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جاهيا  //السيرة العلميت وألاماديميت
 .1الذراساث ألاوليت – مذيزيت جزبيت ضالح الذيً
الابخذائيت
املخوسطت
الاعذاديت

مذرشت جاشم الياشين الابتذائيت
متوشطت الزبير ابن العوام
اعذادًت الخطيب للبنين

 .2املؤهالث ألاماديميت (الشهاداث الجامعيت)
البهالوريوس
املاجسخير

بكالوريوس علوم حياة  -كليت العلوم – جامعت جكريت – 2010-2009
ماجصتير في علوم الحياة /فصلجت حيوان  -كليت العلوم – جامعت جكريت – 2013

 .3الاخخطاص العام والاخخطاص الذقيق
الاخخطاص العام
الاخخطاص الذق ــيق

علوم حياة
فصلجت حيوان

 .4الذرجاث العلميت والترقياث
مذرس

Full Name

الترقيت الى مرجبت مذرس في جامعت شامراء /كليت العوم التطبيقيت بتاريخ 2019/1/27

1

 .5املهام العلميت الوظيفيت السابقت والحاليت
.1
.2
.3
.4

مقرر قصم التحليالث املرضيت
مصؤول وحذة الاًزو في كليت العلوم التطبيقيت
مصؤول شعبت النتاج العلمي في قصم الشؤون العلميت في رئاشت الجامعت
الوظيفت الحاليت  /أمين مجلض كليت العلوم التطبيقيت

 .6لخب الشنزوالخقـ ــذيز
العذًددذ مددن بتددب الشددكر ًتجدداو ال د  20بتدداب وعددذد منهددا مددن الصدديذ و يددر التعلدديم العددالي والبحد العلمددي وبعددر راشدداء الجامعدداث العراقيددت وعمددذاء
الكلياث

 .7اليشاطاث الاجخماعيت وألاماديميت العامت
-1املشاربت في اعذاد املهرجاهاث الثقافيت والبار اث الخييرًت
-2املصاهمت في الاعمال الخيرًت مثل حملت التبرعاث للمحتاجين
-3حملت جبرع بالذم
-4اعذاد الاعمال التطوعيت

 .8املواضيع العلميت التي قمت بخذريسها
الذراساث ألاوليت

الذراساث العليا
(املاجسخير
والذلخوراه)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1

مادة علم الخليت عملي
مادة علم الاحياء هظري وعملي
مادة الاجهزة الطبيت العملي
مادة علم الفصلجت هظري وعملي
مادة علم الذم هظري وعملي
مادة علم الغذد الصم والهرموهاث
مادة جمع العيناث العملي
ال ًوجذ

 .9املشارلت باملؤجمزاث والذوراث الخذريبيت داخل وخارج القطز
1
2

املشاربت بعضو Technical commiteeفي مؤجمر ( Iconmeasاملؤجمر الذولي الصنوي لهنذشت املواد والعلوم)--عضو لجنت جحضيرًت في املؤجمر الذولي لألقتصاد بالتعاون مع جمعيت الاقتصادًين العراقيت في جامعت شامراء

 .11أساجذحي -:
-1ا.د .موس ى جاسم دمحم الحميش
-2أ.د .سيذ دمحم مبارك املهذاوي
-3أ.د .وجذي ضبيح ضادق
-4أ.د .عقيل حسين العاص ي
-5أ.م.د .موفق مطلو سيذان
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Published Articles

 البحوث امليشورة.12

1-Measuring some hormonal level of infertile women in samarra city
2-The wide spread of the gene Heamolysin(Hiy)and The Adhesion Factor(Sfa)in The E.coli isolated from UTI
3-Estimation of white blood cells hemoglobin and copper levels in Bakery worker

3

