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 أمجد ادهم احمد خلٌل الرباعً:االسم 

 31/2/3763: الوالدةتارٌخ 

 23/2/2136تارٌخ الحصول علٌها :                                       ماجستٌر الشهادة:

 علوم حٌاة  التخصص الدلٌك:                            علوم حٌاة  :التخصص العام

 21/2/2123 تارٌخ الحصول علٌه :                                   مدرس  العلمً:اللمب 

 سنة 31: العالًعدد السنوات فً التعلٌم 

 الٌوجد العالً:عدد السنوات خارج التعلٌم 

 amjad.adham@uodiyala.edu.iq االلكترونً:البرٌد 

 27/5/2112 خ الحصول علٌه :تارٌ   البكالورٌوس : جامعة دٌالى         الجهة المانحة لشهادة 

 23/2/2136: تارٌخ الحصول علٌه        جامعة دٌالى          الماجستٌر:الجهة المانحة لشهادة 

 تارٌخ الحصول علٌه                                 الدكتوراه:الجهة المانحة لشهادة 

 اطفال مدٌنة بعموبةدراسة فسلجٌة المراض فمر الدم لدى  الماجستٌر:عنوان رسالة 

 الدكتوراه:عنوان اطروحة 

 شغلها:الوظائف التً  -

 الى -الفترة من   مكان العمل الوظٌفة  ت

 25/31/2133-3/2/2133  جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة مسؤول شعبة الدراسات والتخطٌط 3

 36/6/2137 -36/3/2136 الصرفةجامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم  مسؤول شعبة التسجٌل 2

 31/7/2123-34/7/2137 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة الصباحً ممرر لسم علوم الحٌاة 1

 6/6/2122 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة المسائًممرر لسم علوم الحٌاة  2

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

/ الكلٌة /  الجهة ) الجامعة ت
 المعهد(

 مالحظات الى  –الفترة من 

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة  3
 للعلوم الصرفة 

2131-2121  

    

    

 

 



 

 المواضٌع التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها  -

 السنة الدراسٌة المادة المسم  الكلٌة  الجامعة ت

      

      

      

 

 واطارٌح الدكتوراهاالشراف على رسائل الماجستٌر  -

عنوان الرسالة  المسم  الكلٌة  الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      

 

 التً شارن فٌها  والندوات العلمٌةالمؤتمرات  -

 السنة  نوع المشاركة مكان االنعماد العنوان ت

الىاقع البيئي والزراعي في  3

           االوسط الشرق

 2121 مشاركة بحث مصر

متطلبات ومعطٌات التعلٌم  2
 المدمج لطالب المرحلة االولى

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم 
 الصرفة

 2123 محاضر

المخدرات واثار تعاطٌها  1
 الصحٌة والمجتمعٌة فً العراق

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم 
 الصرفة

 2122 محاضر

المؤتمرالعلمً الدولً االول  2
 لبحوث طلبة الدراسات العلٌا

الجامعة المستنصرٌة /كلٌة التربٌة 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة

 2122 حضور

     

 

  والتً الامهاالدورات التً شارن فٌها  -

 السنة  مكان االنعماد عنوان الدورة  ت

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة  اساسٌات سحب الدم 3
 الصرفةللعلوم 

2121 

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة  دورة فصائل الدم 2
 للعلوم الصرفة

2123 

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة  حفظ العٌنات الحٌوانٌة 1
 للعلوم الصرفة

2121 

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة  تحنٌط الحٌوانات 2
 للعلوم الصرفة

2121 

 

  وتطوٌر التعلٌمالمشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة المجتمع  -

 السنة  محل النشر عنوان البحث  ت

    



    

 بها:المجالت العالمٌة التً لام بالنشر  -

العدد الذي  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة ت
 نشر فٌه

 السنة 

 Study of anemia types in the العراق مجلة ديبلى الطبية 1

blood parameters among 

children of Baqubah city 

2 2102 

2 Indian Journal 

of Public 

Health 

Research and 

Development 

 EFFECT OF DIFFERENT الهند

ADDITIONS OF CHROMIUM 

ELEMENT TO INTERESTS 

LAMBS AWASSI IN THE 

BIOCHEMICAL TRAITS OF 

BLOOD 

2 2102 

3 Plant 

Archives 

 EFFECT OF DOSAGE OF 

DIFFERENT LEVELS OF 

NIACIN IN SOME TRAITAS 

BLOOD OFAWASSI EWES 

2 2102 

4 Systematic 

Reviews in 

Pharmacy 

 Study the impact of some factors 

associated with hookah smoking 

on blood standards 

 

2 2121 

 

 والدولٌةالمحلٌة  والجمعٌات العلمٌةعضوٌة الهٌئات  -

ما زال عضواً /  تارٌخ االنتساب   دولٌة -محلٌة  اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

 

 كتب شكر( –شهادات تمدٌرٌة  – )جوائزابداعات او نشاطات حصل فٌها على  -

نوع النشاط او  ت
 االبداع

 ما حصل علٌه 
شهادات  –)جوائز 

كتب  –تمدٌرٌة 
 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة 
 االبداع

 السنة 

      

      

      

 

  والترجمةالتألٌف  -

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

      



      

 

 اللغات التً ٌجٌدها -

3-  

2-  

 

 لمساهمات فً خدمة المجتمعا -

3-  

2-  


