
تـأسـس في

2001

كلية العلوم/ املجمع الرئيسي جلامعة دياىل 

الطابق األول والطابق الثاين( 2)بناية رقم 

biology@sciences.uodiyala.edu.iq

مينح القسم شهادة البكالوريوس للدراستني 
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قسم علوم الحياة
نبذة عن القسم

قسمم للموم احليماة ممع بدايمة تأسميس تأسس 

حيم    قبمول الدةعمة 2001يف لمام كلية العلموم 

المدراسممي العمام وخترجم  يف ذلك العمام يف األوىل 

2017-2016ويف المعممممام الدراسممممي 2004-2005

خممرا القسممم الدةعممة الثالثممة لدممر ممم  الدراسممة 

, الصباحية والدةعمة األوىل مم  الدراسمة املسمائية 

كما وخرا القسم الدةعة األوىل م  طلبة الدراسات

. 2017-2016يف العمام الدراسمي ( املاجستري)العليا 

اسمة للدر( الكورسمات)ويتبع القسم النظمام الصصملي 

(.الصباحية واملسائية)األولية 

دراسمية للدراسمةقالمات تتوةر يف القسم سم  

األولية وقمالتني للدراسمات العليما ةهمأة بأحمد  

أجهمممأة العمممرا كالداشمممات والسمممبورات ال كيمممة 

خمتماات يوجد يف القسم سمتة . Data Showوالم
للنبات واحليموان واألحيماء املجهريمة , فةماةة فىل 

خمتمما يثممي للتقنيممات األحيائيممة وخمتمما بي ممة 

.العليا للدراسات خمتا متقدم و

اة تتمموةر للطلبممة امللتبقممني بقسممم للمموم احليمم

ةرص للتمدري  لاليمة املسمتوي هيم هم للمدخول يف

سوق العمل , والعممل يف مسسسمات الدولمة الصمبية 

.والأرالية والتعليمية والبي ية 

الــرؤيــا

أ وةق برنامج رصني حيقق الريادة والتميالعمل 

ودة يف املجال االكادميي و الببثي  يرالي معايري اجل

.واإللتماد األكادميي الوطنية والعاملية 

الــرســالــة

قسمممم للممموم احليممماة بتقمممد  الممماامج يلتمممأم . 1

يف املتخصصة اليت ترقى لإلحتياجات الوطنيمة اما

ذلممك تأليممل الطممها باملهممارات واملعممار  اله مممة 

.ملتطلبات وحاجة املجتمع

اعمايري اجلمودة الوطنيمة والعامليمة  يفاإللتأام . 2

فلداد خرجيني أكصاء قادري  للى العممل األكمادميي 

.والببثي وتلبية متطلبات سوق العمل

القسم للى حتسني وتطموير معمايري جمودةيسعي . 3

المماامج لتواكمم  الت ممريات املسممتمرة إلحتياجممات 

املجتمع م  خهل املراجعمة الدوريمة ةطمة القسمم 

.وألداةه ورسالته

األهــداف

سوق العمل خبرجيني للى مستوي لايل  مم  رةد . 1

.والعملية الكصاءة العلمية 

ع تطوير قدرات البب  العلمي واألكادميي وتدجي. 2

.والطلبة اإلبتكار للتدريسيني 

نقممل املهممارات املعرةيممة للتدريسمميني والبمماحثني. 3

.للمجتمع واةرجيني 

حتقيق مراتم  متقدممة يف التصمنيأل األكمادميي. 4

.حمليا وفقليميا ولامليا 

ية التواصل مع اجلهات األكادميية والببثية املبل. 5

مم  أقصى فستصادة ممكنةالرائدة لتبقيق والعاملية 

خهل تدكل ةمرق يثيمة مدمتركة واإلسمتصادة مم 

اةمماات املتراكمممة واإلمكايممات الببثيممة للنهمموا 

.للميا 
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قسم علوم الحياة
المختبرات العلمية

خمتا األحياء املجهرية . 1(1)

خمتا األحياء املجهرية . 2(2)

خمتا . (2)خمتا للم احليوان 3

للم احليوان . 4(1)

خمتا للم النبات . 5(1)

خمتا للم النبات . 6(2)

خمتا اةلية . (PCRخمتا )7

خمتا البي ة املتقدم. 8

خمتا الدراسات العليا. 9

األجهزة المختبرية

13. Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assay (ELISA)

14. Hematology Analyzer
15. Autoclave
16. Oven
17. Digital Balance
18. Microscope
19. Micro tom
20. Vortex
21. Colony Counter
22. Sterial Magnetic Hotplate
23. Cooling Incubator
24. Diseptic Microscope
25. Inverted Microscope
26. Microwave
27. Laminar Hood
28. Deep Freezer
29. Water Distillation
30. Flame Photometer
31. Humidity Meter
32. Digital Plane meter
33. UV Light Meter
34. Humidity, Temperature and Dwe

point
35. Salt Meter
36. Radiation meter for External 

Exposure 1. UV Cabinet
2. Conventional PCR
3. Gel-Documentation
4. Gel Electrophoresis
5. Nano Drop
6. Centrifuge
7. Micro Centrifug
8. pH Meter
9. Evaporator
10. Shaking Water bath
11. Shaker Incubator
12. Spectrophotometer
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قسم علوم الحياة
مناهج الدراسة األولية

First Year

No.
First semester Second semester

Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units

1 Zoology 2 2 3 Botany 2 2 3
2 Organic chemistry 2 2 3 Analytical chemistry 2 2 3
3 Biophysics 2 2 3 Geology 2 2 3
4 Computer science 1 2 2 3 Computer science 2 2 2 3
5 English Language 2 - 2 ArabicLanguage 2 - 2

6 Human Right 2 - 2
Freedom and 

democracy
2 - 2

Total 14 8 18 Total 12 10 16

Second Year

No.
First semester Second semester

Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units

1 Invertebrates 2 2 3 Parasitology 2 2 3
2 Microbiology 1 2 2 3 Microbiology 2 2 2 3
3 Biochemistry 1 2 2 3 Biochemistry 2 2 2 3
4 Plant anatomy 2 2 3 Plant taxonomy 2 2 3
5 Entomology 2 2 3 Insect taxonomy 2 2 3
6 Plant groups 2 2 3 Biostatics 2 - 2

Total 12 12 18 Total 12 10 17

Third Year

No.

First semester Second semester

Subject
Theor. 

hours

Pract. 

hours
Units Subject

Theor. 

hours

Pract. 

hours
Units

1 Cell Biology 2 2 3 Genetics 2 2 3

2 Ecology 2 2 3 Pollution 2 2 3

3 Histology 2 2 3 Animal physiology 2 2 3

4 Microbial physiology 2 2 3 Immunology 2 2 3

5 Plant physiology 2 2 3
Aquatic and soil 

microbiology
2 2 3

6 Mycology 2 2 3 Mycotaxonomy 2 2 3

Total 12 12 18 Total 12 12 18
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Fourth Year

No.
First semester Second semester

Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units Subject
Theor. 
hours

Pract. 
hours

Units

1 Molecular Biology 2 2 3 Microbial Genetics 2 2 3
2 Pathogenic bacteria 2 2 3 Virology 2 2 3

3 Food Microbiology 2 2 3
Industrial 

Microbiology
2 2 3

4 Chordate 2 2 3 Antibiotics 2 2 3
5 Selective 2 2 3

Selective 2 2 3
6

Graduation 
Research

2 2 1

7
Science Philosophy
and Logic Scientific 

Research
2 2 2

Graduation 
Research

- 2 1

Total 12 12 18 Total 10 12 16

مناهج الدراسات العليا

Zoology

Second SemesterFirst Semester

UnitsSubjectUnitsSubjectNo.

3Medical Parasitology3Molecular Biology1

3Medical Entomology 2Medical Mycology2

3Animal Ecology3Cell Biology3

3Immunology2Biochemistry4

2Specialized subject2Biostatistics5

1English Language1English Language6

1Seminar1Research Methodology7

16Total14Total

 حيق للطال  األول للى املرحلة األوىل اإلنتقال فىل كلية ط  األسنان.

 مسسسة قبل م  املنالج يعمل القسم للى تطويرIREX األولية ةو  الكلية ادروع تطوير املنالج للدراسة األمريكية بعد.
 سصرات للمية للطلبة فىل دوائر الصبة والبي ة واملداتل يف بعقوبة يعمل القسم للى تنظيم.

 م ختصصهم يضور تدريسيي وطلبة القسةم  ندوات للمية اواةيع لتنظيم فتاحة الصرصة لطلبة الدراسة األولية.

 خيضع طلبة املرحلة الثالثة فىل التدري  الصيصي يف املسسسات الصبية.



www.sciences.uodiyala.edu.iq
www.en.sciences.uodiyala.edu.iq

قسم علوم الحياة
Botany

Second SemesterFirst Semester

UnitsSubjectUnitsSubjectNo.

3Plant Taxonomy3Molecular Biology1

3Advanced Mycology2Medical Mycology2

3Plant Physiology3Cell Biology3

3Plant Ecology2Biochemistry4

2Specialized subject2Biostatistics5

1English Language1English Language6

1Seminar1Research Methodology7

16Total14Total

Microbiology

Second SemesterFirst Semester

UnitsSubjectUnitsSubjectNo.

3Microbial Toxicology 3Molecular Biology1

3Advanced Virology2Medical Mycology2

3Pathogenic Bacteria3Cell Biology3

3Immunology2Biochemistry4

2Specialized subject2Biostatistics5

1English Language1English Language6

1Seminar1Research Methodology7

16Total14Total

ةالهيئة التدريـسـي

االختصاصاالسم الثهثيت
ح البلد املان

للدهادة

العراقةريوساتمجيل جعصر لراء. د. م11

العراقأحياء ةهريةا دلار حممد جاسم. د.م12

العراقةطريات جأي يةلباس حميي مألر . د. م13

أحياء ةهريةللياء مع  لبد احلميد. م. أ14
هطالبة دكتورا

بريطانيا

بي ة نباتخالد ةياء لبد الواحد. م16
طال  دكتوراه

العراق

للم احلدراتسناء جنم لبد. م17
هطالبة دكتورا

بريطانيا

االختصاصاالسم الثهثيت
ح البلد املان

للدهادة

العراقت  ية النبات محيد كريا حس  . د. م1

العراقةايروساتحممد خليصة خضري. د. أ2

العراقوراثة جأي يةلادي رمح  رشيد. د. أ3

العراقةبكتريا مرةيكر  ابراليم مبارك. د. م. أ4

العراقوراثة خلويةابراليم لادي حممد. د. م. أ5

العراقاتتصنيأل النبخألل ةبع وادي. د. م. أ6

العراقأحياء ةهرية ين  حممد نصيأل . د. م.أ7

العراقةبكتريا مرةيلباس ياسني حس . د. م. أ8

العراقتقانة أحيائيةمثىن لبد القادر صاحل. د. م9

العراقأنسجة حيوانيةانوار لبد االمري حممد. د. م10
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قسم علوم الحياة
االختصاصاالسم الثهثيت

ح البلد املان

للدهادة

العراق(ةطريات)نبات ياسر موةق مهدي. م. م23

للم احليوانقدس للي امحد. م. م24
هطالبة دكتورا

أمريكا

ةايروساتلبد املنعم ينة . م. م25
هطالبة دكتورا

العراق

أمحد حا  للوان . م. م26
كيمياء 

ةيأيائية
العراق

االختصاصاالسم الثهثيت
ح البلد املان

للدهادة

العراقةايروساتسلمانانسام داود . م18

العراقةسلجة حيوانميادة نأار جبار . م19

العراقةايروساتابتهال محيد حمس . م20

ةبكتريا مرةيلينا لبد االمري سلمان. م21
هطالبة دكتورا

العراق

ةبكتريا مرةياميان لباس للي. م. م22
هطالبة دكتورا

العراق

بي  بهستيكي ملبق بالقسم لألغراا الببثية ةالبي ة العراقيحيوانات متبأل للبيوانات املبنطة حيتوي 

أمثلة لألجهأة املختاية



دكتوراهالدهادة

مدرساللق  العلمي

1983كلية الأرالة / جامعة ب داد شهادة البكلوريوس

1989كلية الأرالة/ جامعة ب داد شهادة املاجستري

2013كلية الأرالة/ جامعة ب داد شهادة الدكتوراه

 راليةللوماالختصاص العام

ت  ية نباتاالختصاص الدقيق

zakeriahameed@sciences.uodiyala.edu.iqاالمييل الرمسي

 كريا حس  محيد. د. م1.

حممد خليصة خضري. د. أ2.

كر  ابراليم مبارك. د. م. أ3.

ابراليم لادي حممد. د. م. أ4.

خألل ةبع وادي. د. م. أ5.

أنوار لبد األمري حممد. د. م6.

ابتهال محيد حمس . م7.

ياسر موةق مهدي . م. م8.

مجلس القسم


