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 امللف الشخصي 
 الخبرات 

 ولغاية االن 9242كلية مدينة العلم منذ  /مدرس مساعد في  قسم علوم الحياة  -

مختبر االحياء المجهرية مسؤول  وكنت 9248لغاية  9244كلية مدينة العلم الجامعة من / معيد في قسم علوم الحياة  -

 .في القسم المذكور السريرية

-Manual / Semiعلى اجهزة التحليالت أُجيد العمل  في اكثر من مختبر للتحليالت المرضية و عملت مختبري -

automated / Automated 

 كتب شكر وتقدير  2حاصل على  -

 عضو نقابة االكاديميين العراقيين  -

 التحصيل الدراسي

 9248/ العراق / جامعة النهرين / كلية التقنيات االحيائية / قسم التقنيات الطبية والجزيئية / ماجستير  -

 9242/ العراق / جامعة بغداد / كلية العلوم / قسم علوم الحياة  /بكالوريوس  -

 االجنازات واالهتمامات 

 اللغات 

 ( جيد)االنكليزية 
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 المؤتمرات

 9242اذار  41 (بحث)العراق / مدينة الطب/ المجلس العراقي لألختصاصات الطبية / مؤتمر البورد العراقي  -

 9241تشرين االول  41-41 (بحث)العراق /  كلية مدينة العلم الجامعة/ المؤتمر العلمي الرابع  -

  الدورات و ورش العمل

 (9242) الجامعة العراقية/ مركز التطوير والتعليم المستمر / دورة طرائق تدريس  -

 (9242)الجامعة العراقية  /مركز التطوير والتعليم المستمر / دورة السالمة اللغوية  -

 (9247) جامعة النهرين/ مركز التقنيات االحيائية / ورشة عمل التقنيات الحديثة للتشخيص البكتيري والمناعي  -

 (9248)د جامعة بغدا/ وحدة االبحاث البايولوجية للمناطق الحارة / دورة استخدام تقنية االليزا  -

 (9248)د جامعة بغدا/ كلية العلوم / قسم التقنيات االحيائية /  Immunohistochemistryدورة استخدام تقنية  -

 (9248)د جامعة بغدا/ معهد الهندسة الوراثية / دورة اساسيات حساسية البكتريا للمضادات الحيوية  -

 (9248)ن جامعة النهري/ مركز الدنا العدلي / ورشة عمل حول المعلوماتية الحياتية  -
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 (9248)ن جامعة النهري/ كلية العلوم / ة المختبرات دورة السالمة المهنية في ادار -

جامعة / وحدة االبحاث البايولوجية / دورة التحري عن تكوين الغشاء الحيوي والفعالية المضادة للغشاء الحيوي  -

 ( 9242) بغداد

 9242اذار  49-44اقامة دورة تحضير االوساط الزرعية وطرق زراعة وتشخيص البكتريا في كلية مدينة العلم  -

 (9242)ة مركز كاك للفحوصات الكيميائي/  واإلنزيماتدورة الفصل والتنقية للبروتينات  -

د جامعة بغدا/ وحدة االبحاث البايولوجية /  SPSSبرنامج  باستخدامدورة أساسيات مبادئ علم االحصاء الحيوي  -

(9292 ) 

 (9292)جامعة ذي قار  /مركز ابحاث االهوار /  Gene Bankتحضير التسلسالت لغرض تقديمها لل -

 ( 9292)جامعة تكريت / مركز التعليم المستمر / التحضيرات المجهرية لألنسجة  -

 ( 9292)جامعة الكوفة / كلية الزراعة /  لإلنسانالنباتات الطبية ودورها في دعم الغذاء الصحي  -

 ( 9292)فة جامعة الكو/ كلية الزراعة / دور الجهاز المناعي في السيطرة على جائحة كورونا  -

جامعة تكريت / مركز التعليم المستمر /  Genstatبرنامج  باستخداميولوجية االختبارات االحصائية للتجارب الب -

(9292 ) 

 ( 9292)كلية الصفوة الجامعة / كورونا بين ازمة االحتواء والتعليم  -

 ( 9292)جامعة الفلوجة / كلية العلوم التطبيقية / اللقاحات بين الواقع والطموح  -

 ( 9292)كلية المعارف الجامعة / كورونا الرعب الذي يجتاح العالم ضرب من الخيال والواقع معا  -

 ( 9292)منظمة االعيان / استخدام االبنية الخضراء للتعامل مع مشاكل التلوث  -

 ( 9292)جامعة بغداد  /االمانة العامة للمكتبة المركزية / استخدام المكتبة االفتراضية العلمية العراقية  -

 ( 9292)كلية الطوسي الجامعة / كيف تنشر بحثاً في مجلة ذات معامل تأثير عالي  -

 ( 9292)جامعة تكنولوجيا المعلومات / الهوية الرقمية للباحثين  -

 جامعة بغداد / مركز التعليم المستمر / جودة التعليم الجامعي  -

 جامعة بغداد / م المستمر مركز التعلي/ االغالط اللغوية وكتابة العدد  -

 جامعة بغداد / مركز التعليم المستمر / الدكتوراة  وأطروحةاسلوب كتابة رسالة الماجستير  -

 جامعة تكنولوجيا المعلومات / كيف تصبح باحث ومقيم في مجالت اكاديمية كالريفيت وبابلون  -

 ( 9292)نصرية الجامعة المست/ كلية التربية / اجراءات التقديم للترقيات العلمية  -

 ( 9292)الجامعة المستنصرية / كلية التربية / التصنيفات العالمية للجامعات ومقترحات التطوير  -

 منظمة االعيان للتنمية / اعتماد نشر البحوث في المجالت العلمية الرصينة  -

 ( 9292)كلية الطوسي الجامعة / للترقية العلمية  9ادارة كتابة مراجعة موضوع في جدول  -
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 جامعة بغداد /  للمناطق الحارة وحدة االبحاث البايولوجية/ دورة استخالص االحماض النووية  -

 الدورات و ورش العمل حول التعليم االلكتروني عبر االنترنت

 الجامعة المستنصرية / كلية التربية / اعداد الواجبات واالمتحانات وحساب الدرجات بأستخدام كوكل كالس روم  -

 (9292)منظمة االعيان للتنمية االقتصادية / االلكتروني والمنصات والتطبيقات الساندة  مفهوم التعليم -

 ( 9292)منظمة االعيان للتنمية االقتصادية / التعليمية والتعامل مع ادواتها المتعددة  Classroomمنصة  -

 ( 9292)جامعة تكريت / مركز التعليم المستمر /  Google Classroomاستخدام منصة  -

 (9292)جامعة الكوفة / كلية الزراعة /  Moodleجربة جامعة الكوفة في استخدام برنامج ت -

 (9292)كلية الطوسي الجامعة /  G-suite for educationبرنامج  باستخدامانشاء وتنظيم الصفوف  -

جامعة / مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني  /وتفعيلها  Google Classroomالصفوف االلكترونية  وإدارةانشاء  -

 (9292)بغداد 

  (9292) جامعة بغداد/ مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني / ديوية ياعداد المحاضرات الف -

 (9292)جامعة ذي قار/ مركز التعليم المستمر  / Zoom meetingبرنامج  باستخدامادارة االجتماعات  -

 (9292)كلية الطوسي الجامعة /  G-Suite for educationاالمتحان على برنامج  -

جامعة القاسم / مركز التعليم المستمر / ومخرجات التعلم ( E-Learning)معايير جودة التعليم االلكتروني  -

 (9292) الخضراء

الجامعة  /معهد تكنولوجيا بغداد /  Google Classroomاالمتحانات االلكترونية من خالل منصة  وإدارةاعداد  -

 (9292)التقنية الوسطى 

 (9292)كلية مدينة العلم الجامعة / في التعليم االلكتروني  Camtasia studioتوظيف برنامج  -

 (9292)جامعة ديالى / مركز التعليم المستمر / دور الذكاء االصطناعي في مواجهة معوقات الحياة الحديثة  -

 مة الصحة العالمية ظموعة دورات ضمن االخصاص من منمنها مج  Onlineاضافة الى العديد من الدورات 

 دورات الفريق الوزاري حول التعليم االلكتروني

- The national index for E-learning accreditation and the role for the academic staff at the 

Iraqi universities  

- Current trends in e-learning implementation  

- E-learning at Iraqi universities (case study – I) 

- E-learning at Iraqi universities (case study – II)  
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- Free video conferencing platforms for interactive e-learning  

- Academic accreditation for the institution and academics for e-learning  

- Advanced features in the Google e-learning platform  

- Concepts, challenges, and basic tools for implementation e-learning  

 

 املراجع متوفرة عند الطلب 
العراق / جامعة النهرين / كلية التقنيات االحيائية / االستاذ المتمرس الدكتورة نضال عبد المهيمن محمد  -

/ dr.nidhalmohammed@yahoo.com 

 shatha6ali@yahoo.com  /العراق /  جامعة النهرين/ كلية الطب / االستاذ الدكتورة شذى حسين علي  -

 العراق / كلية مدينة العلم الجامعة / قسم علوم الحياة  /االستاذ الدكتور جبار فرحان المعاضيدي  -
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