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 شغلها:التي الوظائف  -

 الى -الفترة من   مكان العمل الوظيفة  ت

   اليوجد 

    

    

 

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

الجهة ) الجامعة / الكلية /  ت
 المعهد(

 مالحظات الى  –الفترة من 

   اليوجد 

    



    

 

 المواضيع التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم  الكلية  الجامعة ت

     اليوجد 

      

      

 

 واطاريح الدكتوراهاالشراف على رسائل الماجستير  -

عنوان الرسالة  القسم  الكلية  الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

     اليوجد 

      

      

 

 التي شارك فيها  والندوات العلميةالمؤتمرات  -

 السنة  نوع المشاركة   مكان االنعقاد العنوان ت

الداء والدواء في جناحي  
 الذبابة

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة/جامعة ديالى

 1111 محاضر

الحمى النزفية االعراض  
االسباب وكيفية الوقاية 

 منها

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة/جامعة ديالى

 1111 محاضر

كيف نحافظ على مناعتنا  
ونمنع حصول االمراض 

 في أجسامنا

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة/جامعة ديالى

 1111 محاضر

 

  والتي اقامهاالدورات التي شارك فيها  -

 السنة  مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

السالمة المختبرية في مختبر  
 الحيوان

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة/جامعة ديالى

1111 

النانوية في استخدام المواد  
 مكافحة الحشرات الضارة

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة/جامعة ديالى

1111 

صيانة االجهزة المختبرية  
 لمختبرات قسم علوم الحياة

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة/جامعة ديالى

1111 

 

  وتطوير التعليمالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة المجتمع  -

 السنة  النشر محل عنوان البحث  ت

   اليوجد 

    

    



 

 بها:المجالت العالمية التي قام بالنشر  -

العدد الذي نشر  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة ت
 فيه

 السنة 

     اليوجد 

      

      

 

 والدوليةالمحلية  والجمعيات العلميةعضوية الهيئات  -

ما زال عضواً /  تاريخ االنتساب   دولية -محلية  اسم الهيئة ت
 انتهاء العضوية

 مالحظات

     اليوجد 

      

      

 

 كتب شكر( –شهادات تقديرية  – )جوائزابداعات او نشاطات حصل فيها على  -

نوع النشاط او  ت
 االبداع

 ما حصل عليه 
شهادات  –)جوائز 

كتب  –تقديرية 
 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة 
 االبداع

 السنة 

     اليوجد 

      

      

 

  والترجمةالتأليف  -

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر  دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجية

     اليوجد 

      

      

 

 اللغات التي يجيدها -

 العربية -2

 االنكليزية -1

 

 لمساهمات في خدمة المجتمعا -

2-  

1-  


