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 انىظائف انري شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

1995ّّّباحث 1

2011ّّّتدروِقة 2

 

انًُاطة انري شغهها  

 انضُت انًُصب ث

 2014 يضؤٔل اعخًبدٌت انًخخبراث 1

 2016 رئٍش شعبت انخضضٍم 2

 2017 رئٍش شعبت ظًبٌ انضٕدة ٔاالداء انضبيعً 3

 2018 يعبٌٔ انعًٍذ نهشؤٌٔ االدارٌت 4

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؤهالخ انعهًيح 

 

 التاروخ الؽؾقـــة  اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

1994ّّعؾومّاحلقاة/ّالعؾومّّاجلامعةّادلًِـصروة

2011ّّعؾومّاحلقاة/ّالعؾومّّجامعةّالؼاددقة املاجستري

 الدكتوراه

 

2017ّّعؾومّاحلقاة/ّالعؾومّّجامعةّاليصرة

ّّّ أخرى

 

 

 االنقاب انعهًيح

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهًيح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

1  2019 

 2019-2018يعبٌٔ انعًٍذ نهشؤٌٔ انعهًٍت  5

 2014يًزم َقببت انًعهًٍٍ  6

 2018يًزم َقببت االكبدًٌٍٍٍ  7

8 
 عٍ كهٍت CBRNععٕ فرٌق االيٍ ٔانضاليت 

غب االصُبٌ 
2018 

 حبرٌخ انحصٕل عهى انهقب انهقب انعهًً ث

 2011 يذرس يضبعذ 1

 2017 يذرس 2

  اصخبر يضبعذ 3

  اصخبر 4



 

 

 

 

 

 

 

2 Antihyperglycemic effect of n-butanol extract of celery (Apium 

graveolens) seeds and expression level of pancreatic, placental and 

fetal Sox17, Pax6, Ins1, Ins2, and Glucagon genes in STZ-induced 

diabetic female rats (Rattus norvegicus) 

2018 

3 Histopathological study on maternal  pancreas, placenta and fetal 

pancreas at 18
th

 day postgestation of streptozotocin induced maternal 

diabetic rats (Rattus norvegicus), and the effect of n-butanolic extract 

of celery seeds (Apium graveolens) 

2018 

4 Histological study for Embryological development of mesonephos in 

chick Embryo of Gallus gallus. 
2012 

5 The effect of hot water extract of fruits of Citrullus colocynthis and 

mebendazole drug in hemoglobin concentration rate and packed cell 

volume of mice Swissair 

2006 

 

 

 و انكرة انًُهجيح انكرة انًؤنفح أو انًرزجًح

 سُح انُشز أسى انكراب خ

1   

 

 

: عذد انزسائم واالطاريح انري أشزف عهيها

 العدد االذراف  ت

ّّدبؾومّعالي1ّ

ّّماجًِري2ّّ

ّّدكًوراه3ّ

 

  و ورش انعًم انري شارك فيهاانعهًيحوانُذواخ انًؤذًزاخ 

 –حضور  )نوع املشاركة  االنعؼادمؽان الســـة العـوان ت 

  (مشاركة 

 (بودرت حضور/ حبث  )
ّحضورّجامعةّكربالءّكؾقةّالطب2017ّمؤمترّكربالءّالدوليّالٌاني1ّّ

https://en.wikipedia.org/wiki/Apium


 

 

 

 

 

 

 

2ّGC massّ2017ّّورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّكربالءّكؾقةّالطب

3ّNanotechnology 2017ّّورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّكربالءّكؾقةّالطب

ّورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّقِمّضؿانّاجلودة2017ّإرالقّادًؿارةّالًؼققمّااللؽرتوني4ّّ

ّورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّاالثار2017ّّادلـصةّااللؽرتونقة5ّ

ّورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّقِمّضؿانّاجلودة2017ّّحتِنيّاالداءّاجلامعيّيفّحتؼققّاالعًؿادّاالكادميي6ّ

7ّNanomedicine and Nanosefty 

conferance 
حضورّجامعةّرفرانّكؾقةّالعؾومّالطيقة2017ّّ

حضورّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّالعؾومّ 2017ادلؤمترّالدوليّاالولّلؾعؾوم8ّّ

ّورذةّعؿلّمشاركةجامعةّالؼاددقةّكؾقةّربّاالدـان2017ّّاالخًياراتّالًَصقؾقةّوبـاءّاالدىؾةّاالمًَانقةّ 9

ندوةّعؾؿقةّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّربّاالدـان2017ّّتؼـقةّالـانوّواتطيقؼاتهّيفّربّاالدـان10ّّ

ورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّالؼانون2017ّّالقةّعؿلّقانونّنؼابةّاالكادميقنيّالعراققني11ّّ

ندوةّعؾؿقةّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّقِمّضؿانّاجلودة2017ّّالًعؾقمّالطيبّاحلدوث12ّّ

ندوةّعؾؿقةّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّالعؾومّمعّاوكالهوما2017ّّتعزوزّمًِوىّالػفمّمنّخاللّالًعؾقمّالًَولي13ّّ

مؤمترّمشاركّومـظمّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّربّاالدـان2017ّّادلؤمترّالًؼومييّالرابعّلطبّاالدـان14ّّ

ورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّربّاالدـان2018ّّزراعةّاخلالواّاحلقوانقة15ّّ

16ّ
انخطبٍقبث انطبٍت ٔانٕرارت انضزٌئٍت ببصخخذاو 

bioinformaticsّبرَبيش 
دورةّمشاركةّكؾقةّالشقخّالطوديّاجلامعة2018ّّ

ورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّربّاالدـان2018ّّانخعهًٍبث انضذٌذة نهخرقٍبث انعهًٍت 17ّ

18ّNovel aspects of nanomedicine 2018ّّكورسّمؽٌفّمشاركةّجامعةّتربوزّكؾقةّالعؾومّالطيقة

19ّ
يفبحٍح كخببت انبحذ انعهًً ٔآنٍت َشرِ بًضهت 

 Scopusرصٍُت 
ورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّالعؾوم2018ّّ

مؤمترّمشاركةّبرباءةّكؾقةّمزاواّاجلامعة2018ّّيؤحًر ٔيعرض انًخخرعٍٍ انعراقٍٍٍ 20ّ

االخرتاعّ
حؾؼةّنؼاذقةّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّربّاالدـان2018ّّحطبٍقبث انهٍزر 21ّ

مفرجانّحضورّوتـظقمّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّربّاالدـان2018ّّيٓرصبٌ االبخضبيت حضًعُب 22ّ

23ّ
نخبٍٍط   pumicاصخخذاو انًٕاد انطبٍعٍت 

االصُبٌ 
ورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّربّاالدـان2018ّّ

24ّ
يفبحٍح كخببت انبحذ انعهًً ٔآنٍت َشرِ بًضهت 

 Scopusرصٍُت 
ورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّالعؾوم2018ّّ

25ّ
 IWISيعرض ٔيؤحًر بٕنُذا نالبخكبر 

(WARSOW) 2018 
مشاركةّبرباءةّاالخرتاعّ (WISI)بولـدا2018ّّ

حؾؼةّنؼاذقةّمشاركةّكؾقةّالشقخّالطوديّاجلامعة2018ّّاصبصٍبث انبحذ انعهًً ٔاحصبئّ َٔشرِ 26ّ

مشاركةّبرباءةّاالخرتاعّجامعةّبابل2018ّّانًؤحًر انذٔنً االٔل نالبذاع 27ّ

ورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّبغدادّمركزّالًؼـقاتّاالحقائقة2018ّّاصخزًبر انًضخقبم ....انُبَٕحكُٕنٕص28ًّ

حضورّجامعةّكربالءّكؾقةّالطب2018ّّانًؤحًر انذٔنً انطبً انزبنذ 29ّ

ورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّكربالءّكؾقةّالطبّمعّجامعةّرفران2018ّّحطبٍقبث انُبَٕحكُٕنٕصً 30ّ



 

 

 

 

 

 

 

مؤمترّمشاركّومـظمّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّربّاالدـان2018ّّانًؤحًر انخقًًٌٕ انخبيش نطب االصُبٌ 31ّ

ندوةّتٌؼقػقةّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّربّاالدـان2018ّّانقٕاٍٍَ ٔاالرشبداث انًرٔرٌت 32ّ

ورذةّعؿلّمشاركةّجامعةّالؼاددقةّكؾقةّاالدارةّواالقًصاد2018ّّ كخببت غهببث انخقذٌى نًُح يب بعذ انذكخٕرا33ِّ

ورذةّعؿلّمشاركةّنؼابةّاالكادمقني2018ّّ برَبيش فٕنبراٌج نًببعذ انذكخٕرا34ِّ

مشاركةّبرباءةّاالخرتاعّاجلامعةّاألمروؽقةّيفّالِؾقؿانقة2019ّّيعرض ٔيؤحًر انضهًٍبٍَت نبراءاث االخخراع 35ّ

36ّ
-IDEAيعرض ٔيؤحًر ُْكبرٌب نالبخكبر 

EXPO 2019 
مشاركةّبرباءةّاالخرتاعّ IDEA-EXPOهـؽاروا2019ّّ

37ّ
يعرض ارخًٍذس نبراءاث االخخراع فً يٕصكٕ 

ARCHIMEDES 2019 
مشاركةّبرباءةّاالخرتاع2019ّّمودؽو2019ّّ

38ّ
 CBRN  (chemical scurityدٔرة فرٌق 

training CST)) 
2019ّ

جامعةّالؼاددقةّكؾقةّالعؾومّمعّمدوروةّالدفاعّ

ادلدنيّ
دورةّمشاركةّ

مشاركةّبرباءةّاخرتاعTISIASّّكـدا2019ّّ نبراءاث االخخراع  iCANيعرض ٔيؤحًر كُذا 39ّ

مشاركةّبرباءةّاخرتاعITLّّلـدن2019ّّ نبراءاث االخخراع ITEيعرض ٔيؤحًر نُذٌ  40ّ

ّ  ّّ

  

 انهجاٌ انذائًيح و انهجاٌ انًؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة- نوعفا دائؿقة  الؾجـةت 

2017ّّدائؿةّجلـةّامًَانقة1ّ

2018ّّدائؿةّجلـةّامًَانقة2ّ

2018ّّمؤقًةّالؾٍـةّالػرعقةّلًػًقشّادلًُربات3ّ

2018ّّدائؿةّجلـةّانضياطّالطؾية4ّ

2018ّّدائؿة CBRNفروق5ّّ

2017ّّدائؿةّّالرتبويرذادجلـةّاال6ّ

2018ّدائؿةّّالرتبويّرذادجلـةّاال7ّ

2018ّدائؿةّجلـةّحتؼققّهدفّالًَولّاىلّنظامّادلؼررات8ّّ

2018ّمؤقًةّالؾٍـةّادلشرفةّعؾىّمفرجانّاالبًِامةّجتؿعـا9ّّ

10ّّّّ

 

 االخزياألَشطح انعهًيح 

  نوع الـشاط 

ّّتؼوومّاحباثّعؾؿقةّ

ّّادليادراتّالعؾؿقةّ



 

 

 

 

 

 

 

ّّتؼوومّعؾؿيّلؾردائلّواالراروحّ

 الصخحزبد ٔعالس يرض انضكري ٔحأرٍرْب عهى حذٌزتحقٍُت ّبراءاتّاالخرتاعّ

انحٕايم ٔاألصُت ٔانخٕصٍف انضزٌئً ٔ انخعبٍر انضًٍُ 

ّنهضٍُبث راث انصهت

ّّالًعاقدّمعّمؤدِاتّالدولةّ

 

 انًقزراخ انذراسيح انرً قًد ترذريسها

 بؽالورووس ماجستري  (دكتوراه - ماجستري-بؽالورووس ) ت

ّأجـةّريقة 1ّّ

ّلغةّانؽؾقزوة 2ّّ

 

 انًثادراخ و االعًال انرطىعيح 

 انسُح  انًثادرج او انعًم انرطىعي  خ

 2019 عًم ذطىعي ذقذيى انعُايح انطثيح ناليراو 1

 

 .كرة انشكز ، انجىائش  و شهاداخ انرقذيز

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 2018 كلية الشيخ الطوسي الجامعة كتاب شكر وتقدير1ّ

 2018 كلية الشيخ الطوسي الجامعة كتاب شكر وتقدير2ّ

 2019 2019معرض وارسو  ميداليا فضية3ّ

 ميداليا فضية4ّ
معرض براءات االختراع لكلية 

 مزايا الجامعة
2019 

 2019 الجامعة االمريكية في السليمانية ميداليا ذهبية5ّ

 2019معرض ارخميدس موسكو ميداليا برونزية 6ّ

 2019معرض هنكاريا لبراءات االختراع ميداليا فضية 7ّ

 2019معرض هنكاريا لبراءات االختراع كاس احسن براءة اختراع 8ّ

 2019معرض كندا لالبتكار ميداليا ذهبية 9ّ

 2019معرض لندن لالبتكار ميداليا ذهبية 10ّ

 2018 رئاسة جامعة القادسية كتاب شكر وتقدير11ّ



 

 

 

 

 

 

 

 2018 عمادة كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير12ّ

 2019 سفارة جمهورية العراق في موسكو كتاب شكر وتقدير13ّ

 2019 منتدى المخترعين العراقيين كتاب شكر وتقدير14ّ

 2019رئاسة جامعة القادسية كتاب شكر وتقدير 15ّ

 2019عمادة كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير 16ّ

 

 : انهغــاخ انري يجيذها  

 (يحرزف-يرىسط-يثرذيء)انًسرىي  انهغح  خ

 حمرتفّعربي 1

 مًودط انؽؾقزي 2

  اخرىّ 3

 


