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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة الموصل /العراق االنسجة الحيوانية 3131 دكتوراه 
 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة الموصل /العراق االنسجة الحيوانية 3119 ماجستير 
 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة الموصل /العراق عموم الحياة 3114 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 3123 مدرس
 3119 مدرس مساعد

 الخبرات العممية واإلدارية
 مسؤولو التعضيد  المنصب 

عضو في المجنة 
 االمتحانية

 /شعبة الترقيات العمميةكمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة الموصل 
 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة الموصل/قسم عموم الحياة

  مكان العمل  الخبرة 
 وقسم الكيمياء قسم عموم الحياةكمية التربية لمعموم الصرفة/ (.،االحياء جنة، األ األنسجةتدريس طمبة الدراسات االولية ) 

 

 األنشطة التدريسية
 النسج العممي    المرحمة الثانيةتدريس مادة عمم 

 تدريس مادة االجنة العممي   المرحمة الثانية
 قسم عموم الحياة وقسم الكيمياء تدريس ماد عمم االحياء العام    المرحمة االولى

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عدد الطالب الماجستير 
 عدد الطالب الدكتوراه 
 اليوجد

 البحوث المنشورة
يعيحةةةان  ةةة  محةةةي   ةةةو   عين مةةةن األسةةةمام العلميةةةة المةةةذان دراسةةةة تحةةةريحية نسةةةجية مقارنةةةة لطبقةةةة العنبيةةةة  ةةة  عةةةين نةةةو .1

 2112منشور مجمة التربية والعمم..مختمف

.دراسةةة تحريحية،نسةةجية وايميا يةةة نسةةجية مقارنةةة لجفةةون العةةين  ةة  طيطةةة انةةوال مةةن الطيةةور التةة  تختمةةف  ةة  البي ةةة وطبيعةةة 2
 .2112مجمة التربية والعمم مؤتمر قسم عموم الحياة  نشورمالغذاء.

مجمةةة  منشووور  Agaporins fischeri.دراسةةة تحةةريحية ،نسةةجية وايميا يةةة نسةةجية لغةةدة رةةاردر  ةة  طةةا ر الببغةةاء المتيمةةة 3



 .2112التربية والعمم مؤتمر قسم عموم الحياة 
في كبد الفئران مقارنة مع    Salmonela  tyhimurium.تاطير الزنجبيل عمى اال ات المر ية النسجية المحدطة ب4

 3123منشور مجمة كركوك لمدراسات العممية.  .Cephalxinالمضاد الحيوي 

منشوور )مجموة التربيوة   Mabuya aurata  الترايةب التحةريح  والنسةج  والكيميةا   النسةج  لحةباية العةين  ة  السةحمية.5
 2112والعمم(.

المةؤتمر دراسة مقارنة ألنوال ونمة  ترتيةب الخييةا المسةتقبمة لم ةوء  ة  حةباية عةين نةوعين مةن األسمام.منحةور  ة  وقةا   .6
 2111/تحرين الطان     22 \جامعة الموصل  \امية العموم  \العمم  الطان  

منحةور مجمةة عمةوم الرا دين/اميةة العموم/جامعةة Corncrake crex crex .البةر مرعةة طةا ر لعةين نسةجية تحةريحية دراسةة .7
 . 4،2111،العدد 21الموصل/المجمد 

،  Garra rufaم  درجات حرارة مختمفة    الترايب النسج  لعين سماة الكراور االحمر  KHz51تاطير التردد الراديوي  .8
 .2111، 21-1( ،ص 1عدد ) 23المجمد  مجمة التربية والعمم ) جامعة الموصل(

.تةةاطير التعةةرط الطويةةل الطةةوام موجيةةة محةةددة ليحةةعة البنفسةةجية  ةةود البنفسةةجية ، عنةةد درجةةة حةةرارة طابتةةة ،  ةة  الترايةةب 9
 \اميةةة العمةةوم  \. منحةةور  ةة  وقةةا   المةةؤتمر العممةة  االوم  Garra rufaالنسةةج  لعةةين السةةماة العيجيةةة الكراةةور االحمةةر 

 . 2119نيسان  22 \جامعة الموصل 
خصصةةات الحةةباية والعصةةب البصةةري  ةة  عةةين نةةوعين مةةن األسةةمام القارتةةة والةةذان يعيحةةان  ةة  محةةي   ةةو   .ملهةةر وت11

 .2119اذار  24 \جامعة تكريت  \امية التربية  \مختمف . منحور    وقا   المؤتمر العمم  السادس 
العةةين لسةةماة الكراةةور االحمةةر .تةةاطير التعةةرط الطويةةل لم ةةوء االزرد ، تحةةت درجتةةين حةةراريتين مختمفتةةين ،  ةة  ماونةةات 11

 .2119ايموم  29 \جامعة تكريت  \امية العموم  \الحبوطية  . منحور    وقا   المؤتمر العمم  االوم 
.دراسةةة تحةةريحية نسةةجية مقارنةةة لمقرنيةةة والعدسةةة  ةة  عةةين نةةوعين مةةن األسةةمام العلميةةة و تةةاطير التعةةرط الطويةةل لم ةةوء 12

 .2119ايموم  29 \جامعة تكريت  \امية العموم  \المؤتمر العمم  االوم االحمر  يهما . منحور    وقا   
اال ةةةرار المر ةةةية النسةةةجية التةةة  يحةةةدطها التعةةةرط الطويةةةل لم ةةةوء االخ ةةةر  ةةة  ماونةةةات عةةةين السةةةماة  ) لةةة  دجمةةةة (    .13

Noemacheilus tigris (Heckel) . الموصةةل ، عةةدد \اميةةة الطةةب البيطري  \المجمةةة العراقيةةة لمعمةةوم البيطريةةة  منحةةور  ةة
 . 2119،  11( متمم 23)

والةدور الوقةا     Mus musclus.سمية الكبد المحطة باموتامات احةادي الصةوديوم ونتريةت الصةوديوم  ة  الف ةران االمهة  14
 Impact factor،2121،السةنة الخامسة،تحةرين االوم لزيت بةذور العنب،مجمةة االطروحةة العمميةة المحامةة ،العةدد الخةامس 

ISI 1.273 
 Mus.التغيرات المر ية النسجية المحدطة باموتامات احادي الصوديوم ونتريت الصوديوم    تطور العين لمف ران االمه  15

musclus،J.Education and science ,Vol:31,No:3,/2121 
     Musا اموتامات احادي الصوديوم ونتريت الصوديوم    عين لمف ران البيط . التغيرات المر ية النسجية الت  تحدطه16

 musclus 1 والدور الوقا   لزيت بذور العنبJ.Education and science ,Vol:31,No:/2121 



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

 
 الكتب المؤلفة

 اليوجد
 
 

 المؤتمرات والندوات العممية
 :2119/نيسان/11المؤتمر العمم  الدول  الطالث)تكامل العموم نحو تحقي  ارداف التعميم(امية التربية االساسية. 
  17/4/2119الحياة(امية التربية لمعموم الصر ة/عموم الحياة الندوة العممية)اال اد المستقبمية    مجام عموم. 
  29/4/2119ندوة)الدواء االصم  المنحأ والجنيس واال اد المستقبمية( امية الصيدلة/ رل الصيدالنيات. 
 النةةةةةدوة)اال اد العمميةةةةةة والقانونيةةةةةة السةةةةةتخدام الخييةةةةةا الجذعيةةةةةة محميةةةةةا وعالميا(اميةةةةةة الصةةةةةيدلة/ رل العمةةةةةوم المختبريةةةةةة 

 17/4/2119السريرية.
  محةةةةةةةةةةاراة  ةةةةةةةةةة  النةةةةةةةةةةدوة التةةةةةةةةةة  اقامتهةةةةةةةةةةا نقابةةةةةةةةةة  االكةةةةةةةةةةاديمين العراقيين/ ةةةةةةةةةةرل نينةةةةةةةةةةو  مةةةةةةةةةة  اميةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةة لمعمةةةةةةةةةةوم

 الحقود والواجبات رؤية نقابية(.-.)العمل االكاديم 2118/ايار/9الصر ة.
 الساسية /جامعة الموصل..امي  التربية ا2118ديم  متميز(/الندوة العممية)رسا ل الى التعميم من وجهة نلر اكا 
  النةةةةدوة العمميةةةةة االولةةةةى بعنوان)التحةةةةديات البي يةةةةة واطاررةةةةا  ةةةة  المنلةةةةور االسةةةةيم ...(/امي  التربيةةةة  االساسةةةةية /جامعةةةةة

 28/11/2118الموصل بالتعاون م  مراز نون لمبحوث والدراسات المتخصصة.
  تحةةرين 22-21واصةةال (/امي  العموم/جامعةةة الموصةةل/المةةؤتمر العممةة  الطالةةث لعمةةوم الحيةةام)بحوث عمةةوم الحيةةام ابةةدال/

 .2118الطان  /
 2118/تحرين الطان /21المؤتمر العمم  الطالث لعموم الحياة )بحوث عموم الحياة ابدال واصالة(امية العموم. 
  2111   امية الطب/جامعة الموصل/اذار / األنابيب وأطفامندوة عن العقم. 
   2111/تحرين الطان  22 \جامعة الموصل  \لعموم امية ا \المؤتمر العمم  الطان. 
   2111/تحرين الطان /23لممختبرات    نينو   األومالمؤتمر العمم. 
  ،   2111/حباط/22ندوة عممية عن المرأة    امية طب نينو. 
 /2111/ايموم/27المؤتمر العمم  الساب  /امية التمريط/ جامعة الموصل. 
  2119/ اذار/ 29طب نينو   ، ندوة عممية عن السمنة    امية 
  2119ايموم  \جامعة تكريت \امية العموم  \المؤتمر العمم  االوم. 
  2119نيسان  22 \جامعة الموصل  \امية العموم  \المؤتمر العمم  االوم. 
  2119اذار  24 \جامعة تكريت  \امية التربية  \المؤتمر العمم  السادس. 

 



  2119تحرين الطان   11 \جامعة الموصل  \الطب البيطري امية  \المؤتمر العمم  الخامس    
   2118/ 1/12 \جامعة الموصل  \امية الطب  \ األومالمؤتمر العمم 
   2118/ 11/11 \جامعة الموصل  \امية الطب  \ األومالمؤتمر العمم 
   جامعةةة  المهنة/اميةةة الصةةيدلة /النةةدوة العممية)التةةدريب الصةةيف  لطمبةةة اميةةة الصةةيدلة  ةة  اطةةار التحةةديات التةة  تواجةة

 2121/الموصل
  النةةةةةدوة العمميةةةةةة لقسةةةةةم الكيمياء)المخةةةةةةدرات واطاررةةةةةا عمةةةةةى السةةةةةةمم المجتمعةةةةة ( اميةةةةةة التربيةةةةةةة لمعمةةةةةوم الصةةةةةر ة /جامعةةةةةةة

 2121الموصل/
  2121)عمم الححرات الجنا   ودورم    احف الجريمة( /جامعة تكريت،الندوة المقامة    مراز التعميم المستمر 
 / 2121الندوة العمم )اجراءات السيمة و عاليتها    لل جا حة اورونا (/الجمعية العراقية لمسيمة البايولوجية 
  الندوة العممية)رؤ  جديةدة  ة  عةيج السةرطان باسةتخدام تقنيةات الكيميةاء الصةيدالنية(/امية الصةيدلة /جامعةة الموصةل

2121 
  اميةةة الصةةحة والتكنولوجيةةا الطبية/الجامعةةة العممةة  ولةةاررة النحةةر العالم (النةةدوة العمميةةة)الترقيات العمميةةة بةةين البحةةث/

 2121التقنية الوسطى/
 /)2121/جامعة الموصل/ لمبناتامية التربية  المؤتمر العمم  الدول  )نسعى لعمم النانو من اجل غد ا  ل 
 التقنيات االنجمادية نحاتها وتطبيقاتها    حفظ الخصوبة( الندوة العمميةCryopreservation) اميةة الحامةة الجامعةة/

 2121م  جامعة جابر بن الحيان/
 (/منلمةةة الصةةداقة 2131 المةةؤتمر الةةدول )نحو رؤيةةة موحةةدة لمجامعةةات العربيةةة  ةة  تحقيةة  ارةةداف التنميةةة المسةةتدامة

 2121الدولية والحباة السويدية العراقية لمدراسات وجامعة عمان العربية/
 األخرى النشاطات العممية 

 

 )2121امية التربية لمعموم الصر ة /عموم الحياة / الدورة التدريبية )عموم الحياة.....لمحياة. 
  الةةةدورة التاريمية)تةةةدريب وتاريةةةل طمبةةةة المرحمةةةة الرابعةةة  لمعمةةةل  ةةة  المختبةةةرات الطبيةةةة بعةةةد التخرج(اميةةةة التربيةةةة لمعمةةةوم

 .2119الصر ة/عموم الحياة/
 2119)تح ير الخزل النسجية المر ي     المختبر(امية التربية لمعموم الصر ة /عموم الحياة  الدورة التاريمية 
 / 2119الدورة التدريبية )اليات اتابة البحث العمم  مابعد التخرج( امية التربية لمعموم الصر ة /عموم الحياة. 
 وتموينهةةا بالصةةبر الروتينيةةة والصةةبغات الخاصةةة(امية الطةةب البيطةةري  الةةدورة التدريبيةةة)طرد تح ةةير المقةةاط  النسةةجية

 .2119.جامعة الموصل/
  الدورة التدريبية )طرا   اعطاء االدوية والتعامل م  الحيوانات المختبرية(/ رل الفسمجة والكيمياء الحياتيةة واالدوية/اميةة

 .2118الطب البيطري/جامعة الموصل/
 For Attendance course in(Electron Microscope and Electron Microscopy).College 

of science ,university of mosul/2118. 



 2111/مية التربية لمبنات/جامعة الموصلدورة تعمم ايف تحج وتعتمر /قسم عموم القران/ا. 
  2111امية الطب البيطري/جامعة الموصل/ …./الدورة التدريبية    طرا   اعطاء االدوية 
 2121)عيقة الكيمياء باالمراط( امية التربية لمعموم الصر ة /جامعة الموصل/العممية  الدورة 
   الةةةدورة التدريبيةةةة المدمجةةةة الموسومة)التح ةةةيرات المجهريةةةة  ةةة  عمةةةوم الحيةةةاة(/ اميةةةة التربيةةةة لمعمةةةوم الصةةةر ة /جامعةةةة

 2121الموصل/
 /2121الدورة التدريبية )التقنيات المستخدمة(    حص انوال االنسجة المختمفة/ امية الطب البيطري /جامعة الموصل 
  دورة التعمةةيم المسةةتمر )امةةراط الةةدم  حوصةةات المناعةةة ،الفحوصةةات الباتيريةةة والطفيميةةة(/ اميةةة التربيةةة لمعمةةوم الصةةر ة

 2121/جامعة الموصل/
 لمهةةارات الحياتيةةة السةةاتذة وطمبةةة اميةةة التربيةةة لمعمةةوم الصةةر ة(/ اميةةة التربيةةة لمعمةةوم الصةةر ة الةةدورة التدريبيةةة) تعزيةةز ا

 2121/جامعة الموصل/
 /2121الدورة التدريبية)التسميد الحيوي(/ امية التربية لمعموم الصر ة /جامعة الموصل 
 دورة تعميميةةة عةةن البدايةةة الصةةحيحة  ةة  تطةةوير المغةةة االناميزيةةة( اميةةة التربيةةة لمعمةةوم الصةةر ة /جامعةةة الةةدورة التدريبيةةة(

 2121الموصل/
  الةةدورة التدريبيةةة)المبادس االساسةةية  ةة  تقانةةةات الوراطةةة الجزي يةةة لمكا نةةات الحيةةة( اميةةةة التربيةةة لمعمةةوم الصةةر ة /جامعةةةة

 2121الموصل/
 2121معدية وعيقتها بالتحورات الجنينية( امية التربية لمعموم الصر ة /جامعة الموصل/الدورة التدريبية)االمراط ال 
  الةةةةةدورة التدريبيةةةةةة)النواتج الطبيعيةةةةةة ودوررةةةةةا  ةةةةة  عةةةةةيج االمةةةةةراط الباتيريةةةةةة( اميةةةةةة التربيةةةةةة لمعمةةةةةوم الصةةةةةر ة /جامعةةةةةة

 2121الموصل/
  رياةةةة العالميةةةة باحةةةراف الحةةةباة السةةةويدية العراقيةةةة المسةةةتو  االوم(،بوابةةةة –الةةةدورة التدريبيةةةة )تصةةةنيف وادارة المجةةةيت

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

 عضوية الجمعيات
 جمعية عموم الحياة العراقية 
 عضو في نقابة االكاديميين العراقيين 

 كتب الشكر
 26 

 


