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 احياء مجهريةاالختصاص الدقيق :          علوم حياةاالختصاص العام :  
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 ))السيرة العلمية (( 
 :   األكاديميةالمؤهالت 

 البلد  الجامعة  الكلية  سنة التخرج الشهادة  ت 
علوم الحياة/ أحياء   2002 بكالوريوس  1

 مجهريه 
 لعراق الموصل 

 لبنان طرابلس  الشريعة اإلسالمية  2011 بكالوريوس  2

ساراتوف   علوم الحياة  2017 ماجستير  3

 الحكومية 

 روسيا 

 
 :  اإلداريةالخبرة 

 مسؤولة المكتبة في جامعة الموصل/ كلية العلوم / قسم علوم الحياة  .1

الموصل / كلية التربية األساسية / قسم العلوم  مسؤولة مخزن األحياء  في جامعة   .2

 العامة 

 حاصلة على االعتماد من البورد األلماني في  تدريب المتدربين  .3

 
 البحوث العلمية المنشورة : 

 
 نشر بحث في روسيا في مجلة العلم والتعليم  بعنوان:

1- (Antifungal  activity of bacteria associated with the dried hoots of apple 

trees in the Saratov region)   

                                                    
2-       ( Study the Effect of Some Growth Factor on the Production of 

Pectinase Enzyme by Locally Isolation Bacteria) 

 
3-( Assesment  of efficiency of some local fungal isolates in the production 

of  Laccase enzyme ) 
 :  األكاديميةالخبرة 
 المواد التي قام بتدريسها  •

 ال فقريات  عملي  .1

 علم النبات العام العملي  .2

 بيئة وتلوث )نظري ،عملي( .3

 النبات العملي  فسلجة .4

 أحياء مجهريه عملي  .5

 .التربية الصحية والبيئية6          



 مؤتمرات محلية   3المشاركة في   •
 ندوات 9   المشاركة في  •
 دورة تدريبية مختلفة  االختصاصات  27المشاركة في  •
 ورشات عمل وحلقات دراسية  8المشاركة في  •

 
 

 :  واإلداريةاللجان العلمية 
 لجنة غيابات الطلبة   .1

 لجنة إرشاد الطلبة  .2

 لجنة جرد  مخزن األحياء في كلية التربية االساسية  .3

 لجنة امتحانية   .4

 لجنة اقسام داخلية   .5

 لجنة نظام المقررات  .6

لجنة ادارية في المؤتمر الدولي الثالث المشترك بين جامعة دهوك وكلية التربية   .7

 تكامل العلوم نحو تحقيق اهداف العلوم( االساسية في جامعة الموصل بعنوان ) 

 

 
 الشهادات التقديرية وكتب الشكر : 

 ( كتاب شكر وتقدير26)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


