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 الـعـلـوـيـت الوؤهالثثـبًـيـبً: 
 

 التخصص البمد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة
 طفيميات العراق الجامعة القادسية 2014 الدكـتــــوراه
 طفيميات العراق جامعة القادسية 1771 الماجســــتيـر
 عموم الحياة العراق بابلجامعة  1777 البكالوريـوس

 

 الخبراث العوليتثـبلـثـبً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
جامعة القادسية –كمية العموم  مدرس مساعد بقسم عموم الحياة م 2007حتى   2001من    

جامعة القادسية –كمية العموم  مدرسا بقسم عموم الحياة   2007من  
 

 البحىث واألًشطت الـعـلـوـيـترابـعـبً : 
 

1 
انتشار الديدان الخيطية في طيور الماء والوروار العراقي مع تشخيص الدودة الخيطية 

Torquatoides balanocephala   . 
 الديوانية محافظة في المنتشرة األمراض لبعض المختبري التشخيص 2
 الديوانية مدينة في الدودية الزائدة اللتهابات وطفيمية نسيجية دراسة 3

4 
 في  Streptopelia decaocto المطوقة الفاختة لطير الهضمية القناة في المتطفمة الديدان دراسة
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5 
 .Radix spمن المضيف الوسطي  Fasciola gigantica التشخيص الجزيئي لممتورقة العمالقة 

 العراق من وسط وجنوب
6 Freshwater snails diversity in the middle and south regions of Iraq 
7 A new species of Radix (Gastropoda: Pulmonata) from Mesopotamia, Iraq 

8 

INTESTINAL HELMINTH PARASITES OF THE EURASIAN MARSH FROG 
PELOPHYLAX RIDIBUNDUS (PALLAS, 1771) (AMPHIBIA: RANIDAE) IN 

AL-DIWANIYA CITY, MIDDLE OF IRAQ 
 

 الوهبم االداريتخـبهـسـبً: 
 

 التاريخ المهمة االدارية ت
 2111 اهيي هجلس / كليت العلىم 1

 2119 - 2116 هقرر قسن علىم الحيبة 2

 2114 يت هعبوى العويذ للشؤوى االدار 3

 العلويت التى شبرك فيهب والٌذواث الوؤتوراثسبدًسب: 

 التاريخ اسم المؤتمر ت
 2117 المؤتمر العممي االول لكمية العموم 1
 2118 ندوة ابحاث البيئة والوقاية من التموث  2

 تذرةالتى شبرك فيهب كو القبدسيتدوراث تٌويت قذراث أعضبء هيئت التذريس التببعت لجبهعت سببعب :

 التاريخ اسم البرنامج التدريبى ت
 2119 دورة التاهيل التربوي  1

 2115 دورة تفنيات التعميم 2
 2119 دورة تقنيات الحاسوب 3
 2114 دورة القيادة 4
 


