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Ammar Moussa Mandal 

 

 عمار موسى مندل

MSc. Of biological Sciences 
Biotechnology 

Email: ammarbiotech@mu.edu.iq 

تقنيات احيائية-علوم حياةماجستير   
 ايميل:

ammarbiotech@mu.edu.iq 

 

General information  المعلومات الشخصية 

Working location: University of Al 

Muthanna / Faculty of  Basic Education - 

Department of Science 

جامعة المثنى/كلية التربية  : مكان العمل الحالي

 العلوم  قسم-االساسية

Address: Samawah :السماوة  العنوان 

Marital status: Single  :اعزب الحالة االجتماعية  

Degree: Assistant lecturer  مساعدمدرس  العلمي:اللقب 

Language and hobbies: English, Arabic  عربي , انكليزي  :اللغات والهوايات 

Other contacts: 07803788152 :07803788152 معلومات اتصال اخرى 

Research gate web: Amar. M. Mandal 

 

  Amar. M. Mandalموقع بوابة الباحث:

  

Google scholar web: 

 

  الباحث العلمي:موقع 

 

Other websites: :مواقع اخرى 
 

Education certificate   الشهادات 

 2013-2011 ماجستير تقنيات احيائية بامو الهند

 2009-2005 بكالوريوس علوم حياة جامعة المثنى العراق 
 

Education certificate 

2013-2011 Master 
Biotechnology 

 
Bamu University India 

2006-2010 Bachelor Biology Al Muthanna University Iraq 
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Teaching experiences  المواد التي تدرس 

 علم النبات العام المرحلة االولى التربية االساسية 

 احياء مجهرية فرع االحياء-المرحلة الثانية التربية االساسية

 علم الفايروسات فرع االحياء -المرحلة الثانية التربية االساسية

فرع االحياء-المرحلة الثالثة التربية االساسية   علم الطفيليات 

فرع االحياء-المرحلة الرابعة التربية االساسية  علم الوراثة 
 

Teaching experiences 

General botany 1st stage Basic Education 

Microbiology 2nd Stage/ Biology Basic Education 

Virology 2nd Stage/ Biology Basic Education 

Parasitology 3rd Stage/ Biology Basic Education 

Genetics 4th Stage/ Biology Basic Education 
 

Papers And Other Publications البحوث والمنشورات االخرى 

 مكان النشر

)( 
 )السنة( )العدد( )المجلد(

 

 نوع النشر
 )بحث(

 

Position المناصب التي تقلدها   

 18-9-2017  مسؤول وحدة التعليم المستمر 

   اللغة العربية  مقرر قسم  2018 )معلومات اخرى(

 

Committees اللجان التي اشترك فيها 

 )اللجنة( )الفترة( )معلومات اخرى(

الفصل االول 2018-2017 كلية التربية االساسية  
لجنة فحص  - لجنة الزراعةلجنة فنية  - لجنة الغيابات

لجنة مسؤولية المختبرات- الجودة  

الفصل الثاني 2018-2017 كلية التربية االساسية  

لجنة تدقيق الدفاتر  - لجنة اتالف الدفاتر االمتحانية

-لجنة ادخال البيانات - لجنة استالم االعمال -االمتحانية

المختبريةلجنة السالمة  - لجنة مناقشة البحوث  
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Experiences and skills  الخبرات والمهارات 

 )المعلومات(

 

Conferences   المؤتمرات 

 )عنوان المؤتمر( )السنة( )مكان المؤتمر( )معلومات اخرى(

المؤتمر الدولي االول لالمن  2018 بغداد 

 والسالمة

 

Course الدورات 

 )عنوان الدورة( )السنة( )مكان الدورة( )معلومات اخرى(

الهند-مدينو اورنك اباد    2013 
دورة علميو بعنوان ورشة عمل 

Work Shop 

 دورة حاسبات 2009 كلية التربية جامعة المثنى 

 
 ventura institute ofمعهد

bioscience-india 
ياتية المناعيةحالنطبيقات ال   

 طرائق التدريس 2014 جامعة المثنى 

 دورة سالمة اللغة العربية 2018 التربية االساسية 

جامعة المثنى–ضمان الجودة    2018 GLP      دورة  

    
 

Workshops  ورش العمل 

 )عنوان الورشة( )السنة( )مكان الورشة( )معلومات اخرى(

 )عنوان الورشة( )السنة( )مكان الورشة( )معلومات اخرى(
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Awards and Donation الجوائز والمنح 

 )السنة( )الجهة المانحة( )معلومات اخرى(
)نوع الجائزة او 

 المنحة(

تثمينا للجهود المبذولة في اللجان 

 االمتحانية والتدقيقية
 كتاب شكر 2017 السيد العميد

تثمينا للجهود المبذولة في متابعة 

 وتنظيم العمل في المختبرات
 كتاب شكر 2018 السيد العميد

 كتاب شكر 2018 السيد العميد GLPالمشاركة في دورة 

تظرا القامة دورة حول كيفية 

استخالص الحامض الننوي 

 وتفاعل البلمرة السلسلي

 كتاب شكر 2018 السيد العميد

في ورشة عمل ادارة المشاركة 

 الجودة الشاملة

شعبة ضمان الجودة وتقويم -

جامعة المثنى-االداء  
7201  شهادة مشاركة 

الية المشاركة في ورشة عمل 

-2016التقييم االلكتروني للعام 

2017 

شعبة ضمان الجودة وتقويم -

جامعة المثنى-االداء  
 شهادة مشاركة 2017

نشر البحوث في المجالت 

 الرصينة

شعبة ضمان الجودة وتقويم -

جامعة المثنى-االداء  
 شهادة مشاركة 2017

 جودة المختبرات التعليمية
شعبة ضمان الجودة وتقويم -

جامعة المثنى-االداء  
 شهادة مشاركة 2018

 

 


