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 جامعة الموصل
  كلیة العلوم / قسم علوم الحیاة

  السیرة العلمیة والمعلومات الشخصیة  
 

 الفت تحسین �اسین جرج�س الدل�مي: الكامل االسم 
 1974: موصل  حل وتار�خ الوالدةم
  

 الجنس�ة: عراق�ة 
   3: والدعدد األ                                    متزوجة: الزوج�ة  الحالة

 رقم المو�ایل 07740891029
 اللغات : العر��ة و اإلنكلیز�ة 

  مدرسالدرجة العلم�ة : 
  aulfat.tahseen@yahoo.com:البر�د االلكتروني 

 : الشھادات
 1997: الموصل / العراق  البلد المانح  العلوم: جامعة الموصل / �ل�ة  ال�كالور�وس. 1
 2004 : الموصل / العراق  البلد المانح  ومالعل�ل�ة جامعة الموصل / :    الماجستیر. 2
 

 

 المناصب العلمیة السابقة والحالیة : 
    / جامعة الموصل           كل�ة الطب الب�طري / فرع الصحة :  معاون �ایولوجي .1

1998-2001 
        2009-2004/ جامعة الموصل    كل�ة الطب الب�طري / فرع الصحة مدرس مساعد:  .2
 2011-2009/ جامعة الموصل   كل�ة الطب الب�طري / العامة الب�طر�ةفرع الصحة  مدرس: .3
 ولحد االن -2011   / جامعة الموصل لوم/ �ل�ة الععلوم ح�اة  :مدرس .4

 

 :  الخبرات
 : دراسات األول�ةلل العملي تدر�س .1

 . تغذ�ة حیوان – لثان�ة: المرحلة ا�ل�ة الطب الب�طري أ . لطل�ة 
  حشرات .  –المرحلة الثان�ة ب. لطل�ة قسم علوم الح�اة : 

 .  اجنة وفسلجة حیوان –لرا�عةلطل�ة قسم علوم الح�اة : المرحلة اج. 
    
 االختصاص العام : حیوان  

 حشراتاالختصاص الدقیق : 
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 المشار�ة في دورات طرائق التدر�س والحاسوب .  .2

 الجردلجنة الغ�ا�ات ولجنة المشار�ة في عدد من اللجان في القسم منها :  .3
 :والدورات الندوات    

 التار�خ امحل انعقاده الندوات ت
 22/11/2018-21 المنتدى العلمي-جامعة الموصل المؤتمر العلمي الثالث لعلوم الح�اة 1

 30/4/2019-29 كل�ة التمر�ض-جامعة الموصل المؤتمر العلمي الدوري الثاني عشر لكل�ة التمر�ض 2
فسم -كل�ة العلوم–التعل�م المستمر -جامعة الموصل   ك�م�او�ة و��ف�ة معالجتهاندوة التعامل مع المواد ال 3

 الك�م�اء
9/4/2019 

 28/11/2018 التر��ة االسالم�ةكل�ة  –جامعة الموصل  ندوة التحد�ات البیئ�ة واثارها في المنظور االسالمي 4
 26/11/2018 مر�ز �حوث البیئة –جامعة الموصل  ندوة نظرة على الواقع البیئي لمدینة الموصل 5
 17/12/2018 �ل�ة التر��ة االسالم�ة –جامعة الموصل  ندوة الطاقة الشمس�ة  6
 16/1/2019 مدرج �ل�ة العلوم -جامعة الموصل ندوة الكهر�اء 7
ورشة عمل مخاطر التلوث الصناعي في مدینة  8

 الموصل
�ل�ة   -وحدة التعل�م المستمر -جامعة الموصل 

 البیئة  علوم
16-17/12/2018 

 12/3/2019-11 كل�ة الطب الب�طري  –جامعة الموصل  الدورة التدر�ب�ة في التقن�ات التشر�ح�ة والنسج�ة 9
الدورة التدر�ب�ة عن الق�اسات المجهر�ة والتصو�ر  10

 المجهري 
 5/12/2018-4 كل�ة الطب الب�طري  -جامعة الموصل

�ة في تشخ�ص استخدام الفحوصات المختبر دورة  11
 االمراض

 29/11/2018-27 لتمر�ض�ل�ة ا -جامعة الموصل

دورة المؤشرات البیولوج�ة لمراق�ة النظم البیئ�ة  12
 وصحة البیئة

كل�ة –وحدة التعل�م المستمر  -جامعة الموصل
 لمنتدى العلميا-العلوم

19/3/2019 

 14/5/2019 قاعة �ل�ة العلوم-جامعة الموصل دورة نظام المقررات 13
 21/2/2019 مر�ز الحاس�ة االلكترون�ة-جامعة الموصل دورة �فاءة الحاسوب 14
 11/11/2018 كل�ة االداب-جامعة الموصل دورة �فاءة اللغة االنكلیز�ة 15

 
 المنشورات العلم�ة : 

 التار�خ جهة النشر عنوان ال�حث ت

ه ح�ح في نمو المب�ض وتطور الس�مستخلص المائي ألوراق تأثیر ال  1
 والتر�یب النسجي للقناة الهضم�ة الوسطى في الذ�ا�ة المنزل�ة 

 المجلة العراق�ة للعلوم الب�طر�ة
 2،العدد22المجلد 

2008 

التأثیر التثب�طي للمستخلص المائي ألوراق الز�تون على نمو   2
 المب�ض والقناة الهضم�ة للذ�ا�ة المنزل�ة

 التر��ة والعلممجلة 
 1،العدد22المجلد 

2009 
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�عـض المستخلصـات الن�ات�ـة الكحول�ـة والمبیـد نومولـت فـي نمـو تاثیر   3
  وتطور مب�ض الذ�ا�ة المنزل�ة

 علوم الرافدینمجلة 
 3،العدد20المجلد 

2009 

تـــأثیر المســــتخلص المــــائي ألوراق الز�تــــون فـــي نمــــو وتطــــور مبــــ�ض   4
 Culex pipiens molestusال�عوض 

 مجلة التر��ة والعلم
 2،العدد23المجلد 

2010 

تـــــأثیر المســـــتخلص المـــــائي والكحـــــولي للفلفـــــل االســـــود علـــــى یرقـــــات   5
 ال�عوض

  مجلة �غداد للعلوم
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