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 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 10  عدد الطالب الماجستير 

ضد الخمج بداء األكٌاس  BALB/cتعدٌل االستجابة المناعٌة فً الفئران البٌض  .1

 Pseudomonasالعدرٌة بوساطة السكر المتعدد المستخلص من بكترٌا 
aeruginosa. 2002  

دراسة تأثٌر بعض متناظرات البٌورٌن على نمو وأٌض الطور أمامً السوط لطفٌلً  .2

 in vitro. 2002خارج الجسم  Leishmania majorاللشمانٌا الجلدٌة 
االستجابة المناعٌة فً الجرذ النروٌجً ضد األصابة بداء الجٌاردٌا باستخدام السكر  .3

 Escherichia coli .2002المتعدد الدهنً المستخلص من بكترٌا 
فً االستجابة  Escherichia coliتأثٌر السكر المتعدد الدهنً المستخلص من بكترٌا  .4

 2002 المناعٌة للفئران البٌض ضد األصابة بداء األكٌاس العدرٌة الثانوي.
فً  Klebsiella pneumoniaeتأثٌر السكر المتعدد الدهنً المستخلص من بكترٌا  .5

 2008 بداء األكٌاس العدرٌة الثانوي. الخمجاالستجابة المناعٌة للفئران البٌض ضد 
 Rattusمباشر في االستجابة المناعية لمجرذ النرويجي تاثير التيار الكهربائي ال .6

norvegicus .2002 ضد االصابة بداء الجيارديا 
 Echinococcusتأثير اشعة الميزر في حيوية الرؤيسات االولية لممشوكة الحبيبية  .7

granulosus  خارج الجسم وفي االستجابة المناعية لمفئران ضد االصابة بداء
 2002نوي. االكياس العدرية الثا

تحسين االستجابة المناعية ضد االصابة بداء الجيارديا في ذكور الجرذان البيضاء  .8
 2002باستخدام االمواج فوق الصوتية. 

بداء اإلصابة كمحفز مناعي ضد  Lactobacillus rhamnosus GGاستخدام بكتريا  .9
 BALB/c .9102األكياس العدرية الثانوي في الفئران السويسرية 

تجريبية لتأثير األمواج فوق الصوتية عمى حيوية األكياس العدرية دراسة  .10
 9102. والرؤيسات األولية في الفئران البيض

 4       عدد الطالب الدكتوراه 
التأثٌرات المناعٌة ألنزٌم بولً أمٌن أوكسٌدٌز المنقى جزئٌا من السائل المخً  .1

 الفئران )اشراف مشترك(الشوكً ضد الخمج بداء األكٌاس العدرٌة الثانوي فً 
2006. 

ثير فعاليتها في معايير أن المبأ ومصادر نباتية مختمفة وتفصل مركبات ايضية م .2
 .2014 مناعية متخصصة ضد االصابة بداء االكياس العدرية في الفئران
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ثير التيار الكهربائي المباشر في الرؤيسات االولية لممشوكة الحبيبية خارج الجسم تأ .3
ضد االصابة بداء االكياس العدرية  BALB/cوفي االستجابة المناعية في الفئران 

 الثانوي.
ضد اإلصابة بداء األكياس   Mus/Musculusالتعديل المناعي في الفئران البيض  .2

 Lactobacillusستخدام مزيج بكتيري لألنواع االضأن ب درية الثانوي المأخوذ منالع
acidophilus, L. casei rhamnosus, and L.casei casei 
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 الكتب المؤلفة
 

 
 
 

  العممية والندوات المؤتمرات
 

 0101/شباط/11-11جامعة صالح الدين لمفترة من لنقابة األكاديميين العراقيين و المؤتمر العممي الدولي الثاني  .1
 في جامعة صالح الدين / كمية التربية األساس/ أربيل.
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 ICVALS (International Conference on Veterinary, Agriculture and Lifeالمؤتمر العممي  .0

Sciences 0118/ 09/11-06( المقام في تركيا/ أنطاليا لمفترة من. 

 .0118/  11/ 00-01موصل لمفترة من . المؤتمر العممي الثالث لكمية العموم/ قسم عموم الحياة/ جامعة ال3
 .0113/ 31/10-09/ جامعة الموصل لمفترة . مؤتمر كمية التمريض / كمية التمريض4
 .00/10/0110-01بغداد لمفترة من. المؤتمر العممي الوطني األول لمكيمياء في كمية العموم لمبنات/ جامعة 5
 .06/9/0110-05. المؤتمر العممي الثاني لكمية العموم/ جامعة تكريت لمفترة 6
 .8/11/0110-7. المؤتمر العممي الثاني لقسم عموم الحياة/ كمية التربية/ جامعة الموصل لمفترة من7
 . 0111أيمول  08-07ة من لمفتر  0111. المؤتمر العممي السابع لكمية التمريض/جامعة الموصل 8
 .0119/حزيران 31-09. المؤتمر العممي السادس لكمية التمريض/جامعة الموصل لمفترة من 9
 .0118/حزيران 05-04. المؤتمر العممي الخامس لكمية التمريض/جامعة الموصل لمفترة من 11
 .0118/نيسان 03-00لمفترة المؤتمر العممي األول لقسم الكيمياء/كمية العموم/جامعة الموصل . 11
 . 0117/أيمول  5 -4الموصل لمفترة  . المؤتمر العممي األول لقسم عموم الحياة/ كمية التربية/ جامعة10
أيمول  01-01صل لمفترة من . المؤتمر العممي الرابع لكمية الطب البيطري المنعقد في كمية الطب البيطري / جامعة المو 13
 /0116. 
 .0116أيمول  3-1تركيا لمفترة من  ، األمن والديمقراطية المنعقد في اسطنبول/لمي لممواطنة. المؤتمر العا14
 . 0110أيار  08-07نعقد في طنطا/ مصر لمفترة المؤتمر العالمي الثاني لمعموم البايولوجية الم.15
 .0101نيسان  00-01. المؤتمر الدولي الثاني لكمية العموم/ جامعة القادسية لمفترة 16
 .1/6/0101. مؤتمر كميات الطب البيطري الذي اقامتو جامعة دىوك/ كمية الطب البيطري في 17
. المؤتمر الدولي االول )الوطني الثالث( الذي اقامو قسم عموم الحياة/ كمية التربية لمعموم الصرفة/ جامعة الموصل في 18
 . 0101/ تموز 6-7
 

 الندوات العممية
/ 00/1ىورمونيالا فالي كميالة الطالب البيطالري/ جامعالة الموصالل فالي  عمى الكالالب السالائبة جراحيالا و الندوة العممية السيطرة .1

0101. 
 .7/1/0101الندوة العممية صحة المستيمك من صحة الحيوان في كمية الطب البيطري/ جامعة الموصل في  .0
/ 18ميالالة الصالاليدلة/ جامعالالة الموصالالل فالالي النالالدوة العمميالالة التوجيالالات الجديالالدة فالالي اكتشالالاف األدويالالة والنباتالالات الطبيالالة فالالي ك .3
10/0119. 
( بالتعاون مع مركز نون لمبحوث والدراسات المتخصصة/ كمية التجاىات الحديثة في عموم الحياةالثانية )الندوة العممية ا .4

.24/4/2019التربية لمعموم الصرفة/ جامعة الموصل في   
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/ كمية التربية لمعموم الصرفة/ جامعة الموصل في االفاق المستقبمية في عموم الحياة  الندوة العممية االولى .5
17/4/2019.  
 .0114كمية التمريض/ جامعة الموصل الندوة العممية العاشرة ل .6
 .07/4/0111الندوة العممية التاسعة عشرة لكمية التمريض/ جامعة الموصل في  .7
 .11/0/0111مية التمريض/ جامعة الموصل في الندوة العممية الثامنة عشرة لك .8
 .0111الندوة العممية السابعة عشرة لكمية التمريض/ جامعة الموصل / .9
جامعالة الموصالل فالي  (/Toxoplasmosis )داء المقوسالات الكونيديالة الندوة العمميالة السادسالة عشالرة لكميالة التمالريض .11
 .0119/آذار/3

 .0118/نيسان/3التربية لمبنات/ جامعة الموصل في الندوة العممية الثانية في كمية 
 .0117/نيسان/0ت/ جامعة الموصل في الندوة العممية األولى في كمية التربية لمبنا .11
 
 

 
 

 النشاطات العممية األخرى
 الدورات التطويرية 
تشرين  7-3في دمشق / سورية لمفترة  IEC17025:1999(E) ISO/قياس نظام الجودة وفق المواصفة الدولية. 1

 .0114 االول
( ضمن برنامج تطوير المالكات التدريسية )الوجبة الخامسة( في كاليفورنيا )الواليات المتحدة االميركية. دورة تدريبية 0

 .14/6/0113ولغاية  13/5/0113لمفترة من 
 – 29/9بية لمعموم الصرفة/ جامعة الموصل دورة البايولوجي الجزيئي التي اقيمت في قسم عموم الحياة/ كمية التر     .3
3/10 /2013.  

. بعض المفاىيم األساسية في عمم األحياء الجزيئي في قسم العموم األساسية/ كمية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل 4
2019 /26/12-22من   

                                                                                     

 الدورات التأىيمية  
الدورة التدريبية )تدريب وتأىيل طمبة المرحمة الرابعة لمعمل في المختبرات الطبية بعد التخرج( كمية التربية لمعموم  .1 

                                                                              .21/4/2019الصرفةال/ جامعة الموصل في 
-16-16لمعموم الصرفة/ جامعة الموصل في ( كمية التربيةالرابعةلطمبة المرحمة حضير الخزعات النسيجية المرضية )ت .2

17/12 / 2019 .  
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ورش العمل العممية  •  
 حول النشر االلكتروني لممجالت العممية. 0118/ 10/ 07البيطري. ورشة العمل في كمية الطب 1
 حول النشر االلكتروني في موقع  0119. ورشة العمل في كمية الطب البيطري كانون الثاني 0

E journals Plus 0119. 
 0119. ورشة العمل في كمية الصيدلة حول تعميمات النشر في المجالت العممية العالمية .3
 .7/4/0119(/ كمية التربية لمعموم الصرفة/ جامعة الموصل في مل )ىندسة التدريس الجامعي الفعال ورشة الع .4
 . 11/4/0119.  ورشة عمل حول النشر االلكتروني لممجالت العممية في كمية الطب البيطري/ جامعة الموصل في 5
 .14/4/0119موصل في ( في كمية تقانات البيئة/ جامعة ال. ورشة عمل )برنامج العمل الحكومي6
. ورشة عمل )استخدام التقنيات الحديثة في ادارة التعميم والبحث العممي( في كمية التربية لمعموم الصرفة/ قسم 7

. 30/4/2019الحاسوب/ جامعة الموصل في   

جامعة الموصل في /  . ورشة عمل حول )استخدام االدوات االلكترونية لمبحث العممي( في كمية عموم البيئة وتقاناتيا8
6/5/2019.  
/ 9/5. ورشة عمل حول )الدخول عمى مستوعب سكوبس لممجالت العممية( في كمية الطب البيطري/ جامعة الموصل في 9

2019.  
. ورشة عمل حول التسجيل في دليل الوصول المفتوح لممجالت العممية في كمية الطب البيطري/ جامعة الموصل في 10  

30/10/2019 (Directory of Open Access Journals.) 

 .14/1/2020بعض المفاىيم األساسية في البايولوجي الجزيئي( في في كمية الزراعة والغابات حول ) دورة تدريبية 11.

 
   
 

 عضوية الجمعيات
 .عضو في نقابة األكاديميين العراقيين 
  

 

 كتب الشكر
40 
 شكر وتقدير 
 9/3/4029  التربية( لتحضير وفحص ساليدات الورشة/ قسم عموم الحياة /كمية التربية.)عميد كمية  24/7/1989في 
 9/3/1005  عميد كمية التربية( لمجيود البذولة في إقامة معارض الكمية بمناسبة يوم الجامعة. 20/4/1993في( 

 9/3/6070  عميد كمية التربية( لممشاركة في الممارسة الميدانية الثانية عشرة. 23/10/2000في( 
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 9/10/10189  مساعد رئيس الجامعة( إللقاء محاضرات في الممارسة الميدانية الثالثة عشرة. 6/10/2001في( 

 3/2/5047  عميد كمية التربية( لمجيود المبذولة خالل الممارسة الميدانية الثالثة عشرة. 20/10/2001في( 

 261  3/5/2001لممشاركة في معرض اإلبداع العممي في  24/5/2001في. 

 9/10/107  عميد كمية التربية لمبنات( لمجيود في مرحمة تأسيس الكمية. 1/2/2006في( 

 9/10/567  عميد كمية التربية لمبنات( لمجيود في تأسيس مكتبة الكمية. 18/6/2006في( 

 9/10/636  عميد كمية التربية لمبنات( لمجيود في ميام المجنة االمتحانية. 10/7/2006في( 

 9/10/825  عميد كمية التربية لمبنات( لمجيود المبذولة في الندوة العممية األولى لمكمية. 10/4/2007في( 

 9/10/1038  عميد كمية التربية لمبنات( لمجيود المبذولة في الكمية. 2008/ 27/3في( 

 قسم في شكر من السيد )رئيس قسم عموم الحياة / كمية التربية( لممشاركة في تقييم بحوث المؤتمر العممي األول لم
4-5/9/2007  . 

 9/10/2023  عميد كمية التربية لمبنات( لمجيود في لجنة تحميل العروض والمواد الكيمياوية. 2/4/2008في( 

 9/10/2025  عميد كمية التربية لمبنات( لمجيود في تاسيس الكمية  3/4/2008في( 

 9/10/7397  قامة الندوة العممية الثانية )السيد رئيس الجامعة( لمجيود في اإلشراف عم 2008/ 18/5في ى تنظيم وا 
 لكمية التربية لمبنات.

 9/10/3996  عميد كمية التربية لمبنات(لمجيود المبذولة في الكمية من خالل القيام بميام معاون 23/10/2008في(
 العميد لمشؤون العممية.

 9/3/3640  الدراسات العميا في قسم عموم  )عميد كمية التربية( تثمينا لمجيود المبذولة في لجنة 2/7/2009في
 الحياة.

 9/3/4016  عميد كمية التربية( تثمينا لمجيود المتميزة من خالل العمل في لجنة الدراسات العميا في  2010/ 7/7في(
 قسم عموم الحياة.

 9/3 /4529  والعمم .)عميد كمية التربية( تثمينا لمجيود المتميزة من خالل العمل في مجمة التربية  26/9/2010في 

 9/10/221  عميد كمية التربية لمبنات( لمجيود المبذولة في استقبال بحوث المؤتمر العممي األول  20/1/2011في (
 لكمية التربية لمبنات في مجمة التربية والعمم.

 9/3/7404  عميد كمية التربية( تثمينا لمجيود المبذولة في مجمة التربية والعمم.  24/7/2011في( 

 9/10/21319  رئيس جامعة الموصل( لمناسبة الترقية الى مرتبة االستاذية. 1/12/2011في( 

 9/3/61  عميد كمية التربية( لمناسبة الترقية الى مرتبة األستاذية. 2/1/2012في ( 

 9/3/2667  عميد كمية التربية( لمناسبة تكريم السيد وزير التعميم العالي والبحث العممي ألعضاء  16/4/2012في (
ة تحرير مجمة التربية والعمم لحصول المجمة المرتبة األولى بوصفيا أفضل مجمة في تخصصيا عمى صعيد ىيئ

 الجامعات العراقية.

 6650  من السيد محافظ نينوى تثمينا لمجيود المبذولة والمتميزة لمحصول عمى المركز األول في  8/5/2012في
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 التصنيف العممي لممجالت عمى صعيد جامعات العراق.

 9/3/5597  من السيد )عميد كمية التربية( لمجيود المتميزة من خالل العمل في مجمة التربية والعمم. 2/7/2012في 

 9/3/5634  عميد كمية التربية( بمناسبة انتياء ميامو كعميد في كمية التربية، وذلك من السيد ) 3/7/2012في
 لمجيود المخمصة في الكمية.

 9/3  /5862  لسيد ) عميد كمية التربية( تثمينا لمجيود المتميزة من خالل العمل في لجنة من ا 4/7/2012في
 الدراسات العميا في القسم.

 9/3  /9892  من السيد ) عميد كمية التربية( تثمينا لمجيود المتميزة في مجمة التربية والعمم  2012/ 11/ 11في
 العراقية.ورفع اعداد المجمة في موقع المجالت االكاديمية العممية 

 9/10/2881  من السيد ) رئيس جامعة الموصل( تثمينا لمجيود القيمة والمبذولة خالل المشاركة في  12/2/2013في
 المؤتمر العممي القطري الثاني لكمية التربية/ قسم عموم الحياة. 

 2678  ر أعداد مجمة التربية من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة المحترم نظرا العادة اصدا 26/6/2018في
 والعمم .

 3094  من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة المحترم ثمينا لمجيود المتميزة في المجنة العممية  4/7/2018في
 لقسم عموم الحياة.

 3873  والعمم.من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة المحترم لمجيود المبذولة في مجمة التربية  17/9/2018في 

 61  من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة المحترم لمجيود المبذولة في صدار اعداد مجمة  7/1/2019في
 التربية والعمم.

  كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة دىوك ورئيس جامعة زاخو لممشاركة في تقييم عدد من البحوث العممية المشاركة
 .9/11/2018في  ICOASEفي مؤتمر زاخو ودىوك /

 393  من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة المحترم لمجيود المتميزة في تقييم عدد من من  23/1/2019في
 والحصول عمى كتاب شكر وتقدير من رئيسي جامعة دىوك وجامعة زاخو. ICOASEالبحوث في المؤتمر العممي 

  لممشاركة في تقييم عدد من البحوث العممية المشاركة كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة دىوك ورئيس جامعة زاخو
 .1/4/2019في  ICOASEفي مؤتمر زاخو ودىوك /

 2156  من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة المحترم لمجيود المبذولة في ىيئة تحرير مجمة  1/6/2019في
 التربية والعمم.

 3003 الصرفة المحترم لمجيود المتميزة والمبذولة في لجنة  من السيد عميد كمية التربية لمعموم 7/8/2019في
 الدراسات العميا.

 4158  من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة المحترم لمجيود المتميزة والمبذولة في العمل  2019/ 9/10في
 عمى الموقع والنشر االلكتروني لمجمة التربية والعمم في العطمة الصيفية. 

 4348  من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة المحترم تثمينا لمجيود المتميزة في تقييم  21/10/2019في
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 البحوث المقدمة لمنشر في مجمة التربية والعمم.

 9/10/23698  من السيد رئيس جامعة الموصل لمجيود المبذولة من خالل الحصول عمى نسبة  24/10/2019في
معات في االمتحان التقويمي لمادة الطفيميات في كمية التربية لمعموم % والمرتبة األولى عمى خمس جا94نجاح 

 الصرفة. 

    5689 جيود المتميزة في قبول المجمة من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة تثمينا لم 2019/ 22/12 في
 دليل الوصول المفتوح لممجالت العممية(. )Directory of Open Access Journals (DOAJ)في

 1432  جيود المتميزة المبذولة تثمينا لم / جامعة الموصلمن السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة 26/7/2020في
 في التعميم االلكتروني.

 9/10/8770  من السيد رئيس جامعة الموصل لمجيود المبذولة في التعميم االلكتروني. 29/7/2020في 

  من السيد وكيل الوزارة لشؤون البحث العممي لمجيود المبذولة في التعميم  27/9/2020في  5/4443ب ت
 االلكتروني.

 9/10/2095  من السيد رئيس جامعة الموصل لنشر البحوث في مجالت عالمية ذات معامل تأثير  2/2/2021في
 .Scopusوضمن مستوعبات 

 لتعميم العالي والبحث العممي بمناسبة عيد المعمم.من السيد وزير ا 1/3/2021في  234/ 2م و 

 1853  السيدة عميد كمية العموم/ جامعة الموصل لمجيود المبذولة في تقويم البحوث. 9/3/2021في 

 10/7/2021 .من السيد عميد كمية التربية لمعموم الصرفة/ جامعة الموصل لمجيود المبذولة في مجمة التربية والعمم 

 
 
 
 


