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دور الموت الخموي المبرمج في خصوبة وعقم االكياس العدرية في االبقار واالنغنام والمعز الخمجة طبيعيا 2016
ترابط حدوثية االجياد التاكسدي مع داء االكياس العدرية في االنغنام والماعز واالبقار الخمجة طبيعيا2012

امراضية االكياس العدرية وعالقتيا بحدوثية االجياد التاكسدي تجريبا2012

تاثير االشعة تحت الحمراء عمى استجابة المناعة الطبيعية في الفئران البيض المحقونة بالرؤيسات االولية من اصل انغنام 2012

تاثير السكر المتعدد الدىني المستخمص من بكتريا  Klebsiella pneumoniaفي االستجابة المناعية لمفئران المصابة تجريبا

بداءالمقوسات 2011.



نسبة اإلصابة بداء المقوسات في مدينة الموصل 9002



المؤتمر العممي الدولي االول ،العموم االساسية والصرفة لكمية التربية االساسية لجامعة الموصل وجامعة دهوك  ،دهوك2016 ،



المؤتمر العممي الثالث كمية العموم  ،قسم عموم الحياة  ،جامعة الموصل 2011 ،



المؤتمر العممي االول ،كمية العموم  ،قسم عموم الحياة  ،جامعة الموصل 2006 ،



المؤتمر األول لعموم الحياة  ،كمية لتربية  ،جامعة الموصل 2002 ،



ندوة عممية بعنوان التموث بيئة الموصل امانة في اعناقنا كمية البيئة وتقناتيا  /جامعة الموصل 2011 ،



ندوة عممية بعنوان رسائل الى التعميم من وجية نظر اكاديمي متميز كمية التربية االساسية  /جامعة الموصل 2011 ،



ندوة عممية بعنوان افات الحنطة بين الواقع والطموح كمية الزراعة والغابات  /وقاية النبات  /جامعة الموصل 2011 ،




ندوة عممية بعنوان الكائنات الحية الداخمة الى العراق ،كمية العموم /عموم حياة  /جامعة الموصل 2011 ،

الندوة الموسومة (االسبوع العالمي لمتثقيف بالمضادات الحيوية) ،كمية طب األسنان  /فرع عموم طب األسنان األساسية2011،



ندوة عممية الموسومة نظرة عمى الواقع البيئي لمدينة الموصل ،مركز بحوث البيئة والسيطرة عمى التموث  /جامعة الموصل2011،



ندوة عممية بعنوان الباحثون المستقمون ام المشتركون الفعالون  ،تحت مجير االنجاز  ،كمية التربية االساسية  /جامعة الموصل /



الندوة العممية الموسومة الواقع المعزز واالفتراضي وعالقتو مع العمم الحقيقي كمية عموم الحاسوب والرياضيات  /جامعة الموصل



الندوة العممية الموسومة نغرس شجرة في أي مكان بذرة امل لزمن ات كمية الزراعة والغابات  /جامعة الموصل 2016

وحدة التعميم المستمر بالتعاون مع مركز نون لمبحوث والدراسات2011،
2011



الندوة العممية الموسومة  Digital Application in Prosthodonticsكمية الزراعة والغابات  /جامعة الموصل 2016
الندوة العممية بعنوان دور المفصميات في نقل االمراض الى االنسان والحيوان كمية الطب البيطري /جامعة الموصل 2011



الندوة العممية الموسومة االمراض المحمولة بالغذاء والماء كمية الطب البيطري /جامعة الموصل 2016




الندوة العممية الموسومة (مخاطر التموث المروري وتردي نوعية اليواء في مدينة الموصل) مركز بحوث البيئة/جامعة الموصل 2016
University of ,Chemistry& Biology,)Safety&SecurityLaboratories first ( Scientific Symposiums
9102 Mosul, IRAQ
الندوة العممية الموسومة( استخذام االدوية البيطرية في الحيوانات المنتجة لالغذية ) كمية الطب البيطري /جامعة الموصل 2016




الندوة العممية الموسومة( طرق اعطاء االدوية والتعامل مع الحيوانات المختبرية ) كمية الطب البيطري/فرع الفسمجة والكيمياء الحياتية

واالدوية /جامعة الموصل 2016

تسمسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة

النشاطات العممية األخرى
الدورات التطويرية



دورة تدريبية حول المجير االلكتروني قسم الفيزياء /جامعة الموصل2011

دورة تكنموجيا النانو في تصنيع المواد الحديثة قسم الفيزياء /جامعة الموصل2011



دورة سالمة المغة العربية كمية التربية بنات 2011



الدورة لتدريبية استخدام الفحوصات المختبرية في تشخيص االمراض كمية التمريض 2011



الدورة التدريبية طرائق اعطاء االدوية والتعامل مع الحيوانات المختبرية كمية الطب البيطري  /جامعة الموصل 2011




الدورة التدريبية عن انشاء وادارة االحواض االرضية لتربية االسماك كمية الطب البيطري  /جامعة الموصل 2011
الدورة التدريبية عن القياسات المجيرية والتصوير المجيري كمية الطب البيطري  /جامعة الموصل 2011



الدورة التدريبية ادارة المنشات البيطرية كمية الطب البيطري  /جامعة الموصل 2016



الدورة التدريبية النظم الحديثة والتقنات المستخدمة في االدارة التناسمية لممجترات كمية الطب البيطري  /جامعة الموصل 2016



الدورة التدريبية التقنيات التشريحية والنسيجية كمية الطب البيطري  /جامعة الموصل 2016



الدورة التدريبية الموسومة ( عموم الحياة .....لمحياة) كمية التربية لمعموم الصرفة 2020



الدورة التدريبية الموسومة ( كيفية االستفادة من نشر البحوث العممية ) كمية التربية لمعموم الصرفة قسم الفيزياء 2016





الدورة التدريبية الموسومة ( ستراتيجيات االدارة والتحكم بمعمومات االمراض الوبائية ) كمية التربية لمعموم الصرفة /عموم حياة 2016
الدورة التدريبية الموسومة( دورة نظام المقررات) كمية التربية لمعموم الصرفة /عموم حاسبات 2016

الدورة التدريبية الية تقيييم االداء الكترونيا في الكميات لمعام الدراسي  2016-2011كمية التربية لمعموم الصرفة/شعبة ضمان

الجودة واالداء الجامعي 2016



الدورة التدريبية طرق تحضير المقاطع النسجية وتموينيا كمية الطب البيطري  /جامعة الموصل 2016

الدورة التدريبية طرائق اعطاء االدوية والتعامل مع الحيوانات المختبرية كمية الطب البيطري  /جامعة الموصل 2016



الحمقية العممية ( الترقيات العممية ضوابط وانظمة ) شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعي 2020



الدورة التدريبية الدورة التدريبية ( تخدير الحيوانات المختبرية ) كمية الطب البيطري  /جامعة الموصل . 2016



الدورة التدريبية ( تدريب وتاىيل طمبة المرحمة الرابعة لمعمل في المختبرات الطبية بعد التخرج) بصفة محاضر كمية التربية لمعموم

 الدورات التاىيمية
الصرفة 2016/

عضوية الجمعيات


جمعية عموم الحياة العراقية

كتب الشكر


شكر وتقدير السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة 9000



شكر وتقدير السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة 9008



شكر وتقدير السيد عميد كمية التربية االساسية 9008





شكر وتقدير السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة 9008
شكر وتقدير السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة 9002
شكر وتقدير من جمعية عموم الحياة العراقية 2016

