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خبير الدرجة األولى  /وزارة الصناعة  /األدوية  /باألمر الوزاري العدد  12013في .2005/5/26

 .3اللقب العلمي:
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 تدريسي للطلبة الدراسات العليا لمادة (  ) Nosocomial Infectionاالمراضالمكتسبة في المستشفيات ).)AHI
 تدريسي لطلبة المرحلة الرابعة لمادة ()Epidemiology تدريسي لطلبة المرحلة الثانية لمادة ( )Medical Microbiology I &IIلمادةالنظري والعملي.
 تدريسي لطلبة المرحلة االولى لنظام المقررات لمادة ()Medical Microbiology I &IIالنظري والعملي .
 تقييم العديد من البحوث العلمية والطبية واالطاريح للماجستير والدكتوراه للجامعاتوالكليات ضمن االختصاص ومناقشة العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه
 مشرف على بحوث مشاريع التخرج لطلبة المرحلة الرابعة عدد خمسة طالب . .4عناوين رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه:
أ -الماجستير :دراسة انتشار فيروس التهاب الكبد ب وفيروس العوز المناعي في مرضى الثالسيميا
والمعالجين باألشعة المؤينة / .كلية العلوم جامعة بغداد1993 /
ب -الدكتوراه  :دراسة تشخيصية وإمراضيه على جرثومة
 Moraxella catarrhalisالمعزولة من أخماج الجهاز التنفسي ومقاومتها للمضادات الحيوية .
كلية العلوم /جامعة الموصل
 .5الخبرة المهنية:
 خبير الدرجة األولى  /وزارة الصناعة  /األدوية  /باألمر الوزاري العدد  12013في 2005 /5/26 منح لقب مدرس باالمر االداري بالعدد  394بتاريخ  2007\3\8اعتبارا من تاريخ . 2007\3\5 أستاذ مساعد /الدرجة األولى /2011 -كلية التمريض /جامعة الموصل باألمر الجامعي بالعدد 2587 /16/9في .2012/2/2
 تنسيب في جامعة نينوى /كلية تمريض نينوى المستحدثة اضافة الى وظيفتى باألمر الجامعي بالعدد 3297 /10/9بتاريخ 2020/11/17

ا -عضو اللجان في الكلية:
 عضو في اللجنة االمتحانية في كلية التمريض (.)2009-2007 رئيس لجنة االستيراد في كلية التمريض بالعدد 498 :بتاريخ )200 - 2007( .2007/3/25 عضو اللجنة التحضيرية ومشاركة في المؤتمر العلمي الثالث دور الممرضين واألمراضالمنتشرة في كلية التمريض.2007/
 عضو اللجنة التحضيرية ومشاركة في المؤتمر العلمي الخامس صحة المرأة والطفل في كليةالتمريض.2008 /
 عضو اللجنة التحضيرية ومشاركة في المؤتمر العلمي السادس في كلية التمريض2009/ عضو اللجنة التحضيرية ومشاركة في المؤتمر العلمي السا بع تقييم الواقع الصحي والبيئي فيالمستشفيات في كلية التمريض2010/
 عضو اللجنة التحضيرية ومشاركة في المؤتمر العلمي الوطني التاسع عدوى المستشفيات فيكلية التمريض. 2012/
 عضو اللجنة التحضيرية ومشاركة في المؤتمر العلمي العاشر دور البحث العلمي في الواقعالصحي في كلية التمريض.2012/
 مشاركة ورئيس جلسة في المؤتمر العلمي األعتمادية المهنية للمرضى في كليةالتمريض.2013/
 عضو اللجنة التحضيرية لندوة الثانية والعشرون األخطاء الصحية في كلية التمريض2014/ عضو اللجنة التحضيرية ومشاركة في الندوة حمى التيفوئيد و البارا تيفوئيد في كليةالتمريض.2011/
 عضو اللجنة التحضيرية ومشاركة في الندوة العلمية العشرون حمى مالطه وانتشارها في كليةالتمريض.2012/
رئيس لجنة امتحانيه فرعية باالمر االداري بالعدد /3862 :بتاريخ .2012/1/11/27 عضو اللجنة التحضيرية ومشاركة في الندوة العلمية السادسة عشر داء المقوسات الكونيدية فيكلية التمريض.2009/
 عضو لجنة اعداد المناهج الدراسية في كلية التمريض باالمر االداري بالعدد /2501 :بتاريخ.2012/8/15
 عضو اللجنة التحضيرية ومشاركة في الندوة العلمية الحادي والعشرون مرض ذات الرئةوانتشاره في كلية.2013/

عضو مجلس ضمان الجودة وتقييم االداء بالعدد /2729 :بتاريخ .2011/10/11
 رئيس لجنة فنية لشطب الكتب المنهجية باألمر االداري بالعدد 4285 :بتاريخ .2013/12/10 عضو اللجنة العلمية لفرع العلوم التمريضية االساسية باالمر االداري بالعدد 556 :بتاريخ.2017/11/26
 رئيس لجنة فرقة الحماية الذاتية في الكلية للعام  2018-2017باالمر االداري بالعدد401 :بتاريخ .2018/3/7
 عضو اللجنة للندوة العلمية الثالثة والعشرين لكلية التمريض بالعدد 510 :بتاريخ .2018/2/19 رئيس لجنة التجهيزات المختبرية للكلية التمريض باالمر االداري بالعدد 750 :بتاريخ /3/13.2018
 مسؤول مجموعة في األشراف التربوي للمرحلة الثانية باألمر االداري  504بتاريخ.2019/3/14
 رئيس لجنة فنية مختصة باألجهزة الكهربائية بالمر االداري  1558بتاريخ 2019/9/8 عضو لجنة التقييمات في الكلية بالمر االداري  2809بتاريخ .2019/9/24 عضو لجنة االشراف على االقسام الداخلية للعام الدراسي 2020-2019باالمر االداريبالعدد  1721بتاريخ 2019 /9 /25
 اقامة حلقات نقاشية والقاء ومحاضرة اهم الفحوصات المختبرية في التشخيص المختبري باالمراالداري بالعدد  2أس بتاريخ  2018\10\3ومحاضرة الحلقة النقاشية بعنوان طرق والية مقاومة
المضادات الحيوية للجراثيم المرضية بتاريخ . 2019\10\2
 مشاركة ومقرر الجلسة االولى في المؤتمر العلمي الدوري الثاني عشر السلوك الصحيواالجتماعي والنفسي في االعمار المبكرة بتاريخ .2019\30 -29
 عضو لجنة اتفاقية التؤامة مع كلية الكتاب ,وتاسيس التعاون المشترك في مجال التعليم العاليوالبحث العلمي بالعدد  1908بتاريخ . 2019\10\23
 -رئيس لجنة االنقاذ في لجان الحماية الذاتية باالمر االداريبالعدد 220 :بتاريخ 2021/2/8

ب -عضوية اللجان في الجامعة:
 عضو لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه لكلية العلوم باألمر بالعدد/4856 /5/ 5 :بتاريخ.2012/7/22
 رئيس لحنة استالم وتسليم األجهزة والمستلزمات والمواد المختبرية ومطابقة المواصفات فيجامعة الموصل باألمر الجامعي بالعدد 16604 :بتاريخ .2009/10/7

 عضو لجنة لدراسة المقترحات الخاصة باستحداث مركز دراسات االحياء المجهرية والسمومالتابعة لجامعة الموصل باألمر الجامعي بالعدد 16604/5/5 :بتاريخ .2009/10/7
 رئيس لحنة استالم وتسليم األجهزة والمستلزمات والمواد المختبرية ومطابقة المواصفاتلجامعة الموصل باالمر الجامعي بالعدد 1756/13/9 :بتاريخ .2011/10/31
 عضو لجنة لدراسة المقترحات الخاصة باستحداث مركز دراسات االحياء المجهرية والسمومالتابعة لجامعة الموصل باألمر الجامعي بالعدد 16604/5/5 :بتاريخ .2009/10/7
 عضو لجنة االشراف على مشروع تطوير وتجهيز مستلزمات تشغيلية للمختبرات باالمراالداري بالعدد 2734 :بتاريخ .2012/9/6
 عضو لجنة تدقيق المناهج العلمية باالمر الجامعي بالعدد /13315 :بتاريخ .2012/6/19 عضو لجنة استالم المرحلة النهائية لمشروع كلية التمريض بالعدد 2973 :بتاريخ.2012/9/30
 رئيس لجنة فحص وإستالم وتسليم أجهزة المشاريع الريادية لجامعة الموصل باالمر الجامعيبالعدد 25790/13/9 :بتاريخ .2013/2/4
 عضو اللجنة الخاصة بالمشاريع الريادية لجامعة الموصل باالمر الجامعي بالعدد7563/13/9 :بتاريخ .2014/4/6
 رئيس لجة تثبيت االسعار لألجهزة المختبرية لجامعة الموصل عضو لجنة استالم مشروع بناية االساسية والمختبرات بالمر االداري بالعدد 4271 :بتاريخ.2013/12/10
 رئيس لجنة فنية لشطب الكتب المنهجية باالمر االداري بالعدد 4285 :بتاريخ .2013/12/10 عضو لجنة الترقيات العلمية في الكلية التمريض باألمر الجامعي بالعدد  1996 :بتاريخ2018/3/23
 عضو اللجنة المركزية لألشراف على مشروع انشاء المختبر المركزي واعداد جدوى اقتصاديةللمشروع باألمر الجامعي بالعدد  24224/3/9بتاريخ .2018 /11/22
 عضو اللجنة المركزية لمشروع تطوير القدرات العلمية ( الحقل الطبي) لجامعة الموصلبموجب االمر االداري المرقم  10064/13/9بتاريخ 2019/5/6

 عضو مرشح في حل المشاكل االستراتيجية في جامعة الموصل باالعتماد على المالك الوطني.2019\9\8  بتاريخ1553 بالعدد
- 2019 عضو مجلس فرع العلوم التمريضية االساسية-

:المنشورات
) بحوث6( ) بحث منشور في مؤتمرات ومجالت محلية وعالمية منها20( نشر
: عالميةScopus
• Publications:
1. Ismail I Daood (1993) Study on the prevalence of HBV in Thalassemia and
Radiotherapeutic patients/1993-Bulettin M. Sc. Thesis University of Baghdad.
2. Ismail I Daood and Subhi H Khalaf (2003) Study on diagnosis and pathogenesis
of Moraxella catarrhalis isolate from respiratory system inductions and Its antibiotics
resistance. University of Mosul /2003. Ph.D. Thesis
3. Ismail I Daood and Subhi H Khalaf. (2003). Study on outer cell of Moraxella
catarrhalis isolated from respiratory system infection by transmission electron
microscopy. (TEM) University of Mosul. Rafidain Journal Science Vol.17 No.11
December/2006 Page :185 -192.
4. Ismail I Daood and Subhi H Khalaf. (2006). Detection of outer Membrane Protein
of Moraxella catarrhalis Isolate from infection respiratory system by electrophoresis
technique. Rafidain Journal Science.Vol.17 No.9 /2006 Page: 9 - 18.
5. Ismail I Daood and Subhi H Khalaf. (2006). Antibiotics resistance of Moraxella
catarrhalis from patients with respiratory system infections. Rafidain Journal
Science.Vol.17 No.9 /2006 Page :126 -136.
6. Ismail I Daood and Subhi H Khalaf. (200). Study on adherence of Pathogenicity
of Moraxella catarrhalis in the Respiratory Tract of Patients. Rafidain Journal
Science Rafidain Journal Science Vol. 17 No.9 2006. Page:147- 158.

7. Ismail I Daood Effect of Antibiotics Against Isolated Bacteria from Effected
Urinary Tract Amount Women in Mosul City 2008.5th Scientific Conference
Proceedings
24 – 25 Jun 2008. (Woman and Child Health A Comprehensive Vision
and Future Perspective).
8. Mohammed T, Hanan S N and Ismail I Daood (2009) Effect of aqueous
decoction and essential oil of Cinnamon in oro pharyngeal microbial flora in the
elderly persons. 6th Scientific Conference Proceedings 29 – 30 Jun 2009 (Health
Care Issues in geriatrics).
9. Ismail I Daood, Mohammed T and Hanan S N (2010). A comparative study of
bacterial pathogenesis isolated from naso oral Cavity for smoking and non-smoking
in different age. It has been Published in April 2010.Journal of Basic Education
Researchers
10. Ismail I Daood and Osama Z. (2009) Epidemiological Study on Prevalence of
Typhoid and Paratyphoid Fever for Different Age in Mosul City in 2008 & 2009.
11. Subhi H Khalaf, Ismail I Daood, Hanan S N and Amera A. (2012) Investigation
of Causative agents of childhood Diarrhea and Vomiting in some

Hospitals in

Mosul city. 169 - 168. 9th National Scientific Conference\College of Nursing \
University of Mosul\2012.
12. Subhi H Khalaf, Ismail I Daood, Hanan S N. (2012) Comparison of the efficacy
between ceftriaxone and cefixime antibiotic in laboratories with a medicine
commonly used in the local market on gram positive and negative bacteria .9th
National Scientific Conference\College of Nursing \ University of Mosul.
13. Ismail I Daood and Radhwan H I. (2020) Seroprevalence of Hepatitis A Virus
(HAV) in Mosul City. Medico-Legal Update, an International Journal. January-June,
Vol.20, No,1. India.

14. Ismail I Daood, Asdren Zajmi, Hanan Sami Nouri and Dr Ibtihal Husaien Jubory
(2020) Seroprevalence of Brucellosis from the city Mosul Iraq. International Journal
of psychosocial Rehabilitation ISSN:1475-7192.
15.Hanan S N, Bushra H S and Ismail I Daood (2020) Effect Microbial Content of
Amniotic Fluid on Congenital Infection. International Scientific Conference, Iraq.
Academic Syndicate, Academic Strategic Development Center and Cooperation
with Salahuddin University.
16. Ismail I Daood, Asdren Zajmi, Hanan Sami Nouri and Ibtihal Husaien Al Jubory
(2020) Seroprevalence of Brucellosis from the city Mosul Iraq. International Journal
of Psychosocial Rehabilitation Medical Bioscience. vol. 24 No.2(Scopus). United
Kingdom.
17. Ismail I Daood , Radhwan H Ibrahim (2020) Seroprevalence of Hepatitis A
Virus (HAV) in Mosul City. Medico-Legal Update, an International Journal
(Scopus) India, Vol.20, No, 1, pp.: 311-314.
18. Ismail I Daood, Shakeeba Y S, Ibtihal H Al Jubory,
Salawa H. (2020) Evaluation and antimicrobial susceptibility testing of enterococcus
faecalis isolated from highvagina. EurAsian Journal of BioSciences. Volume 14 Issue
(1) (Scopus) Turkey.
19. Ismail I Daood, Radhwan H Ibrahim, Ahmed A H, Norashikin N Dr Nurzafirah
M. (2020) Knowledge of Pneumonia Among Nursing Staff in Mosul Hospitals, Iraq.
International Journal of Medical Toxicology and Legal Medicine 43, (Scopus).
India.
20. Mohammed M. N., Bahrain H. K, Ismail I Daood, Al-Zubaidi S., Al-Sanjary O.
I., Sairah A. K. and Yusuf E. (2020) 2019 Novel Coronavirus Disease (Covid-19):
Smart Contactless Hand Sanitizer-Dispensing System Using IoT Based Robotics
Technology. Computer, Materials&continua, DOI:32604, CMC.2020.

 .7المشاركات العلمية (المؤتمرات ,الندوات ,الحلقات النقاشية والدورات التدريبية):
 دورة باللغة االنكليزية في المعهد البريطاني اسبوعين عاه .1995 دورتين في إدارة الجودة الشاملة  1998 / 10و  \11\7لغاية  1998\11\9بالكتاب  6923في.1998\10\24
 دورة تطوير اإلدارة من الفترة  1999\7\19لغاية  1999\7\22باالمر االداري 4568قي .1999\8\15 دورة إدارة األزمات من الفترة  \10\27لغاية  1999\10\29باالمر االداري  6531بتاريح 1999\8\15.
 دورة في مجال إدارة الجودة الشاملة باالمر االداري  1450بتاريخ .1999\10\13 دورة على الحاسوب في جامعة الموصل من . 1999/11/25-13دورة في نظام ( )windows 98جامعة الموصل \المعلومات و الحاسبة للفترة من . 1999\11\18 – 13
 دورة في التنظيم اإلداري وتفويض الصالحيات من الفترة  2000\9\18لغاية  2000\9\19باالمر االداري 9737بتاريح . 2000\9\11
 دورة خاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركات العامة من الفترة  2000\11\8لغاية  2000\11\9باالمراالداري  7820بتاريح . 2000\10\15
 المشاركة في المؤتمر القطري للعلوم الصيدلة/كلية الصيدلة /جامعة الموصل.2000/ المشاركة في مؤتمر األعجاز العلمي الطبي االول في شركة أدوية نينوى .2007/ رئيس اللجنة التحضيرية والمشاركة في المؤتمر االول للتصنيع الدوائي الجيد .2006/ GMP المشاركة في المؤتمر العلمي االول للطب الرياضي كلية التربية ودائرة صحة نينوى .1998/ المشاركة في المؤتمر العلمي للجراحة /كلية طب نينوى /قسم الجراحة 2018/ دورة تأهيلية للمناصب الوظيفية والقيادات الوسطى في المركز القومي للتخطيط والتطوير االداري للفترةمن  2000/9/2-/7/3والحصول على شهادة تقديرية المرتبة الثانية من مجموع ( )34مشاركين .

 دورة لإلدارات الوسطى أسبوع واحد من  /2/12لغاية  2000\2\18باالمر االداري  1516في -3\. 2000\11
 دورة تطويرية مركزة للمدراء العامين في استخدام الحاسوب في مركز نظم المعلومات-وزارة الصناعةوالمعادن لمدة ثالثة ايام من .2000\12 \11
 دورة اتخاذ القرارات للفترة  \6\15لغاية  2001/6\21في مركز التأهيل والتدريب  /وزارة الصناعةوالمعادن باالمر االداري  3162بتاريح .2001\5\27
 ممارسة في التحليالت المرضية في المختبر المركزي لمستشفى الزهراوي في وزارة الصحة يومين فياألسبوع للفترة .2004/3/1 - 1997/11/30
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Tecاأللمانية .
 المشاركة بالممارسة الميدانية الى القرية الشمسيات لخدمة المجتمع لتقديم خدمات صحية ومختبريةالبناء القرية بالمر االداري بالعدد 245:بتاريخ .2021 /2/ 10
 .8المناصب العملية والعضوية:
-

أول تعيين  - 1981/5/1الشركة الوطنية للكيمياويات والزراعية  /مركز البحوث .

 الحصول على شهادة الماجستير باألمر الجامعي  1189بتاريخ . 1993/7/18 مدير مصنع أدوية نينوى مدير مصنع أدوية نينوى /الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية  /من 1993/11/23. 2001/11/1 -

 انفك من مهام مدير مصنع أدوية نينوى في  2001/11/1إلكمال دراسة الدكتوراه . منح شهادة الدكتوراه باألمر الجامعي  6184/11/3بتاريخ . 2003/10/23 نقل إلى جامعة الموصلل  /كلية التمريض باألمر الوزاري  25809بتاريخ  2006/11/20وباشلر فيجامعة الموصلللل /كلية التمريض بتاريخ  2007/1/28باألمر الجامعي بالعدد  19744/11/9بتاريخ
2006/12/5
 مدير السيطرة النوعية من  1994/3/18 - 1994/1/15في مصنع أدوية نينوى . مدير مصنع أدوية نينوى من . 2001/11/1 - 1994/3/19 مدير مصلللنع المحاليل الوريدية إضلللافية إلى مهام باالمر االداري  3683بتاريخ  1997\1\25منشباط  -1997/تموز . 1999/
 عضلو مجلس إدارة الشلركة العامة لصلناعة األدوية والمسلتلزمات الطبية في سلامراء ( )SDIالدوراألولى ()2001 -1997
 عضللو مجلس إدارة الشللركة العربية لصللناعة المضللادات الحيوية (أكاي  )ACAIللفترة (-1998. 2000
 مدير القسم التجاري لشركة أدوية نينوى ) )NDIللفترة ( . ) 2006-2005-

عضو مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى (.)2007-2005

 مدير مصنع المحاليل الوريدية ( شركة مساهمة ) للفترة (.)2007-2006 رئيس فرع العلوم التمريضية االساسية للفترة من . 2017-2011 عضو مجلس كلية التمريض من  2011ولغاية 2017 عضو مجلس فرع العلوم التمريضية االساسية - 2017 تنسيب جزئي في جامعة نينوى /كلية تمريض نينوى بالعدد 3297/10/9:بتاريخ 2020/11/17 .9عدد التكريمات والجوائز:
 الحصول على (  ) 23شكر وتقدير ضمن نطاق شركة األدوية الحصول على (  ) 12شكر وتقدير من جهات خارج الشركة  ،وزارة الصناعة والمعادن  ،شركة ، -جامعة الموصل  ،كلية الصيدلة  ،المستشفيات  (ACAI) .الصناعات العربية (أكاي)

 الحصول على شكر وتقدير س (  )32من كلية التمريض  /ورئاسة الجامعة . الحصول على (  ) 27شهادات تقديرية من المؤتمرات الطبية العلمية والندوات من الكليات والمحاضراتفي محافظة نينوى
 الحصول على تثمين أبداع من رئاسة جامعة الموصل بالعدد  7755/32/9بتاريخ . 2000/9/12 الحصول على شهادة خبرة ومهارة التفاوض من صناع الجودة العرب \ دمشق/سوريا 2006( )AQM
 منحي إجازة فتح مختبر أهلي من وزارة الصحة  /دائرة األمور الفنية  /قسم المختبرات /العدد 18203في  2005/5/30وتجديد االجازة لغاية .2020
 براءة اختراع وفك سر معرفة تكنولوجية لتصنيع مواد احتياطية (أصابع كبس الحبوب)لتطوير اإلنتاجيةكما ً ونوعا ً
 وضع خطط استراتيجية فنية وإدارية ودراسات مستقبلية في مسيرة مصنع أدوية نينوى ومصنع المحاليلالوريدية .
 رئاسة اللجان الفنية في اختصاص التصنيع الدوائي في مصنع أدوية نينوى ومصنع المحاليل الوريديةومشاركة في لجان الشركة والوزارة .
 إلقاء محاضرات في مجال اختصاص األحياء المجهرية الطبية والمرضية ومقاومة المضادات الحيوية المشاركة في المؤتمرات العلمية التخصصية والطبية داخل وخارج العراق .نشر مواضيع طبية ودوائية في المجالت الطبية والدوائية ( مجلة الصيدلي ومجلة الدواء العربي ) .

 تقويم علمي لرسالة ماجستير/كتاب وزارة التعليم العالي  /قسم التقييم العلمي بالكتاب المرقم العدد ج ع 170في 2020/1/26
 تقويم بحث من جامعة االنبار /كلية العلوم /مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة بالكتاب ذي العدد  56في2019/4/28

 تقييم بحث ماجستير /جامعة الموصل /كلية التمريض /الدراسات العليا بالعدد  24بتاريخ 2019/1/24 تقييم استمارات استبيان لبحث ماجستير /جامعة الموصل /كلية التمريض /الدراسات العليا بالعدد 2038بتاريخ 2019/11/14
تقييم بحث من جامعة الموصل/كلية العلوم /الترقيات العلمية  /بالعدد 15س /ترقيات 41بتاريخ 2019/5/8
 تقييم بحث من جامعة الموصل/كلية العلوم /الترقيات العلمية  /بالعدد 15س /ترقيات  9بتاريخ2019/1/27
 تقييم بحث من جامعة الموصل/كلية العلوم /الترقيات العلمية  /بالعدد 15س 82 /بتاريخ .2018/4/4 تقييم بحث من جامعة الموصل/كلية العلوم /الترقيات العلمية  /بالعدد 15س 60 /بتاريخ . 2018/3/28  -تقييم بحوث عدد ( )3جامعة الموصل/كلية العلوم/الترقيات العلمية بالعدد 15س/ترقيات 145/بتاريخ.10 2014/1/19تقييم بحث من جامعة الموصل/مركز بحوث البيئة والسيطرة على التلوث بالكتاب ذي
العدد15:س  46/بتاريخ2013/11/13
 تقييم بحث من كلية الحدباء الجامعة /مجلة بحوث مستقبلية بالكتاب ذي العدد:ح أ  554/بتاريخ2019/8/7
تقييم بحث ماجستير /جامعة الموصل /كلية التمريض بالعدد 3866 :بتاريخ 2013/11/21

رئيس فرع العلوم اتمريضية االساسية للفترة من 2017 – 2011 /1/2باألمر االداري بالعدد3411 :
بتاريخ  2010/12/29والتمديد باالمر االداري بالعدد 356 :بتاريخ 2014/2/10
 عضو لجنة مناقشة طالب الدراسات العليا ماجستير/كلية التمريض باالمر االداري بالعدد 2248 :بتاريخ2013/8 /13
 عضو لجنة مناقشة طالبة الدراسات العليا دكتوراه  /كلية العلوم /قسم علوم الحياة  /االحياء المجهريةباالمر االداري بالعدد 6327 :بتاريخ 2013/ 10/ 24
 عضو لجنة مناقشة طالبة الدراسات العليا ماجستير/كلية العلوم /قسم علوم الحياة  /االحياء المجهريةباالمر االداري بالعدد 1731 :بتاريخ 2019/3/28

 عضو لجنة مناقشة طالبة ماجستير باالمر االداري بالعدد 665 :بتاريخ 17- 2020/8/11 عضو لجنة مناقشة طالبة ماجستير باالمر االداري بالعدد 704 :بتاريخ 18- 2020/8/23 عضو لجنة مناقشة طالبة ماجستير باالمر االداري بالعدد 450 :بتاريخ 19- 2020/9/1 إشراف ومحاضر في الدورة التدريبية (دورة استخدام الفحوصات المختبرية في تشخيص االمراض)جامعة الموصل كلية التمريض لمدة ثالثة ايا م للفترة من (2018/11/-29 – 27
 عضو في تشكيل هيئة التحرير والهيئة االستشارية لمجلة الموصل للتمريض لالمر الجامعي ذي العدد 13936/5/5بتاريخ 2018/7/16
 عضو اللجنة المركزية لألشراف على مشروع إنشاء المختبر المركزي لجامعة الموصل باالمر الجامعي -بالعدد 24224 / 3 / 9 :بتاريخ 2018 / 11 / 22
 عضو اللجنة المركزية لمشروع تطوير القدرات العلمية (الحقل الطبي) لجامعة الموصل باألمر الجامعي -بالعدد 10064 / 13 / 9:بتاريخ . 2019 / 5/ 6
  -عضو لجنة أمتحانية مناقشة طالبة الدراسات العليا ماجستير /كلية العلوم /قسم علوم الحياة  /االحياءالمجهرية باالمر االداري بالعدد 1731 :بتاريخ 2019/3/28
 عضو لجنة أمتحانية مناقشة طالبة ماجستير باالمر االداري بالعدد 704 :بتاريخ -202018/8/23 عضو لجنة مناقشة طالبة ماجستير باالمر االداري بالعدد 665 :بتاريخ 2020/8/11 عضو لجنة أمتحانية مناقشة طالبة ماجستير باالمر االداري بالعدد 450 :بتاريخ  2020/9/1كليةالتمريض
 -6عضو لجنة االمتحان الشامل باالمر االداري بالعدد  / 2668 :بتاريخ  2020/9/24واستنادا الى كتاب
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /دائرة البحث والتطوير العلمي المرقم ب ت  630/5في 2018/1/25
شكر وتقدير لنشر بحوث في مجالت عالمية ذات معامل تأثير وضمن مستوعبات سكوبس باالمر الجامعي
بالعدد  2094/10/ :بتاريخ 2021 / 2/2

