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                                             . في امن المعمومات
 

                                                                       
    



    جايعح كركىك                                                                  يركس انحاسثح واالَررَيد

 University Teachingالخبرة التدريسية في الجامعة       : رابعا

Experience 

 
: المواد الدراسية التي قمت بتدريسيا

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 
 

السنة القسم الكمية المرحمة أسم المادة ت 
 2017-2011االدوية الطب  الثالثةاالدوية والسموم   .1
2.                                
3.                                
4.                                
5.                                
6.                                
7.                                
8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                



    جايعح كركىك                                                                  يركس انحاسثح واالَررَيد

 
 Current Scholarlyاألاشطة العلمية الحالية                    : خامساً  

actives  
: الكتب والبحوث المنشورة .1    

رقم المجمة اسم المجمة اسم البحث أو الكتاب ت 
ISBN 

العدد تاريخ النشر 
رقم 

الصفحة 
1.   

 Effectiveness of fresh 

frozen on carboxylesterase 

as supplementary diagnosis 

for animal hygiene  

 

 Technical Journal of 

Engineering and 

Applied Sciences  

 

 2051-0853 
©2012 

TJEAS  

 

 2012-2-10 
361-
365  

      

2.  
Effect of storage methods 

on viability of some 

hepatic enzymes in 

farm animals 

Advances in Life 

Science and 

Technology 

2224-7181 
(Paper) 

ISSN 2225-

062X 

(Online) 

2014 Vol.18       

3.                                      

4.                                      

5.                                      

6.                                      

7.                                      

8.                                      

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      
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9.        
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اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 
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1.  Experimental Study of The 

Effect of Propolis In Vitro  on 

Growth Inhibition of 

Helicobacter pylori Isolated 

From The Patients With Peptic 

Ulcer 

المؤتمر العممي االول لكمية 
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العراق  2012
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: خدمات اإلدارية والمهنية.5

, رئيس قسم النبات في كمية الزراعة جامعة كركوك :يكتب ىنا أي مناصب إدارية تقمدىا األستاذ أثناء عممو مثل:مالحظة
.  مقرر قسم ىندسة النفط كمية اليندسة

المنصب اإلداري  ت 
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 :خدمة الجامعة والمجتمع.5

. تدريب الطمبة , إعطاء محاضرة في فن الخطابة : يكتب ىنا أي خدمات قدميا األستاذ لممجتمع مثل:مالحظة
الخدمات  ت 
 .السريري االدوية مادة في االولية الدراسات طمبة بحوث عمى االشراف   .1
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