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 برعاية 

  االستاذ الدكتور قصي كمال الدين االحمدي 

المحترم لرئيس جامعة الموص   

 

 وبأشراف

  عميد كلية التربية للعلوم الصرفة المحترم

إبراهيم المحترمأ.م.د. قيس اسماعيل    

 

 

تقيم كلية التربية للعلوم الصرفة وبالتعاون مع وحدة التعليم  

العلمية الموسومة (التعريف ببعض  الكلية الدورةالمستمر في 

التقانات التخصصية النسجية والجنينية في علم الحيوان) 

وفي   تشرين االول 2022/ 13/10-10من بعة أيام ولمدة أر

في الطابق األرضي  ابن الهيثم قاعةصباحا وعلى  9الساعة 

 للكلية  

 

 نبذة عن قسم علوم الحياة

وتضم مجموعة  1975اسست كلية التربية عام 
من االقسام العلمية متمثلة بأقسام علوم الحياة 
  والكيمياء والفيزياء والرياضيات وعلم الحاسوب 

قسم علوم الحياة يعمل على توفير بيئة تسهم  .ان
في بناء القدرات العلمية والفكرية للطالب واكسابه 
المهارات والخبرات العملية والفكرية  لكي يكون 
مؤهال للتدريس في المدارس المتوسطة 
واالعدادية لوزارة التربية فضال عن منح شهادة 
الماجستير والدكتوراه في اختصاصات القسم 

تلفة والتي ترفد الكثير من الكليات في المخ
الجامعات العراقية. كما تعمل الكلية على فتح افاق 
التعاون العلمي وتبادل الخبرات مع كليات الجامعة 

 .المختلفة والجامعات العراقية بأقسامها المتناظرة

 محاور الدورة : 

   2022/ 10/10 اليوم األول  

        )   صباحا 12 -9  (  والثانية  المحاضرة األولى

  أ.م.د.بيداء عبد العزيز اسم المحاضر :

)Artifact in Histological & Embryonic  Sections( 1.       

 

2.          Histotechnology :Pigments and  minirals    

   2022/  1/10 1:  ني الثااليوم 

             صباحا )12 -9(والثانية  المحاضرة األولى

 م.د.سيماء احمد بكر اسم المحاضر :  

1.Some Specialized histological techniques in zoology    

 2.                            I. PAS, VG                      II. P  , ORO   

2022/ 10/ 12 الثالث :االيوم   

صباحا )12-9المحاضرة األولى والثانية (  

 اسم المحاضر: م.د.شيماء دمحم هشام

 HPLC كروماتوكرافيا السائل عالي األداء.1
 GC-MSكروماتوكرافيا الغاز مطياف الكتلة.2

 

  المستهدفة:الفئات 

وطلبة الدراسات العليا من ذوي التخصص واالختصاصات   ونالتدريسي
  ذات العالقةالعلمية 

 13/10/2022 اليوم الرابع  

االستنتاجات والتوصيات الخاصة : ةالمحاضراسم 
 صباحا )10:30-9(   بالدورة

 اسم المحاضر : أ.م.د. بيداء عبد العزيز دمحم صالح 

-11الساعة   سيكون هناك اختبار االلكتروني للدورة 
   FCCالخاص ببرنامج ال  معرفوعبر ال  مساءا ) 12

  التليكرام   الذ ي سينشر  عبر قناة
)   I0YoyNmMy-https://t.me/+uCGNLU (     

 في ادناه :أيضا  مذكور الو الخاص بالدورة 

Online meeting ID FOR FCC : 
baidaamohammed85 

  


