
 

)                 سن الخالحً واللقت  اال

 حست هب هكتىة فً الجىاز (

Name&surname 

   هرهىى السثٍذياخالص عجبش 

  gmail.comikh.bio@: الجرٌذ االلكتروًً

e-mail  

 رقن الوىثبٌل 

Mobile  

08702119121 

 هعخ الجب  الشهبداد الذراسٍخ 

University 

 الكلٍخ 

Faculty  

 القسن 

Department 

 سٌخ التخرد 

Graduation year      

 الجكبلىرٌىش 

Bachelor 

 1001 علىم الحٍبح الترثٍخ القبدسٍخ 

 الوبجستٍر

Master 

 1008 علىم الحٍبح الترثٍخ القبدسٍخ

 الذكتىراٍ

PhD 

 طبلجخ دكتىراٍ علىم الحٍبح الترثٍخ القبدسٍخ  

 اللقت العلوً

 Scientific title 

 هسبعذ هذرش

 التخظض العبم 

General specialization 

 التخظض الذقٍق علىم حٍبح 

Specific specialization 

 طفٍلٍبد

 Researchهجبالد التخظض الوهتن ثهب 

interest 

 الطفٍلٍبد 

 د الوهبم اإلدارٌخ 

No. 

 الوهوخ 

Activity 

 هي تبرٌخ

From date 

 ٌخ تبرٌخلغب

To date 

 

 الجحىث العلوٍخ الوٌشىرح 

Published paper 

 د

No. 

 العٌىاى
Research title 

 اسن الوجلخ 

Journal 

 الوجلذ 

Volume 

 العذد

No. 

 السٌخ

year 

 الظفحخ 

Page 

دراسخ االطبثخ   2 

 ثطفٍلً االثىاغ

الخجٍئخ 

cryptosporidium 

 sp.   فً الجرراى

 السىداء

لعلىم هجلخ القبدسٍخ ل

 الظرفخ

 9-2     1009سٌخ   3    23

اًىاع القول العبع  1 

الوتطفل على الجلجل 

العراقً اثٍغ الخذ 

pycnonotus 

leucotis  فً هذٌٌخ

  الذٌىاًٍخ.

هجلخ اثي الهٍخن 

للعلىم الظرفخ 

  والتطجٍقٍخ

  40-33     1022سٌخ  2  13

 الكتت العلوٍخ الوؤلفخ 

Books 

 د

No. 

 العٌىاى

Book title 

 دار الٌشر

Publisher  

 السٌخ 

Year 

 

      
 البحوث الملقاة في المؤتمرات 

Participation in conferences 
 د

No. 

 عٌىاى الجحج

Paper title 

 عٌىاى الوؤتور 
Conference title 

الجهخ الوٌظوخ 
 للوؤتور 

Organized by 

 السٌخ

 Year 

 

الجىائس العلوٍخ والشهبداد التقذٌرٌخ 

Awards 

 د

No. 

اسن الجبئسح او 

 الشهبدح 

Award type 

 خالجهخ الوبًح

Organizer  

 

 السٌخ 

Year 

 

      

 اإلشراف على الذراسبد العلٍب 

Supervised on postgraduate 

studies  

 د

No. 

أو  خعٌىاى الرسبل

 األطروحخ

Thesis title 

 اسن الطبلت

Student name 

 الجبهعخ 

University 

 السٌخ

Year 
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االسن الخالحً واللقت                  ) 

 حست هب هكتىة فً الجىاز (

Name&surname 

Ikhlas Abbas Marhoon Al- Zubaidy 

  gmail.comikh.bio@: الجرٌذ االلكتروًً

e-mail  

 رقن الوىثبٌل 

Mobile  

 07801229232 

 الجبهعخ   الشهبداد الذراسٍخ 

University 

 الكلٍخ 

Faculty  

 القسن 

Department 

 سٌخ التخرد 

Graduation year      

 الجكبلىرٌىش 

Bachelor 

 Al-Qadisiya Education Biology 2002 

 الوبجستٍر

Master 

Al-Qadisiya Education Biology 2007 

 الذكتىراٍ

PhD 

Al-Qadisiya Education Biology PhD student 

 اللقت العلوً

 Scientific title 

Assistant teacher  

 التخظض العبم 

General specialization 

Biology التخظض الذقٍق 

Specific specialization 

Parasitology 

 Researchهجبالد التخظض الوهتن ثهب 

interest 

Parasites 

 د الوهبم اإلدارٌخ 

No. 

 خ الوهو

Activity 

 هي تبرٌخ

From date 

 لغبٌخ تبرٌخ

To date 

 

 الجحىث العلوٍخ الوٌشىرح 

Published paper 

 د

No. 

 العٌىاى
Research title 

 اسن الوجلخ 

Journal 

 الوجلذ 

Volume 

 العذد

No. 

 السٌخ

year 

 الظفحخ 

Page 

 2 A study of 

infection with  

cryptosporidium 

 sp. In black rats  

Rattus rattus 

Journal of Al- 

Qadisiyah for 

pure science  

14    4     2009       1-9 

 1 Chewing lice 

(Mallophaga) 

parasitic on 

Pycnonotus 

leucotis in Al- 

Diwaniya city 

Ibn Al-

Haitham J. for 

pure and 

Application 

Science   

24 1   2011    44-50  

 لوٍخ الوؤلفخ الكتت الع

Books 

 د

No. 

 العٌىاى

Book title 

 دار الٌشر

Publisher  

 السٌخ 

Year 

 

      
 البحوث الملقاة في المؤتمرات 

Participation in conferences 
 د

No. 

 عٌىاى الجحج

Paper title 

 عٌىاى الوؤتور 
Conference title 

الجهخ الوٌظوخ 

 للوؤتور 

Organized by 

 السٌخ

 Year 

 

الجىائس العلوٍخ والشهبداد التقذٌرٌخ 

Awards 

 د

No. 

اسن الجبئسح او 

 الشهبدح 

Award type 

 خالجهخ الوبًح

Organizer  

 

 السٌخ 

Year 

 

      

 اإلشراف على الذراسبد العلٍب 

Supervised on postgraduate 

studies  

 د

No. 

أو  خعٌىاى الرسبل

 األطروحخ

Thesis title 

 اسن الطبلت

Student name 

 الجبهعخ 

University 

 السٌخ

Year 
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