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    اوالً: المؤهالت العلمية. 

 

 مناصب االدارية. ثانياً: ال

 الى -الفترة: من  المكان المنصب ت

 2019-2017 قسم تقنيات المختبرات الطبية مقرر القسم  1

 2018-2017 قسم تقنيات المختبرات الطبية مسؤول وحدة التسجيل  2

 2021-2018 والصحية  الطبية  التقنيات كلية  مسؤول االعتماد المختبري  3

 اليوم الحالي  -2020 والصحية  الطبية  التقنيات كلية  مدير شعبة التسجيل  4
 

 ثالثاُ: التدريس الجامعي. 

 الى -الفترة: من  المكان الجامعة ت

 اليوم الحالي  – 1/9/2017 والصحية  الطبية  التقنيات كلية  اوروك  جامعة 1

    
 

 الى (  –رابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات ) من 

 الى -الفترة: من  المادة  الكلية ت

 اليوم الحالي  – 1/9/2017 بايولوجي عملي  والصحية  الطبية  التقنيات كلية  1

    

 اسامة واصف احمد  :                 األسم
 4/11/1979 :        تاريخ الميالد 

 علوم الحياة :            التخصص
 مدرس مساعد  :         اللقب العلمي
 جامعة اوروك  :           مكان العمل

 07831596910 :          رقم الهاتف  

 osamawasef@uruk.edu.iq :    البريد اإللكتروني

 

 التاريخ  الكلية الجامعة اللقب العلمي  ت

 1/9/2017 التقنيات الطبية والصحية  جامعة اوروك  مدرس مساعد  1
     

mailto:osamawasef@uruk.edu.iq


 

 خامساً: االطاريح او الرسائل التي اشرفت عليها. 

 السنة القسم ماجستير/ دكتوراه( عنوان االطروحة او الرسالة )  ت

    

    

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية. 

 نوع المشاركة مكان انعقادها  السنة العنوان ت

     

     
 

 سابعاً: االنشطة العلمية االخرى. 

 خارج الكلية  داخل الكلية

  

  
 

 البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.ثامناً: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة  

 السنة مجال النشر  اسم البحث ت

 Biodegradation of Crude Oil in Contaminated 
Water by Local Isolates of Enterobacter cloacae 

بيئة االحياء  
 المجهرية 

2014 

    
 

 الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع.  تاسعاً: كتب

 السنة الجهة المانحة ( برائة اختراع/)كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير ت

 2018 رئيس جامعة اوروك  كتاب شكر  1

 2018 عميد الكلية  كتاب شكر  2

 2018 رئيس جامعة اوروك  كتاب شكر  3

 2019 رئيس جامعة اوروك  كتاب شكر  4

 2019 رئيس جامعة اوروك  كتاب شكر  5

 2020 رئيس جامعة اوروك  كتاب شكر  6
 

 عاشراً: الكتب المؤلفة او المترجمة. 

 سنة النشر اسم الكتاب ت

- - - 

- - - 
 



 

 التي يجيدها.  حادي عشر: اللغات

 قراءة  كتابة اللغة ت

1 English Level 5 Level 5 

 طالقة طالقة عربي  2

 


