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 المواضيع التي قام بتدريسها:

 الدراسات االولية:

* التشريح المقارن للحبليات / نظري  وعملي                  

* التحضيرات المجهرية/ عملي                  

* علم االسماك / نظري                  

 الدراسات العليا:

*انسجة االعضاء              

*علم االعضاء            

*مواضيع خاصة في تشريح وانسجة الفقريات           

 

رة العلمية:الخب  

تالعمل في مجال البحث العلمي في مركز بحوث علوم الحياة / مجلس البحث العلمي مدة سبع سنوا-1  

الث العمل في مختبر االنسجة المرضية في المختبرات التعليمية / مدينة الطب/ وزارة الصحة لمدة ث-2

 سنوات

جامعة بغداد  بية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم /المجال االكاديمي: التدريس في قسم علوم الحياة / كلية التر-3

  1993منذ عام  

  

 االشراف على الدراسات العليا:  اربعة  طالب ماجستير                                              

 االنشطة العلمية: 

                         *  شاركت في مناقشة العديد من الخطط البحثية والحلقات العلمية والسمينار  لطلبة    

الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه                         

* شاركت في عدد كبير من مناقشات رسائل واطاريح طلبة الماجستير والدكتوراه في جامعة    

بغداد والجامعات العراقية االخرى في بغداد والمحافظات                

المؤتمرات العلمية في بغداد والمحافظات االخرى  * المشاركة في العديد من  



امعات *المشاركة في الندوات العلمية والدورات التدريبية و ورش العمل التي اقيمت في جامعة بغداد والج

 العراقية االخرى   

علمية , ة ال* عضو في العديد من اللجان العلمية والثقافية في قسم علوم الحياة ) اللجان االمتحانية , اللجن

 اللجنة الثقافية , لجان تقييم االداء , لجان التصنيف الوطني (

 * عضو في جمعيه النهرين الدوليه للعلماء العراقيين

 * عضو في جمعيه االكادميين العراقيين

 * عضو هيئة تحرير في مجلة العلوم الصرفة لالكادميين العرب
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