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البيانات العلمية
انذراساث انعهٛا
رئٛس قسى عهٕو انحٛاة ف ٙكهٛت انتربٛت نهبُاث يٍ تارٚخ
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اإلشراف عهٗ بحٕث تخرج انًرحهت انرابعت .
انًشاْذة انًٛذاَٛت نتطبٛق طهبت انصفٕف انًُتٓٛت ف ٙيذارش
يذٚرٚت انتربٛت ف. َُٖٕٛ ٙ

اإلشراف عهٗ طهبت انًاجستٛر
اإلشراف عهٗ طهبت انذكتٕراِ
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انًجالث انًحهٛت  -تأثٛر انًستخهص انًائ ٙنهحبت انسٕداء ٔانشا٘ االحًر ٔعفص بهٕط
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انشٓاداث انتقذٚرٚت ٔانجٕائس انعهًٛت
كتب انشكر

 املؤمتر العلني االول لعلوم احلياة (كلية الرتبية – جامعة املوصل)7002
 دورة التنريض واالسعافات االولية (كلية التنريض  -جامعةاملوصل)2119
 دورة تطبيقات ال  PCRيف اجملاالت الطبية (جامعة الههريو  -مركزحبوث التقهيات االحيائية) 2118
 دورة ت دريبية يف طرائق اعطاء االدوية والتعامل مع احليواناتاملختربية (كلية الطب البيطري – جامعة املوصل 2100
 يحاضر ف ٙدٔرة تطٕٚر يذرساث يادة االحٛاء ف ٙتربٛت يحافظت َُٖٕٛ( )5يٍ انعًٛذ ( )0يٍ يساعذ رئٛس انجايعت ()2يٍ رئٛس انجايعت
المناصب
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عضٕٚت انهجاٌ انٕزارٚت
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