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  1/11/2009 تاريخ الحصول عليه :         جامعة ديالى   البكالوريوس:الجهة المانحة لشهادة 

  9/12/2016 تاريخ الحصول عليه            جامعة ديالى    الماجستير:الجهة المانحة لشهادة 

  18/2/2021تاريخ الحصول عليه              جامعة ديالى    الدكتوراه:الجهة المانحة لشهادة 

لم  الحلزونية للعاالدودة مجتمعات سكانية لذبابة   بين ثالث والكمية الجزيئية  ثيةدراسة العالقة الورا الماجستير:عنوان رسالة 

 العراق في   Chrysomya bezziana ( villenive , 1914 ) ( Diptera : Calliphoridae )  القديم

 Dacusنوعين من جنس  على بعض الجوانب الحياتية ل  ض المواد النانويةدراسة وراثية وتقييم بع  الدكتوراه:عنوان اطروحة  

Fabricius , 1805 ( Diptera : Tephitidae    ) 

 

 شغلها: الوظائف التي  -

 الى  -الفترة من   مكان العمل الوظيفة  ت

 2/12/2019 – 25/10/1997 ية العامة لتربية ديالى  المدير معلم جامعي  1

 15/10/2014 – 25/10/2010 ية العامة لتربية ديالى المدير مدير مدرسة   2

    

 

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها  -

الجهة ) الجامعة / الكلية /   ت
 المعهد(

 مالحظات  الى  –الفترة من 

جامعة الكرخ للعلوم : كلية  1
 العلوم 

6/12/2019 – 2/11/2021  

    

    



 المواضيع التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها   -

 السنة الدراسية  المادة  القسم  الكلية  الجامعة ت

 2023 - 2022 الحشرات الجنائي  الجنائية  األدلة العلوم  الكرخ العلوم  1

      

      

 

 واطاريح الدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير  -

عنوان الرسالة  القسم  الكلية  الجامعة ت
 او االطروحة 

 السنة الدراسية 

      

      

      

 

 التي شارك فيها   والندوات العلميةالمؤتمرات  -

 السنة   نوع المشاركة   مكان االنعقاد  العنوان ت

المؤتمر الدولي للعلوم   1
 رفة والتطبيقية ال

ية للعلوم كلية الترب
 الصرفة / جامعة ديالى  

 2021 حضور  

     

     

 

  والتي اقامهاالدورات التي شارك فيها  -

 السنة   مكان االنعقاد  عنوان الدورة   ت

تقنيات اعداد الطراز  1
 زمحوال سوميموركال

 2022 للعلوم الصرفة  كلية التربية 

ة التعايش بين الطفليات ق عال 2
 والحشرات

 2022 للعلوم الصرفة كلية التربية 

 2023 للعلوم الصرفة كلية التربية  جدري المحاق   3

ية في علم الحشرات الجنائي واهم 4
 الكشف عن الجرائم

 2023 للعلوم الصرفة كلية التربية 

الوراثة الجزيئية للحشرات   5
 وصحة االنسان

 2022 للعلوم الصرفة كلية التربية 

 

   وتطوير التعليمالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة المجتمع  -

 السنة   محل النشر عنوان البحث  ت

1 Effect of CuO 
nanoparticles on adults 

Musca domestica ( 
Linnaeus ,1758 ) ( 

Diptera muscidae ) 

India 2022 

 



 بها: لمجالت العالمية التي قام بالنشر ا -

العدد الذي نشر   عنوان البحث  الدولة اسم المجلة  ت
 فيه

 السنة  

1 Bichemical 
and cellular 

Archives 

India  Effect of CuO 
nanoparticles 

on adults 
Musca 

domestica ( 
Linnaeus 
,1758 ) ( 
Diptera 

muscidae ) 

22 2022 

 

 والدوليةالمحلية  والجمعيات العلميةعضوية الهيئات  -

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

 مالحظات 

      

      

      

 

 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  

اركة في  المش 1
المعرض   إقامة

سنوي لقسم  ال
 علوم الحياة  

كلية  جامعة ديالى /  كتاب شكر 
للعلوم التربية 

 الصرفة 

 2022 معرف   إقامة

المشاركة في   2
المؤتمر الدولي 

للعلوم   األول
 الصرفة والتطبيقية 

كلية  جامعة ديالى /  شهادة تقديرية 
للعلوم التربية 

 الصرفة 

 2021 مؤتمر الحضور 

 

  والترجمةالتأليف  -

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

      

      

      

 

 



 اللغات التي يجيدها  -

 العربية  اللغة -1

  اإلنكليزيةاللغة  -2

 

 لمساهمات في خدمة المجتمع ا -

 لمختبر الحيوان  وأدوات أجهزةشراء  -1

 جلب مواد مختبرية لتربية الحشرات  -2

 جموعة من الكتب العلمية  بمللكلية تزويد المكتبة المركزية  -3

 رات على المجتمع رار المخدحملة توعية عن اض -4

 رية الضرو األدواتتجهيز مختبر الحشرات بعض  -5

 المشاركة في حملة التطوعية لترميم قسم علوم الحياة . -6


