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 الشهادات الحاصل علیها:
)، مــن قســم الكیمیــاء /كلیــة العلــوم /جامعــة الموصــل، اســم (كیمیــاء حیاتیــة 2006دكتــوراه ،  .1

مضـادات االطروحـة: ، عنـوان  االسـتاذ الـدكتور طـارق یـونس احمـدالمشرف على الماجسـتیر 
 األكسدة وبعض متغیرات الكیموحیویة في العاملین المعرضین للملوثات في مدینة الموصل.

 
(كیمیاء حیاتیة )، من قسـم الكیمیـاء /كلیـة العلـوم /جامعـة الموصـل، اسـم  2000ماجستیر ،  .2

المشـــرف علـــى الماجســـتیر االســـتاذ الـــدكتور طـــارق یـــونس احمـــد ، عنـــوان االطروحـــة: أیجـــاد 
 دراسة القیم المرجعیة الطبیعیة لمتغیرات الكیمیاء الحیویة في مدینة الموصل واطرافها.و 

 
(علـــوم كیمیـــاء) مـــن قســـم الكیمیـــاء /كلیـــة العلـــوم /جامعـــة الموصـــل، وكـــان 1998بكلوریـــوس، .3

 ) وبتقدیر جید جدًا.98تسلسله الرابع على القسم الذین كان اعدادهم  (
 

مـــن المعهـــد الطبـــي هیئـــة المعاهـــد  لـــیالت المرضـــیة )) (باختصـــاص التح1994دبلـــوم فنـــي ( .4
 ) وبتقدیر جید جدًا.58(  أعدادهمالفنیة/الموصل وكان تسلسله الرابع على القسم الذین كان 
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 الدرجة الوظیفة:
 في قسم الكیمیاء /كلیة العلوم /جامعة الموصل. )14/9/2009-2006مدرس ( •
الكیمیاء /كلیة العلوم /جامعة في قسم  )29/3/2017-15/9/2009مساعد ( أستاذ •

 الموصل.
 في قسم الكیمیاء /كلیة العلوم /جامعة الموصل.والى االن   30/3/2017أستاذ من  •
 

 العضویة:
 ).1998عضو في نقابة الكیمیائیین العراقیین( 
 

 الكتب المؤلفة:
یدرس للصفوف االولى من كلیات العلوم. مطبعة دار  .2008لسنة الثقافة الصحیة،  -1

 العراق. –االثیر للطباعة والنشر، جامعة الموصل  ابن
 

 .2010 لسنة.باالشتراك مع أ.د. طارق یونس احمد  الكیمیاء الحیاتیة (الجزء االول)، -2
فضال عن  .لجامعات القطر من كلیات العلوموالدراسات العلیا  لثالثیدرس للصفوف ا

 –اعة والنشر، جامعة الموصل مطبعة دار ابن االثیر للطب االقسام لهیئة التعلیم التقني.
 العراق.

 
 .2010باالشتراك مع أ.د. طارق یونس احمد .لسنة الكیمیاء الحیاتیة (الجزء الثاني)،  -3

یدرس للصفوف الرابع والدراسات العلیا من كلیات العلوم لجامعات القطر. فضال عن 
 –جامعة الموصل  مطبعة دار ابن االثیر للطباعة والنشر، االقسام لهیئة التعلیم التقني.

 العراق.

 
 . مطبعة دار الیازوري2017مضادات االكسدة في الخالیا الحیة لسنة االكسدة و  -4

) هو        ISBNالرقم الدولي المعیاري للكتاب ( االردن. –للطباعة والنشر، عمان  العلمیة
7-778-12-9957-978 . 

 
دار الیازوري العلمیة ،  مطبعة 2018االجهاد التأكسدي في الصحة والمرض لسنة  -5

) هو        ISBN،  الرقم الدولي المعیاري للكتاب (االردن –للطباعة والنشر، عمان 
4-795-12-9957-978 . 
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 :او المقبولة للنشر االبحاث المنشورة
). أیجــاد ودراســة القــیم المرجعیــة الطبیعیــة 2002( الهاللــي، لــؤي عبــداحمــد، طــارق یــونس،  -1

-23):1(18 مجلة علوم الرافدین لحیویة في مدینة الموصل واطرافها.لمتغیرات الكیمیاء ا
42. 

العالقــة بــین ). 2002، مصــطفى، لیلــى عبــد اهللا، محمــود، صــبا زكــي (الهاللــي، لــؤي عبــد -2
الرافـدین  . مجلـة علـوموزن الجسم والعوامل المحیطـة وتأثیرهـا علـى المتغیـرات الكیموحیویـة

13)1:(67-76.  
فصل جزئي ودراسة بعض الصفات الحركیة النزیم كلوتاثایون ). 2007،(بدلؤي ع، الهاللي -3

S-83-71):2(18، مجلة علوم الرافدین  ترانسفیریز من مصل االنسان. 
). مضادات االكسدة وبعض متغیرات 2007( الهاللي، لؤي عبداحمد، طارق یونس،  -4

 18مجلد  فدینالكیموحیویة لمدمني الكحول في مدینة الموصل. مجلة علوم الرا
 .58-1:48العدد

). تــأثیر الكــرب 2007، یلــده، مارســیل زیــا، عبــد اهللا، حامــد محمــود ، ( الهاللــي، لــؤي عبــد -5
 .192-188):2(10 ، مجلة جامعة دهوك التأكسدي على العبي كرة القدم

مسـتویات ، )2008، الجـوادي ، زینـة عبـد المـنعم، حسـن، محمـد بحـري (الهاللي، لـؤي عبـد -6
-14):1( 21المجلـد  التربیـة والعلـم. مجلـة ت األكسدة لدى عمـال األشـغال الشـاقةمضادا

26. 
اثر جهـد هـوائي ). 2008، (هدیل طارق، حمودات، مكي محمد،یونس،  الهاللي، لؤي عبد -7

مجلــة  .رات مضــادات االكســدة وبیروكســدة الــدهن فــي مصــل الــدمیــفــي اســتجابة بعــض متغ
 .45-33: 47العدد  14 . مجلدالرافدین للعلوم الریاضیة

) فصل ودراسة المركبات الفعالة من جـذور 2008( الهاللي، لؤي عبد ،حسن، محمد بحري -8
الزنجبیــل فــي األرانــب الســلیمة والمصــابة بــداء الســكر المســتحدث بااللوكســان. مجلــة علــوم 

 .119-104):3(19 الرافدین.
ألكســـدة وبعـــض المتغیـــرات مضـــادات ا). 2008( عبـــد الهاللـــي، لـــؤياحمـــد، طـــارق یـــونس، -9

التربیـة . مجلـة فـي مدینـة الموصـل تاالسـمن الكیموحیویة في العاملین المعرضین لملوثـات
 .311-303):1(21 .والعلم

الكــرب التأكســدي لمــدخنین فــي مدینــة ). 2009( الهاللــي، لــؤي عبــداحمــد، طــارق یــونس، -10
 .32-22):1(20. مجلة علوم الرافدین الموصل
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بعــض الصــفات  ودراســة جزئــي فصــل). 2009( الهاللــي، لــؤي عبــدونس، احمــد، طــارق یــ-11
-47):1(20 . مجلــة علــوم الرافــدین.اإلنســانمصــل  الســلیروبالزمین مــننــزیم أل الحركیــة

60. 
فـي العـاملین المعرضـین اإلنزیمیـة مضـادات األكسـدة ). بعـض 2011( الهاللي، لؤي عبـد -12

 .38-29):2(22مجلة علوم الرافدین  .للملوثات
). مســتوى 2012( ، هــادي ،  أیمــان عــادل الطالــب، نهــى عبــد القــادرالهاللــي، لــؤي عبــد -13

مضادات األكسدة والكرب التأكسدي لذوي السمنة المفرطة (المدخنین وغیر المدخنین) في 
 .39-25):1(25 مدینة الموصل. مجلة التربیة والعلم

متابعــة الكــرب ). 2011یــونس (ومــال علــو، فــرح  ، الهاللــي، لــؤي عبــداحمــد، طــارق یــونس-14
 . 106-88):4(22مجلد  . مجلة علوم الرافدینالتأكسدي لدى النساء الحوامل

ــداحمــد، طــارق یــونس، -15 ــؤي عب ــي، ل  جزئــي فصــل). 2011ومــال علــو، فــرح یــونس ( الهالل
، الســائل االمنیــوني مــن ترانســفیریز S-كلوتاثــایوننــزیم إل بعــض الصــفات الحركیــة ودراســة

 .152-142): 3(17 لة تكریت للعلوم الصرفةر في مجو نشم
الكـــرب التأكســـدي لـــدى النســـاء ). 2012(القـــدو، عبیـــدة عبـــد الخـــالقو  الهاللـــي، لـــؤي عبـــد -16

 . 147-128):2(23 العقیمات في محافظة نینوى. مجلة علوم الرافدین
ــد  -17 ــؤي عب ــي، ل فصــل ودراســة بعــض الصــفات ). 2012وصــالح، مــریم عبــد الخــالق(الهالل

ر فـــي مجلـــة علـــوم و نشـــم. مـــن بالزمـــا اإلنســـان 30 -كیـــة لبـــروتین عالمـــة الشـــیخوخةالحر 
 .157-137): 4(23 الرافدین

). اثــر جهــد هــوائي فــي 2012، رشــید، ســكینة،یونس، هــدیل طــارق، ( الهاللــي، لــؤي عبــد -18
 جلـةم مصـل الـدم. منشـور فـي ياستجابة بعض المتغیرات الكیموحیویة واختالف الراحـة فـ

 . 32-15): 22(12المعاصرة  الریاضیة
 بعض استجابة في متموج جھد اثر ).2012، یونس، هدیل طارق، ( الهاللي، لؤي عبد -19

 في مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة . منشورمالد مصل في األكسدة مضادات متغیرات
4)1 :(1-16 . 

دراسة بعض الصفات تنقیة جزئیة و ). 2013والقدو، عبیدة عبد الخالق( الهاللي، لؤي عبد -20
الحركیة ألنزیم كلوتاثایون بیروكسیدیز من بالزمـا انثـى سـلیمة ومقارنتهـا بعقیمـة مـن النـوع 

 . 45-36): 13(18. . مقبول للنشر في مجلة تكریت للعلوم الصرفةاألولي
ـــد  -21 ـــؤي عب ـــي، ل ـــة 2013بـــدیوي، لـــیالس فرحـــان، ( ، رشـــید، ســـكینة،الهالل ). دراســـة مقارن

ســــدة ومضــــادات األكســــدة لحلیــــب اإلنســــان مــــع أنــــواع مختلفــــة مــــن حلیــــب لمســـتویات األك
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-86: 49 المجلــدالقطریــة الوطنیــة علــوم الكیمیــاء. فــي مجلــة  منشــورالحیوانــات المجتــرة. 
99. 

ـــد  -22 ـــؤي عب ـــي، ل دراســـة الصـــفات الحركیـــة والتثبیطیـــة إلنـــزیم كلوتاثـــایون ). 2013، (الهالل
لعلـوم  ر فـي مجلـة القطریـة الوطنیـةو نشـ. ما المحلیـةمن نبـات البازالیـبیروكسیدیز المعزول 

 .359-348: 51الكیمیاء .
مستویات االكسدة ومضاداتها لدى ). 2013وصالح، مریم عبد الخالق(الهاللي، لؤي عبد  -23

 .65-49): 3(23 . مجلة علوم الرافدینكبار السن من الذكور
ــــــــد  -24 ــــــــؤي عب ــــــــي، ل ــــــــزیم ودر  فصــــــــل). 2013وطــــــــه، مصــــــــعب عســــــــكر (الهالل اســــــــة إن

 ر فــي مجلــة علــوم الرافــدینو نشــ. مالمحلــيالالكتوبیروكســیدیز مــن حلیــب اإلبــل والجــاموس 
24)6:(112-133. 

بعض متغیرات ومضاداتها و األكسدة قیاس مستویات ). 2013، (الهاللي، لؤي عبد  -25
یة مجلة القطر . اللدى النباتیین والنباتیین الذین یتناولون البیض والحلیب الكیموحیویة

 490-477: 52العدد .علوم الكیمیاء الوطنیة ل
مضادات األكسدة وبعض المتغیرات . )2014، احمد، طارق یونس (الهاللي، لؤي عبد  -26

منشور في . ، العراقفي مدینة الموصلالوقود المعرضین لملوثات  مالالكیموحیویة في الع
. International Research Journal of Environment Sciencesالمجلة 

 .5-1):1(3مجلد
مســتویات األكســدة ومضــاداتها فــي ). 2014وطــه، مصــعب عســكر (الهاللــي، لــؤي عبــد  -27

مجلـة  المنشـور فـي. مع إنـزیم الالكتوبیروكسـیدیزحلیب االبل والجاموس المحلي وعالقتها 
 .132-126): 6(19 تكریت للعلوم الصرفة

). دراســة بعــض 2014ط، ضــیاء قاسـم. (ویـونس، هــدیل طـارق، الخیــا الهاللــي، لــؤي عبــد -28
مجلة تكریت للعلوم . تنازليالو  تصاعديال الجهد في القلب لوظائف الكیموحیویة متغیراتال

 . 138-132):10(22الصرفة
االمنیـوني  دراسة إلنـزیم الباراوكسـونیز المعـزول مـن السـائل). 2018.( الهاللي، لؤي عبد -29

 منشـور فـي. الجـرذان فـي السـزبالتین المستحدث بعقـار الكبدي والقلبي التسمم ضد تأثیراتهو 
 .56-42): 2(27مجلة علوم الرافدین 

إنزیم الیوریكیز المعزول من  ).2014.( محمد، فاطمة عبد الحمید ،الهاللي، لؤي عبد -30
) Apium graveolens) والكرافس (Allium ampeloprasumبذور الكراث (

 .356-340، 55العراقیة الوطنیة لعلوم الكیمیاء . . المجلة )Eruca sativaوالجرجیر (
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ثایوردوكسین المعزول من دراسة ال). 2015(حمدون، أمیرة احمد  ،الهاللي، لؤي عبد -31
 .88-79): 3(20 مجلة تكریت للعلوم الصرفة منشور.  مصل دم اإلنسان

 نوجین المنشطیوروكاینیز نوع البالزمیدراسة إلنزیم ال). 2015.( الهاللي، لؤي عبد -32
المجلة القطریة في  منشور. بول اإلبل وتأثیره على صورة الدهن الكاملةالمعزول من 

 .174-149):2(15الوطنیة لعلوم الكیمیاء
نزیم كیموحیویة حركیة لإلدراسة ). 2017(حمدون، أمیرة احمد  ،الهاللي، لؤي عبد -33

مجلة تكریت للعلوم . السلیمثایروردوكسین ردكتیز المنقى جزئیًا من مصل اإلنسان ال
 . 131):10(22 الصرفة

). دراسة 2017(بدیوي ، لیالس فرحان.،  سیران ستار ،صالح ،الهاللي، لؤي عبد  -34
الكرب التأكسدي وفعالیة بعض االنزیمات في سائل النخاع الشوكي لدى األطفال 

ك المصابین بمرض االستسقاء الدماغي. مقبول للنشر في مجلة جامعة كركو 
 .للدراسات العلمیة

دراسة ). 2017بدیوي ، لیالس فرحان.(،  سیران ستار ،صالح،الهاللي، لؤي عبد  -35
مستویات العناصر المعدنیة والیوریا والكریاتینین في سائل النخاع الشوكي لدى 

. مقبول للنشر في مجلة جامعة كركوك األطفال المصابین باالستسقاء الدماغي
 .للدراسات العلمیة

). دراسة 2017،صالح سیران ستار ، بدیوي ، لیالس فرحان.(الهاللي، لؤي عبد  -36
مستویات االنزیمات في سائل النخاع الشوكي لدى األطفال المصابین بمرض سرطان 

 WORLD JOURNAL OF  الدم اللمفاوي الحاد. منشور في مجلة

PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES6 )5 :(231-
244. 

). دراسة 2017سیران ستار ، بدیوي ، لیالس فرحان.( ،،صالحالهاللي، لؤي عبد  -37
في سائل النخاع الشوكي لدى األطفال المصابین بمرض  عناصر المعدنیةمستویات ال

 WORLD JOURNAL OF  سرطان الدم اللمفاوي الحاد. منشور في مجلة
….PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES6 )5 :(245-

257. 
دراسة مستویات المعادن الثقیلة (). 2019محمود، ایمان سالم (، الهاللي، لؤي عبد -38

منشور   )واالساسیة في السائل األمنیوني لدى الحوامل المترافقة مع ارتفاع ضغط الدم
 .68-53):1(22في مجلة علوم الرافدین 
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المعادن الثقیلة  دراسة مستویات(). 2019محمود، ایمان سالم ( ،الهاللي، لؤي عبد -39
مقبول للنشر في   )واالساسیة في السائل األمنیوني لدى الحوامل ذي الوالدة المبكرة

 . مجلة التربیة االساسیة
إلنزیم  كیموحیویة ونسیجیة دراسة(). 2018حمدون، أمیرة احمد ( الهاللي، لؤي عبد، -40

والمصابین  نیعییثایوردوكسین ردكتیز المعزول من مصل الدم على الجرذان الطبال
في للعلوم البیطریة  العراقیة مجلة. مقبول للنشر في ال)بحالة الكرب التأكسدي

11/11/2018. 
ودراسة صفاته  السائل األمنیونيمن إنزیم بروالیدیز عزل (). 2019( الهاللي، لؤي عبد -41

لم للعلوم التربیة والع. مقبول للنشر في مجلة )الحركیة وألفته تجاه المركبات الدوائیة
 . 27/2/2019الصرفة في 

 
 

 :الجوائز الحاصل علیها
 .2011لسنة  العراقي التعلیم العالي والبحث العلمي بمناسبة یوم العلمدرع الوزارة من وزیر  -1

 
وسام یوم العلم العراقي من وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي بمناسبة یوم العلم العراقي لسنة  -2

2018. 
 

 رات:الندوات والمؤتم
 16-15مــؤتمر الكیمیــاء االول فــي قســم الكیمیــاء كلیــة التربیــة جامعــة الموصــل والمنعقــد مــن -1

) والذي نشر في وقائع المؤتمر تحت عنـوان للبحـث:  احمـد، 2008تشرین االول من عام (
ـــــدطـــــارق یـــــونس،  ـــــي، لـــــؤي عب مضـــــادات األكســـــدة وبعـــــض المتغیـــــرات ). 2008( الهالل

. مجلــة التربیــة فــي مدینــة الموصــل تاالســمن لمعرضــین لملوثــاتالكیموحیویــة فــي العــاملین ا
 .311-303):1(21والعلم. 

 23-22مـؤتمر الكیمیـاء االول فـي قســم الكیمیـاء كلیـة العلـوم جامعــة الموصـل والمنعقـد مــن  -2
ان للبحث:  احمد، طارق لذي نشر في وقائع المؤتمر تحت عنو ) وا 2008نیسان من عام (

. مجلـة الكرب التأكسـدي لمـدخنین فـي مدینـة الموصـل). 2009( عبدالهاللي، لؤي یونس، 
 .32-22):1(20علوم الرافدین. 

 23-22جامعـة الموصـل والمنعقـد مـن /مؤتمر الكیمیاء االول في قسم الكیمیاء كلیـة العلـوم  -3
احمـد، طـارق ) والذي نشر في وقائع المؤتمر تحت عنوان للبحـث : 2008نیسان من عام (
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نـزیم أل بعـض الصـفات الحركیـة ودراسـة جزئـي فصـل). 2009( لـي، لـؤي عبـدالهال یونس، 
 ..60-47):1(20اإلنسان. مجلة علوم الرافدین. مصل  لیروبالزمین مناالس

قـدة عنـدوة المقامـة فـي قسـم الكیمیـاء /كلیـة العلـوم/ جامعـة الموصـل والمنألقاء محاضـرة فـي ال -4
 .یاةتحت عنوان: الكیمیاء والح 28/4/2011بتاریخ 

 23-22مؤتمر الكیمیاء الثاني في قسم الكیمیاء كلیة العلـوم/ جامعـة الموصـل والمنعقـد مـن  -5
) والـــذي مقبـــول للنشـــر فـــي وقـــائع المـــؤتمر تحـــت عنـــوان  2011تشـــرین الثـــاني مـــن عـــام (
 مدینـــة الموصـــل فـــي فـــي تشخیصـــات األشـــعة الســـینیةلعـــاملین ل للبحـــث: الكـــرب التأكســـدي

 .الهاللي، لؤي عبدق یونس، .للباحثین: احمد، طار 
 23-22مؤتمر الكیمیاء الثاني في قسم الكیمیاء كلیة العلـوم/ جامعـة الموصـل والمنعقـد مـن  -6

) والـــذي مقبـــول للنشـــر فـــي وقـــائع المـــؤتمر تحـــت عنـــوان  2011تشـــرین الثـــاني مـــن عـــام (
لخطــورة للبحــث: دراســة ســریریة وكیموحیویــة العــادة تكــوین حصــوات البولیــة وتــاثیر عوامــل ا

 .الهاللي، لؤي عبدللباحثین:  الجوادي، زینة عبد المنعم، 
فــي تشــرین  مـؤتمر الكیمیــاء الثــاني فــي قسـم الكیمیــاء كلیــة التربیــة/ جامعـة الموصــل والمنعقــد -7

) والـــذي مقبــول للنشـــر فــي وقــائع المـــؤتمر تحــت عنـــوان للبحــث: تـــأثیر 2013عــام ( الثــاني
لؤي ، الهالليللباحثین:  غیرات الكیموحیویة في الـدم. موانع الحمل الفمویة على بعض المت

 .صبا زكي، عبایجيال، عبد
          عنوانتحت في تركیا. المؤتمر الدولي الثاني للریاضة  -8
   2nd International Conference on Science Culture and Sport 

(2nd International Conference on Turkish Folk Dances) نعقد في والم
 ) والذي مقبول للنشر في وقائع المؤتمر تحت عنوان للبحث2013عام ( ولتشرین اال

 Effect of Ascending Effort in Response to Some of: االول 
Biochemical Parameters Related to Lipid Metabolism 

 البحث الثاني بعنوان:
Effect of Descending Effort in Response to Some of Biochemical 

Parameters Related to Lipid Metabolism 
 ، الخیاط، ضیاء قاسم.هدیل طارق، یونس ، الهاللي، لؤي عبدللباحثین:  . 
، من قبل  2017نوفمبر  18إلى  15المؤتمر الدولي الخامس عشر لعلوم الریاضة من  -9

في وقائع المؤتمر تحت عنوان  جمعیة علوم الریاضة ، أنطالیا / تركیا وتم قبولها للنشر
مع فترة  القلب لوظائف الكیموحیویة متغیراتاثر جهد الهوائي في استجابة بعض ال البحث:

 ، یونس ، هدیل طارق، الخیاط، ضیاء قاسم.الهاللي، لؤي عبدللباحثین:  االستشفاء . 
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الموصــل تحـــت  القــاء محاضــرة فــي النــدوة المقامــة فــي قســـم الكیمیــاء /كلیــة العلــوم/ جامعــة-10
التلوث البیئـي الـذي حـدث فـي مدینـة الموصـل وضـواحیها وكیفیـة معالجتهـا والوقایـة عنوان: 

 . 22/2/2018والمنعقدة بتاریخ  منها
 ICPAS 2018( Internationalالمؤتمر الدولي للعلوم البحتة والتطبیقیة ( -11

Conference on Pure and Applied Sciences (ICPAS 2018)   في
لوكوز في السائل النخاعي لألطفال الذین كالدھون والبعنوان ( /السلیمانیة، البحث یاكو 

 :DOI ).یعانون من سرطان الدم اللیمفاوي الحاد ومرض استسقاء الرأس
http://dx.doi.org/10.14500/icpas2018  فرحان : بدیوي ، لیالسللباحثین ،

 .،صالح، سیران ستارالهاللي، لؤي عبد 

، البحث  كلیة العلوم/جامعة الموصل 2018لسنة  الحیاة لعلوم الثالث العلمي المؤتمر -12
 االصحاء لألطفال الشوكي النخاع سائل من استریز كولین اسیتایل انزیم عزلبعنوان (

، : بدیوي ، لیالس فرحانین للباحث ).الموصل مدینة في الدماغي باالستسقاء والمصابین

 ، 27 المجلد الرافدین، علوم مجلةالمنشور في . و،صالح، سیران ستارالهاللي، لؤي عبد 
 .54-41:  الحیوان علم/5 العدد

،  2018نوفمبر  03 -أكتوبر  31المؤتمر الدولي السادس عشر لعلوم الریاضة في  -13
معیة علوم الریاضة للنشر في وقائع أنطالیا / تركیا ، من قبل ج -فندق أسكا ، الرا 

 الكیموحیویة متغیراتاثر جھد الھوائي في استجابة بعض ال المؤتمر تحت عنوان البحث:
یونس ، ، الهاللي، لؤي عبدللباحثین:  .  مع فترة االستشفاء. المتعلقة بالمسار الدھني

 هدیل طارق، الخیاط، ضیاء قاسم.
 2018لسنة تشرین االول  25-24والمنعقد بتاریخ كیمیاء ال لعلوم الثالث العلمي المؤتمر -14

من  Aكلیة العلوم/جامعة الموصل، البحث  بعنوان (عزل انزیم مونوامین اوكسیدیزفي 
سائل النخاع الشوكي لألطفال االصحاء والمصابین باالستسقاء الدماغي في مدینة 

. ،صالح، سیران ستارد الهاللي، لؤي عب، بدیوي ، لیالس فرحان للباحثین : الموصل).

 .326-311وقائع المؤتمر ص المنشور في و
 التدریس:
 الدراسات االولیة:كورسات 

 .لكلیة العلوم حیاتیة للصف الرابعفصلین في الكیمیاء ال -1
 .لكلیة العلوم فصل في الكیمیاء الحیاتیة السریریة للصف الرابع -2
 .لكلیة العلوم الثالث والصف الرابع)(للصف  الحیاتیةالكیمیاء على مختبرات  إشراف -3
 .في كلیات العلوم األولالثقافة الصحیة للصف  فصل في -4
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 الدراسات العلیا:كورسات 
 فصل متقدم في الكیمیاء السریریة. -1
 .األكسدةومضادات  األكسدةفصل متقدم في  -2
 

 االشراف على الدراسات العلیا:
 ).13/3/2011 فرح یونس حامد ( ماجستیر.1

 رسالة الماجستیر:عنوان 
 الكرب التأكسدي لدى الحوامل في محافظة نینوى 

Oxidative  stress  for pregnancy in the Ninawa governorate 
ف��ي  3/11/4819حس��ب األم��ر الج��امعي الص��ادر م��ن جامع��ة الموصل/الدراس��ات العلی��ا والم��رقم 

13/3/2011. 
 ).4/3/2012عبیدة عبد الخالق عباس ( ماجستیر . 2
 نوان رسالة الماجستیر:ع

 الكرب التأكسدي  والفصل الجزئي إلنزیم كلوتاثایون بیروكسدیز لدى العقائم  في  محافظة نینوى 

Oxidative Stress and Partial Separation  of Glutathione Peroxidase for Infertility 
in Ninava Governorate  

ف��ي  3/11/4102ل/الدراس��ات العلی��ا والم��رقم حس��ب االم��ر الج��امعي الص��ادر م��ن جامع��ة الموص
4/3/2012. 
 ).26/12/2012مریم عبد الخالق ( ماجستیر . 3

 عنوان رسالة الماجستیر:
مستویات األكسدة ومضادات األكسدة  والفصل الجزئي إلنز یم كلوكونوالكتونیز (بروتین عالمة 

 ) لدى كبار السن30-الشیخوخة 
Oxidants, Antioxidants Levels and Partial Separation of 
Gluconolactonase ( Senescence Marker Protein -30) for Elderly people 

ف�ي  3/11/28767حسب األمر الجامعي الص�ادر م�ن جامع�ة الموصل/الدراس�ات العلی�ا والم�رقم 
26/12/2012. 
 ).10/10/2013مصعب عسكر طه (ماجستیر . 4

 عنوان رسالة الماجستیر:
یة إنزیم الالكتوبیروكسیدیز من حلیب اإلبل والجاموس المحلي ودراسة تأثیر مستویات فصل وتنق

 األكسدة ومضاداتها
Separation and purification of Lactoperoxidase from Camel and local 
Buffalo Milk and study effect of Oxidant and Antioxidant levels 

 10 



ف�ي  3/11/21808جامع�ة الموصل/الدراس�ات العلی�ا والم�رقم حسب األمر الجامعي الص�ادر م�ن 
10/10/2013. 

 ).25/5/2014هدیل طارق یونس (دكتوراه . 5
 :األطروحةعنوان 

تأثیر جهد هوائي تصاعدي وتنازلي والهوائي في عدد من المتغیرات الوظیفیة والكیموحیویة 
 لوظائف القلب لدى عدائي المسافات الطویلة

Effect of Ascending and Descending Aerobic and Anaerobic Effort on a 
Number of Physiological and Biochemical Parameters of Heart Functions 
for Long-Distance Runners. 

ف�ي  3/11/11128حسب األمر الجامعي الص�ادر م�ن جامع�ة الموصل/الدراس�ات العلی�ا والم�رقم 
25/5/2014. 

 ).4/12/2017(دكتوراه  دون أمیرة احمد حم. 6
 عنوان األطروحة:

 الثایوردوكسین ردكتیز من مصل الدم وعالقته بمرض عجز القلب نزیم عزل وتنقیة جزئیة إل
Isolation and Partial Purification of Thioredoxine Reductase from Blood 
Serum and it’s Relationship with Heart Failure Disease  

ف��ي  3/11/5069ألم��ر الج��امعي الص��ادر م��ن جامع��ة الموصل/الدراس��ات العلی��ا الم��رقم حس��ب ا
4/12/2017. 
 ).20/9/2017(دكتوراه  لیالس فرحان بدیوي. 7

 عنوان األطروحة:

المصابین بسرطان الدم  لألطفالفي سائل النخاع الشوكي   دراسة  بعض المتغیرات الكیموحیویة
 واالستسقاء الدماغي

Studying of Some Biochemical Pararmeters in Cerebrospinal Fluid for 
Children with Leukemia and Hydrocephalus  

 
ف��ي  2915حس��ب األم��ر الج��امعي الص��ادر م��ن جامع��ة الموصل/الدراس��ات العلی��ا والم��رقم ر/ 

20/9/2017. 
 

 :على طلبة الدراسات العلیا حالیااالشراف 
 راه).ایمان سالم محمود (طالبة دكتو  -1

 عمر محمد حمید (طالب ماجستیر). -2
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