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 :الشهادات

 .2005بكلوريوس علوم حياة ، جامعة بابل، كلية العلوم  .1

 .2009، جامعة الفرات االوسط التقنية، الكلية التقنية المسيب (اسماك)دبلوم عالي في تقنيات االنتاج الحيواني  .2

 .2013، جامعة الفرات االوسط التقنية، الكلية التقنية المسيب (تكثيراسماك)ت االنتاج الحيواني ماجستير في تقنيا .3

 .2019دكتوراه في حياتية وطفيليات االسماك، جامعة البصرة، كلية الزراعة، قسم االسماك والثروة البحرية  .4

 :الخبرات

 للعلوم الصرفةمعاون العميد للشؤون العلمية في كلية التربية الى االن  2022

 مدير قسم الشؤون العلمية 2020-2022

 جامعة المثنى -عضو هيئة تدريس في كلية التمريض2022 - 2020

 جامعة المثنى -كلية الزراعة-عضو هيئة تدريس في قسم االنتاج الحيواني2020-2014 

 :البحوث المنشورة

1. Use of some sexual inducers for hormonal induction in common carp 

(Cyprinus carpio) a-Domperidone. 

2. Use of domperidone for hormonal induction in grass carp ( 

Ctenopharyngodon idella ). 
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 :براءات االختراع

 Cyprinus carpioاستخدام الدومبريدون في الحث الهرموني السماك الكارب العادي  .1

 :المؤتمرات وورش العمل

 المشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل
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