
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انذارٛخ انظٛزح
 

 

 

 

 ايشاس دمحم مجهول الخزاعي:  انثالثٙ ٔ انهقت  ـىـــــــــاالطــ

 انززثٛخانكهٛـــــــــــــــخ : 

  4/9/1991 : الد ــربرٚخ انًٛـ

 يزشٔخخ انحبنخ انشٔخٛخ :

 عهٕو انحٛبح/ عهى انحٕٛاٌ :   صــــــانزـخـص

 يذرصانهقت انعهًٙ : 

  يذرص : خــــــــــانٕظٛف

    خبيعخ انقبدطٛخ/ كهٛخ انززثٛخ:     عُٕاٌ انعًم

 ennas.alkhozaae@qu.edu.iq : االنكززَٔٙ انزطًٙ انجزٚذ 

 

 انٕظبئف انزٙ شغهٓب 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  4883 مساعد باحث علمي 1

  1144 مدرس مساعد 2

  1147 مدرس 3

    

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؤْالد انعهًٛخ 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 4883 الرتبية القاددية

 1144 الرتبية القاددية املاجستري

 هالدكتورا

 

 1146 الرتبية القاددية

    أخرى

 

 

 

 

 

 االنقبة انعهًٛخ

 

 

 

 

 

 

 انجحٕس انعهًٛخ 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

السب زوات السدوبتة لوءا   candida albicansعمو  دراسة تأثير بعض السوواد االسدخخمروات الشتات وة  4
 السهبمي

Study of effect of some material and plant extract on candida albicans that 

causes vaginal candidiasis 

 

1141 

  الكحولي لبذار نتات الفمفل األسود دراسة تأثيرالسدخخمص 1
Piper nigrum  جرذان الب ضالفي بعض الجر السعايير الءم ة االك سوحيوية في 

Study of effect of alcoholic extract for piper nigrum seeds on some 

hematological and biochemical parameters of albino rats  
 

 

1142 

 تارٌخ الحصول على اللقب  اللقب العلمً  ت

 41/6/1144 مذرس مساعذ 1

 16/1/1142 مذرس 2

  استار مساعذ 3

  استار 4



 

 

 

 

 

 

 

فوي بعوض السعوايير الءم وة االك سوحيويوة فوي  Salix acmophllaتأثير مدخخمص قمف نتات الرفراف  2
 الجرذان الب ض

   Effect of extract of salix acmophylla 
  on some hematological and biochemical parameters of albino rats 
 

1144 

3 Effect of Immunization Against Steroid Free Bovine Follicular  Fluid on 

Reproductive Hormones Profile in Cycling Female Rats 
 

1146 

4 Pituitary FSHβ and GH and Ovarian GH-r, IGF-1 and IGF-2Gene Expression 

Free Bovine -against SteroidLevels in Cycling Female Rats Immunized

Follicular Fluid 

 

1146 

5 Effect of experimentally induced hypothyroidism on some renal 
functions in male rats 

1147 

6 Effect of ocratoxin a on reproductive system efficiency in male rats 1147-1148 

 

 ٔ انكزت انًُٓدٛخ  انكزت انًؤنفخ أٔ انًززخًخ

 طُخ انُشز أطى انكزبة د

1   

2   

3   

4   

5   

 

 :انزٙ أشزف عهٛٓب انزطبئم ٔاالطبرٚحعذد 

 العدد االذراف  ت

  دبلوم عالي 4

  ماجستري  1

  دكتوراه 2

 

 انزٙ شبرك فٛٓب ٔ ٔرع انعًم  انعهًٛخٔانُذٔاد انًؤرًزاد 

) نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 –حضور 

 مشاركة ( 

) حبث / 

بودرت 



 

 

 

 

 

 

 

السؤتسر العمسي األال لمعموم  4
التايموج ة/كم ة الخرب ة لمبشات /جامعة 

 Scientific conference first الكوفة

of  biological scinces 
First international scientific 
conference/IRAQ 

1144  

 كهٛخ انززثٛخ نهجُبد/خبيعخ انكٕفخ

 مشاركة

السؤتسر الءالي العمسي األال/كم ة  1
  العموم/جامعة القادس ة

 

First international scientific 
conference/college of 
science/university of AL-
Qadisiyah/IRAQ 

1146  

 كم ة العموم /جامعةالقادس ة

 حضور

السؤتسر العمسي األال لمعموم الررفة/كم ة  2
 الخرب ة/ جامعة القادس ة

First international pure 
scientific conference/ college 

of education/ university of 
AL-Qadisiyah/IRAQ 

 مشاركة كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة 1148

ندوة عن الواقع البيئي في محافظة  3

/عموم الح اة /كم ة الخرب ة الديوانية
 /جامعة القادس ة

اساليب األعذاب كبءيل لسعالجة 
 الدكري       

14-3-2119 

 

 

 

 13423انعذد 19/12/2119

كم ة الخرب ة/جامعة عموم الح اة/

 القادس ة

 حضور
ندوة عن اساليب التدريس الحديث في علوم  4

 /كم ة الخرب ة /جامة القادس ةالحياة
كم ة الخرب ة/جامعة عموم الح اة/ 14-3-2119

 القادس ة

 حضور

التحث االكاديسي الرصين االشذر في  5
 العمس ةالسجالت 

كم ة الخرب ة/جامعة عموم الح اة/ 46/4/1142

 القادس ة كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة

 حضور

6 

7 

كم ة الخرب ة/جامعة عموم الح اة/ 9/4/1142 الس اه السعتأة اتأثيراتها الرح ة

 القادس ة

 حضور

ندوة علمية بعنوان ) الموازنة السالبة  7
ن واسباب نقص  للجسم بعد سن االربعي 

 الطاقة(

كلٍة التربٍة/جامعة علوم الحٍاة/ 2019 / 4 / 30

 القادسٍة
 حضور

فية  8 ن ندوة علمية بعنوان ) الحىم النن
 مخاطرها والوقاية منها (

كم ة الخرب ة/جامعة عموم الح اة/ 2019 / 3 /12

 القادس ة

 حضور

ٕاٌ ) االثزشاس االنكززَٔٙ  41 َذٔح ثعُ

 ٔانٕطبئم انًزجعخ نًحبرثزّ (

كم ة الخرب ة/جامعة عموم الح اة/ 2019 /3 /4     

 القادس ة

 حضور

َذِٔ )انُظبو انغذائٙ نزدٕٚع انخالٚب  44

 انظزطبَٛخ كٕطٛهّ نهحذ يٍ اَزشبرِ(

كم ة الخرب ة/جامعة عموم الح اة/ 29/11/2112  2112

 القادس ة

 حضور

41  

 َذٔح )رظبقط انشعز ٔكٛفٛخ عالخّ(

 حضور كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة 2119/ 26/2 1952   2119

42  

 رقٛٛى َٕعٛخ انًٛبِ فٙ آَبر انذٕٚاَٛخ

 حضور كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة 1انعذد     2/1/2119

43  

انًٕرٔس انُحٕ٘ ٔيُبْح انزأنٛف عُذ 

 انعزة

 حضور كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة 15931انعذد   19/11/2112

فٙ عالج ثعط دٔر انخالٚب اندذعٛخ  44

 األيزاض

 حضور كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة 164192انعذد    6/12/2112
45  

 انًخذراد ٔكٛفٛخ انٕقبٚخ يُٓب

 حضور كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة 1312انعذد    6/2/2119

 

 حضور كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة 2/4/1142 رصانة السجالت العمس ة االتحث العمسي 46

 كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة 14/4/1142 الخذوهات الوراث ة اك ف ة الوقاية مشها 47

 

 حضور

تجربة األبخعاث ال  الواليات السخحءة  48
 األمريك ة

 حضور القادس ةكم ة الخرب ة /جامعة  12/1/1142

 حضور كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة 14/1/1142 السشرة األلكخران ة 11
14  

ورشة عمل)تضمين البحوث واألنشطة 
 العلمية على المواقع األلكترونية(

 حضور كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة 1/1/1142

ٕاٌ ) دٔر انحشزاد فٙ  12 ٔرشخ عًم ثعُ

اَزقبل انفطزٚبد نجٛئخ االَظبٌ ٔاصبثزّ 

 ثباليزاض(

 حضور كم ة الخرب ة / جامعة القادس ة 2019 / 4 /25



 

 

 

 

 

 

 

ٕاٌ )انًزطهجبد االخجبرٚخ ٔرشخ عًم  13 ثعُ

ٔاالخزٛبرٚخ حظت َظبو انًقزراد ٔآنٛخ 

 رزيٛشْب(

 حضور كم ة الخرب ة / جامعة القادس ة 2019 / 4 / 9

 حماضر عموم الح اة/كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة 2112 طًُبر عٍ ركٛض انًجٛط 14

طًُبر عٍ عٕايم انًُٕ شجٛٓخ األَظٕنٍٛ  15

 انفظهدٛخٔرأثٛزارٓب 

 حماضر عموم الح اة/كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة 2112

 حماضر عموم الح اة/كم ة الخرب ة/جامعة القادس ة 2112 طًُبر عٍ طكز٘ انحًم 16

 

 انهدبٌ انذائًٛخ ٔ انهدبٌ انًؤقزخ 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 2/5/2112 مؤقتة لجىة امتحاوٍة فرعٍة 4

 21/11/2119 مؤقته لجىة الغٍابات 1

 2119-3-31 يؤقزّ لجىة ارشاد تربوي 2

 23/9/2112 مؤقتة لجىة ارشاد تربوي 3

 19/11/2112 يؤقزخ ندُخ اطزالل )يؤقزخ( 4

 2/6/2119 يؤقزخ ل                       ندُخ اطزال 5

 9/9/2119 يؤقزخ ل                       ندُخ اطزال 6

  مؤقتة مىاقشة بحوث التخرج لجىة 7

11/4/2119 

 28/4/2019 مؤقتة لجىة مىاقشة بحوث التخرج 8

 

  االخزٖاألَشطخ انعهًٛخ 

  نوع الـشاط 

   احباث علمية تقويم 

  املبادرات العلمية 

  للردائل واالطاريح تقويم علمي 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 انذراطٛخ انزٗ قًذ ثزذرٚظٓبانًقزراد 

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 generalاألحياء العملي     4
biology 



 

 

 

 

 

 

 

الكيمياء الحياتية العملي     1
biochemistry 2         انسجة عمليhistology 

3    

4    

5    

 

 

 انًجبدراد ٔ االعًبل انزطٕعٛخ 

 انظُخ  انًجبدرح أ انعًم انزطٕعٙ  د

 2112 مهرجان طالبً )ٌوم الجامعة( 1

 2112 2112-2116/2116-2115المشاركة فً المؤتمر السىوي المقارن للعامٍه  2

 2119 حًهخ رطٕعٛخ نصٛبَخ انقبعبد انذراطٛخ  ٔثبخبد انقظى  3

 

 

 

 

 

 2119 انحٕٛاَٙحًهخ رطٕعٛخ نصٛبَخ صحٛبد قظى عهٕو انحٛبح ٔانجٛذ  4

5   

 

 .كزت انشكز ، اندٕائش  ٔ شٓبداد انزقذٚز

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 8102 عمادة كلية التربية/جامعة القادسية كخاب شكر 4

 8102 مكتب رئيس الوزراء كخاب شكر 1

 8102 عمادة كلية التربية/جامعة القادسية كخاب شكر 2

 8102 رئيس جامعة القادسية كخاب شكر 3

 8102 عمادة كلية التربية/جامعة القادسية كخاب شكر 4

المؤتمر العلمي األول للعلوم  شهادة تقديرية 5
البايلوجية /جامعة الكوفة/كلية التربية 

 للبنات

8100 

6    

 



 

 

 

 

 

 

 

 انزٙ ٚدٛذْب  : بد ــانهغ

 يحززف(-يزٕطط-)يجزذٖءانًظزٕٖ  انهغخ  د 

 حمرتف عربي 1

 متودط انكليزي 2

  اخرى  3

 


