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 الكتب المؤلفة
 ال يوجد

 العممية والندوات المؤتمرات
 المؤتمرات العلمية

1.27th Scientific Conference of Microscopy Society of Malaysia, at The Mudzaffar Hotel, 
Melaka, Malaysia, Jointly organized by:Universiti Putra Malaysia (UPM), on 3rd-4th 
December 2018. 

2.Postgraduate Colloquim under the Niche Research Grant Scheme (NRGS), Universiti Sains 



Islam Malaysia (USIM), Malaysia, 6 March 2017. 
3.5th usim’s national health seminar, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Malaysia, 8th 

October, 2016. 
4.MCM 2012 Golden Anniversary Conference 10th Mosul Medical College Conference, Second 

Laparoscopy Conference, college of Medicine  , Mosul university, Iraq 2012. 
5.2nd Scientific conference of Education Colloge in Biological Sciences, Mosul University, Iraq 

2012. 
6.8th medical conference of Medicine College , Mosul university, Iraq 2000. 

 الندوات العلمية

عمى الكالب السائبة جراحيًا وهرمونيا"، فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان ، كمية الطب  الندوة العممية الموسومة:"السيطرة.1
 .22/1/2020البيطري في 

الندوة العممية الموسومة:"نحو مؤشرات عممية وموضوعية لجودة النشر العممي"، قسم عموم الحاسبات ، كمية عموم الحاسبات .2
 .24/12/2019والرياضيات في 

 .15/9/2019الندوة العممية الموسومة:"السالمة واألمن في المختبرات اواًل"، كمية هندسة النفط والتعدين في .3
 .2/5/2019الندوة العممية الرابعة الموسومة:" الفيزياء والنانوتكنولوجي" ، قسم الفيزياء ، كمية التربية لمعموم الصرفة في .4
ت الحديثة في عموم الحياة" ، قسم عموم الحياة ، كمية التربية لمعموم الصرفة في الندوة العممية الموسومة :"االتجاها.5

24/4/2019. 
الندوة العممية الموسومة:" اآلفاق المستقبمية في مجال عموم الحياة" ، قسم عموم الحياة ، كمية التربية لمعموم الصرفة في .6

17/4/2019. 
 

 النشاطات العممية األخرى
 عمل خارج القطر )في ماليزيا(: ورشاتالمشاركة ب 

1.Workshop on Electron Microscopy For Biological Science Research. Organized by 
Microscopy Unit, Institute of Bioscience, Universiti Putra Malaysia 25-29 April 2016. 

2. Back to Basic Comprehensive Conventional Workshop 2016, Organized by Stem Cell and 
Molecular Group (SCMG), Faculty of Medicine and Health Science, Universiti Putra 
Malaysia. Biospensa Resources Straits Scientific. 12th-13th May 2016. 

3. Laboratory Animal Handling Techniques and Ethics Workshop. Organized by Faculty of 
Medicine and Health Science, Universiti Sains Islam Malaysia, 12th March 2015. 

 :المشاركة بورشات عمل داخل القطر 
-13الدورة التدريبية في "االمراض في الحيوانات المختبرية" ، فرع االمراض وامراض الدواجن ، كمية الطب البيطري ، .1

14/1/2020. 



 .9/1/2020-8الدورة التدريبية في "عموم الحياة...لمحياة" ، قسم عموم الحياة ، كمية التربية لمعموم الصرفة ، .2
الدورة التدريبية في "آليات كتابة البحث العممي ما بعد التخرج" ، قسم عموم الحياة ، كمية التربية لمعموم الصرفة ،  .3

8/12/2019. 
-2، كمية الطب البيطري ، فرع الجراحة وعمم تناسل الحيوان ر الحيوانات المختبرية" ، الدورة التدريبية في "تخدي .4

3/12/2019. 
" ، شعبة ضمان الجودة واألداء 8109-8108الدورة التدريبية في "آلية تقييم األداء الكترونيًا في الكميات لمعام الدراسي  .5

 .21/10/2019-20الجامعي ، كمية التربية لمعموم الصرفة ، 
 .3/10/2019الى  29/9/2019دورة سالمة المغة العربية ، قسم المغة العربية ، كمية االداب لمفترة من .6
وحدة  /دورة تدريبية في "الترقيات العممية في ظل برنامج كشف االستالل ومعايير جودة التعميم" ، كمية التربية االساسية.7

 .31/3/2019التعميم المستمر ، 
 :االشراف عمى مشاريع تخرج طمبة المرحمة الرابعة 

1.Mahmood MS (2009) Studies for secondary infection of Echinococcus granulosus in Iraq. B.Sc. 
Thesis, College of Education for Pure Science ,University of Mosul. 

2. Antar MI (2011) The parasite and disease associated with meat of  pig. B.Sc. Thesis, College 
of Education for Pure Science ,University of Mosul. 

3. H N (2011) The toxin fractions secreted from Taenia solium and Taenia saginata. B.Sc. 
Thesis, College of Education ,University of Mosul. 

4.Solaka SB (2012) Adversary convert to friend in war against Malaria. B.Sc. Thesis, College of 
Education for Pure Science ,University of Mosul. 

5.A EA (2012) Mites. B.Sc. Thesis, College of Education for Pure Science,University of Mosul. 
6.M N (2013) Leishmania tropica. B.Sc. Thesis, College of Education for Pure Science,University 

of Mosul. 
7.Barzan (2019-2020) Echinococcosis. B.SC. Thesis, College of Education for Pure Science 

,University of Mosul. 
8.Hamad (2019-2020) Toxoplasmosis. B.SC. Thesis, College of Education for Pure Science 

,University of Mosul. 
9.Hasan (2019-2020) Ancylostoma sp. B.SC. Thesis, College of Education for Pure Science 

,University of Mosul. 

 :مشاركات أخرى 
المتعددة في عموم الحياة" ، قسم عموم الحياة ، كمية التربية لمعموم الصرفة في  .المشاركة بالمعرض الموسوم:"الوسائط0

6/6/2019. 
 .القاء الحمقة الدراسية الموسومة:8

 " Anthelmintic effects of prophetic foods (Ajwa date fruit and goat’s milk) on gastrointestinal 
helminthes." 

 .30/4/2019لتربية لمعموم الصرفة بتاريخ في قسم عموم الحياة ، كمية ا



 .زيارة طمبة المرحمة الرابعة )طالبين( لقسم عموم الحياة اثناء التطبيق في المدارس.3
 .12/5/2019.التبرع وتوزيع سمة رمضانية الى طمبة األقسام الداخمية في جامعة الموصل في 4
ع االلكتروني في كمية التربية لمعموم الصرفة وبتكميف من عميد .تنسيق بحوث مجمة التربية والعمم قبل نشرها عمى الموق5

 الكمية.
.اهداء عدد من البوسترات العممية الى دائرة النشاط المدرسي في مديرية تربية نينوى كنوع من آلية التعاون ما بين جامعة 6

 الموصل والوزارات األخرى.

 عضوية الجمعيات
 اليوجد

 كتب الشكر
 . 10/6/2019في  كمية التربية لمعموم الصرفةعميد كتاب شكر من .1
  .9/10/2019في  كمية التربية لمعموم الصرفةعميد كتاب شكر من  .2
 . 8117 ، كمية التربية لمعموم الصرفةعميد كتاب شكر من .3
 .8115 عميد كمية التربية لمعموم الصرفة ،كتاب شكر من .4
 .8110 ، لمعموم الصرفةكمية التربية عميد من ( 8)شكر  كتاب.5
 
 
 


