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 الخبرات العلمية واإلدارية
  ادارية في مجلة

  واسط للعلوم والطب 
 واسط كلية العلوم / جامعة  0085-0082

 

 األنشطة التدريسية
  تربية للعلوم الصرفة و كلية ال كلية طب االسنان  علوم و/ كلية ال واسطجامعة تدريس اكثر من مادة علمية في . 

  ثالثهللمرحلة الفسلجة احياء مجهرية عملي  .8
  للمرحلة الرابعة مضادات حياتية عملي  .0
  احياء طبي عملي للمرحلة االولى  .3
  للمرحلة الثالثة انسجة عامة عملي  .5
 ثانية للمرحلة ال الالفقريات  .5
 الالفقريات العملي للمرحلة الثانية  .2

 
 

 العلمية والندوات المؤتمرات
 40/8412 العلوم كلية/ واسط جامعة/  المعدة وقرحةHelicobacter pylori بكتريا .1
 40/8412 الصرفة للعلوم التربية كلية عمادة/ واسط جامعة المقررات نظام عن التعريف .8
3. leishmaniasis treatment and vaccination /8412 العلوم كلية/ واسط جامعة 
0. .the save alife CPR,AED,and first Aid certification courses /National Health care 

provider solutions and categories 2CME Credits 
5. An Examination of Coronavirus COVID-19/ St. George's University 
6. The national index for E_learing Accreditation and the role for the academic staff at lraqi 

University/ العلمي والبحث العالي التعليم وزارة 
 الفلوجة جامعة /the development  of covid -19 مؤتمر .7
 القادسية جامعة/ International virtual scientifiic القادسية جامعة مؤتمر .2
2. Global one health and global threats /والبيئة والصحة السالمة قسم المقدسة العلوية العتبة 

14. primer design &in silico PCR amplification/ الجامعة المعارف كلية 



11. clon  with snap Gene Software how we can use it /ميسان جامعة 
18. Covid -19 in Chelsea MA confornting Social Determinants of Health /HARVARD 

MEDICAL SCHOOL 
 الصرفة للعلووم التربية كلية تكريت جامعة /والمشعة والبايولوجية الكيميائية المواد مخاطر .13
10. Gene Expression Data Analysis /التطبيقية العلوم كلية- الفلوجة جامعة 
15. ARID SCIENTIFIC PLATFORM AND ITS IMPORTANCE FOR THE ARABIC 

RESEARCHERS /اريد منصة 
16. blood borne pathogens course /national health care provider solution 

 
 

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى
 
 
 
 


