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 األنشطة التدريسية
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 البحوث المنشورة
  دراسة التاثير التثبيطي لحميب االم ومقارنتو مع المبأ في عزالت خميرةCandida albicans   المعزولة من

 .  مجمةالمرضى المصابين بداء المبيضات الفموي في مدينة الموصل وتاثيرىما في انتاجيا النزيم الفوسفواليبيز
 . 2018، 94-75، ص  2 العدد 27 المجمد ، والعمم التربية

 الموجة رةالقصي البنفسجية فوق لالشعة التطفيرية القابمية عمى والكحولية المائية الثوم مستخمصات تاثير (UVC )
-16، ، ص  4 العدد 19 المجمد ، الرافدين عموم . مجمة Aspergillus amstelodami  الفطر كونيدات في



25  ،2008. 
   تاثير مستخمصات الثوم المائية والكحولية عمى القابمية التطفيرية لمميثوكسي سورالين في الفطرAspergillus 

amstelodami  . 2007،  465-454، ص  1العدد  20المجمد  ،مجمة التربية والعمم . 
 ت التاثير التطفيري لمستخمصات الثوم في كونيداAspergillus amstelodami. المجمد  الرافدين ، عموم مجمة 

 .2006،  139-127،  12 العدد 17
 
 تسمسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر 
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  1كتاب 
  2كتاب 
  

 تسمسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
 
 

 المؤتمرات والندوات العممية
 

  المشاركة في الندوة الموسومة ) االتجاىات الحديثة في عموم الحياة ( التي اقاميا قسم عموم الحياة / كمية التربية
 . 2019/ 4/  24لمعموم الصرفة  / جامعة الموصل  في 

 الموصل جامعة/  العموم كمية/  الحياة عموم قسم في اقيم والذي الحياة لعموم الثالث العممي المؤتمر في المشاركة 
 . 2018 الثاني تشرين 22-21 من لمفترة

  جامعة كوية / اقميم كردستان / العراقفي المشاركة في المؤتمر الدولي االول لمعموم الصرفة والتطبيقية والذي اقيم 
 . 2018نيسان  24 -23لمفترة من 

  2014/  4/ 3-2المشاركة  في المؤتمر الدولي الثامن لكمية التربية لمعموم الصرفة / جامعة تكريت لمفترة من . 
 تشرين الثاني  8-7 لمفترة الموصل جامعة/  التربية كمية/  الحياة لعموم الثاني العممي المؤتمر في المشاركة

2012. 
 2007 ايمول 5-4 من لمفترة الموصل جامعة/  التربية كمية/  الحياة لعموم االول العممي المؤتمر في المشاركة . 

 
 تسمسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة

 



 النشاطات العممية األخرى
  في قسم عموم  ( والتي اقيمت عزل وتشخيص الفطرياتاالولى دورة  الدورة التدريبية الموسومة ) المشاركة في

 .2012نيسان  19-15الحياة / كمية العموم / جامعة الموصل  لمفترة من 
  في قسم الفيزياء الحياتية / ( الدورة العممية التدريبية االولى في المعموماتية الحياتية وتطبيقاتيا ) المشاركة في

 .2014اذار  27 - 23كمية العموم / جامعة الموصل  لمفترة من 
 خيص االحياء ــالدورة التنشيطية في استخدام فحص االليزا لتشالدورة التدريبية الموسومة )  المشاركة في

-12فرع االحياء المجيرية البيطرية / كمية الطب البيطري / جامعة الموصل لمفترة من ( والتي اقاميا المجيرية 
 . 2014ايار  14

  25االلكتروني والتي اقيمت في قسم الفيزياء / كمية العموم لمفترة من المشاركة في الدورة التدريبية في المجير- 
  . 2018اذار  26

  التدريبية الموسومة ) المسببات المرضية لالصابات الجمدية في الحيوانات الحقمية( والتي دورة الالمشاركة في
 . 2019 /12 / 17 -16من  لمفترة/ جامعة الموصل  الطب البيطريكمية اقيمت في فرع االحياء المجيرية / 

  كمية التربية  التدريبية الموسومة ) عموم الحياة لمحياة ( والتي اقيمت في قسم عموم الحياةدورة الالمشاركة في /
 . 2020 /1 / 9 -8لمفترة من لمعموم الصرفة وباشراف وحدة التعميم المستمر / جامعة الموصل 
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