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  L.  Zea mays انذرح انصفزاء 

 انذكتٌراه: عنٌاٌ اطزًحخ -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 1996-1995 قسم اللغة العربٌة م. مالحظ فنً 1

 2004-1996 وحدة المالٌة م. مالحظ فنً 2

 2002-2004 قسم علوم الحٌاة م. باٌولوجً  3

 2012-2002 مقرر قسم / قسم علوم الحٌاة مدرس مساعد  4

 لحد االن -2013 امٌن مجلس الكلٌة مدرس 5

    

 

 

 الصورة



  

 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

  لحد االن -2002 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 1

    

    

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2012-2009 تصنٌف نبات علوم الحٌاة التربٌة دٌالى  1

 2012-2011 بٌئة نبات عملً علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 2

 2012-2009 تشرٌح نبات عملً علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 3

 2013-2012 تصنٌف نبات   علوم الحٌاة  التربٌة دٌالى 4
2013-2014 

 2013-2012 بٌئة نبات / عملً علوم الحٌاة التربٌة  دٌالى 5
2013-2014 
2014-2015 

 2015-2014 احصاء  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 6

      

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      

 

 .فٌها شارك والورش التً العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 2011 ندوة كلٌة الطب جامعة دٌالى  1

 2013 مؤتمر كلٌة العلوم جامعة  دهوك 2

 2012 مؤتمر  كلٌة العلوم جامعة دٌالى 3

 2013 ندوة كلٌة الزراعة  جامعة دٌالى 4

5     



 

 

 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 2013 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  / قسم علوم الحٌاة .Atomic spkتدرٌب على جهاز  1

 2014 جامعة دٌالى / كلٌة العلوم (uv-visibleو  FtIrدورة )جهاز  2

    

    

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجالفً  البحثٌة المشروعات -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

تأثٌر مستخلص نبات القرنفل و النعناع المنزلً على بكترٌا المكورات  1
 المعزولة من مرض التهاب اللثةالعنقودٌة الذهبٌة 

 2013 مجلة كلٌة العلوم

مجلة دٌالى للعلوم  التحري عن انزٌم الكاتلٌز فً بذور بعض النباتات و دراسة خصائصه 2
 الزراعٌة

2011 

تأثٌر مستخلص نبات المسواك فً بكترٌا المكورات العنقودٌة الذهبٌة  3
 المعزولة من مرض التهاب اللثة

 2010 العلوممجلة كلٌة 

    

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

1 International 
Journal Resent 

قٌاس العناصر  الهند
 الثقٌلة فً المعلبات

 2014 

2 International 
Journal current 

قٌاس العناصر  الهند
التقٌلة فً النباتات 

 المائٌة 

 2014 

      

      

      

      

      

 

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب محلٌة /دولٌة اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

      

 

 



 

 نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر(إبداعات أو  -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

كلٌة التربٌة  شهادة تقدٌرٌة شهادة تقدٌرٌة 1
 للعلوم الصرفة

الجهود االستثنائٌة المبذولة و النزاهة 
 بواجبه وادائه العلمً المتمٌز

2009 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر كتاب شكر 2
 للعلوم الصرفة

 1999 دورة تطوٌرٌة

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر كتاب شكر 3
 للعلوم الصرفة

 2000 للجهود المبذولة

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر كتاب شكر 4
 للعلوم الصرفة

 2001 للجهود المبذولة

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر كتاب شكر 5
 للعلوم الصرفة

 2002 ادامة قسم علوم الحٌاة

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر كتاب شكر 6
 للعلوم الصرفة

 2009 المعرض العلمً

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر كتاب شكر 2
 للعلوم الصرفة

 2010 تدقٌق اضابٌر

 2010 المعرض العلمً الثانً رئٌس الجامعة كتاب شكر كتاب شكر 2

 2010 ندوة تدرٌبٌة رئٌس الجامعة كتاب شكر كتاب شكر 9

 2010 لجان امتحانٌة رئٌس الجامعة كتاب شكر كتاب شكر 10

 2011 المعرض العلمً الثالث رئٌس الجامعة كتاب شكر كتاب شكر 11

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر كتاب شكر 12
 للعلوم الصرفة

 2011 انجاز االعمال الموكلة الٌها

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر كتاب شكر 13
 للعلوم الصرفة

 2012 انجاز االعمال الموكلة الٌها

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر كتاب شكر 14
 للعلوم الصرفة

 2012 انجاز االعمال الموكلة الٌها

عمٌد كلٌة التربٌة  شكر كتاب كتاب شكر 15
 للعلوم الصرفة

تقدٌر جهودها المبذولة فً انجاز 
 اعمال المقررٌة

2012 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر كتاب شكر 16
 للعلوم الصرفة

مراقبة االمتحانات فً  ٌالدراسات 
 العلٌا

2013 

 2013 لجان امتحانٌة رئٌس الجامعة كتاب شكر كتاب شكر 12

 2014 شكر و تقدٌر لمنتسبً جامعة دٌالى السٌد الوزٌر كتاب شكر كتاب شكر 12

 2014 سرعة انجاز محاضر الكلٌة رئٌس الجامعة كتاب شكر كتاب شكر 19

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر كتاب شكر 20
 للعلوم الصرفة

 2014 انجاز االعمال الموكلة الٌها

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر كتاب شكر 21
 الصرفة للعلوم

 2015 انجاز االعمال الموكلة الٌها

 

 التالٌف والترجمة  -

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

      

      

      

      

  



 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة -1

2- 

3-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1... 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


