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 الوهاب العسكريأ.د.م. محمد عبد -1

 . عالء كامـــــــــــــل عبـــــدهللام -2

 بـــــــــــود حســــــــــنصفاء ع -3
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   د زاري ذي العداألمر الوحسب  كإحـــدى كليات جامعة  القادسيةالحيائية ستحدثت كلية التقانات اا     

لتقانات قسم التقانات األحيائية الطبية وقسم ا  بقسمين هما, 2014/5/4 تاريخ  في 1266/ 5)ق /

صة صورة خاصية الحديثة االنشاء في العراق بوهي من الكليات العلمية التخص, الزراعية األحيائية 

تطمح  ة والتياذ كان استحداثها من أهم الخطوات العلمية لرئاسة جامعة القادسيبصورة عامة, والعالم 

ث االبحالى التطور في كافة المجاالت الحديثة والسيما التقدم الكبير الذي حصل مؤخرا بخصوص ا

 في المجاالت البحثية والعلمية والصناعية.  العمية للتقانات األحيائية

 كان اذكلية, الموقع المخصص لل ية كلية االداب سابقاً لحين تهيئةالكلية في بنا وأصبح موقع       

 سةمدة الدراكما وأن الدراسة األولية فيها  راسي األول لبدأهو العام الد 2015-2014العام الدراسي 

راوح ما موع يتبمج( طالباً  103وتم قبول )  ,الفصليتتبع الكلية النظام اذ  ربع سنواتفي الكلية هي أ

 في السنة الثانية.(  658-577بمجموع ) ( طالباً 103)  وفي السنة األولى ( 657-563بين ) 

 

 

المجاالت  علمية فيا التتطلع كلية التقانات االحيائية بقسميها العلميين الى تحقيق أهداف رسالته    

ة ت الحيويلتقانااتطبيقات الفاعلة في شتى مجاالت والمشاركة التعليمية والبحثية وخدمات المجتمع 

علمية اللبحثية واالت ومواكبة تطور علوم التقانات الحيوية في العالم ومدى االستفادة منها في المجا

 .وتحقيق األهداف الرئيسية التي تطمح اليها الكلية الحبيب،والصناعية في وطننا 

College Vision 

 The College of Biotechnologies looks forward to achieving its scientific objectives in the 

fields of education, research, community services, active participation in various fields of 

biotechnology applications, keeping abreast of the development of biotechnological 

sciences in the world. 

 

 

 رؤية الكلية  

 الكليةعن نبذة 
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لسد  اساسا ينة الموجهالطلب تخريجبوتهتم كثيراً كلية التقانات األحيائية الكوادر التعليمية ل دمقت 

ا   اذ تتوفر فيه البحوث،ومراكز  والوزارات كثير من المؤسسات العلميةالحتياجات المتنوعة في الا

ى عل لقدرةاممن يمتلكون من قيادات جامعية وتدريسين وباحثين وموظفين متميزة بشرية موارد 

 :قيق هذه الرسالة على النحو االتيتح

 علمية.وية واللتربا األهدافتحقيق أهداف رسالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق  .1

 اعتماد البحث العلمي منهجاً مهماً من مناهج الكلية. .2

 ى مستوىعل ةتؤمن كليتنا بمسؤليتها االجتماعية اتجاه المجتمع للوصول الى مخرجات جامعي .3

 عالي من الجودة وكفاءة االداء.

 لعمل. مجال ا ع فيواألبدا والجامعية،األخالقية والتقاليد التربوية  التمسك بالقيم والمعايير .4

College Message 

The Faculty of Biotechnologies offers a great deal of attention to the graduation of 

students who are directed mainly to meet the diverse needs of many scientific 

institutions, ministries and research centers, with distinguished human resources from 

university leaders, teachers, researchers and staff who have the ability to achieve this 

message as follows: 

1. Achieving the objectives of the mission of the Ministry of Higher Education and 

Scientific Research to achieve educational and scientific goals. 

2. Adoption of scientific research is an important curriculum of the college. 

3. Our College believes in its social responsibility towards the society to reach university 

outputs at a high level of quality and efficiency of performance. 

4. Adhering to moral values and standards, educational and university traditions, and 

creativity in the field of work. 

 

 رسالة الكلية   
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  -وهي: الكلية الى تحقيق مجموعة من األهداف  تسعى     

في ية ة الحيولتقنياعداد الكوادر العلمية وامداد سوق العمل بحاجته من المتخصصين في مجاالت ا -1

 والصناعة والدفاع والتعليم والبحث العلمي وغيرها. والزراعةالصحة  تمجاال

لحيوية ايقات التقنيات والتطب تشجيع البحث العلمي وتزويد الطلبة بالمهارات االساسية في -2

رج اخل وخادلمية وتشجيع الكادر التدريسي على المشاركة في الندوات والدورات والمؤتمرات الع

 العراق.

مجاالت ن في الباحثيكرفد المجتمع بحملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه المؤهلين للعمل  -3

 البحثية المختلفة والتي تواكب التقدم العلمي.

 .المساهمة في حل المشاكل العلمية التي تساهم في خدمة خطط التنمية في البلد -4

في  شاركةلماج وااغناء مشاريع البحوث بالنسبة للمرحلة المنتهية وتنمية روح البحث واالستنت -5

 المؤتمرات السنوية.

 ئلن بداعالمحافظة على البيئة والتخلص من النفايات بوسائل التقنية الحيوية والبحث  -6

 مصادرالطاقة.

College Objectives 

     The College seeks to achieve a set of objectives: 

1- Preparing scientific cadres and supplying the labor market with the needs of 

specialists in the fields of biotechnology in the fields of health, agriculture, industry, 

defense, education, scientific research and others. 

2- Encouraging scientific research and providing students with the basic skills in vital 

technologies and applications and encouraging teaching staff to participate in 

seminars, courses and scientific conferences inside and outside Iraq. 

3 - Provide the community with the holders of high degrees Masters and PhD qualified 

to work as researchers in various research fields that keep pace with scientific 

progress. 

4- To contribute to solving scientific problems that contributes to the service of the 

country's development plans. 

 أهداف الكلية    
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5 - Enrich the research projects for the completed phase and develop the spirit of 

research and conclusion and participate in the annual conferences. 

6- Conservation of the environment and waste disposal by means of biotechnology 

and the search for alternatives to energy sources. 

 

 

 

نفصال االتصال واالووالبداية والنهاية   ســللشم رمزاً  عدــتم رسم الشعار على هيئة دائرة ألنها ت      

 هاالمحيط كتب علىحيث  المعبرة عن جوهر التقانة الحيوية المكونات بداخلهاتحتوي دورة الحياة ــل

تراه سي  وبشكل أسا اللون ألنه موجود في الطبيعة هذا راختين اسم الجامعة واسم الكلية وا االخضر

ة الـ لوراثيايتوسط الشعار رمز وإيقونة البصمة  الحيوية, بشكل خاص في النباتات وهو لون النشا ط و

((DNA  كذلك وضع فيه, حي الكائن الويعني الحامض النووي وهي رموز كيميائية تحمل صفات 

 طور. لحية في ميدان التلعالقة بين الكائنات اا التي توضحغصن نباتي يرمز إلى شجرة الحياة 

مصدر د التي تع لمياهالون كونه أما بالنسبة لعلم كلية التقانات األحيائية فانه يتميز باللون السمائي ل    

ليه علم وكتب وتم وضع الشعار في وسط الع الحيوية, من األلوان الرامزة إلى التكنولوجياوهو للحياة 

 في الجانب العلوي. اسم الكلية

Logo and College Science 

     The logo has been drawn as a circle because it is a symbol of the sun, beginning, end, 

contact and separation of the life cycle contains inside the components that express the 

essence of biotechnology, where written on the green perimeter and the name of the 

university and the name of the college and choose this color because it is in nature and 

mainly see it in particular in the color The logo symbolizes the DNA symbol, which is a 

chemical symbol of the organism. It also contains a plant branch that symbolizes the 

tree of life, which illustrates the relationship between organisms in the field of 

evolution. As for the science of the Faculty of Biotechnologies it is characterized by the 

color of color as the color of water, which a source of life, a color is of imprinted to 

biotechnology, and the logo was placed in the middle of the flag and written the name 

of the college on the upper side. 

 الكليةشعار وعلم 
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 جدول أعضاء مجلس الكلية.

 صورة شخصية المنصب اللقب العلمي االسم الثالثي

محمد عبدالوهاب 

 العسكـــــــري

 عميد الكلية أستاذ مساعد

 

خالد حسن عبدالحسين 

 الجاسمي

معاون العميد للشؤون  مدرس مساعد

 االدارية

 

ت رئيس قسم التقانا مدرس وداودنجالء عبــــــــــــــــــدهللا 

 االحيائية الطبية

 

رئيس قسم التقانات  مدرس ورشيماء ربيع مذخــــــــــــــــــ

 االحيائية الزراعية

 

 أمين المجلس مدرس مساعد انجيان باهل جدعـــــــــــــــــــ
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 صورة مجلس كلية التقانات االحيائية
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 المدة الى المدة من االختصاص اللقب العلمي دةالشها االسم الثالثي واللقب

 7/3/2017 16/10/2014 كيمياء استاذ دكتوراه نبيل عبد عبدالرضا القرغلي

 13/9/2018 7/3/2017 كيمياء استاذ مساعد دكتوراه قحطان عدنان يوسف الخفاجي

مستمر لحد  18/9/2018 تقانة احيائية استاذ مساعد دكتوراه محمد عبدالوهاب عاتي العسكري

 االن

 

 

 

اللقب  الشهادة االسم الثالثي واللقب

 العلمي

 المدة الى المدة من االختصاص

/26/11 21/11/2014 احياء مجهرية استاذ دكتوراه زياد متعب فجة الخزاعي

2017 

استاذ  دكتوراه محمد عبدالوهاب عاتي العسكري

 مساعد

 لحد االن  26/11/2017 تقانة احيائية

 

 

 المدة الى المدة من االختصاص اللقب العلمي الشهادة الثالثي واللقب االسم

 15/3/2016 16/10/2014 تشريح استاذ مساعد دكتوراه ميران عبد االمير عطية

 لحد االن  15/3/2016 محاسبة مدرس مساعد ماجستير خالد حسن عبدالحسين الجاسمي

 

 

 عمداء الكلية منذ التأسيس

 معاوني عمداء الكلية للشؤون العلمية منذ التأسيس

 معاوني عمداء الكلية للشؤون االدارية منذ التأسيس
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 موعمج مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ القسم

 مجموع ماجستير  دكتوراه مجموع ماجستير  دكتوراه مجموع ماجستير  دكتوراه مجموع ماجستير  دكتوراه مجموع ماجستير  دكتوراه

ذ

ك

و

 ر

ان

ا

 ث

ذك

 ور

ا

ن

ا

 ث

ذ

ك

و

 ر

ان

ا

 ث

ذ

ك

و

 ر

ان

ا

 ث

ذ

ك

و

 ر

انا

 ث

ذ

ك

و

 ر

ان

ا

 ث

ذكو

 ر

انا

 ث

ذ

ك

و

 ر

انا

 ث

ذ

ك

و

 ر

ان

ا

 ث

ذ

ك

و

 ر

ان

ا

 ث

ذكو

 ر

انا

 ث

ذ

ك

و

 ر

ا

ن

ا

 ث

ذ

ك

و

 ر

ان

ا

 ث

ذ

ك

و

 ر

ا

ن

ا

 ث

ذ

ك

و

 ر

انا

 ث

 7 4 3 1 4 3 3  3    2 1  1 2 0 2 2   2 2  1    1 الطبي

 18 8 7 3 3 5 4 1 4 1   3 4 2 2 1 2 2 3   2 3       الزراعي

 

 

 رئيس اللجنة واعظائها اللجنة

 أ.م.د. محمد عبد الوهاب / رئيساً  -1 اللجنة االمتحانية المركزية -1

 اً م.د. نجالء عبد هللا داوود / عضو -2

 م.م. خالد حسن عبد الحسين / عضواً  -3

 أ. كريم ناصر طاهر / رئيساً  -1 لجنة الترقيات  -2

 أ.د. زياد متعب فجة / عضواً  -2

 أ.م.د. سعدية ياسر عوفي /عضوا ومقررا -3

 أ.م.د. انتصار مهدي حسين /عضوا -4

 أ.م.د. وفاء عبد الواحد / عضواً  -5

 

 

 

 اسم القسم العلمي ت

 بيةقسم التقانات االحيائية الط 1

 قسم التقانات االحيائية الزراعية 2

 

اعداد الهيئة التدريسية في الكلية على المالك الدائم 

 حسب الشهادة واللقب العلمي 

  2019-2018اللجان الدائمية في الكلية لعام الدراسي 

 ية االقسام العلمية في الكل 
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ية االحيائ التقانات قسمين علميين وهما قسم التقانات االحيائية الطبية و قسم منالكلية  تتكون    

زمات والمستل مالكاقسام نوعية في المستقبل وعند توفر ال ستحداثكلية إلالزراعية، وكذلك تهدف ال

ة على ت السيطرقنياوراثية، تقنيات اللقاحات، التقنيات البيئية وتالمطلوبة مثل اقسام الهندسة ال

 والفنية علميةاذ تساهم هذه االختصاصات في تقديم المعلومات واالستشارات ال االمراض وغيرها.

 عن ية، فضالً الطبوتنفيذ االبحاث وتطبيق نتائجها في مختلف مؤسسات الدولة الزراعية والصناعية و

 القطر والعالم.  ديث والحيوي فيختلط الهمية هذا التخصص الحالقطاع الخاص والم

Scientific Departments 

     The College has two scientific departments: medical Biotechnology and agrecalture 

Biotechnology, The aims to create future departments in the future. The College will have 

the necessary resources such as genetic engineering, vaccine technology, environmental 

technology and disease control technology. This specialization contributes to the 

provision of information, scientific and technical consultations, the implementation of 

research and the application of its results in various state agricultural, industrial and 

medical institutions, as well as the private and mixed sectors, for the importance of this 

modern and vital specialization in the country and the world.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ام العلمية قسنبذة عن األ
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 نبذة عن القسم

ع لتعامل ما وكـذلك يهدف القسم الى توظيف المعرفة العلميـة فـي االنتاج وحل المشكالت الصحية    

هندسة القنيات ي بتاالحياء المجهرية في المجـاالت الطبية والصيدالنية والمناعية والعـالج الجين

رفد لختصاص وبة في هذا االتوفير الكوادر العلمية المطلالقسم في  وتتلخص اهمية .الوراثية

اعين في القط لفنيةيتم تقديم االستشارات العلمية وا والزراعية والطبية،مؤسسات الدولة الصناعية 

 .العراق والعالم هذا االختصاص الحديث والحيوي في والمختلط الهميةالخاص 

Department of medical Biotechnologies 

    The department aims at employing scientific knowledge in production and solving 

health problems, as well as dealing with microorganisms in the fields of medical, 

pharmaceutical, immunological and gene therapy using genetic engineering techniques. 

The scientific and technical consultations in the private and mixed sectors are presented 

to the importance of this modern and vital competence in Iraq and the world.  

 

 

 

 قسم التقانات األحيائية الطبية -1

 

 صورة تدريسي  قسم التقانات األحيائية الطبية
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 المدة الى المدة من االختصاص اللقب العلمي الشهادة االسم الثالثي 

 26/11/2017 16/10/2014 تقانة احيائية استاذ مساعد دكتوراه محمد عبدالوهاب عاتي العسكري

 8/7/2018 26/11/2017 علم النبات استاذ مساعد دكتوراه نزار عبداالمير حمزة

 مستمرة لحد االن 8/7/2018 مجهرية احياء مساعداستاذ  دكتوراه نجالء عبدهللا داوود

 

 

 االحتصاص الدقيق االختصاص العام اللقب العلمي الشهادة االسم الثالثي  ت

 وراثية هندسة االحيائية تقانة استاذ مساعد دكتوراه محمد عبدالوهاب عاتي 1

 اتوفايروس مناعة مجهرية احياء استاذ  دكتوراه زياد متعــــــب فجـــة 2

 انزيمات علوم نبات استاذ مساعد دكتوراه نزار عبداالمير حمرة 3

 جحيل  عبد الواحدوفاء  4

 

 مجهرية احياء وراثة مجهرية احياء استاذ مساعد دكتوراه

 مناعة مجهرية احياء استاذ مساعد دكتوراه غصون محمدعلي وداي 5

 مرضية ابكتري مجهرية احياء مدرس دكتوراه نجالء عبدهللا داوود 6

 حشرات حياة علوم مدرس دكتوراه ةـــــهديل جبار نعم 7

 توليد بيطرية وجراحة طب مدرس ماجستير عالء كامل عبدهللا 8

 فيزياوية كيمياء كيمياء مدرس مساعد ماجستير نادية باقر حسين 9

 محاسبة محاسبة مدرس مساعد ماجستير خاجي عبد جنان 10

 فسلجة حيوان طب وجراحة بيطرية مدرس مساعد ماجستير شيماء كاظم نور  11

التربية البدنية  استاذ ماجستير عالء جبار عبود 

 وعلوم الرياضة

 ساحة وميدان

 

 المالك التدريسي في قسم التقانات االحيائية الطبية

 رؤساء قسم التقانات االحيائية الطبية منذ التأسيس
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 الفصل االول –السنة االولى 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1.  General biology l 2 2 4 3 

2.  Cell biology  2 2 4 3 

3.  Analytical chemistry 2 2 4 3 

4.  Biophysics             2 2 4 3 

5.  Programming 2 2 4 3 

6.  English language 2 - 2 2 

7.  Human rights 2 - 2 2 

total 14 10 24 19 

Number of topics :7 
Number of units   :19 

 الفصل الثاني –السنة االولى 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical Practical total  

     1 General biology ll 2 2 4 3 

2 Histology  2 2 4 3 

3 Organic chemistry  2 2 4 3 

4 Introduction to 
biotechnology  

2 2 4 3 

5 Biostatistics  2 - 2 2 

6 Arabic language 2 - 2 2 

7 Information  technology 2 - 2 2 

8 Freedom & democracy 2 - 2 2 

total 16 8 24 20 

Number of topics :8 
Number of units   :20 

 

 

 الطبية المناهج الدراسية في قسم التقانات األحيائية -2
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 الفصل االول  –السنة الثانية 

  Subject ت

The number of hours 
Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Microbiology l 2 2 4 3 

2 Molecular biology l 2 2 4 3 

3 Biochemistry l 2 2 4 3 

4 Plant physiology  2 2 4 3 

5 Embryology  2 2 4 3 

6 Genetics  2 2 4 3 

7 Industrial microbiology  2 2 4 3 

total 14 14 28 21 

Number of topics :7 
Number of units   :21 

 

 الفصل الثاني –السنة الثانية 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1.  Microbiology ll 2 2 4 3 

2.  Molecular biology ll 2 2 4 3 

3.  Biochemistry ll 2 2 4 3 

4.  Animal physiology 2 2 4 3 

5.  Medical microbiology  2 2 4 3 

6.  Immunology  2 2 4 3 

total 12 12 24 18 

Number of topics :6 
Number of units   :18 
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 الفصل االول  –السنة الثالثة  

  Subject ت

The number of hours 
Number 
of units 

theoretical practical total  

1.  Environmental 
biotechnology 

2 - 2 2 

2.  Microbial genetics  2 2 4 3 

3.  Reproductive 
biotechnology 

2 - 2 2 

4.  Toxicology  2 2 4 3 

5.  Enzymology  2 2 4 3 

6.  Gene vectors 2 2 4 3 

total 12 8 20 16 

Number of topics :6 
Number of units   :16 

 

 الفصل الثاني –السنة الثالثة 

  Subject ت

The number of hours 
Number 
of units 

theoretical practical total  

1.  Medical biotechnology 2 2 4 3 

2.  Cytogenetics  2 2 4 3 

3.  Animal tissue culture 2 2 4 3 

4.  DNA typing  2 2 4 3 

5.  Pharmacology 2 2 4 3 

6.  Virology  2 2 4 3 

7.  Summer training - - - Pass 

total 12 12 24 18 

Number of topics :7 
Number of units   :18 
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 الفصل االول  –السنة الرابعة  

  Subject ت

The number of hours 
Number 
of units 

theoretical practical total  

1.  Forensic DNA Typing 2 2 4 3 

2.  Biosafety &risk 
Assessment 

2 - 2 2 

3.  Secondary metabolites 2 2 4 3 

4.  Bioinformatics  2 - 2 2 

5.  Research project - 2 2 1 

6.  Genetic Engineering 2 2 4 3 

7.  Elective l 2 2 4 3 

total 12 10 22 17 

Number of topics :7 
Number of units   :17 

 الفصل الثاني  –رابعة السنة ال

 Subject The number of hours Number ت
of units theoretical practical total  

1.  Project planning & analysis 2 - 2 2 

2.  Immunochemistry  2 2 4 3 

3.  Genomics & proteomics 2 2 4 3 

4.  Genetic & molecular 
diagnosis 

2 2 4 3 

5.  Research project - 2 2 1 

6.  Bio- chemical engineering 2 - 2 2 

7.  Pharmaceutical 
biotechnology 

2 - 2 2 

8.  Elective ll 2 2 4 3 

total 14 10 24 19 

Number of topics :8 
Number of units   :19 

 



 لية التقـانات األحيائية/ جامعة القـادسيةدليل ك                                              

   9201-2018الدراسي  للعام                                                            

 

 
18 

 

 

 نبذة عن القسم.

كبات ة )من مرلنباتيــخلية اوانتاج مكونات ال يهدف الى التعامل مع النباتات المختلـفة واستخالص    

ت الصناعا لة فيوالمركبـات الداخات الدوائية والمبيدات واالصباغ االيـض الثانوي( مثل المركب

عبـر   ة وغيرهالملوحوتحمل ا واستنباط نباتات محورة وراثيا لمقاومـــــة االمراض الغذائية وغيرهـا

ين من بالخريج لمجتمعرفد اب ويهتم هذا القسم ثية.النسيجية والهندسة الورا تقنيات الزراعــــــــة 

لعمل اأمكانهم يث بححملة البكالوريوس في التقنيات االحيائية  الزراعية  وبعنوان معاون بايولوجي 

ات في جامع دريسفي مجال الصناعات الغذائية والدوائية، رفد المجتمع بالتدريسيين المؤهلين للت

 القطر المختلفة. 

Department of Agricultural Biotechnologies 

      The Agricultural Biotechnologies department dealing with different plants and 

extracting and producing plant cell components (such as pharmaceutical compounds, 

pesticides, dyes, compounds in the food and other industries) and the development of 

genetically modified plants to resist disease, salinity and other diseases through tissue 

culture and genetic engineering. This department is concerned with providing the 

graduates with a bachelor's degree in agricultural biotechnologies and with the title of 

biologist, where they can work in the field of food and pharmaceutical industries, 

providing the community with qualified teachers to teach in different universities of the 

country. 

 

 

 

 

 

 قسم التقانات االحيائية الزراعية  -2
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 المدة الى المدة من االختصاص علمياللقب ال الشهادة االسم الثالثي 

 26/11/2017 16/10/2014 حياة علوم استاذ مساعد دكتوراه سعدية ياسر عوفي

 8/7/2018 26/11/2017 حياة علوم استاذ مساعد دكتوراه مهندمحمدصاحب

 مستمرة لحد االن 8/7/2018 مقارن تشريح مدرس دكتوراه شيماء ربيع مذخور

 

 

 

 صورة تدريسي قسم التقانات االحيائية الزراعية

 رؤساء قسم التقانات االحيائية الزراعية منذ التأسيس
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 االحتصاص الدقيق االختصاص العام اللقب العلمي الشهادة ي االسم الثالث ت

 الحياة علم حياة علوم دكتوراه استاذ مساعد صاحب محمد مهند.د.م.أ 1

 فطريات حياة علوم دكتوراه استاذ مساعد ياسرعوفي سعدية.د.م.أ 2

 نبات فسلجة نبات دكتوراه استاذ مساعد مهدي حسين انتصار.د.م.أ 3

 فلسفة الوراثة الخلوية علوم حياة دكتوراه استاذ مساعد لمطرل عياحيدر.د.م.أ 4

 ياتيةح-كيمياء أغذية زراعة علوم دكتوراه استاذ مساعد أ.م.د. سامي كاظم حسن 5

 وراثيا المعدلة محاصيللا زراعة علوم دكتوراه مدرس السويدي غازي فاضل. د.م 6

 مقارن تشريح انسجة دكتوراه مدرس الهاللي ربيع شيماء.د.م 7

 مناعة مرضية تحليالت دكتوراه مدرس فرهود ناصر جمال.د.م 8

 نبات تصنيف نبات/ حياة علوم ماجستير مدرس م.امال عبدالرضا عبيد 9

 عربية لغة عربي ماجستير مدرس م.مكي محمد حسون 10

طب وجراحة  ماجستير مدرس مساعد م.هبة شهاب احمد 11

 بيطرية

 مناعة

 مجهرية احياء حياة علوم ماجستير مدرس م محمدم.ضفاف جاس 12

 معلوماتية محاسبة محاسبة ماجستير مدرس مساعد الحسين عبد حسن خالد.م.م 13

 معلومات نظم حاسبات ماجستير مدرس مساعد مصلح خالد سيف.م.م 14

 طفيليات حياة علوم ماجستير مدرس مساعد صاحب صالح رنا.م.م 15

16 
 

 نانوية تقنيات علوم حياة ماجستير مدرس مساعد حسون عبدالجبار مكية.م.م

 قانون قانون ماجستير مدرس مساعد جدعــــــان باهل جيان. م.م 17

 

 المالك التدريسي في قسم التقانات االحيائية الزراعية
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 الفصل االول –السنة االولى 

  Subject ت

The number of hours 
Number 
of units 

theoretical practical total  

1 General biology l 2 2 4 3 

2 Cell biology  2 2 4 3 

3 Analytical chemistry 2 2 4 3 

4 Biophysics             2 2 4 3 

5 Programming 2 2 4 3 

6 English language 2 - 2 2 

7 Human rights 2 - 2 2 

total 14 10 24 19 

Number of topics 7 :7 Number of units 19   

 الفصل الثاني –السنة االولى 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

     1 General biology ll 2 2 4 3 

2 Histology  2 2 4 3 

3 Organic chemistry  2 2 4 3 

4 Introduction to 
biotechnology  

2 2 4 3 

5 Biostatistics  2 - 2 2 

6 Arabic language 2 - 2 2 

7 Information  technology 2 - 2 2 

 المناهج الدراسية في قسم التقانات األحيائية الزراعية -4
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8 Freedom & democracy 2 - 2 2 

total 16 10 26 20 

Number of topics 8 :8 Number of units 20    

 

 

 الفصل االول –السنة الثانية 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Microbiology l 2 2 4 3 

2 Molecular biology l 2 2 4 3 

3 Biochemistry l 2 2 4 3 

4 Plant physiology  2 2 4 3 

5 Embryology  2 2 4 3 

6 Genetics  2 2 4 3 

7 Industrial microbiology  2 2 4 3 

total 14 14 28 21 

Number of topics :7 
Number of units   :21 

 الفصل الثاني –نية السنة الثا

  Subject ت

The number of hours 
Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Microbiology ll 2 2 4 3 

2 Molecular biology ll 2 2 4 3 

3 Biochemistry ll 2 2 4 3 

4 Animal physiology 2 2 4 3 

5 Medical microbiology  2 2 4 3 

6 Immunology  2 2 4 3 

total 12 12 24 18 

Number of topics :6 
Number of units   :18 
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 الفصل االول  –السنة الثالثة  

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Plant biotechnology 2 - 2 2 

2 Microbial genetics  2 2 4 3 

3 Reproductive biotechnology 2 - 2 2 

4 Toxicology  2 2 4 3 

5 Enzymology  2 2 4 3 

6 Photochemistry 2 2 4 3 

total 12 8 20 16 

Number of topics :6 
Number of units   :16 

 الفصل الثاني –السنة الثالثة 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Medical biotechnology 2 2 4 3 

2 Cytogenetics  2 2 4 3 

3 Plant tissue culture 2 2 4 3 

4 DNA typing  2 2 4 3 

5 Pharmacology 2 2 4 3 

6 Summer training - - - استيفاء 

total 12 12 24 15 

Number of topics :6 
Number of units   :15 
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 الفصل االول  –السنة الرابعة  

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Fertilization technology 2 2 4 3 

2 Biosafety &risk Assessment 2 - 2 2 

3 Secondary metabolites 2 2 4 3 

4 Bioinformatics  2 - 2 2 

5 Research project - 2 2 1 

6 Genetic Engineering 2 2 4 3 

7 Elective l 2 2 4 3 

total 12 10 22 17 

Number of topics :7 
Number of units   :17 

 الفصل الثاني  –السنة الرابعة 

  Subject ت
The number of hours 

Number 
of units 

theoretical practical total  

1 Project planning & analysis 2 - 2 2 

2 Phototherapy  2 2 4 3 

3 Genomics & proteomics 2 2 4 3 

4 Bioseparation 2 2 4 3 

5 Research project - 2 2 1 

6 Bio- chemical engineering 2 - 2 2 

7 Pharmaceutical biotechnology 2 - 2 2 

8 Elective ll 2 2 4 3 

total 14 10 24 19 
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Number of topics :8 
Number of units   :19 
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About the College 

     The College of Biotechnologies was established as a faculty of the 

University of Qadisiyah under the Ministerial Order No. S / 5/1266 dated 

4/4/2014, in two sections: the Biomedical Technology Department and the 

Agricultural Biotechnologies Department, which is one of the modern 

specialized scientific colleges established in Iraq in particular and the 

world. In general, since the development of one of the most important 

scientific steps to the presidency of the University of Qadisiyah, which 

aspires to develop in all areas of modern and especially the recent progress 

in the field of scientific researches of biotechnology in the fields of 

research, scientific and industrial. 

       The college site was in the building of the College of Arts previously 

until the establishment of the site dedicated to the college, as the academic 

year 2014-2015 is the first academic year for the start of the initial study 

and the duration of study in the college is four years as the college follows 

the quarterly system, and was accepted (103) With a total of between (563-

657) in the first year and 103 students in total (577-658) in the second year. 

 


