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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ..............فرقد حواس موسى.... :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  علوم الحياةقسم  –كلية التربيه للعلوم الصرفة ......ـ  االنبارجامعة : العمل 

 مدرس :الدرجة العلمية     .. هريةجمالحياء الا: تخصصال ......................  

 العنوان البريدي: ....................................   
 07906688310................: نقال. 

 يالبريد االكترون  :..................Sea_rose10@yahoo.com..................... 

 :معلومات شخصية  .2
 .....................عراقية.سيةـالجن ..........الرمادي..: والدة ــمكان ال   
 ............عراقي........:جواز سفر     ......................2/22/2791....:  خ الوالدة ــتاري   
                                    ......................: عدد األطفال     .................عزباء..................:الحالة االجتماعية   

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 0222 العراق جامعة االنبار البكالوريوس

 العراق جامعة االنبار الماجستير 
0222 

 0202 مصر جامعة المنصورة الدكتوراه

 
                                           :ان رسالة الماجستيرعنو 

ينة الرمادي والعوامل المؤثرة في دميليز من بعض ترب ملال جة عزل وتشخيص البكتريا المنت.
 ............................................................................     .....................انتاجه

 

 هعنوان أطروحة الدكتورا ......  

    

mailto:..................Sea_rose10@yahoo.com.....................
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 .مقاومة نبات اللوبيا لبعض الفطريات تحسين  كفائة بعض منظمات النمو في
 ................................................................................الممرضة

          ................................................................................................................... 

 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 تدريسية 2002 2002 لية التربيةك/جامعة االنبار مساعد باحث

كلية التربية /جامعة االنبار مدرس مساعد

 للعلوم الصرفة

 تدريسية 2002 2002

كلية التربية /جامعة االنبار مدرس

 للعلوم الصرفة

 تدريسية  2002

     

     

     

     

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 :(البكالوريوس)لدراسات االوليةا في تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 االحياء المجهرية االول االحياء المجهرية

 االحياء المجهرية االول البكتريا التطبيقية

 االحياء المجهرية الثاني الفطريات
 علم المناعة الثاني المناعة

   
   

 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة
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   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
  اليوجد لدي اشراف 

     

 
 
 :تقييم البحوث. 4

    
 
 
 : االهتمامات البحثية . 5
 
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
اريخ ت مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

    

    

    

    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

  Asergillus nigerعزل وتشخيص فطر  .2
من بعض ترب مدينة الرمادي واستعمال 

 المخلفات النباتية في انتاجه

 مجلة دراسات الصحراء
 2112 مفرد

2. Improving the performance, 

productivity and resistance to 

Fusarium oxysporum of Vigna 

radiata plant using Cytokinins and 

β-sitosterol  growth regulators 

Research Journal of 

Microbiology 

 2112 مشترك

3.     
1.     
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5.     
6.     
9.     

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 خ النشرتاري جهة النشر عنوان الكتاب

   
   

 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

  3102عضو لجنة امتحانية لغاية   

   

   

   

   

   

   
   

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   

   
   

 : شارك فيها التي الدورات: دي عشرحا
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 0222 مركز طرائق التدريس الدورة التربوية التاهيلية

 02222 مركز الحاسوب دورة الحاسوب
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  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..00

 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 33  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..22
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                 2017     /4/   9      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد ة المانحةالجه قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  كتابات عامة

  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  .Word. Power point تطبيقات الحاسوب

 / ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعة اتـــــــــــوايــاله


