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 الشهادات

تاريخ الحصول  الجامعة  الكلية القسم  التقدير العام البلد
 عليها 

 الشهادة

 دكتوراه  7711 جيسن العلوم النبات جيد جدا المانيا

 ماجستير 7711 جيسن العلوم النبات جيد جدا المانيا

 بكلوريوس 7791 بغداد الزراعة النبات جيد بغداد

 

 

 

 الخبرات االكاديمية

 

الجامعة  اعتبارا   من  الدرجة العلمية القسم الكلية 
 مدرس علوم الحياة التربية بغداد 7711
 استاذ مساعد علوم الحياة التربية بغداد 7717
يةالتقانة الحيات العلوم النهرين 7777  استاذ 

 

 

 

 

 

 

 

ية 

 حديثة



 

 

 الخبرات العملية

 

 المواد الدراسية القسم الكلية الجامعة من الى البلد

 تصنيف نبات علوم الحياة التربية بغداد 7711 7771 العراق
فيليةنصنيف النباتات الط علوم الحياة العلوم النهرين 7771 3001 العراق  
 نبات عام علوم الحياة التربية صنعاء,عمران,حجه 3001 3077 اليمن
 تشريح نبات علوم الحياة التربية صنعاء,عمران,حجه 3001 3077 اليمن
 تصنيف نبات علوم الحياة التربية صنعاء,عمران,حجه 3001 3077 اليمن
 فسيولوجيا نبات علوم الحياة التربية صنعاء,عمران,حجه 3001 3077 اليمن
 بكتريا وفيروسات علوم الحياة التربية صنعاء,عمران,حجه 3001 3077 اليمن
 طحالب  علوم الحياة التربية صنعاء,عمران,حجه 3001 3077 اليمن
 حياة قديمة علوم الحياة التربية صنعاء,عمران,حجه 3001 3077 اليمن
 تصنيف نبات علوم الحياة كلية مدينة العلم الجامعة 3077 3071 العراق
 تشريح نبات علوم الحياة كلية مدينة العلم الجامعة 3077 3071 العراق
الجامعةكلية مدينة العلم  3077 3071 العراق  فسيولوجيا نبات علوم الحياة 
 فطريات علوم الحياة كلية مدينة العلم الجامعة 3077 3071 العراق
 مجاميع نباتية علوم الحياة كلية مدينة العلم الجامعة 3077 3071 العراق
 حشرات عامة علوم الحياة كلية مدينة العلم الجامعة 3077 3071 العراق
مدينة العلم الجامعةكلية  3077 3071 العراق  تصنيف حشرات علوم الحياة 

 

 

 

  المنشورات )كتب/بحوث( عناوين

مجلة ابن الهيثم  –دراسة تحليلية للخواص الكمية في النباتات في حقل طبيعي  -7

 7717تشرين االول  –للعلوم الصرفة والتطبيقية 

ابن الهيثم مجلة  -التفاعل بين جماعات اثليل والنباتات االخرى في منطقة مسيجة -3

 7770للعلوم الصرفة والتطبيقية مايس 

العالقة بين العدد الكلي للنبات و وزنه الجاف مع بعض الخواص الفيزيائية  -1

  7777-مجلة كلية التربية للبنات -والكيميائية للتربة 

 – Clostridiumعزل وتشخيص المذيبات العضوية المنتجة من انواع البكتريا  -1

 7771جامعة النهرين )صدام سابقا(  –كلية العلوم وقائع المؤتمر االول ل

 -شمال العراق -مالحظات بيئية حول مستقبل النباتات النامية على نهر دجلة -1

 7771-مجلة جامعة النهرين)صدام سابقا( 



 

 

كلية العلوم جامعة  –عزل وتشخيص البكتريا بسلس بريفر المنتجة للكراماسدين  -9

 7771بغداد 

 -العراق -بعقوبه في بعض الخواص المنولوجيه لنهر ديالىدراسة تأثير مدينة  -1

 7771-مجلة كلية العلوم جامعة النهرين)صدام سابقا(

المفككة للتبول  Bacillus Stearothermophilus عزل وتشخيص بكتريا -1

جامعة النهرين )صدام –مجلة كلية العلوم  –وخالت الفينوكس ثنائية الكلوريد 

 7771سابقا( 

بكتريا ستربتومايسين محلية منتجة لمضادات حيوية شبيهة توصيف عزالت  -7

 7777جامعة النهرين )صدام سابقا( –مجلة كلية العلوم  –التتراسايكلين 

تشخيص سالالت البكتريا المعزولة من المرضى المصابين بالتهاب  -70

كلية  –المجاري البولية ودور البالزميدات في مقاومتها للمضادات الحيوية 

 7777جامعة بغداد –الهيثم  التربية ابن

 

 

 و براءات االختراع األوسمة والجوائز

 

 

 اللغات

 اللغة االنكليزية   - 1

 اللغة االلمانية  – 2


