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 الخبرات العممية واإلدارية
 ال يوجد  2020 – 2020 المنصب 
  كمية التربية لمعموم االنسانية / قسم العموم التربوية  التدريس في 2019   – 2016 الخبرة

 والنفسية 
 

 األنشطة التدريسية
  التربية لمعموم الصرفة، الكمية/ عموم الحياة ، القسمالثانية المرحمة /،عمم االجنة النظري والعممي / 
 ،التربية لمعموم الصرفة ، الكمية/ عموم الحياة ، القسم/ الثانية المرحمة / عمم النسج الحيوانية العممي /المادة / 
 (  المرحمة الثالثة2019-2016عمم النفس الفسيولوجي /) قسم العموم النفسية والتربوية / كمية التربية لمعموم االنسانية /  
 قسم العموم النفسية والتربوية / كمية التربية لمعموم االنسانية (2019-2016لممرحمتين الثانية والثالثة ، ) تربوية  نصوص انكميزية / 
 ( 2018-2017التربية البيئية / المرحمة الثانية ،) النفسية والتربوية / كمية التربية لمعموم االنسانية/ قسم العموم 
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 ال يوجد  الماجستير 
 ال يوجد  الدكتوراه 
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Small Intestine of White Mice Females Mus musculus (2018, Tikrit journal of pure science)    
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 العممية والندوات المؤتمرات
 

  2020العراق . السنة  /ترتقي االمم " . بغداد  باألبداع" تحت شعار لألبداعالمؤتمر الدولي الثالث. 
  2020البحثية الحديثة . النمسا / فيننا .السنو  لإلنجازاتالمؤتمر الدولي. 
 2019والصرفة رؤية نحو التربية والتعميم المعاصر" ، مكان االنعقاد  / دىوك ،العراق ، السنة ،  مؤتمر المؤتمر العممي  الدولي االول "العموم االنسانية. 



  :2019المؤتمر العممي الدولي الثالث "تكامل العموم نحو تحقيق اىداف التعميم " ، دىوك /العراق ، السنة. 
 نرسم الحياة (.اقامو قسم العموم النفسية والتربوية /كمية التربية لمعموم  الموسم الثقافي االول )دورة أ.د. موفق حياوي عمي ( وتحت شعار )بالفن

 . 2019االنسانية / جامعة الموصل .موصل . العراق. 
 " اقامو البورد االلماني لمتدريب واالستشارات واالكاديمية  الممتقى العممي السابع "االتجاىات الحديثة في تطوير ومواجية التحديات والمشكالت المجتمعية

 2019العراق. \بغداد ،العممية لمتنمية البشرية ومنظمة االعتماد الدولي االمريكية مع مؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية . 
 . " 2019ي /موصل / العراق ./ كمية الطب البيطر  ندوة عممية عن " االمراض الحيوانية الطارئة التي ليا عالقة بالنسان 
 ." 2019/ كمية الطب البيطري /موصل / العراق .ندوة عممية عن " االمراض المحمولة بالغذاء والماء . 
 . 2019ندوة عممية عن " االتجاىات الحديثة في عموم الحياة ". كمية التربية لمعموم الصرفة / جامعة الموصل . موصل . العراق  
  " البورد االلماني لمتدريب واالستشارات  ااقامي االتجاىات الحديثة في تطوير التعميم ومواجية التحديات والمشكالت المجتمعية .ندوة عممية عن

 2019العراق. \واالكاديمية العممية لمتنمية البشرية ومنظمة االعتماد الدولي االمريكية مع مؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية . ، بغداد
  2019عن" كيفية االستفادة من نشر البحوث العممية ". كمية التربية لمعموم الصرفة / جامعة الموصل . موصل . العراق . ندوة عممية. 
 Safety & Security laboratories first .University of Mosul . Mosul .IRAQ 
 ."الهندسة /جامعة الموصل / موصل . العراق .كمية ندوة عممية "وحدات الطاقة الكهروبائية في العراق الواقع والطموح 
  " ندوة عمميةDigital application in prosthodontics  . 2019. كمية طب االسنان . جامعة الموصل / موصل . العراق 
  2019اق . ندوة عممية " االفاق المستقبمية في مجال عموم الحياة " .كمية التربية لمعموم الصرفة . جامعة الموصل / موصل . العر  
 2012غرافيا ودورها في خدمة المجتمع العراقي ". كمية التربية لمعموم االنسانية / جامعة الموصل .موصل .العراق . جندوة عممية " ال. 
  .2012ندوة عممية " الكائنات الحية الداخمة الى العراق " .كمية العموم / جامعة الموصل / موصل . العراق. 
  2012كمية التربية االساسية / جامعة الموصل . موصل . العراق . متنوعة في البيئة والمجتمع من وجهة نظر اكاديمية .ندوة عممية" دراسات 

 تسمسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة
 

 النشاطات العممية األخرى
 الدورات التطويرية: 
   2019الحيوانات المختبرية / كمية الطب البيطري /موصل / العراق .دورة عن طرائق اعطاء االدوية والتعامل مع 
  كمية التربية لمعموم الصرفة /جامعة الموصل .موصل . العراق 2019-2018دورة عممية "اليات تقييم االداء الكترونيا في الكميات لمعام الدراسي .

.2019 
 2019الصرفة / جامعة الموصل .موصل .العراق .  دورة تدريبية " دورة نظام المقررات " .كمية التربية لمعموم 
 . 2019دورة تدريبية عن تحضي المقاطع النسجية وتموينيا بالصبغ الروتيني والصبغات الخاصة . / كمية الطب البيطري /موصل / العراق. 
 . 2019/ كمية الطب البيطري /موصل / العراق . دورة تدريبية في التقنيات التشريحية والنسيجية 
  2019/ كمية الطب البيطري /موصل / العراق ..المستخدمة فب االدارة التناسمية لممجترات " توالتقنيادورة تدريبية عن النظم الحديثة 
 . 2018/ كمية الطب البيطري /موصل / العراق . دورة تدريبية عن القياسات المجيرية والتصوير المجيري 
  2018/ كمية الطب البيطري /موصل / العراق . رضية لتربية االسماك .دورة تدريبية عن انشاء وادارة االحواض اال 
  . 2017دورة طرائق تدريس . اقاميا مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي . جامعة الموصل /موصل / العراق 
 . 2019موصل . العراق .  دورة تدريبية "برمجيات الكيمياء الحسابية " . كمية التربية لمعموم الصرفة / جامعة الموصل 
  . 2019دورة ضمن برنامج سالمة المغة العربية لموظفي الدولة . كمية االداب .جامعة الموصل / موصل . العراق  
 الدورات التأىيمية 
  الصرفة / جامعة الموصل . دورة تأىيمية عن " تدريب وتأىيل طمبة المرحمة الرابعة لمعمل في المختبرات الطبية بعد التخرج ". كمية التربية لمعموم

 2019موصل . العراق . 



  
  في المختبر " . كمية المرضية  النسجية   تحضير الخزع بعنوان"   اة الحي تدريب وتأىيل طمبة المرحمة الرابعة في قسم عمومل دورة تأىيمية

  2019موصل .العراق .التربية لمعموم الصرفة  جامعة الموصل/ 
  ورش العمل 
  2019التعايش السممي . كمية التربية لمعموم االنسانية /جامعة الموصل . موصل . العراق . مفاىيم 
 Reconciliation &Reconstruction in digital time. Mosul University / Mosul .Iraq.2019  
  . 2019العراق . ىندسة التدريس الجامعي الفعال . كمية التربية لمعموم الصرفة /  جامعة الموصل / موصل 
  . 2019الترقيات العممية في ظل برنامج كشف االستالل ومعايير جودة التعميم . كمية التربية االساسية / جامعة الموصل . موصل . العراق 
 ORCID, Researcher ID , Academia.edu. College dentistry. Mosul University. Mosul. Iraq.  
  انشطة متفرقة 
  واالكاديمية الميرجان واالحتفال العممي "" ابداعات طالبية " والذ اقامو البورد االلماني لمتدريب واالستشارات ومؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية االشراف عمى

 2019العممية لمتنمية البشرية . بغداد . العراق  .
 2019معموم االنسانية . جامعة الموصل . موصل . العراق . اقامتيا كمية التربية ل يالمشاركة في الميرجان الشعري االول  لمطمبة. والذ 
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  2019 الصرفة.كتابان شكر من السيد عميد كمية التربية لمعموم  
  2019البيطري.كتاب شكر من السيد عميد كمية الطب 
 . 2019كتاب شكر من السيد عميد كمية التربية لمعموم االنسانية  
  2019 الموصل.كتاب شكر من اتحاد طمبة جامعة 
  2018.فرع الموصل  كتاب شكر من اتحاد طمبة كردستان 
 2019من كمية التربية لمعموم الصرفة وكميات مختمفة اخرى . وجميعيا لسنة  5تقديرية عدد ات شياد 

 
 
 


