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البحوث المنشورة
 The Role of Vitamin D3 as an Antioxidant and Hepatic Treatment against the Toxic
Effect of Cadmium Chloride in the Rats. Indian Journal of Forensic Medicine &
Toxicology, April-June 2021, Vol. 15, No. 2: 3047-3052.
 Estimation of Some Genetic and Physiological Variables of Iraqi Desert Snake Cerastes
gasperettii. Medico-legal Update, July-September 2020, Vol.20, No. 3
 GANODERMA LUCIDUM ATTENUATES AND PREVENTS CCL4-INDUCED
HEPATIC AND RENAL DAMAGE IN SPRAGUE – DAWLEY RATS . Sys Rev
Pharm 2020;11(12):1704-1709
 The function of melatonin hormone in the reorganization of the impact of the oxidative
stress induced by Bisphenol A in hyperlipidemia along with diabetes in serum of rats.
June 2020 Annals of Tropical Medicine and Public Health
 Plant polyphenols for lowering lipids and their involvement in cardiac protection against
injury in diabetes. 2017 يؤرًز فٍ انًبَُب
 Melatonin controlled apoptosis and protected testes and sperm quality against bisphenolA-induced oxidative toxicity Toxicol Ind Health. 2016 Sep;32(9):1537-49.
Trogoderma  وخُفسبء انخبثزاTribolium castaneum  اَدذاة حشزرٍ خُفسبء انطحٍُ انحًزاء
8  يدهخ أثحبس كهُخ انززثُخ األسبسُخ ندبيؼخ انًىصم انًدهذ. نًىاد رغهُف انًىاد انغذائُخ انًخشوَخgranarium
.2009 )476- 468 (  صفحخ3انؼذد
ٍ انكثبفخ انؼذدَخ ألَىاع انذثبة انًُدذة إنً انًصبئذ انالصقخ فٍ إسطجم خُىل َبدٌ انفزوسُخ فٍ يُطقخ انشالالد ف
 وقبئغ انًؤرًز انؼهًٍ انخبيس2009 )20 -15( 1 ٍ ػذد إضبف،23  انًدهخ انؼزاقُخ نهؼهىو انجُطزَخ انًدهذ.انًىصم
. خبيؼخ انًىصم، ٌكهُخ انطت انجُطز،

الكتب المؤلفة
.2014 اصذر كزبة ثؼُىاٌ (اِفبد انحشزَخ انًذرسُخ) ػبو
 اصجح يُهدب نهذراسخ فٍ كهُخ انززثُخ قسى ػهىو انحُبح خبيؼخ2013 اصذر كزبة (فسهدخ انحُىاٌ انؼًهٍ) ػبو
.انًىصم
2010 اصذر كزبة ثؼُىاٌ (حشزاد انجسبرٍُ) ػبو
2009 اصذر كزبة (حشزاد انًحبصُم انحقهُخ) ػبو






المؤتمرات والندوات العممية
 السنة، مكان االنعقاد، مؤتمر
 السنة، مكان االنعقاد، مؤتمر


تسمسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة

النشاطات العممية األخرى
 Attend the INTERNATIONAL WORKSHOP FOR FOOD QUALITY AND SAFETY
(IWFQS), held in Mansura University - Mansura - Egypt 15-17 February 2014.
 Attend the 4th INTERNATIONAL CONFERENCE OF BIOLOGICAL AND
ENVIRONMENTAL SCIENCE (ICBES), held in Mansoura and Hurghada 24-28 March,
2014.
 Attend the 3rd pediatric Genetic Workshop Updates in Molecular Genetics and Flow
Cytometry, held in Mansura University children's hospital, Mansoura - Egypt, 26-27
January 2014
 Attend the 1st training program for THE PRINCIPLES OF TISSUE CULTURE AND
MOLECULAR BIOLOGY, held in faculty of Science - Mansura University - Egypt, 1618 July 2011.
 Complete the college program of TOEFL Preparation, Cambridge Training College
Britain, and Candidate Serial Number 25032013346.
 شبرك فٍ فؼبنُبد "يهزقً شجبة انجبحثٍُ انثبنش"  2013وحصم ػهً اندبئشح االونً الحسٍ ثىسزز ثحش.
 شبرك فٍ انًؼزض االثذاػٍ االول نكهُخ ػهىو انجُئخ ورقبَبرهب انذ اقُى فٍ كهُخ انجُئخ – خبيؼخ انًىصم ثزبرَخ -3-26
.208
 شبرك فٍ انُذوح ثؼُىاٌ " انؼًم االكبدًٍَ – انحقىق وانىاخجبد رؤَخ َقبثُخ " انزٍ اقبيزهب َقبثخ االكبدًٍَُُ
انؼزاقٍُُ /فزع َُُىي ثبنزؼبوٌ يغ كهُخ انززثُخ نهؼهىو انصزفخ /خبيؼخ انًىصم ثزبرَخ .2018-5-9
 شبرك فٍ ورشخ انؼًم " ايزاض اوراو انثذٌ" انزٍ اقًزهب كهُخ ػهىو انجُئخ ورقُبرهب ثبنزؼبوٌ يغ َقبثخ االكبدًٍَُُ
انؼزاقٍُُ ثزبرَخ 2018-9-25
 شبرك ثذورح انهغخ انؼزثُخ يٍ  2018-11-4انً  2018-11-8ضًٍ ثزَبيح ساليخ انهغخ انؼزثُخ نًىظفٍ انذونخ
وانزٍ اقًُذ فٍ كهُخ انززثُخ ثُبد قسى انهغخ انؼزثُخ
 شبرك فٍ حضىر ورشخ انؼًم انزٍ اقبيزهب ندُخ انًكزجخ االفززاضُخ فٍ كهُخ انززثُخ نهؼهىو انصزفخ فٍ خبيؼخ
انًىصم ثزبرَخ 2018-11-12
 شبرك ثحضىر َذوح "َظزح ػهً انىاقغ انجُئٍ نًذَُخ انًىصم" انزٍ اقبيزهب يزكش ثحىس انجُئخ وانسُطزح ػهً
انزهىس فٍ خبيؼخ انًىصم
 شبرك فٍ ورشخ ػًم ثؼُىاٌ يخبطز انزهىس انصُبػٍ فٍ يذَخ انًىصم ،انزٍ اقًُذ فٍ كهُخ ػهىو انجُئخ ورقُبرهب
نهفززح 2018/12/17-16
 شبرك فٍ انذورح انزذرَجُخ انًقبيخ فٍ كهُخ انززثُخ نهؼهىو انصزفخ وانًىسىيخ انُخ رقُُى االداء انكززوَُب فٍ انكهُبد
ثزبرَخ 2019/10/21-20
 شبرك فٍ انذورح انزذرَجُخ انًقبيخ فٍ كهُخ انززثُخ نهؼهىو انصزفخ وانًىسىيخ ثكُفُخ االسزفبدح يٍ َشز انجحىس انؼهًُخ
ثزبرَخ 2019/10/31-30
 شبرك فٍ انذورح انزذرَجُخ انًقبيخ فٍ كهُخ انززثُخ نهؼهىو انصزفخ وانًىسىيخ انُبد كزبثخ انجحش انؼهًٍ يبثؼذ انزخزج
ثزبرَخ 2019/12/8
 شبرك فٍ انذورح انزذرَجُخ انًقبيخ فٍ كهُخ انطت انجُطزٌ وانًىسىيخ طزق خًغ انؼُُبد وانفحىصبد انفسهدُخ نهذو
وانسبئم انًُىٌ فٍ انذواخٍ ثزبرَخ 2019/11/5-4
 شبرك فٍ انذورح انزذرَجُخ انًقبيخ فٍ كهُخ انطت انجُطزٌ وانًىسىيخ طزق رحظُز انًقبطغ انُسُدُخ ورهىَُهب
ثبنصجغبد انزورُُُخ وانخبصخ ثزبرَخ 2019/11/12-11

 شارك في المؤتمر الدولي لكمية الصيدلة /جامعة سوىاج والموسومة Challenges of virtual nursing
 education and future opportunitiesبتاريخ 2325-4-24

 شارك في المؤتمر البايولوجي الدولي الثالث المقام في كمية التربية لمعموم الصرفة /جامعة الموصل لمفتر -2
/3تموز2325/

 شارك في المؤتمر السنوي الدولي الثاني لمعموم والمعموماتيةالمقام في جامعة الفموجة لمفترة 2323/55/22-21


شارك في المؤتمر الدولي الثاني المقام في كمية العموم /جامعة تكريت لمفترة 2323/52/22-21

 شارك بالقاء محاضرة في التحميالت المرضية ضمن فعاليات التعميم لمستمر المقام في كمية التربية لعموم الصرفة
لمفترة من /55-52شباط2325/

 شارك بالقاء محاضرة في االسعافات االولية ضمن فعاليات التعميم لمستمر المقام في كمية التربية لعموم الصرفة
لمفترة من /21-22اذار2325/

 شارك بالقاء محاضرة في تاثير العناصر الثقيمة عمى الكائنات الحية ضمن فعاليات التعميم لمستمر المقام في كمية
التربية لعموم الصرفة لمفترة من /50-55تموز2325/

عضوية الجمعيات
 عضو نقابة االكاديميين العرقيين فرع نينوى

 ممثل نقابة االكاديميين العراقيين فرع نينوى في كمية التربية لمعموم الصرفة منذ عام 2355

كتب الشكر
 1 كزبة شكز يٍ وسَز انزؼهُى انؼبنٍ وانجحش انؼهًٍ
 2 كزبة شكز يٍ رئُس خبيؼخ انًىصم
 15 كبرت شكز يٍ ػًُذ كهُخ انززثُخ نهؼهىو انصزفخ

