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 .أوالً : المؤھالت العلمیة  

  التاریخ  الكــلیــــة   الجامعة   الدرجة العلمیة 

  بكالوریوس
  

  2001  العلوم  األنبار

  2004  العلوم  األنبار  الماجستیر

  هالدكتورا
  

  2010  التقانة األحیائیة  النھرین

  2016  العلوم  سویسرا \نیوشاتیل   ما بعد الدكتوراه

  

  . ثانیاً : التدرج الوظیفي 

 

 ثالثاً : التدریس الجامعي . 

  الى -من الفترة    الجامعة  (المعھد / الكلیة)  الجھة  ت

  2003-2002  األنبار  مكلیة العلو  1

ً -2005  األنبار  كلیة التربیة للبنات  2   حالیا

  2009-2009  أمریكا \كاربوندیل  قسم النبات والتربة والزراعة  3

  

  الى -الفترة من   الجھة  الوظیفة  ت

  2009-2004  األنبارجامعة   مدرس مساعد  1

  SIUC/ USA  2009  باحث زائر  2

ً  - 2010  جامعة األنبار  مدرس   3   حالیا

  2012-2011  جامعة األنبار  رئیس قسم  4



 رابعاً : المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا.

  ةـــــالسن  ادةـــــالم  مـــالقس  ت

  2003-2002  علم الفطریات (العملي)  علوم الحیاة  1

  2003-2002  علم البیئة والتلوث (العملي) وم الحیاةعل  2

  2009-2006  علم الطحالب علوم الحیاة  3

  2017، 2015-2007  التقانة االحیائیة وعلم األدویة علوم الحیاة  4

  2011-2009  علم االحیاء العام الكیمیاء  5

  2017، 2015-2010  البایولوجي الجزیئي والھندسة الوراثیة علوم الحیاة  6

  2017، 2013-2011  الكیمیاء الحیاتیة علوم الحیاة  7

  2015  اللغة االنكلیزیة علوم الحیاة  8

  2016  األیض الخلوي علوم الحیاة  9

  2009  البایولوجي الجزیئي  النبات والتربة والزراعة  10

  2017  ماجستیر \التقانة االحیائیة  علوم الحیاة  11

  

  التي شارك فیھا.العلمیة والندوات المؤتمرات خامساً:  

  نوع المشاركة   ھامكان أنعقاد  ة ــالسن  عنوان ال  ت
( بحث / بوستر 

  حضور)
المؤتمر السابع لجامعة   1

 \كاربوندیل  \جنوب الینوي
  

2009  
 \جامعة جنوب الینوي

الوالیات  \كاربوندیل 
  

  بوستر

سمنر و وورشة عمل  25  2
في جوانب بایولوجیة 

  

2009  
 \جامعة جنوب الینوي

الوالیات  \كاربوندیل 
  

  حضور

المؤتمر العلمي الثاني   3
  للعلوم الصرفة

2011  
كلیة  \نبارجامعة األ

  العلوم
  مقرر جلسة



  انتاج الفطر الغذائي  4
2012  

كلیة  \جامعة األنبار
  الزراعة

  مشاركة

المؤتمر العلمي الرابع   5
  للبحوث الزراعیة

2013  
كلیة  \جامعة األنبار 
  الزراعة

  حضور

الندوة العلمیة المصغرة   6
األولى للبحوث الوراثیة 

2015  
میة العلمیة األكادی

السویسریة 
  حضور

سمنرات في قسم الخلیة  8  7
  والبایولوجي الجزیئي

2016  
جامعة 

  سویسرا\نیوشاتیل
  مناقشة بحوث

الخالیا الجذعیة.. الواقع   8
  والطموح

  حضور  جامعة النھرین  2017

  

  ً  البحوث المنشورة :  سادسا

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Iso-lines and inbred-lines 
confirmed loci that underlie 
resistance from cultivar ‘Hartwig’ 
to three soybean cyst nematode 

Theoretical and 
Applied Genetics 
Journal  

2010 

2 Using A Minimum Tile Path For 
Plant Transformations 
Encompassing the Entire Soybean 
Genome 

Journal of Plant 
Genome Sciences 

2012 

3 Comparison Study of Ginger 
(Zingiber officinale) and selected 
antibiotics against infectious 
bacteria 

Al-Anbar Vertinary 
Journal  

2013 

  

  

 

  



  ً  و شھادات التقدیر. الجوائز كتب الشكر ، : سابعا

 السنة الجھة المانحة  ب الشكر او الجائزة أو الشھادةكتا ت

1  
  شھادة تقدیر

 \كاربوندیل -جامعة جنوب الینوي
  الوالیات المتحدة األمریكیة

2009  

2  
  شھادة تقدیر

  2017  سویسرا \جامعة نیوشاتیل

  2012  رئیس جامعة األنبار  كتاب شكر  3

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر ابأسم الكت ت

 2017 النواتج األیضیة الثانویة النباتیة 1

2   

  

  ات .ــثاني عشر :اللغ 

  (قراءة وكتابة ومحادثة) اإلنكلیزیة -1

  )A1الفرنسیة (المستوى -2

  األلمانیة (قراءة وكتابة)  -3

  االسبانیة (فراءة وكتابة) -4

  اإلیطالیة (مبتدئ) -5

   

 


