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 الـعـلـوـيـت الوؤهالثثـبنـيـبً: 
 

 التخصص البمد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة
 انسجة العراق بابلة الجامع 2013 الدكـتــــوراه
 انسجة العراق بابلجامعة  1997 الماجســــتيـر
 عموم الحياة العراق بابلجامعة  1994 البكالوريـوس

 

 الخبراث العوليتثـبلـثـبً: 
 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
ليبيا-اكتوبر 7كمية المعممين_جامعة  محاضر مساعد بقسم االحياء 2000حتى    من1998

اضر بقسم االحياءمح ليبيا-اكتوبر 7كمية المعممين_جامعة   2005حتى  2000من     
جامعة القادسية –كمية العموم  مدرس مساعد بقسم عموم الحياة م 2013حتى   2006من    

جامعة القادسية –كمية العموم  مدرسا بقسم عموم الحياة   2013من  
 

 البحىث واألنشطت الـعـلـوـيـترابـعـبً : 
 

 الديوانية مدينة في الدودية الزائدة اللتهابات وطفيمية نسيجية راسةد 1

2 
A study of  The Effect  Iraqi animal Oil In Induce Atherosclerosis In Aorta 

Of Albino Mice Males.      
3 

High Fat Diet Induce Hyperlipidemia Incidences With Sever Changes in 

Liver Tissue of Male Albino Rats: A Histological and Biochemical Study 
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2 

 

4 
Obesity And Inflammation Induces By High Fat Diet Concomitant With Mild 

Fatty Streak In Coronary Artery: Immuno-Histopathological Study. 
 .لدهن في حيوانات التجربةدراسة تاثير التغذية عمى الدهن الحيواني في استثارة فرط ا 5

6 
تاثير مستخمصي المهانة والقرنابيط في ايقاف عمل هرمونات الدرقية وتاثيره في تسريع نسجية لدراسة 

 . في االرانب استثارة فرط الدهن عمى مستوى الدم و الكبد
 الوهبم االداريتخـبهـسـبً: 

 

 التاريخ المهمة االدارية ت
 29/11/2113حتى  2/6/2113هن  هقرر قسن علىم الحيبة 1

 29/11/2113هن   رئيس قسن علىم الحيبة/كليت العلىم/جبهعت القبدسيت 2

 العلويت التى شبرك فيهب والنذواث الوؤتوراثسبدًسب: 

 التاريخ اسم المؤتمر ت
 2117 المؤتمر العممي االول لكمية العموم 1
 2118 ندوة ابحاث البيئة والوقاية من التموث  2

 التى شبرك فيهب كوتذرة القبدسيتدوراث تنويت قذراث أعضبء هيئت التذريس التببعت لجبهعت ب :سببع

 التاريخ اسم البرنامج التدريبى ت
 2119 دورة التاهيل التربوي  1

االلكتروني نيات التعميمقدورة ت 2  2115 
 2119 دورة تقنيات الحاسوب 3
 2015 (  ICDLدورة تقنيات الحاسوب) 4
 


