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 ةالـعـلـمـي تالمؤهال/ التعليم
 

 سىح انتخرج انجامعح انتخصص انشهادج 

 2007 النهرين تقانة احيائية الدكتوراه
 2002 بغداد تقانة احيائية الماجستير
 1999 القادسية حياة عموم البكالوريوس

 

 معلومات وظيفية 
 2003 تاريخ أول تعييه في دوائر انذونح 
 2003 تاريخ انمثاشرج في انتعهيم انعاني 

يخ انمثاشرج في جامعح انقادسيح تار  2003 
 

:المناصب   

 خالل انفترج انمىصة  خ

 انى مه

 2014 2014 مدير مركز الخيول العربية 1
التقانات االحيائية الطبيةرئيس قسم  2  2014 2017 
 - 2017 معاون العميد العممي  3

 

 االلقاب العلمية 

 تاريخ انحصىل عهيه  انهقة انعهمي

 2016 استاذ مساعد
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 المحاضرات الدراسية 

 انمحاضراخ  خ

-تقانة احيائية طبية-تمنيط دنا-جي جزيئيوبايول-هندسة وراثية 10
-دنا عدلي-معموماتية حياتية–كيمياء حياتية   

 

 التشكرات 

 كتاب انشكر  خ

 كتب شكر 30
 التاليف والترجمة 

 وىع انمؤنف خ

 كتاب 1
 

 المؤتمرات العلمية  والندوات والمشاركات االكاديمية 

 اسم انمؤتمر او انىذوج خ

 موتمرات مختمفة 3
 

 روابط المواقع البحثية 

 انراتط  انمىقع 

Google 
scholar 

https://scholar.google.com/citations?user=lF1ohpkAAAAJ&hl=en 

Research 
gate 

https://www.researchgate.net/ 

وهكذا لبقية 
المواقع 

 المشترك بها

 

 

 الدورات 

 خ
 مكان انذورج  انذورج 

  دورات تخصصية عديدة جدا  30
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