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البحوث المنشورة

.1د ارسةةة تح ةريحية نسةةجية مقارنةةة لطبقةةة العنبيةةة ة عةةين نةةوعين مةةن األسةةمام العلميةةة المةةذان يعيحةةان ة محةةي

مختمف.منشور مجمة التربية والعمم2112.

ةةو

.2د ارسةةة تحريحية،نسةةجية وايميا يةةة نسةةجية مقارنةةة لجفةةون العةةين ة طيطةةة انةوال مةةن الطيةةور التة تختمةةف ة البي ةةة وطبيعةةة

الغذاء.منشور مجمة التربية والعمم مؤتمر قسم عموم الحياة .2112

.3د ارسةةة تحةريحية ،نسةةجية وايميا يةةة نسةةجية لغةةدة رةةاردر ة طةةا ر الببغةةاء المتيمةةة  Agaporins fischeriمنشووور مجمةةة

التربية والعمم مؤتمر قسم عموم الحياة .2112
.4تاطير الزنجبيل عمى اال ات المر ية النسجية المحدطة ب  Salmonela tyhimuriumفي كبد الفئران مقارنة مع

المضاد الحيوي  .Cephalxinمنشور مجمة كركوك لمدراسات العممية3123.

.5الترايةب التحةريح والنسةج والكيميةا

والعمم)2112.

النسةج لحةباية العةين ة السةحمية  Mabuya aurataمنشوور (مجموة التربيوة

.6دراسة مقارنة ألنوال ونمة ترتيةب الخييةا المسةتقبمة لم ةوء ة حةباية عةين نةوعين مةن األسمام.منحةور ة وقةا

المةؤتمر

العمم الطان \ امية العموم \ جامعة الموصل \ / 22تحرين الطان 2111

 .7د ارسةة تحةريحية نسةجية لعةين طةا ر مرعةة البةر. Corncrake crex crexمنحةور مجمةة عمةوم ال ار دين/اميةة العموم/جامعةة

الموصل/المجمد ،21العدد .4،2111

.8تاطير التردد الراديوي  51KHzم درجات ح اررة مختمفة

الترايب النسج لعين سماة الكراور االحمر ، Garra rufa

مجمة التربية والعمم ( جامعة الموصل) المجمد  23عدد (، )1ص .2111، 21-1

.9تةةاطير التعةةرط الطويةةل الط ةوام موجيةةة محةةددة ليحةةعة البنفسةةجية ةةود البنفسةةجية  ،عنةةد درجةةة ح ة اررة طابتةةة  ،ة الترايةةب

النسةةج لعةةين السةةماة العيجيةةة الكراةةور االحمةةر  . Garra rufaمنحةةور ة وقةةا

المةةؤتمر العمم ة االوم \ اميةةة العمةةوم \

جامعة الموصل \  22نيسان .2119

.11ملهةةر وتخصصةةات الحةةباية والعصةةب البصةةري ة عةةين نةةوعين مةةن األسةةمام القارتةةة والةةذان يعيحةةان ة محةةي
مختمف  .منحور

المؤتمر العمم السادس \ امية التربية \ جامعة تكريت \  24اذار .2119

وقا

ةةو

.11تةةاطير التعةةرط الطويةةل لم ةةوء االزرد  ،تحةةت درجتةةين حة ارريتين مختمفتةةين  ،ة ماونةةات العةةين لسةةماة الكراةةور االحمةةر
الحبوطية  .منحور

المؤتمر العمم االوم \ امية العموم \ جامعة تكريت \  29ايموم .2119

وقا

.12د ارسةةة تح ةريحية نسةةجية مقارنةةة لمقرنيةةة والعدسةةة ة عةةين نةةوعين مةةن األسةةمام العلميةةة و تةةاطير التعةةرط الطويةةل لم ةةوء
االحمر يهما  .منحور

وقا

المؤتمر العمم االوم \ امية العموم \ جامعة تكريت \  29ايموم .2119

.13اال ةرار المر ةةية النسةةجية الت ة يحةةدطها التعةةرط الطويةةل لم ةةوء االخ ةةر ة ماونةةات عةةين السةةماة ( ل ة دجم ةةة )
). Noemacheilus tigris (Heckelمنحةةور ة المجمةةة العراقيةةة لمعمةةوم البيطريةةة \ اميةةة الطةةب البيطري\الموصةةل  ،عةةدد

( )23متمم . 2119 ، 11

.14سمية الكبد المحطة باموتامات احةادي الصةوديوم ونتريةت الصةوديوم ة الف ةران االمهة

 Mus musclusوالةدور الوقةا

لزيت بةذور العنب،مجمةة االطروحةة العمميةة المحامةة ،العةدد الخةامس ،السةنة الخامسة،تحةرين االوم Impact factor ،2121
ISI 1.273

.15التغيرات المر ية النسجية المحدطة باموتامات احادي الصوديوم ونتريت الصوديوم
2121/J.Education and science ,Vol:31,No:3,،musclus

 .16التغيرات المر ية النسجية الت تحدطها اموتامات احادي الصوديوم ونتريت الصوديوم
 musclusوالدور الوقا

تطور العين لمف ران االمه

Mus

عين لمف ران البيط Mus

لزيت بذور العنب 2121/J.Education and science ,Vol:31,No:1

.17التغيةرات المر ةية النسةجية ة ر ةة الجةرذان الحوامةةل الناجمةة عةن نتريةت الصةوديوم واموتامةات احةادي الصةةوديوم،المجمة
العراقية لمعموم البيطرية 2121،

الكتب المؤلفة
اليوجد

المؤتمرات والندوات العممية
 المؤتمر العمم الدول الطالث(تكامل العموم نحو تحقي ارداف التعميم)امية التربية االساسية/11:نيسان.2119/
 الندوة العممية(اال اد المستقبمية

مجام عموم الحياة)امية التربية لمعموم الصر ة/عموم الحياة .2119/4/17

 ندوة(الدواء االصم المنحأ والجنيس واال اد المستقبمية) امية الصيدلة /رل الصيدالنيات .2119/4/29

 الن ة ةةدوة(اال اد العممي ة ةةة والقانوني ة ةةة الس ة ةةتخدام الخيي ة ةةا الجذعي ة ةةة محمي ة ةةا وعالميا)امي ة ةةة الص ة ةةيدلة /رل العم ة ةةوم المختبري ة ةةة
السريرية2119/4/17.

 محة ة ة ة ةةاراة ة ة ة ة ة النة ة ة ة ةةدوة الت ة ة ة ة ة اقامتهة ة ة ة ةةا نقاب ة ة ة ة ة االكة ة ة ة ةةاديمين العراقيين /ة ة ة ة ةةرل نينة ة ة ة ةةو م ة ة ة ة ة امية ة ة ة ةةة التربية ة ة ة ةةة لمعمة ة ة ة ةةوم
الصر ة/9.ايار(.2118/العمل االكاديم -الحقود والواجبات رؤية نقابية).

 الندوة العممية(رسا ل الى التعميم من وجهة نلر اكاديم متميز).2118/امي التربية االساسية /جامعة الموصل.

 الن ةةدوة العممي ةةة االول ةةى بعنوان(التح ةةديات البي ي ةةة واطارر ةةا ة ة المنل ةةور االس ةةيم /)...امي التربية ة االساس ةةية /جامع ةةة
الموصل بالتعاون م مراز نون لمبحوث والدراسات المتخصصة2118/11/28.

 المةةؤتمر العممة الطالةةث لعمةةوم الحيةةام(بحوث عمةةوم الحيةةام ابةةدال واصةةال )/امي العموم/جامعةةة الموصةةل/22-21/تحةرين
الطان .2118/

 المؤتمر العمم الطالث لعموم الحياة (بحوث عموم الحياة ابدال واصالة)امية العموم/21تحرين الطان .2118/
 ندوة عن العقم وأطفام األنابيب

امية الطب/جامعة الموصل/اذار .2111/

 المؤتمر العمم الطان \ امية العموم \ جامعة الموصل \ /22تحرين الطان .2111
 المؤتمر العمم األوم لممختبرات
 ندوة عممية عن المرأة

نينو /23تحرين الطان .2111/

امية طب نينو

/22 ،حباط.2111/

 المؤتمر العمم الساب /امية التمريط /جامعة الموصل/27/ايموم.2111/
 ندوة عممية عن السمنة

امية طب نينو

 /29 ،اذار2119 /

 المؤتمر العمم االوم \ امية العموم \ جامعة تكريت\ ايموم .2119

 المؤتمر العمم االوم \ امية العموم \ جامعة الموصل \  22نيسان .2119
 المؤتمر العمم السادس \ امية التربية \ جامعة تكريت \  24اذار .2119

 المؤتمر العمم الخامس \ امية الطب البيطري \ جامعة الموصل \  11تحرين الطان 2119
 المؤتمر العمم األوم \ امية الطب \ جامعة الموصل \ 2118 /12/1

 المؤتمر العمم األوم \ امية الطب \ جامعة الموصل \ 2118 /11/11

 النةةدوة العممية(التةةدريب الصةةيف لطمبةةة اميةةة الصةةيدلة ة اطةةار التحةةديات الت ة تواج ة المهنة/اميةةة الصةةيدلة  /جامعةةة
الموصل2121/

 الن ة ةةدوة العممي ة ةةة لقس ة ةةم الكيمياء(المخ ة ةةدرات واطارر ة ةةا عم ة ةةى الس ة ةةمم المجتمعة ة ة ) امي ة ةةة التربي ة ةةة لمعم ة ةةوم الص ة ةةر ة /جامع ة ةةة
الموصل2121/

 الندوة المقامة

مراز التعميم المستمر (عمم الححرات الجنا

 الندوة العمم (اجراءات السيمة و عاليتها

ودورم

احف الجريمة) /جامعة تكريت2121،

لل جا حة اورونا )/الجمعية العراقية لمسيمة البايولوجية 2121/

 الندوة العممية(رؤ جديةدة ة عةيج السةرطان باسةتخدام تقنيةات الكيميةاء الصةيدالنية)/امية الصةيدلة /جامعةة الموصةل
2121

 النةةدوة العمميةةة(الترقيات العمميةةة بةةين البحةةث العممة ولةةاررة النحةةر العالم )/اميةةة الصةةحة والتكنولوجيةةا الطبية/الجامعةةة
التقنية الوسطى2121/

 المؤتمر العمم الدول (نسعى لعمم النانو من اجل غد ا
 الندوة العممية (التقنيات االنجمادية نحاتها وتطبيقاتها
م جامعة جابر بن الحيان2121/

ل) /امية التربية لمبنات /جامعة الموصل2121/
حفظ الخصوبة/)Cryopreservationاميةة الحامةة الجامعةة

 المةةؤتمر الةةدول (نحو رؤيةةة موحةةدة لمجامعةةات العربيةةة ة تحقي ة ارةةداف التنميةةة المسةةتدامة /)2131منلمةةة الصةةداقة
الدولية والحباة السويدية العراقية لمدراسات وجامعة عمان العربية2121/

النشاطات العممية األخرى

 الدورة التدريبية (عموم الحياة.....لمحياة) امية التربية لمعموم الصر ة /عموم الحياة .2121/
 ال ةةدورة التاريمية(ت ةةدريب وتاري ةةل طمب ةةة المرحم ةةة الرابعة ة لمعم ةةل ة ة المختبة ةرات الطبي ةةة بع ةةد التخرج)امي ةةة التربي ةةة لمعم ةةوم
الصر ة/عموم الحياة.2119/

 الدورة التاريمية (تح ير الخزل النسجية المر ي

المختبر)امية التربية لمعموم الصر ة /عموم الحياة 2119

 الدورة التدريبية (اليات اتابة البحث العمم مابعد التخرج) امية التربية لمعموم الصر ة /عموم الحياة .2119/

 الةةدورة التدريبيةةة(طرد تح ةةير المقةةاط النسةةجية وتموينهةةا بالصةةبر الروتينيةةة والصةةبغات الخاصةةة)امية الطةةب البيطةةري
.جامعة الموصل.2119/

 الدورة التدريبية (ط ار

اعطاء االدوية والتعامل م الحيوانات المختبرية) /رل الفسمجة والكيمياء الحياتيةة واالدوية/اميةة

الطب البيطري/جامعة الموصل.2118/



For Attendance course in(Electron Microscope and Electron Microscopy).College

of science ,university of mosul/2118.

 دورة تعمم ايف تحج وتعتمر /قسم عموم القران/امية التربية لمبنات/جامعة الموصل.2111/
 الدورة التدريبية

ط ار

اعطاء االدوية …/.امية الطب البيطري/جامعة الموصل2111 /

 الدورة العممية (عيقة الكيمياء باالمراط) امية التربية لمعموم الصر ة /جامعة الموصل2121/


الةةدورة التدريبي ةةة المدمج ةةة الموسومة(التح ةةيرات المجهري ةةة ة ة عمةةوم الحي ةةاة) /امي ةةة التربيةةة لمعم ةةوم الص ةةر ة /جامع ةةة

الموصل2121/

 الدورة التدريبية (التقنيات المستخدمة)

حص انوال االنسجة المختمفة /امية الطب البيطري /جامعة الموصل2121/

 دورة التعمةةيم المسةةتمر (امةراط الةةدم حوصةةات المناعةةة ،الفحوصةةات الباتيريةةة والطفيميةةة) /اميةةة التربيةةة لمعمةةوم الصةةر ة
/جامعة الموصل2121/

 الةةدورة التدريبيةةة( تعزيةةز المهةةارات الحياتيةةة السةةاتذة وطمبةةة اميةةة التربيةةة لمعمةةوم الصةةر ة) /اميةةة التربيةةة لمعمةةوم الصةةر ة
/جامعة الموصل2121/

 الدورة التدريبية(التسميد الحيوي) /امية التربية لمعموم الصر ة /جامعة الموصل2121/
 الةةدورة التدريبيةةة(دورة تعميميةةة عةةن البدايةةة الصةةحيحة ة تطةةوير المغةةة االناميزيةةة) اميةةة التربيةةة لمعمةةوم الصةةر ة /جامعةةة
الموصل2121/

 الةةدورة التدريبيةةة(المبادس االساسةةية ة تقانةةات الو ارطةةة الجزي يةةة لمكا نةةات الحيةةة) اميةةة التربيةةة لمعمةةوم الصةةر ة /جامعةةة
الموصل2121/

 الدورة التدريبية(االمراط المعدية وعيقتها بالتحورات الجنينية) امية التربية لمعموم الصر ة /جامعة الموصل2121/
 ال ة ةةدورة التدريبي ة ةةة(النواتج الطبيعي ة ةةة ودورر ة ةةا ة ة ة ع ة ةةيج االمةة ةراط الباتيري ة ةةة) امي ة ةةة التربي ة ةةة لمعم ة ةةوم الص ة ةةر ة /جامع ة ةةة
الموصل2121/

 ال ةةدورة التدريبي ةةة (تص ةةنيف وادارة المج ةةيت –المس ةةتو االوم)،بواب ةةة ريا ةةة العالمي ةةة باحة ةراف الح ةةباة الس ةةويدية العراقي ةةة
لمدراسات2121/

 دورة التعميم المستمر (لاررة المخدرات )...مراز دراسات الموصل/جامعة الموصل 2121
 دورة التعميم المستمر(تاطير العناصر الطقيمة عمى الكا نات الحية) امية التربية لمعموم الصر ة /جامعة الموصل2121/
 دورة التعميم المستمر(السيمة المختبرية واالسعا ات االولية) امية التربية لمعموم الصر ة /جامعة الموصل2121/

عضوية الجمعيات
 جمعية عموم الحياة العراقية

 عضو في نقابة االكاديميين العراقيين

كتب الشكر
26 

