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 �سم هللا الرحمن الرح�م
 

 الســــــــــیـــرة الذاتیـــــــــــــــة
 حمن حسن الطائير الست رجاء عبد ال

 
 رجاء عبد الرحمن حسن عبد الرحمن الطائياالسم : 

 مدرس اللقب العلمي :
 جامعة الموصل ، �ل�ة العلوم ، قسم علوم الح�اةمكان العمل : 

 رع الحیوانفعلوم الح�اة/ االختصاص العام : 
 ك�م�اء ح�ات�ةاالختصاص الدقیق : 

 1977 :  تار�خ الم�الد
  ار�عة اطفال اوله ةمتزوج الحالة االجتماع�ة :

 5شقة  1عمارة  /  الجامعةشقق  /األندلسحي الموصل /  العنوان :
   تلفون :
 07702035403  مو�ایل 

  rajaarahman@uomosul.edu.iq  : بر�د الكتروني
 

 المؤهالت الدراس�ة :  –أوال 
 . 1999سنة  �كالور�وس علوم الح�اة / �ل�ة العلوم / جامعة الموصل  -
 . 2001ماجستیر علم الحیوان / قسم علوم الح�اة / �ل�ة العلوم / جامعة الموصل  سنة  -
 

 : األكاد�م�ةالخبرات  –ثان�ا 
، ) 2002/  7/  8 (/ �ل�ة العلوم / جامعة الموصل للفترة من الح�اةي قسم علوم ف مدرس مساعد  -

تشخ�ص ،  الفقر�ات ، تشر�ح مقارن ال،  األجنة،   األنسجة التال�ة: مواض�عالفي تدر�س  تساهم
 طفیل�ات.

 تساهم ،) 2010/  7/  8 (/ �ل�ة العلوم / جامعة الموصل للفترة من في قسم علوم الح�اة مدرس  _
 طفیل�ات.تشخ�ص ،  ، الفقر�ات التشر�ح مقارن ،  األجنة،   األنسجة التال�ة: مواض�عالفي تدر�س 
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 اللجان والجمع�ات العلم�ة : –ثالثا 

 
 اللجنة أو الجمع�ة نوع العضو�ة التار�خ

 عضو   2007- 2008
 

 لجنة الغ�ا�ات
 

 لجنة الغ�ا�ات عضو 2010-2011
 

 التعل�م المجانيلجنة  عضو 2011-2012

 لجنة التعل�م المجاني عضو 2012-2013

 لجنة االرشاد  عضو 2013-2014

 لجنة جرد الحاس�ات عضو 2013-2014

 لجنة االرشاد عضو 2018-2019

 
 )1المؤتمرات ( المؤتمرات والندوات العلم�ة : -را�عا

 ة ) ندوات علم�16المشار�ة في(                                    
 1دورة واحدة                                    

 
 �تب الشكر –خامسا 

 )2(كتاب شكر واحد من السید عمید الكل�ة                     
 )1( كتاب شكر واحد من السید رئ�س القسم                    
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  : عنوان رسالة الماجستیرسادسا : 

امل على ق�م مكونات السائل االمنیوني وعالقتها مع الحو  األمهاتعمر ومرض وتار�خ  تأثیر 
cAMP,PDE . كل�ة العلوم ، جامعة  قسم علوم الح�اة ، .غیر منشورة ماجستیرة ــــــــــطروحأ

 .97، ص الموصل ، العراق 
 ال�حوث : سا�عا : 
تایدیز في نیو�لیو - `5أنز�م) فعال�ة وخواص 2009(الطائي  رجاء عبد الرحمن،منى حسین و  جانكیز -1

 .   34_  25، ص  3، العدد  20السائل االمنیوني ال�شري. مجلة علوم الرافدین ، المجلد 
                 

الفوســفیتیز القاعــدي والحامضــي فــي  إنز�مــي) فعال�ــة 2011،رجــاء عبــد الــرحمن ( الطــائي -2
م مصـــل ودم ســـائل امنیـــوني ومشـــ�مة النســـاء الحوامـــل فـــي محافظـــة نینـــوى. مجلـــة علـــو 

 .76-68، ص  1، العدد 22، الجلد  الرافدین
 

 


