
 -دلیل التدریسیین لقسم علوم الحیاة/ كلیة العلوم/ جامعة الموصل -
 2019-2018للعام الدراسي 

 
 
 
 : نجالء طارق حسن  اسم التدریسي الثالثي -
 1975:  تاریخ المیالد  -
 ) اطفال 5: متزوجة  ولدیھا (       الحالة االجتماعیة -
 
 : الشھادات الحاصل علیھا -
 
 علوم الحیاة / كلیة العلوم / جامعة الموصل. سیوبكالور:  األولیة -1
 : ماجستیر علوم الحیاة / نبات / كلیة العلوم / جامعة الموصل. العلیا -2
 
 
 بروتین الخلیة الواحدة والسكریات المتعددة من شرش الجبن  أنتاج:  عنوان رسالة الماجستیر -

 المجھریة. األحیاءزارع المفردة والمختلطة من باستخدام تقنیة الم                                  
 
 : مدرس اللقب العلمي           9/7/2002:  تاریخ التعیین -
 27/5/2010:  تاریخ الحصول على اللقب العلمي -
 
 

 2019-2018النشاطات للعام الدراسي 
 
 
 من السید العمید المحترم .2  :عدد كتب الشكر والتقدیر -
 
 : التدریبیة المشارك بھا الدورات العلمیة -
 
تشرین  29-27استخدام الفحوصات المختبریة في تشخیص االمراض /كلیة التمریض /  -1 

  2018الثاني 
شباب  مؤسسةالھندسة النفسیة وانعكاساتھا على حیاة االنسان / كلیة التمریض بالتعاون مع  -2

 2019-4-30/المستقبل للتنمیة والتطویر 
 
  المؤتمرات العلمیة داخل وخارج العراق  

-21المؤتمر العلمي الثالث لعلوم الحیاة /كلیة العلوم /بحوث علوم الحیاة ابداع واصالة  / -1
 2018/تشرین الثاني /22

كلیة التمریض بالتعاون مع مركز نون  أقامتھالمؤتمر العلمي الدوري الثاني عشر الذي  -2
ا ووعینا الحضاري والصحي نرعى اطفالنا للبحوث والدراسات المتخصصة / بحكمتن

 2019نیسان   29-30/



 الندوات العلمیة 
 

-11-12الندوة العلمیة التي اقامتھا فرع الطب الباطني /شعبة الجلدیة  /الجلد مراة الصحة / -1
2018 

ي ف يالندوة العلمیة التي اقامتھا كلیة العلوم /قسم علوم الحیاة  /تطبیقات البایولوجي الجزیئ-2
  2019نیسان  3علوم الحیاة /

 
 ورش العمل   
 
  2018-10-21/ جامعة الموصل– ورشة عمل توعویة حول سرطان الثدي /كلیة الطب -1
 2019-1-17ورشة عمل حول برنامج فحص االستالل / قسم المیكاترونكس / -2
  2019-1-20ورشة عمل حول الترقیات العلمیة /قسم ھندسة المیكاترونكس /  -3
 

  للجان :ا 
 

 لجنة جرد االجھزة  في القسم /عضوا
 لجنة االرشاد / عضوا 

 مختبرات البحوث / مختبر تصنیف وتشریح النبات  
 
 
 
 
 
  
 
 

 2019-2018للعام الدراسي المواد التي قمت بتدریسھا 
 

 مادة تشریح النبات العملي  .1
 مادة تصنیف النبات العملي  .2

 


