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Year of Graduation and Scientific Degrees: 
 
B.Sc.   in Biology , Zoology , College of Science , Mosul                                       

University, Iraq . 1990 

 

M. Sc. in Biology , Zoology , College of Science , Mosul                                                             

University, Iraq .2000.   21/6 / 2000 

 
   Ph. D.  in  Histology/Zoology , College of Science , Mosul                                                               

University, Iraq . 2007 .      25/1 / 2007                    
1. B.Sc. in Biology  Department, College of Science , Mosul                                        

University,  (from 4-11-1994 till 1-10-1997) 
 

2.  M. Sc. student (a grant from the College of Science , Mosul                                                                    

University, Iraq . (from 1-10-1997 till 15-12-1999 ). 

3. Assistant Lecturer at Biology  Department, College of Science , Mosul  

University,  (from 21-6-2000 till 1-10-2003). 
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  4. Ph.D. student (a grant from the College of Science , Mosul                                                                    

University, Iraq .  (from 1-10-2003 till 25-1-2007 ). 
 

  5 .  Lecturer in Biology Department, College of Science, University   of    Mosul   

(from 25-1-2007 till now ). 

 
Skills :   Level of computer command in teaching and research:  Very 

Good 
 

Teaching Experience :  
 

1. B.Sc. in Biology  Department, College of Science , Mosul                                        

University,  (from 1994 till 1-10-1997) in; Histology , Comparative 

anatomy and plant physiology labrotaries .  
 
2. Assistant Lecturer - at Biology Department, College of Science, 

University of  Mosul  (from 2000 till 1-10-2003) in; Histology and 

Comparative anatomy.  
 

3. Lecturer of Zoology (Histology and Comparative anatomy)  
   in the same  department 

 
Research Experience: Study of the effects of some Antioxidant 

(vitamins ) on biochemical and histopathological changes induced 

by some  specific substance in lab animal organs in order to  

control on pathological effects of these substances and protection 

of  body  systems . Comparative study by Histochemical methods  

for substances of biologic interest.  
 

Presentation, conferences and seminars attended:  
1. THE fourth SCIENTIFIC  CONFERENCE ON BIOLOGICL 

SCIENCES. College of  Education .University of Diala 21-22/4/ 2002 

2. THE ninth Arab  Biological Conferenc ,Aleppo University, Syria . 1-

6/9/2002 . 

  3. THE ninth Arab  Conferenc For Plant Protection Science .19-23/11/2006. 

  4. The International Agricultural Conference . Aleppo University, Syria  

13-15/12/2008 . 

       5.  The Scientific Conferenc for Biological Science . 22-23 /4/2009 



 

 

 

    6. 10th Congress of  plant protection.Beirut –Lebanon. 

         26-30/2009 

    7. The Second Scientific Conferenc for Biological Science.Mosul   

          University.  16-1 7/2011 

           

Books  :-  Medical Animal in Holy Quran  
Supervision of theses and dissertations  :  2 Master 
Other University activities:   
 
Societies Membership: 
1.Arab Society for Plant Protection . 

2.Iraqi Society for Biological Science 

 
Publications: 

1. Histological and Histochemical study of hydatid cyst wall from liver 

and lung of naturally  induced Cattle and Sheep. Iraqi Journal of 

Veterinary Science. Vol 14, No .1, Biology Special Issue, 2001. 

2. Histological and Histochemical study of hydatid cyst wall from liver 

and lung of naturally  induced Human . Published in AL-Rafedeen 

Journal of Science. Vol 14, No .1, Biology Special Issue, 2003. 

3. Study of Pathological and Histochemical changes of Rabbit Liver 

which experimentally induced with Eimeria stiedia. Published in 

AL-Rafedeen Journal of Science. Vol. 15, No . 4, Biology Special Issue, 

2004. 

4. Study of Developmental stages and Histochemical Changes for 

Protoscolesis in Hydatid Cyst of Echinococcus granulosus . Published in 

AL-Rafedeen Journal of Science. Vol 4, No .15, Biology Special Issue, 

2007. 

5. Histochemical study of proteins substance in (Cestoda :  

Bothriocephalidae  .  Bothriocephalus acheilognathi. Published in Tikrit 

Journal of pure Science, Vol.1,No.19, 2008. 

6. Effects of Vitamin C and methylin Blu on Histological changes in Rat 

testes which treated with Sodum Nitrate. Published in 1st Scientific 

conference of Biology.College of Science.University of Mosul . Iraq. 

2009. 

           7. Effects of age on histological changes of urogenital tract in albino rats. Al-Anbar 

Journal of Veterinary Sciences:13(1).2020 

              8. Oral glycine and arginine administration attenuates monosodium glutamate  

                     complications on pancreas structure in Albino Rars.Sys.Rev.Pharm.:11(4),491- 

                      497.2020 
 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة الموصل

 كلية العلوم 

  قسم علوم الحياة

 

 

 
 دليل التدريسيين الجامعيين                                                

 
 ن الحياليحس د. فاطمة قاسم محمدأ.م. :أسم التدريسي الثالثي 

 0691 /51/0:تاريخ الميالد 
      fatsbio25@uomosul.edu.iq   البريد األلكتروني:

 
 :  الشهادات الحاصل عليها

 
  0616: علوم الحياة / كلية العلوم / جامعة الموصل /  البكالوريوساالولية : 

 
 ،    5111علم الحيوان / انسجة / جامعة الموصل /   : الماجستيرالعليا : 
  5112: انسجة / جامعة الموصل / العراق /  الدكتوراه         

 
         4/00/0664 : تاريخ التعيين

 3/01/5103 : تاريخ الحصول على اللقب العلمي        أستاذ مساعد   : اللقب العلمي
 

  :  عنوان رسالة الماجستير
 

من االنسان   Echinococcus granulosusالحبيبية دراسة نسجية وكيميائية نسجية لجدار الكيس العدري للمشوكات

 وبعض المضائف الوسطية
 

 : عنوان أطروحة الدكتوراه
  

على التغيرات الكيموحيوية والمرضية النسجية المحدثة بعقار الهايدروكسي يوريا في ذكور Eو   Cتأثيرات فيتأميني

 الجرذان السويسرية .
 

 05 : عدد كتب الشكر
 

 البحوث المنشورة :
 

.دراسة نسجية وكيمياء النسج لجدار 5110جمعة، حمد جنداري وانتصار رحيم الكناني وفاطمة قاسم الحيالي ، .0

 (.0)04الكيس العدري في كبد ورئة االغنام االبقار المخمجة طبيعيا .المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 

نسجية وكيمياء النسج لجدار الكيس العدري في .دراسة 5113جمعة، حمد جنداري وفاطمة قاسم محمد الحيالي ، .5

 (.0)04كبد ورئة االنسان المخمجة طبيعيا.مجلة علوم الرافدين،المجلد 

.دراسة التغيرات المرضية والكيميائية 5114الكناني،انتصاررحيم وحمد جنداري جمعة وفاطمة قاسم محمد، .3

 (.4)02. مجلة علوم الرافدين، المجلد Eimeria stiediaالنسجية لكبد االرانب المخمجة تجريبيابطفيل 



 

 

 

.دراسة المراحل التطورية النسجية والتغيرات الكيميائية النسجية للرؤيسات 5114الحيالي، فاطمة قاسم محمد ، .4

. مجلة علوم الرافدين، المجلد Echinococcus granulosusاالولية في الكيس العدري للمشوكة الحبيبية 

02(4.) 

.دراسة كيميائية نسجية للكشف عن  5111ينة يونس السبعاوي وفاطمة قاسم محمد الحيالي،الكالك،سندس نذيروبث .2

    Bothriocephalus acheilognathiتموضع المحتوى البروتيني للدودة الشريطية 

(Cestoda:Pseud0phyllida, Bothriocephalidae)  060.مجلة تكريت للعلوم الصرفة ، عدد. 

والمثيلين   C تأثيرات فيتامين 5116يناس اسامة حسين وفاطمة قاسم محمد الحيالي،  القاسم ناظم احمد حسن وا .9

لعلوم  االزرق على التغيرات النسجية في خصى الجرذان المعاملة بنترات الصوديوم. المؤتمر العلمي االول 

 نيسان جامعة الموصل/ كلية العلوم/العراق.53 -55الحياة

التناسلية في الجرذان البولية تأثير العمر على التغيرات النسجية في القناة . (5151)الحيالي، فاطمة قاسم محمد -2 

 (. 0)03البيض . مجلة األنبار للعلوم البيطرية.

  

 

 تقويم علمي / رسالة ماجستير
 

 الفئران المهقاءالتقويم العلمي لرسالة الماجستير الموسومة " تأثير التدخين السلبي على أنسجة الجهاز العصبي المركزي لذكور 

Mus musculus  ")راسة مرضيو وكيميائية نسجية( 
 

 المؤتمرات العلمية :

 .5115نيسان/ 55-50المؤتمر العلمي الرابع، كلية التربية/ جامعة ديالى  .0

 .5115ايلول  9-0مؤتمر البيولوجيين العرب التاسع في جامعة حلب ،  .5

 دمشق/سوريا. -5119تشرين الثاني/نوفمبر  53-06المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبات،  .3

 .5111/تشرين االول 02-03سورية  –جامعة حلب  –كلية الزراعة  –المؤتمر الزراعي الدولي  .4

       نيسان جامعة الموصل/كلية العلوم/العراق53 -55المؤتمر العلمي االول لعلوم الحياة .2

 جامعة الموصل/كلية العلوم/العراق يتشرين الثان02 -09لعلوم الحياة ثانيالمؤتمر العلمي ال .9

 لبنان.-بيروت-03/11-62العاشر لعلوم وقاية النبات .المؤتمر العلمي   .7     

 

 

 الدورات التدريبية داخل و خارج العراق :

دورة القياس والتقويم )الثامنة(، مركز تطوير طرق التدريس والتدريب الجامعي في جامعة الموصل للفترة من  -0

 .2/05/5110ولغاية  0/05/5110

(، مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي لتدريسي جامعة الموصل للفترة 002دورة طرائق التدريس ) -5

 .31/9/5114ولغاية  06/9/5114من 

 .6/4/5110الدورة التأهيلية بالحاسبات لطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية في  -3

 1/5112/ 05ولغاية 2/5112/ 54دورة الحاسوب لغرض الترقية العلمية من -4

 دورة سالمة اللغة العربية -2

 طرائق اعطاء األدوية والتعامل مع الحيوانات المختبرية.كلة الطب البيطري /جامعة الموصلالدورة التدريبية في  -9
       3-2/01/5100 

 
 الجمعيات :

 خالتاري نوع العضوية عضوية الجمعيات

 0661 عامل جمعية علوم الحياة العراقية -0

 جمعية وقاية النبات العربية -5

 

 5114 عامل

 5100 عامل            الجمعية التعاونية لجامعة الموصل-3

 

اعداد د.فاطمة قاسم ود.مظفرالموصلي -حيوانات طبية ذكرت في الكتب السماويةالكتب المؤلفة :   

 الكتب المترجمة :



 

 

 

  6ماجستير لى الدراسات العليا:االشراف ع

 اللجان :

. لجنة امتحانية مدة ثالث سنوات1    

. لجنة لصق الباركوت6  

.لجنة التدريب الصيفي لطلبة المرحلة الرابعة0  

.االشراف على مختبرات األحياء والخلية4  

.لجنة تحديث المناهج5  

.اللجنة األجتماعية2  

الدكتوراه.لجان مناقشة اطاريح ورسائل الماجستير و7  

.لجان مناقشة طلبة مشاريع التخرج8  

 

 


