
                     
                                             القادسية جامعة     

 (((راتيحالسيشج ال)))

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 الديوانية حي الفرات:  عُىاٌ انسكٍ  هديل جبار نعمة ال محمود الثالثي واللقب  االسم
 07802719301: سقى انًىتايم  الديوانية  1977:  انتىنذ ويسقط انشأس 
 Hadeel.jabbar@qu,edu.iq :انثشيذ االنكتشوَي 00202644:  هىيح األحىال انًذَيح 

 

 ةالـعـلـمـي تالمؤهال/ التعليم
 

 سُح انتخشج انجايعح انتخصص انشهادج 

 1999 القادسية عموم حياة البكالوريوس

عمم )عموم حياة  الماجستير
 2004 القادسية (الحيوان

    
 

 معلومات وظيفية 
 2000-5-8 تاسيخ أول تعييٍ في دوائش انذونح 
 2000-5-8 تاسيخ انًثاششج في انتعهيى انعاني 

يخ انًثاششج في جايعح انقادسيح تاس  8-5-2000 
 

:المناصب   

 خالل انفتشج انًُصة  خ

 انى يٍ

1    
2    

 

 االلقاب العلمية 

انعهًي انهقة  تاسيخ انحصىل عهيه  

1مدرس  3-3-2011 
 

 

 



2 

 

 المحاضرات الدراسية 

 انًحاظشاخ  خ

 مادة الالفقريات 1
 االحياء العام 2
 الخمية النظري والعممي 3
 االنسجة النظري والعممي 4

 

 التشكرات 

 كتاب انشكش  خ

2كتاب شكر عميد كمية التربية عدد  1  
2كمية التقانات االحيائية عدد كتاب شكر عميد  2  

 التاليف والترجمة 

 َىع انًؤنف خ

  
 

 المؤتمرات العلمية  والندوات والمشاركات االكاديمية 

 اسى انًؤتًش او انُذوج خ

2009الندوة العممية الخامسة لمبيئة والتموث  1  
2015ندوة التقانات االحيائية واالمن الغذائي  2  
توحيد الرؤى والجهود بين كميات التقانات االحيائية ورشة عمل  3

2015في العراق   
المؤتمر الدولي االول في الطب البيطري جامعة القادسية  4

2017 
2017ندوة عن  5 Biorisk Management  

 

 روابط المواقع البحثية 

 انشاتط  انًىقع 

Google 
scholar 

https://scholar.google.com/schhp?hl=ar 

Research 
gate 

https://www.researchgate.net/profile/Hadeel_Jabar 
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 انشاتط  انًىقع 

وهكذا لبقية 
المواقع 

 المشترك بها

 

 

 الدورات 

 خ
 يكاٌ انذوسج  انذوسج 

2001الدورة التأهيمية لتعميم الحاسوب  1  جامعة القادسية 
2005دورة التأهيل التربوي  2  جامعة القادسية 
2010دورة تقنيات التعميم  3  جامعة القادسية 
2012دورة المكتبة االفتراضية  4  جامعة القادسية 
2013دورة التحميالت المرضية  5  جامعة القادسية 
2017دورة تطبيقات الزراعة النسيجية  6  جامعة القادسية 
 جامعة القادسية دورة عن الكيمياء المناعية النسيجية 7

 

 البحوث المنشورة 

 ساتط انثحث انسُح  انًجهذ انعذد اسى انًجهح  اسى انثحث خ

تأثيش انًستخهص  1

انًائي نثالثح أَىاع يٍ 

انُثاتاخ في هالك 

 تانغاخ انزتاتح انًُزنيح 

يجهح انقادسيح 

 نهعهىو انصشفح 

4 11 2006 http://qu.edu.iq/repository/wp-
content/uploads 

أَىاع انقًم انعاض  2

انًتطفم عهى انثهثم 

انعشاقي أتيط انخذ 

Pycnonotus 

leucotis في يذيُح  

 انذيىاَيح 

يجهح أتٍ 

انهيثى نهعهىو 

انصشفح 

 وانتطثيقيح 

1 24 2011 http://qu.edu.iq/bt/wp-
content/uploads 
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