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المهام االدارية
مقرر قسم تقنيات صحة المجتمع 2017-2015
مقرر قسم تقنيات صحة المجتمع . 2020
البحوث المنشورة
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تقييم تأثير المركبات الفينولية في المستخلص المائي ألوراق الرمان والزيتون كمضادات أكسدة
وبكتيرية في لحوم العجول
دراسة مايكروبية للمسببات المرضية البكتيرية المعزولة من محالت القصابة
تأثير العمر ومستوى التغذية على الزيادة الوزنية والوزن النهائي في الكباش العواسية
Effect of adding astaxanthin and taurine to the Tris extender on the semen
quality of Awassi rams during the cooling storage
Effect of Adding astaxanthin and taurine as antioxidants to improve
characteristics of Awassi ram semen after freezing storage

اللجان االدارية والعلمية
 -1اللجنة االمتحانية لقسم تقنيات صحة المجتمع.
 -2اللجنة الزراعية في المعهد التقني /كوت.
 -3لجنة متابعة النادي الطالبي في المعهد التقني  /كوت.
 -4لجنة االرشاد التربوي لطلبة االقسام الداخلية في المعهد التقني  /كوت.
عدد كتب الشكر والتقدير 16
عدد كتب الشكر والتقديرمن السيد رئيس الجامعة التقنية الوسطى .2
المشاركات العلمية والثقافية
 -1المؤتمر العلمي في كلية الكوت الجامعة
 -2دورات ومحاضرات ثقافية في االقسام الداخلية
 -3معارض ونشاطات ثقافية في الجامعة التقنية الوسطى.
 -4ندوة علمية في كلية علوم البنات /جامعة بغداد عن النانوتكنولوجي.
المقررات التي قام بتدريسها:
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المادة
التفتيش والرقابة الصحية
الصحة والسالمة المهنية
صحة المجتمع
صحة المجتمع
الوبائيات

الدورات
-1
-2
-3
-4
-5

دورة . TOEFL
دورة .IC3
دورة المكتبة االفتراضية
دورة طرائق التدريس
دورة الحاسوب .

المرحلة
المرحلة الثانية
المرحلة الثانية
المرحلة االولى
المرحلة الثانية
المرحلة الثانية

