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: تهاالوظائف التي شغل  

   
 الجامعات او المعاهد التي درس فيها

  
 

  

 الى –من الفترة  مكان العمل الوظيفة ت

 مقرر قسم علوم الحياة 1
جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم 

 الصرفة
2006 - 2009 

 رئيس قسم علوم الحياة / وكالة 2
جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم 

 الصرفة
2007 - 2008 

 تدريسي في قسم علوم الحياة 3
جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم 

 الصرفة
 لحد االن – 2006

 رئيس قسم علوم الحياة 4
جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم 

 الصرفة
2015 – 2020 

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

 - 2006 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم الصرفة 1
ادرس في نفس  لحد االن

 الجامعة والكلية
  2006 - 2005 جامعة ديالى / كلية التربية االساسية 2

mailto:drammarmohamed@yahoo.com


بتدريسها متالمواضيع الدراسية التي ق  
 

  
في تطويرها تبتطويرها او ساه متالمواضيع الدراسية التي ق  

 

  
 
 
 
 
 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
 2006 - 2005 علم الحيوان العلوم التربية االساسية ديالى 1
 2006 – 2005 الكيمياء الحياتية العلوم التربية االساسية ديالى 2
 2007 – 2006 تالالفقاريا علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 3
 2007 – 2006 الحبليات علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 4
 2014 – 2007 الوراثة علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 5
 لحد االن – 2006 الحشرات علوم الحياة الصرفةالتربية للعلوم  ديالى 6
 لحد االن – 2014 وراثة متقدم علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 7

 علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 8
 علم الحياة الجزيئي

 المتقدم
 لحد االن – 2014

 لحد االن – 2016 احيائيةتقنيات  علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 9

10 
 

 لحد االن – 2019 حشرات طبية علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى

 لحد االن – 2016 وراثة جزيئية علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 11
 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
 2014 وراثة متقدم علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 1
 2014 علم الحياة الجزيئي علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 2

3 
4 

 ديالى
 ديالى

 التربية للعلوم الصرفة
 التربية للعلوم الصرفة

 علوم الحياة
 علوم الحياة

 تقانات احيائية
 جزيئيةوراثة 

2016 
2016 

 2019 حشرات طبية  علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 5



واطاريح الدكتوراه رسائل الماجستيراالشراف على   

15عدد رسائل الماجستير التي اشرفت عليها :  – 1  

6الدكتوراه التي اشرفت عليها :  أطارحعدد  – 2  

 
 

فيها تالتي شاركالمؤتمرات والندوات العلمية   
5عدد المؤتمرات المحلية المشارك فيها كباحث :   – 1  
3عدد المؤتمرات الدولية المشارك فيها كباحث :  – 2  

15عدد الندوات المشارك فيها كباحث :  – 3  
حضور 40عدد الندوات المشارك فيها كحضور : اكثر من  – 4  

5 قامة من قبلي في مجال التخصص :عدد الدورات الم – 5  
  

 التشكرات
كتاب 6كتب الشكر من الوزير اكثر من   

كتاب 15كتب الشكر من رئيس الجامعة اكثر من   
كتاب 40كتب الشكر من العميد اكثر من  

 
 البحوث المنشورة

بحث بعضها في مجالت ضمن مستوعبات سكوبس والبعض االخر ضمن  40عدد البحوث المنشورة اكثر من 
ير والبعض االخر في مجالت محليةمجالت عالمية ذات معامل تأث  

 براءات االختراع
براءات 3عدد براءات االختراع في مجال االختصاص هو   

 
لجنة 30ئمية والمؤقتة : عدد اللجان الدائمية في الكلية والقسم : اكثر من المشاركة في اللجان الدا  

لجنة 50عدد اللجان المؤقتة في الكلية والقسم : اكثر من   
  

لجنة 7لجان وكعضو لجنة  4ن العلمية في القسم المشارك فيها كرئيس لجنة  عدد اللجا  
 

رئيس لجنة استحداث دراسة الدكتوراه في قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة ديالى عام 
2016 

لصرفة / جامعة ديالى رئيس لجنة استحداث دراسة الدبلوم العالي في قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم ا
2019عام   


