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  الوظائف التي شغلها

 املالحظات تاريخ اشغاهلا  الوظيفة  ت

  11/1/7112 رئيس قسم البيئة 1

 

 المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة املؤهل العلمي

 بكالوريوس

 

 1991-1992 الرتبية القادسية

 7112 الرتبية القادسية املاجستري

 هالدكتورا

 

 7112 الرتبية القادسية

   التوجد أخرى

 

 لقا  العلميةاال

 البحوث العلمية 

 سنة النشر أسم البحث  ت

 يف حمافظة القادسية(فرع من نهر الفرات)تلوث البيولوجي يف نهر الديوانية التحري عن ال 1

 

 

 

 /دسيةالقادسيةالقالقاالقا 

7111 

 Toxoplasmaء الداخلية للقطط املصابة بطفيلي التوكسوبالزما ادراسة نسجية لبعض االعض 7

gondii 

7112 

دراسة تشخيصية للبكرتيا والطفيليات املعوية املرافقة اللتهاب الزائدة الدودية يف مستشفى  3

 الديوانية التعليمي

7112 

ديا املرافق لتلوث مياه الشرب يف بعض االحياء السكنية يف مدينة دراسة تشخيصية لطفيلي اجليار 2

 الديوانية باستخدام طريقة التطويف وتقنية تفاعل سلسلة البلمرة

7112 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 7112 مدرس مساعد 1

 7112 مدرس 7

 7112 استاذ مساعد 3

  استاذ 2



 

 

 

 

 

 

 

يف  يف االطفال الرضع املصابني باالسهال Entamoeba histolyticaالتحري عن طفيلي  2

 .احلقيقيعل سلسلة البلمرة يف الوقت بالطرق التقليدية وتقنية تفا واألطفالمستشفى الوالدة 

 قي

7112 

 7111 دراسة تاثري املستخلص املائي احلار لثمار احلنظل على القراد الصلب 2

يف تربة احلدائق املنزلية يف   Toxoplasma gondiiةالتحري عن طفيلي املقوسة الكوندي 2

 .بعض االحياء السكنية يف مدينة الديوانية

2017 

وعقار امليبندازول Citrullus colocymthisخلص املائي احلار لثمار احلنظل تاثري املست 8

 .يف هيموكلوبني الدم و حجم اخلاليا املرصوص يف الفئران السويسرية

7112 

استخدام بعض مستخلصات املاء البارد لبعض النباتات يف تصبيغ الشريطيات املعزولة من طيور  9

 الفاخته

7112 

 7111 في منطقة الفرات االوسط Apis spطفيلية يف النحل وصف لالصابات ال 11

 ,GIPLs التحري عن طفيلي اللشمانيا بتقنية تفاعل سلسلة البلمرة املتداخل وعوامل الضراوه 11

GP63  بتقنية تفاعل سلسلة البلمرة االعتيادي 

7111 

 7112 .دراسة وبائية للطفيليات املعوية يف مستشفى الديوانية التعليمي 17

تاثري املستخلص املائي احلار لثمار احلنظل على الفئران البيض السويسرية وديدان حلزون كبد  13

 (رسالة املاجستري) .يف الزجاج  Fasciloa hepaticaاالغنام

7112 

يف منطقة الفرات االوسط باستخدام  التحري عن طفيلي املقوسة الكوندية يف اربعة انواع من الطيور 12

 .تكس واختبار الكاسيت السريعتالزن الال

7112 

والقطط  يف الطيور الداجنة  Toxoplasms gondiiالكونديةالتحري عن طفيلي املقوسة  12

اطروحة  )تقنية الطرق املصلية واجلزيئية باستحدام من العراق  يف منطقة الفرات االوسط  املنزلية

 (.دكتوراه

7112 

موي لعقار امليبندازول يف انسجة امعاء الفئران البيض دراسة التغريات النسجية للتجرع الف 16

 .السويسرية

7112 

في الكبد  ضد االضرار الناجمة عن سموم االوكراتوكسين Ellagic acidالدور الوقائي لـ  12

 (قبول نشر.)والكلية

7112 

اق باستخدام تشخيص طفيلي املقوسة الكوندية يف الطيور الداجنة يف منطقة الفرات االوسط من العر 11

 تقنية تفاعل سلسلة البلمرة

7112 

 و الكتب المنهجية  الكتب المؤلفة أو المترجمة



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتا  ت

  اليوجد 1

 

 

 :التي أشرف عليها الرسائل واالطاريحعدد 

 العدد االشراف  ت

 اليوجد  دبلوم عالي 1

 1 ماجستري  7

 اليوجد دكتوراه 3

 التي شارك فيها و ورش العمل  لعلميةاوالندوات المؤتمرات 

 –حضور ) نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 ( مشاركة 

 املؤمتر العلمي الدولي االول لكلية  1 (بوسرت حضور/ حبث ) 

 العلوم

 مشاركة كلية العلوم/ جامعة القادسية 7112

وحدة احباث / معة القادسيةجا 7111 .ندوة البحوث البيئية واحلماية من التلوث 7

 البيئة والوقاية من التلوث

 مشاركة

 مشاركة كلية العلوم/ جامعة الكوفة 7119 والتطبيقية الصرفةاملؤمتر العلمي الثاني للعلوم  3

 للطب البيطري الدولي االول املؤمتر العلمي 2

 

كلية الطب / جامعة القادسية 7112

 البيطري

 حضور

 حضور جامعة بابل 7111 بابل / ولي االول للعلوم املؤمتر العلمي الد 2

املؤمتر الدولي الثالث / املنتدى العلمي اخلامس  2

 عشر للبيئة يف أنطاليا

 مشاركة انطاليا 7111



 

 

 

 

 

 

 

املؤمتر العلمي الدولي للعلوم والتكنولوجيا يف  2

 تركيا

 

 مشاركة تركيا 7111

1 
 .املؤمتر العلمي الدولي يف دبي

 

 ركةمشا دبي 7111

مؤمتر التقويم املقارن لكلية التمريض جامعة  9

 القادسية

 حضور جامعة القادسية 7111

 الصرفةالعلمي الثاني للعلوم الدولي املؤمتر  11

 والتطبيقية

 

 

 

 

 

 املؤمتر العلمي الثاني للعلوم البحتة والتطبيقية

 

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111

 كلية الرتبية/ جامعة القادسية 7111 وم التطبيقية املؤمتر العلمي للعل 11

 

 مشاركة

املؤمتر االكادميي االول حول توحيد املناهد  17

 القسام البيئة يف اجلامعات العراقيه

 مشاركة جامعة القاسم اخلضراء 7111

 حضور كلية التمريض/ جامعة الكوفة 7111 املؤمتر الدولي الثاني للنازحني واملهجرين  13

حماضرة توعوية حول تغري املناخ والتهديدات  12

 املستقبلية

 

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111

  محمياتاالحيائي للحماضرة عن التنوع  12

 

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111

زراعة الشوارع اخلضراء ، "ندوة بعنوان  12

على التنوع  واثرهأساسياتها ، أخطائها 

 لوجيالبيو

 

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111

12 
دورة حول سالمة األمن البيولوجي والكيميائي 

 واإلشعاعي

 

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111

11 
 دورة بعنوان تقنية إليزا

 

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111

19 
 دورة بعنوان التقنيات البيئية

 

 مشاركة كلية العلوم/قادسيةجامعة ال 7111

71 
 دورة بعنوان التعلم اإللكرتوني

 

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111



 

 

 

 

 

 

 

 دورة بعنوان محية البحر األبيض 71

 

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111

 دورة بعنوان حتليل السائل املنوي 77

 

 

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111

73 
رشة عمل بعنوان براءات االخرتاع الطريق و

 اجملتمع لتطوير االمثل

 

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111

72 
 دورة بعنوان األحياء الدقيقة املقاومة

 للمضادات احليوية
 

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111

72 
ورشة عمل حول مفاتيح كتابة البحث العلمي 

 رصينه Scopus جملة علميةيف  الية قبولهو

 ،ISI 

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111

72 
 دورة بعنوان املوازنة العامة واإلدارة املالية

 

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111

72 
لعلماء البيئة مشاركة السابع املؤمتر األوكراني 

 دولية

 

 مشاركة بورقة عمل اوكرانيا 7119

71 
لمية بعنوان تعاطي املخدرات واثارها ندوة ع

 .السلبية على الفرد واجملتمع وكيفية مكافحتها

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7119

79 
 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7119 ورشة عمل بعنوان اجملهر االلكرتوني

31 
تطبيق برنامج مندلي يف ترتيب  ورشة عمل

 العلمية املصادر يف املنشورات

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7119

31 
ندوة علمية بعنوان تكنلوجيا النانو ومتطلبات 

 العصر

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7111

37 
ندوة علمية بعنوان الناثريات البايلوجية 

 للملوثات الفيزياوية

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7112

33 
ن حتديد حيوية اخلاليا املزروعه يف ندوة بعنوا

 الوسط الزراعي

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7112

32 
ندوة بعنوان البحث االكادميي الرصني والنشر 

 يف اجملالت العلمية

 مشاركة كلية الرتبية/جامعة القادسية 7111

32 
 مشاركة ية العلومكل/جامعة القادسية 7112 ورشة عمل بعنوان كيفية حتنيط احليوانات

32 
 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7112 ورشة عمل بعنوان التعليم عن بعد



 

 

 

 

 

 

 

32 
ورشة عمل بعنوان استخدام جهاز 

spectrophotometer  للكشف عن

 العناصر واجلزيئات

 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7112

31 
الشركة العراقية للتقنيات  7111 التغريات املناعية النسجية ورشة عمل بعنوان 

 احلياتية

 مشاركة

39 
 مشاركة كلية العلوم/جامعة القادسية 7112 ورشة عمل بعنوان املنصه االلكرتونية

21 
ورشة عمل بعنوان اساليب عصابات داعش 

 االلكرتونية

القادسية جامعة  7112

 مركزااللكرتونية/

 مشاركة

21 
ة ورشة عمل بعنوان االشعة فوق البنفسجي

 وتطبيقاتها

 مشاركة كلية العلوم/ جامعة القادسية 7112

 اللجان الدائمية و اللجان المؤقتة 

 التاريخ  مؤقتة -دائمية  نوعها   اللجنة ت

1 
 عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر الدولي الثالث عشر للبيئة يف أنطاليا

 

 7112 مؤقته

جامعة /ي املوحد للبحوث عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر الطالب 7

 .القادسية ، العراق

 

 7112 مؤقته

 7111 مؤقته عضو يف اللجنة التحضريية للمؤمتر الدولي السادس للبيئة يف أنطاليا 3

رئيس اللجنة العلمية حملور البحوث البيئية يف املؤمتر العلمي الدولي  2

 جامعة القادسية/ الثاني يف كلية العلوم 

 

 7111 مؤقته

جامعة / عضو جلنة االستقبال يف املؤمتر الدولي األول لكلية العلوم  2

 .القادسية

 

 7112 مؤقته

عضو اللجنة التحضريية ملؤمتر توحيد أساليب أقسام البيئة يف العراق  2

 جبامعة القصيم اخلضراء ، العراق

 

 7112 مؤقته

جامعة  /عضو جلنة االستقبال يف املؤمتر الدولي األول لكلية العلوم  2

 .القادسية

 

 7111 مؤقته

 7119 دائمة جلنة تنفيذ مشروع انتاج السماد العضوي 1

 7119 مؤقته قسم البيئة/ جلنة مناقشة خطة حبوث طلبة املاجستري 9

 7119 مؤقته فسم البيئة/ جلنة مناقشة حبوث التخرج لطلبة املرحلة الرابعه 11



 

 

 

 

 

 

 

 7119 مؤقته جلنة اعداد وتنفيذ خطة التحسني املستمر 11

/ جلنة وضع االسئلة وتصحيح الدفاتر االمتحانية لالمتحان التنافسي  17

 قسم البيئة

 7119 مؤقته

قسم / 7171-7119جلنة مقابلة طلبة الدراسات العليا للعام  13

 البيئة

 7119 مؤقته

 7119 مؤقته جلنة التدقيق والتصنيف الداخلي يف كلية العلوم 12

 7119 مؤقته كلية العلوم/ لعلمية يف املؤمتر العلمي الدولي الثانيجلنة النتاجات ا 12

 7111 مؤقته كلية الرتبية/ جلنة مناقشة خطة حبوث طلبة الدكتوراه 12

 7111 مؤقته كلية العلوم/ اللجنة العلمية الفرعية باملؤمتر العلمي الدولي الثاني 12

 7119 مؤقته العلمي ستاللجلنة اال 11

 7112 ئمةدا جلنة امتحانية 19

 7111 دائمة جلنة امتحانية 71

 7119 دائمة جلنة امتحانية 71

 7112 دائمة جلنة علمية 77

 7111 دائمة جلنة علمية 73

 7119 دائمة جلنة علمية 72

 7112 مؤقته كلية العلوم /جلنة تهيئة املعلومات املتعلقة باملؤمتر التقوميي املقارن 72

ضرات التدريسيني يف املوقع االلكرتوني جلنة متابعه نشاطات وحما 72

 للكلية

 7112 دائمة

 7119 دائمة جلنة االرشاد الرتبوي 72

 7111 دائمة جلنة االجابة على تقرير ديوان الرقابه 71

 7111 دائمة جلنة الدراسات العليا 79

 7111 مؤقته جلنة مقابله طلبة الدراسات العليا 31

/ لدفاتر االمتحانية لالمتحان التنافسي جلنة وضع االسئلة وتصحيح ا 31

 قسم البيئة

 7111 مؤقته

 7111 مؤقته االمتحان التنافسي/ جلنة اعرتاضات طلبة الدراسات العليا  37

 7111 مؤقته فريق التنسيق يف الكلية 33



 

 

 

 

 

 

 

 7111 مؤقته جلنة متابعه التدريب الصيفي 32

 7112 مؤقته جلنة الدراسات العليا 32

 7111 مؤقته الستعداد الحتفاليه يوم اجلامعةجلنة ا 32

 7111 مؤقته جلنة مناقشة رسالة ماجستري 32

 7112 مؤقته جلنة توزيع الطلبة للدراستني الصباحية واملسائية 31

 7112 مؤقته جلنة حتقيقية 39

 7112 مؤقته كلية العلوم/جلنة علمية يف املؤمتر الدولي العلمي االول  21

 7111 مؤقته ية ملناقشة حبوث طلبة كلية العلومجلنة حتضري 21

 7111 مؤقته جلنة مناقشة اطروحة دكتوراه  27

 7111 مؤقته كلية التمريض/ جلنة مناقشة مشاريع خترج الطلبة 23

 7111 مؤقته جلنة تطبيق النظام اخلاص باللجان االمتحانية 22

 7111 همؤقت جلنة تصحيح دفاتر امتحانية للدراسة االوليه 22

 7111 مؤقته جلنة نشر ثقافة التحويل اىل نظام املقررات 22

 7111 مؤقته جلنة حتقيق اهلدف اىل نظام املقررات 22

 7111 مؤقته جلنة متابعه التدريب الصيفي قي كلية العلوم 21

 7111 مؤقته قسم البيئة/ جلنة مناقشة حبوث التخرج املرحلة الرابعه 29

اء املواد للمناهج الدراسية لالقسام العلمية يف كلية جلنة مطابقة امس 21

 العلوم

 7112 مؤقته

جلنة اخلطة االسرتاتيجيه ملشروع تقييم االثار الصحية الناجته عن  21

 ملوثات اهلواء

 7111 دائمة

 7119 مؤقته  جلنة تسمية وتسعري االجهزة املختربيه  27

 7117 ته مؤق قسم البيئة/ جلنة مناقشة حبوث التخرج 23

 7113 مؤقته جلنة تدقيق الكتب املنهجيه يف االقسام العلمية 22

 7112 مؤقته جلنة كتابة التقرير الذاتي 22

 7112 مؤقته جلنة حتقيقية 22

 7112 مؤقته جلنة كتابة التقرير الذاتي لقسم البيئة 22

 7112 مؤقته جلنة توزيع منحه الطلبة 21



 

 

 

 

 

 

 

 7112 مؤقته جلنة توزيع حبوث التخرج 29

 7112 مؤقته جلنة التحضري لالحتفال املركزي بيوم اجلامعه 21

 7112 دائمة جلنة االرشاد الرتبوي 21

  االخرىاألنشطة العلمية 

  نوع النشاط 

كلية / تقويم حبوث يف املؤمتر الدولي العلمي الثاني للعلوم الصرفة والتطبيقية-1  احباث علمية تقويم 

 .لقادسيةجامعة ا/ العلوم 

جامعة / الرتبيةكلية / تقويم حبوث يف املؤمتر الدولي العلمي للعلوم الصرفة  -7

 .القادسية 

 .مقوم علمي يف جملة االمراض املعدية االمريكية-3

 .يف اجمللة الدولية لعلوم الصيدلة والعلوم احليوية مقوم علمي -2

 سريرية والطبية احليويةيف اجمللة األوروبية للعلوم ال هيئة التحرير يف عضو -2

 اوكرانيا "األمان التكنولوجي واإليكولوجي"يف جملة  هيئة التحرير يف عضو -2

 .كربالء/ العلمي يف العلوم التطبيقية والتكنولوجيا تقويم حبوث يف املؤمتر -2

 .كلية الرتبية األساسية / اجلامعة املستنصرية /  مدرسترقية تقييم حبوث -1

 .71/3/7111 يف 27 حسب الكتاب

 كلية العلوم/ جامعة واسط/ مدرسترقية تقييم حبوث  -9

 

 

حماضرات توعويه للطلبة املدارس االبتدائية التابعه ملديرية تربية  القاء-1 املبادرات العلمية 

 .الديوانية

زيارات ميدانية علمية لطلبة قسم البيئة اىل مواقع خمتلفه يف حمافظة  -7

 ، حبرية ساوه.لبان، اثار نفر، حمطة ماء االسالهالقادسيه منها معمل اال

 study of بعنوان التقييم العلمي ألطروحة املاجستري  -1 للرسائل واالطاريح تقويم علمي 

Phylogenitic toxoplasmosis in 

human,camles& goats / كلية الطب / جامعة القادسية

 .71/1/7111س يف  727/ البيطري 

 Molecular diagnosisبعنوان  ستريتقييم علمي لرسالة ماج -7

and phylogenetic analysis of cutaneous 

leishmaniasis isolated from patients in hony 

karbala /جهاز االشراف والتقويم 

 التوجد براءات االخرتاع  



 

 

 

 

 

 

 

 .ةمشروع انتاج الكمبوست بالتعاون مع مديرية زراعه الديواني-1 التعاقد مع مؤسسات الدولة 

مشروع انتاج االوساط الزرعية من قشور الرمان ونفل الشاي وقشور الربتقال -7

 .بالتعاون مع مديرية بيئة الديوانية

اعداد دراسة عن االثر البيئية والتلوث البيئي واثاره على انتشار االمراض -3

 جامعة القادسية/ بالتعاون مع كلية الطب

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها

 بكالوريوس ماجستري ( دكتوراه  -ماجستري-بكالوريوس)  ت

 كلية الطب البيطري/ علم الطفيليات  التطور والتنوع االحيائي    1

 كلية العلوم/ علم الالفقريات بيئة الفقريات  7

 كلية العلوم/ علم احليوان حلقات نقاشية  3

 كلية العلوم/ علم بايلوجيا املياه   2

 كلية العلوم/ حيائيالتنوع اإل   2

 كلية العلوم/ بيئة احليوان   2

 

 المبادرات و االعمال التطوعية 

 السنة  المبادرة او العمل التطوعي  ت

 8312 شتلة 153  جامعة القادسية / عمل تطوعي لتشجير حديقة العلوم 1

8   

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير

 السنة اجلهة املاحنة شهادة التقديركتاب الشكر أو اجلائزة أو  ت

 8102 جامعة القادسية/عميد كلية العلوم عضو مناقشة رسالة ماجستير/كتاب شكر  1

عضو في لجنة مناقشة بحوث /كتاب شكر 7
 التخرج

 8102 جامعة القادسية/عميد كلية التمريض

 8102 جامعة بغداد/عميد كلية التربية االساسية تقيم بحوث ترقية/كتاب شكر 3

االشراف على بحث التخرج /كتاب شكر 2

 الفائز بالمرتبة االولى

 8102 جامعة القادسية/عميد كلية العلوم

 8102 جامعة القادسية/عميد كلية العلوم عضو لجنة تحضيرية/كتاب شكر 2



 

 

 

 

 

 

 

للحصول على مشاركة في يوم /كتاب شكر 2
 العلم

 8102 جامعة القادسية/عميد كلية العلوم

عضو مناقشة اطروحة /كركتاب ش 2
 دكتوراه

 8102 جامعة القادسية/ عميد كلية التربية

جهود مبذولة في المؤتمر / كتاب شكر 1
 الدولي العلمي االول لكلية العلوم

 8102 رئيس جامعة القادسية

نشر بحث في مستوعبات /كتاب شكر 9
 سكوبس

 8102 رئيس جامعة القادسية

 8102 رئيس جامعة القادسية رئيس لجنة امتحانية/كتاب شكر 11

 8102 جامعة الكوفة/عميد كلية العلوم رئيس لجنة االمتحان التقويمي/كتاب شكر 11

في مشرف على البحث الفائز/كتاب شكر 17
 .مرتبة الثالثه على الجامعة

 8102 رئيس جامعة القادسية

جهود مبذولة في المؤتمر / كتاب شكر 13
 لعلومالدولي العلمي الثاني لكلية ا

 8102 رئيس جامعة القادسية

 8102 جامعة القادسية/عميد كلية العلوم جهود مبذولة/ كتاب شكر 12

 8102 جامعة القادسية/عميد كلية العلوم توعويةالقاء محاضرة/ كتاب شكر 12

 8102 مديرية تربية القادسية القاء محاضرةتوعوية/ كتاب شكر 12

ؤتمر جهود مبذولة في الم/ كتاب شكر 12
 الدولي العلمي الثاني لكلية العلوم

 8102 جامعة القادسية/عميد كلية العلوم

زيارة االقسام الداخلية / كتاب شكر 11
 للطالبات

 8102 رئيس جامعة القادسية

 8102 جامعة القادسية/عميد كلية العلوم لجنة امتحانية/ كتاب شكر 19

 8102 جامعة القادسية/لية العلومعميد ك لجنة مناقشة بحوث النخرج/ كتاب شكر 71

جامعة /عميد كلية الطب البيطري لجنة امتحانية/ كتاب شكر 71
 القادسية

8112 

 8102 رئيس جامعة القادسية جهود مبذولة/كتاب شكر 77

جامعة /عميد كلية الطب البيطري مشاركة في مؤتمر ببحث/ كتاب شكر 73
 القادسية

8112 

جامعة /عميد كلية الطب البيطري ةلجنة امتحاني/ كتاب شكر 72
 القادسية

8112 

 8112 جامعة القادسية/عميد كلية العلوم القاء محاضرة علمية/ كتاب شكر 72

 8102 رئيس جامعة القادسية شهادة تقديرية 72

 8102 جامعة القادسية/عميد كلية التمريض شهادة تقديرية  72

ة المسابقة العلمي/ جائزة الوسام الدولي  71
 الدولية لالساتذه واالكاديميين والباحثين 

جمعية علوم الحاسبات والذكاء 
 االصطناعي وحماية البيانات

8102 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 : التي يجيدها  ات ــاللغ

 (محترف-متوسط-مبتدىء)المستوى  اللغة  ت 

 حمرتف عربي 1

 متوسط انكليزي 8

 التوجد اخرى  1

 


