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المؤھالت العلمیة 

    
 
 

القادسیة  ١٩٩٦
 القادسیة١٩٩٩
 
 

٢٠٠٧القادسیة
    

االلقاب العلمیة

البحوث العلمیة 


Free Bovine Follicular Fluid Antiserum on Ovarian-Effect of Steroid

male RatsImmunohistochemical Expression of GH in Mature Fe

Curative and protective roles of Eruca Sativa M. leaves in
ameliorating thyroid toxicity

تاریخ الحصول على اللقب اللقب العلمي ت

مدرس مساعد١

2004مدرس٢

2013استاذ مساعد٣

2018استاذ٤



Theantioxidant potent of Thymoquinone (TQ) against heat stress in
male rats

-Zn-CONSECUTIVE LIVER EXPRESSION LEVELS OF CAT, Cu
SOD1, HSP70, AND


The effect Datura Fastuolsa L. alcohol extract on the fertility of

white rats males
 

 

 

 

pubertal rat-and post-Study of igf2 gene expression levels in pre
testis

 Effect of caffeine and vitamin C in structure and function of the
thyroid gland male rats treatment by dimethoate

 The Effect of Endomethacine on blood picture and total body weight
of mice

 

 

و الكتب المنھجیة المؤلفة أو المترجمةالكتب 

سنة النشرأسم الكتابت

١

٢

٣

٤

٥

:التي أشرف علیھاالرسائل واالطاریحعدد 

   

   



   
   

التي شارك فیھاو ورش العمل العلمیةوالندوات المؤتمرات 

    –
 

 

  المؤتمر العلمي الدولي االول للعلوم
الصرفة 

23-24 /١ /
٢٠١٩

كلیة التربیة / جامعة القادسیة  
  النظام الغذائي ( ندوة علمیة بعنوان

لتجویع الخالیا السرطانیة كوسیلة 
)انتشارهللحد من 

١١/ ٦ /
٢٠١٨

كلیة التربیة / جامعة القادسیة  

  تقییم نوعیة المیاه ( ندوة بعنوان
)في انھار الدیوانیة 

١٢/ ٤ /
٢٠١٨

كلیة التربیة / جامعة القادسیة 

  المخدرات وكیفیة ( ندوة بعنوان
)الوقایة منھا 

١/ ٣٠ /
٢٠١٨

كلیة التربیة / جامعة القادسیة 

  تساقط الشعر وكیفیة ( ندوة بعنوان
)عالجھ 

٢/ ١٧ /
٢٠١٩

كلیة التربیة / جامعة القادسیة 
  الموازنة ( ندوة علمیة بعنوان

السالبة للجسم بعد سن االربعین 
)واسباب نقص الطاقة

  كلیة التربیة / جامعة القادسیة

  الحمى النزفیة ( ندوة علمیة بعنوان
)مخاطرھا والوقایة منھا 

كلیة التربیة / جامعة القادسیة ٢٠١٩/ ٣/ ٥
  االبتزاز االلكتروني ( ندوة بعنوان

)والوسائل المتبعة لمحاربتھ 
٢/ ٢٧ /

٢٠١٩
كلیة التربیة / جامعة القادسیة 

  المیاه المعبئة وتأثیراتها الصحیة  كلیة التربیة / جامعة القادسیة
  البحث االكادیمي الرصین  كلیة التربیة / جامعة القادسیة
  السالمة المختبریة في التحضیرات

١٢/٤/٢٠١٧المجهریة 
كلیة التربیة / جامعة القادسیة 

  المقطعیة تحضیر الشرائح
١٢/٤/٢٠١٧المؤقتة والدائمة

كلیة التربیة / جامعة القادسیة 
  تضمین البحوث واالنشطة

العلمیة على المواقع االلكترونیة 
كلیة التربیة / جامعة القادسیة ٢/٤/٢٠١٧

  التشوهات الخلقیة وسبل الوقایة
منها 

٢١/١/٢٠١٨في 2018/8/1١٠٠٤ كلیة التربیة / جامعة القادسیة 

  تجربة االبتعاث للدكتورة اسیل
رحیم مردان الى الوالیات المتحدة 

)واھم ما توصلت الیھ من نتائج 

٢٠١٨  كلیة التربیة / جامعة القادسیة

     



اللجان الدائمیة و اللجان المؤقتة 

    
 لجنة االرشاد والتوجیة التربوي  
 االمتحان التنافسيصحیحلجنة ت  
  مؤقتةلجان االستالل 
  
  
  

االخرىاألنشطة العلمیة 

  
  

  
  

  
  

المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا

    
 فسلجة حیوان نظريفسلجة حیوان متقدم غدد صم

   انسجة نظري

   تشریح مقارن

  
  
  



المبادرات و االعمال التطوعیة 

السنة المبادرة او العمل التطوعي ت

١

٢

٣

٤

٥

.كتب الشكر ، الجوائز  و شھادات التقدیر

    
 ٢٠١٤السید العمیدكتاب شكر وتقدیر

 ٢٠١٥العمیدالسیدكتاب شكر وتقدیر

 ٢٠١٦السید العمیدكتاب شكر وتقدیر

 ٢٠١٧السید العمیدكتاب شكر وتقدیر

 ٢٠١٨السید العمیدكتاب شكر وتقدیر

 ٢٠١٩السید العمیدكتاب شكر وتقدیر

 ٢٠١٩السید العمیدكتاب شكر وتقدیر

 السید رئیس الجامعةكتاب شكر وتقدیر
 السید رئیس الجامعةوتقدیركتاب شكر

 السید رئیس الجامعةكتاب شكر وتقدیر
 السید رئیس الجامعةكتاب شكر وتقدیر
 السید رئیس الجامعةكتاب شكر وتقدیر

: التي یجیدھا  ات ــاللغ

)محترف-متوسط-مبتدىء(المستوى اللغة ت

١ 



٢

٣


