
    (CVالسيرة الذاتية  )                                

 آالء محمدحسون الحسٌنً-الثالثً واللقب : األسم

 (1/7/1977القادسٌة  / الشافعٌة   / )  -محل وتأرٌخ  الوالدة :

 متزوجة -الحالة األجتماعٌة:

 الشهاددات

 (                                                    0222سنة )    )بتقدٌر جٌد جداً( علوم الحٌاة/ كلٌة التربٌة / جامعة القادسٌة  /   بكاورٌوس 

سنة )     كلٌة التربٌة / جامعة القادسٌة   )بتقدٌر جٌد جداً(علم  الحٌوان/  ماحستٌر / علوم الحٌاة/ 

0220) 

فً كلٌة العلوم /جامعة   ( 0220/ 6/ 00تأرٌخ التعٌن   والحصول على اللقب مدرس مساعد )

 القادسٌة

 (0228تأرٌخ الحصول على لقب مدرس )  

 ( 7عدد البحوث المنشورة   ) 

واألشراف  المكلف بتدرٌسها فً قسم علوم الحٌاة   )غددصم عملً والتطور العملً ( واد الم
 على مشارٌع بحوث التخرج للمرحلة الرابعة.

 من عناوٌن بحوث التخرج

ٌخٌصٌة لنسب األصابة بسرطان الجلد لدى مراجعً مستشفى دراسة مسحٌة وتش -1
 الدٌوانٌة التعلٌمً.

دراسة مسحٌة وتشٌخٌصٌة لنسب األصابة بسرطان الثدي  لدى مراجعً مستشفى  -0
 الدٌوانٌة العلٌمً.

دراسة مسحٌة وتشٌخٌصٌة لنسب األصابة بطفٌلً المقوس الكونٌدي  فً النساء  -3
 لوالدةواألطفال التعلٌمً فً  الدٌوانٌة .الحوامل   المراجعات  لمستشفى ا

دراسة مسحٌة وتشٌخٌصٌة لنسب األصابة بأنواع فقر الدم  لدى مراجعً مستشفى  -4
 الدٌوانٌة .

 تأثٌر عقار األندومٌثاسٌن على خصوبة الرجال المصابٌن بألتهاب المفاصل. -5
 للدم لدى المصابٌن بداء السكري. دراسة بعض التغٌرات الفسلجٌة والكٌموحٌوٌة -6
 بالفشل الكلوي.دراسة بعض التغٌرات الفسلجٌة والكٌموحٌوٌة للدم لدى المصابٌن  -7
دراسة بعض التغٌرات الفسلجٌة والكٌموحٌوٌة للدم لدى النساء الحوامل المصابات  -8

 بسكر الحمل.
 الصفات الفسلجٌة والكٌموحٌوٌة للدم. تأثٌر ضغط دم الحمل على بعض -9
اسة مسحٌة وتشٌخٌصٌة لنسب األصابة بالٌرقان الوالدي لدى األطفال الحدٌثً در -12

 الوالدة فً مستشفى الوالدةواألطفال التعلٌمً فً  الدٌوانٌة
لتأثٌر المتضاد لمستخلصً جوزةالطٌب والبابونج فً السلوك العدوانً على ذكور ا -11

 الفئران

 



Coturnix  ) عنوان رسالة الماجستٌر )تأثٌر أضافة محتوٌات بٌض طائر السلوى الٌابانً 
japonica  Coturnix) )مع العلٌقة على كفاءة الجهازالتناسلً فً ذكور الفئران 

 رسالة الماجستيرخالصة 

أجرٌت هذه الدراسة بهدف تحدٌد بعض التغٌرات التً ٌمكن أن تطرأ على الجهاز التناسلً 
الذكري فً الفئران بعداضافة محتوٌات بٌض  طائر السلوى الٌابانً الى العلٌقة بتركٌزٌن 

 مختلفٌن ولفترة خمسة عشرٌوماً.

ٌمثل  ، بوصفها نموذجاً  فً هذه الدراسة  Balb/cتم استخدام ثالثون فأراً سوٌسرٌاً من ساللة 

الحٌوانات اللبونة، ووزعت ذكور الفئران عشوائٌاً الى ثالثة مجموعات متساوٌة العدد، ضمت 
الواحدة منها عشرة حٌوانات ،حٌث مثلت األولى مجموعة السٌطرة التً تناولت العلٌقة القٌاسٌة 

لتً تناولت العلٌقة القٌاسٌة طٌلة فترة التجربة ، ومثلت الثانٌة المجموعة التجرٌبٌة  األولى ا

غم/كغم من وزن العلٌقة طٌلة  فترة  100بٌض طائر السلوى بتركٌز مضافاً الٌها محتوٌات 

أما المجموعة الثالثة فقد مثلت  المجموعة التجرٌبٌة  الثانٌة  التً تناولت العلٌقة القٌاسٌة  التجربة
غم/كغم من وزن العلٌقة طٌلة  فترة 200مضافاً الٌها محتوٌات بٌض طائر السلوى بتركٌز 

 التجربة.

سجلت أوزان الجسم فً بداٌة ونهاٌة فترة التجربة ،كما تم قٌاس وقت األثارة ٌومٌاً طٌلة فترة 
 التجربة بوصفها تعبٌراً عن الرغبة الجنسٌة.

تمت التضحٌة بالحٌوانات بعد انتهاء فترة التجربة وأخذت نماذج الدم منها لغرض اجراء 
وصات الدموٌة والمصلٌة التً اشتملت علٌها الدراسة ، ثم استؤصلت الخصى والبرابخ  الفح

 الفسلجٌة. –لتحضٌر المقاطع النسٌجٌة لغرض دراسة التغٌرات النسٌجٌة 

الجهاز التناسلً الذكري من أظهرت نتائج هذه الدراسة تأثٌراً اٌجابٌاً فً رفع مستوى كفاءة 
طائر السلوى على المقاٌٌس التً اشتملت  علٌها الدراسة ،  خالل تأثٌر اضافة محتوٌات بٌض

فً زٌادة كل من    P<0.05حٌث بٌنت النتائج ان بٌوض طائر السلوى قد أثرت بصورة معنوٌة 

وقت األثارة ووزن الجسم وعلى كل من المعاٌٌر الدموٌة التالٌة: خالٌا الدم الحمراء  ومستوى 
فضالً عن الزٌادة المعنوٌة  فً مستوى هرمون  ،خضاب الدم وحجم  الخالٌا المرصوص 

فً فعالٌة   P<0.05 الشحمون الخصوي فً مصل الدم . كما سجلت النتائج ارتفاعاً معنوٌاً 

الجهاز التناسلً الذكري  عن طرٌق زٌادة نمو وتطوراألعضاء التكاثرٌة ) الخصى والبرابخ ( 
التطور الحاصل فً البنٌة النسٌجٌة لمنطقتً ، ، اضافة الى وزٌادة نشاط عملٌة تكوٌن النطف

 رأس وذٌل البربخ للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن األولى والثانٌة .

ٌستنتج من نتائج هذه الدراسة بأن اضافة محتوٌات بٌض طائر السلوى الٌابانً الى علٌقة ذكور 
ٌادة افراز هرمون فعال فً رفع مستوى الكفاءة التناسلٌة من خالل تأثٌره فً زالفئران له تأثٌر 

                                                           الشحمون الخصوي او من خالل تأثٌره على الغدد الصم ذات العالقة.


