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 االسم
Name 

 Haider Mhamooed jasim حيدر محمود جاسم محمد

 Contact information معلومات االتصال

 Mobile phone 07816105735 الهاتف

 البريد االلكتروني
H_haider40@yahoo.com 

Haider.jasim@mu.edu.iq 
E – Mail 

 عنوان السكن 
 حكمحي ال \السماوة  \محافظة المثنى 

Al Muthanna Governorate - Samawah  
Address:  

 Personal information البيانات الشخصية

 Iraqi  Nationality عراقية  الجنسية

 Date of birth 1987\9\27 1987\9\27 تاريخ الميالد

 ALmuthunna  Place of birth ةالسماو \المثنى  مكان الميالد

  Muslim Religion مسلم  الديانة 

 Married  Social status متزوج الحالة االجتماعية

 Qualification المؤهل العلمي

 بكلوريوس علوم حياة  -1
 نبات  \ماجستير علوم حياة  -2

P.Sc Biology  
M.Sc Botany 

 Training   Courses الدورات التدريبية

 تياز دوره التوفل في جامعة المثنى اج -1

 اجتياز دوره الحاسوب في جامعة المثنى -2

 دورة طرائق تدريس  -3

 الهند \انكليزية معهد اكسفورد  ورة لغةد -4

 دورة الجودة الشاملة / جامعة المثنى -5

1- Pass the TOEFL course in Muthanna 
University 

2- completed computer course at Muthanna 
University 

3-Course of teaching methods 
4- English Language in Oxford institute \ 

india  
5-Total Quality Course / Al-Muthanna 

University 

 Present position الخبرات العملية

mailto:H_haider40@yahoo.com


 

كلية التربية للعلوم  –مقرر قسم علوم الحياة  -1

 جامعة المثنى  –الصرفة 
 مسؤول شعبة ضمان الجودة وتقييم االداء -2

 \القاء المحاضرات في كلية طب االسنان  -3
 ولمدة اربع سنواتجامعة المثنى 

القاء المحاضرات في كلية التربية للعلوم  -4
 قسم علوم الحياة لمدة اربع سنوات\الصرفة 

قسم علوم  \القاء المحاضرات في كلية العلوم  -5
 الحياة الصباحي والمسائي 

قسم التربة \المحاضرات في كلية الزراعه القاء  -6
 والوقاية لمدة سنتين 

1 - the Department of Life Sciences  
College of Education for Pure Sciences - 

Muthanna University 
2-Lecturing at the Faculty of Dentistry \ 

AL- Muthanna University 

  Research البحوث العلمية 

 ث المنجزة :البحو

1- Corporation between alcohol and aqueous extract of Aloe vera 

 دراسة مقارنة بين المستخلص الكحولي والمائي لنبات الصبار              

 دراسة التغيرات الكيموحيوية لبعض الجراثيم المرضية المعرضة للتيار الكهربائي   -2

  دراسة مقارنة تشريحية بين انواع العضالت -3

استخالص االسكوبلمين واالتروبين من نبات الداتورا ومقارنة بين تراكيزهما في كل مرحلة  -4

 من مراحل النبات 

 
 


