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 المهام األدارية المكلف بها:

 . 2015-2014من  شغلت منصب معاون عميد كلية العلوم للشؤون العلمية /جامعة بغداد .1

ً /جامعة بغداد–شغلت منصب معاون عميد كلية العلوم للشؤون األدارية  .2 -2014 وكالة اضافة لمهام عملي لمدة شهرين تقريبا

2015. 

ً /جامعة –معاون عميد كلية العلوم لشؤون الطلبة والدراسات العليا شغلت منصب  .3 وكالة اضافة لمهام عملي لمدة شهر تقريبا

 .2015 بغداد
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 األن.الى  27/2/2020رئيس قسم الكيمياء/ كلية العلوم/ جامعة بغداد من  .8
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