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جامػة المثوى ، مجخطص في مجال / دكـجوراى في الوباثات الطبٌة ، ثدرًسي في  كلٌة الزراغة
 . الػكالٌر والغشاب والوباثات الطبٌة وكٌمٌاء الوبات والمسجخلطات الوباثٌة 

 هباثات طبٌة :  الدلٌق البسجوة            الخجطاص / غلوم زراغة :  الخجطاص الػام 
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 السيرة المهنية 

 المؤهالت التعليمية

 1987بكالورًوس في البسجوة والوخٌل  من جامػة البطرة  
 2013ماجسجٌر في الوباثات الطبٌة من جامػة المثوى  

 2017دكـجوراى في الوباثات الطبٌة من جامػة بغداد  
 

ن 2019/ 9/31كلٌة الزراغة  من  –مكرر لسم مكافحة الجطحر  -1
آ
 .ولحد ال

 - 2017/12/  20المركزًة في كلٌة الزراغة من  المجحاهٌةغضو اللجوة  -2
.2019/12/20 

 .في الكسم  والمجحاهٌةغضو في اللجان الػلمٌة والجربوًة  -3
هباثات غكالٌر ، بٌئة هبات ، ثطوٌف هبات ، زراغة : لمواد الدراسٌة الجي ثم ثدرًسها -4

 .هباثات غكالٌر مجكدم . ارضي ضحراوًة ، موظمات همو  ، ثغذًة هبات 
 .  Pharmacognosyجامػة المثوى لمادة / محاضر في كلٌة الطٌدلة  -5
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 البحوث والنشاطات العلمية                                                     
   3: غدد البحوث الموشورة في المجالت الػالمٌة  
 5: غدد البحوث الموشورة في المجالت المحلٌة 

 4:  ثكٌٌم البحوث الػلمٌة  
 1: الشراف غلى رسالة الماجسجٌر 

 1: غضو لجوة موالشة رسالة ماجسجٌر 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 

غبر الدائرة الجلفزًوهٌة المغلكة  IREXالمؤثمر الدولي الول لجامػة المثوى مع موظمة  -1
 .2018/11/ 27-14للفجرة من 

المكامة في كلٌة ( Antioxidant- Rich Foods for Health Benefits)الودوة الػلمٌة  -2
 .2015/ 5/5الجامػة المسجوطرًة في /الطٌدلة 

ثٌرها في محافظة المثوى)الودوة الػلمٌة  -3
أ
المكامة في كلٌة الجربٌة للػلوم ( الوباثات الضارة وثا

 .2018/ 12/12جامػة المثوى في /الطرفة 
 .2017/ 5/ 10جامػة المثوى في /المكامة في كلٌة الزراغة ( الجطبٌكات الحٌوًة)الودوة  -4
المكامة في كلٌة ( Publishing articles in the Scholarly journals)الودوة الػلمٌة  -5

 .جامػة المثوى / الطب 
جامػة المثوى /المكامة  في كلٌة الزراغة ( المن الغذائي في محافظة المثوى)الودوة الػلمٌة  -6

 .2018/ 12/ 26في 
 .اضافة الى المشاركات الػدًدة في الورش الػلمٌة  والحلكات الدراسٌة  -7

 النقابات والجمعيات العلمية

 عضو نقابة االكاديميين العراقية  -1

 عضو نقابة المهندسين الزراعية -2

 عضو مؤسسة الطب البديل العراقية -3


