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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ..................رغد وليد خليل :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

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

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

 مدرس مساعد....... :الدرجة العلمية  .. طفيليات -احياء مجهرية : التخصص ......................  

 العنوان البريدي: ....................................   
 66667377770.....: نقال............ 

 يالبريد االكترون  :.........frasalrawy98@gmail.com............................ 

 :معلومات شخصية  .2
 .....................عراقية.سيةـالجن      .........................الرمادي.....: والدة ــمكان ال   
 ............عراقي........:جواز سفر     .........................06/5/0766.:  خ الوالدة ــتاري   
                                    ..........3............: عدد األطفال     ................. ةمتزوج..................:الحالة االجتماعية   

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

 9111 العراق االنبار البكالوريوس

 العراق االنبار الماجستير 
5002 

    

 
                                           :ان رسالة الماجستيرعنو 

Detection of some causative agent of vaginal infection among women in Ramadi city 
 

 هطروحة الدكتوراعنوان أ ...... 
................................................................................. 

          ................................................................................................................... 
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كلية التربية  –جامعة االنبار  تدريسية

 للعلوم الصرفة

   

     

     

     

     

     

     

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
  الكورس األول والثاني الالفقريات 

  الكورس األول والثاني حشرات

  الكورس األول انسجة
   

   
   

 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   

   
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 3
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 :تقييم البحوث. 4

    
 
 
 : االهتمامات البحثية . 5
 
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الصرفة 

 علوم والتربيةبمشاركة كليات ال

كلية -جامعة االنبار-العراق

 العلوم

55/90/

5095 
 مشاركة في بحث

    

    

    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

انتشار اإلصابة بداء الحويصالت الصنوبرية  .0
 Sarcocysticالمتسبب عن الطفيلي 

cameli لدى الجمال في محافظة االنبار 

لمجلة العراقية لدراسات ا
 2111 منشور الصحراء

التحر عن الطفيليات المعوية في اسماك سدة  .2
 الرطبة

المجلة العراقية لدراسات 
 2111 منشور الصحراء

3. Distrubution of chlamydia 

trachomatis in falluja city 
 2111 منشور مجلة علوم المستنصرية

 دراسة مصلية لتشخيص داء المقوسات عند .7
 النساء المجهضات في مدينة حديثة

 2113 منشور مجلة االنبار للعلوم البيطرية

5.     
7.     
6.     

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
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 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
   

   

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

   

   

   

   

   

   

   
   

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

   
   
   

   
   

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 5/95/5090 جامعة االنبار  –كلية العلوم  مشروع تدريب المدربين
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  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  لمهارات العامةلمهارات العامةاا  ..33
 

  

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

  

                                 2112     /4/   8      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  كتابات عامة

  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 / تطبيقات الحاسوب

 / ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


