
1 
 

 لسيرة الذاتية والعمميةا
 

 مرا اسامو احمد الكاتب اسم التدريسي )الثالثي والمقب(
 

 : دكتوراه ، استاذ مساعد الشيادة، المقب العممي
 ، جامعة الموصل، الموصل، العراقالتربية لمعموم الصرفة، كمية عموم الحياةقسم 

 

 
 

 المعمومات الشخصية
 مرا اسامو احمد الكاتب االسم 
 21/10/1975 المواليد 
 العراقالموصل،  مكان الوالدة 
 انثى الجنس 
 عراقية الجنسية 
 متزوجة الحالة الزوجية 
 2 عدد األطفال 
 07725881882 رقم الياتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
 استاذ مساعد المقب العممي 
 جامعة الموصل، كمية التربية لمعموم الصرفة، عموم الحياةقسم  القسم العممي 
 عموم حياة التخصص العام 
 نباتية تقنيات حياتية التخصص الدقيق 
 البريد األلكتروني mirausama@uomosul.edu.iq----mirausama@yahoo.com 

 
 بوابة البحث العممي Katib-https://www.researchgate.net/profile/Mira_Al 

 

mailto:mirausama@yahoo.com----mirausama@uomosul.edu.iq
mailto:mirausama@yahoo.com----mirausama@uomosul.edu.iq
https://www.researchgate.net/profile/Mira_Al-Katib
https://www.researchgate.net/profile/Mira_Al-Katib


2 
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 ORCID رقم الORCID (1127-2234-0002-https://orcid.org/0000  ) 
 
 
 
 

 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 جامعة التربية لمعموم الصرفة كمية نبات-عموم حياة  2017 دكتوراه ، 
 الموصل ، العراق

 الموصل ، العراق ، جامعة التربية كمية تقنيات حياتية–عموم حياة  1999 ماجستير 
 الموصل، العراق، جامعة  التربية كمية عموم حياة 1996 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
 7/10/2010 استاذ مساعد 
 5/11/2006 مدرس 
 27/12/1999 مدرس مساعد 

  
 

 الخبرات العممية واإلدارية
  مسؤول وحدة التعميم

 المستمر
 عمادة كمية التربية لمعموم الصرفة 2020 – 2019

  مناقشات دراسات
 عميا

 طالبة دكتوراه 
 طالبة ماجستير 

 
 
 

2019 – 2020 
 

2019 
2019 

 
 
 

 
 

كمية التربية لمعموم الصرفة / قسم  -دكتوراهعضو لجنة مناقشة 
تاريخ االمر   2019-12-25/ عموم الحياة / اروى شوكت ذنون

  5041العدد:  20-11-2019
 قسم/  الصرفة لمعموم التربية كمية ماجستير مناقشة لجنة عضو
 قسم-الصرفة لمعموم التربية كمية -ماجستير رسالة الحياة عموم
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عضو المجنة العممية في 
 القسم

 
 عضو لجنة السيمنار

 
  نشر الكتروني

 
 
 

 استخدام التعميم االلكتروني
عدة صفوف الكترونية 
 لمدراسات العميا واالولية

 
في  صيفية ممارسة ميدانية

 مختبرات وزارة الصحة
 
 

عضو وحدة التقنيات 
 الحياتية 

 
 عضو لجان مجتمعية

 
 

 تخرج مشاريع اشراف
 لمعموم التربية كمية عممية

  الصرفة

 
 
 

9102- 9191 
 
 

9102-9191 
 

9102-9191 
 
 
 

9102-9191 
 
 
 

9111-9119 
 
 
 

9111-9110 

  -7/3/2019 في محمد اسعد صفاء/الحياة عموم
 403:العدد 23/1/2019االمر تاريخ

 
 كمية التربية لمعموم الصرفة-الحياةقسم عموم 

 
 

 كمية التربية لمعموم الصرفة -قسم عموم الحياة
 

 لمطحالب الممون االطمس الكتروني نشر
 -http://archive.org/details/aeadhajismail

201901/23_2019 
  

Google Classrom 
https://classroom.google.com/u/0/c/NDM2NzcxM

TAxNjla 
 

 9/3/1047كتاب العدد-مختبرات الصحة في مستشفى ابن سينا
 12/6/2000وتاريخ 

 
 

-الموصلجامعة -كمية التربية-تنسيب الى وحدة التقنيات الحياتية
 25/9/2000بتاريخ  9/3/2583امر اداري العدد 

 
  المركزية الجامعة لجنة-الكمية في اليتيم كفالة لجنة
 1664: العدد- 30/4/2019

 نواف احمد:عممي بتطبيق تخرج مشاريع ثالثة بواقع طمبة اربعة
 عبدالواحد سارة/امين سالم ايمن/ احمد عامر انفال+جاسم
مشاريع تخرج  2018،2عممية  تخرج مشاريع 3، 2019محمد

 1،  2013،2011 لكل من عمميةتخرج  مشاريع  2014،2عممية 

http://archive.org/details/aeadhajismail-201901/23_2019
http://archive.org/details/aeadhajismail-201901/23_2019
http://archive.org/details/aeadhajismail-201901/23_2019
https://classroom.google.com/u/0/c/NDM2NzcxMTAxNjla
https://classroom.google.com/u/0/c/NDM2NzcxMTAxNjla
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  وتطبيق مشاىدة
 
 
 

 كمية تخرج اريعمش مناقشة
 الصرفة لمعموم التربية

 
 كمية -سيمينار القاء

 الصرفة لمعموم التربية
 

تحضير ومشاركة في 
معارض الكمية العممية 

   والخيرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008مشروع تخرج عممي  2009،1 مشروع تخرج عممي  
 
 
 

 2019 مقداد مروة/  لمطالبة مشاىدة لمبنات الرماح مدرسة
 وعدة طمبة لمسنوات السابقة

 
 

 2019 ميدي شفاء.د لممشرفة/ انتصار  المشروع طالبة
 عدة مشاريع تخرج لمسنوات السابقة

 
 15/4/2019 الحياة عموم قسم في سيمينار القاء

 وعدة سيمنارات في السنوات السابقة
 

-23المعرض الخيري االول مع لجنة كفالة اليتيم المركزية 
25/9/2019 
 

الحياة عموم قسم/الصرفة لمعموم التربية كمية عممي معرض
 6/5/2019 الحياة عموم في المتعددة الوسائط 

 
 

 لاليتام خيري سوق -لمبنات الشام متوسطة  مجتمع مشاركة
تاييد مشاركة  30/6/2019- 2526االمر- 24/4/2019 

 1570بحسب كتاب تاييد كمية  25/4/2019- 668من المدرسة 
22/4/2019 
 

 المشاركة  العموم كمية في اليتيم كفالة لجنة معرض في المشاركة
 المعرض فعاليات ضمن الموصل في العبارة شيداء الى لمتبرع بفعالية
17/4/2019-15-الموصل جامعة في اليتيم كفالة لمجنة الخيري
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 الحصول عمى وسام دولي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عضوية لجان في العمادة 

 30/6/2019- 2521 االمرالعدد 
 

الثقافي الميرجان االىمية االوائل مدارس مجتمع مشاركة
 30/4/2019= 216تاييد العدد   25/4/2019 

 30/6/2019= 2255امر انجاز النشاط العدد 
 

كمية التربية -الجانب االيمن مدينة الموصل ممارسة ميدانية في
 15/12/2019 لمعموم الصرفة ولجنة كفالة اليتيم المركزية

  5797العدد 29/12/2019االمر
 

قسم من منتسبي كمية التربية لمعموم  –ناحية برطمة -زيارة ميدانية
 Medical light spot 17/10/2019الصرفة وفريق طبي 

 5798العدد 29/12/2019المر 
 

  الثالسيميا وحدة االثير ابن مستشفى ميدانية زيارة
 4 /3/2019    

 30/6/2019بتاريخ  2518االمر االداري  – 848 التاييد
 

 ايفرست منظمة من مشاركة وشيادة دولي وسام عمى الحصول
 اقامتيا التي العممي البوستر مسابقة اعمال ضمن لالختراع الدولية

 حيث 24/12/2019 في االمريكية المتحدة الواليات في المنظمة
الموسوم بالبحث المشاركة كانت   

(The Activity of Cyanobacteria Westiellopsis 
prolifica Extract and Its Phenolic Compound as 

Antibacterial and Antifungal) 
 
 
 

 عمادة في الكيمياويات ورزم جرد لجنة دائمية لجنة عضوية
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 والقسم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عممية  عضوية لجان
ورش  وتحضيرية لندوات و
 عمل ودورات تدريبية

 
 
 
 
 
 
 
 

 16/12/2018 الصرفة لمعموم التربية كمية-اداري الكميةامر
 5869: العدد

 
 لجنة-الصرفة لمعموم التربية كمية العمادة في دائمية لجنة عضوية

 الموصل جامعة في اليتيم كفالة لجنة-الكمية في اليتيم كفالة
  1664: العدد- 30/4/2019المركزية

 
 لجنة-الصرفة لمعموم التربية كمية العمادة في دائمية لجنة عضو
 2358: العدد -20/6/2019 الكمية في االلكتروني التعميم

 
 لمعموم التربية كمية -الكمية في المختبرية االجيزة جرد لجنة عضو

  16/1/2019 -لمكمية المختبرية االجيزة لجنة الصرفة
 290:العدد

 
 قسم/ الصرفة لمعموم التربية كمية القسم في الجداول لجنة عضو
 9/9/2018 الجداول لجنة الحياة عموم

 االولى الجمسة محضر
 

 عموم الحياة لمحياة -عضو لجنة تحضيرية في دورة تعميم مستمر
 9/2/2020تاريخ   582امر اداري عدد -8-9/1/2020
 

 قسم/الصرفة لمعموم التربية كمية ندوة في تحضيرية لجنة عضو
 الرسائل كتابة عند الشكمية والمواصفات الميارات بعض -الرياضيات
 29/4/2019-28 العميا الدراسات لطمبة واالطاريح

 15/5/2019:تاريخ 1855:عدد اداري امر
 

 لمعموم التربية كمية- ومحاضر/ ندوة في تحضيرية لجنة عضو
الحياة عموم في الحديثة االتجاىات-الحياة عموم قسم/الصرفة

 24/4/2019 
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 عموم قسم/الصرفة لمعموم التربية كمية-ندوة في عممية لجنة عضو
 17/4/2019 الحياة عموم مجال في المستقبمية االفاق الحياة

 
 لمعموم التربية كمية - عمل ورشة في تحضيرية لجنة عضو

 ىندسة: عمل ورشة-الخوارزمي قاعة/الحياة عموم قسم/الصرفة
 انجاز وكتاب العمل بورشة الخاصة المطوية الفعال الجامعي التدريس
 1249 العدد-1/4/2019 الورشة

 
/ الصرفة لمعموم التربية كمية عممي معرض في تحضيرية لجنة عضو
 الحياة عموم في المتعددة الوسائط معرض -الكمية عمادة

 بالمعرض الخاصة المطوية 6/5/2019
 

نينوى تربية مديرية/ الكيمياء قسم دورة في تحضيرية لجنة عضو
 الثقة تنمية-الكيمياء قسم/  الصرفة لمعموم التربية كمية 
 عن فييا المعمم دور وتعزيز طمبتنا لدى االبداعي والتفكير بالنفس
 10/4/2019 التنموي والفكر الصحي الوعي نشر طريق
 1405 العدد

 
 التربية كمية -البكالوريوس طمبة تخرج مشاريع مناقشة لجنة عضو
 لتخرج مشاريع اربعة مناقشة-الحياة عموم قسم/  الصرفة لمعموم
  2019-2018 الدراسي العام خالل الرابعة المرحمة طمبة

 
 دىوك تربية ممثمية/ الكيمياء قسم دورة في تحضيرية لجنة عضو
 بالنفس الثقة تنمية-الكيمياء قسم/  الصرفة لمعموم التربية كمية

 طريق عن فييا المعمم دور وتعزيز طمبتنا لدى االبداعي والتفكير
 11/4/2019 -التنموي والفكر الصحي الوعي نشر
 1432 و 1431 العدد
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 األنشطة التدريسية
 الثالثة، قسم عموم الحياة، كمية التربية لمعموم الصرفة ، المرحمةالطحالب واالركيكونيات 
 كمية التربية لمعموم الصرفة، الرابعة، قسم عموم الحياة ، المرحمةالتقنيات الحياتية 
 ماجستير طرائق التدريس،قسم عموم الحياة،كمية التربية لمعموم الصرفة-الطحالب واالركيكونيات، الدراسات العميا 
 ماجستير عموم الحياة، قسم عموم الحياة ،كمية التربية لمعموم الصرفة -مادة االختياري ،الدراسات العميا 
 حياتية الخمية،البيئة والتموث، فسمجة النبات،التقنيات الحياتية،  تدريس مواد عمميا :الطحالب واالركيكونيات 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 2 الماجستير 
 ال يوجد الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
 1  فعالية مستخمص السيانوبكترياWestiellopsis prolifica  ومركباتو الفينولية المعزولة ضد البكتريا

)تكامل عدد خاص بابحاث المؤتمر الدولي الثالث كمية التربية االساسية،ابحاث مجمة -4/2019-والفطريات
 11/4/2019-10-العموم نحو تحقيق اىداف التعميم(

 
 2 :3/12/2017اطروحة الدكتوراه 

 من جزئيا وتشخيصو فصمو و المحمية الدقيقة الطحالب بعض في الخميك حامض أندول ىرمون تقدير
 عميو النانوية الفضة جزيئات وتأثير إنتاج ودراسة Gloeocapsa sp. PCC7428 السيانوبكتريا

 
 3 ىمية ودراسة الظروف المثمقيقة المحيك في بعض الطحالب الدمتقدير ىرمون اندول حامض الخ 

 Gloeocapsa sp. PCC7428ا السيانوبكتري من النتاجو
            22 مجمد-مجمة تكريت لمعموم الصرفة _ لنعيمياسامو الكاتب ، يوسف جبار الشاىري ، عبداهلل نجم ا مرا
 E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line)  -2017-(  10عدد )

 
 4  Biosynthesis of Silver Nanoparticles by  Cyanobacterium Gloeocapsa sp. 

        Mira AL-Katib ،Yousef AL-Shahri2 ،Abdullah AL-Niemi  ، 
  International Journal of Enhanced Research in Science, Technology &             

Engineering ISSN: 2319-7463, Vol. 4 Issue 9, September-2015 
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 5 لنبات الفنكا  تكوين مزارع الكالسVinca roseae L. د.ىناء سعيد واستخالص المركبات الفينولية منو ،
المؤتمر –قسم عموم الحياة -العدد الخاص بمؤتمر كمية العموممجمة عموم الرافدين  -الصالح و مرا اسامو احمد

 12/2011(/17-16)-الثاني
 

 6 المباركة البقمة وكالس لنبات الدىنية واالحماض القمويدية المركبات بعض تشخيص(Portulaca oleracea 
L).-  صفحات -1،العدد 22مجمد-2011نشر  – 560عدد  17/8/2010مقبول -الرافدين عموم مجمة -منفرد

77-99. 
 

 7 بكتريا نمو عمى السذب نبات كالس مستخمص تاثير Sinorhizobium meliloti مع التعايشية وعالقتيا 
 عموم مجمة -السالم عبد الكاتب، فوز اسامة البرىاوي ،مرا ابراىيم نجوى.د - Medicago sativa الجت نبات

 2011نشر  -556ذو العدد 17/8/2010مقبول -الرافدين
 

 8  لمثوم القرصية السيقان كالس نمو عمى نيون_ ليزر تأثير Allium sativum النووي الحامض من ومستواه 
DNA- الصرفة مقبول لمعموم تكريت مجمة -الكاتب اسامة النعمة ،مرا شعيب المالح ،قتيبة قاسم مزاحم.د- 

 2العدد  -14المجمد  -2009منشور -627عدد/2008-6-29بـ
 

 9 الفاصوليا كالس من البيروكسيديز انزيم فعالية وتقدير استخالص Phaseolus vulgaris L _2007
 كمية التربية /الحياة لعموم المؤتمراالول-2عدد-20مجمد-مجمةالتربيةوالعمم 

 
 10 السذب لنبات النسيجية الزراعة Ruta graveolens L قمويد وجود ومقارنةDictamine في 

 1ك-10عدد-17مجمد-الرافدين عموم مجمة 2006 -منفرد -مستخمصاتو
 

 11 الرزنايج) الشمر نبات كالس وتمايز استحداث( )Foeniculum vulgare  (Mill  كاممة نباتات وتكوين 
 عبداهلل نجم النعيمي، سيام احمد ،مرا اسامو احمد-مشترك بحث-3عدد-18مجمد-التربيةوالعمم 2006 - منو

    
 12  بحث-2عدد-10مجمد-الصرفة لمعموم تكريت مجمة_2005_الرايزوبيا بكتريا في العقد تكوين عوامل 

 الصفارنجوى ابراىيم البرىاوي ، مرا اسامو احمد ، فوز عبدالسالم  -مشترك
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 13  لمكيمياء القطرية المجمة2005الغذائية_ الصناعات في الغش مكافحة في الكيميائي الوسم استخدام-

ادريس خميل جرجيس، سعاد رباح عمي خميل ، مرا اسامو احمد ،راوية زغمول سعيد الخياط،  -مشترك-20مجمد
 اللو بشار
    

 14  الفاصوليا في غيرالناضجة واالجنة النباتية االجزاء كالس نمو و استحداث  Phaseolus vulgaris L 
   مستل بحث-45عدد-والعمم التربية مجمة 2000 الناضجة غير واالجنة

 
 

  15:24/3/1999رسالة الماجستير 
 Phaseolusمن كالس نبات الفاصوليا استخالص وتنقية وتقدير فعالية انزيمي البيروكسيديز واليوريز 

vulgaris L.           
 

 لسنة النشر ةالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب سمسلت
 
 

 الكتب المؤلفة
 مطبعة جامعة الموصل -2009 ممزمة معتمدة في تدريس الطحالب العممي لممرحمة الثالثة في القسم 
 2009 مرجع مساعد لطمبة الدراسات في مجال الطحالب -االطمس الممون لمطحالب- 

201901/23_2019-http://archive.org/details/aeadhajismail 
 

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
 المؤتمرات:

 1)وجامعة صالح الدين/ كمية التربية االساس، جامعة صالح  الدولي الثاني /نقابة االكاديميين العراقيين مؤتمرال
 حضور-11/2/2020-10كمية التربية االساس، -الدين

 2) المؤتمر العممي الدولي الثالث كمية التربية االساسية في جامعتي الموصل ودىوك بالتعاون مع مركز نون

http://archive.org/details/aeadhajismail-201901/23_2019
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-10، ، جامعة دىوك كمية التربية االساسيةتكامل العموم نحو تحقيق اىداف التعميم لمدراسات المتخصصة/ 
ومركباتو الفينولية المعزولة   Westiellopsis prolificaفعالية مستخمص السيانوبكتريا     -11/4/2019

 مشاركة ببحث-ضد البكتريا والفطريات 
 3)شعبة من امر-25/4/2019-االداب /جامعة الموصلكمية  -"اريد" بمنصة لمتعريف االول الدولي المؤتمر 

 9/82/2489 العدد -29/5/2019 -الجودة ضمان
 4)جامعة –قسم عموم الحياة -كمية العموم–الحياة  عموم قسم/ العموم كمية / الحياة لعموم الثالث العممي المؤتمر

 حضور-22/11/2018-21-الموصل
 5)المنتدى العممي االدبي في جامعة الموصل وكمية  -المجتمع نيضة في تساىم الكيمياء/الثالث الكيمياء مؤتمر

 Copper oxide(II) Nanoparticles Effect on Extracellular-جامعة الموصل-العموم االسالمية
Indole Acetic Acid Hormone of Cyanobacterium Gloeocapsa sp. PCC7428/ 24-

 منشورة في الوقائعمشاركة بالقاء بحث لخالصة  -25/10/2018
 6)ارضروم -ر الدولي التاسع لمنانو ، تركيامالمؤت-NANO-TR 9 TURKEY- Erzurum،2013 9th 

Nanoscience And Nanotechnology Conference        24-28/7/2013 
 Certification of Appreciationشيادة تقديرية – مشاركة بوستر نشرت خالصتو في الوقائع-

 7) لجنة تحضيرية-11/2012-7/8-قسم عموم الحياة-كمية التربية-لعموم الحياةالمؤتمر العممي الثاني 
 8)تكوين   -جامعة الموص-كمية العموم ،قسم عموم الحياة -المؤتمر الثاني–قسم عموم الحياة -مؤتمر كمية العموم

واستخالص المركبات الفينولية منو، د.ىناء سعيد الصالح و مرا  .Vinca roseae Lمزارع الكالس لنبات الفنكا 
-16)-قسم عموم الحياة -مجمة عموم الرافدين العدد الخاص بمؤتمر كمية العموم -اسامو احمد

 مشاركة ببحث-12/2011(/17
 9)4/9/2007-5قسم عموم الحياة جامعة الموصل، -المؤتمر العممي االول لعموم الحياة، كمية التربية- 

شر مجممة ن  .Phaseolus vulgaris Lاستخالص وتقدير فعالية انزيم البيروكسيديز من كالس الفاصوليا 
 مشاركة ببحث2007 -2عدد-20التربية والعمم العدد الخاص بالمؤتمر مجمد

 
 الندوات العممية:

 New Insight In Clinical Pharmacology – University -جامعة الموصل-ندوة في كمية الطب (1
of Mosul / College of Medicine/ Department of Pharmacology 

 شيادة مشاركة-حضور – 15/4/2019
 24/4/2019 الحياة عموم في الحديثة االتجاىات الحياة عموم قسم/الصرفة لمعموم التربية كمية-ندوة (2

 قاعة الخوارزميكمية ىندسة االلكترونيات -مشاركة بمحاضرة-محاضر -مشاركة شيادة    
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 -17/4/2019 الحياة عموم مجال في المستقبمية االفاق -الحياة عموم قسم/الصرفة لمعموم التربية كمية-ندوة (3
 كمية ىندسة االلكترونيات قاعة الخوارزمي-مشاركة لجنة عممية وبالحضور

 تصنيعيا طرق الميكانيكية، خصائصيا المتراكبة، المواد الميكانيكية اليندسة قسم/اليندسة كمية-ندوة (4
 حضور -2/4/2019 -1690 ه ك ر العدد-التاييد– 12/3/2019- الصناعية وتطبيقاتيا

المجتمعي الدولي واالسعاف االحمر واليالل االحمر لمصميب الدولية الحركة-الصرفة لمعموم التربية كمية-ندوة (5
 مشاركة بالحضور-7/4/2019 

والتطوير التنمية في الكيمياء واىمية لدور المجتمعي الوعي تعزيز العموم/  الكيمياء قسم-ندوة (6
 حضور شيادة مشاركة -27/2/2019 

شيادة -حضور – 17/12/2018 والمستقبل الحاضر ، الشمسية الطاقة-االساسية  التربية كمية-ندوة  (7
 مشاركة

 26/11/2018 الموصل لمدينة البيئي الواقع عمى نظرة الموصل جامعة -البيئة بحوث مركز-ندوة (8
 12/11/2018 الصحة مرآة الجمد نينوى جامعة/نينوى طب كمية-ندوة (9

 2/5/2018 والنانوتكنولوجي الفيزياء الفيزياء قسم/  الصرفة لمعموم التربية كمية -ندوة (10
 23/4/2018 متميز -اكاديمي نظر وجية من التعميم الى رسائل االساسية التربية كمية -ندوة (11
 8/4/2018 االمم تسمو لمعموم المعاصرة بالروئ لمبنات التربية كمية -ندوة (12
العالج واساليب الوقاية طرق المدارس، تالميذ بين المعدية االمراض االساسية التربية كمية -ندوة (13

 16/4/2018 
 29/3/2018 نينوى محافظة في الصحي والواقع الماء التمريض كمية ندوة (14
 7/3/2018 الحياة عمى واثره الموصل مدينة في البيئي التموث االساسية التربية كمية ندوة (15

 
 

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
 دورات التعميم المستمر( الدورات التطويرية( 

 9/1/2020-8-قسم عموم الحياة-كمية التربية لمعموم الصرفة-عموم الحياة لحياة(1
 3/12/2019-1-كمية التربية لمبنات-ادوات البحث العممي في العصر الرقمي (2
 19/12/2020-18قسم الفيزياء -كمية التربية لمعموم الصرفة–فوائد االشعاع النووي:تطبيقات ومخاطر (3

 5724عدد  24/12/2019تاييد 
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شيادة حضور – 18/11/2019-17-الكيمياءقسم -لمعموم الصرفةكمية التربية -(برمجيات الكيمياء الحسابية4
 5519عدد 15/12/2019وكتاب بتاريخ 

كمية -شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي-2019-2018لكميات لمعام في ا ( دورة الية تقييم االداء الكترونيا5
 حضور شيادة-21/10/2019-20-التربية لمعموم الصرفة

-31/10/2019-30كمية التربية لمعموم الصرفة-قسم الفيزياء-العمميةاالستفادة من نشر البحوث ( كيفية 6
 4770عدد  11/2019/ 6تاييد حضور 

-تاييدمشاركة 17/10/2019-13-جامعة الموصل-مركز الحاسبة االلكترونية –دورة النشر الرصين  (7
 1034//9/51عدد  23/10/2019
تاييد   10/11/2019-7-التربية لمعموم الصرفةقسم عموم الحاسبات/كمية  -دورة نظام المقررات (8

 4931عدد  14/11/2019
 1/10/2019-29/9-لجنة كفالة اليتيم المركزية -انماط الشخصية في فن التعامل مع االخرين (9

تدريبية كخدمة لممجتمع المدني)مجتمع خارج عن مجتمع وزارة التعميم العالي والبحث دورة  محاضر في (10
) وزارة التعميم العالي والبحث العممي يدا بيد مع وزارة التربية من اجل االرتقاء بالواقع التدريسي  ( بعنوانالعممي

امر اداري – 30/12/2019-23-مدارس الفردوس االىمية ثنائية المغة -(في مدارس المتميزين
 5693عدد 22/12/2019
لمبنين والبنات في محافظة نينوى كخدمة لممجتمع  دورة تدريبية لمدرسي مدارس المتميزينمحاضر في  (11

في  التدريسي بالواقع االرتقاء اجل من التربية وزارة مع بيد يدا العممي والبحث العالي التعميم وزارة) بعنوان  المدني
امر -10/10/2019-6 -جامعة نينوى–قاعة المناقشات في كمية ىندسة االلكترونيات  -مدارس المتميزين(

 3528عدد  17/9/2019-اداري
 27/11/2018 االمراض تشخيص في المختبرية الفحوصات استخدام-التمريض كمية-دورة( 12
  2018 /29/11 الى
 1911/2018/ الحيوية بالمضادات لمتثقيف العالمي االسبوع-االسنان طب كمية مستمر تعميم دورة( 13
 بعض الرياضيات قسم/الصرفة لمعموم التربية كمية تحضيرية ولجنة محاضر/ مستمر تعميم-دورة( 14

 29/4/2019-28 العميا الدراسات لطمبة واالطاريح الرسائل كتابة عند الشكمية والمواصفات الميارات
 15/5/2019:تاريخ 1855:عدد اداري امر
 3/4/2019-2 وعمل طموح العالمية المجالت الميكانيكية اليندسة قسم-اليندسة كمية-دورة (16
-Bioinformatics in molecular phylogenetic 4 الحياة عموم قسم-العموم كمية -دورة (17

8/11/2018 
 البيئة في وتطبيقاتيا النانوالخضراء،اثرىا تقنيات-والمتجددة الجديدة الطاقات قسم-العموم كمية-دورة (18
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 16/4/2019-15-والطب
 لمراقبة استخداميا يمكن التي البيولوجية المؤشرات-الحياة عموم قسم/العموم كمية-مستمر تعميم-دورة (19

 19/3/2019 البيئة وصحة البيئية النظم
 برنامج باستخدام االلكتروني التعميم الحاسبات قسم/ الصرفة لمعموم التربية كمية-مستمر تعميم/ دورة (20

Moodle  16-17/6/2019 
 8/5/2018 الحديثة المواد تصنيع في النانو تكنولوجيا-العموم كمية-دورة (21
 17/4/2018-15 الحيوي واالحصاء الحياتية المعموماتية-العموم كمية-دورة (22
-Electron Microscope and Electron Microscopy 25--العموم كمية-دورة (23

26/3/2018 
 1/2/2018-28/1 العربية المغة سالمة-االداب كمية-دورة (24
 23/10/2013-21-بالصحةالنباتات وعالقتيا -قسم عموم الحياة-كمية التربية لمبنات-دورة (25
-29/9-مباديء تقانات البايولوجي الجزيئي-قسم عموم الحياة-كمية التربية لمعموم الصرفة-دورة (26

3/10/2013 
 HPLC-23-27/12/2012تقنية -الموصل-قسم الصيدلة  المعيد التقني/ىيئة التعميم التقني-دورة (27
  -دورة كمية المريض (28

 
 الدورات التأىيمية 

 1/2/2018-28/1 العربية المغة سالمة-االداب كمية-دورة (1
 28/9/2010االختبار في  IC3 –9/2010مركز الحاسبة االلكترونية -دورة (2
 9/5/2009الى TOFEL -1/4امتحان التوفل  -قسم االنكميزي -كمية االداب-دورة (3
 25/4/2001-22/4-مركز طرائق التدريس-)السابعة(دورة القياس والتقويم (4
 7/2000-طرائق التدريسمركز -طرائق التدريس-دورة (5
كمية -قاعة المناقشات-قسم عموم الحياة-كمية التربية لمعموم الصرفة–محاضر في دروة التاىيل والتوظيف  (6

 8/12/2019 -ما بعد التخرج اليات كتابة البحث العممي-قسم القران-التربية االنسانية
 

 (إثراءيوو شيادات  و الممارسات الميدانية  ورش العمل والحمقات الثقافية النشاطات االخرى )
 ورش العمل:

جامعة -التاىيل النفسي الطفال مدينة الموصل باستخدام برامج التربية الرياضية -العمل الدولية الثالثةورشة  (1
 ىالة االلمانية )برنامج افاق مستقبميةوجامعة مارتن لوثر  DAADالموصل مع الييئة االلمانية لمتبادل الثقافي 
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مشارك -19/12/2019 -15 -لتطوير التعميم العالي في العراق في مجال التربية البدنية وعموم الرياضة(
 بالحضور

شبكة المؤتمرات -ورشة تعريفية لبرنامج )نزاىة( التابع لممجمس العربي لدعم اخالقيات النشر والنزاىة العممية (2
مشاركة بالحضور وشيادة  – 4/12/2019 -العراقجميورية -جامعة الموصل-كمية التربية االساسية-العربية
 تقديرية

عدد  29/1/2020تاييد حضور  20/1/2020-الية وضع االسئمة االمتحانية-مركز التعميم المستمر-ورشة عمل  (3
 49ت م/

الفعال الجامعي التدريسي ىندسة-قسم عموم الحياة -الصرفة لعموم التربية كمية-مستمر تعميم عمل ورشة (4
 25/3/2019 

 المجالت في والنشر العممي البحث اسس السريرية الصيدلة فرع/  الصيدلة كمية مستمر تعميم عمل ورشة (5
 3/1/2019 الرصينة االعالمية

 االنسان صحة في تاثيراتو ، القطط داء السريرية المختبرية العموم فرع/  الصيدلة كمية مستمر تعميم عمل ورشة (6
 17/4/2018-15 وحقميا مختبريا تشخصيو واساليب

-(PCRاساسيات تقنية تفاعل البممرة المتسمسل ) -البيطرية العامة الصحة فرع/  البيطري الطب كمية-ورشة عمل (7
11-13 /12/2018 

 12/5/2019 -المختبر في الجيني االستنساخ الية- االساسية العموم شعبة/الغابات الزراعة كمية- عمل ورشة (8
 12/11/2018-االفتراضية المكتبة -الصرفة لمعموم التربية كمية-عمل ورشة (9

  5/5/2019-ورصانتيا العممية المجالت اعتمادية -الكيمياء قسم/ العموم كمية-مستمر تعميم– عمل ورشة (10
الوقت ادارة ميارات -نينوى جامعة-االلكترونيات ىندسة كمية/والمتابعة والتوظيف  التاىيل شعبة-عمل ورشة (11

 10/3/2019 
ال البحث في االستالل معايير-العممية الترقيات شعبة -الصرفة لمعموم التربية كمية-مستمر تعميم-عمل ورشة (12

 21-22/5/2019  
 جودة ومعايير االستالل كشف برنامج ظل في العممية الترقيات-االساسية التربية كمية-مستمر تعميم-عمل ورشة (13

 31/3/2019 -التعميم
 

 الحمقات الثقافية)السيمنار(
) الترقيات العممية ولجنة الترقيات المركزية-فرع نينوى-نقابة االكاديميين العراقيين–مشاركة بحضور حمقة عممية 

 9/82/483عدد 2/2/2020تاييد حضور بتاريخ -20/1/2020ضوابط وانظمة( في 
القسم االسبوعية واخر سمنار كان  القاء العديد من السمنرات خالل سنوات الخدمة وكذلك حضور سمنرات
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  30/6/2019ري من القسم بتاريخ بتاييد االمر االدا 23/4/2019
 

 الممارسات الميدانية والنشاطات االجتماعية
بدا بالممارسة في الممارسات الميدانية المقامة من قبل القسم المشاركة   اشير الييا في حقل الخبرات في اعاله

والى الممارسة االخيرة في الجانب االيمن بالتعاون مع لجنة  13020/9/2000الشريخان الميدانية في قصبة 
 5797عدد 29/12/2019وبكتاب انجاز  16/12/2019 كفالة اليتيم

 6/9/2000-دائرة صحة نينوى-المشاركة بالحضور في الميرجان العممي الثاني لمصيدلة السريريةو 
 

 إثراءيوشيادات 
 
 مسابقة اعمال ضمن لالختراع الدولية ايفرست منظمة من مشاركة الحصول عمى وسام دولي وشيادة مشاركة  (1

 المشاركة كانت حيث 24/12/2019 في االمريكية المتحدة الواليات في المنظمة اقامتيا التي العممي البوستر
  الموسوم بالبحث

(The Activity of Cyanobacteria Westiellopsis prolifica Extract and Its Phenolic 
Compound as Antibacterial and Antifunga 

)د.اشرف رياض عبداهلل، د. اوس  يونيفيرسال لمغاتعيد م-شيادة الجتياز المستوى الثالث بالمغة االنكميزية (2
 22/8/2019-22/6لدورة -  Universal -عباس يونس(

 1/2/2018-28/1لدورة االمتحان  -قسم المغة العربية–كمية االداب -لموظفي الدولة سالمة المغة العربية (3
 TOFEL ( TOFEL ITP- INTERNATIONAL TESTING PROGRAM 0شيادة امتحان التوفل  (4

 AMIDEAST-مركز اربيل – 23/11/2010
 جامعة الموصل– مركز الحاسوب واالنترنيت -IC3  28/9/2010كفاءة قيادة الحاسوب  (5
-22 -جامعة الموصل  -مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي -)السابعة(القياس والتقويمشيادة دورة  (6

25/4/2001  
بتاريخ  9/51/45العدد  4/7/2000-24/6لدورة  مركز الحاسبة االلكترونية-اجتياز امتحان دورة الحاسبة (7

6/7/2000 
 2/8/2000-2000 /22/7في  -جامعة الموصل-والتدريب الجامعي شيادة في طرائق التدريس (8
في جامعة الموصل كمية  المركز االمتحاني الثالث-المغة االنكميزية-الحية امتحان الكفاءة بالمغات االجنبية (9

 22/7/1995-االداب
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 28/1/2020 مشاركة في حممة التشجير في كمية التربية لمعموم الصرفة 
  15/12/2019عممية اعمارىا بعد مشاركة في حممة تنظيف قاعات كمية التربية لمعموم الصرفة 
     

 

 عضوية الجمعيات
 النقابة ىوية  نينوى فرع/ العراقيين االكاديميين نقابة عضو ID: 000683 
 العممي والبحث العالي التعميم وزارة جمعيات احد/ الموصل جامعة/ العراقية الحياة عموم جمعية وعضو ممثل

  AB-20192012اليوية رقم- 4/3/2019-88االمر العدد– الجمعية في وعضو ممثل 
 

 

 كتب الشكر
  كمية -جامعة صالح الدين-مشاركة في المؤتمر الدولي الثاني–نقابة االكاديميين العراقيين : شكر وتقديرشيادة

 12/2/2020-10 التربية االساس
 :مشاركة في حممة تنظيف وتنظيم قاعات الكمية بعد -عميد كمية التربية لمعموم الصرفة)وكالة( شكر وتقدير

 18/12/2019بتاريخ  5633العدد -اعمارىا
 يفية ر لممشاركة في ورشة تع-)نزاىة(شيادة شكر وتقدير:من المجمس العربي لدعم اخالقيات النشر والنزاىة العممية

 4/12/2019جامعة الموصل في –كمية التربية االساسية –  لبرنامج )نزاىة(
 لممشاركة في اعداد ودعم السوق الخيري االول في الكمية -شكر وتقدير: السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة

 27/10/2019بتاريخ  4541العدد -25/9/2019-23في 
 :)ندوة العمميةــــــــــــلممشاركة بالحضور في ال-لمركز بحوث البيئة/جامعة الموص مدير شيادة تقديرية)شكر وتقدير 

 27/11/2019) مخاطر التموث المروري وتردي نوعية اليواء في مدينة الموصل( في 
  المشاركة في المؤتمر العممي االول لعموم الحياة -23/10/2000شكر وتقدير: السيد عميد كمية التربية 
 مؤلف االطمس الممون لمطحالب العداد -2009/ 8/11 شكر وتقدير :السيد عميد كمية التربية  
  عممية منيجية لطمبة طحالب واركيكونيات  العداد ممزمة -22/10/2000شكر وتقدير : السيد عميد التربية

 قسم عموم الحياة-المرحمة الثالثة
  :العربية المغة سالمة دورة في االولى المرتبة عمى الحصول-25/3/2018-االداب كميةعميد شكر وتقدير 

 %(99)لموظفي الدولة
 سالمة دورة في االولى المرتبة عمى الحصول- 4/4/2018  -الصرفة لمعموم التربية كمية: عميد وتقدير شكر 

 لموظفي الدولة العربية المغة
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 وايضاحية تعميمية وسائل عمل عمى واشراف تنفيذ- 7/6/2018-الصرفة لمعموم التربية كميةعميد  :وتقدير شكر 
 لمقسم

 االساسية التربية لكمية العممي المعرض في المشاركة-23/4/2018-االساسية التربية كمية: عميد وتقدير شكر  
 عممي معرض في المشاركة-3/10/2018 -االساسية التربية كمية: عميد وتقدير شكر  
 الكمية وتنظيف تاىيل حمالت - 1/2019/ 2  -نينوى محافظة ممثمية: وتقدير كرش  
 الكيمياويات جرد لجنة-2/1/2019    -الصرفة لمعموم التربية كمية: وتقدير شكر 
 التعميم وحدة عمل في الجيود -2126 العدد -9/6/2019  -الصرفة لمعموم التربية كمية وتقدير:عميد شكر 

 رالمستم
 

 


