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  :المؤھالت العلمیة

 9598 وجب األمر الجامعي ذي العدد حاصل على شھادة الماجستیر بم 1.

       قسم علوم الحیاة للعام الدراسي / كلیة العلوم / من جامعة ذي قار 

.2018-2017  



في دورة التأھیل التربوي واألكادیمي بالعدد حاصل على شھادة مشاركة  2.

الخاصة بحملة الشھادات العلیا التي أقامھا  2018/10/3في  255/54/7

  .والتعلیم المستمر في جامعة ذي قارمركز التطویر 

في  254/54/7حاصل على شھادة مشاركة في دورة اللغة العربیة بالعدد  3.

الخاصة بحملة الشھادات العلیا التي أقامھا مركز التطویر  2018/10/3

  .والتعلیم المستمر في جامعة ذي قار

ونا صل على شھادة مشاركة في ورشة عمل الكترونیة عن وباء كورحا 4.

للطب والعلوم ) جامعة دمحم بن راشد(العربیة المتحدة  األماراتمن دولة 

   .الصحیة

عن ورشة عمل  Osmosisحاصل على شھادة تقدیریة من جامعة  5.

  .الكترونیة عن وباء فایروس كورونا 

حاصل على شھادة مشاركة من جامعة الكوفة عن ورشة عمل الكترونیة  6.

  .عن وباء فایروس كورونا

احد أعضاء الھیئة الدولیة لعلماء التنمیة البشریة بالعضویة المرقمة . 7

  . 2020/9/6منذ العام  3028087

 بتاریخ  13168تدریس بموجب الكتاب ذي العدد الاختبار صالحیة  اجتاز .8

  . جامعة ذي قاررئاسة من الصادر 2018/11/4  
  

   ي قار والمعنونجامعة ذ/ قام بنشر بحث علمي في مجلة كلیة العلوم . 9
) Estimation of selected heavy metals  and bacteria in sludge 

of wastewater treatment unit at AL- Nassiryia city in the 
southern of Iraq.) 

  

 علم التشریح(العلمیة وھي المواد  العدید من قام بتدریس 10.

Anatomyعلم الفسلجة (و) النظري والعملي Physiologyالنظري 



 )النظري والعملي Microbiology المجھریة األحیاءعلم (و )والعملي

وال زال مستمر في  ) Medical terminologyعلم المصطلحات الطبیة (و

   .التدریس تلك المواد

قسم  -كلیة التقنیات الطبیة الصحیة /  األھلیةتدریسي بجامعة العین  11.

  . وقسم األشعة والسونار للدراستین الصباحیة والمسائیة البصریات
 

حاصل على كتاب شكر وتقدیر من معالي السید وزیر التعلیم العالي  12.

  ٢٠٢٠/ ٦/٥بتاریخ ) ٢/٢٠٨م و(والبحث العلمي المحترم بالعدد 
 

حاصل على كتاب شكر وتقدیر من معالي السید وزیر التعلیم العالي  13.

  ٢٠٢٠/ ٨/ ١١بتاریخ ) ٢/٥١٣م و(محترم بالعدد والبحث العلمي ال
  

 جامعة العین األھلیة السید رئیس حاصل على كتاب شكر وتقدیر من  14.

  .٢٣/٨/٢٠٢٠بتاریخ  ٣١٤/ج .ر.العدد مب المحترم 

حاصل على كتاب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة التقنیات الصحیة  15.

بتأریخ  ٣٥٢/ص.ت.العدد  كجامعة العین األھلیة ب/ والطبیة المحترم 

٢٣/٦/٢٠٢١.  

  :المحاضرات الفیدیویة

 https://www.youtube.com/watch?v=6Dj5fOYSw4A 11.

.12  tch?v=D1LnP9OGtt8https://www.youtube.com/wa  

.13 KvxX3Y-https://www.youtube.com/watch?v=kANh  

.14 NC14QjNJI-https://www.youtube.com/watch?v=s  

15 .https://www.youtube.com/watch?v=o_PJEh6suQg  

.16 https://www.youtube.com/watch?v=w9bgQIkBeuY  



.17 https://www.youtube.com/watch?v=Vt3t1gsjdvk  

.18 H0Urs-https://www.youtube.com/watch?v=EETPf  

19 .=9Jqg5gY2ctchttps://www.youtube.com/watch?v  

.20 https://www.youtube.com/watch?v=Vz18DA_o5S4  

.21 https://www.youtube.com/watch?v=jPPErqivzmo  

.22 https://www.youtube.com/watch?v=WQlq195jf4Q  
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