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 : المجاالت والمواقع التي عملت فيها-1

  1118-1119منذ عام  

 امعة النهرين )بصفة محاضر(وكاالتي:مدرس مساعد في كلية العلوم /قسم التقانات االحيائية / ج-

 .العملي لطلبة الدراسات االولية في مادة المناعة والمناعة الكيميائية*

 مناعة العملي ومادة احياء اغذية عملي .لطلبة الدراسات العليا في مادة ال*



  2119-1119منذ عام : 

 تي :مدرس مساعد في قسم علوم االغذية /كلية الزراعة/ جامعة بغداد وكاال 

لطلبة الدراسات االولية في مادة االحياء المجهرية ومادة التقانات االحيائية ومادة احياء االلبان *

 العملي .

 لطلبة الدراسات العليا في مادة المناعة العملي ومادة احياء اغذية العملي .*

  2114--2117منذ عام 

 : مدرس في علوم االغذية /كلية الزراعة/ جامعة بغداد وكاالتي-

ومادة التقانات االحيائية )االلبان واالغذية( لطلبة الدراسات االولية في مادة االحياء المجهرية *

 بجزئيه االول والثاني

  2114منذ عام----------- 

 النظري والعملي لطلبة الدراسات االولية في مادة االحياء المجهريةاستاذ مساعد 

 والندوات العلميةالمؤتمرات -11

 23/1/1119-7ائق التدريس /كلية التمريض للفترة دورة في طر 

  المشاركة في دورة تاهيل طلبة الدراسات العليا الستخدام الحاسبات في مركز الحاسبة االلكترونية

 22/9/2115-5/جامعة بغداد للفترة 

  21/11/2117-18دورة الترقيات العلمية في جامعة بغداد للفترة 

  بعنوان دور التقانة االحيائية في تحقيق االمن الغذائي في جامعة المشاركة في الندوة العلمية وهي

 9/4/2111النهرين /كلية العلوم /قسم التقانات االحيائية في 

  المشاركة في دورة تطبيقات تقنيةPCR  23/4/2111-11في التقانات االحيائية الطبية للفترة 

 14ة في وزارة الزراعة للمدة من المشاركة في اعمال المؤتمر العلمي الثامن للبحوث الزراعي-

21/3/2112  

  19/11/2114-15للفترة المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني في مركز بحوث الهندسة الوراثية 

 علمي الدولي االول للتقنيات االحيائية التطبيقية الذي اقامه مركز بحوث التقنيات لمؤتمر الا

 2114/ 11/ 31-31االحيائية /جامعة النهرين للفترة 

  معرض المنتجات العلمية لكلية الزراعة والذي اقيم على هامش احتفاالت جامعة بغداد بعيد

 25/4/2115تاسيسها الثامن والخمسون في 



  1المؤتمر العلمي التاسع لوزارة الزراعة تحت شعار البحث العلمي طريقنا لالمن الغذائي للفترة-

3 /12/2114 

 ا11/3/2115ة الزراعة /جامعة بغداد في حضور ورشة اللحوم المقامة في كلي 

  2115/ 14/11-12حضور ورشة العمل العلمية )مفاهيم المحميات الطبيعية في العراق (ليومي 

 المقامة في كلية العلوم للبنات /قسم علوم الحياة /جامعة بغداد

 نوان حضور ورشة العمل المقامة في قسم مكافحة التصحر/كلية الزراعة /جامعة بغداد وهي بع

 3/11/2115في دور االرصاد الجوية الزراعية في مراقبة التصحروانتاجية االراضي 

  ورشة العمل لوحدة التعليم المستمر وهي بعنوان االقتباس واالستالل االلكتروني في

15/11/2115 

  2115-11-21تدوير النفايات ودورها في حماية المستهلك في بعنوان حضور الندوة  العلمية 

 البحوث النفسية في مركز

  حضور ندوة لجودة وسالمة المنتجات الغذائية تحت عنوان صناعتنا هويتنا بالتعاون بين قسم

 علوم االغذية والمديرية العامة للتنمية الصناعية 

  2115-12-14الطبية في  النباتيةحضور الندوة العلمية كنوز الثروة  

 2119 -1-21ن في حضور المؤتمر التأسيسي االول للمخترعين العراقيي 

  2115-1-3بتاريخ  3157رئيس جامعة بغداد ذي العدد  

  رئيس جامعة بغداد ذي العدد 

  2119 -9-8بتاريخ  3115رئيس جامعة بغداد ذي العدد 

  2115-1-15بتاريخ  9257من عميد كلية الزراعة جامعة بغداد ذي العدد 

 2115-11-11بتاريخ  7578من عميد كلية الزراعة جامعة بغداد ذي العدد 

  2119-7-17بتاريخ  22/3915من عميد كلية العلوم للبنات ذي العدد  

  حضور الندوة العلمية تأثير المواد الحافظة في الصناعات الغذائية على صحة المستهلك في

  2119-4-12مركز بحوث التقنيات االحيائية /جامعة النهرين بتاريخ 

  حضور ورشة اطالق مسابقةArab Starpack 2017  في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة

  2119-11-7النوعية بالتعاون مع منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية بتاريخ 

 الندوة الموسومة )حماية حقوق الملكية الفكرية ( في الجهاز المركزي للتقييس  المشاركة في

  2119-11-21والسيطرة النوعية بتاريخ 

  2115لعام  34جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الدورة المشاركة في  



  عضو لجنة مناقشة لطالبة الماجستير رنا جاسم في قسم علوم الحياة /الجامعة المستنصرية بتاريخ

19-3-2119 

  تقويم علمي لرسالة ماجستير الموسومة )التشخيص الكيميائي للسكر المتعدد المنتج من بكتريا

 وبعض تطبيقاته ( حامض الالكتيك 

  عضو لجنة مناقشة لطالبة الماجستير فاطمة يوسف موسى في قسم علوم الحياة /كلية العلوم

   2119-7-17للبنات /جامعة بغداد بتاريخ 
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