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جامعة الموصل/كمية التربية لمعموم الصرفة

األلقاب العممية
 مدرس مساعد
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الخبرات العممية واإلدارية
المنصب
الخبرة

تدريس مادة االنسجة العملي ،تدريس مادة التشريح المقارن النظري ،تدريس مادة الالفقاريات

العملي واحياء حيوان للمرحلة األولى العملي.
انًشاركت فً عًم انشزائح انًخخبزٌت ضًٍ ورشت انخحضٍزاث انًجهزٌت

األنشطة التدريسية
 تدريس الطمبة

 االشراف عمى طمبة المرحمة الرابعة
 مشاهدة طمبة المرحمة الرابعة

 المشاركة في المهرجان الطالبي

 المشاركة في المجان والمهام التالية:
 عضى نجُت صٍاَت األجهزة انعهًٍت نعاو 2002/2002
 عضى نجُت االسخقبال نهًؤحًز انعهًً انقطزي األول نقسى عهىو انحٍاة 2002
 نجُت انبٍىث انحٍىاٍَت 2002
 األشزاف عهى يخخبز انذراساث انعهٍا
 األشزاف عهى انًعشب (ورشت انخحضٍزاث انًجهزٌت ) يٍ عاو  2002ونغاٌت عاو . 2002
 عضى نجُت انخحضٍزاث انًهجزٌت واإلحٍائٍت 2002 / 2002
 عضى نجُت انخذقٍق 2012 / 2011
 عضى نجُت جزد األثاد 2012 / 2011
 عضى نجُت اًٌٍالث وحساباث انخذرٌسٍٍٍ بانهغخٍٍ انسٍزة انذاحٍت نهخذرٌسٍٍ 0202 / 2012
 عضى نجُت انًكخبت 2021 / 2020
 عضى نجُت حزبٍت انحٍىاٌ2021 / 2020
 عضى نجُت االسخقبال نهًؤحًز انعهًً انذونً األول القطري الثاني لقسم علوم الحياة 0202

اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 الماجستير

اليوجد

 الدكتوراه

اليوجد

البحوث المنشورة
 -1انخأثٍز انباٌىنىجً نهقهىٌذاث انًفصىنت يٍ بذور َباث انحهبت  Trigonella foenum-graecumفً ًَى
( انًُشىرة فً يجهت حكزٌج نهعهىو انصزفت )2002
بعض اَىاع انجزاثٍى
A Biochemical Study of the Effect of Quercetin on Cisplatin Induced Rat Tissues -2
 Toxicityانًُشىرة فً يجهت ()American Journal of Biochemistry 2018
Protective Effects of Quercetin against Cisplatin Induced Hepatotoxicity and -3
 Nephrotoxicity in Ratsانًُشىرة فً يجهت ( International Journal of Enhanced Research in
)Science, Technology & Engineering 2019

الكتب المؤلفة
 اليوجد

المؤتمرات والندوات العممية
 4 مؤتمرات
 -1عضى نجُت االسخقبال نهًؤحًز انعهًً انقطزي األول نقسى عهىو انحٍاة 2002
 -2انًشاركت فً يؤحًز جايعت دهىك 2012
 -3انًشاركت فً يؤحًز جايعت سايزاء انذونً االول ٠٢٠٢
 -4عضى نجُت االسخقبال نهًؤحًز انعهًً انذونً االول انقطزي انثاًَ نقسى عهىو انحٍاة 2021
 15 ندوة لمعام 2021 -2020

النشاطات العممية األخرى
 المشاركة في الورش العممية 2021- 2020

 المشاركة في الدورات العممية 2021 - 2020

 المشاركة في الممتقات العممية 2021 - 2020

 المشاركة في المحاضرات العممية 2021 - 2020
 المشاركة في دورة طرائق التدريس عام 2011
 المشاركة في دورة كفاءة الحاسوب 2009

عضوية الجمعيات
 اليوجد

كتب الشكر
 شكر وتقدير

في 2006/9/13

 شكر وتقدير

في 2007/7/5

 شكر وتقدير
 شكر وتقدير

في 2006/10/15

عميد كمية التربية لمبنات

في 2007/11/8

عميد كمية التربية

 شهادة تقديرية في 2007 / 9 / 4
 شكر وتقدير
 شكر وتقدير

عميد كمية التربية

في 2007/8/8

في 2008/6/12

عميد كمية التربية
عميد كمية التربية
عميد كمية التربية
عميد كمية التربية

 شهادة تقديرية في  2011 / 4 / 12عميد كمية التربية
 شكر وتقدير

في  2012 / 7 / 3عميد كمية التربية

 شكر وتقدير في  2020 / 7 / 26عميد كمية التربية لمعموم الصرفة
 شكر وتقدير في 2020 / 5 / 6

وزير التعميم العالي والبحث العممي

 شكر وتقدير في  2020 / 8 / 11وزير التعميم العالي والبحث العممي
 شكر وتقدير في  2020 / 7 / 29رئيس جامعة الموصل

 شكر وتقدير في  2021 / 7 / 11عميد كمية التربية لمعموم الصرفة

 شكر وتقدير في  2021 / 3 / 1وزير التعميم العالي والبحث العممي

