
               سم الثالثي واللقب  اال
حسب ما مكتوب ( 

  )في الجواز 
Name&surname 

   
    حسین خضیر عبیس المیالي 

   

    البرید االلكتروني
e-mail                              Hussein.aubaies@qu.edu.iq  

  
     

  Mobile   رقم الموبایل 
07813719807  

  الجامعة     الشھادات الدراسیة 
University 

 الكلیة 
Faculty   
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  سنة التخرج 
Graduation year      

  البكالوریوس
Bachelor 

  1996   علوم الحیاة  التربیة    القادسیة 

  الماجستیر
Master 

  1999   علوم الحیاة   التربیة  القادسیة  
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Research title 

  اسم المجلة 
Journal 

  المجلد 
Volume 
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  الصفحة 
Page 

  1  Free -Effect of Steroid
Bovine Follicular 

Fluid Antiserum on 
Ovarian 

Immunohistochemical 
Expression of GH in 
Mature Female Rats    

  
  
    

          

  2   Curative and 
protective roles of 

leaves . Eruca Sativa M
in ameliorating thyroid 

toxicity    

            

3  Theantioxidant potent 
of Thymoquinone 

against heat ) TQ(
stress in male rats      

            
  

  
  

4  CONSECUTIVE 
LIVER 

EXPRESSION 
, LEVELS OF CAT
, 70HSP, 1SOD-Zn-Cu

AND      

           
  

  

5    
 The effect Datura 

alcohol . Fastuolsa L
extract on the fertility 

of white rats males   
  

       



 

6  gene 2 Study of igf
expression levels 

- and post-in pre
pubertal rat testis   

         

7   Effect of caffeine and 
vitamin C in structure 

and function of the 
thyroid gland male 

rats treatment by 
dimethoate     

  
  
  

      

8  The Effect of 
Endomethacine on 

blood picture and total 
body weight of mice   
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