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 انىظبئف انزٍ ػغههب 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت
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 انًؤهالد انؼهًُخ 

 

 التاروخ الؽؾقـــة  اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 2006 انززثُخ انمبدطُخ

 2009 انززثُخ انمبدطُخ املاجستري

 الدكتوراه

 

 2016 انززثُخ انمبدطُخ

    أخرى

 

 

 االنمبة انؼهًُخ

 

 

 

 

 

 انجحىس انؼهًُخ 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

 .انؼزاق/ انذَىاَُخ / دراطخ ثؼق انؼىايم انجُئُخ انفُشَبئُخ وانكًُبئُخ  فٍ يُبِ َهز انذغبرح 1
A study of some environmental factors the physical and chemical in AL- 

Daghara river / AL-Diwaniyah / Iraq 

2010 

  انؼزاق–انذَىاَُخ -اإلَزبجُخ األونُخ وانؼىايم انجُئُخ انًؤثزح ػهُهب فٍ يُبِ َهز انذغبرح  2
The Primary productivity and The Environmental Factors Influencing it in AL- 

Daghara River/ Diwaniya/ Iraq 

 

 

2011 

3 Qualitative and Quantitative Study of Diatoms in a Lotic Ecosystem, Iraq 2015 

4 A contribution to the epipelic algae ecology in lotic ecosystem of iraq 

 

2015 

5 APPLICATION OF DIATOMIC INDICES IN LOTIC ECOSYSTEM, IRAQ 

 

2015 

6 Assessment of a lotic ecosystem by using diatomic indices (Epipelic Algae), Iraq 2016 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 14/1/2010   مدرس مساعد 1

 27 / 7 /2016  مدرس 2

  استاذ مساعد 3

  استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

دراسة بيئية ألربعة أبار في ناحية الصالحية شمال غرب مدينة الديوانية وتحديد المحتوى  7
 الطحلبي لها

2015 

8 Qualitative and Quantitative Study of Epiphytic Diatoms on Two 
Macrophytes In A lotic Ecosystem, Iraq 

2017 

9  
Evaluation of Al-Shamiyah River water quality using the Canadian Council 

of Ministries of the Environment (CCME) water quality index and factor 
analysis 

 Evaluation of Al-Shamiyah River water quality using the Canadian Council of 

Ministries of the Environment (CCME) water quality index and factor analysis 

2018 

10 Evaluation of the water quality Before and after the Al-Diwaniyah 
Textile Factory in Iraq 

2019 

11 APPLICATION OF DIATOMIC INDICES 

(EPIPHYTIC DIATOMS) FOR 

ASSESSING WATER QUALITY FOR LOTIC 

ECOSYSTEM 

2019 

 

  و انكزت انًُهجُخ انكزت انًؤنفخ أو انًززجًخ

 طُخ انُؼز أطى انكزبة د

1   

2   

3   

4   
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: ػذد انزطبئم واالمبرَحبنزٍ أػزف ػهُهب

 العدد االذراف  ت

  دبلوم عالي 1

  ماجستري  2

  دكتوراه 3

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  و ورع انؼًم انزٍ ػبرن فُهبانؼهًُخوانُذواد انًؤرًزاد 

  ( حماضر –حضور  )نوع املشاركة  االنعؼادمؽان الســـة  العـوان  ت 

نكهُخ (انذونٍ األول)انًؤرًز انؼهًٍ انظبدص  1 (بودرت حضور/ حبث  )

 حضور كهُخ انطت انجُطزٌ   جبيؼخ انمبدطُخ 2017 انطت انجُطزٌ  فٍ رحبة جبيؼخ انمبدطُخ

انًؤرًز انؼهًٍ انذونٍ  األول نهؼهىو انـزفخ  فٍ كهُخ  2

 انززثُخ جبيؼخ انمبدطُخ
 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018

 حماضر 

اطزخذاو انؼؼبة انطجُخ كبثذَم نًؼبنجخ )َذوح   3

 (انظكزٌ

2017 

 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح 
 حضور

 2017 (انىالغ انجُئٍ فٍ يحبفظخ انذَىاَُخ)َذوح   4

 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح 
 حماضر 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2017 (انزذرَض انحذَثخ فٍ ػهىو انحُبح )َذوح   5
 حضور

طزمبٌ  انثذٌ يخبمز اَزؼبرِ فٍ )َذوح   6

 (يحبفظخ انذَىاَُخ

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2017
 حضور 

7   ) RNA- sequencing   جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2017 ال )َذوح 
 حضور 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018 (انًُبح انًؼذَُخ وربثُزارهب انـحُخ )َذوح   8
 حماضر 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018 (دراطبد فٍ ػهى انهغخ االَكهُشَخ)َذوح     9
 حضور

دور انخالَب انجذػُخ فٍ ػالج ثؼق )َذوح  10

 (االيزاف 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018
 حضور 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2019 (انًخذراد وكُفُخ انىلبَخ يُهب)َذوح  11
 حضور 

انًشاسَخ انظبنجخ نهجظى ثؼذ طٍ االرثؼٍُ  )َذوح 12

 (واطجبة َمؾ انطبلخ 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2019
 حضور

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2019 (َذوح رظبلن انؼؼز وكُفُخ ػالجخ 13
 حضور 

االثزشاس االنكززوٍَ وانىطبئم انًزجؼخ )َذوح  14

 (نًحبرثزخ

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2019
 حضور 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2019 رمُُى َىػُخ انًُبح فٍ اَهبر انذَىاَُخ)َذوح  15
 حماضر 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2019 (انزًُُخ انهغىَخ نطهجخ الظبو انهغخ انؼزثُخ )َذوح  16
 حضور

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2019 (دراطبد فٍ ػهى انهغخ االَكهُشَخ )َذوح  17
 حضور 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2015 (13انزؼهُى االنكززوٍَ رلى  )دورح   18
 حضور 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2016 (انزمُُبد  انجُئُخ   )دورح    19
 حماضر 

20 (Window 8    جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2016 اطبطُبد)دورح 
 حضور

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2017 (وورد  )دورح    21
 حضور 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018 (اإلطؼبفبد  األونُخ  )دورح    22
 حضور 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018 (انزحهُالد  انًزكُخ  )دورح    23
 حضور

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018 (انزمُُبد   انجُئُخ   )دورح    24
 حماضر

انظاليخ  انًخزجزَخ فٍ انزحلُزاد )دورح  25

 (انًجهزَخ 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018
 حضور 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018 (مزق  اطزخذاو انىثبئك ورىظُفهب   )دورح   26
 حضور 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018 (انذفبع  انًذٍَ   )دورح    27
 حضور

طاليخ انهغخ انؼزثُخ انخبيظخ وانؼؼزوٌ  )دورح   28

) 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018
 حضور 

لىاػذ انظاليخ فٍ يخزجزاد االحُبء )دورح  29

 (انًجهزَخ 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2019
 حضور 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2019 (انزحهُالد انكًُُىحُىَخ وانهزيىَبد)دورح  30
 حضور 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018 اإلطؼبفبد األونُخ واالهزًبو ثبنـحخ)دورح  31
 حضور 



 

 

 

 

 

 

 

لىاػذ انظاليخ فٍ يخزجزاد االحُبء  )دورح 32

 (انًجهزَخ 

2019 

 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح 
 حضور

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2017 دورح انزمبَبد انجُئُخ 33
 حضور 

دورح انظاليخ وااليٍ انًخزجزَخ فٍ انفحىؿبد  34

 (انجُىنىجُخ 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2019
 حماضر

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018 (انزًبرٍَ انؼالجُخ وانحًُبح انغذائُخ )دورح  35
 حضور 

رلًٍُ انجحىس واألَؼطخ انؼهًُخ )ورػخ ػًم   36

 (ػهً انًىالغ االنكززوَُخ 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2017
 حضور 

أطبنُت انزؼبيم ورزثُخ انحُىاَبد  )ورػخ ػًم   37

 (انًخزجزَخ 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2017
 حضور

رحلُز انؼزائح انًمطؼُخ انًؤلزخ )ورػخ ػًم   38

 (وانذائًُخ نهُجبربد  وكُفُخ حفع انؼُُبد انُجبرُخ 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2017
 حضور 

كُفُخ رطجُك انزًزَُبد  ثبطزخذاو )ورػخ ػًم  39

 األجهشح انزَبكُخ

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2017
 حضور 

انزؼىهبد  انىراثُخ وكُفُخ انىلبَخ )ورػخ ػًم   40

 (يُهب

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018
 حضور 

اطبنُت  ػـبثبد داػغ )ورػخ ػًم   41

 (االنكززوَُخ  وكُفُخ انزـذٌ نهب 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018
 حضور 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2018 )ورػخ ػًم   (انًُـخ االنكززوَُخ   42
 حضور

دور انحؼزاد فٍ اَزمبل انفطزَبد )ورػخ ػًم 43

 (نجُئخ االَظبٌ

  2019       

 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح 
 حضور 

انظاليخ انًخزجزَخ فٍ انزحلُزاد )ورػخ ػًم  44

 انًجهزَخ

2017  

 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح 
 حضور 

 Studies in Englishورػخ ػًم  45

literature 

 جبيؼخ انمبدطُخ- كهُخ انززثُخ- لظى ػهىو انحُبح  2019
 حضور

 

 

 

 انهجبٌ انذائًُخ و انهجبٌ انًؤلزخ 

 التاروخ  مؤقتة- نوعفا دائؿقة  الؾجـةت 

 دائًُخ انهجُخ األيزحبَُخ 1
2018  

 دائًُخ  نجُخ اإلرػبد انززثىٌ 2
2017 

 دائًُخ نجُخ جزد األجهشح  انًخزجزَخ 3
2017 

 دائًُخ نجُخ انغُبثبد انًزحهخ انزاثؼخ 4
2017 

 دائًُخ نجُخ رـحُح 5
2018 

 يؤلزخ نجُخ اطزالل رطبنخ مبنت انًبجظزُز اركبٌ ػهٍ اػُبوح 6
2017 

 يؤلزخ نجُخ اطزالل أمزوحخ  مبنت انذكزىراِ طؼذَخ يهذٌ كبظى 7
2017 

 يؤلزخ نجُخ اطزالل  رطبنخ  انطبنت  انًبجظزُز مُجبء يىاد 8
2017 

 يؤلزخ نجبٌ انًؤرًز انؼهًٍ انذونٍ  األول نهؼهىو انـزفخ 9
2018 

 يؤلزخ نجُخ يطبثمخ األطؼبر 10
2018 

 دائًُخ  نجُخ ايزحبَُخ 11
2017 

 دائًُخ                   نجُخ ايزحبَُخ 12
2016 



 

 

 

 

 

 

 

 يؤلزخ نجُخ اطزالل امزوحخ  مبنت  انذكزىراح يحًذاطىادٌ اسغُز 13
2019 

 يؤلزخ  نجُخ يُبلؼخ ثحىس انزخزج نطهجخ لظى ػهىو انحُبح 14
2019 

 يؤلزخ  نجُخ انىالغ انشراػٍ وانخذيٍ 15
2018 

 

 االخزياألَؼطخ انؼهًُخ 

  نوع الـشاط 

  تقويم احباث علمية 

  املبادرات العلمية 

  تقويم علمي للردائل واالطاريح 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 انًمزراد انذراطُخ انزً لًذ ثزذرَظهب

 بؽالورووس ماجستري  (دكتوراه - ماجستري-بؽالورووس ) ت

 البيئة    1

 الطحالب   2

 فسلجة النبات    3

4    

5    

6    

 

 

 انًجبدراد و االػًبل انزطىػُخ 

 انظُخ  انًجبدرح او انؼًم انزطىػٍ  د

 2018 حًهخ رطىػُخ  1

 2018 أػزاف ػهً ػًم رطىػٍ مالثٍ 2



 

 

 

 

 

 

 

 2019 حًهخ رطىػُخ  3

 2019 حًهخ رطىػُخ  4

5   

 

 .كزت انؼكز ، انجىائش  و ػهبداد انزمذَز

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 2016 ػًبدح كهُخ انززثُخ  كتاب شكر 1

 2017 رئبطخ جبيؼخ انمبدطُخ  كتاب شكر 2

 2018 ػًبدح كهُخ انززثُخ  كتاب شكر 3

 2018 ػًبدح كهُخ انززثُخ  كتاب شكر 4

 2018 ػًبدح كهُخ انززثُخ  كتاب شكر 5

 20118 رئبطخ جبيؼخ انمبدطُخ كتاب شكر 6

 2018 رئبطخ جبيؼخ انمبدطُخ كتاب شكر 7

 2019 ػًبدح كهُخ انززثُخ  كتاب شكر 8

 2019 ػًبدح كهُخ انززثُخ  كتاب شكر 9

 2019 ػًبدح كهُخ انززثُخ  كتاب شكر 10

 

 : انهغــبد انزٍ َجُذهب  

 (يحززف-يزىطن-يجزذيء)انًظزىي  انهغخ  د

 حمرتف  عربي 1

 متودط انكليزي 2

  اخرى  3

 


