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 الوظائف التً شغلها :  -

   

 الى -الفترة من  المكان العمل الوظٌفة ت

 1002 -2221 بعقوبة –المعهد التقنً  مسؤول الوحدة العلمٌة 2

 1000 -1009 بعقوبة –المعهد التقنً  رئٌس قسم صحة المجتمع 1

معاون العمٌد للشؤون  5
 االدارٌة والمالٌة

 1021 -1020 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 

 



 

 



 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها                                                         -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة ) الجامعة )الكلٌة(/المعهد ت

  1022لغاٌة  بعقوبة       المعهد التقنً  2

  1022 -1001من  جامعة دٌالى / العلوم 1

  ولحد االن -1020من  كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 5 

 

 المقررات الدراسٌة التً قام بتدرٌسها  -

 

السنة  المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 الدراسٌة

هٌئة التعلٌم  2
 التقنً 

 -المعهد التقنً 
 بعقوبة

 1022لغاٌة  فسلجةال تمعصحة المج

هٌئة التعلٌم  1
 التقنً

 -المعهد التقنً 
 بعقوبة

 1002لغاٌة  التغذٌة التمرٌض

-1001 الفسلجة علوم الحٌاة العلوم جامعة دبالى 5
1022 

-1002 الحٌوان علوم الحٌاة العلوم جامعة دٌالى 
1022 

التربٌة للعلوم  جامعة دٌالى 9
 الصرفة

ولحد  1020 الفسلجة علوم الحٌاة
 االن

التربٌة للعلوم  جامعة دٌالى 6
 الصرفة

الفسلجة  علوم الحٌاة
 متقدم

ولحد  1020
 االن

التربٌة للعلوم  جامعة دٌالى 0
 الصرفة

-1022 خلٌة متقدم علوم الحٌاة
1021 

 

 

 االشراف على الرسائل واالطارٌح -

 

 

السنة  عنوان الرسالة القسم الكلٌة الجامعة ت

 الدراسٌة

اثر التدخٌن على  علوم حٌاة التربٌة للعلوم الصرفة ٌالىد 2

بعض مضادات  

االكسدة البالزمٌة 

لدى المدخنٌن 

 االصحاء

1022- 

1021 



دراسة مرض فقر  علوم حٌاة التربٌة للعلوم الصرفة دٌالى  1

الدم عوز الحدٌد 

لدى النساء 

الحوامل فً 

 قضاء بعقوبة

1022- 

1021 

العالقة بٌن مرض  علوم حٌاة الصرفةالتربٌة للعلوم  دٌالى 5

الفشل الكلوي 

وهرمونات الغدة 

 الدرقٌة

1021 

تأثٌر فرط  علوم حٌاة التربٌة للعلوم الصرفة دٌالى 4

االكسدة فً بعض 

المؤشرات 

الحٌوٌة لدى 

مرضى السكري 

 النوع الثانً

1025 

لٌائً كالوصف الش علوم حٌاة التربٌة للعلوم الصرفة دٌالى 9

النسجً  والتركٌب

للكلى فً نوعٌن 

من الفقرٌات 

العراقٌة العصفور 

المنزلً والضفدع 

 الشجٌري

1025 

 

 

 

 الدورات التً شارك بها واقامها 

 

  السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

التدرٌس دورة متقدمة فً طرائق  2

  TC1التعلٌمٌةالوسائل و

  2215 مركز تطوٌر الكوادر / بغداد

فً طرائق التدرٌس دورة متقدمة  1

 TC2والوسائل التعلٌمٌة 

  2219 مركز تطوٌر المالكات/ بغداد



دورة طرق التدرٌس والوسائل  5

 التعلٌمٌة 

مركز تطوٌر طرق التدرٌس 

والتدرٌب الجامعً / جامعة 

 الموصل

2211  

الحلقة الدراسٌة العربٌة فً تقوٌم  4

اداء مؤسسات التعلٌم التقنً 

 والمهنً

امة لالتحاد العربً االمانة الع

 للتعلٌم التقنً

1000  

  1021 كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى HPLC دورة فً تقنٌة  9

  

 

 المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم    -

    

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

2 Age – Related changes in 

the lipid peroxidation & 

antioxidant systems of male 

subjects 

 1009 مجلة التقنً

1 Influence of smoking on 

markers of oxidative stress 

& serum mineral 

concentrations in male 

subjects 

 1006 مجلة التقنً

5 Homocysteine related 

vitamins in smoking & non- 

smoking secondary 

polycythemia 

المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة 

 العلوم / جامعة دٌالى

1022 

4 Oxidative stress in smokers 

& non- smokers healthy 

subjects 

 1021 مجلة دٌالى للعلوم الصرفة

9 Association between 

chronic renal failure & 

thyroid hormone 

 1021 مجلة دٌالى الطبٌة



6 Lipid peroxidation , Lipid 

profile & vitamins A,E in 

type !! diabetes mellitus 

 1025 مجلة دٌالى الطبٌة

 0   Maternal thyroid hormone changes & iron status during 

pregnancy                                                                                                   

 

 

  

 


