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1986/4/14
متزوج
واسط /الموفقية

بكالوريوس طب وجراحة بيطرية 2009
ماستر طفيليات كلية الطب البيطري جامعة بغداد 2014
دكتوراه طفيليات كلية الطب البيطري جامعة بغداد 2019

عراقي
العربية

العراق  /واسط /الموفقية

-1

حاصل على شهادة في دورة التحليالت المرضية من جامعة بغداد /كلية العلوم /قسم المناطق الحارة  2009 - 12- 6ولغاية .2010- 1- 11

-2

حاصل على شهادة  IC3جامعة واسط مركز الحاسبة والمعلومات بتاريخ .2011- 7- 26

-3

حاصل على شهادة في تقنية PCRواستخدامتها من جامعة بغداد كلية الطب البيطري مركز التعليم المستمر للفترة من .2017/1/19- 15

-4

مشاركة بالموتمر الطالبي االول لطلبة الدراسات العليا جامعة بغداد كلية الطب البيطري .2018- 3- 19

-5

شهادة مشاركة من كلية الكوت الجامعة في ورشة عمل (تعليمات الترقيات العلمية  167لسنة  2017والمجالت المعتمدة وغير المعتمدة ) . 2018- 2- 22

-6

شهادة مشاركة في الملتقى السنوي االول للمبتعثين والكفاءات العائدة من الخارج – جامعة واسط .2018- 11- 20

-7

شهادة مشاركة في الندوة العلمية (الدراسات الجزيئية الحديثة في مجال السرطان) كلية العلوم جامعة واسط .2018- 12- 30

-8

مدرب دولي في االختصاص

شهادة اجتياز في ورشة العمل (المختبر التعليمي الجيد  )GLPكلية الكوت الجامعة .2018/11/19- 18

-9

شهادة اجتياز في ورشة العمل (تصنيف جودة المختبرات التعليمي التخصصي ) .2018/12/12- 10

- 10

شهادة مشاركة في الندوة ( .2018- 2- 19 )sweeteners

- 11

شهادة في الندوة العلمية (جودة التعليم ) . 2018- 2- 19

- 12

شهادة اجتياز دورة االحصاء الحياتي  25تموز  1-اب .2018

- 13

شهادة اجتياز دورة تحضير المحاليل الكيميائية  25اب – 1ايلول .2018

- 14

شهادة اجتياز في دورة االيزو  17025- 15189ISOللفترة 26- 24شباط .2018

- 15

دورة طرائق التدريس الحديثة من مركزالتعليم المستمر جامعة واسط  2019- 2- 3ولغاية . 2019- 2- 12

- 16

شهادة مشاركة في البرنامج النموذجي االول (قائد تدريب ومدقق جودة )نقابة المهندسين العراقية فرع واسط  2019- 1- 23ولغاية . 2019- 2- 6

- 17

شهادة مشاركة في دورة كفاءة الحاسوب  2019- 1- 23ولغاية  2019- 1- 28مركز االختبارات الدولية كلية الكوت الجامعة .

- 18

شهادة مشاركة في طرائق التدريس الحديثة والتدريب العداد تدريسي نموذجي  2019- 2 - 24ولغاية  2019- 3- 7كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة واسط .
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