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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 كمية التربية، جامعة الموصل ، العراق كيمياء حياتية 2003 دكتوراه 
 كمية العموم ، جامعة الموصل ، العراق كيمياء حياتية 1512 ماجستير 
 العراق،  الموصل ، جامعة العموم كمية كيمياء 1575 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
 المقب العممي  
  2009 العمميالمقب 

 1997 المقب العممي 

 1982 المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
    
    

 

 األنشطة التدريسية
1883-1892. تدريس المواد العملية للكيمياء العامة والعضوية والحياتية في مختبرات الكيمياء لطلبة الزراعة والغابات / جامعة الموصل من 1  

1881-1883الكيمياء العامة العملي لطلبة الطب البيطري / جامعة الموصل . تدريس مادة 2  
2001-1881. تدريس مادة الكيمياء العضوية العملي والحياتية العملي لطلبة الكيمياء في كلية التربية / جامعة الموصل 3  

 كلية التربية / جامعة  –الحياة ومبادئ الكيمياء السريرية  لطلبة الكيمياء لحد االن اقوم بتدريس مبادئ الكيمياء الحياتية لطلبة الكيمياء وعلوم  2001. منذ 4

 الموصل
5 .Advanced Biochemistry, Molecular Biology, Hormons كلية التربية  لطلبة الماجستير والدكتوراه / 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 2 الماجستير 
 الدكتوراه  

 

 البحوث المنشورة
. االستجابة المناعية في الفئران البيض الحد متماثالت انزيم بولي امين اوكسيديز ضد الخمج بداء االكياس العدرية الثانوي 1
II  2009/ 2العدد  22العد الكمي والتفريقي لكريات الدم البيض. مجمة التربية والعمم / جامعة الموصل / المجمد 
االستجابة المناعية في الفئران البيض الحد متماثالت انزيم بولي امين اوكسيديز ضد الخمج بداء االكياس العدرية الثانوي . 2
III  2009/  1العدد  14معامل البمعمة وفرط الحساسية المتاخر. مجمة تكريت لمعموم الصرفة / جامعة تكريت / المجمد 



في ذكور الفئران السميمة  Lens Culinarisية المفصولة من بذور نبات العدس . تاثير جزء االحماض االمينية القاعد3
 2010/  2العدد  15والمصابة بداء السكر التجريبي. مجمة تكريت لمعموم الصرفة / جامعة تكريت / المجمد 

ي امين اوكسيديز. مجمة . مقاومة الفئران البيض لمخمج بداء االكياس العدرية الثانوي باستخدام احد متماثالت انزيم بول4
 .2013/ 2العدد  26التربية والعمم / جامعة الموصل / المجمد 

 
 

 الكتب المؤلفة
 
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
2007 ايمول 5-4 من الموصل جامعة/  التربية كمية/  الحياة عموم قسم - الحياة لعموم االول العممي المؤتمر. 1  
4/2008/ 23-22 من الموصل جامعة/  العموم كمية/  الكيمياء قسم – لمكيمياء االول العممي المؤتمر. 2  
11/2013/ 18-17 من الموصل جامعة/  التربية يةكم/  الكيمياء قسم – لمكيمياء الثاني العممي المؤتمر. 3  
3/2018/ 5-4 من بابل جامعة/  الطبية المجموعة/  االول الطبية لمعموم االلماني العراقي المؤتمر. 4  

5 .International conference on Veterinary, Agriculture and Life sciences – Antalya / Turkey 
25-28/10/2018 

 اذربيجان / باكو – 2019. التطبيقات النانوية في مجال الكيمياء الحيوية والبايولوجية الجزيئية 6
 

 النشاطات العممية األخرى
  1553 -التدريس دورة طرائق 

 

 عضوية الجمعيات
 
 

 كتب الشكر
 3 الموصل جامعة/  والغابات الزراعة كمية عميد من وتقدير شكر كتب 
 كتاب شكر من عميد كمية التربية لمعموم الصرفة 

 
 
 


