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 المهارات`
 
 

  بصورة كاملةمهاراتي في الحاسب االلي 
 تصميم حقول زراعية

 pcrوالعمل على جهاز من عينات الدم  DNAالعمل على استخالص 
 باستخدام العينات

 التدريس باستخدام وسائل علمية الكترونية
 

 :الشهادات التي حصلت عليها 

 حيواني / وراثة جزيئية اإلنتاج ال/ قسم  كلية الزراعةجامعة االنبار /  الماجستير  1

 اإلنتاج الحيواني / قسم  الزراعةكلية جامعة االنبار /  س البكالوريو 2

 ثانوية الرمادي المطورة للبنين  االعدادية  3

 الرميلة للبنين ثانوية  المتوسطة  4

 
 االنجازات العلمية ألخر شهادة:

مركز  –بار / رئاسة الجامعة تم حصولي على شهادة في دورة التأهيل التربوي في جامعة االن 1

 التعليم المستمر

 Indian Journal of Public Health Research    مجلة  نشر البحث المستل من الرسالة في 2

& Development   الموسومةو  

 The Relationship of the Genotype Effect to FGFBP1 Gene in Some 

Productive Traits in Broiler Type Ross 308 

 التالية  والندوات  تم حصولي على شهادة في ورش العمل 3

 االبتزاز االلكتروني أسبابه طرقه وسبل معالجته من مركز التعليم المستمر جامعة االنبار.  -

من كلية  2020/  2019شرح استمارة تقييم تدريسيي الجامعات العراقية المحدثة للعام الدراسي  -

 الهندسة جامعة االنبار. 

 م أداء الطلبة في الصف االلكتروني من جامعة االنبار / كلية الهندسة معايير تقيي  -

 

 



 

 كيف تضمن الجودة في تقويم الطلبة من كلية الطب جامعة االنبار.  -

 جائحة كورونا بين الواقع والتوقعات المستقبلية في محافظة االنبار من كلية الطب جامعة االنبار.  -

Diabetes , their worth and health -     -   .من كلية الزراعة جامعة االنبار 

 المفاهيم األساسية لتصميم التجارب من كلية الزراعة جامعة االنبار  -

 ضوابط اختيار عنوان البحث العلمي وكيفية تجنب االستالل المحظور.  -

 قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام من مركز التعليم المستمر جامعة تكريت. -

How to select A plant to conduct A scientific study, Important of Ethnobotany -      

 من مركز التعليم المستمر جامعة تكريت. 

نموذج تطوير مهارات الخريج في سوق العمل من مركز التعليم المستمر جامعة تكنولوجيا   -

 المعلومات واالتصاالت.

مركز التعليم المستمر جامعة ( من 19-يد الذكاء االصطناعي ودوره في مواجهة كورونا فايروس)كوف -

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

 وتداعيات انخفاض أسعار األسهم من كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة االنبار.  19 –وباء كوفيد , -

 

 كتابه بحوث لغرض نشرها في مجالت عالمية   

 
 


