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 المؤهالت العلمية.  

 التاريخ الكليـــة الجامعة البلد الشهادة ت

 هندسه بكالوريوس  1

 كيمياويه
 1/8/2005 الكيمياويه كليه الهندسه الجامعه التكنولوجيه العراق

ماجستير  هندسه   2
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 االحيائيه
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 .التدرج الوظيفي  

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 مهندس  1

كليه الهندسه  –جامعه بغداد –وزاره التعليم العالي 

 الخوارزمي

2006-2010 

 2014-2010   مهندس اقدم  2

  2016-2015   مهندسين اقدم .ر  3

 2016 مدرس مساعد  4

 

 

 التدريس الجامعي. 

 الى -الفترة من  الجامعة الجهة  )الكلية / المعهد( ت

 ومستمر 2006 بغداد وزاره التعليم العالي العراقيه  1
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 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

 2009 االثار والمعالجات–اليورانيوم  1
-كليه الهندسه الخوارزمي 

 العراق

-مشاركه

اللجنه 

 التحضيريه

2 Bio –corrosion effects and analysis 2010 
-كليه الهندسه الخوارزمي 

 العراق

-مشاركه

 سمنر

 2011 التطبيقات والمستقبل–تقنيه النانوتكنولوجي  3
 العراق-الجامعه التكنولوجيه

 
 حضور

4 
 ندوه )البوليمرات الحيويه واهميتهها الهندسيه(

 العراقيهوزاره الصناعه العراقيه+وزاره التعليم 
2011 

-كليه الهندسه الخوارزمي 

 العراق
 حضور

 2012 مؤتمر )تكنلوجيا الغاز الحيوي افاق وتطيبقات( 5
-كليه الهندسه الخوارزمي 

 العراق
 حضور

6 

 

 مؤتمر)المياه الثقيله وسبل االستفاده منها(

 وزاره البيئه العراقيه+الجامعه التكنلوجيه

 

2012 
قسم -الجامعه التكنلوجيه 

 الهندسه الكيميائيه
 حضور

 2012 الصناعات الهندسيه للكيمياء االحيائيه 7
-كليه الهندسه الخوارزمي 

 العراق
 حضور

 2012 التقنيات الحديثه في الصناعات الدوائيه 8
-كليه الهندسه الخوارزمي 

 العراق
 حضور

8 
Biotechnology in Malaysia and current 

issues 
 ماليزيا-التكنولوجيه الجامعه  2014

-مشاركه

 سمنر

9 Bio yoghurt-new product 2014  ماليزيا-الجامعه التكنولوجيه 
-مشاركه

 سمنر

11 Biotechnology in crop improvement 2014  ماليزيا-الجامعه التكنولوجيه 
-مشاركه

 سمنر

11 
 

Metabolomics in Drug Discovery 
 ماليزيا-الجامعه التكنولوجيه  2014

-مشاركه

 سمنر

12 Environmental Biotechnology 2014  ماليزيا-الجامعه التكنولوجيه 
-مشاركه

 سمنر

13 Research Design and Methods 2014  ماليزيا-الجامعه التكنولوجيه 
-مشاركه

 سمنر

14 
Biopesticides and biofertilizers 

applications 
 ماليزيا-الجامعه التكنولوجيه  2014

-مشاركه

 سمنر

15 
Food and Agriculture through 

Biotechnology 
 ماليزيا-الجامعه التكنولوجيه  2014

-مشاركه

 سمنر

16 Bio-refinery 2015  ماليزيا-الجامعه التكنولوجيه 
-مشاركه

 سمنر

17 
Material characterization by thermal and 

chemical analysis 
 ماليزيا-التكنولوجيه الجامعه  2015

-مشاركه

 سمنر

18 

International Conference on 

Biotechnology for the Wellness Industry 

(6th ICBWI) 
 نشر بحث ماليزيا-الجامعه التكنولوجيه  2016

 مشاركه كليه الهندسه -جامعه بغداد 2016 (GLP)مواصفات اختيار المختبر الجيد 19
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 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

 2017 الترميز االلكتروني للمختبرات(ورشه )برنامج  21

وزاره التعليم العالي والبحث 

جهازاالشراف -العلمي

 والتقويم

 دعوه

 2017 ورشه )وصف البرنامج االكاديمي( 21
-كليه الهندسه الخوارزمي 

 العراق
 حضور

22 
برنامج  ترميز االجهزه المختبريه  االلكتروني ندوه  )

 (الموحد للمختبرات
 دعوه كليه الهندسه -بغدادجامعه  2017

23 
كتابة ونشر البحوث في مجالت عالمية ذات  ) ندوه

 رويترز( معامالت تأثير من ثومسون
2017 

-كليه الهندسه الخوارزمي 

 العراق
 حضور

 2017 ماليزيا انموذجا/كتابه البحوث العلميه في الخارج 24
-كليه الهندسه الخوارزمي 

 العراق

-مشاركه

 سمنر

25 
)برنامج  ترميز االجهزه المختبريه  ورشه  

 االلكتروني الموحد للمختبرات(
2017 

قسم الهندسه الكيميائيه 

كليه الهندسه  -االحيائيه 

 الخوارزمي

 محاضر

26 
ورشه  )برنامج  ترميز االجهزه المختبريه  

 االلكتروني الموحد للمختبرات(
2017 

قسم هندسه التصنيع 

كليه الهندسه  -المؤتمت

 الخوارزمي

 محاضر

27 
ورشه  )برنامج  ترميز االجهزه المختبريه  

 االلكتروني الموحد للمختبرات(
2017 

 -قسم هندسه الميكاترونكس

 كليه الهندسه الخوارزمي
 محاضر

28 
ورشه  )برنامج  ترميز االجهزه المختبريه  

 االلكتروني الموحد للمختبرات(
2017 

 -الحياتيقسم هندسه الطب 

 كليه الهندسه الخوارزمي
 محاضر

29 
ورشه  )برنامج  ترميز االجهزه المختبريه  

 االلكتروني الموحد للمختبرات(
2017 

قسم هندسه المعلومات 

كليه الهندسه  -واالتصاالت

 الخوارزمي

 محاضر

31 
 Google)ندوة عن كيفية التسجيل في الباحث العلمي 

Scholar) 
2017 

 -كليه الهندسه الخوارزمي  

وحدة العالقات العامة 

 واإلعالم

 حضور

 دعوه كليه الرافدين الجامعه 2017 ورشه عمل )البرنامج االكاديمي والممتحن الخارجي( 31

32 
عتمادية المختبرات في ادور نظام جودة ومؤتمر  

سالمة تداول  المواد الكيميائية والبايولوجية الخطرة 

 والسامة

 دعوه الجامعه التكنولوجيه 2017

 حضور كليه الهندسه الخوارزمي   2017 التغييرات المناخية والبيئية في العراق والعالم ندوة 33

 حضور كليه الهندسه الخوارزمي   2017 الشبكات المعرفة بالبرامجيات() ندوة 34

35 
الهندسة الكيميائية االحيائية االهداف والتوجهات 

 المستقبليةوالنظرة 
 محاضر كليه الهندسه الخوارزمي   2017

 محاضر كليه الهندسه الخوارزمي   2017 (food industrial processing) حلقه نقاشيه  36

 حضور كليه الهندسه الخوارزمي   2017 الثقافة البيئية ودورها في حماية البيئةندوه   37

38 
والعمليه ورشه )استبانه راي الطالب بالتدريسي 

 التعليميه(
 محاضر كليه الهندسه الخوارزمي 2018
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 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

 كليه الهندسه الخوارزمي 2018 ورشه )الطرق االجرائيه في اعتماد المختبرات( 39
اللجنه 

 التحضيريه

 جامعه بغداد SAR 2019ورشه )اعداد تقرير التقييم الذاتي(   41

رئيس لجنه  

كتابه التقرير 

 الذاتي

 مشارك كليه االداب–جامعه بغداد  2019 اللغه العربيه وضبط القران الكريم(دوره )صالحيه  41

 2019 دوره ) التأهيل التربوي وطرائق التدريس( 42
 –جامعه بغداد 

 مركزالتعليم المستمر 
 مشارك

43 
دوره )ترميز المواد الكيمياويه في المختبرات حسب 

 (NFPAنظام 
2019 

  –جامعه بغداد 

 المستمرمركزالتعليم 
 مشارك

44 
دوره ) التدقيق الداخلي حسب المواصفه 

ISO9001:2015) 
2019 

شركه -جامعه بغداد

 بيروفيراتس الفرنسيه
 مشارك

 

 عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية. 

 نوع العضوية السنة اسم الهيئة ت

 عضو 2005 نقابه المهندسين العراقيين  1

 

 

 بتدريسها.المقررات الدراسية التى قمت  

 المادة القسم ت

  Unit Operation in Bioprocess قسم الهندسة الكيميائية األحيائية  1

 Biology Lab قسم الهندسة الكيميائية األحيائية  2

 Biochemical process Equipment Design قسم الهندسة الكيميائية األحيائية  3

 Introduction to Computer Applications قسم الهندسة الكيميائية األحيائية  4

 Physical Chemistry lab قسم الهندسة الكيميائية األحيائية  5

 Analytical Chemistry lab قسم الهندسة الكيميائية األحيائية  6

 Bioreactor Design قسم الهندسة الكيميائية األحيائية  7

 Biochemistry lab قسم الهندسة الكيميائية األحيائية  8

 Biocatalyst الهندسة الكيميائية األحيائيةقسم   9

 Engineering management قسم الهندسة الكيميائية األحيائية  11

  Bioprocess Control قسم الهندسة الكيميائية األحيائية  11

 Food process engineering قسم الهندسة الكيميائية األحيائية  12

  Pharmaceutical  process engineering قسم الهندسة الكيميائية األحيائية  13

 Business Management األحيائيةالكيميائية  الهندسةقسم   14
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 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 2009 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  1

 2013 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  2

 2013 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  3

 METTLER TOLEDO 2015شركه  (تدريب على اجهزة مختبرية) شهادة تقديرية  4

5  
 شهادة تقديرية

 ماليزيا /معهد تطوير المنتجات البايوكيمياويه

 بحوث علميه( 3)نشر 
2016 

 2016 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  6

 2016 الدائره الثقافيه /كوااللمبور–السفاره العراقيه  كتاب شكر وتقدير  7

 2017 الخوارزميكليه الهندسه  كتاب شكر وتقدير  8

 2017 رئيس الجامعه -ه بغدادعجام كتاب شكر وتقدير  9

 2017 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  11

 2017 كليه الهندسه الخوارزمي شهادة تقديرية  11

 2017 كليه الرافدين الجامعه شهادة تقديرية  12

 2017 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  13

 2017 رئيس الجامعه -جامعه بغداد وتقديركتاب شكر   14

 2017 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  15

 2017 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  16

 2017 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  17

 2018 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  18

 2018 الخوارزميكليه الهندسه  كتاب شكر وتقدير  19

 2019 كليه الهندسه الخوارزمي )الباحث االول( جائزه البحث العلمي   21

 2019 كليه الهندسه الخوارزمي تثمين جهود كتاب  21

 2019 كليه الهندسه الخوارزمي شكر وتقدير كتاب  22

 2019 رئاسه الجامعه  -جامعه بغداد )الطالب االول( كتاب شكر وتقدير  23

 2019 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  24

 2019 )الطالب االول( كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  25

 2019 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  26

 2019  رئيس الجامعه -جامعه بغداد   كتاب شكر وتقدير  27

 2019 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  28

 2019 الهندسه الخوارزميكليه  كتاب شكر وتقدير  29

 2020 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  31

 2020 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير  31

 2020 رئيس الجامعة  -جامعه بغداد  كتاب شكر وتقدير  32

 2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي   كتاب شكر وتقدير  33

 2020 العالي والبحث العلمي وزير التعليم  كتاب شكر وتقدير  34

 2020 كليه الهندسه الخوارزمي كتاب شكر وتقدير 35

 2020 وزير التعليم العالي والبحث العلمي جهود نكتاب تثمي 36

 

 

 

 


