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 ب. الدراسات العل�ا : 
-أنز�مات متقدم –ك�م�اء ح�ات�ة متقدم:واألح�اء المجهر�ة  الن�اتو  ماجستیر فرع الحیوان 

 مضادات اكسدة متقدم.
 معالجة �ایولوج�ة –ماجستیر �ل�ة علوم البیئة وتقاناتها : بیئة وتلوث متقدم

��م�اء      –متقدم حیوان�ةبیئة  -أ�ض متقدم  :واالح�اء المجهر�ة د�توراه فرع الحیوان  
   .ح�ات�ة متقدم

 حوث في مجال علم الحیوان : مرفقة في جدول الحق . ال� .2

فرع  –العل�ا ، ماجستیر ود�توراه  األول�ة و طل�ة الدراسات مشار�ع اإلشراف على العدید من .3
 علم الحیوان . 

المتحانات الشاملة لطل�ة ا لجانو مناقشة طل�ة الدراسات العل�ا عدیدة لالمشار�ة في لجان  .4
 . الد�توراه 

داخل والندوات الممارسات المیدان�ة وفي الحلقات الدراس�ة وفي المؤتمرات المشار�ة في  .5
، والمشار�ة في دورة تدر�ب المالكات التدر�س�ة في الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة وخارج القطر

 . 2013لعام 

 المشار�ة في دورات طرائق التدر�س والحاسوب .  .6
جنة االمتحان�ة ولجنة التعل�م المجاني المشار�ة في عدد من اللجان في القسم منها : الل .7

لجنة لجنة الشؤون العلم�ة و و  ومجالس القسم ولجنة الغ�ا�ات ولجنة متحف التار�خ الطب�عي
 الترق�ات لعمادة �ل�ة العلوم . 

 . 2007ولغا�ة  2001عملت مدیرة لمتحف التار�خ الطب�عي للفترة من سنة  .8
 اإلشراف على طلبة الدراسات العلیا : 

 : الماجستیر :  أوالً 
 التار�خ عنوان الرسالة اسم الطالب ت
تواجد وخواص أنز�مات مسار السایثدین في طفیلي  دالل �اشي یونس زهراء عز الدین 1

 المشعرات المهبل�ة 

2002 

دراسة المتغیرات الك�موحیو�ة والفسلج�ة في دم  هال عبد الهادي صالح الصفار  2
 لمتعرضین للرصاصالعاملین في القطاع الصناعي ا

2005 

دراسة المتغیرات الفسلج�ة والك�موحیو�ة في دم  محمود اسماعیل دمحم الجبوري  3
 العاملین المعرضین لدرجات الحرارة العال�ة 

2006 
 

دراسة بیئ�ة لتأثیر النحاس والكادمیوم والرصاص في  عمار غانم أمین الد�اغ  4
 صحة االنسان ضمن مدینة الموصل 

2006 
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تأثیر تزنخ الدهون على �عض المتغیرات الك�موحیو�ة  جرو أحمد خورشید رشید  5
 في ذ�ور الجرذان الب�ض 

2007 

مثر�ن ومبید االكتارا في -مقارنة تأثیر مبید األلفا سراب �حیى یوسف  6
�عض المتغیرات الك�موحیو�ة في ذ�ور الجرذان 

 الب�ض 

2009 

ل�ایوتین في �عض الصفات الفسلج�ة تأثیر ا الواحد نجم الصالح نور عبد 7
 والك�موحیو�ة والنسج�ة لذ�ور االرانب المحل�ة

لالجهاد االتأكسدي المحدث ببیرو�سید  المعرضة
 الهیدروجین

2011 

التأثیر الوقائي لعصیر التفاح االخضروالمستخلص   عبیر أمین مصطفى اآلمین 8
تاثیرات الفسلج�ة المائي للزنجبیل في التقلیل من ال

والك�موحیو�ة لالشعة فوق البنفسج�ة واالشعة السین�ة 
 في الجرذان

2012 

تأثیرات الملوثات البیئ�ة على �عض المتغیرات  ا�مان طه دمحم العلي 9
الفسلج�ة والك�موحیو�ة في العاملین في الصناعة 

 الدوائ�ة 

2013 

 ثانیاً :الدكتــوراه : 
 التار�خ عنوان االطروحــة اسم الطالب ت

 لقاء حسین علي 1
ــــأثیر  دراســــات حــــول متالزمــــة المبــــ�ض المتعــــدد االك�ــــاس وت
 �عض العقاقیر المنشطة للخصو�ة في م�ا�ض اناث الجرذان

2008 

 زهراء عز الدین یونس  2
دراسة تأثیر صـور مـن مسـاحیق بـذور البزال�ـا والفاصـول�ا فـي 

 Trogoderma granariumنمـو وا�ـض خنفسـاء الخـابرا 
Everts(Coleoptera: Dermestidae)        

2011 

3 
والء عبدالواحد عبد 

 العز�ز

دراســـة �عـــض االنز�مـــات والهرمونـــات والمتغیـــرات الك�م�او�ـــة 
في دم ونسج المصابین �اورام الغدة الدرق�ـة الحمیـدة والخبیثـة 

 في مدینة الموصل وضواحیها
2012 

4 
�اسین ا�مان سامي 

 السراج
ـــا ت المختلفـــة ضـــمن مدینـــة دراســـة تلـــوث نهـــر دجلـــة �المخلف

 الموصل وتأثیرها في عدد من األسماك المحل�ة
2013 

5 
عبیر عطاهللا عاید 

 الحدیدي
ــــــــة لعقــــــــار  ــــــــأثیرات الفســــــــلجة والك�موحیو�  Simvastatinالت

وعصــــیر الرمــــان و�ــــذور الشــــوفان فــــي االرانــــب النیوزلیدن�ــــة 
2015 
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 السل�مة والمصا�ة �التصلب العصیدي التجر�بي

 مجید الح�الي فرح دمحم  6
دراســــة التــــأثیرات الك�موحیو�ــــة والنســــج�ة المرضــــ�ة النابیــــب 

 الكار�ون النانو�ة مفردة ومتعددةالجدار في االرانب
2016 

    

 المنشورات العلمیة : 
 التار�خ جهة النشر عنوان ال�حث ت

1  Dihydrofolate reductase and thymidine 
phosphorylase activity from adult Fasciola 
hepatica 

:  20مجلة التر��ة والعلم ، مج
 55-46ص

1994 

2  Presence and properties of thymidine 
phosphorylase activity in Moniezia expansa 

،  7مجلة علوم الرافدین ، مج
 7-1، ص 2ع

1996 

3  Presence and some properties of 
acetylcholinesterase activity in Moniezia 
expansa 

:  38مجلة التر��ة والعلم ، مج
 60-54ص

1999 

تـــأثیر الكـــادمیوم والنحـــاس والخارصـــین علـــى فتـــرة �قـــاء الكـــائن   4
 Tetrahymena pyriformsالهـــــدبي حـــــر المع�شـــــة 
(Ehrenberg, 1830) 

،  11مجلة علوم الرافدین ، مج
 35-22، ص 4ع

2000 

5  Effect of oak leaves extract on blood glucose  
and cholesterol in chicken 

،  12مجلة علوم الرافدین ، مج
 9-5، ص 2ع

2001 

تــأثیر الكــادمیوم والنحــاس والخارصــین علــى البــروتین الكلــي  للكــائن   6
 Tetrahymena pyriformsالهـــــــدبي حـــــــر المع�شـــــــة 
(Ehrenberg, 1830) 

،  12مجلة علوم الرافدین ، مج
 41-26، ص 2ع

2001 

لتــراكم الحیــوي لعــدد مــن المعــادن الثقیلــة فــي الكــائن التـأثیر الســمي وا  7
 Tetrahymena pyriformsالهـــــــدبي حـــــــر المع�شـــــــة 
(Ehrenberg, 1830) 

مجلة علوم المستنصر�ة ، 
 69-51، ص 5، ع12مج

2001 

8  The effects of zinc, copper and cadmium on total 
nucleic acids contents and enzymes of thymidine 
nucleotide biosynthesis in Tetrahymena pyriforms 
(Ehrenberg, 1830) 

،  14مجلة علوم الرافدین ، مج
 34-27، ص 2ع

2002 

تـــأثیر عـــدد مـــن المعـــادن الثقیلـــة علـــى معـــدل اســـتهالك االو�ســـجین   9
ـــــــة �عـــــــض االنز�مـــــــات فـــــــي الكـــــــائن الهـــــــدبي حـــــــر المعشـــــــة  وفعال�

Tetrahymena pyriforms (Ehrenberg, 1830) 

،  14لة علوم الرافدین ، مجمج
 87-45، ص 2ع

2003 

ــــــي   10 ــــــز فــــــي طفیل ــــــز�م السایتوســــــین دي امنی تواجــــــد وخــــــواص ان
 Trichomonas vaginalisالمشعرات المهبل�ة 

،  المجلة القطر�ة للك�م�اء
 324-313، ص 15مج

2004  
 

تواجد وخواص انز�م السایتدین دي امنیز في طفیلـي المشـعرات   11
 Trichomonas vaginalisالمهبل�ة 

،  16مجلة علوم الرافدین ، مج
 62-50، ص 8ع

2005 

ـــي ألوراق البلـــوط   12  2005،  16مجلة علوم الرافدین ، مج�عـــض الجوانـــب  فـــيتـــأثیر المســـتخلص المغل
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 44-39، ص 6ع الفسلج�ة والك�موحیو�ة في دم ذ�ور االرانب المحل�ة

رع الكوســـــا تـــــأثیر المستخلصـــــات المائ�ـــــة ال�ـــــاردة والمغل�ـــــة لثمـــــرة قـــــ  13
Cucurbita pepo  علــى مســتو�ات �لو�ـوز و�ول�ســترول الــدم فــي

 أفراخ الدجاج

،  16مجلة علوم الرافدین ، مج
 70-62، ص 6ع

2005 

وقائع المؤتمر العلمي الدولي  التأثیرات البیئ�ة لعنصر الكادمیوم   14
 مصر –األول للبیئة 

2005 

توى ن�ــــات الزعتــــر فــــي مســــورق تــــأثیر المســــتخلص المغلــــي لــــ  15
ذ�ــور  و�عــض الجوانــب االخــرى فــي  دمالــكلو�ـوز و�ول�ســترول 

 المحل�ة األرانب

،  17مجلة علوم الرافدین ، مج
 244-237، ص11ع

2006 

الكـــائن الحـــر  الســـایتدین دي امنیـــز فـــيتواجـــد وخـــواص أنـــز�م   16
 Tetrahymena pyriformsالهدبي حر المع�شة 

،  17مجلة علوم الرافدین ، مج
 25-14، ص 2ع

2006 

فعال�ـــــة أنـــــز�م األدینوســـــین دي أمینیـــــز فـــــي مصـــــل دم النســـــاء   17
الحوامـــل المصـــا�ات بـــداء المقوســـات (داء القـــط) فـــي محافظـــة 

 نینوى 

مجلة تكر�ت للعلوم الصرفة ، 
 74-69، ص 1، ع 11مج

2006 

دراســــة تــــأثیر الرصــــاص فــــي �عــــض النــــواحي الح�ات�ــــة لــــذ�ور   18
   Mus musculusالفئران الب�ض السو�سر�ة 

ائع المؤتمر العلمي الرا�ع وق
،  2لكل�ة الطب الب�طري ، جزء

 506-497ص

2006 

ــأثیر الكــادمیوم فــي �عــض مكونــات الــدم وتراكمــه الحیــوي فــي   19 ت
 Musنســـــج وأعضـــــاء ذ�ـــــور الفئـــــران البـــــ�ض السو�ســـــر�ة 

musculus 

مجلة تكر�ت للعلوم الصرفة ، 
 25-21، ص 1، ع 12مج

2007 

لعال�ـــة فـــي عـــدد مـــن المتغیـــرات دراســـة تـــأثیر درجـــات الحـــرارة ا  20
 الك�موحیو�ة في مصل دم العاملین المعرضین لها 

،  19مجلة التر��ة والعلم ، مج
 110-95، ص 1ع

2007 

دراسة المتغیرات الفسـلج�ة فـي دم العـاملین المعرضـین لـدرجات   21
 حرار�ة عال�ة 

وقائع المؤتمر العلمي األول 
العراق ،  –لمر�ز �حوث البیئة 

 162-153ص

2007 

،  18مجلة علوم الرافدین ، مج الت�این النوعي لموقعین على نهر دجلة ضمن مدینة الموصل  22
 124-111، ص 1ع

2007 

فعال�ـــة أنـــز�م السایتوســـین دي أمینیـــز فـــي الكـــائن الحـــر الهـــدبي   23
 Tetrahymena pyriformsحر المع�شة 

،  21مجلة التر��ة والعلم ، مج
   27-15، ص 3ع

2008 
 

عال�ة وخواص أنز�م السـایتدین دي أمینیـز المنقـى جزئ�ـًا دراسة ف  24
   Lumbricus terrestrisمن انسجة دودة االرض 

المجلة القطر�ة للك�م�اء ، 
 228-215، ص 30مج

2008 
 

 2008ر العلمي الخامس وقائع المؤتمتقدیر مستوى الكادمیوم في دم المدخنین ودراسة تـأثیر التـدخین   25
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العراق ،  –لكل�ة التمر�ض في  �عض المتغیرات الك�موحیو�ة في مصل الدم
 139-127ص

ـــــرات   26 ـــــوي للرصـــــاص فـــــي عـــــدد مـــــن المتغی ـــــراكم الحی ـــــأثیر الت ت
 الك�موحیو�ة لالنسان ضمن مدینة الموصل 

مجلة تكر�ت للعلوم الصرفة ، 
 55-44، ص3، ع 13مج

2008 

ــأثیر تــزنخ الــدهون علــى �عــض مضــادات األكســدة فــي ذ�ــور   27 ت
   الجرذان الب�ض

مجلة تكر�ت للعلوم الصرفة 
  115-108، ص 1، ع14مج

2009 

دراسة �عض المتغیرات الك�موحیو�ة في مصل دم العـاملین فـي   28
 القطاع الخدمي المتعرضین للرصاص 

 1،ع22، مجمجلة التر��ة والعلم
  31-17، ص

2009 

ـــة   29 تـــأثیر التـــراكم الحیـــوي للكـــادمیوم فـــي فعال�ـــة االنز�مـــات الناقل
 مصل دم االنسانلالمین في 

وقائع المؤتمر العلمي البیئي 
االول لكل�ة علوم البیئة، ص 

107-121 

2009 
 

ــــى مســــتو�ات شــــحوم الــــدم فــــي ذ�ــــور   30 تــــأثیر تــــزنخ الــــدهون عل
 الجرذان الب�ض

وقائع المؤتمر العلمي االول 
علم لعلوم الح�اة، �ل�ة العلوم ، 

 173-161ص الحیوان 

2009 
 

یو�لیوتایــدیز فــي الســائل االمنیــوني ن -5فعال�ــة وخــواص انــز�م   31
 ال�شري 

، مجلة علوم الرافدین 
 34-25، ص 3،ع20مج

2009 

32  Histological study of the liver and kidney of 
albino mice Mus musculus expose  to lead 

                                     

،  20، مجمجلة علوم الرافدین 
 51-42، ص 2ع

2009 

وقائع المؤتمر العلمي السادس  االلمنیوم ومرض فقدان الذاكرة   33
 233-223لكل�ة التمر�ض،ص

2009 

ـــا  34 ـــأثیرات مبیـــدي األلف مثـــر�ن واألكتـــارا فـــي �عـــض المتغیـــرات -ت
 الك�موحیو�ة في مصل ذ�ور الجرذان 

المجلة العراق�ة للعلوم الب�طر�ة ، 
، 2، عدد إضافي  23مج
 428-421ص

2009 

ــــــأثی  35 ــــــامقارنــــــة ت ــــــدي األلف ــــــواع -ر مبی ــــــى أن ــــــارا عل مثــــــر�ن واألكت
البیلیـــرو�ین وفعال�ـــة األنز�مـــات الناقلـــة لألمـــین وأنـــز�م االســـتایل 

 كولین استر�ز في مصل ونسج الجرذان الب�ض 

وقائع المؤتمر العلمي األول 
-9تكر�ت ، ص –لكل�ة العلوم 

21 

2009 

ن عالقـــة متالزمـــة المبـــ�ض المتعـــددة األك�ـــاس �ـــالعقم وعـــدد مـــ  36
 األمراض في نساء محافظة نینوى 

وقائع المؤتمر العلمي األول 
تكر�ت ،  –لكل�ة العلوم 

 76-71ص

2009 

ـــــأثیرات �عـــــض العقـــــاقیر المنشـــــطة للخصـــــو�ة علـــــى أنســـــجة   37 ت
 و��م�اء حیو�ة م�ا�ض الجرذان الب�ض 

،  20مجلة علوم الرافدین ، مج
  47-28، ص 4ع

2009 

 2010، لصرفة امجلة تكر�ت للعلوم كونــــات الــــدم والمتغیــــرات دراســـة تــــأثیر الكــــادمیوم فــــي �عــــض م  38
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 32-26، ص 2، ع 15مج سر�ة �الك�موحیو�ة لذ�ور الفئران الب�ض السو 

مثــر�ن (ســیر�ن) واألكتــارا (كروز�ــر) -مقارنـة تــأثیر مبیــدي األلفــا  39
ـــــة  ـــــر األنز�م� ـــــة وغی ـــــى �عـــــض مضـــــادات األكســـــدة األنز�م� عل

 �ور الجرذان الب�ض و�یرو�سدة الدهن في مصل وأنسجة ذ

،  21مجلة علوم الرافدین ، مج
 19-1، ص 2ع

2010  

تـــأثیر ال�ـــایوتین فـــي �عـــض الصـــفات الفســـلج�ة لـــذ�ور االرانـــب   40
المحل�ـــــة المعرضـــــة لالجهـــــاد االتأكســـــدي المحـــــدث ببیرو�ســـــید 

 الهیدروجین

 ثانيوقائع المؤتمر العلمي ال
لعلوم الح�اة، �ل�ة العلوم ، علم 

 الحیوان ص 

2011 

تـــأثیر الرصــــاص علــــى �عــــض مضــــادات االكســــدة و�یرو�ســــدة   41
 الدهن في دم ذ�ور الجرذان الب�ض  

،  23مجلة علوم الرافدین ، مج
 70-56ص،  2ع

2012  

تـــأثیر مســــحوق بـــذور العنــــب فـــي �عــــض مســـتو�ات مضــــادات   42
االكســـدة و�یرو�ســـدة الـــدهن لـــذ�ور الجـــرذان البـــ�ض المعرضـــة 

 اكسديتلالجهاد ا

،  23افدین ، مجمجلة علوم الر 
 78-67ص،  2ع

2012 

التــــأثیر الطــــارد والجــــاذب لصــــور متعــــددة مــــن مســــاحیق بــــذور   43
 Trogodermaالبزال�ــــا والفاصــــول�ا ضــــد خنفســــاء الخــــابرا 

granarium 

،  1، مج،عمجلة التر��ة والعلم
  313-309ص

2012 

تقـــدیر تر�یـــز �عـــض المعـــادن الثقیلـــة فـــي مشـــ�مة ودم الحوامـــل   44
 ي حدیثي الوالدةودم الحبل السر 

لكل�ة  وقائع المؤتمر العلمي العاشر
 12-1التمر�ض،ص

2012 

تــاثیر عصــیر التفــاح االخضــر فــي التقلیــل مــن �عــض التــاثیرات   45
 الجانب�ة لالشعة فوق البنفسج�ة

 لثانيوقائع المؤتمر العلمي ا
، تكر�ت –لكل�ة العلوم 

 290-284ص

2012 

�موحیو�ـة فـي مصـل دم تاثیر ال�ایوتین في �عض المتغیـرات الك  46
 ذ�ور االرانب المحل�ة المعرضة لالجهاد التاكسدي

 وقائع المؤتمر العلمي الثاني
 ، تكر�ت –لكل�ة العلوم 

 59-53ص

2012 

تاثیر الملوثات البیئ�ة في �عـض مضـادات االكسـدة و�یرو�سـدة   47
 الدهون في مصل دم العاملین في الصناعة الدوائ�ة

وقائع المؤتمر العلمي البیئي 
لكل�ة علوم  ثانيال

 54-36صالبیئة،

2012 

) علــى �عـض مسـتو�ات مضــادات األكسـدة (غیــر B7تـأثیر البیـوتین(  48
األنز�م�ــــة) والمعالجــــة البیرو�ســــید�ة للــــدهن فــــي أمصــــال دم وأك�ــــاد 
ذ�ــــور األرانــــب المحل�ــــة المعرضــــة لإلجهــــاد التأكســــدي �فعــــل فــــوق 

 أو�سید الهیدروجین

دمشق للعلوم  جامعة جلةم 
،  2، ع 29مج  األساس�ة

 461 – 445ص

2013 

تاثیر أشكال مـن مسـاحیق بـذور ال�ـازالء والفاصـول�ا فـي ح�ات�ـة   49
  Trogoderma granarium خنفساء الخابرة

 مج مجلة دمشق للعلوم الزراع�ة
 245-233،ص2 ، ع28

2012 
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�موحیو�ـة في �عض المتغیـرات الك Cوفیتامین  Eتأثیر فیتامین   50
 في ذ�ور الجرذان ال�الغة المعاملة �كلور�د االلمنیوم

 1، ع 1مج ،مجلة بیئة الرافدین
 32 -13ص، 

2013 

51  Presence and properties of thymidine 
phosphorylase in Echinococcus granulosas 

،  24مج،  الرافدین مجلة علوم
 11 -1ص ،  5ع

2013 

 -اه نهـر دجلـة فـي مدینـة الموصـل�عض المؤشرات النوع�ة لم�  52
 دراسة استدالل�ة 

،  25مجمجلة علوم الرافدین ، 
 22 -1ص ،  1ع

2014 

ـــــي نســـــج   53 ـــــة ف ـــــ�عض العناصـــــر الثقیل ـــــوي ل ـــــراكم الحی دراســـــة الت
ـــواع مـــن األســـماك المجمعـــة مـــن نهـــر دجلـــة  وأعضـــاء ثالثـــة أن

 ضمن مدینة الموصل

،  25مجمجلة علوم الرافدین ، 
 55-43ص ،  2ع

2014 

ـــ  54 والفاصـــول�ا فـــي الكثافـــة العدد�ـــة  ازالءتـــأثیر مســـاحیق بـــذور ال�
 Trogoderma granariumلخنفساء الخابرا 

 2014 مجلة زراعة الرافدین

دراسة مقارنـة فعال�ـة �عـض االنز�مـات فـي دم ونسـج المصـابین   55
�ــــأورام الغــــدة الدرق�ــــة الحمیــــدة والخبیثــــة فــــي مدینــــة الموصــــل 

 وضواحیها

علمي الدولي وقائع المؤتمر ال
الثامن لكل�ة التر��ة للعلوم 

 الصرفة، 

2014 

 فــي الكثافــة العدد�ــة ءوالفاصــول�ا زالءتــأثیر مســاحیق بــذور ال�ــا  56
 Everts Trogodermaواضــــــــرار خنفســــــــاء الخــــــــابرة 

granarium 

مجلة وقا�ة الن�ات العر��ة ، 
 – 152، ص  2،ع  32مج

160 

2014 

57  The protective effect of green apple juice  on 
physiological and biochemical  parameters in 

blood  of male albino rats exposed to X-ray . 

International journal of 
advanced research. 

Vol.2 ,N.5; 877-888 

2014 

58  Relationships between pomegranate (Punica 
granatum) and paraoxonase enzyme to prevent 
the development of atherosclerosis in male 

white new zealend rabbits. 

International journal of 
enhanced research in 

science technology & 
engineering. Vol.3 ,N.5; 

242-250 

2014 

 Punicaالجرعــــــة المفــــــردة مــــــن عصــــــیر الرمــــــان تــــــأثیر   59

granatum L.   ز ومظهـر الـدهون فـي علـى مسـتوى الكلو�ـو
 Oryctolagusمصــل دم ذ�ــور االرانــب النیوزلند�ــة البــ�ض 

cuniculus  . 

مجلة أ�حاث �ل�ة التر��ة 
عدد خاص �اال�حاث األساس�ة. 

المستلة من اطار�ح ورسا 
 618-607الدراسات العل�ا ،ص

2014 

60  The protective effect of vitamin C and vitamin 
E on  antioxidats and lipid peroxidation in   
blood and tissues  of male albino rats treated 

with aluminum.   

International journal of 
enhanced research in 

science technology & 
engineering. Vol.4 ,N.2; 

 34-44 

2015 

التراكیــــــز المختلفــــــة النابیــــــب الكــــــار�ون النانو�ــــــة مفــــــردة  تــــــأثیر  61
البــ�ض دة الجــدار فــي نســج وانز�مــات الكبــد فــي االرانــب ومتعــد

مجلة تكر�ت للعلوم الصرفة. مج 
 35 - 30، ص  21،ع 7

2016 
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 النیوزلند�ة 

تــأثیر صــور مــن مســاحیق بــذور البزال�ــا والفاصــول�ا فــي �عــض   62
 Trogodermaالمتغیـــرات  الك�موحیو�ـــة لخنفســـاء الخـــابرا 

granarium 

. مج مجلة علوم الرافدین
 19 -12، ص   1ع،26

2017 

ــأثیر أنابیــب الكــار�ون النانو�ــة متعــددة الجــدار فــي نســج الرئــة   63 ت
  Carbonic anhydraseوتر�یــز انــز�م الكار�ون�ــك انهایــدر�ز 

 في االرانب الب�ض النیوزلند�ة.

مجلة تكر�ت للعلوم الصرفة. مج 
 57 -49، ص  22،ع 3

2017 

�عــة أنـــواع مـــن التــراكم الحیـــوي لعنصــر الخارصـــین فــي نســـج أر   64
ـــــة ضـــــمن مدینـــــة  ـــــة المجمعـــــة مـــــن نهـــــر دجل األســـــماك المحل�

 الموصل.

، 27. مج مجلة علوم الرافدین 
 22-15، 4ع

2018 
 
 

 

علــى �عــض   .Punica grantqm Lتـاثیر عصــیر الرمـان   65
الهرمونــات والصــورة النســج�ة لالبهــر النــاث االرانــب النیوزلند�ــة 

والمستاصـــلة الســـل�مة   Oryctolagus cuniculusالبـــ�ض 
 الم�ا�ض.

، 27مجلة علوم الرافدین. مج 
  48-35، 4ع

2018 

دراسة مقارنة فـي تـاثیر �ـل مـن مسـحوق بـذور الشـوفان وعقـار   66
السمفســتاتین علــى �عــض الهرمونــات والصــورة النســج�ة البهــر 
و�بــــد انــــاث االرانــــب النیوزلند�ــــة البــــ�ض الســــل�مة والمستاصــــلة 

 الم�ا�ض

 ،27مجلة علوم الرافدین، مج
، عدد خاص 84-69، 5ع

�المؤتمر العلمي الثالث لعلوم 
 .الح�اة

2018 

تقـــدیر تراكیـــز �عـــض العناصـــر الثقیلـــة فـــي م�ـــاه ورواســـب نهـــر   67
 دجلة ضمن مدینة الموصل

،ع 28مجلة علوم الرافدین ، مج 
1،1-10 

2019 

الدور الوقائي لعصـیر الرمـان والل�مـون فـي عـدد مـن المتغیـرات   68
ل دم ونســــج االرانـــب المحل�ــــة المصــــا�ة الك�موحیو�ـــة فــــي مصـــ

 �التحصي التجر�بي.

مقبول للنشر في مجلة علوم 
 الرافدین.

2019 

 
  2الد�توراه : العدد /   على طل�ة الدراسات العل�ا : حال�ا اإلشراف 

 2الماجستیر:العدد /                                              
 

 :كتب الشكر
 التار�خ الوزارة اب الشكر والمناس�ة الجهة المانحة لكت ت
عن الممارسة  –عمید �ل�ة العلوم لجامعة الموصل 1

 المیدان�ة الثان�ة عشر لجامعة الموصل
وزارة التعل�م العالي وال�حث 

 العراق –العلمي 

2000 



 10 

عن معرض �ل�ة  –عمید �ل�ة العلوم لجامعة الموصل  2
 العلوم في عید الجامعة

الي وال�حث وزارة التعل�م الع
 العراق –العلمي 

2001 

عن دراسة  -المدیر العام لشر�ة  جابر بن ح�ان العامة 3
 م�اه الشرب الداخلة لش�كات التوز�ع الداخل�ة للشر�ة

 2001 العراق –هیئة التصن�ع العسكري 

عن الممارسة –عمید �ل�ة العلوم لجامعة الموصل  4
 المیدان�ة الرا�عة عشر لجامعة الموصل

ة التعل�م العالي وال�حث وزار 
 العراق –العلمي 

2002 

عن المشار�ة  -المدیر العام لشر�ة ابن رشد العامة 5
 ب�حث  في مؤتمر السالمة األول

 2002 العراق –هیئة التصن�ع العسكري 

عن المشار�ة ب�حث  –عمید �ل�ة التر��ة لجامعة د�الى  6
 في المؤتمر العلمي الرا�ع للكل�ة

العالي وال�حث  وزارة التعل�م
 العراق –العلمي 

2002 

عن المشار�ة �عضوة لالعداد –رئ�س جامعة الموصل  7
 لیوم الم�اه العالمي

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق  –العلمي 

2004 

عن -عمید �ل�ة علوم البیئة وتقاناتها لجامعة الموصل 8
 التدر�س في تلك الكل�ة للمرحلة الثان�ة

م العالي وال�حث وزارة التعل�
 العراق –العلمي 

2008 

عن المشار�ة  -عمید �ل�ة التمر�ض لجامعة الموصل 9
 ب�حث في المؤتمر العلمي الخامس للكل�ة

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2008 

عن المشار�ة  -عمید �ل�ة التمر�ض لجامعة الموصل 10
 ب�حث في المؤتمرالعلمي السادس للكل�ة

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2009 

عن -عمید �ل�ة علوم البیئة وتقاناتها لجامعة الموصل 11
 التدر�س في تلك الكل�ة

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2009 

عن -عمید �ل�ة علوم البیئة وتقاناتها لجامعة الموصل 12
 الرا�عةالتدر�س في تلك الكل�ة للمرحلة 

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2010 

عن -عمید �ل�ة علوم البیئة وتقاناتها لجامعة الموصل 13
 التدر�س في تلك الكل�ة للمرحلة الثان�ة

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2010 

عن -عمید �ل�ة علوم البیئة وتقاناتها لجامعة الموصل 14
 �ة ب�حث في المؤتمر العلمي الثاني للكل�ةالمشار 

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2012 

عن -عمید �ل�ة علوم البیئة وتقاناتها لجامعة الموصل 15
 التدر�س في تلك الكل�ة للمرحلة الثان�ة الفصل األول

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2012 

 2012وزارة التعل�م العالي وال�حث عن -لوم البیئة وتقاناتها لجامعة الموصلعمید �ل�ة ع 16
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 العراق –العلمي  التدر�س في تلك الكل�ة للمرحلة الثان�ة الفصل الثاني
عن -عمید �ل�ة علوم البیئة وتقاناتها لجامعة الموصل 17

 التدر�س في تلك الكل�ة للمرحلة الرا�عة والدراسات العل�ا
ل�م العالي وال�حث وزارة التع
 العراق –العلمي 

2012 

عن  –عمید �ل�ة التر��ة للعلوم الصرفة  لجامعة تكر�ت  18
 المشار�ة ب�حث في المؤتمر العلمي الدولي الثامن للكل�ة

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2014 

عن -عمید �ل�ة علوم البیئة وتقاناتها لجامعة الموصل 19
 في تلك الكل�ة للمرحلة الثان�ة التدر�س

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2017 

عن ت�سیر أمور  -عمید �ل�ة العلوم لجامعة الموصل 20
 لجنة الترق�ات العلم�ة

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2017 

عن المشار�ة في  -عمید �ل�ة التمر�ض لجامعة الموصل 21
 دوة العلم�ة الثالثة والعشر�ن للكل�ةالن

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2018 

عن -عمید �ل�ة علوم البیئة وتقاناتها لجامعة الموصل 22
 المشار�ة في ورشة عمل للكل�ة

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2018 

عن -عة تكر�تجام –عمید �ل�ة التر��ة للعلوم الصرفة  23
 اسیل مقداد حاتم -مناقشة طال�ة الد�توراه 

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2018 

في اللجنة �عضوة عن المشار�ة  -رئ�س جامعة الموصل 24
في  التحضر�ة للمؤتمر العلمي الثالث لقسم علوم الح�اة

 كل�ة العلوم 

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 راقالع –العلمي 

2019 

�مناس�ة الحصول على لقب  -رئ�س جامعة الموصل 25
 االستاذ�ة

وزارة التعل�م العالي وال�حث 
 العراق –العلمي 

2019 

 
 :والورش المؤتمرات والندوات

 
 

 التار�خ محل انعقاده المؤتمــر

 2001 العراق – الجامعة المستنصر�ة المؤتمر العلمي الخامس لكل�ة العلوم 1
 2001 العراق –�غداد  الصناع�ة لشر�ة ابن رشد العامة ةلسالماألول ل مؤتمرال 2
 2001 العراق – جامعة �ابل المؤتمر القطري الثاني للك�م�اء لكل�ة العلوم 3
 2002 العراق – جامعة د�الى المؤتمر العلمي الرا�ع لكل�ة التر��ة 4
 2002 العراق – امعة المستنصر�ةالج المؤتمر القطري الثاني لعلوم الح�اة لكل�ة العلوم 5
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 2004 العراق  -جامعة الموصل  احتفال�ة یوم الم�اه العالمي لجامعة الموصل 6
 2005 مصر  –جامعة جنوب الوادي  المؤتمر العلمي الدولي األول للبیئة  7
 2006 العراق  –جامعة الموصل  المؤتمر العلمي الرا�ع لكل�ة الطب الب�طري  8
 2007 مصر  –جامعة بني سو�ف  العلمي الثالث للجمع�ة المصر�ة للسموم البیئ�ة المؤتمر  9
 2007 العراق  –جامعة الموصل  التلوث المؤتمر العلمي لمر�ز�حوث البیئة والس�طرة على  10
 2008 العراق –الموصل  جامعة العلمي الخامس لكل�ة التمر�ضالمؤتمر  11

 2009 العراق  –جامعة الموصل  لكل�ة علوم البیئة وتقاناتها المؤتمر العلمي البیئي االول 12
 2009 العراق  –جامعة الموصل  المؤتمر العلمي االول لعلوم الح�اة لكل�ة العلوم 13
  2009 لبنان –بیروت  المؤتمر العلمي العاشر لعلوم وقا�ة الن�ات  14
 2009 العراق  –موصل جامعة ال المؤتمر العلمي الخامس لكل�ة الطب الب�طري  15
 2009 العراق  –جامعة الموصل  المؤتمر العلمي السادس لكل�ة التمر�ض  16
 2009 العراق  –جامعة تكر�ت  المؤتمر العلمي األول لكل�ة العلوم  17
 2011 العراق -جامعة الموصل الندوة العلم�ة السادسة لكل�ة التر��ة للبنات 18
 2011 العراق  –جامعة الموصل علوم الح�اة لكل�ة العلومالمؤتمر العلمي الثاني ل 19
 2012 العراق  –جامعة الموصل  المؤتمر العلمي الوطني العاشر لكل�ة التمر�ض  20
 2012 العراق  –جامعة تكر�ت  المؤتمر العلمي الثاني لكل�ة العلوم  21
 2012 العراق  –امعة الموصلج المؤتمر العلمي القطري الثاني لعلوم الح�اة لكل�ة التر��ة 22
 2012 العراق  –جامعة الموصل  المؤتمر العلمي البیئي الثاني لكل�ة علوم البیئة وتقاناتها 23
 2014 العراق –جامعة تكر�ت  المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكل�ة التر��ة للعلوم الصرفة 24
 2014 العراق –لجیهان جامعة ا المؤتمر العلمي الدولي األول لجامعة الجیهان 25
 2018 العراق –جامعة الموصل  الندوة العلم�ة األولى لكل�ة الصیدلة عن المخدرات 26
 2018 العراق –جامعة الموصل  الندوة العلم�ة الثان�ة لكل�ة الصیدلة عن االیدز 27
 2018 اقالعر  –جامعة الموصل  الندوة العلم�ة لكل�ة التر��ة للبنات عن الرؤى المعاصرة  28
 2018 العراق   –جامعة الموصل  الندوة العلم�ة لكل�ة التر��ة األساس�ة عناالمراض المعد�ة 29
 2018 العراق  –جامعة الموصل  الندوة العلم�ة لكل�ة علوم البیئة وتقاناتهاعن بیئة الموصل 30
 2018 العراق  –جامعة الموصل  المؤتمر العلمي السنوي الثامن لكل�ة الحقوق  31
 2018 العراق -االتحاد الدولي للمبدعین  المؤتمر األول لتقی�م وتطو�ر العمل�ة التعل�م�ة في العراق 32
الندوة العلم�ة الثالثةوالعشر�ن لكل�ة التمر�ض عن  33

 الماء...والواقع الصحي
 2018 العراق  –جامعة الموصل 
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ق ورشة عمل لكل�ة علوم البیئة وتقاناتها/من اجل تطبی 34
 نظام بیئي فعال للوصول الى استدامة بیئ�ة

 2018 العراق  –جامعة الموصل 

  ICONSE( GAZIAN TEPالمؤتمر الدولي للعلوم  والتر��ة( 35
University-Turkey- 

Antalya 

2018 

 2018 العراق  –جامعة الموصل المؤتمر العلمي الثالث لعلوم الح�اة لكل�ة العلوم 36
 2018 العراق -جامعة الموصل لمر�ز �حوث البیئة والس�طرة على التلوثالندوة العلم�ة  37
ورشة عمل لكل�ة الصیدلة/ داء القطط؛ تاثیراته في  38

 صحة االنسان وأسالیب تشخ�صه مختبر�ا وحقل�ا
 2019 العراق -جامعة الموصل

الندوة العلم�ة االولى لكل�ة التر��ة االساس�ة عن التحد�ات  39
رؤ�ة إسالم�ة  -رها في المنظور اإلسالميالبیئ�ة واثا

 معاصرة

 2019 العراق  –جامعة الموصل 

ورشة عمل لكل�ة علوم البیئة وتقاناتها/ التاثیر البیئي  40
 على األسماك وظاهر النفوق الجماعي

 2019 العراق  –جامعة الموصل 

ورشة عمل لكل�ة علوم البیئة وتقاناتها/ التلوثي النفطي  41
 لى النظام البیئي في القطاع الصناعيواثاره ع

 2019 العراق  –جامعة الموصل 

ورشة عمل لكل�ة الصیدلة/ أسس ال�حث العلمي والنشر  42
 في المجالت العالم�ة الرصینة

 2019 العراق  –جامعة الموصل 

 2019 المجلس الدولي للغة العر��ة المؤتمر الدولي الثامن للغة العر��ة 43
لم�ة لكل�ة العلوم /قسم علوم الح�اة/ المؤشرات الندوة الع 44

البیولوج�ة التي �مكن استخدامها لمراق�ة النظم البیئ�ة 
 وصحة البیئة (( �ماضر))

 2019 العراق -جامعة الموصل 
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