف

وذلك لعدم   علوم الحياة قسم مختبرات بعض بعض مؤشرات هذا المحور على   احياناقد التنطبق. 1

التتطلب   بعض المختبراتوذلك بسبب كون الدراسة في  المختبراتبعض   وجود محاليل قياسية في 

 هذا النوع من المحاليل 

االفتقار الى التخصيصات المالية لغرض معايرة بعض االجهزة المختبرية وحسب البرنامج   .2

  الزمني لها

 . الجهزة المختبريةتأمين المحافظة على ااالفتقار الى التخصيصات المالية لغرض   .3

 : الفرص

لمختبرات لغرض المعايرة والصيانة وإدامة االجهزة خدمة لصالح الطلبة  اتوفير ميزانية خاصة ب. 1

 . والباحثين

 .  توفير ظروف قياسية جيدة لتخزين االجهزة والمواد. 2

 والصيانة كافة بارشادات التشغيلالمختبرية تامين تزويد االجهزة . 3
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التحديات والتهديدات التي من الممكن ان تكون عائقا في تطبيق مؤشرات المحور   اهم: التهديدات 

س والسيطرة النوعية لمعاييرة االجهزة  يتعاون واضحة بين الوزارة وجهازالتقي   الرابع عدم وجود الية

عطل  . كذلك تخصيصات مالية الغراض معايرة االجهزة والمعدات المختبرية وكذلك عدم وجود

  ض االجهزة المختبرية بسبب عدم تأمين المحافظة على األجهزة بعد إجراء الفحوصاتوعدم دقة بع

 المختبرية مما يؤدي الى تعطيل تقدم سير العمل 

 : اإلجراءات المقترحةد( 

ادخال بعض من المهندسين والفنيين الذين لديهم خبرة بدورات تقنية لتعلم معايرة بعض االجهزة  . 1

 اجهزتهم وعدم تكليف االدارة العليا المزيد من المبالغ  لغرض ادامة

 . السعي اليجاد الية تعاون مع جهاز التقييس والسيطرة النوعية لغرض ايجاد الية لمعايرة االجهزة. 2

 .التعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا لغرض اصالح واعادة تاهيل االجهزة العاطلة. 3

 

  :المحورالخامس نظام االختبار 

 :أ(عناصر المحور الخامس نظام االختبار

فحوصات كيمياوية, فحوصات فيزياوية, فحوصات بايولوجية, تجارب مختبرات انشائية,  وتشمل 

 فحوصات هندسية 

 :ب( المعيار

 .تقييم طرائق العمل في الفحص و االختبار و بنودها  •

 .تحديد متطلبات ظروف اجراء التجارب المختبرية بدقة  •

تدريب العاملين على الممارسات المختبرية بدقة ويتم اختبار كفاءة أداء الفهم و توثيق النتائج    •

 باألداء

مراعاة االجراءات الدقيقة في النمذجة و اسلوب الترميز و طرق اخذ العينة وصوال الى ادق    •

 .الفحوصات

ليل و نوعها و مجال استخدامها  التأكد من نظافة االجهزة و المعدات و الزجاجيات و تراكيز المحا • 

 .بدقة

تسجيل النتائج بطريقة تكشف الميول واالنحرفات ويجب ان يكون تقييم النتائج مخططا له ويتم   • 

 ,مراجعته

 .ويتضمن االستخدام الدوري للمواد المعيارية المصادق عليها

 تأمين طرق االختبار بشكل كامل و طرق االختبارات البديلة  •

 .سب طرق االختبار لضمان دقة النتائج في تقرير المراجعة على وفق المراجع العلميةتحديد ان • 

التأكد من صالحية المحاليل القياسية و المحاليل المحضرة ضمن تراكيز محددة إلجراء التجارب و   • 

 كذلك
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 :( المحور الخامس وفق تحليل سواتج 

 : نقاط القوة

جامعة بغداد ضمن المحورالخامس من  /العلومكلية /علوم الحياةقسم تتحدد نقاط القوة لمختبرات . 1

 القسم. علمي الجراء التجارب يحتوي على تعليمات واضحة في اغلبية مختبرات  خالل وجود دليل 

 وجود مواصفات قياسية معتمدة لتقييم طرائق العمل في الفحص واإلختبار . 2

المتطلبات والظروف الخاصة بإجراء التجارب المختبرية ضمن تعليمات اجراء  يتم تحديد كافة . 3

 المختبرية  التجارب

القيام بدورات تخصصية ضمن اختصاص المختبر لتدريب العاملين على الممارسات المختبرية  . 4

 الدقيقة

 يتم التاكد من نظافة االجهزة والمعدات و الزجاجيات بعد إجراء كل ممارسة مختبرية . 5

 : نقاط الضعف

جامعة بغداد ضمن المحور الخامس هي  /العلومكلية /علوم الحياةقسم اما نقاط الضعف لمختبرات . 1

 وجود سجل لتدريب العاملين على الممارسات المختبرية . عدم 

وذلك لعدم وجود  قسم الفلك والفضاء قد التنطبق بعض مؤشرات هذا المحور على مختبرات . 2

 التتطلب هذا النوع من المحاليل  قسموذلك بسبب كون الدراسة في ال  المختبراتمحاليل في  

  :الفرص

الجراء التجارب   رى استعمال طرق حديثة في االختبار من خالل التعاون مع المؤسسات االخ. 1

 الحديثة  بواسطة اجهزتها

خدمة لصالح  المختبرية االجهزة تنظيف وادامة لمختبرات لغرض  اخاصة ب وبرنامج توفير ميزانية . 2

 . الطلبة والباحثين

 .تكثيف البرامج التدريبية3. 

  : التهديدات 

 .تكليف الكوادر المختبرية بمهام أخرى خارج نطاق عملهم المختبري. 1

 .التيار الكهربائي أثناء إجراء الممارسات المختبرية إنقطاع2. 

 التجارب المختبرية  عدم اإللتزام بالتعليمات الدقيقة إلجراء, 3

 عطل الجهاز أثناء أداء العمل بسبب ضعف الصيانة الدورية 4.

 : اإلجراءات المقترحةد( 

 .حث المختبرات على توثيق الطرق البدلية الجراء االختبارات1. 

توجيه المختبرات العداد سجل لتوثيق طرق اختبار دقة النتائج وتوثيق النتائج واالستفادة منها  2. 

 التصحيحة  الجراء الطرق
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اعداد سجل خاص يتم فيه تسجيل المشاهدات الدورية )بعد كل تجربة( تشمل نظافة االجهزة و  . 3

 معدات.  ال

االجهزة والمعدات للفنيين والعاملين في   اقامة ورش عمل او محاضرات بسيطة عن كيفية تشغيل. 4

 المختبر 

 

 :المحورالسادس الفحص واالختبار والمصادر

 :أ(عناصر المحور السادس الفحص واالختبار والمصادر 

االختيار، المخاطر العامة، ضوابط و  النمذجة، الظروف البيئية القياسية للعينة، المعايرة، وتشمل 

 تعليمات الفحص والمعايرة، االجراءات 

 :ب( المعيار

يمتلك المختبر سياسة واضحة و إجراءات لعلمية الفحص أو المعايرة و تكون محددة بالمسؤوليات   • 

 . في إدارة العمل و ان يكون خاضعا لتقييم ذلك األجراء و الصالحيات

في حالة األجراء غير المطابق يتم تطبيق ضبط األجراء التصحيحي و إعادة العمل بالتجربة من  • 

 .التقييم على األجراء و تحديد المصادر المحتملة في أسباب عدم المطابقة جديد و تنفيذ

جراء الوقائي بعد كل أجراء تصحيحي لمنع حدوث المصادر  تعمل إدارة المختبر على تنفيذ األ • 

المطابقة مستقبال وان يكون األجراء الوقائي متاحا للعاملين في المختبر لرفع مستوى   المحتملة لعدم

 .أداء الطلبة

يستخدم المختبر طرقا و إجراءات لكل الفحوصات / المعايرات ضمن مجال عمل )النمذجة ,    •

 ( الخزن , اإلتالف , التداول , النقل

تامين إجراءات علمية و بشكل خاص التدريب للمنتسبين و المشرفين في المختبر و االرتقاء بكفاءة   • 

 . المخاطر المتعددة على الطلبة أدائهم للحد من

تتضمن تسهيالت المختبر الجيد) األداء الصحيح للفحوصات و المعايرات وبضمنها عملية النمذجة    •

 .و المعايرة( في مواقع أخرى من المؤسسات التعليمية  و االختبارات

إدارة المختبر تراقب و تسيطر على الظروف البيئية مثل التعقيم و الغبار و الغازات و اإلشعاع و   •

الرطوبة والحرارة و الضوضاء و االهتزازات خالل أجراء الممارسات المختبرية من قبل الطلبة في  

 لجيد جزء مهم من معاييرالمختبر ا

 :( المحور السادس وفق تحليل سواتج 
 

  :نقاط القوة

العمل  .  1 ادارة  في  والصالحيات  بالمسؤوليات  محددة  وتكون  للمختبرات  واضحة  سياسة  وجود 

 الفحص  وإجراءات علمية

تطبيق االجراءات التصحيحية في بعض المختبرات في حالة االجراء الغير مطابق للفحص ويتم  .  2

بالفحص خاصة    العمل  استمارات  وفق  مصادرها  وتحديد  المطابقة  عدم  اسباب  بيان  مع  جديد  من 

 مسبقا وفق استمارات معايير المختبر الجيد  باالجراءات التصحيحة المعدة
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لمنع حدوث او تكرار  تطبيق االجراءات الوقائي.  3 ة بعد كل اجراء تصحيحي في بعض المختبرات 

 لعدم المطابقة مستقبال ومتاحة للجميع في المختبر  المصادر المحتملة

 يتوفر في كل مختبر مستلزمات السالمة واألمان والحماية الجماعية والفردية . 4

البيئية خالل  .  5 الظروف  السيطرة على  المختبر  إدارة  قبل  تراقب  المختبرية من  الممارسات  إجراء 

 الطلبة

 توجد تعليمات للفحص والمعايرة . 6

لكل مختبر في القسم سياسته الواضحة و هي محددة بالمسوؤليات و الصالحيات في ادارة العمل و  . 7

ذلك االجراء كما يتم تامين اجراءات علمية و بشكل خاص التدريب للمنتسبين   ان يكون خاضع لتقييم

 اداءهم للحد من المخاطر المختلفة على الطلبة  رفين في المختبر و االرتقاء بكفاءة و المش

 : نقاط الضعف

  ضمن المحورالسادس هو عدم وجود استمارات   قسم علوم الحياةقسم  اما نقاط الضعف لمختبرات  .  1

 خاصة موثقة لتقييم طرائق االختبار والفحص واالجراءات غير المطابقة 

توثيق وتسجيل االجراء غير المطابق لضبط االجراء التصحيحي و اعادة العمل بالتجربة من   اليتم. 2

 على االجراء لذا اليتم تحديد المصادر المحتملة في اسباب عدم المطابقة  جديد و تنفيذ التقييم

ر  التعمل ادارة المختبر على تنفيذ االجراء الوقائي بعد كل اجراء تصحيحي لمنع حدوث المصاد. 3

مستقبال وان يكون االجراء الوقائي متاح للعاملين في المختبر لرفع مستوى   المحتملة لعدم المطابقة

 اداء الطلبه

اهم الفرص التي يمكن االستفادة منها لتطبيق معايير ومؤشرات المحور السادس هي وجود : الفرص

 المؤسسات االخرى لتسهيل اجراءات الفحص واالختبار  اليه تعاون مع 

  : هديدات الت

 عدم استقطاب خبراء فاحصين دولين وقلة الدورات التخصصية الدولية. 1

 ة االجهزة المختبرية المتنوعة. في مجال معاير  في المختبرات  عدم وجود دورات للعاملين. 2

بسبب  .  3 ومحاورة  الجيد  المختبر  ممارسات  ببرنامج  تامة  معرفة  المختبرية  الكوادر  معرفة  عدم 

 التعريفية بمتطلبات الجودة على مستوى الجهات التدريبية في البلد  الدوراتضعف 

األداء .  4 مستوى  لرفع  المناظرة  او  التوأمة  سواء  تعليمية  مؤسسات  او  لجهات  زيارات  توفر  عدم 

 للمخرجات 

 : اإلجراءات المقترحةد( 

الوصول  .  1 لضمان  مختبر  كل  في  البديلة  للتجارب  خاص  سجل  عمل  مخرجاتنا  ضرورة  لجودة 

وسجل اخر لتدريب العاملين ورفع مستوى الكفاءة وترصين المخرجات    التعليمية ونيل رضا الزبون

 التعليمية 

 . عمل ورش عمل تدريبية بالتعاون مع الجهات التي تقوم بالمعايرة. 2
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بتعريف3 الخاصة  الورش  تكثيف  ومحاورة    .  الجيد  المختبر  ممارسات  ببرنامج  المختبرية  الكوادر 

الدورات ضعف  البلد  بسبب  في  التدريبية  الجهات  مستوى  على  الجودة  بمتطلبات  حيث  التعريفية   ,

العاملين في مختبرات القسم من ضعف كبير في كيفية تنفيذ المحاور الخاصة بالمختبر   يعاني اغلب 

 خصوص فيما يتعلق بضبط السجالت والوثائق المختبرية(   التعليمي الجيد )نذكر على ال

 :المحورالسابع طرق العمل القياسية

 :أ(عناصر المحور السابع طرق العمل القياسية

 وتشمل طرق العمل القياسية, التطبيق, الشفافية, النتائج, محاليل المعايرة 

 :ب( المعيار

 .ومراجعتها دوريا على وفق متطلبات اعتماد المختبر الجيداختيار و فحص طرق العمل المختبرية  • 

تأمين و تحديد الظروف البيئية و السالمة من خالل تنفيذ الممارسات المختبرية من قبل إدارة    •

 .المختبر للطلبة

الممارسات المختبرية )طرق العمل ( شفافة وسهلة التطبيق و مفهومة للطلبة من حيث خطوات    •

 . النتائج واألهداف تحقيقالعمل و 

تُعد الممارسات المختبرية جزءا أساسيا و عمليا في البرنامج الدراسي المقرر ضمن الجانب العلمي   • 

 .للطلبة

يعتمد على المحاليل القياسية في معايرة األجهزة قبل المباشرة في أجراء الممارسات المختبرية من    •

 .قبل الطلبة

ؤشرات السلبية من خالل اإلجراءات التنفيذية من قبل الطلبة ووضع  توثيق المالحظات و الم  •

 اإلجراءات التصحيحية 

 :( المحور السابع وفق تحليل سواتج 

  : نقاط القوة

 .يتوفر دليل للتجارب المختبرية في كل مختبر وضمن أختصاصه ويتوافق مع المواصفات القياسية 1.

تقوم ادارة المختبر والكادر المختبري بتامبن وتحديد الظروف البيئية واجراءات السالمة اثناء تنفيذ  2. 

المختبرية من خالل )تهيئة موقع العمل ,تهيئة المواد الالزمة للتجارب او مستلزمات   الممارسات

   وغيرها( والباحثين الحماية الشخصية للطلبة

ومفهومة للطلبة في خطوات العمل وتحقيق النتائج واالهداف   طرق العمل المختبرية تكون سهلة 3.

للممارسة  من قبل كادر المختبر يتضمن الطريقة التفصيلية  الحاسوب  مختبر تجارب بدليل وتم دعمها

 .المختبرية 

 .الممارسات المختبرية هي الجزء األساسي والعملي للمقرر الدراسي المنهجي 4.

مختبرية في بعض المختبرات )حسب ضرورة العمل ( من قبل  يتم معايرة بعض االجهزة ال 5.

وذلك من خالل تعليمات معايرة خاصة بكل جهاز قبل المباشرة بإجراء الممارسات    الباحث او الطالب

 المختبرية 

 ومن نقاط القوة استخدام مراجع علمية في معاييرة االجهزة وتوثيقها في سجل المعايرة . 6
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 : نقاط الضعف

اليتم القيام باختيار وفحص و مراجعة طرق العمل المختبرية دوريا وفق متطلبات اعتماد المختبر  . 1

مختبرات القسم لتدوين وتوثيق المالحظات و المؤشرات السلبية خالل االجراءات   الجيد. كذلك تفتقر

 االجراءات التصحيحية و الوقائية لمنع حدوثها  التنفيذية من قبل الطلبة ووضع

 .توفر طرق اختبار بديلةعدم 2.

يسبب حدوث اخطاء بنتائج    بعض االجهزة والملحقات في بعض المختبرات التخضع للمعايرة مما3. 

 . الممارسات المختبرية

زج بعض الكوادر المختبرية في دورات تعريفية على كيفية تطبيق االجراءات الوقائية  : الفرص

 المختبرية الممارسات في  التقليل من االخطاء الحاصلة والتصحيحية لغرض

اهم التحديات والتهديدات التي من الممكن ان تكون عائقا في تطبيق مؤشرات المحور  : التهديدات 

 او جهة موحدة لمعايرة االجهزة يتم االعتماد عليه السابع عدم وجود نظام

 : اإلجراءات المقترحةد( 

 التصحيحية والوقائية وتوثيق الموشرات السلبية خالل االجراءات التنفيذية  فتح سجل لالجراءات. 1

توفير برامج كفوءة من قبل االدارة لتنمية مهارات ومعارف الكوادر التقنية والهندسية في  . 2

لالرتقاء   GLPمؤهالتهم وتحسينها لطبيق الممارسات المختبرية للمختبر الجيد   المختبرات لتطوير

 برات التعليمية بمستوى المخت 

 أتمتت البرامج التي ترفع من رصانة ومستوى األداء للمختبرات التعليمية . 3

تالفيا لالرباك    تقليل مناقلة وحركة الكوادر المختبرية وخاصة ذوي الخبرات والشهادات التدريبية. 4

  في عمل المختبرات خالل الفصل الدراسي.

 :المحورالثامن تقييم االداء
 :أ(عناصر المحور الثامن تقييم االداء

 أهداف, فعاليات,  خطط, متطلبات, نتائج, اجراءات, ويشمل بيانات

 :ب( المعيار

 .وضع خطة سنوية لتقيم اإلداء و النشاط للعاملين في المختبرات  •

في مجال تقويم أداء و تحقيق تكافؤ الفرص للطبة في داخل المختبر  تطبيق التعليمات أو تعلميات  •

 .وان يكون األداء مطلبا نظاميا ملزما بقوة التعليمات

تنظر إدارة المختبر إلى برنامج تقويم األداء إلى كونه وسيلة لرفع كفاءة العاملين و المشرفين في   • 

تفادة من فرصة جودة األداء لإلشباع حاجات داخل المختبر الجيد إلتاحة الفرصة في التفوق واالس

 .الطلبة ورغباتهم كأحد أهداف إدارة المختبر في تطبيق نظام إدارة الجودة

تقويم و دراسة األداء تتم بشكل موضوعي و تام لبناء قاعدة إجراءات تصحيحية تزامنا مع نوع و  • 

نفيذ الواجبات و الفعاليات  حجم المؤشرات السلبية و حجم المعوقات كي ال تمثل قصورا في ت

 ( الممارسات المختبرية )
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توجد معايير محددة و دقيقة مختصة في تقويم األداء للنشاط المختبري و كذلك للعاملين فيه تهتم   •

 باالتجاهات المستقبلية لتطوير نظام تقويم األداء

 :وفق تحليل سوات ثامن( المحور الج 

 : نقاط القوة

جامعة بغداد ضمن المحور الثامن من  /كلية العلوم / علوم الحياةتتحدد نقاط القوة لمختبرات قسم . 1

خالل وجود استمارة تقييم اداء للنشاط المختبري واستمارة تقييم اداء العاملين موحده تم اعددها من قبل 

وحدة شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء في الكلية باالضافة الى وجود خطة سنوية لتقييم اداء المختبر 

تبرات واستمارات التحقق الخاصة بتطبيق معايير المختبر من خالل استمارات تصنيف جودة المخ

  الجيد

وجود خطة سنوية لتقييم اداء العاملين في المختبرات حيث يتم تقييمهم من خالل استمارة تقييم . 2

االداء االلكتروني المعممة من قبل جهاز االشراف والتقويم العلمي باالضافة الى وجود استمارة خاصة 

 .قبل شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء لتقييم اداء العاملين في المختبرتم اعدادها من 

وجود استمارات خاصة بتقييم اداء الطلبة في بعض المختبرات حيث تعتمد في االساس على تقييم  . 3

 .خطوات انجاز الطالب للفحص او االخبار او التجربة وتكون مرتكزة في االساس على الجانب العلمي

ق استمارات تقييم االداء في شعبة ضمان الجودة وتقويم االداء وفي الفروع العلمية ورقيا يتم توثي. 4

 .والكترونيا

تم تحديد اهم النقاط السلبية في تقييم اداء النشاط المختبري وتقييم اداء العاملين وتم وضع خطة  . 5

 . تحسين للمختبرات لتالفي هذه المشكالت والسعي اليجاد حلول مناسبة

وجود استمارات خاصة بتقييم اداء النشاط المختبري وتقييم العاملين تم اعدادها من قبل شعبة  . 6

ضمان الجودة وتقويم االداء يتم من خاللها تقييم نشاط المختبرات سنويا باالضافة الى االستمارات  

لممارسات  قبل جهاز االشراف والتقويم العلمي واستمارة ا الخاصة بتصنيف المختبرات والمعممة من

 المختبرية الجيدة 

التوجد معايير محددة و دقيقة مختصة في تقويم االداء للنشاط المختبري و كذلك   :نقاط الضعف

عدم وجود تحليل احصائي للنتائج  .  العاملين فية و تهتم باالتجاهات المستقبلية لتطوير نظام تقويم االداء

 والبيانات الواردة 

الفرص التي يمكن االستفادة منها لتطبيق معايير ومؤشرات المحور الثامن هي وجود  اهم: الفرص

نظام تقييم اداء االلكتروني موحد للتدريسيين والفنيين وعامليين في المختبر ووجود استمارات خاصة 

 . بتصنيف جودة المختبرات التعليمية معممة من قبل الوزارة

 

 

    :التهديدات

 المؤشرات السلبية لعمليات تقييم االداءقلة رصد . 1
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ضعف الدعم المعنوي والمادي للكوادر المختبرية مما يسبب تراجع العمل وتقليل الحماس والنشاط  . 2

 في األداء 

 : اإلجراءات المقترحةد( 

محاور اساسية موحدة في استمارات تقييم اداء الطلبة في المختبرات التقتصر على  السعي اليجاد . 1

الجانب العلمي فقط وانما تشمل الجانب التربوي وتصرفات الطلبة في مواجهة الحاالت المختلفة في  

 المختبرات 

املين فية  البحث عن معايير عالمية دقيقة ومعتمدة في تقويم االداء للنشاط المختبري و كذلك الع. 2

 للوصول الى تحسين وتطوير نظام كفاءة وتقويم االداء للوصول للنموذج االمثل في التقييم 

البحث عن نظائر للمختبر التعليمي في جامعات نظيرة لتفعيل دور ورش العمل والدورات  . 3

  التخصصية لدعم نشاط العاملين وزيادة كفائتهم كذلك فان العمل على ايجاد ممارسات ونشاطات

مختبرية جديدة خارجة عن المالوف وبما اليخالف المحتوى واالختصاص العلمي لكل مختبر من شانه 

تعزيز دور المختبر داخل الهيكلية التنظيمية للمختبر بالنسبة للقسم كذلك فان عملية تحليل البيانات  

الوصول الى  ة في لنتائح التقييم للكادر العامل في المختبر وبشكل موضوعي وشفاف من شانه المساعد

 الكادر االمثل واالنسب لكل مختبر 

 

 :المحورالتاسع تقرير النتائج

 :أ(عناصر المحور التاسع تقرير النتائج

 وتشمل التدقيق, المعايرة, التقييم الذاتي, األداء, معلومات, اختبارات, انحرافات 

 :ب( المعيار

 .النتائج بصورة صحيحة من خالل نموذج تقرير معد لهذا الغرض عرض  •

يتضمن التقرير النهائي معلومات: اسم المختبر وعنوانه, عنوان التقرير, وتأريخ التقرير, الفاحص    •

الفحص واالختبار, المصادر ) المراجع(, االجهزة المستخدمة, الظروف البيئية , معلومات   ,طريقة

 . االختبار, واالستنتاجاتوتاريخ الفحص   ,عن النماذج

تعمل ادارة المختبر على تحليل النتائج وتصحيحها وضبط الوثائق وتنفيذ االجراء التصحيحي على   • 

 المطابقة  النتائج غير

 .توثيق االنحرافات في النتائج واالستنتاجات وتحديد االسباب والمعالجات الالزمة • 

 .ات او الممارسات السابقةمطابقة النتائج مع المواصف   •

 .التوثيق االلكتروني للنتائج  •

 .تقوم االدارة او من ينوب عنها بالمصادقة على نتائج التقرير • 

 ( الخزن واالسترجاع ) االرشفة • 
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 :( المحور التاسع وفق تحليل سواتج 

 : نقاط القوة

يمتلك المختبر اجراءات و تسهيالت مالئمه لضبط و تجنب الخطا في نتائج االختبار ) كدليل  . 1

التجارب العلمية ( كذلك تتم مطابقة النتائج مع النتائج القياسية المعمول بها. كما    تعليمات العمل ودليل

 طرق ممارسات اخرى.  ويتم مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها مع 

دقيق لالهتمام )بمخرجات المؤسسة التعليمية   استمارات خاصة باجراء التجارب وباسلوب تم اعداد . 2

 ومحكم لتفادي اي خطأ  وهم الطلبة ( تتضمن خطوات اجراء التجربة وباسلوب دقيق

يتم عمل تقويم نظامي للتقارير المختبرية المقدمة من قبل الطلبة من خالل اختيار نماذج للتقرير  . 3

ط والضعيف ويتم حفظها في مكان مخصص لها داخل المختبر لألطالع عليها ومحاولة  والمتوس الجيد

 المتعلقة بضعف كتابة التقارير واتخاذ الحلول لها  حل المشكالت 

باالضافة الى حفظ التقارير المختبرية للطلبة في اماكن خاصة بها   توثيق الكتروني للنتائج. وجود 4

 في المختبر. 

من قبل   تطابقها مع المواصفات القياسيةبعد قياس مدى  المختبرية تائج التقاريريتم المصاقة على ن. 5

   الكادر التدريسي العامل في المختبرات

 : نقاط الضعف

هي عدم شمولية  ضمن المحور التاسع    علوم الحياةلمختبرات قسم  من نقاط الضعف المهمة. 1

نموذج لتقرير موحد   التقارير على جميع المعلومات المطلوبة العداد تقرير مثالي وعدم وجود

 للمختبرات وايضا عدم وجود مقارنة مع الممارسات المختبرية السابقة في اغلبية المختبرات وعدم

   .توثيقها في المختبرات التي تعتمد اسلوب المقارنة

تدوين المممارسات السلبية وتحليلها للوقوف على الخطا وتحاشيه من خالل  الحاجة الى توثيق و. 2

وصوال للنتائج    رب العلميةاالبديلة او اختيار البدائل دون االخالل بسير التج  ايجاد سجل التجارب

المنشودة كما يجب العمل على تحليل البيانات وعمل االجراء التصحيحي على النتائج غير المطابقة  

 قبولة .  اوغير الم

 :  الفرص

وضع برنامج متكامل من قبل كوادر المختبرات مهمته تحليل النتائج في حالة عدم المطابقة واتخاذ  

 االجراءات التصحيحية المناسبة لتالفي االخطاء.

 

   :التهديدات

 العلمي ضعف وعي الطلبة حول اهمية نتائج التقارير وكيفية االستفادة منها لغرض تحسين مستواهم . 1

التباطؤ من قبل تدريسي المختبر في تحليل نتائج التقارير وتقويم األرتياب في النتائج مما يؤثر على  . 2

 .الطلبة تقييم أداء

 عدم مطابقة النتائج مع المواصفات القياسية وعدم تحديد اإلنحرافات في النتائج3.
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 : اإلجراءات المقترحةد( 

 :موحد للتقارير في المختبرات يضم المعلومات االساسية االتيةالعمل على اعداد نموذج . 1 

اسم المختبر وعنوانه, عنوان التقرير, وتأريخ التقرير, الفاحص ,طريقة الفحص واالختبار, المصادر )  

االجهزة المستخدمة, الظروف البيئية , معلومات عن النماذج, تاريخ الفحص واالختبار, (, المراجع

 .واالستنتاجات

توثيق المقارنات مع الممارسات المختبرية السابقة في سجالت او تقارير خاصة لغرض االستفادة   .2

 .االنحرافات في النتائج منها لتوثيق

لتوثيق االنحرافات في النتائج وتعليل اسبابها وكيفية تصحيحها بحيث   الحرص على توفير سجل. 3

 اليؤثر ذلك على الية وممارسات عمل المختبر 

 

 :المحور العاشر ارشفة وخزن التقارير

 :أ(عناصر المحور العاشر ارشفة وخزن التقارير

تقارير نتائج, تعليمات, معايرة, وتشمل ضبط الوثائق, ضبط السجالت, تقارير مراجعة, تقارير تدقيق, 

 وثائق مرجعية, طرق الفحص, ادلة الجودة تشريعات او

 :ب( المعيار

تنفذ إدارة المختبر الطريقة اإلجرائية لضبط الوثائق القانونية و الفنية و المرجعية و األدلة و   •

 .التقارير بأنواعها

 السجالت السبعة المحددة على وفق متطلبات معايرتنفذ إدارة المختبر الطريقة اإلجرائية لضبط  • 

(GLP) 

تعمل إدارة المختبر على المراجعة الدورية للوثائق و تأشير المهمة منها و اتخاذ اإلجراءات و  • 

 .الحلول في التطوير والتحسين

مسودة و  تعتمد إدارة المختبر استخدام األختام الملونة وفق سياقات فنية خاصة بوثائق الصدار و ال • 

 .لتميز الوثائق و تحقيق جودة األداء في االستخدام الوثائق الملغاة

 :وفق تحليل سوات عاشر( المحور الج 

 

 

 : نقاط القوة

قامت ادارة المختبر بضبط الوثائق القانونية والفنية واالدارية من خالل توثيق االوامر االدارية   1.

واوامر تكليف التدريسيين بالعمل واوامر اللجان الخاصة بكادر المختبر باالضافة الى  وكتب الشكر

 . الوظيفي والموافقات االدارية الجراء فحوصات المعايرة لالجهزة المختبرية توثيق التوصيف

وتتضمن  ((GLPتوفر المختبرات السجالت الخاصة بالطرق االجرائية وفق متطلبات معايير 2. 

التدقيق الداخلي وسجل ضبط المعايرة وسجل ضبط االجهزة وسجل التدريب وسجل ضبط  سجل ضبط

 .التصحيحية االجراءات
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 : نقاط الضعف

 . ضبط المراجعات الدورية للوثائقو تسجالضبط اللم يتم تفعيل 1.

 عدم توفر االختام الملونة الخاصة بوثائق االصدار والمسودة والوثائق الملغاة 2.

منها و اتخاذ االجراءات و الحلول للتطوير   عدم وجود المراجعة الدورية للوثائق و تاشير المهمه . 3

 المختبر  و للتحسين من قبل ادارة

التنسيق مع شعبة ضمان الجودة في كلية العلوم وجامعة بغداد لغرض توفير ورش عمل :  الفرص

مكثفة بخصوص كيفية تنفيذ االلية الصيحيحة لضبط السجالت والوثائق المختبرية, النه اغلب الكوادر 

 المختبرية في القسم ال تعرف كيفية تنفيذ هذه االلية بصورة صحيحة.

تنفيذ االلية الصيحيحة لضبط بعمليات للقيام في المختبرات الكفوء الكادر  رتوفعدم  :التهديدات

 للمختبر الجيد.  وفق المعايير المعتمدةللوثائق المراجعة الدورية و السجالت والوثائق المختبرية

 : اإلجراءات المقترحةد( 

   للوثائق والسجالت المختبرية  اجراء المراجعة االداريةتفعيل عملية  1.

 توفير اختام ملونة خاصة بشعبة المختبرات  2.

التنسيق مع شعبة ضمان الجودة في كلية العلوم وجامعة بغداد لغرض توفير ورش عمل مكثفة  . 3

بخصوص كيفية تنفيذ االلية الصيحيحة لضبط السجالت والوثائق المختبرية, النه اغلب الكوادر 

 المختبرية في القسم ال تعرف كيفية تنفيذ هذه االلية بصورة صحيحة.

 

لجداول الدراسيه االسبوعيه للمختبر ونموذج التجارب  نبذه عن كوادر المختبرات وا

 المختبريه المنجزه في المختبر: 

 

 

نموذج التجارب المختبريه 

 المنجزة في المختبر 

الجداول  

الدراسية  

االسبوعية 

 للمختبر

مسؤؤل   كادر 

 فني

عدد   مشرف 

 التدريسييين 

عدد  

 االجهزة 

مساحة  

 المختبر

اسم  

 المختبر

 االحيائية التقنية 

تجارب مختبرية مختلفة تشمل  

المختبر،  مادة  عن  مقدمة 

تحضير االوساط الزرعية من  

والغذائية،   الزراعية  المخلفات 

الزراعة   اوساط  دراسة 

وكيفية  وانواعها  النسيجية 

تحطيم   طرق  معها،  التعامل 

السبت  

والثالثاء:  

التقنية  

 االحيائية

االثنين 

 واالربعاء

  :

2  

 بكالوريوس 

استاذ   1

 مساعد 

1  

 استاذ 

 استاذ  1

استاذ   4

 مساعد 

 مدرس  5

مدرس   1

 مساعد 

35 65  

متر 

 مربع

مختبر  

االحياء  

مجهرية  

2 
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المواد   على  للحصول  الخاليا 

استخالص   طرق  الفعالة، 

االحياء  من  االنزيمات    وتنقية 

تقييد   طرق  المجهرية، 

انتاج انزيم الرنين  االنزيمات، 

الفطر   ودراسة    Mucorمن 

والتحليلية،   التخثرية  فعاليته 

الخميرة  من  االيثانول  انتاج 

وجوده   عن  والكشف 

مضاد   انتاج  وتركيزه، 

الفطر   من  البنسلين 

Penicillium   عن والتحري 

حامض   انتاج  فعاليته، 

الفطر   من  الستريك 

Aspergillus  التحري و

 انتاجيته وتركيزه.

 . 

 فايروسات

تجارب خاصة ببحوث طلبة  

 الدراسات العليا 

ايام  جميع 

 االسبوع

  1 ماجستير  1

 مدرس

 

1  

استاذ  

 مساعد 

استاذ   1

 مساعد 

 مدرس  1

مدرس   2

 مساعد 

30 65  

متر 

 مربع

مختبر  

االحياء  

المجهرية 

للدراسات  

 ( 1) العليا

تجارب خاصة ببحوث طلبة  

 الدراسات العليا 

جميع ايام  

 االسبوع

  1 ماجستير  1

 مدرس

 

1  

 استاذ 

 استاذ  1

 مدرس  1

مدرس   1

 مساعد 

6 20  

متر 

 مربع

مختبر  

االحياء  

المجهرية 

للدراسات  

 ( 2) العليا

تجارب خاصة ببحوث طلبة  

 الدراسات العليا 

جميع ايام  

 االسبوع

  1 ماجستير  1

 مدرس

 

1  

 استاذ 

 استاذ  1

استاذ   1

 مساعد 

 مدرس  1

 

24 50  

متر 

 مربع

مختبر  

االحياء  

المجهرية 

للدراسات  

 ( 3) العليا

 

 

 

 



 

 تقرير التقويم الذاتي لقسم علوم الح ياة 

136 

المختبرية  نموذج التجارب 

 المنجزة في المختبر 

 الجداول 

  الدراسية 

االسبوعية  

 للمختبر 

مسؤول   كادر 

 فني

عدد  مشرف

 التدريسيين 

عدد 

 االجهزة

مساحة  

 المختبر 

اسم 

 المختبر 

رقم  

 المختبر 

 قياس الفعالية البايولوجية 

 فحص الغشاء الحياتي 

 قياس التركيز القاتل االدنى 

 قياس التركيز المثبق االدنى 

 وتشخيص البكتريا عزل  

 عد البكتريا 

كل ايام  

 االسبوع

1 2 1 4 13 25.24  
 م2

االحياء 

 المجهرية 

1 

قياس االطوال الموجية للمركبات  

 بجهاز السبكتروفوتوميتر 

 الفحص باستخدام جهاز  

FTIR 

كل ايام  

 االسبوع

- 2 1 3 13 25.24  

2م  

 2 الكيمياء

عزل الدنا البالزميدي  

من البكتريا    والكروموسومي

 واالنسجة الحيوانية والنباتية  

ترحيل الدنا باستخدام جهاز  

 الترحيل 

 تجربة ازالة البالزميد  

Plasmid curing   

كل ايام  

 االسبوع

1 - 1 2 25 25.24  

 2م

البايولوجي  

 الجزيئي 

3 

االستخالص المائي البارد والحار  

 للنباتات  

 االستخالص الكحولي البارد 

االستخالص الكحولي الحار  

 بالسكسوليت 

استخالص مركبات االيض  

الثانوي مثل القلويدات والفينوالت  

 وغيرها 

كل ايام  

 االسبوع

1 1 1 3 12 25.24  

2م  

استخالص 

 النبات 

4 
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 ( المختبر البيئي سابقا 1,2,3,4مختبرات الدراسات العليا )

 

 

نموذج التجارب المختبريه 

 المنجزة في المختبر

الجداول  

الدراسية  

االسبوعية 

 للمختبر

مسؤؤل   كادر 

 فني

عدد   مشرف 

 التدريسييين 

عدد  

 االجهزة 

مساحة  

 المختبر

اسم  

 المختبر

عرض نماذج مختبريه و 

ساليدات للكائنات   

الالفقريه و الطفيليات و  

الديدان الطفيلية مع تجربه 

تطويف و تركيز بعض  

 الطفيليات و تشخيصها. 

االحد و  

االثنين:ديدان  

 طفيلية

 و الفقريات

االربعاء و  

الخميس :  

 طفيليات 

2 

 بكالوريوس 

استاذ   1

 مساعد 

1 

 استاذ 

 استاذ  2

استاذ   2

 مساعد 

 مدرس 5

65 70 

متر 

 مربع

مختبر  

الحيوان  

2 

عرض نماذج مختبريه  

للحشرات و تجربة تشريح 

 الصرصر االمريكي 

االحد و  

 االثنين: 

حشرات و  

تصنيف 

 حيوان

1 

 بكالوريوس 

1 

مدرس  

 مساعد 

1 

استاذ  

 مساعد 

استاذ   3

 مساعد 

مدرس   2

 مساعد 

40 70 

متر 

 مربع

مختبر  

الحيوان  

3 

تجارب خاصة ببحوث  

 طلبة الدراسات العليا 

جميع ايام  

 االسبوع

استاذ   1 -------

 مساعد 

1 

استاذ  

 مساعد 

3 

 استاذمساعد 

30 50 

متر 

 مربع

مختبر  

البيئة و  

التلوث  

للدراسات  

 العليا 

تجارب خاصة ببحوث  

 الدراسات العليا طلبة 

جميع ايام  

 االسبوع

استاذ   1 --------

 مساعد 

ستاذ   1

 مساعد 

استاذ   2

 مساعد 

8 65 

متر 

 مربع

مختبر  

الحيوان  

للدراسات  

 العليا 

الكشف عن مركبات االيض  

 الثانوي بالطرق الكيميائية 

الكشف عن المركبات باستخدام  

كروموتوغرافيا الطبقة الرقيقة  

TLC 

تنقية المركبات باستخدام طريقة  

 CLكروموتوغرافيا العمود 
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عرض نماذج و ساليدات  

 االجنه و الكائنات الفقريه

 االجنه 

 والحبليات 

االثنين 

 واالربعاء 

مدرس   2

 مساعد 

استاذ   1

 مساعد 

1 

 استاذ 

 استاذ  1

استاذ   3

 مساعد 

 مدرس 5

مدرس   2

 مساعد 

17 65 

متر 

 مربع

مختبر  

الحيوان  

1 

 البيئة: 

طرق القياس باستخدام  

االجهزة المختبريه, تحديد  

مكونات التربه, قياس  

التنوع االحيائي, تعقيم  

التربه, قياس مسامية  

التربه, جداول الحياة,  

 التحسس النائي 

 

التلوث: قياس كمية  

االوكسجين المذاب, قياس  

نسبة ثاني اوكسيد الكربون,  

قياس العسرة, قياس عسرة  

الكالسيوم و المغنيسيوم,  

قياس درجة قاعدية و  

 حامضية الماء. 

البيئة و  

 التلوث 

السبت و  

 االحد 

 مدرس   1

مدرس   1

 مساعد 

1 

 مدرس

1 

استاذ  

 مساعد 

استاذ   6

 مساعد 

 مدرس 2

استاذ   1

مساعد  

 جستيرما

 مدرس 1

مدرس   1

 مساعد 

1 70 

متر 

 مربع

مختبر  

البيئىة 

للدراسة 

 االولية 
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          :                    رؤية ورسالة واهداف مختبرات قسم علوم الحياة 

 

                                                                                                      الرؤية:

ان تكون مختبرات علوم الحياة في كلية العلوم/ جامعة بغداد مختبرات معتمده ومعترف  

بها من حيث برامجها التعليميه وبحوث طلبتها كي تتمكن من تحقيق الرقي في مستوى  

 ن   وخدمة المجتمع.                                                                                  الخريجي

 

 الرسالة:                                                                                                 

معة بغداد هي تحقق التميز  ان رسالة مختبرات قسم علوم الحياة في كلية العلوم/جا

والتطور العلمي والبحثي في علوم الحياة من خالل التدريس والتجارب المختبريه العلميه 

 واالبحاث والخدمات والسعي الى:                                                                         

رفة في المجال العملي والبحثي    تخرج اجيال من الطلبة يتمتعون بقدر كافي من المع-

 وقادرين على سد احتياجات المجتمع .                                               

 توفير وتعزيز وتطوير الخدمات المقدمه للمجتمع في مجال علوم الحياة.             -

لتعلم  تطوير اختصاصيين مهنيين ملتزمين في مجاالت في مجاالت البحث العلمي وا-

 بصوره مستمرة.                                                                           

 مواكبة رسالة قسم علوم الحياة في كلية العلوم/جامعة    بغداد.                           -

 

                  االهداف:                                                                   

                                                                                 

 تخرج طلبة منافسين محليا وعالميا ملمين بكل مايتعلق في مجال علوم الحياة.    -1

 وسائل الحماية والرعاية للعاملين في المختبرات.                            تقديم افضل-2

 التخصصات.  تقديم خدمات متميزه في مختلف -3

 تحقيق االهداف العلميه التخصصيه لكل      مختبر.                                                                            -4
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 ه في مختلف التخصصات.                                                                             تقديم خدمات متميز-5

تطبيق المعايير العالميه لرفع المستوى العلمي في المختبرات وتحقيق الرصانه               -6

    العلميه

 

العلوم    سياسة الجوده وتعهد االدارة في مختبرات قسم علوم الحياة في كلية

 : جامعة بغداد

 سياسة الجودة:                                                                        

                                                                  

يعمل كل فرع علمي على تحقيق المتطلبات االداريه والفنيه للمارسات     -1

المختبريه وذلك من اجل تحقيق متطلبات سوق العمل والجهات المستفيده  

 والتطوير والتحسين المستمر.                                                                                   

 في عملنا.                         النتنازل عن الشفافيه واالمانه والحياديه والسريه-2

 يجب على المختبر تقديم خدماته بشكل دائم خاصه في مجال اعتماده.             -3

 نعمل على متابعة التطورات والتحديثات التكنولوجيه في العالم.                    -4

رة  التاكد من ان موظفينا ملتزمون بفهم وتنفيذ سياسات واجراءات نظام ادا -5

 الجودة. 

التدريب المستمر لموظفينا لضمان االداء والكفاءةمن اجل الوصول الى اعلى          -6

 المستويات.                                                                                

    تخصيص الموارد الالزمه لضمان الكفاءه الفنيه والتحسين المستمر في مرافق       -7

 المختبرات بما يضمن افضل الممارسات والتميز في المجال العلمي.               

 تعهد االدارة:                                                                             

يوجد في قسم علوم الحياة تعهد موقع من قبل االداره العليا متمثلة برئيس 

عهد موقع من قبل كل مسؤؤلي ومشرفي وكادر  القسمفضال الى وجود ت

 المختبرات لغرض تطبيق سياسة الجودة في مختبرات الفروع العلميه كافه.                                         
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تتعهد رئاسة قسم علوم الحياة في كلية العلوم جامعة بغداد بااللتزام بما جاء في سياسة  

وقانونيا تجاه المؤسسه التعليميه والجهات المستفيده وبما   الجودة المحدده للكلية اداريا 

 يحقق جودة التدريب للطلبة في المختبرات التعليميه.    

 

 مهام وواجبات) لجنة االعتمادية( في قسم علوم الحياة:          

المهام:                                                                         

                                                          

وصف الجانب االداري والفني لعموم المختبرات التعليميه ومن ضمنها --1

توصيف      المالكات االداريه والفنيه العامله بالمختبرات التعليمية.                

                  

مادية المختبرات للحصول على  السعي الدؤوب لغرض تامين متطلبات اعت-2

االجهزه  ومستلزمات القياس التي تتسم بالحداثة.                                     

               

تأمين اجراءات المعايره الدوريه سنوية ونصف سنويه وحسب متطلبات  -3

الجهاز       المركزي للتقييس والسيطره النوعية مع تأمين برنامج دوري  

انه واضافة احدث التكنولوجيا من ناحية وسائل العرض وااليضاح وتوفير  للصي

 االفالم الفيديويه.            

اعتماد منهجيه ثابته تختص ببرامج تدريب رالعاملين خاصة بتخصص المختبر  -4

وبالتنسيق مع التدريسيين والخبراء من داخل المؤسسه التعليميه لتحقيق تلك      

 المهمة.

رنامج ترميز االجهزه وفق معايير جهاز االشراف والتقويم العلمي.     اعتماد ب-5

  

التوثيق الجيد والواضح والدقيق للبيانات الخاصه بالعالملين وباالجهزه -6

  والمعدات والطرائق االجراائية وتعليمات العمل ودليل العمل كمسار يومي

عبة ضمان  منهجي الغراض   الرصانه لالعمال المختبرية ووفق توصيات ش

 الجودة واالعتماد االكاديمي.  
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المراقبة الدورية التي تختص بتحقيق المتطلبات من خالل التقييم الذاتي ومتابعة -7

العاملين في المختبر من قبل المدققين الداخليين المكلفين بذلك.                        

     

يه لغرض رفع  اعتماد منهج ادخال العاملين في المختبرات في دورات تخصص-8

 الكفاءف في مجال الجودةوالتدقيق الداخلي اضافة الى الدورات  التخصصية.      

تأميت اجراء السالمه المهنية والبيئيه داخل المختبرات التعليميه.                 -9  

تأمين الحماية العامه داخل كل مختبرمع توفير مطافي متنوعه ومتحسسات  -10

أمين وتوفير مستلزمات الحمايه الفردية للعاملين داخل  اتذار مبكر أضافة الى ت

 المختبر.

اصدار ضوابط وتعليمات واضحه لكل العاملين داخل المختبر تختص بكيفية  -11

 المحافظه على االجهزة والمعدات والمستلزمات المختبريه.                          

                                                                       الواجبات:    

 

االشراف على اعداد المختبرات أللقاء الدروس العلميه وتجهيز المعدات  -1

واالدوات واالجهزه بحيث تكون صالحه لالستخدام وكذلك اعدادكل مايلزم  

.                                                              للدراسه العلميه   والبحثيه

                        

التأكد من معاونة الطلبة في استخدام االجهزة واالدوات واالالت.                -2

      

االشراف على اجراء التجارب واالحتياجات الالزمة التي يتم تنفيذها مع  -3

بالبحوث في القسم.                                                االساتذه    والقائمين

                 

االشراف على تدريب الطلبة على حسب الخطة والمنهج الموضوع.             -4
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العمل على توفير احتياجات المختبرات من المعدات واالجهزه واالدوات وقطع  -5

                                                        الغيار الخاصه بها.              

      

تنظيم االعمال االداريه الخاصه بالكوادر الفنيه العامله في المختبرات.           -6  

اعداد برامج تدريب وتطوير الفنيين للعمل على االجهزة   الجديدة. -7  

 جداول الدروس االسبوعي لقسم علوم الحياة:
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