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واسم ال�حث و الرسالة واالطروحة ان  لد المانح لها وتار�خهاالشهادات والب
 وجد

 العراق البلد �كلور�وس

الجهة 
 المانحة

جامعة الموصل /كل�ة العلوم/قسم 
 1/10/1998 علوم الح�اة

 

  اسم ال�حث

 العراق البلد الماجستیر

الجهة 
 المانحة

جامعة الموصل /كل�ة العلوم/قسم 
 8/3/2005 علوم الح�اة

دراسة مقارنة لفعال�ة �عض االنز�مات   اسم الرسالة
والعناصر الضئیلة في دم االشخاص المصابین 

 بداء السكر واالصحاء في مدینة الموصل .

  البلد الد�تورا

الجهة 
 المانحة

 

  اسم االطروحة 

 صورة شخصیة
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 االلقاب العلم�ة وتار�خ الحصول علیها

 2005/  6/ 21 مدرس مساعد

 2012/ 9/ 27 مدرس

  مساعداستاذ 

  استاذ

 ، �حوث مقبولة للنشر () ) 4(�حوث منشورة داخل القطر الكلي عدد ال�حوث المنشورة والمقبولة للنشر

 �حوث منشورة ()  ، �حوث مقبولة للنشر () داخل القطر لهذه السنة عدد ال�حوث المنشورة والمقبولة للنشر

 �حوث منشورة ()  ، �حوث مقبولة للنشر () خارج القطر الكلي عدد ال�حوث المنشورة والمقبولة للنشر

 �حوث منشورة ()  ، �حوث مقبولة للنشر () خارج القطر لهذه السنة عدد ال�حوث المنشورة والمقبولة للنشر

 )6)   ، ندوة  (1مؤتمر ( المؤتمرات والندوات التي شارك فیها داخل القطر الكليعدد 

 )6)   ، ندوة  (1مؤتمر ( والندوات التي شارك فیها داخل القطر لهذه السنةالمؤتمرات عدد 

 مؤتمر ()   ، ندوة  ( ) المؤتمرات والندوات التي شارك فیها خارج القطر الكليعدد 

 مؤتمر ()   ، ندوة  () المؤتمرات والندوات التي شارك فیها خارج القطر لهذه السنةعدد 

 مؤلفة ()     ، مترجمة ()  الكلي المترجمةكتب المؤلفة او العدد 

 مؤلفة ()    ، مترجمة () لهذه السنة كتب المؤلفة او المترجمةالعدد 

 الجوائز ()  ، براءة االختراع () الكلي التي حصل علیها و براءة االختراع عدد الجوائز

 ، براءة االختراع ()  الجوائز () لهذه السنة التي حصل علیها و براءة االختراع عدد الجوائز

 ) 2ورش اقامها ()   ورش شارك بها ( او شارك فیها الكلي او اشرف علیها اورش العمل التي اقامهعدد 

 ) 2ورش اقامها ()   ورش شارك بها ( او شارك فیها لهذه السنة او اشرف علیها اورش العمل التي اقامهعدد 

 ) 7دورة اقامها ()    دوره شارك بها ( الكلي شارك فیها او او اشرف علیها ا عدد الدورات التطور�ة  التي اقامه

 ) 3دورة اقامها ()    دوره شارك بها ( لهذه السنة شارك فیها او او اشرف علیها اعدد الدورات التطور�ة  التي اقامه

 50 عدد الحلقات النقاش�ة الكلي

 6 عدد الحلقات النقاش�ة لهذه السنة

 6 المشار�ة (حضور فقط) في المؤتمرات والندوات الكليعدد 

 6 عدد المشار�ة (حضور فقط) في المؤتمرات والندوات لهذه السنة

  الكليبها �لفالدائمة التي   عدد اللجان

  لهذه السنةبها  الدائمة التي �لفعدد اللجان 

 4 الكليبها �لفالمؤقتة التي   عدد اللجان

  لهذه السنةبها  التي �لفالؤقتة عدد اللجان 

 االول�ة () ،   العل�ا ((  ماجستیر ()  ،  د�تورا ()    )) الكلي عدد طالب الدراسات االول�ة و العل�ا التي تم االشراف علیهم

 االول�ة () ،   العل�ا ((  ماجستیر ()  ،  د�تورا ()    ))  لهذه السنة عدد طالب الدراسات االول�ة و العل�ا التي تم االشراف علیهم

 االول�ة () ،   العل�ا ((  ماجستیر ()  ،  د�تورا ()    )) عدد  المناقشات  الكلي

 االول�ة () ،   العل�ا ((  ماجستیر ()  ،  د�تورا ()    )) عدد  المناقشات  لهذه السنة 



 ،   العل�ا ((  ماجستیر ()  ،  د�تورا ()    )) 2االول�ة  الكليعدد المواد النظري التي  درسها  

 االول�ة () ،   العل�ا ((  ماجستیر ()  ،  د�تورا ()    )) عدد المواد النظري التي  درسها  خالل هذه السنة

 9االول�ة  عدد المواد العملي التي  درسها  الكلي

 2االول�ة  السنةعدد المواد العملي  التي  درسها  خالل هذه 

 
 عدد ساعات التدر�س النظري الفعلي خالل هذه السنة

 االول�ة (فصل االول () فصل الثاني ())
 العل�ا (( ماجستیر فصل االول () فصل الثاني ()،  د�تورا فصل 

 االول () فصل الثاني ())

 )18فصل الثاني ( 18االول�ة (فصل االول عدد ساعات التدر�س العملي الفعلي خالل هذه السنة

  عدد المناصب االدار�ة الذي شغله خالل السنوات السا�قة

  عدد المناصب االدار�ة الذي شغله خالل هذه السنة

  عدد المساهمات في المجتمع المدني الكلي

  عدد المساهمات في المجتمع المدني خالل هذه السنة

 )2مدیر العام او العمید ( وز�ر () ، رئ�س الجامعة () ، الكلي عدد �تب الشكر

 ) 2العمید( وز�ر () ، رئ�س الجامعة () ، مدیر العام او  خالل هذه السنة عدد �تب الشكر

 26/6/2019  تار�خ ملئ السیرة

 

 

 التفاصیل ..............

 

 
 


