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Instructor Name Zahraa Abdul-Raheem Ahmed
E-mail Zaaaa2008@yahoo.com
Course Title General Biology

Course Coordinator

Course Objectives
study the principles of biology  starting from cell and their function

Course Description
Study the cell structure, functions and biochemical reaction. Addition cell cycles,
genetic code and cellular defenses, as well as overview of the important new
techniques in diagnosis.

Textbook
،مالمنععبدحسین. د.م.أ،السعديعليحسین. د.أ: تألیف) . 2005(العاماالحیاءعلم

كوركیسشلیموننجم. د.م.أوالخزرجيعویدطالب. د.أ .

References - Biology 9th (2007). Sylvia S. Mader.
- Campbell Biology 9th edition (2011). Jane B. Reece and et al.

Course Assessments
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam

15% 15% 5% 5% 60%

General Notes

Republic of Iraq

The Ministry Of Higher Education
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University: University of Baghdad
College: College of Science for
Women
Department: Chemistry
Stage: the first stage
Lecturer name: Zahraa Abdul-
Raheem Ahmed
Qualification: Ph.D.
Place of work: College of Science for
Women/ Department of Biology



Course Weekly Outline
Week Date Topes Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Half – year break
17 10/3/2016 Definition and Introduction

of the biology
the life kingdom

Types of
microscopy

18 17/3/2016 The concept of cell and cell
types

The cell and
classification of
kingdom

19 24/3/2016 The Chemistry of the cell Cell cycle

20 31/3/2016 The Cell Structure and
Function

Prokaryote /
bacteria

21 7/4/2016 1st exam. Protista and fungi

22 14/4/2016 Cell cycle and Genetic code Algae

23 21/4/2016 Replication, transcription  and
translation

Exam.

24 28/4/2016 The defense systems Protozoa

25 5/5/2016 2nd exam. Plantae

26 12/5/2016 Infectious and genetic diseases Animalia

27 19/5/2016 biological techniques Animal tissue

28 26/5/2016 Student seminor Blood and serum

29
30
31
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بسم هللا الرحمن الرحیم

ة للمادة س استمارة انجاز الخطة التدر

د. زهراء عبد الرحيم امحداالسم
Zaaaa2008@yahoo.comالربيد االلكرتوين

علم االحياء العاماسم املادة
مقرر الفصل

دراسة اسس ومبادئ االحياء العام ابتدأ من اخللية اساس احلياة وصوال اىل بناء االجهزة املختلفة و املادةأهداف
وظائفها.

ومات وصوال اىل دراسة دراسة تركيب اخللية و وظائفها والتفاعالت احليويه والدورات اخللوية وانتقال املعلللمادةاألساسيةالتفاصيل 
الدفاعات اخللوية واجلهاز املناعي فضال عن القاء نظرة شاملة عن اهم التقنيات احلديثة يف التشخيص.

ليف : أ.د. حسني علي السعدي ، أ.م.د. حسني عبد املنعم ، أ.د. 2005علم االحياء العام (الكتب املنهجية  . (
ون كوركيس. طالب عويد اخلزرجي و أ.م.د. جنم شليم

-املصادر اخلارجية Biology 9th (2007). Sylvia S. Mader.
- Campbell Biology 9th edition (2011). Jane B. Reece and et al.

ت اليوميةاملختربالفصل الدراسيتقديرات الفصل االمتحان النهائياملشروعاالمتحا
15%15%5%5%60%

معلومات اضافية

جامعة بغداداسم الجامعة:
ناتكلیة العلوم للباسم الكلیة:
الكیمیاءاسم القسم:

االولىالمرحلة:
زھراء عبد اسم المحاضر الثالثي:

الرحیم احمد
مدرساللقب العلمي:

دكتوراهالمؤھل العلمي:
كلیة العلوم للبنات / مكان العمل:

علوم حیاة

جمھوریة العراق

وزارة التعلیم العالـي والبحـث العلمـي

لتقویم العلميجھاز االشراف وا



بسم هللا الرحمن الرحیم

ة للمادة س استمارة الخطة التدر
المالحظاتالمادة العملیةالمادة النظریةالتاریخاالسبوع

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

ف الســـــنةعطلــــــــة نصــ
تعریف واھمیة علم االحیاء 1710/3/2016

وفروعة
ومملكة الحیاة

انواع المجاھر 

االحیاءعلمممالكتصنیفو الخلیةمفھوم الخلیة وانواع الخالیا1817/3/2016

الخلویةوالدورةالخلوياالنقسامكیمیاء الخلیة1924/3/2016

البكتریا/ النواةبدائیةمملكةتركیب الخلیة الحیة 2031/3/2016

والفطریاتالطالئعیاتمملكةاالمتحان االول217/4/2016

الطحالبمملكةالوراثیةوالشفرةالخلویةالدورة2214/4/2016

امتحانوالترجمةواالستنساخالتضاعف2321/4/2016

االبتدائیاتمملكةاالنسانجسمفيالدفاعیةاالنظمة2428/4/2016

النباتمملكةاالمتحان الثاني255/5/2016

الحیوانیةمملكةوالوراثیةالمعدیةاالمراض2612/5/2016

الحیوانیةاالنسجةالحدیثةالبایولوجیةالتقنیات2719/5/2016

الدم والمصلسمنار الطالب2826/5/2016

29

30
31
32

:ٍتوقیع العمید:توقیع االستاذ

جامعة بغداداسم الجامعة:
كلیة العلوم للبناتاسم الكلیة:
الكیمیاء اسم القسم:

االول المرحلة:
زھراء عبد اسم المحاضر الثالثي:

الرحیم احمد
مدرساللقب العلمي:

دكتوراهالمؤھل العلمي:
مكان العمل:

جمھوریة العراق

ـث العلمـيوزارة التعلیم العالـي والبح

جھاز االشراف والتقویم العلمي


