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 نبذه عن القسم 

ثم استبدل اسمها الى كلية ساابقا  دار المعلمين العاليةعندما كان اسم الكلية  1938عام السس القسم في أت
وماان  ضاامن اقسااامالا االساسااية علااوم الحياااةكااان قساام و  عنةةد سيسةةيم جامعةةة بغةةداد 1958التربيةةة فةةي عةةام 

االقساااام التاااي سااااهمس فاااي تأسااايس الكلياااة اع  متلاااة القسااام السااامعة العلمياااة العريقاااة والتااااري  الطويااال ومااااي ا  
ماان الطلبااة والتدريساايين كااان ماان بياانالم  مفكاارين والبااا اين اع تماارا مناا  اال فمصاانعا للعديااد ماان العلماااء وال

ملما  ادناا  ذ علاة التااري  الاو يومناا هاذا    ومنااسماء المعة بماابة نجوم ساطعة فاي ساماء العلام والمعرفاة 
  عن القسم معلومات

 

 معلومات عامة عن القسم

 

 علوم الحياة اسم القسم

 1938 تاريخ التأسيس 

اسم رئيس القسم ودرجته 

 العلمية

 استاذ مساعد الدكتور ثامر عبدالشهيد محسن

 الهيثمابن -بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة اسم الجامعة والكلية

 بغداد/االعظمية/ساحة عنتر الموقع الجغرافي للكلية

 078901772981 رقم الهاتف

  bio@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq عنوان االيميل

رابط صفحة القسم على شبكة 

 االنترنيت

http://www.ihcoedu.uobaghdad.edu.iq 

http://ihcoedu.uobaghdad.edu.iq/?page_id=

15004  

 111 عدد التدريسيين في القسم

 4 عدد الموظفين في القسم

 953 الطلبة للدراسة الصباحيةعدد 

 282 عدد الطلبة للدراسة المسائية

المجموع الكلي لطلبة الدراسة 

 االولية

1237 

المجموع الكلي لطلبة الدراسات 

 العليا

41 

عدد القاعات الدراسية لطلبة 

 الدراسة االولية

9 

عدد القاعات الدراسية لطلبة 

 الدراسات العليا

4 

 19 االوليةعدد مختبرات الدراسة 

 11 عدد مختبرات الدراسات العليا

 127 عدد اللجان العاملة في القسم

mailto:bio@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq
mailto:bio@ihcoedu.uobaghdad.edu.iq
http://www.ihcoedu.uobaghdad.edu.iq/
http://www.ihcoedu.uobaghdad.edu.iq/
http://ihcoedu.uobaghdad.edu.iq/?page_id=15004
http://ihcoedu.uobaghdad.edu.iq/?page_id=15004
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 قسملاألهداف العامة ل
 

وطرائاااق  بفروعااا  الممتلفاااة ين قاااادرين علاااو تااادريس ماااواد علاااوم الحيااااةيالااادف القسااام دلاااو دعاااداد مدرسااا        
عات والصااحية الاادوائر والمسسسااات العلميااة العماال فااي و  (المتوسااطة واالعداد ااةالاانويااة ) فااي الماادار تدريساالا 
 ،اعاااداد باااا اين فاااي ممتلاااا فااارول علاااوم الحيااااة للعمااال فاااي المسسساااات والمرا ااا  البحاياااة فضااان عااان الصااالة

الساااعي الساااتيفاء المعاااايير  خااان مااان  والعلمياااة المسااااهم  فاااي اعاااداد قاااادة المساااتقبل فاااي المجااااالت التر ويااا و 
فاااي نو ياااة البااارامج و المااادمات  ةالعالمياااالجاااودة د اال ااااد مي و تحقياااق العالميااا  و متطلباااات الجاااود  واالعتماااا

ماان  ماان خاان  مااا يتصااا باا  المااريج  المنافساا  للتقاادم علااو قااوائم التصااني  الاادولي ااذلة  ة المقدمااةمياايالتعل
  في ضوء رؤية ورسالة القسم مواصفات

 
 

 قسم الهداف أرؤية و رسالة و

   رؤية القسم:
 الممتلفااة علاام الحيااوان والنبااات واال ياااء المجالريااة الحياااةاالرتقاااء بمسااتود األداء فااي مجاااالت علااوم     

موا باة التطااور الاذه ت ااالد  النالضاة التعليميااة العلياا ماان  االعتبااارمااع ضارورة االخااذ بن ار  وغيرهاا والبيئاة
التاادريس، وتااوفير فااار  خاان  د جاااد  فضاال الماادمات والتجالياا ات للكااوادر األ اد مياااة ماان  عضاااء هيئااة 

وتمريج مولده فر  عمل بدال من تمريج طالبي فر  عمل وعلاة  التدريب والتطوير للفنيين واإلداريين،
علاو مالاارات البحا  خن  سنوات الدراسة من خن  تاهيلالم في المرا ل ما قبل التمرا والتعليم االساسي 

راك الطان  فاي كال ماا مان شاأن   ن ينماي مالاارتالم وإشا والتطوير واالبتكار وروح المباادرة ورياادة االعماا 
ولاايس االهتمااام بااالعرو فقاا  وتحوياال المعرفااة الااو  ااروة عباار البحاا   ويساااعدهم علااو اإلباادال واالبتكااار

سعو لتأمين المن ات العلمية رفيعة يمرك ًا علميًا متطورًا في مجا  عمل  و   عد القسم  .والتطوير واالبتكار
اداة للوصو  الو التكامل العلمي و وسيل  لتطوير  القسمكون ياالبدال واالبتكار ل قابليةالمستود تتوفر فيالا 

السعي لرفد مسايرة التقادم فاي و في مجا  التعليم  ةو العالمينم  الحياة في المجتمع ، من خن  الوصو  ال
  .هذا البلد

 
  رسالة القسم:

  الحياة ي علومالعلمي والمالارات البحاية العلمية فلكون التفكير المنطقي ت م نمسهليطلبة تمريج      
 فضل التقنيات العلمية الحدياة للمدمات التعليمية للطن  في مر لة التعليم   قدم القسم ذلة فأن 

ب كل دقيق  جميع الميادينالجامعي والعالي، والعمل علو تنمية المالارات التي تمكنالم من االندماا في 
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ح  العلمي والتفاعل المعرفي بغية التواصل المستمر مع التطور العلمي والاقافي دعم  ركة البي  و وفعا 
في العالم, وتلبي ا تياجات المجتمع المتجددة بما  حقق التنمية الب رية ال املة والمستدامة وتمكن من 

دور  تكار وتفعيلالبح  والتطوير واالبوتحويل المعرفة الو  روة عبر  المنافسة الوطنية واإلقليمية والعالمية
من جال  اخرد والتفاعل مع المجتمع ت االنتاا والمدمات ال را ات بين الجامعات من جالة و ين مسسسا

 .ليكونوا قادة للمستقبل ةمسهلكفوء  و  ةعلمي من اتتلبية ا تياا البلد الو و 
 

 أهداف القسم :
الممتلفة لدد طلبة المدار  اعداد مدر  قادر علو غر  المبادئ والقيم التر وية والتعليمية  -1

 المتوسطة واالعداد ة 

اعداد مدر  م ود بالمعلومات العلمية لتغطية ما يدر  من مواد في المر لة المتوسطة  -2
المناهج والمقررات تطوير في واالعداد ة للمدار  في العراق فضن عن دور  كأستاع  ساهم 

الممتلفة في القسم ومع مسسسات وزارة التر ية من خن  تألي  الكتب المدرسية في  الدراسية
  المدار  العراقية وللمرا ل الدراسية الممتلفة

دخا  الوسائل التعليمي  الحديا  اعداد مدر   موا ب لنتجاهات الحدياة في طرائق التدريس وا -3
رامج التعليمي  رفيعة المستود و توظي  و التقنيات المتقدم  في طرائق التدريس و اعداد الب

  تقنيات المعلومات و االتصاالت في عملية نقل وانتاا المعرف 

  للعمل في المسسسات التر وية من ات من المدرسين المسهلين عداد  -4

واالستفادة من  في اجراء التجار  العلمية  األجال ة الممتبريةعما  عرف الطالب علو كيفية است  -5
 عات الصلة 

 الطالب علو المفاهيم السلوكية العلمية للعلوم بصورة عامة وعلوم الحياة خاصة    عرف -6

اعداد مدرسين لالم القدرة علو موا بة التطور الحاصل في التدريس االلكتروني وااللمام   -7
  المعتمدة في هذا المجا بالمنصات التعليمية 

في تمصصات علوم الحياة  دكتورا  ( –إل ما  دراساتالم العليا ) ماجستير  ينمسهل لبةتمريج ط -8
  علوم الحياة الصرفة وطرائق تدريس

 
 

 رئيس قسم علوم الحياة                                                  عميد الكلية       
   م د  محمد مالده جواد                                          د  فرا  عبدالحميد عبداللطي        



6 

 

 
 

 ( المجلس الوطني العتماد برامج اعداد المدرسينNCATEمعايير )

(Nationality Council for Accreditation of Teachers) 

 
NCATE:  في الواليات المتحدة االمريكية  1954مؤسسة مستقلة غير حكومية وغير ربحية تأسست في العام

( مؤسسة تعليمية. وضعت هذه المؤسسة مجموعة من المعايير والمواصفات 600تضم في اعتمادها حوالي )

ه التي تتمثل في تنمية العداد معلم او مدرس المستقبل اذ ركزت على تحديد فلسفة اعتماد المدرس الناجح واهداف

الوعي الثقافي ومهارات التفكير االبداعي واستشراق فعالية التقدم العلمي وتعديل السلوك البيئي وادراك اهمية 

ي حيث تتلخص هذه المعايير الستة والتي تكون بمثابة مجاالت رئيسية يحوي كال منها الجانب التطبيقي والعمل

 واقع معايير للمجال.على مجموعة من العناصر تمثل في ال

 

: مجموعة من المؤشرات التي تلتزم بها المؤسسة التي ترغب بالحصول على االعتماد NCATEمعايير 

 االكاديمي من قبل المجلس الوطني االمريكي موزعة في ستة مجاالت هي:

 البرامج المقدمة -1

 تقويم والتقييمنظام ال  -2

 الخبرة الميدانية -3

 التدريسالتنمية المهنية العضاء هيئة  -4

 التنوع -5

 (NCATE,2008االدارة والموارد ) -6

واحد من اشهر مؤسسات الجودة واالعتماد االكاديمي  (:NCATEالمجلس الوطني العتماد اعداد المدرسين )

لكليات التربية واعداد المعلمين في الواليات المتحدة االمريكية ويعمل وفق ستة معايير لغرض بناء نظام عالي 

 مدرسين.الجودة العداد ال
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معايير المجلس الوطني االمريكية العتماد برامج اعداد المدرسين وتتضمن ستة معايير اساسية 

 كاالتي:

 

الخصائص والمهارات -االتجاه نحو المهنة-المهارات-: ويتعلق بالمعرفةالبرامج االكاديمية المقدمة -1

المحتوى المعرفي بمادة التدريس في التي البد ان يكتسبها الطالب )المدرس( وبما يضمن تحقيق 

 التخصص.

: يتضمن نظام التقويم واالمتحانات في القسم وكيفية اتباع نظام تقويمي للطلبة التقويم واالمتحانات -2

المقاييس واالمتحانات وطبيعة هذه القياسات واالسئلة ووالمستويات الدراسية وطبيعة االختبارات 

عن الطلبة ومدى استعابيهم للمادة العلمية وللتخصص ومدى المقدمة كذلك المعلومات الضرورية 

تأهلهم لمزاولة المهنة على الواقع بعد التخرج والتعرف على التغذية الراجعة المستوى البرامج 

 المقدمة لتحسين االداء مستقبال.

لمؤسسات : يتعلق بالخبرات والممارسات العملية التي يقدمها القسم بالتعاون مع االخبرات الميدانية -3

االخرى والمجتمع المحيط لتأهيل الطلبة علميا وعمليا الجل تنمية معارفهم وخبراتهم واتجاهاتهم 

المهنية وذلك عن طريق تحديد االهداف المتعلقة بالتدريب الميداني ومهام وادوار الطلبة في هذا 

 التدريب.

ج الدراسية والخبرات التعليمية : يقصد به ان يراعى التنوع في تصميم وتنفيذ وتقويم البرامالتنوع -4

وبما يتماشى مع تنوع بين الطلبة المقبولين واتجاهاتهم وكذلك التنوع في توجهاتهم نحو المهنة بعد 

التخرج ومدى وجود التنوع في المواد التي تقدم لهم في سنوات الدراسة مما يساعدهم على طلب 

 لمهنة.المعرفة والمهارة وتكوين االتجاهات االيجابية نحو ا

وادائهم ونموهم : وهو مؤهالت اعضاء هيئة التدريس التنمية المهنية العضاء هيئة التدريس -5

المهني ومدى تمتعهم بمؤهالت علمية كافية تجعلهم بقدرة عالية للممارسات المهنية والخبرة في 

الزمالء  التدريس وكذلك القدرة على التقويم الذاتي لهم وتقويم طلبتهم بكفاءة ومدى تعاونهم مع

 االخرين وان المؤسسة لديها معيار محدد ومستمر لقياس اداء التدريسيين وبما يضمن نموهم المهني.

يقصد به مدى توفر المؤسسة او القسم لنظام اداري ثابت ومستقر وان هنالك قيادة  :االدارة والموارد -6

ادارية تربوية لديها السلطة والقوة واالستقاللية كذلك وجود ميزانيةجيدة وموارد كافية من االمكانات 

القسم وتكنولوجيا المعلومات وااليدي العاملة واالداريين وغيرهم وبما يساعد على الوفاء بمتطلبات 

 لتحقيق المعايير المطلوبة اكاديميا ومهنيا.
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تطبيق  محاولةيس عملية تطوير جودة التعليم في قسم علوم الحياة بأهتمام كبير ومن خن   لقد  
العداد  (NCATE)في برنامج االعتماد اال اد مي  لمعايير المجلس الوطني األمريكي  الماصة المعايير
 سعو القسم الو االرتقاء بمستود األداء في مجاالت علوم الحياة وتحقيق رسالة واهداف القسم  في  اع المعلمين

 من خن  المعايير االتية:يم وتاليئة مدرسين ا فاء في التعلتمريج طلبة مسهلين  متلكون التفكير المنطقي العلمي 
 

 (المعيار األول: سطوير البرنامج االكاديمي )المعرفة والمهارات واالسجاه نحو المهنة
 سعو القسم دلو توفير المعرفة الكافية، والمالارات الضرورية لممارسة مالنة التدريس و تكوين االتجاهات 

و ما  ضمن تحقيق المحتود  درسين( ،الم)اال جابية نحو المالنة بما  ساعد في تحقيق التعلم لدد الطن  
مقررات الدراسية فالناك الية يتبعالا وكما هو موضح في محور المناهج  وال المعرفي بمادة التدريس في التمص 

  القسم في اختيار المناهج تضمن تحقيق متطلبات هذا المعيار 

 

 : تتم من خن  االتي المناهج والمقررات الدراسية

 
توئمة برامج القسم ومقررات  الدراسي  مع الفلسف  العام  للدول  وتحقيق رسالت  واهداف  و اجات العمل علو  -1

 الطلب  والمجتمع 

القسم بالتعري  الكامل بمكونات كل برنامج من  ي  الن ام المتبع ) فصلي ، سنوه ، ساعات  قيام -2

  (معتمد 

  يتا د القسم من وضوح االدوار والمسسليات الممتلف  االجال   الم ارك  في تصميم ومراجعة برامج  ومنالا  -3

 ) مجلس القسم واللجان القطا ي      وغيرها(

 واقع قسم علوم الحياة وفق معايير المجلس الوطني

 NCATEألعتماد برامج اعداد المدرسين االمريكية 
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 الدراسي  ومتطلبات الحصو  علو الدرج  العلمي  وفقا للمعايير واالنماط المعتمد  فيالا  حدد القسم المقررات -4

   تتضمن المقررات مقررات علمية باختصاصات علوم الحياة الممتلفة اضافة الو مقررات تر وية  و

 الدراسي   حف  القسم استمدام ال بك  العنكبوتي  ويحدد مواقع معيينالا لنستعان  بالا في فالم المقررات -5

  قارن مايدر  في كل مقرر بن ير  في الجامعات المتمي     -6

  ضع القسم قائم  باسماء الكتب المعتمد  كمصادر لكل مقرر دراسي  -7

  عمل القسم علو ان تحقق المناهج الدراسي  المقرر  مجاالت تنمية التفكير العلمي والتعلم الذاتي   -8

   المقرر  روح الوالء واالنتماء للوطن والقيم الديني   عمل القسم علو ان تنمي المناهج الدراسي -9

يتأ د القسم من ان ممرجات البرنامج متوافق  مع المعايير المحلي  والعالمية في التعليم العالي من خن   -10

 تقييم الممرجات التعليمي  والبرامج والمقررات وال الادات  

 راء الممتصين والمستفيدين  مييم البرنامج الدراسي من  ات واو القسم في تصيراع -11

 يتم مراجعة التمصصات والبرامج التي نفذها القسم بصور  دوري    -12

  و اشراف اساتذة القسم   كلا القسم الطلب  باعداد م رول تمرا في نالا ة المر ل  الدرلسي  -13

 توازن المط  الدراسي  بين موضوعات التمص  والموضوعات العام  في المجتمع  -14

 ملفات متكامل  عن كل مقرر من المقررات الدراسي  ويتضمن بيانات مفصل  عن   متلة القسم  -15

  حتفظ القسم بملا خا  لكل مقرر ومتابعة ما جره علي  من تعديل او تحدي   بين فترة واخرد  -16

يوفر القسم المناهج الدراسي  المتطور  التي توا ب تطورات العصر والتا د من جودتالا والتحسين  -17

 وي مل علة برامج ومقررات ) البكالوريو  , الماجستير ، الدكتورا ( المستمر لالا 

 لتدريسين كن  سب اختصاص   قوم القسم بتوزيع المواد علو ا -18

 يوم  40 كلا الطالب في المر لة المنتالية بتطبيق في المدار  والقيام بواجبات تدريسية خن  مدة  -19
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 2020-2019 الحياةلقسم علوم  ة االوليةمواد الدراس
 

 

 

 

  المرحلة االولى مواد

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لغة التدريم عدد الوحدات المادة
 انكليزية 6 حياسية خلية
 عربية 6 احياء عام

 عربية 6 سشريح نبات

 عربية 2 علم االرض
 عربية 4 علم النفم التربوي 

 عربية 4 اللغة العربية

 عربية 4 كيمياء عام

 عربية 1 علم حاسوب

 عربية 1 وحقوق االنسانديمقراطية 

 عربية 4 أسم سربية

 انكليزية 2 اللغة االانكليزية 
 ---------- مستوفي التربية الرياضية
 ------------- 42 مجموع الوحدات
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 2020-2019للعام  لمرحلة االولىمواد التربوية لاالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة 

 

 

  الثانيةالمرحلة  مواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 لغة التدريم عدد الوحدات المادة
 عربية 6 سصنيف نبات
 عربية 6 الالفقريات

 انكليزية 6 علم االنسجة
 عربية 6 علم االجنة

 عربية 6 كيمياء حياسية

 عربية 1 الحاسوب

 عربية 4 ادارة سربوية وسعليم ثانوي 
 عربية 4 علم نفم النمو

 عربية 4 اإلحصاء الحياسي

 انكليزية 2 االنكليزيةاللغة 

 -------- 47 المجموع 
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 2020-2019للعام  التربوية المرحلة الثانية مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة 
 

 

 

 

  المرحلة الثالثة مواد

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لغة التدريم عدد الوحدات المادة
 عربية 6 طحالب واركيكونيات

 انكليزية 6 حشرات
 عربية 6 الفطريات

للحبليات سشريح مقارن   عربية 6 

 عربية 6 بيئة وسلوث

وراثةال  عربية 6 

 عربية 4 منهج البحث العلمي

طرائق سدريممناهج و     عربية 4 

 عربية 4 نفسيةالصحة الو  االرشاد

 -------- 48 المجموع 

الدروس 

 العلمية 
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 2020-2019للعام  التربوية المرحلة الثالثة مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة 
 
 

 

 

 

 

  المرحلة الرابعة مواد

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 لغة التدريم عدد الوحدات المادة

مناعةال  انكليزية 4 
مجهريةالحياء اال  عربية 6 

 عربية 6 فسلجة نبات

 عربية 6 فسلجة حيوان

طفيلياتال  عربية 6 

 عربية 2 بحث سخرج

 عربية 4 اختياري 

عمليةالتربية ال  عربية 4 

 عربية 4 قياس وسقويم

 ---------- 42 المجموع

الدروس 

 العلمية 
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 2020-2019للعام  المرحلة الرابعة التربوية مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة 

 
 
 

 2020-2019الدراسات العليا لقسم علوم الحياة 

 الماجستير    

 المواد الدراسية للفصل األول

 طرائق تدريس علوم الحياة  -1
 

 مناهج ال
عدد الساعات 

 النظري 

عدد  عدد الساعات العملي 

 الوحدات

طرائق تدريس علوم 

 الحياة

3 ----- 3 

 3 2 2 تكنولوجيا التعليم والتعلم

 1 ----- 1 بيئة متقدم

االحصاء الوصفي 

 واالستداللي

2 ------ 2 

 2 ------ 2 منهج بحث

 2 ------ 2 مناهج دراسية

علم نفس التربوي 

 المتقدم

2 ------ 2 

الدروس 

 العلمية 
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 1 2 ---- اللغة االنكليزية

 1 ---- 1 حلقة دراسية

 17 مجموع الوحدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم الحياة -2

  ناهجمال
عدد الساعات  عدد الساعات النظري 

 العملي 

عدد 

 الوحدات

 2 ----- 2 ايضيةمسارات 

 2 2 2 تطور وتنوع احيائي

 1 2 ----- اللغة االنكليزية

 2 ------ 2 علم نفس التربوي المتقدم

 2 ------ 2 بيئة متقدم

 1 ------ 1 حلقة دراسية 

 3 2 2 تخصصي

 13 مجموع الوحدات

 

 



16 

 

 
 

  الماجستيرلطلبة  االولللفصل   التربوية مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة             
 
 
 
 

 

 المواد الدراسية للفصل الثاني

 طرائق تدريس علوم الحياة -1

 المناهج 
عدد الساعات 

 النظري 

عدد الساعات 

 العملي 

عدد 

 الوحدات

اتجاهات حديثة في تدريس 

 العلوم

3 ----- 3 

 2 ---- 2 تطوير المنهج الدراسي

 2 ---- 2 اختبارات ومقاييس

 2 ------ 2 التعلم والتعليمنظريات 

طرائق كتابة البحث والرسالة 

 واالطروحة

 مستوفي ------ 2

 1 ------ 2 وراثة متقدم

 1 2 ---- اللغة االنكليزية

 11 مجموع الوحدات
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   28مجموع الوحدات الكلي للفصلين االول والثاني = 

  8وحدات الرسالة = 

 36المجموع الكلي = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علوم الحياة -2

 

 المناهج 
عدد الساعات 

 النظري 

عدد الساعات 

 العملي 

عدد 

 الوحدات

 3 ----- 3 علم االحياء التكويني

 2 ---- 2 علم الحياة الجزيئي

 2 ---- 2 احصاء

 2 ------ 2 سموم

 الةكتابة البحث والرس يقةطر

 طروحةواال

 مستوفي ------ 2

 2 ------ 2 طرائق تدريس

 3 2 ---- تخصصي

 1   اللغة االنكليزية

 15 مجموع الوحدات

   28مجموع الوحدات الكلي للفصلين االول والثاني = 

  8وحدات الرسالة = 

 36المجموع الكلي = 
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  الماجستيرلطلبة  الثانيللفصل  التربوية مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة  
 

 
 الدكتوراه

 االولالمواد الدراسية للفصل 
 طرائق تدريس علوم الحياة -1

 

 المناهج 
عدد الساعات 

 النظري 

عدد الساعات 

 العملي 

عدد 

 الوحدات

طرائق تدريس علوم حياة 

 متقدم

3 --- 3 

 3 --- 3 تصاميم تعليمية

 1 --- 1 بيئة متقدم

 2 ---- 2 فلسفة العلوم

 3 ---- 3 تصميم بحوث

 1 2 ---- اللغة االنكليزية

 3 ---- 3 الالمعلمياالحصاء 

 3 --- 3 نظريات التعلم والتعليم متقدم

 1 ---- 1 الحلقة الدراسية
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 20 مجموع الوحدات

 

 علوم الحياة -2

 

 المناهج 
عدد الساعات 

 النظري 

عدد الساعات 

 العملي 

عدد 

 الوحدات

 3 ----- 3 وراثة جزيئية

 1 2 ---- اللغة االنكليزية

طرائق االتجاهات الحديثة في 

 التدريس

3 ---- 2 

 3 ------ 2 1تخصصي

 3 ------ 2 2تخصصي 

 1 ------ 1 الحلقة الدراسية

 13 مجموع الوحدات

 
 

 
 الدكتوراهلطلبة  االول للفصل مخطط يوضح نسبة دروس االختصاص والدروس التربوية 

 
 المواد الدراسية للفصل الثاني

 طرائق تدريس علوم الحياة -1

 

 المناهج 
عدد الساعات 

 النظري 

عدد الساعات 

 العملي 

عدد 

 الوحدات
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 3 2 2 تكنولوجيا التعليم والتعلم متقدم

 3 ---- 3 نظرية المنهج ونماذجة

 1 ---- 1 وراثة متقدم

اتجاهات معاصرة في تدريس 

 العلوم 

3 ----- 3 

دراسات مقارنة في المنهج 

 الدراسي

3 ----- 3 

 الةكتابة البحث والرس يقةطر

 طروحةواال

 مستوفي ---- 1

 1 2 ---- اللغة االنكليزية

 14 مجموع الوحدات

 

   34مجموع الوحدات الكلي للفصلين االول والثاني = 

  26وحدات الرسالة = 

 60المجموع الكلي = 

 

 علوم الحياة -2

 

 المناهج 
عدد الساعات 

 النظري 

عدد الساعات 

 العملي 

عدد 

 الوحدات

 3 2 3 عامةتقانة احيائية 

 3 ---- 3 سلوك احيائي

 2 ---- 2 نظريات التعلم

 الةكتابة البحث والرس يقةطر

 طروحةواال

 مستوفي ----- 2

 3 2 2 1تخصصي

 3 2 2 2تخصصي 

 1 --- 2 اللغة االنكليزية

 15 مجموع الوحدات

 
   28مجموع الوحدات الكلي للفصلين االول والثاني = 

  32وحدات الرسالة = 

 60المجموع الكلي = 
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 الدكتوراهلطلبة  الثاني للفصل التربوية مواداالختصاص وال موادمخطط يوضح نسبة                
 
 

 

 المعيار الثاني : نظام التقويم واالمتحانات 
للطلبة والمستود  القسم ن ام تقويمي ويتضمن هذا المعيار ن ام التقويم واالمتحانات في القسم  ي  يوجد في  

جمع  التي تمكن القسم منالمقدمة   ونو ية االسئلة متحانات الوا الدراسي وطبيعة االختبارات والمقاييس 
 درجة تأهلالم العلمي لم اولة المالنة و دائالم بعدمدد استيعابالم للمادة العلمية و فيما  م   الطلبة البيانات عن 

وكما هو  المقدمة لتحسين مستود االداء مستقبنا برامج  لمستود ال ةلراجعالتمرا، و ما  ساعد علو التغذ ة ا
   موضح ضمن فقرة تقييم الطلبة 

 

 تقييم أداء الطلبة 
 

من قبل أساتذة المواد ذوي التخصص في الدراستين االولية والعليا  يتم تقييم اداء الطلبة في كل مادة  .1

  .وللجانبين النظري والعملي

 مع محتوى المقررات المعلنة لهم في الدراستين االولية والعليا الطلبةتتوائم اساليب تقويم  .2

 .يتم اإلعالن عن جداول االمتحانات والدرجات الخاصة بالطلبة لكل مادة .3

انشطة الصفية واختبارات   )تتضمن  فقط تقويم الطالب متنوعه والتقتصر على االختبارات اساليب .4

 .يومية(

 مع محتوى المقررات المعلنه للطالب .طرائق التقويم المتبعه تتوافق  .5

 توجد تغذية راجعة للطلبة حول نتائج التقويم  .6

 توجد مراجعة للتغذية الراجعة الجا اتخاذ اجراءات تصحيحية في ضوء نتائج الطلبة .7

 توجد الية معلنة ومطبقة للتعامل مع اعتراضات الطلبة حول نتائج االمتحانات .8

 فة للمسجلين في الدراسات العليايتبع القسم  طرائق التقويم المختل .9
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 المعيار الثالث: الخبرات الميدانية والممارسات العملية
 تقدم الكلية خبرات ميدانية تقوم بتصميمالا وتنفيذها باالشتراك مع المدار  بما  فيد في التأهيل العلمي للطن  

كما ان هناك اشراف وينمي معارفالم المالنية ويطور من خبراتالم ومالاراتالم، ويرفع من اتجاهاتالم نحو المالنة 
علو التطبيق الميداني لطلبة المر لة الرابعة من اجل تقويمالم ساتذة القسم في االختصاصات التر وية والعلمية ال
ذلة ان هنة اليات للتعاون مع المسسسات والدوائر ك تقد م التوجيالات لالم التي ترفع من مستود االداء لديالمو 

  العلمية والتر وية و ما  مدم الطلبة والمجتمع
 مراكز الكلية المعنية بخدمة المجتمع 

 و دة التعليم المستمر ) اختبار صن ية التدريس(   1

 يوماا  45لمدة علو م اولة المالنة  طلبة المر لة الرابعةفي المدار  لتدريبالميداني  تطبيقال  2

 من قبل عوه االختصا  في الكليةتطبقات االستبانة المعدة   3

A   المريجين آراء استبانات 

B  المستفيدة والجالات العمل  ر ا  استبانة. 

C  بالقسم االمتحانات مراجعة استبانة 

 الممتبر المدمي المرك ه لطلبة الدراسات العليا والبا اين  4
 المعيار الرابع: التنوع

ان الجامعة والقسم ممانا بالتدريسيين نفذ وقام بالبرامج الدراسية والمبرات التعليمية التي تضمنس استعما  التعليم 
 االلكتروني جنبا الو جنب مع التعليم التقليده للطلبة ، وعلة لمساعدتالم علو طلب المعرفة والمالارات وتكوين 

 
فضن عن علة فان هنة تنول في المقررات العلمية بحي  مالني االتجاهات الموجبة بما  ساعدهم في التعليم ال

االساتذة كما ان  هناك تنول في اختصاصات تغطي المالارات العلمية التي  جب ان  كتسبالا الطالب عند تمرج  
  لتغطية تلة المناهج

 
 الية اختيار المقررات الدراسية -اوالَ :

ويتم علة باختيار عناصر وو دات المقرر النزمة والتي  جب  ن يدرسالا الطالب ومن  م تجميع       
اعتمادا علو مصادر معتمدة ومو قة عالمية وعر ية ومحلية   أخذ بن ر االعتبار ما هذ  الموضوعات 

مقررات علمية  حتاج  الطالب من معلومات  ساسية ومتقدمة لتدريس المناهج الممتلفة في المدار  وت مل 
خاصة باالختصاصات الممتلفة لعلوم الحياة ومقررات تر وية خاصة باساليب وطرق التدريس   كون توزيع 
المقرر علو  سا  عدد الساعات المقسمة علو ساعات ن رية وساعات عملية واالسابيع الدراسية خن  
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ات آلي  اطات ال صفية اخرد وتحديدالعام الدراسي مع تحديد مواعيد االمتحانات المرك ية والمرك ية ون
  قيا  وتقويم  داء الطالب في المقررل
 

 ياره للمقررات الدراسية تقسم علوم الحياة  عند اخ هايراعيوفيما يلي النقاط التي 

 

في ضوء التوزيع  الذي يمكن تدريسه في هذا المقرر سي اوتحديد المحتوى الد رواهدافه اسم المقرر  .1

 في البرنامج.للمقررات الشامل والمتوازن 

في الجانبين النظري والعملي والتي تتناسب وحجم المقررات علميا  تحديد عدد الساعات المعتمدة .2

 واكاديميا 

للمقررات  وتحديد الية قياس وتقويم اداء الطالب في المقرر )باستعمال ومهارات التعليم  تحديد مخرجات .3

 تطبيق واالستنباط اليات متنوعة في هرم المعرفة مثل الحفظ وال

وتحديد تحديد مراجع علمية متميزه تكفل للطالب وصوله الحدث المعلومات المعرفية في ذلك التخصص  .4

  المقرر كل على حدة ا الطالب وأستاذهالكتب المرجعية التي يمكن أن يستعين ب

 

 ثانيا : الطلبة

 

 طلبة الدراسات األولية -أ

يتم القبول في برنامج البكالوريوس في كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة بعد تلبية      

 :  المتطلبات االتية 

 ان يكون الطالب حاصل على شهادة اإلعدادية للفرع العلمي او ما يعادلها . .1

لمي )كما شملت خطة ان يتم القبول من خالل القبول المركزي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث الع .2

 قبول الطالب من معاهد المعلمين للقبول في الدراسة الصباحية(.

 يتم توزيع الطالب على اقسام الكلية اعتمادا على المعدل ورغبة الطالب. .3

 يتم اجراء مقابلة من قبل لجنه من داخل القسم العلمي لقبول الطالب. .4

لطالب الغير مقبولين عن طريق القبول المركزي فيما يخص الدراسة المسائية  فقد شملت خطة القبول ا .5

والموظفين من كافة دوائر الدولة ومن لديه الرغبة في اكمال تعليمه يتم عن طريق ملئ استمارة خاصة 

بالكلية للتقديم المسائي من ثم يتم توزيع الطلبة المتقدمين من قبل الكلية على االقسام مع مراعاة معدل 

 المتقدمين.

 

 المقاييس التي يجب على القسم اعتمادهاهم أ
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 يعتمد القسم معايير عاليه الجوده في انتقاء الطالب. - 1

 يحرص القسم على قبول اعداد الطالب في الدراسات االوليه وفقا للخطه المقرره. - 2

 وفقا للخطه .ليا يحرص القسم على قبول اعداد الطالب في الدراسات الع  -3

 تبارات الطالب للتاكد من استعدادهم العلميه والذهنيه.يعتمد القسم اخ - 4

برنامج تخصصي بما يتالئم وطبيعة البرنامج واالمكانات  فييحدد القسم اعداد الطالب المقبولين  - 5

 المتوفره.

 يطبق القسم تعليمات الجزاءات السلوكيه على الطالب. - 6

 ي الحاسوب االلي .يتم تخزين المعلومات الخاصه بالطلبه ودرجاتهم ف - 7

 توفير في القسم قاعه متكامله  للعرض. - 8

 

 

 2020-2019 مسائي و الدراسي صباحي عدد الطلبة في القسم للعام
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العدد الكلي  عدد الطلبة/المسائي عدد الطلبة/الصباحي المرحلة

 271 57 214 االولى

 331 77 254 الثانية

 289 75 214 الثالثة

 346 75 271 الرابعة

 1237 284 953 العدد الكلي
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 2020-2019مخطط يوضح اعداد الطلبة الصباحي والمسائي في القسم 

 

 

 

 

 

 
 الدراسات العليا  -ب
 

المركزي وفق ل القبول المن خعلوم الحياة وم الصرفة / قسم لعلية التربية لليتم القبول في الدراسات بك

 ليا .العقبول بالدراسات لالضوابط ل

 

 

 2020-2019اعداد طلبة الدراسات العليا لعام 

 
طرائق تدريس علوم  دراسات عليا

 الحياة 

 المجموع علوم حياة

 27 17 10 الماجستير

 14 6 8 الدكتوراه

 41المجموع الكلي  23 18 المجموع

 

 



26 

 

 
 

 2020-2019في القسم ضح اعداد طلبة الدراسات العليا مخطط يو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المعيار الخامم : مؤهالت أعضاء هيئة التدريم واألداء والنمو المهني 
يتمتع  عضاء الاليئة التدريسية بمسهنت علمية كافية ، تجعلالم عوه قدوة جيدة للممارسات المالنية ولديالم 

لتعاون مع طنبالم بفاعلية كافية ، واانفسالم و العلم والمبرة الكافيين في مجا  التدريس وهم قادرين علو تقييم 
ال منء بروح ال مالة في تمصصاتالم والتمصصات األخرد ، وتقوم الكلية بتقييم هيئة التدريس فيالا ب كل 

كما ان  هناك تنول  ن امي ومستمر وتسير لالم فر  النمو المالني وفقا لما متوفر لالا من موارد ماد ة و  رية
  في اختصاصات 

 
سدريسي القسم والقابهم العلمية والتخصص الدقيق لكل ادناه اعداد -:معلومات عن التدريسيين 

   منهم:
 

 ت اسم التدريسي التخصص الدقيق

 1 أ.م.د.ثامر عبد الشهيد محسن االبراهيمي فطريات
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لقب استاذدكتور     

 2 أ.د. سعدي محمد محمود ناصر فسلجة حيوان

 3 أ.د. نهلة عبد الرضا البكري اجنة و انسجة

المياهوحياتية بيئة   4 أ.د. ابراهيم مهدي عزوز الموسوي 

 5 أ.د. انوار ادريس سليمان محمد العساف مناعة

 6 ا.د. فاطمة عبداالمير عبدالرضا طرائق تدريس علوم الحياة

 7 ا.د. حيدر مسير حمدهللا طرائق تدريس علوم الحياة

 8 ا.د. نادية حسين يونس  طرائق تدريس علوم الحياة

 9 أ.د. رنا مجاهد عبد هللا الشويخ احياء مجهرية

 10 أ. د. احسان عرفان حسين مال هللا الشيخلي علم الوراثة
حياء اغذية مجهريةا  11 أ.د. لمى عبد الهادي زوين الطائي احياء مجهرية/

 12 أ.م.د. رعد محمود نصيف الخفاجي جيوكيميائية بيئة

 13 ا.د. احمد عبيد حسن طرائق تدريس علوم الحياة

  دكتور  لقب استاذ مساعد 

 14 أ.م.د. مازن نواف عبود تصنيف نبات

حشرات علم ال  15 أ.م.د. نوال صادق مهدي علوان الزبيدي 

 16 أ.م.د. عذراء حميد حسون درويش الخفاجي وراثة جزيئية

 17 أ.م.د. حازمة موسى خليل موسى العباسي علم الحيوان/المناعة

 18 أ.م.د. نهلة جاسم محمد الشاهري فسلجة حيوان/فسلجة تكاثر

 19 أ.م.د. وحيدة رشيد علي القيسي طفيليات

 20 أ.م.د. ماهر زكي فيصل علي الشمري علم النبات

 21 أ.م.د. بيداء حسين مطلك فرحان علم النسج

 22 أ.م.د. انتظار محمد مناتي الزيدي علم النسج

 23 أ.م.د. اسراء قاسم صالح لطيف العبيدي طفيليات

 24 أ.م.د.وجدان بشير عبد جبر العبد علم الحيوان/علم النسج

 25 أ.م.د.محمود عبد مشعان علم البيئة/بيئة تطبيقية

 26 أ.م.د. هنادي سالم عبد الصاحب تقنيات حياتية

 27 أ.م.د.ايمان سامي احمد محمد صالح الجميلي تشريح مقارن

البياتيم.د. اسراء كريم نصر هللا قمر  تصنيف نبات  28 

 29 أ.م.د. زهراء حسين محمد قدري اغا مناعة

 30 أ.م.د. سمية نعيمة حوار فطريات

 31 أ. م.د.سعاد خليل إبراهيم جاسم الجميلي احياء مجهرية

 32 أ. م.د. محمد مهدي جواد كسارة الدفاعي وراثة

 33 ا. م.د.  معزز عزيز حسن الحديثي تشريح نبات

نسجيةعلم الحيوان/امراض   34 أ.م.د. استبرق عز الدين محمود سلمان القيسي 

 35 ا.م.د. سالم عبدهللا سلمان العلومطرائق تدريس 

 36 ا.م.د. مي فيصل احمد االدارة التربوية

 37 ا.م.د. سهلة حسين قلندر حسين تربية وعلم النفس

 38 ا.م.د. شيماء عباس شمل علم النفس التربوي

احيائيةهندسة وراثية وتقنيات   39 ا.م.د. وفاء صبري ماهود 

 40 أ.م.د. عصام جاسم خريبط الخليفاوي تقانة احيائية

 41 أ.م.د. صدامة سعيد فرج الحسناوي انسجة

 42 ا.م.د. سحر سعدي غريب احمد العبيدي علم المناعة
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 43 ا.م.د. ايمان حسين هادي الحياني فسلجة نبات

المرسوميأ.م.د.أحمد جميل صبر سعيد  حشرات  44 

م.م. د. فادية فالح حسن عليا. فطريات  45 

م.د. عنان غازي محمود خليلا. علم النفس التربوي  46 

م.د. عمار عبد علي حسن عبد خلفا. اداب في علم النفس  47 

م.د.  بثينة عبد العزيز حسن المكدميا. طحالب  48 

  ماجستير استاذ 

القادر علي الدوريأ.م.ميسلون لفتة عبد  تصنيف الفقريات  49 

  ماجستير استاذ مساعد 

 50 أ.م. رعد كامل شبيب علي الربيعي حياتية اسماك

 51 أ.م.كفاح ناصر عبد االمير الخفاجي طفيليات

 52 أ.م. سميرة مؤيد ياسين احمد السامرائي زراعة نبات نسيجية

 53 ا.م. رهف وائل محمود عبد هللا عطار باشي فسلجة نبات

نبات فسلجة  54 ا.م. امل غانم محمود 

 55 أ.م. نبراس لفتة عبد القادر علي الدوري بيئة الفقريات

 56 ا.م. صباح سعيد حمادي الحسيني بستنة

م. عبير محمد يوسف الحالقأ. فسلجة نبات  57 

م. امين عبود كبان الغافليا. طحالب  58 

  دكتور لقب  مدرس 

 59 م.د.احمد حافظ عبد الرزاق احمد القره غولي علم الحيوان/فسلجة حيوانية

 60 م.د. مها عبد النبي غثوان الغريري تلوث بيئي

 61 م.د. اسعد كاظم عبد هللا مشاور الغزي تغذية نبات

 62 م.د. ورود كامل شلش المالكي وراثة خلوية

/سياسة خارجيةعلوم سياسية  63 م.د. خالد موسى جواد 

سريرية/مناعة احياء مجهرية  64 م.د. حنان ياسين محسن زاير الغراوي 

 65 م.د. محمد عباس فياض سعود الدليمي تقنيات احيائية

 66 م.د.  رواء جعفر حميد مجيد القيسي حشرات

 67 م.د. اريج عبد الستار فرمان علم النبات/تصنيف نبات
 68 م.د. رنا عالء عبد الحميد العامري علم الحيوان/علم التشريح والنسج

 69 م.د. ثائر محمد ابراهيم العكيلي علم النبات/تقنيات طحالب

 70 م.د. اسماء بشير عبد جبر العبد علم الحيوان/علم االجنة

 71 م.د. شيماء صباح مهدي العبيدي وراثة 
 72 م.د. زينة نبيل نصيف العزاوي علم الحيوان/تصنيف وبيئة الفقريات

الحسين المفرجيم. د. غصون عادل عبد  طفيليات  73 

 74 م.د. اطياف سعيد حميد المعموري فسلجة فطريات

 75 م.د. رنا صاحب شالل حبيب السعدي علم الحيوان/خلية جزيئي
 76 م.د. انتصار فيصل عبد الجبار محمد علم الحيوان/تصنيف وبيئة الفقريات

 77 م.د. اروى فائق جميل عبد الغني الشيخلي فسلجة حيوان

احيائية/احياء مجهريةتقانة   78 م.د. ايناس عبد الهادي حسين الشريفي 

 79 م.د. لمى صالح الدين عبدالقادر العبد الواحد مناعة

 80 م.د. جيهان فارس يوسف عبود طرائق تدريس الكيمياء

 81 م.د. داليا حسن ظاهر علي علم الحيوان/انسجة واجنة
اشواق احمد حسينم.د.  علم الحيوان/تشريح مقارن وانسجة  82 
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  ماجستير لقب مدرس 

 83 م. ناهدة غازي علوان التميمي لغة عربية

 84 م. انعام عبد القادر حسن علي الشالجي احياء مجهرية

 85 م. سهى ضياء عبد تويج بستنة

 86 م. هبة قاسم حميد جاسم الفيصل احياء مجهرية

 87 م. وشاح منير صالح الرديني بيئة الفقريات

 88 م. رشا فائق عبد اللطيف سعود الحديثي فسلجة حيوان

 89 م .اسيل فؤاد عباس الحسيني تصنيف نبات

 90 م. علية حسين لفتة اقتصاد زراعي

طالل سالم مهدي كاظم السامرائي .م فطريات  91 

رنا حنان خضير .م فسلجة حيوان  92 

اسراء سالم عبد الحميد م. فسلجة حيوان  93 

احالم جاسم طاهرم  طفيليات  94 

  ماجستير مدرس مساعد 

 95 م.م فاطمة علي غانم جبر العبادي بيئة الفقريات

 96 م.م امنة عبد الجبار ابراهيم الشيخلي احياء مجهرية

 97 م.م.زينب حامد سلمان حشرات

 98 م.م. منتظر سلمان عاشور انسجة

 99 م.م. باسمة محمد رضا تشريح نبات

 100 م.م.أيدن مازن حسين تقنيات حياتية

 101 م.م. سلوى علي غانم جبر العبادي وراثة

 102 م.م. مهند محمود أغا حشرات

 103 م.م. حارث قاسم مهدي بيئة مياه

 104 م.م. فريال خالد خلف احمد تشريح نبات 

 105 م.م. عائشة سليمان عبيد البندر طفيليات

 106 م.م. هند ابراهيم احمد وحيد طحالب

زينب عباس عبدالجبارم.م.  خلية  107 

رشا حبيب فاضل م.م.  خلية  108 

 109 م.م. زينب محمد نايف تصنيف نبات

 110 م.م. سنان سعدون ذياب  تشريح نبات

 111 م.م. مروة خليل ابراهيم  تشريح مقارن

  االجازات الدراسية  

 112 ا.م. أحمد قاسم مهدي وادي السعيدي انتاج حيواني

 113 م. ازهار رحيم حسين الفرطوسي انسجة

 114 م سناء عبد حمود احمد فسلجة نبات

 115 م. انتخاب حميد عبيد انسجة

 116 م.م عبد العزيز سعدي عبد الحسين تصنيف نبات

 117 م.م. سوزان عبد الرحيم حسن احياء مجهرية

 118 م. رضية علي حسن زراعة نسيجية نباتية
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 قسمالفي  حسب اللقب العلمي جدول يوضح عدد أعضاء الهيئة التدريسية 
 2020-2019للعام الدراسي 

 
 

 
 

 

 
 

 2020-2019للعام  مخطط يوضح نسب أعضاء الهيئة التدريسية 
 

 

 المعيار السادس : اإلدارة والموارد 
 

 اللقب العلمي          
 

 الشهادة    
 المجموع مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ

 72 ال يوجد 24 36 12 دكتوراه

 39 17 12 9 1 ماجستير
 111 عدد أعضاء الهيئة التدريسية الكلي
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للقسم نظام إداري مستقر , وقيادة تربوية تتمتع بالسلطة الفعالة والتي تدعم تطوير جودة العملية التعليمية 

والجامعة ، كما ان هنك ميزانية محدودة مخصصة من قبل الكلية وفقا لالمكانيات المتوفرة لها من قبل الوزارة 

للنهوض باحتياجات مختبرات القسم ولكنها التكفي لسد احتياجات المختبرات وبالذات الخاصة بالدراسات العليا  

وهناك عدد من العمال واإلداريين  وكما هو موضح في الجدول الخاص بالموظفيين واالداريين في المحور 

ث الخاص بالتدريسيين فضال عن ذلك فان هناك تسهيالت وامكانيات توفرها الجامعة والكلية والقسم كما ان الثال

هناك  موارد لدعم العملية التعليمية وتهيئة البنى التحتية ولكنها محدودة, يوفر القسم والكلية مصادر لتكنولوجيا 

 ية , والمعايير المهنيةالمعلومات بما يساعد في الوفاء بمتطلبات المعايير القوم

 

 
 2020-2019عدد الموظفين الفنيين واالداريين في القسم لعام  -والَ :ا

 

 العدد نوع العمل والوظيفة التسلسل

 1 عقدسكرتارية / 1

 4 عقدفنيين / 2

 17 فنيين /تعيين مالك 3

 2 اداريين 4

 
 

 القاعات الدراسية والمختبرات والمرافق في القسم-ثانياَ :

 
  12  للدراسات العليا  4للدراسات االولية و 9قاعة دراسية 

  19  مختبر للدراسات العليا 11للدراسة االولية ومختبر 

  انيةقاعة للجنة االمتح 

  غرف لالساتذة 

   كافتريا الساتذة القسم 

  مكتبة خاصة باساتذة قسم علوم الحياة 

  قاعة للندوات في قسم علوم الحياة 

 
 حسب االرقام قسم الفي  للقاعات الدراسية عابيةيالطاقة االست

 

 عدد المقاعد / اوليةرقم القاعة

1 75 

2 75 

3 75 

4 75 

5 40 
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 NCATEلقسم علوم الحياة وفقا لمعايير   SWOTتحليل 
 

 -للمناهج والمقررات الدراسية في القسم: SWOTتحليل  -1

S.W.O.T     أسلوب يستخدم في التحليل االستراتيجي من خالل تقييم وتحليل أربع نقاط ، وأخذ االسم

 Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats :اختصار للكلمات االنجليزية التالية

م ، 1960والتي تعني بحسب التسلسل القوة ، الضعف ، الفرص والمخاطر. وهذا التقييم استحدث في العام 

6 60 

7 60 

8 60 

9 60 

  رقم القاعة/عليا

2 18 

3 18 

4 10 

5 10 



33 

 

وغالبا ماتستخدمه الشركات لتحليل وضعها الحالي أو لمنتجاتها أو لمشاريع جديدة ، وقد تطور وظهر بعده 

 .عدد من األساليب التي تخدم نفس الفكرة في التحليل والتقييم

في" األوضاع التعليمية يمكن أن تنتج هذه المصفوفة من  2×  2هو تحليل مصفوفة SWOTهيكل تحليل     

قبل اثنين من أزواج من األبعاد. نقاط القوة ونقاط الضعف هي المعنية أو رسوم بيانية من فرص والمخاطر. 

زة كالعوامل الخارجية الفرص نقاط القوة ونقاط الضعف تعتبر وضوح العوامل الداخلية، بينما تعتبر ممي

والمخاطر في تنسيق هذه األعمال تعتبر كأداة لصنع القرار سريع ، وبصرف النظر عن بيانات أكثر تفصيالً 

لكل الفعاليات في برنامج التقييم الذاتي لقسم علوم الحياة في كلية التربية  SWOTتم تطبيق تحليل . 

 -:ن تلخيص النتائج كما موضح في الجدول ادناه( ويمك(NCATEللعلوم الصرفة وفقا لمعايير 

 

 

 

 العوامل الداخلية

 

 القوة

التاريخ الطويل لكلية التربية وكونها -1

احد الكليات التابعة لجامعة بغداد وهي 

 الجامعة االولى في العراق.

  التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات -2

 الضعف

لالساليب طرق التدريس تقليدية واالفتقار  -1

 الحديثة.

 اختيار الطالب يتبع المعدل ال على الرغبة.-3

 

 

 

 العوامل الخارجية

 الفرص

 ادخال وسائل حديثة في التدريس-1

 االستفادة من الخبرات الخارجية -2

 المخاطر

 وجود الكليات االهلية المنافسة -1

 قلة عدد الخريجين الموهوبين-2

 قلة فرص العمل للخريجين  -3

 الظروف الغير مستقرة للبلد والدول المجاورة-4

 

 

 

 

 
  -للطلبة : SWOTتحليل  -2

 
 

 الداخلية العوامل

 

 القوة

 تبعية القسم الى كلية عريقة وجامعة عريقة-1

امكانية ان يكون الخريج مدرس او ان يعمل  -2

 في القطاعات المختلفة

 الضعف

قلة االساليب الحديثة في التدريس وقدم  -1

المناهج اليتالئم مع التطور الحاصل في 

 التكنولوجيا

 

 العوامل الخارجية

 الفرص

 ادخال وسائل حديثة في التدريس-1

 االستفادة من الخبات الخارجية -2

 المخاطر

 فتح نفس االختصاص في الكليات المنافسة-1
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-للتدريسيين:   SWOT تحليل  -3   

 

 

 :Strengthsنقاط القوة 

 

 الدقيقة.كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنوع مدارسهم العلمية وتخصصاتهم • 

 مالئمة التخصص العلمى ألعضاء هيئة التدريس للمقرارات التى يتم تدريسها.• 

 االسلوب القيادي الفاعل، والعمل الجماعي، والعدالة واألمانة والحيادية فى االدارة.• 

 وجود إلتزام بالواجبات الوظيفية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتفاعل مع العمادة.• 

 جود موقع بالقسم والكلية والجامعة وألعضاء هيئة التدريس على شبكة االنترنت.و• 

 اهتمام القسم والكلية بتنمية مهارات التعلم الذاتى للطالب.• 

 تنوع عملية تقييم الطالب.• 

وجود مكتبة معقولة بقدراتها، مجهزة بأجهزة حاسوب مرتبطة باالنترنت، وتحتوى على الكتب الحديثة وبعض • 

المجالت العلمية متاحة للطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين. كما يوجد اشتراك بالمكتبة الرقمية، وقد 

 أجريت كثير من ورش العمل حول كيفية التعامل معها.

 توافر دعم للبحوث العلمية، بما ينشط أعضاء هيئة التدريس ويطور من قدراتهم العلمية.• 

 تياج سوق العمل بصورة مرضية.توافق البرامج الدراسية واح• 

 استخدام تكنولوجيا التعليم فى بعض المقررات الدراسية.• 

مشاركة فعالة من العمادة وبعض أعضاء هيئة التدريس في ندوات ومحاضرات علمية داخل القسم و الكلية • 

 وخارجها أحياناً لخدمة وتثقيف المجتمع.

 :Weaknessesنقاط الضعف 

 

فضال عن عدم دعم المخبرات بنماذج وشرائح ة والمعدات وضعف حالة المختبرات القصور في األجهز• 

 .تعليمية حديثة بالرغم من قدم وتلف العديد منها

 القوة العوامل الداخلية

وجود البعثات الدراسية-1  

وجود المؤتمرات والندوات والدافع -2

 لتطوير مهارات التدريسيين

 الضعف

كليات االهليةمن قبل  ال غراءات الماديةالا-1  
االهتمام بالحصول على الترقية العلمية -2

 والتوقف عندها

التوجد فرق عمل بحثية -3  
 الفرص العوامل الخارجية

ادخال وسائل حديثة في التدريس-1  

االستفادة من الخبرات الخارجية  -2  

 المخاطر

وجود الكليات االهلية-1  

التطور السريع في التقنيات الحديثة-2  

تطوير البحث العلمي ومهارات التدريس -3  
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 عدم وجود نظام متكامل لتشغيل وصيانة األجهزة والمعدات )المعايرة وجدولة للصيانة شامل(.• 

قاعات دراسية مناسبة، ومكاتب ألعضاء هيئة قصور المبنى الحالي في استيعاب احتياجات القسم من • 

 التدريس، وصاالت أنشطة طالبية، ومرافق عامة داعمة.

 عدم كفاية عمال الخدمات والصيانة.• 

 عدم مالئمة قاعات التدريس بالكلية من حيث التجهيزات والمساحة بالنسبة لعدد الطالب.• 

 ولقلة االجهزة مثل العلمي  مناسبتها لشروط المختبربرات للدراسات العليا وذلك بسبب عدم تالغاء بعض المخ

 مختبر الطفيليات ومختبر الفسلجة الحيوانية

 محدودية دور البحوث األكاديمية فى مواجهة المشكالت المجتمعية.• 

 غياب المشاركة فى المشاريع التى تتيح التعاون البحثى بين الكلية وقطاع رجال األعمال.• 

 والتدريب اإلدارى لغالبية الموظفين.ضعف المستوى العلمى • 

 عدم مساهمة األطراف المجتمعية المختلفة فى توفير فرص العمل لخريجى القسم .• 

 عدم وجود نظام واضح لمراجعة اللوائح والقواعد واجراءات العمل وتحديد كيفية تحسينها.• 

 عدم وجود سياسة محددة واضحة لربط الخريجين بالكلية بعد التخرج.• 

االفتقار لمفهوم العمل الجماعي عند بعض العاملين بالقسم، وغياب شبه كامل ألبحاث الفريق ألقسام الكلية  •

 المختلفة.

 االعتماد المبالغ فيه على الكتاب الجامعى والمذكرات المختصرة مما يعوق تنمية مهارات البحث والتعلم.• 

 

 التوصيات
واألساليب الحدياة لموا بة التطور التكنولوجي العلمي في ان يسخذ بن ر االعتبار استمدام الوسائل   -1

 التعلم والتعليم

وعلة من خن  ادخا  التدريسيين والفنيين  دمكانية االستفادة من المبرات المارجية العالمية والمحلية -2
 لدورات تدريبية لغرو تطوير قدراتالم وموا بة التطورالعلمي للتقنيات الممتبرية

 والوزارات االخرد التعاقد والتعاون مع وزارة التر ية توفير فر  العمل ب -3

 

 

 

  2020- 2019اداء القسم للعام  خطة تحسين
 

خن  ماتقدم من عرو التقرير الذاتي لقسم علوم الحياة نعرو خطة مقتر ة لتطوير اداء قسمنا وابتداءا من 
 ومحاولة تحقيق نسب انجازها مستقبن وكاألتي : 1/9/2020ولغا ة  1/9/2019

 مةقدمةةةةةةة : 
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في ضوء التوجالات الصادرة من جامعة بغداد في بناء ورسم المط  للكليات واللقسام و ما يتماشو مع التوجالات 
لنقسام في االستراتيجية للجامعة والتي ا  تتقاطع مع الرؤية والرسالة واالالداف لالا وان تكون المط  الموضوعة 

ضوء المعايير المابت  عالميا واقليميا، والحل وضع خطة تحسين ادارة القسم العلمي ولتكون ممتلفة عن االعوام 
السابقة فقد قام قسم علوم الحياة بت كيل لجنة من المتمصصين الختيار معايير ا اد مي و تمصصية منئمة 

 2020-2019ريكية وتم وضع خطة تحسين االداء للعام االم( NCATE) نكاتا  للقسم،  ي  تم اختيار معايير
في ضوء المعايير المذكورة  عن   ي  قامس اللجنة بوضع المعايير والمحاور للمطة ومن خن  االستفادة من 

ومافي  من نقاط قوة وضعا واجراءات ( SWAT) التقييم الذاتي للقسم وتحليل سوات  التغذ ة المرتدة لتقرير
ان تكون قد  ققس المتطلبات المطلو ة وانالا تنا  الرضا بعد ان تم عرضالا علو اللجنة العلمية  التحسين  نتمنو

بالقسم لنطنل عليالا  و دورنا كرئاسة قسم نامن الدور الذه قام ب  جميع العاملين بالقسم رئاسة وتدريسيين 
 ولجان للمروا بالذا العمل     ومن هللا التوفيق

 

 االستراتيجي المحور االول: التخطيط

 فترة التنفيذ مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف المعيار

ي 
ج

ستراتي
ال
ط ا

طي
خ

الت
 

الرؤيا  

والرسالة 

 واالهداف

 

تحديد مدى ارتباط البرامج 

االكاديمية المقدمة مع رؤية 

ورسالة واهداف المؤسسة 

وحاجات الطلبة والمجتمع 

 .لشخصية الطالبوتنميتها 

 

التحديد الواضح  -1

الهداف البرامج 

 المقدمة

تحديد اعضاء اللجان  -2

وحسب االجراءات 

 . المناسبة للتحسين

 

 

 رئاسة القسم

 اللجنة العلمية +

لجنة وصف  +

البرنامج 

 + االكاديمي

لجنة االرشاد 

 التربوي

2019-

2020 

تطـــــــبيق 

 وتنــــــفيذ

االجـــراءات 

 االستراتيجية

قياس ومراجعة وسائل  -1

  .العملية التعليمية

مراجعة دقة  -2

اختياراالساتذة واعادة 

توزيعهم بما يتناسب 

  .ومهاراتهم مع الطلبة

قياس المستوى .  -3

العلمي للطلبة وتحديد 

نقاط الضعف 

  .الموجودة

التحديث المستمر   -4

للمقررات والمواد 

التعليمية المقدمة 

 .بالقسم

 

تشكيل لجان     -1

لتوجيه ارشادية 

الطلبة وتطوير 

 مهاراتهم واتجاهاتهم

مناقشة المشاكل  -2

ومتابعة ايجاد الحلول 

 .لها

العمل على تفعيل حب  -3

 المهنة وتعزيز قيمتها

 

 

 

 رئاسة القسم

 + اللجنة العلمية

+ لجنة وصف 

البرنامج 

 االكاديمي

2019-

2020 
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 المحور الثاني: الهيكل التنظيمي والموارد

 

 

 

 

 

 المحور الثالث :اعضاء هيئة التدريس

 

 مسؤولية التنفيذ مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف المعيار
فترة 

 التنفيذ

وارد
والم

ي 
ظيم

ل التن
هيك

ال
 

تطـــــــــــــوير 

وتحليـــــــل 

الهيكلــــية 

 التنظيمية

 

زيادة عرض الشاشات  -1

للقاعات الدراسية لتطوير 

 العملية التعليمية

وضع خطة لتاهيل وصيانة   -2

واالحتياجات القاعات الدراسية 

 .المطلوبة لها

 

شراء شاشات  تم . -1

عرض إضافية للقاعات 

الدراسية  شاشات ذكية 

 وقاعة الندوات للطلبة

تاهيل القاعات .-2

الدراسية للطلبة وتزويد 

االحتياجات لها كوضع 

الستائر والسبورات 

الجديدة ووضع المراوح 

 السقفية واالنارة المطلوبة

تم صيانة وتاهيل . 3 .

القاعات الدراسية كالصبغ 

 والتطوير االلزم لها

 

 

 

رئاسة 

 + القسم

مجلس 

 + القسم

لجنة 

 المشتريات

لجنة  +

 + الصيانة

اللجنة 

 االجتماعية

 

 

 

2019-

2020 

الموارد 

 والبنى التحتية

يد االحتياجات اإلدارية تحد -1

لعمل مقررية القسم 

 واللجان االخرى

التوجه نحو العمل باإلدارة  -2

 .االلكترونية بالقسم

التوجه نحو تفعيل   -3

المشاركات االجتماعية من 

 قبل اإلدارة في القسم

 

انشاء غرفة جديدة -1

لمقررية للدراسات العليا 

 واالولية

العمل على نصب .-2

كامرات مراقبة داخل 

القسم والقاعات الدراسية 

لمساعدة اإلدارة ومقررية 

 القسم

تشكيل لجنة خاصة   -3

اعمال القسم لتوثيق 

العلمية.تشكيل لجنة 

 النشاء قاعدة

 

رئاسة 

 + القسم

مجلس 

 + القسم

لجنة 

 المشتريات

لجنة  +

 + الصيانة

اللجنة 

 االجتماعية

 

2019-

2020 
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 شؤون الطلبة المحور الرابع:

 مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف المعيار
مسؤولية 

 التنفيذ

التنفيذفترة   
س

هيئة التدري
ء 

ضا
ع

ا
 

تــــــــــنمـــــــــية 

الـــــــــقــــــدرات 

والمـــــــهارات  

 للتدريسيــين

 

حث التدريسيين على -1

المشاركة في الدورات 

التطويرية وورش العمل 

المقامة في الكلية والكليات 

  . االخرى

الحث على التعاون البحثي . -2

 . مع المؤسسات االخرى

مشاركة التدريسيين في . 1

 ورش العمل والندوات

متابعة توجيه بحوث . 2 . 

التدريسيين نحو الجهات 

المستفيدة في مختلف 

 .المؤسسات

فتح افاق التعاون العلمي .-3

المشترك مع الوزارات 

 .والمؤسسات العلمية

رئيس القسم 

+ اللجنة 

العلمية + 

 التدريسيين

 

 

2019-

2020 

تقييم أداء  

اعضاء هيئة 

 التدريس

 

تفعيل لجان تقييم االداء 

والوقوف على امكانية تطوير 

عمل التدريسيين من حيث 

مشاركتهم في لجان علمية و 

 تطويرية للقسم .

امكانية قيام التدريسيين بنشر 

بحوثهم في المستوعبات 

 العالمية 

نشر التدريسيين اغلب   

البحوث في مستوعبات 

ل بحوث تطبيقية عالمية وعم

 تفيد السوق المحلية

رئيس     

القسم ولجنة 

تقييم االداء 

واللجنة 

 العلمية

2019-

2020 
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 الدراسيةالمحور الخامس : المناهج والمقررات 

 مؤشرات المتابعة والتنفيذ إجراءات التحسين االهداف رالمعيا
مسؤولية 

 التنفيذ
 فترة التنفيذ

شؤون الطلبة 
 

 اتةالسياس

بول ةةةةةةةةةةالقو 

 بة ةةةطلةةةلةةةةةةةل

قبول طالب في المرحلة االولى 
وسوزيعهم على القاعات بشكل 

متساوي وربط الدراسة 
الحضورية بالدراسة االلكترونية 

 وانشاء صفوف الكترونية 
 

استمرار ستدريب الطلبة 
والتدريسيين على متابعة 
حضور الطلبة في داخل 

الكلية ومتابعة المحاضرات 
اليصال المادة االلكترونية 

 العلمية

 رئاسة القسم
مقررية  +

 + القسم
اللجنة 

 + العلمية
لجنة وصف 

المقرر 
 الدراسي

2019-
2020 

الدعم 
والخدمات        

 الطالبية

قياس ومراجعة وسائل . 1

مراجعة . 2 .العملية التعليمية

ساتذة واعادة دقة اختيارااال
توزيعهم بما يتناسب 

 3 .ومهاراتهم مع الطلبة
قياس المستوى العلمي للطلبة .

وتحديد نقاط الضعف 

التحديث . 4 .الموجودة

المستمر للمقررات والمواد 

 .التعليمية المقدمة بالقسم

اقامة ورش عمل في مجال  
تسهم برفع  علوم الحياة

 2 .المستوى العلمي للطلبة
تشكيل لجان علمية .

ساتذة حملة المتخصصة من ا
شراف اللقاب العلمية لالا

 مدرس فصعودا  ًعلى

 3 .المستوى العلمي للطلبة
تحديد نقاط الضعف لدى .

الطلبة ذوي المستوى 
المتدني لغرض وضع الحلول 

 للنهوض بمستواهم العلمي
 

 رئاسة القسم
مقررية  +

 + القسم
اللجنة 

 + العلمية
لجنة وصف 

المقرر 
 الدراسي

2019-
2020 

المعيا
 ر

 إجراءات التحسين االهداف
مؤشرات المتابعة 

 والتنفيذ
 مسؤولية التنفيذ

 فترة التنفيذ
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وخدمة المجتمع البحث العلمي المحور السادس:  

المناهج والمقررات الدراسية 
 

سقييم البرامج 
والمناهج 

 توالمقررا

سطوير المناهج الدراسية بشكل 
دوري ورفع محاضرات 

التدريسيين النظري الى موقع 
قبل الكلية لالستفادة منها من 

 طلبة الكلية والكليات االخرى 

سشكيل لجان خاصة 
بمتابعة عمل الهيئة 

التدريسية وجمع 
المحاضرات ورفعها الى 
موقع الكلية اضافة الى 

رفعها في الصفوف 
 االلكترونية 

رئاسة القسم + 
مقررية القسم + 
اللجنة العلمية + 

لجنة وصف 
 المقرر الدراسي

2019-
2020 

سحويل المناهج 
والمقررات من 

الورقي الى 
 االلكتروني 

العمل علة سدريب التدريسسن  
والطلبة على التوافق رفع 
التدريسسين محاضراسهم 

ومحاضرات شرح   pdfبصيغة 
حول  فيديوية وسدريب الطلبة
كيفية حصولهم على 

 المحاضرات ومتابعتها الكترونيا 

عمل صفوف الكترونية 
لنظرية للمواد العملية وا

ومساعدة الطلبة على 
الدخول للصفوف 

 االلكترونية 
عمل ورش عمل 

للتدريسيين والطلبة على 
كيفية استخدام والتواصل 

الكترونيا من خالل 
 المنصات االلكترونية

 + رئاسة القسم
 + مقررية القسم
 + اللجنة العلمية
لجنة وصف 

 المقرر الدراسي

2019-
2020 

فاعلية التدريب 
 العملي للطلبة 

العمل على سدريب طلبة القسم 
على القاء المحاضرات اما 

الطلبة بمساعدة اساسذة التربية 
 العملية.

سدريب الطلبة على التدريم 
من خالل فترة التطبيق 

 المدرسي واالشراف المباشر

سمكن الطلبة على  -
عمل بحوث طالبية 

 مشتركة 
امكانية الطلبة من -

التدريم لطلبة المراحل 
 المتوسطة واالعدادية

 + رئاسة القسم
+  مقررية القسم
اساتذة مادة 

 التربية العملية
2019-
2020 
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 سم بعون هللا سعالى

المعيا
 ر

 إجراءات التحسين االهداف
مؤشرات المتابعة 

 والتنفيذ
 مسؤولية التنفيذ

 فترة التنفيذ
البحث العلمي وخدم المجتمع 

 

حث ةةةةةةالب
 مي ةةةةةالعل
 

حث التدريسيين على عمل بحوث 
سطبيقية وعلمية ذات طابع عملي 

لغرض االستفادة منها انتاجيا ونشر 
بحوثهم في مستوعبات عالمية لرفع 

 مستوى البحوث 

قيام التدرسيين بنشر 
البحوث وسثبيت البحوث 

المنشورة في اللجنة 
في قسم علوم العلمية 

الحياة لرفعها الى 
 الجامعة

رئاسة القسم و 
 اللجنة العلمية

 
 
 

2019-
2020 

ة ةةةةةةةةةةةخدم
 ع ةةةةالمجتم

 
 

ن على عمل البحوث حث التدريسيي
التطبيقية و امكانية الحصول على 

 سفيد السوق المحلية براءات اختراع

سعي التدريسيين على 
امكانية رفد السوق 

المحلية بالبحوث العلمية 
وبراءات االختراع 

 التطبيقية 

رئاسة القسم و 
 اللجنة العلمية

 
 

2019-
2020 


