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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 كمية التربية /جامعة الموصل /العراق كيمياء حياتية 2006 دكتوراه 
 كمية التربية /جامعة الموصل /العراق  كيمياء حياتية 1998 ماجستير 
 كمية العموم /جامعة الموصل /العراق كيمياء 1993 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
  20/2/2000 مدرس مساعد 
  6/10/2006  مدرس 
 28/4/2010 استاذ مساعد 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 كمية التربية /قسم الكيمياء  2018 – 2010 مقرر قسم 
 كمية التربية /قسم الكيمياء لحد االن – 2018 لجنة دراسات عميا 
   رئاسة جامعة الموصل  لحد االن  -2018 وحدة المخزن المركزي 

 

 األنشطة التدريسية
 قسم الكيمياء      كلية التربية      المرحلة الثانية        كيمياء حياتية وعضوية عملي  

              قسم الكيمياء      كمية التربية   المرحمة الرابعة        كيمياء حياتية عممي 
      قسم العموم        كمية التربية االساسية       كيمياء سريرية                    المرحمة الرابعة 
       قسم الكيمياء      كمية التربية     كيمياء حياتية                     المرحمة الثانية 
       قسم الكيمياء       كمية التربية    كيمياء حياتية                     المرحمة الثالثة 
                  قسم الكيمياء       كمية التربية    ماجستير               كيمياء الدىون 
                     ماجستير              قسم الكيمياء       كمية التربية      البروتينات 
                    قسم الكيمياء       كمية التربية لمبنات   ماجستير              كيمياء الدىون 

 

   طمبة الدراسات العميااإلشراف عمى 
 3 الماجستير 
 1 الدكتوراه 

 



 البحوث المنشورة
 Work-related and prostate cancer of man and woman in Mosul/Iraq 

International Journal of Psychosocial Rehabilitation       2020         
 Effect of blood pressure on the lipids and percentage of fatty acids of blood serum   

International Journal of Psychosocial Rehabilitatio             2020    
 Relationship of Fatty acid composition and some Biochemical parameters in Serum for woman ovarian cancer patient 

  Research Journal of Pharmacy and Technology                   2019 
 Study the composition of fatty acids in blood serum parts during the fasting month (Ramadan)                      

Indian Journal of Public Health Research & Development      2019 
 Study of Some Biochemical Parameters and Fatty  Acids Composition in Blood Serum of men with Nasopharyngeal 

carcinoma                                                                         
                                                                       2012                 هجلة الحربية والعلن-العراق

 Analysis of Blood Serum and Gallstone Lipids Composition of Gallstone Patients 
 2011                                                      هجلة الحربية والعلن-العراق

 Lipid Profile and Fatty-Acid Composition of Human Serum in Cerebrovascular Accident Patients in Iben-Sena Hospital-Mosul 
                       2011                                 هجلة جكريث للعلىم الصرفة-العراق

Study of Some Biochemical Parameters and Fatty Acids Composition in Blood Serum of Women with Polycystic Ovary      * 

 Syndrome                                                                                         

        2011                                                     هجلة الحربية والعلن-العراق
 جقدير نسبة الوكىنات الدهنية ودراسة جركيبة أحواضها الدهنية في هصل الدم لورضى الكبد ألدهني 

   2009                                        هجلة الحربية والعلن-العراق
 الكتب المؤلفة

 
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
 2019  تزكيا                    سكاريا  /                           نهكيمياء   انخامسانمىتمز اندوني  -1

 2018انمىتمز انىطىي نهسالمة واالمه انكيميائي     جامعة بابم / مزكش انىهزيه                    -2

 وانبايىنىجي انثاوي                       

 2018   تزكيا                   /  اسميز                    االوساوية وانصزفةانمىتمز اندوني نهعهىو  -3

 2017مزكش انىهزيه                    /انمىتمز انىطىي نهسالمة واالمه انكيميائي     جامعة بابم  -4

 وانبايىنىجي انثاوي                                                

 2017   تزكيا                  مزمزيس  /                         انمىتمز اندوني نهعهىو وانتكىىنىجيا -5

 2016انمىتمز انىطىي نهسالمة واالمه انكيميائي      جامعة بابم / مزكش انىهزيه                    -6

  وانبايىنىجي االول  

    2014   تزكيا                   / طزبشون                          انمىتمز اندوني انخامس نهكيمياء    -7

 2013                جامعة انمىصم  كهية انتزبية /  نعهمي انثاوي نكهية انتزبية            انمىتمز ا -8

  2013    تزكيا                  جامعة اوطانيا /                                  انمىتمز اندوني نهعهىو   -9

 2011       سىريا                جامعة حهب  /                       نمىتمز اندوني انزابع نهكيمياء ا -10

 2010        جامعة اتاتىرك / ارض روو / تزكيا                   نمىتمز اندوني انثانج نهكيمياء ا -11

 2008               امعة انمىصم ج كهية انتزبية /انمىتمز انعهمي االول نكهية انتزبية               -12

 2006    سىريا                   جامعة حمص /                      انمىتمز اندوني االول نهكيمياء  -13

 ودوات مختهفة في مجاالت انكيمياء وانغذاء واندواء وتهىث انمياي وانسالمة االمه انكيميائي وانبايىنىجي. 10انمشاركة في اكثز مه  -14

                                                                 2002-2020 

 



 

 النشاطات العممية األخرى
     2020-2017االشتراك باربعة دورات لمسالمة واالمن الكيميائي ...... لمفترة 
                                                      2019دورة المغة العربية 

 

 عضوية الجمعيات
                                   لحد االن  -1993نقابة الكميائيين العراقية / فرع نينوى 
  

 

 كتب الشكر
 ستة  7رئيس الجامعة :                                                                     -1
 عشرة  10                                   عميد الكمية :                                    -2
 ثالثة    3معاون عميد                                                                         -3
 خمسة  شيادة تقديرية  5ندوات وموتمرات                                                                      -4

 
 

 
 
 


