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 :الشهادات

 42/6/4222: الحٌاة علوم قسم – -العلوم كلٌة – بابل جامعة( عام  احٌاء ) الحٌاة علوم بكالورٌوس -7

 72/72/4274: الحٌاة علوم قسم – العلوم كلٌة – بابل جامعة –  فسلجة ماجستٌر -4

 43/8/4276:الحٌاة علوم قسم – -العلوم كلٌة – بابل جامعة - الحٌاة علوم فسلجة دكتوراه -3

 

 :الوظيفية السيرة

 .47/5/4226(: باٌولوجً. م ) البٌئٌة والدراسات البحوث مركز –بابل جامعة رئاسة فً تعٌٌن أول -7

 الصٌدلة كلٌة -كركوك جامعة الى البٌئٌة والدراسات البحوث مركز –بابل جامعة رئاسة من  نقل -4

  9 /9/4278. 

 

 : العلمي اللقب

 .االن ولحد 4279 من مساعد استاذ

 

 : االدارٌة المناصب

 . البٌئٌة والدراسات البحوث مركز/  بابل جامعة رئاسة/  العلمٌة الشعبة مسؤول منصب -7

 4242\4\78 ولغاٌة 46/77/4278 فً الصٌدلة كلٌة/ كركوك جامعة فً الجامعً االداء وتقوٌم الجودة ضمان شعبة مدٌر -4

 .االن ولحد 48/7/4242 فً االدارٌة للشؤون الصٌدلة كلٌة عمٌد معاون -3

 

 :العلمية السيرة

 .4226 بابل جامعة رئاسة -البٌئٌة والدراسات البحوث لمركز  الثانً السنوي علمً دولً مؤتمر فً ومشارك تحضٌرٌه لجنة عضو -7

 والدراسات البحوث لمركز 4227 الثانً تشرٌن 72 فً ثالث سنوي العلمً المؤتمر فً ببحث المشاركة مع تحضٌرٌة لجنة عضو -4

 .بابل رئاسةجامعة  -البٌئٌة

 .بابل جامعة -البٌئٌة والدراسات البحوث لمركز  4225 السنوي العلمً المؤتمر فً ببحث والمشاركة تحضٌرٌه لجنة عضو -3

 (  .4273)بابل جامعة رئاسة  -البٌئٌة والدراسات البحوث مركز فً اعالم مسؤولة -2

 (.4273) بابل رئاسةجامعة  -البٌئبة والدراسات البحوث لمركز البحثٌة الخطة متابعه مسؤول  -5

 مركز قاعه على 4273 فً الصناعٌة والسالمة البٌئة دورة ضمن الهواء لملوثات الصحٌة االضرار عن دراسٌة حلقة فً محاضرة -7

 .الصناعٌة والمعامل النفط دوائر منتسبً لبعض بابل جامعة فً البٌئٌة والدراسات البحوث

 .بابل جامعة فً 4276  البٌئة والدراسات البحوث لمركز العلمٌة بالمجلة عضو -8

 جامعة رئاسة -البٌئٌة والدراسات البحوث لمركز  4276 واآلداب للعلوم الوطنً المؤتمر بوقائع العلمٌة المجلة عدد انجاز رئٌس -9

 .بابل

 . 4277فً  البصره فً الجنوبٌه للجامعات الثانً الدولً العلمً لمؤتمر فً  ببحث  المشاركة -72

 .العلوم كلٌة– الكوفة جامعة فً 4277  والبٌولوجٌة الطبٌة للتقنٌات االول العلمً المؤتمر فً  ببحث   المشاركة -77

( والمعالجات المصادر... االلكترونٌة النفاٌات)بعنوان بابل رئاسةجامعة  -البٌئٌة والدراسات البحوث مركز  ندوة فً جلسة مقررة -74

 .4277 فً

 .4277 فً بابل رئاسةجامعة  -البٌئٌة والدراسات البحوث مركز فً( الباٌولوجً التنوع) الندوة عن جلسه رئٌس -73

 رئاسة – البٌئٌة والدراسات البحوث مركز فً والسامه الخطرة والبٌولوجٌة الكٌمٌاوٌة المواد تداول على السٌطرة وحدة رئٌس -72

 .بابل جامعة



 ولمدة 4278 ماٌو شهر فً بابل جامعة رئاسة/  المستمر التعلٌم مركز فً المقامة المهنٌة والسالمة الصحة دورة فً محاضرة  -75

 .اٌام عشر

 القاسم جامعة فً بابل فرع االحمر الهالل جمعٌه اقامتها التً األولٌة االسعافات دورة فً متدرب بصفه والمشاركة الحضور -76

 .4278- اٌار 9-8-7 للفترة االحمر للصلٌب الدولً المنهاج وحسب االنتاج قسم الخضراء

 البرٌطانٌة مورٌس جون لٌفربول جامعة مع بالمشاركة بابل جامعة فً واآلداب للعلوم الدولً المؤتمر فً تحضٌرٌه لجنه عضو -77

4278. 

 .72/5/4278 بابل جامعة -البٌئٌة والدراسات البحوث مركز فً( والتطبٌق النظرٌة بٌن البٌئً االثر تقٌٌم) الندوة لعقد لجنه عضو -78

 جامعة رئاسة -البٌئٌة والدراسات البحوث مركز فً(   والمقترحات الحلول بٌن العراق فً المٌاه ازمة) ندوة لعقد لجنة تشكٌل رئٌس -79

 .47/3/4278 فً بابل

 فً المقامة حلقات ضمن 5/2/4277 بتارٌخ( االمراض من الوقاٌة فً واهمٌتها الصحٌة التغذٌة)  بعنوان دراسٌة حلقة فً محاضرة -42

 .بابل رئاسةجامعة -البٌئٌة والدراسات البحوث مركز

 مركز حلقات ضمن 48/7/4278 بتارٌخ(  العامة الصحة على وتأثٌرها الباٌولوجٌة الممرضات) حول نقاشٌه حلقة فً محاضرة -47

 .      بابل جامعة رئاسة -البٌئة والدراسات البحوث

 البحوث مركز قاعه على 4274 فً النقاشٌة حلقات سلسلة ضمن للسمنة الصحٌة المخاطر حول دراسٌة حلقة فً محاضرة -44

 .بابل جامعة وطالب وأساتذة المركز منتسبً من لمجموعه. بابل رئاسةجامعة -البٌئٌة والدراسات

-73 للفترة الجائر الصٌد ظاهرة حول  وكانت  الحلة، شط فً االسماك على المبٌدات القاء تأثٌر بعنوان عمل ورشة فً محاضرة -43

 .االوسط الفرات/البٌئة وتحسٌن حماٌة دائرة فً 72-4273

 . البشري االحٌاء مادة ، االنسجة مادة ، الفسلجة مادة ، والعملً النظري الحٌاتٌة الكٌمٌاء مادة تدرٌس -42

 .76/74/4278 فً  الصٌدلة كلٌة فً امتحانٌه لجنه ومقرر عضو -45

 .4279( تأثٌر معامل ذات العالمٌة العلمٌة المجالت فً والنشر الكتابة الٌة) بعنوان الصٌدلة كلٌة فً عمل وورشة ندوة فً محاضرة -46

 4279 فً( الصحٌة ومضاعفاتها اسبابها السمنة) بعنوان لندوة  الصٌدلة كلٌة فً تحضٌرٌة لجنه عضو-47

 فً( المبكرة الطفولة منذ ناءلألب القوٌة الشخصٌة تنمٌة فً والمعلم االسرة دور) الندوة الصٌدلة كلٌة فً تحضٌرٌة لجنه عضو -48

79/3/4279. 

 فً( الرحم عنق سرطان عن المبكر للكشف الدوري للفحص معا) بعنوان التمرٌض لكلٌة العلمٌة الندوة حضور فً المشاركة-49

 .التمرٌض كلٌة  فً والمقامة 73/7/4279

 .5/5/4279 فً  الصٌدلة كلٌة فً الجودة ضمان شعبة فً المختبرات اعتمادٌة وحدة مسؤول -49

 .7/3/4279 فً االداري االمر بموجب الصٌدلة كلٌة فً الحكومً البرنامج تنفٌذ لجنة عضو -32

 .الصٌدلة كلٌة فً 7/2/4279 فً( العالً للتعلٌم الحكومً البرنامج فً الجودة مفردات تطبٌق)  بعنوان عمل ورشه فً محاضرة -37

 the effect of hypothyroidism on some physiological blood)  بعنوان الصٌدلة كلٌة فً نقاشٌة حلقه فً محاضرة -33

parameters  )ًالصٌدلة كلٌة فً 47/5/4279 ف. 


