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Flow up of implementation celli pass play  

 
Afak Rasheed Salman Zaidi Course Instructor 

afaaq.rasheed@uodiyala.edu.iq E-mail 

Cell Biology   Title 

First and Second Semesters Course 

Coordinator  

It gives an idea about the evolution of the concept of cell science 

Clarify the methods used in the study of cell components 

Enabling students to understand the vital functions of cellular 

components 

Enabling students to understand the meaning of prokaryotic cell and 

the eukaryotic cell and the most important differences between them  

Course Objective 

The study of the cell and its basic components and types, and a 

comparison between the prokaryotic cells and eukaryotic cells in 

terms of structure, function, mechanisms of intercellular substance 

and the mechanism of cell division 

Course Description 

 Textbook ( .سعد تاج الدين و عبد النبي هادي العيسي 1989بايولوجية الخلية )

Final 

Exam 

Project Quizzes Laboratory Term Tests Course 

Assessments 
 50 4  4  12 30  

  Diyala University: 

College: Education for Pure 

Science 

Department: Biology  

Stage: First stage 

Lecturer name: Afak Rasheed 

Salman  

Qualification: PhD 

Place of work: university of 

Diyala/college of education for 

Republic of Iraq 

 

The Ministry of Higher 

Education 

 

& Scientific Research 
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 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة 
 افاق رشيد سلمان      االسم 

البريد 

 االلكتروني 
afaaq.rasheed@uodiyala.edu.iq 

 C11 حياتية خلية  اسم المادة

مقرر  

 الفصل 
 سنوي

اهداف 

 المادة

 

 يعطي فكرة عن تطور مفهوم علم الخلية   -1

 توضيح الطرق المستخدمة في دراسة مكونات الخلية   -2

 تمكين الطلبة من فهم الوظائف الحيوية للمكونات الخلوية   -3

 تمثلها تمكين الطلبة من فهم معنى بدائية وحقيقة النواة واهم الفروقات بينها واالحياء التي  -4

 
التفاصيل 

االساسية  

 للمادة

 

دراسة الخلية ومكوناته االساسية و انواعها ومقارنة بين بدائية الخلية ومتعددة  

 الخاليا من حيث التركيب والوظيفة واليات نفل المواد بين الخاليا والية انقسام الخاليا 

الكتب 

 المنهجية

 

 عبد النبي هادي العيسي( .سعد تاج الدين و 1989بايولوجية الخلية )

 جمهورية العراق

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى اسم الجامعة:

 التربية للعلوم الصرفة اسم الكلية: 

 قسم علوم الحياة اسم القسم:

 االولى المرحلة:

 افاق رشيد سلمان اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس اللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:

ديالى /كلية التربية للعلوم  جامعة مكان العمل:

 علوم الحياةقسم  الصرفه /



المصادر 

 الخارجية

 

Introduction to essential cell biology.(2010) ckre oconnor 

تقديرات  

 الفصل 

 االمتحان النهائي المشروع  االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي 

30 12 4 4 50 

معلومات 

 اضافية
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة                                                         
 المالحظات  المادة العملية  المادة النظرية

  طرق دراسة الخلية  مقدمة وتأريخ علم حياتية الخلية 

  المجاهر الضوئية انواع  النظرية الخلوية الحديثة 

  المجاهر االكترونية  التركيب العام وكيمياء الخلية 

  كيمياء الخلية  أنواع الخاليا الحية 

مقارنة بين الخاليا بدائية وحقيقة 

 النواة 

  الكشف عن الكربوهيدرات 

  الكشف عن البروتينات  امتحان 

دراسة النظام الجزيئي لغشاء  

 البالزما 

  عزل االحماض النووية

  دراسة انواع الخاليا  النشاط الوظيفي لغشاء الخلية

  أشكال الخاليا  النظام الفجوي السايتوبالزمي 

  أنواع الخاليا  امتحان 

االندوبالزمية انواعها  الشبكة  

 ووظائفها 

  الغشاء الخلوي 

  جدار الخلية النباتية وتكوينه حركة المواد عبر االغشية 

  الشبكة االندوبالزمية  اليات النقل

  الرايبوسومات  انواع اليات النقل

  لجيوجهاز ك االدخال واالخراج الخلوي

  امتحان الفصل االول  امتحان  
 التكاثر في الحيوانات    عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                   

  المايتوكوندريا  عضيات الطاقة 

 جمهورية العراق

 

 

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 

 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى  اسم الجامعة:

 التربية للعلوم الصرفة اسم الكلية: 

 علوم الحياة اسم القسم:

 االولى  المرحلة:

 افاق رشيد سلمان اسم المحاضر الثالثي:

 مدرس اللقب العلمي:

 دكتوراه المؤهل العلمي:

للعلوم  ديالى /كلية التربية جامعة مكان العمل:

 علوم الحياةقسم  / الصرفة



تفاعالت الضوء وتثبيت ثاني أوكسيد  

 الكاربون 

  البالستيدات وانواعها 

االجسام المركزية واالهداب  

 واالسواط 

البالستيدات الملونة وعديمة 

 اللون 

 

  النواة  النواة 

  الهيكل الدعامي السايتوبالزمي الكرموسومات وانواعها 

  المحتويات غير الحية للخلية  امتحان 

  الحبيبات النشوية وانواعها  الشيخوخة وموت الخلية 

  دورة حياة الخلية  الخاليا ذات النشاط المستمر والمعمر 

  االنقسام االختزالي واطواره  التغيرات الخلوية اثناء الشيخوخة 

  تحليل الطرز الكروموسومية تغيرات الخلية بعد الموت 

  الكرموسومات الخاصة امتحان 

  كروموسوم الجنس االنقسام الخلوي 

  مؤقتةالتحضيرات المجهرية ال االنقسام االختزالي والدورة التكاثرية 

  التحضيرات المجهرية الدائمية  االختزالي اهمية االنقسام 

  القياسات المجهرية مفهوم وتطبيقات التقنيات الحياتية 

  امتحان الفصل الثاني امتحان  

 عميد:توقيع ال       :                                                                                                                            األستاذتوقيع 

 

 

  

  

 

 

 

 

Course Weekly outline 

Notes Lab. Experiment 

Assignment 

Topes covered ]Data w
eek

 

 cell study methods Introduction and history of cell biology 17/10/2021 1 

 Types of optical 

microscopes 

Cellular theory 24/10/2021 2 

 Electron 

microscopes 

General structure and chemistry of the cell 31/10/2021 3 

 cell chemistry Types of living cells 7/11/2021 4 

 Detecting 

carbohydrates 

Comparison between prokaryotic and 

eukaryotic cells 

14/11/2021 5 

 Detection of 

proteins 

Introduction and history of cell biology 21/11/2021 6 

 nucleic acid 

isolation 

Exam 28/11/2021 7 

 Study of cell types Study of the molecular system of the plasma 

membrane 

5/12/2021 8 

 cell shapes Functional activity of the cell membrane 12/12/2021 9 

 cell types Cytoplasmic vacuolar system 19/12/2021 10 

Diyala University: 
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Department: Biology 

Stage: 

Lecturer name: 

Qualification: 

Place of work ;university of 
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Republic of Iraq               

 

The ministry of higher           
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 cell membrane Exam 26/12/2021 11 

 Plant cell wall and 

its composition 

Endoplasmic reticulum types and functions 2/1/2022 12 

 Endoplasmic 

reticulum ER 

Movement of materials across membranes 9/1/2022 13 

 ribosomes Transportation mechanics 16/1/2022 14 

 Golgi apparatus Types of transportation mechanisms 23/1/2022 15 

 first semester exam Endocytosis and Exocytosis 30/1/2022 16 

Half-year break 

 Mitochondria Energy organelles 20/2/2022 17 

 Plastids and their 

types 

Light reactions and carbon dioxide fixation 27/2/2022 18 

 Leucoplasts and 

Chloroplasts 

Centrioles, cilia and flagella 6/3/2022 19 

 Nucleus Nucleus 13/3/2022 20 

 Cytoplasmic strut 

structure 

Chromosomes and their types 20/3/2022 21 

 The non-living 

contents of the cell 

Exam 27/3/2022 22 

 Starch granules and 

their types 

Aging and cell death 3/4/2022 23 

 cell life cycle Persistent, active cells 10/4/2022 24 

 Meiosis and its 

phases 

Cellular changes during aging 17/4/2022 25 

 Chromosome 

analysis 

Cell changes after death 24/4/2022 26 

 special chromosomes Exam 1/5/2022 27 

 sex chromosome Cellular division 8/5/2022 28 

 Temporary 

microscopic 

preparations 

Meiosis and the reproductive cycle 15/5/2022 29 

 Permanent 

microscopic 

preparations 

The importance of meiosis 22/5/2022 30 

 microscopic 

measurements 

The concept and applications of 

Biotechnologies 

29/5/2022 31 
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