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الخبرات األكاديمية:
 تدريسي في لسم تمنيات المختبرات الطبية للمرحلة االولى في كلية النور الجامعة
 ممرر لسم تمنيات المختبرات الطبية في كلية النور الجامعة.

عضوية الجمعيات العلمية والمؤسسات األكاديمية:
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عضو في اللجنة االمتحانية المركزية
عضو ارتباط في شعبة ضمان الجودة
عضو في لجنة الماستر شيت
عضو في لجنة الدفاع المدني()CBRN
عضو في اللجنة التنسيمية في لسم تمنيات المختبرات الطبية
عضو في اللجنة الفرعية المشرفة والمرالبة على اجراءات ومتطلبات الولاية والسالمة العامة
رئيس اللجنة االمتحانية االلكترونية لمسم تمنيات المختبرات الطبية
عضو في منصة التطوير الذاتي
عضو في اكاديمية بدن
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Curriculum Vitae (CV)
Name: Khalid Waleed Abd-Alkader
Scientific Title: Asst. Lecturer
Position: Lecturer

Certificate

Year

Bachelor's

2009-2010

Master's

2018

University
AL Mosul university/college
science /chemistry department
AL Mosul university/college
science /chemistry department

Specialty: Chemistry
Field: Inorganic Chemistry
Academic Email: khalid.waleed88@alnoor.edu.iq
Google Scholar: khalid waleed Abd Alkader
Research gate:
Scopus profile:
Publons profile: https://publons.com/researcher/4678822/khalid-alansary/
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4940-1652
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Academic Experiences:
 Lecturer in the Department of Medical Lab technology for the first stage
at Al-Noor University College
 Rapporteur of the Department of Medical Lab technology at Al-Noor
University College.
Memberships:
1.
2.
3.
4.
5.

Member of the Central Examination Committee
Liaison member of the Quality Assurance Division
Member of the Master Sheet Committee
Member of the Civil Defense Committee (CBRN)
Member of the Coordinating Committee in the Department of Medical
Lab technology
6. Member of the subcommittee supervising and monitoring the procedures
and requirements of prevention and public safety

7. Chairman of the electronic examination committee for the Department of
Medical Lab technology
8. Member of Self Study Plan SSP.
9. Member Of Bdan Academy
Published Papers and books

