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السـيرة الزاجي ـ ــت والعلـميت
أوال  //السيرة الزاجي ــت
الاسم الشباعي واللقب
مكان الوالدة والتأسيخ
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الجيسيت
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عذد الابىاء

https://scholar.google.com/
https://www.researchgate.net/

مو اقع التواصل
الاكاديمي

جاهيا  //السيرة العلميت وألاكاديميت
 .1الذساساث ألاوليت – مذيشيت جشبيت صالح الذيً
مذرست الانفال – مذًريت جربيت صالح الذًن
مذرست عموريت للبناث – مذًريت جربيت صالح الذًن
ثانويت صفيت بنت عبذ املطلب – مذًريت جربيت الكرخ الاولى

الابتذائيت
املتوسطت
الاعذاديت

 .2املؤهالث ألاكاديميت (الشهاداث الجامعيت)
بكالوريوس علوم حياة  -كليت التربيت – جامعت سامراء – 2010-2001
ماجستير في علوم الحياة  -كليت التربيت – جامعت جكريت – 2013

البكالوسيوس
املاجستير
الذكتوساه

 .3الاختصاص العام والاختصاص الذقيق
الاختصاص العام
الاختصاص الذق ــيق

علوم الحياة
علم الطفيلياث

 .4الذسجاث العلميت والورقياث
مذسس
مساعذ
مذسس
استار

بتاريخ 2014 / 11 / 24
الترقيت الى مرجبت مذرس في جامعت سامراء كليت العلوم التطبيقيت بتاريخ 2019 / 1 / 23

1

مساعذ
استار

 .5املهام العلميت الوظيفيت السابقت والحاليت
 .1مسؤولت شعبت املكتبت  /كليت العلوم التطبيقيت 2020 /

 .6كتب الشرشوالتقـ ــذيش
العذًذ من كتب الشكر ًتجاوز الـ  20كتاب ،وعذد منها من السيذ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعمذاء الكلياث

 .7اليشاطاث الاجتماعيت وألاكاديميت العامت
.1

 .8املواضيع العلميت التي قمت بتذسيسها
الذساساث ألاوليت

الذساساث العليا
(املاجستير
والذكتوساه)

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

مادة الطفيلياث العملي  /املرحلت الثالثت
مادة الصحت العامت  /املرحلت الرابعت
مادة الاحياء العامت العملي  /املرحلت الاولى
مادة جمع العيناث (نظري وعملي)  /املرحلت الثالثت
مادة السيطرة وضبط الجودة  /املرحلت الثالثت
مادة الانسجت والتشريح العملي  /املرحلت الثانيت

 .9املشاسكت باملؤجمشاث والذوساث التذسيبيت داخل وخاسج القطش
 .1العذًذ من الذوراث التذريبيت وورش العمل والنذواث جتجاوز ال  50دادل القطر
.2

Published Articles
 .البحوث امليشوسة
Study the effect of lactic milk which prepared by Lactobacillus casei on the infection with Entamoeba histolytica .1
in the white mice
Study of some epidemiological aspects and hematological parameters for cutaneous leishmanisis in Tikrit city .2
Epidemiology of toxoplasmosis among Samarra' University female .3
students and effect of infection on some sexual hormones

2

