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اوالً :المؤهالت العلمية.
اللقب العلمي
ت
 -1بكالوريوس
 -2ماجستير

الكلية

الجامعة
العلوم
الطب

الكوفة
النهرين

التاريخ
2010 - 2009
2015/1/22

ثانياً :االداريات
ت

-1
-2
-3
-4

المكان

المنصب

مسؤول ملف تصنيف جودة
المختبرات
مسؤول وحدة التسجيل
مقرر فرع العلوم االساسية
عضو لجنة التسجيل

 -5رئيس لجنة العطاءات وتحليل
العروض

الفترة :من  -الى

جامعة اوروك/طب االسنان

2017-2016

جامعة اوروك/طب االسنان
جامعة اوروك/طب االسنان
جامعة اوروك/طب االسنان

2018 -2017
2019-2018
 -2018الوقت
الحاضر
2018-2017

جامعة اوروك/طب االسنان

ثالثاُ :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها.
ت

الجامعة

 -1كلية طب االسنان/جامعة
اوروك
 -2كلية طب االسنان/جامعة
اوروك

المادة

مادة الكيمياء الطبية العملي (المرحلة
االولى)
مادة الكيمياء الحياتية العملي (المرحلة
الثانية)
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الفترة :من  -الى

 -2016االن
 -2016االن

رابعا :المؤتمرات والندوات العلمية.
ت

السنة

العنوان

 -1كيفية منع الغش في االمتحان
االلكتروني
 -2كوكل كالس روم
 -3فايروس كورونا
 -4اعتمادية نشر البحوث في
المجالت العلمية
 -5ندوة االمن والسالمة
الكيميائية والبيولوجية في
المختبرات العلمية
 -6مؤتمر دائرة صحة بغداد
الكرخ السنوي الثامن
الكثير من الندوات والورش
-7
في المؤسسات الحكومية
واالهلية

مكان انعقادها

نوع المشاركة

2020

جامعة بغداد كلية اللغات

مشاركة

2020
2020

جامعة تكريت
جامعة الند/كلية الطب
(السويد)
منظمة االعيان للتنمية
االقتصادية
جامعة أوروك /كلية طب
االسنان

مشاركة
مشاركة

2019

فندق بابل

2020
2017

مشاركة
مشاركة
مشاركة

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

1

مجال النشر

اسم البحث
Effect of cadmium in cord blood on
intrauterine growth in smoker pregnant
women

السنة

International Journal for
sciences and Technology

2015

سابعاً :كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع.
ت

-1
-2

(كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير/برائة اختراع)

السنة

الجهة المانحة

كتب شكر وتقدير

رئاسة جامعة اوروك

2017

شهادات تقديرية

كلية طب االسنان

2017

ثامنا :اللغات التي يجيدها.
اللغة

ت

-1العربيه
االنكليزيه

كتابة

ممتاز
ممتاز

قراءة

ممتاز
ممتاز
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