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 التحصيل الدراسي: 

 EXETER UNIVERSITYتخصص فسلجة فطريات من جامعة  -بايلوجيشهادة الدكتوراه  -1

 :عن أطروحة الدكتوراة الموسومة 2018للعام   البريطانية
 (The Arabian killifish, Aphanius dispar, as a novel model for mycophysiological 

studies) 

قسم علوم الحياة  –كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  –جامعة بغداد  -فطريات -شهادة الماجستير بايلوجي -2

 و ذلك عن رسالة الماجستير الموسومة:  2005للعام الدراسي 

The Effect of Low Power Laser (He:Ne) on Candidiasis in vivo and in vitro)) 

 –كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة  –جامعة بغداد شهادة البكالوريوس علوم حياة )بايلوجي( من  -3

 .1999-1998قسم علوم الحياة للعام الدراسي 
 

 :والدورات والمهارات الشهادات

 EXETER UNIVERSITY  التابع لجامعة INTOد من معه شهادة اللغة األنكليزية األكاديمية -1

 . البريطانية

 .IC3 شهادة مهارة استخدام الحاسوب -2 

 .2015( the Scottish Accreditation Boardشهادة )  -3 

 accredited training for personal working under the animals :دورة  -4

(Scientific procedures). 

 florescent microscope& confocalمهارة استخدام المجاهر االلكترونية )  -5

microscope) 

  EXETER UNIVERSITYدورة طرائق التدريس في جامعة  -6

 EXETER UNIVERSITYدورة أستراتيجيات كتابة األطروحة والبحث العلمي في  -7

 .دورة طرائق التدريس من جامعة بغداد -8

 

 



 المؤتمرات:

 االول   The University of Exeter for Biological Scienceمؤتمر المشاركة في  -1

 .2016للعام 

الثاني   The University of Exeter for Biological Scienceمؤتمر المشاركة في  -2

 .2017للعام 

 Anniversary Symposium of the Fisheries Societyالمشاركة في مؤتمر  -3

of the British 2017.  
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