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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر

 

 عبِؼخ رىش٠ذ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ػٍَٛ اٌؾ١بح / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 االؽ١بء اٌذل١مٗػٍُ 

 دوزٛساٖ اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5
 عٕٛٞ /ِمشساد /أخشٜ 

 فصٍٟ

 ال ٠ٛعذ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

 ال ٠ٛعذ اٌخبسع١خ األخشٜ  اٌّؤصشاد .7

 28/11/2116 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

ٌغشض  ػٍَٛ اٌؾ١بحاػذاد اٌّالوبد اٌؼ١ٍّخ  ٚإٌٛػ١خ اٌّزخصصخ فٟ ِغبي  .1

 االسرمبء ثبٌٛالغ اٌزؼ١ٍّٟ فٟ اٌجٍذ
ثبٌىبدس اٌّزخصص ِٓ رٚٞ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ  سفذ ٚصاسح اٌصؾخ .2

 ػٍَٛ اٌؾ١بحاٌىفبءح فٟ ِغبي 
 ٠ؼضص اٌجشٔبِظ فّٙب ٚادساوب ٚاف١ب ٚٚاعؼب ٌٍفىش ٚاٌضمبفخ ػبِخ .3

اٌزؾ١ٍ١ٍخ ػٍٝ ِغز٠ٛبد  اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخرؼ١ٍُ اٌطٍجخ ِٙبساد  .4

 .ٝ اؽذس ِب رٛصً ا١ٌٗ اٌؼٍُ اٌؾذ٠ش فٟ ِغبي ػٍَٛ اٌؾ١بحثبٌشعٛع اٌ
رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثزؼ١ٍُ ػبٌٟ اٌغٛدح ِٓ خالي  ٠خذَ اٌجشٔبِظ اٌغبِؼخ ِٓ خالي .5

ِٓ ِغزغذاد ػٍٝ اٌصؼ١ذ إٌظشٞ  ع ػٍٝ اؽذس ِب أزغٗ اٌجؾش اٌؼٍّٟاالطال

 ٚاٌزؾ١ٍٍٟ .
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 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
عب١ٌت اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌؾذ٠ضخ ِٚؼشفخ اؽذس اٌّؼشفٟ ٚالذسح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌز١١ّض ٚاالدسان    -1أ

    ِبرٛصً ا١ٌٗ اٌجؾش اٌؼٍّٟ .

 ارا أخشطٛا فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ ٚس اٌطٍجخ فٟ ِغبي اٌزط٠ٛش اٌؼٍّٟاٌزخط١ظ اٌّغزمجٍٟ ٌزفؼ١ً د -2أ

 وبفخ ١غ١خ ٌٍّغبالد ٚاٌّغز٠ٛبد اٌؼ١ٍّخرض٠ٚذ اٌطٍجخ ثّؼشفخ اٌّجبدئ اٌشئ -3أ
١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ دساعخ ػٍُ االٔغغخ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚاٌطشق االعبع١خ ٌٍز١١ّض ث١ٓ ثبٌزمرؼش٠ف اٌطٍجخ  -4أ

  إٌغظ اٌّخزٍفخ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

ٚاٌؾ١ٛاْ  اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ػٍٝ ر١١ّض إٌغظ اٌّخزٍفخ فٟ عغُ االٔغبْ ثصٛسح خبصخ– 1ة 

 ثصٛسح ػبِخ

 ػذاد ثؾٛس ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ ػٓ ػٍُ االٔغغخٝ ااْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ػٍ – 2ة 

االعب١ٌت اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّزطٛسح فٟ  ال ثذ اْ ٠ىْٛ ٌٍطبٌت ِٙبساد ػ١ٍّخ ٚػ١ٍّخ ػب١ٌخ العزؼّبي  - 3ة 

 .اػذاد ششائؼ ٔغ١غ١خ ٚر١١ّض٘ب ٚٚصف ٚر١١ّض االٔغغخ 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اعزخذاَ ٚعبئً ا٠ضبػ اٌىزش١ٔٚخ .1
 مخ إٌّبلشخ فٟ اٌذسطاعزخذاَ طش٠ .2
اعزخذاَ اعٍٛة ؽً اٌّشىالد فٟ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد االعبع١خ ٚاٌزؾص١الد  .3

 اٌّؼشف١خ
 اعٕبد اٌطٍجخ ثبٌٛاعجبد اٌّىزٛثخ ٚاٌّمشٚءح .4
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثؼًّ اٌجؾٛس  .5

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 اعشاء االِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ .1
 خ ( اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ) اٌشف٠ٛخ ، ٚ اٌّىزٛث .2
رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛخ ِٓ ِصبدس٘ب  .3

 االص١ٍخ.
 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 اعزؼذاد االعبرزح ثبػطبء وبفخ اٌّؼٍِٛبد ٌٍطبٌت ٚرٛع١ٙٗ -1ط         

 ِمجٌٛخ اوبد١ّ٠ب ِٓ لجً اٌطبٌت ٚػ١ٍّخ أزبط اػّبي وزبث١خ-2ط

غ ضشٚسح اٌؼًّ ثّغؤ١ٌٚخ ٚثصٛسح اخالل١خ ػٕذ رٕف١ز اٌؼًّ ثصٛسح رفبػ١ٍخ فٟ اٌصف اٌغبِؼٟ ِ-3ط

 اٌّشبس٠غ اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ

 .أٞ فٟ االساء ٚإٌظش٠بد ٚاٌفشض١بد اٌؼ١ٍّخاٌؼًّ ػٍٝ رشغ١غ اٌطبٌت الثذاء اٌش -4ط   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٌؼًّ ػٍٝ رمذ٠ُ اٌّٙبَ اٌّٛوٍخ ا١ٌُٙ ٌزشى١ً ِغب١ِغ  .1
 ف اٌطٍجخ ثبعزخذاَ اٌّصبدس اٌّىزج١خ اٌؾذ٠ضخرى١ٍ .2
 اٌّٙبساد اٌؼ١ٍّخ فٟ ر١ّض ِخزٍف االٔغغخ اٌؾ١ٛا١ٔخ اٌزشو١ض ػٍٝ .3
ٚاٌجؾش ػٓ االعجبة ٚاٌّغججبد  ٚعٛد اٌّىزجبد ٚاٌؾبعٛة ٌزؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ اٌىزبثخ ٚاٌزمصٟ .4

 اٌؼ١ٍّخ
 اعٕبد اٌطٍجخ ٌٍزمصٟ ِٓ خالي االٔزش١ٔذ ٚاٌّغالد اٌؼ١ٍّخ .5

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ) اٌشف٠ٛخ ٚاٌّىزٛثخ (  .1
 االِزؾبٔبد .2

 
 

 

 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 رغ١ٍُ اٌؼًّ ٚاٌٛاعجبد ثبٌٛلذ اٌّؾذد ٚثشىً ِمجٛي .1 -1د

 اٌؼًّ وفش٠كِٙبساد اٌزٛاصً ِغ االخش٠ٓ ٚ .ـ2د

 ؼ١ٍّخ اٌشبئؼخ ٚرغٕجٙب فٟ ِغبي اٌجؾش اٌؼٍّٟرىشاس االخطبء اٌ ِؾبٌٚخ ػذَ .ـ3د 

 اعزخذاَ االٔزش١ٔذ ٚاٌجؾش ػٓ طش٠مخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاعزخذاَ اؽذس اٌطشقـ 4د 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

خ ث١ٓ االعزبر ٚاٌطالة ٚث١ٓ اٌطالة رط٠ٛش اٌزاد ِٓ خالي اصبسح إٌمبػ ٚرجبدي االساء فبٌزفبػً ػجش إٌّبلش

أفغُٙ ، ٠ٚشىً رٌه اداح ل٠ٛخ ِّٚب ٠ز١ؼ اعزؼّبي ػ١ٍّخ اٌزفى١ش فٟ ِٛاعٙخ طشائك رفى١ش اخشٜ عٛاء رؼٍك 

رٌه ثبٌشىً اَ ثبٌّضّْٛ ، فؼٍٝ اٌّذسط اْ ٠فززؼ دسعٗ ثبصبسح االعئٍخ أٚ ػشض ِشىٍخ ٌزؤدٞ اٌٝ رجبدي 

 اٌصغ١شح ٚاٌىج١شح اٌؾٛاس ٚاالساء داخً اٌّغّٛػبد

 

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ          

٠ّىٓ رم١١ّٙب ِٓ خالي ٚضغ ِؼ١بس ٌالعٛثخ اٌصؾ١ؾخ ِٚمبسٔخ ٔزبئظ اعٛثخ اٌطالة ِغ ّٔٛرط اعٛثخ  .1

 ِؼذ ِغجمب
فٟ االٔغبص ِٓ خالي اػطبء االخزجبساد اٌزٟ رم١ظ  اعشاء اخزجبساد رؼ١ّ١ٍخ ٌم١بط ِغزٜٛ فُٙ اٌطٍجخ  .2

 ّزؼذدِغز٠ٛبد اٌفُٙ اٌ

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أٚ اٌّغبق سِض اٌّمشس أٚ اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساع١خ 

 ػٍّٟ     ٔظشٞ      
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 اعجٛػ١ب 3 اعجٛػ١ب 2 اٌزمبٔبد األؽ١بئ١ٗػٍُ   اٌضبٌضخ

     

 
 

 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 ملفهوم التقانات االحيائيهيق فهم ومتييز عمالبد ان يكون لدى الطالب  .1

 تطبيقيه عالية يف هذا اجملالمهارات ال بد ان يكون لدى الطالب  .2

 ال بد ان يكون لدى الطالب روح للتعاون والعمل كفريق .3

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 لعايل والبحث العلمي ) القبول املركزي (اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعليم ا .1

 ( هادة االعدادية ) العلميان يكون الطالب حاصال على ش .2

 ان يكون الطالب الئقا طبيا للتخصص املتقدم اليه .3
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 r.gov.iqwww.mohesوزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

 رئاسة جامعة تكريت
 علومعمادة كلية ال

 

http://www.mohesr.gov.iq/
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرف األهذاف

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

التقاناث علن   2116ــ  2115

 ائُتاألحُ
                 اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ رىش٠ذ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ػٍَٛ اٌؾ١بح    ّشوض/ اٌ ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 اٌزمبٔبد األؽ١بئ١ٗػٍُ  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ٚػٍّٟ ٔظشٞ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 فصٍٟ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 31 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 28/11/2116  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 لغرض االرتقاء بالواقع التعليمي يف البلد احلياةعلوم ة املتخصصة يف جمال اعداد املالكات العلمية  والنوعي .1

 علوم احلياةكفاءة يف جمال بالكادر املتخصص من ذوي ال صحة ووزارة التعليم العايل والبحث العلميرفد وزارة ال .2

 يعزز الربنامج فهما وادراكا وافيا وواسعا للفكر والثقافة عامة .3

علم يف جمال  لعلم احلديث احدث ما توصل اليه اى مستويات التحليلية بالرجوع اىلتعليم الطلبة مهارات كتابية وحمادثة عل .4
 .االنسجة احليوانية وطرق البحث فيها

من بحث العلمي على احدث ما انتجه ال خيدم الربنامج اجلامعة من خالل تزويد الطلبة بتعليم عايل اجلودة من خالل االطالع .5
 . والعملي ليليمستجدات على الصعيد النظري والتح

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

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

 ؛البرنامج.

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .11
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  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
ٚاٌطشق اٌؼ١ٍّخ ئ اٌؼبِخ لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌز١١ّض ٚاالدسان اٌّؼشفٟ ٌزشخ١ص إٌظش٠بد ٚاٌّجبد   --1أ

    اعخ ػٍُ االٔغغخ اٌؾ١ٛا١ٔخفٟ دس

 ارا أخشطٛا فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ ؼٍّٟفٟ ِغبي اٌزط٠ٛش اٌٚس اٌطٍجخ اٌزخط١ظ اٌّغزمجٍٟ ٌزفؼ١ً د -2أ

 وبفخ ؼ١ٍّخ ٚاٌؼ١ٍّخ ١غ١خ ٌٍّغبالد ٚاٌّغز٠ٛبد اٌرض٠ٚذ اٌطٍجخ ثّؼشفخ اٌّجبدئ اٌشئ -3أ

 ػٍُ االٔغغخ اٌؾ١ٛا١ٔخرؼش٠ف اٌطٍجخ ثبٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ فٟ دساعخ  -4أ

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 اٌؼ١ٍّخ فٟ ِغبي ػٍُ االٔغغخ اٌؾ١ٛا١ٔخ ٠بد ٚاالرغب٘بدٌٕظشِٕبلشخ ا - 1ة

 ػٍُ االٔغغخ فٟ ٚػ١ٍّخ اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا ػٍٝ اػذاد ثؾٛس ٔظش٠خ  – 2ة 

ٚٚصف ٚرؾ١ًٍ  ػٍُ االٔغغخ اٌؾ١ٛا١ٔخش٠خ ػب١ٌخ العزؼّبي ال ثذ اْ ٠ىْٛ ٌٍطبٌت ِٙبساد فى  - 3ة 

 .ٓ ثؼضٙبٕظش٠بد اٌّزؼٍمخ ف١ٗ ٚر١١ّض االٔغغخ ػاٌ

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

رط٠ٛش اٌزاد ِٓ خالي اصبسح إٌمبػ ٚرجبدي االساء فبٌزفبػً ػجش إٌّبلشخ ث١ٓ االعزبر ٚاٌطالة ٚث١ٓ 

اٌطالة أفغُٙ ، ٠ٚشىً رٌه اداح ل٠ٛخ ِّٚب ٠ز١ؼ اعزؼّبي ػ١ٍّخ اٌزفى١ش فٟ ِٛاعٙخ طشائك رفى١ش اخشٜ 

ْ ، فؼٍٝ اٌّذسط اْ ٠فززؼ دسعٗ ثبصبسح االعئٍخ أٚ ػشض ِشىٍخ عٛاء رؼٍك رٌه ثبٌشىً اَ ثبٌّضّٛ

 ٌزؤدٞ اٌٝ رجبدي اٌؾٛاس ٚاالساء داخً اٌّغّٛػبد اٌصغ١شح ٚاٌىج١شح
 طشائك اٌزم١١ُ      

٠ّىٓ رم١١ّٙب ِٓ خالي ٚضغ ِؼ١بس ٌالعٛثخ اٌصؾ١ؾخ ِٚمبسٔخ ٔزبئظ اعٛثخ اٌطالة ِغ ّٔٛرط اعٛثخ  .1

 ِؼذ ِغجمب

زجبساد رؼ١ّ١ٍخ ٌم١بط ِغزٜٛ فُٙ اٌطٍجخ  فٟ االٔغبص ِٓ خالي اػطبء االخزجبساد اٌزٟ رم١ظ اعشاء اخ .2

 ِغز٠ٛبد اٌفُٙ اٌّزؼذد
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اعزؼذاد االعبرزح ثبػطبء وبفخ اٌّؼٍِٛبد ٌٍطبٌت ٚرٛع١ٙٗ --1ط

 اٌطبٌتِمجٌٛخ اوبد١ّ٠ب ِٓ لجً ٚػ١ٍّخ  ػ١ٍّخ أزبط اػّبي وزبث١خ-2ط

اٌؼًّ ثصٛسح رفبػ١ٍخ فٟ اٌصف اٌغبِؼٟ ِغ ضشٚسح اٌؼًّ ثّغؤ١ٌٚخ ٚثصٛسح اخالل١خ ػٕذ رٕف١ز -3ط

 اٌّشبس٠غ اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ

  اٌؾذ٠ضخ ؼ١ٍّخثذاء اٌشأٞ فٟ االرغب٘بد اٌاٌؼًّ ػٍٝ رشغ١غ اٌطبٌت ال -4ط   

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ١خاعزخذاَ ٚعبئً ا٠ضبػ اٌىزشٚٔ .1

 اعزخذاَ طش٠مخ إٌّبلشخ فٟ اٌذسط .2

 اعزخذاَ اعٍٛة ؽً اٌّشىالد فٟ رؼ١ٍُ اٌّٙبساد االعبع١خ ٚاٌزؾص١الد اٌّؼشف١خ .3

 اعٕبد اٌطٍجخ ثبٌٛاعجبد اٌّىزٛثخ ٚاٌّمشٚءح .4

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثؼًّ اٌجؾٛس .5
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

خ ِٚمبسٔخ ٔزبئظ اعٛثخ اٌطالة ِغ ّٔٛرط اعٛثخ ٠ّىٓ رم١١ّٙب ِٓ خالي ٚضغ ِؼ١بس ٌالعٛثخ اٌصؾ١ؾ .1

 ِؼذ ِغجمب

اعشاء اخزجبساد رؼ١ّ١ٍخ ٌم١بط ِغزٜٛ فُٙ اٌطٍجخ  فٟ االٔغبص ِٓ خالي اػطبء االخزجبساد اٌزٟ رم١ظ  .2
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 ِغز٠ٛبد اٌفُٙ اٌّزؼذد

 

 
 ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

وً  ٚاٌزمبٔبرٛاٌؼٍَٛ اٌّزذاخٍٗ ِؼٗ اٌزمبٔبد االؽ١بئ١خثؼٍُ فُٙ ػ١ّك .الثذ اْ ٠ىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت 1 -1د

 ِٚغبالد رطج١مٙب ػٍٝ ؽذا

اٌطشق ٚاٌزم١ٕبد اٌّغزخذِٗ ٚاٌزفش٠ك ث١ٓ ٌت ِٙبساد ػب١ٌخ فٟ اعزخذاَ ال ثذ اْ ٠ىْٛ ٌذٜ اٌطب -2د

 فٟ وً ِغبي ٚاعب٠برٙب

 وفش٠ك  ال ثذ اْ ٠ىْٛ ٌذٜ اٌطبٌت سٚػ ٌٍزؼبْٚ ٚاٌؼًّـ  3د 
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 بنُت الوقرر .11

هخرجاث التعلن  الساعاث األسبىع

 الوطلىبت

اسن الىحذة / أو 

 الوىضىع
 طرَقت التقُُن طرَقت التعلُن

تشرين األول 
0 

عملي3نظري 6 امتقاانت مقدمة عن عمل   

وثطبيقاهتا يف   الاحيائية

 اجملاالت اخملتلفة 

 

الطريقةالقياسية 
 ، طريقة النص 

األداء الصفي 
 واالمتحانات

تشرين األول 
6 

عملي3نظري 6 امتقاانت امًتي اثبعيا امباحثون   

يفي جمال تربية وحتسني 

 امنبات

الطريقة القياسية 
 ، طريقة النص 

األداء الصفي 
 واالمتحانات

تشرين االول 
3 

ثقنية زراعة الأنسجة   عملي3نظري 6

 اواساس ياهت
الطريقة القياسية 
 ، طريقة النص 

األداء الصفي 
  واالمتحانات

تشرين األول 
4 

اس تحداث ومنو اماكمس   عملي3نظري 6

 ومراحهل

 

طريقة النص ، 
 الطريقة القياسية

األداء الصفي 
 واالمتحانات

تشرين الثاني 
0 

و  طرق زراعة اخلالاي املعلقة  عملي3نظري 6

معدل منو اخلالاي وفعامياهتا 

    الايضية

طريقة النص ، 
 الطريقة القياسية 

األداء الصفي 
 واالمتحانات

تشرين الثاني 
6 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  اميندسو اموراثيو  عملي3نظري 6
  واالمتحانات

تشرين الثاني 
3 

 اماكئنات ىندسة دطوات  عملي3نظري 6

 وراثياي  احلية
األداء الصفي  الطريقة القياسية 

متحاناتواال   

تشرين الثاني 
4 

ثطبيقات ثقنية ثفاعل امبلمره   عملي3نظري 6

 امتسلسيل
األداء الصفي  الطريقة القياسية 

  واالمتحانات

كانون األول 
0 

اس تنسال اجلني امنسخ و   عملي3نظري 6

Gene Cloning 
الطريقة القياسية 
 وطريقة النص 

األداء الصفي 
  واالمتحانات

كانون األول 
 6  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  الانزميات امقاطعو  عملي3ري نظ6
  واالمتحانات

كانون 
  3األول

طريقة النص  امناقالت  عملي3نظري 6
والطريقة 
 القياسية 

األداء الصفي 
  واالمتحانات

كانون األول 
4 

طريقة النص  امتحوير امورايث  عملي3نظري 6
والطريقة 

األداء الصفي 
متحاناتواال  
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

براىمي عيل د. احليوية امتقنية أأساس يات ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1  محمود امفتاح عبد عبيده د. أأمحد عىل ا 

 مقدمه في التقنيه الحيوية (  )اٌّصبدسـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 د.محمود محمد رفعت     د. سعد بن عايض العتيبي

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 Iraqi Journal of Biotechnology (Iraqi جملةل امعراقية نلتقاانت احلياثيةا

J. Biotech) 

  

اعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ ة ـ اٌّش

.... 

http://agr.uokufa.edu.iq/staff/alaaah/organic%20farming 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

   

ٔص١جب اوجش ٔظشا  اٌزمبٔبد االؽ١بئ١ٗؾٛ اوضش ش١ٌّٛخ  ٚاْ ٠ؼطٝ ػٍُ ٔطّؼ اْ ٠ىْٛ اٌّمشس اٌذساعٟ ػٍٝ ٔ

رٛصً ا١ٌٗ اٌؼٍّبء ِٚشاؽً رطٛس ٚاعزؾذاس اٌزمٕبد ٚاِىب١ٔخ رطج١مٙب ٌىٛٔٗ ػٍُ ٠غٍظ اٌضٛء ػٍٝ اؽذس ِب 

ٚإٌٙذعٗ اٌجب٠ٍٛعٟ اٌغض٠ئٟ ِشرجظ ثؼٍُ ثّب ٠خذَ االٔغبْ فٟ اٌّغبي اٌطجٟ ٚاٌصٕبػٟ ٚاٌج١ئٟ .... اٌخ وّب أٗ 

خ ِٚٛاوجٚرٌه ٌٍؾبعخ اٌّبعخ اٌٝ االطالع  ١ٓ ِززب١ٌٓفصٍٚاْ ٠ذسط ػٍٝ ِذٜ  ٚغ١شٖ ِٓ اٌؼٍَٛاٌٛساص١ٗ 

 فٟ اٌؼبٌُ. اؽذس إٌّب٘ظ ٚاٌزطٛساد اٌؼ١ٍّخ

 

 

 
 

 القياسية 
كانون الثاني 
0  

طريقة النص و  دمج امربوثوبسالست  عملي3نظري 6
الطريقة 
 االستنباطية 

األداء الصفي 
 واالمتحانات

كانون الثاني 
6 

عمل الاحسام املضاده وحيدة   عملي3نظري 6

امنس يهل وثطبيقاثو يف 

 امتقاانت الاحيائيو

طريقة النص 
والطريقة 
 القياسية 

األداء الصفي 
متحاناتواال  

كانون الثاني 
3  

األداء الصفي  الطريقة القياسية  احليوية امكواشف ثطبيقات  عملي3نظري 6
  واالمتحانات


