
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انذاذُح انسُزج
 

 

 

 

 هذَم جثار نعًح انًىسىٌ:  انثالثٍ و انهقة  ـىـــــــــاالســ

 انرقاناخ االحُائُحانكهُـــــــــــــــح : 

  9111-8-91 : الد ــذارَخ انًُـ

 يرزوجح انزوجُح :انحانح 

 عهىو انحُاج :    صــــــانرـخـص

 يذرس انهقة انعهًٍ : 

  ذذرَسُح : حــــــــــانىظُف

    جايعح انقادسُح كهُح انرقاناخ االحُائُح:     عنىاٌ انعًم

 hadeel.jabbar.@qu.edu.iq : االنكرزونٍ انزسًٍ انثزَذ 

 انىظائف انرٍ شغهها 

ذادلالحظاتذتاروخذاذغاهلاذذالوظقػةذذت

  0222 ؿساعد باحثذ1

  اىل االن 0225 تدريسيةذ2

   ذ

 انًؤهالخ انعهًُح 

 

ذالًاروخذةذـــالؽؾقذاجلامعةذادلؤهلذالعؾؿي

ذبؽالورووس

ذ

 9999 اؾرتبية اؾقاددية

 0225 اؾرتبية اؾقادديةذادلاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

 0299 اؾرتبية اؾقاددية

   ذأخرى

 

 

 

الص



 

 

 

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهًُح

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهًُح 

 دـةذالـشر أدمذاليحثذ ت

 Muscaذالمائي لثالثة انواع من النباتات في هالك بالغات الذبابة المنزلية  تأثير المستخلص 9

domestica Lذ(Diptera: muscida)ذ

0226 

 Pycnonotus leucotisاـواع اؾقمل اؾعاض ادلتطفل على اؾبلبل اؾعراؼي ابيض اخلد  0

 يف ؿدينة اؾديواـية

 

 

 

 

 

 

 

 

0299 

3 Healing role of Ipomoea batatas (sweet potato) extract in aspirin 

induced duodenal ulcer in male albino rats; A histological and  
1 

Immunohistochemical studyذ

 

 

 

 

 

0299 

4 Histological and immunohistochemical study of the 
healing role of the extract of Ipomoea batatas sweet 
potato extract in the gastric ulcer developed by aspirin in 
male albino rats 

0299 

 

 و انكرة انًنهجُح  انكرة انًؤنفح أو انًرزجًح

 سنح اننشز أسى انكراب خ

9   

 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2005 مدرس مساعد 1

 2011 مدرس 2

  استاذ مساعد 3

  استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

 :انرٍ أشزف عهُها انزسائم واالطارَحعذد 

ذالعددذاالذرافذذت

  دبلوم عاؾي 9

  ؿاجستري  0

  دؽتوراه 3

 

 شارك فُهاانرٍ  و ورش انعًم  انعهًُحواننذواخ انًؤذًزاخ 

ذاركةذ(ذمشذ–)ذحضورذنوعذادلشاركةذذاالنعؼادمؽانذذةذــالدـذعـوانذالذت

ذ)ذحبثذ/ذبودرتذحضور(
ذحماضرذجامعةذالؼاددقةذكؾقةذالعؾومذ2009ذالـدوةذالعؾؿقةذاخلامدةذلؾيقىةذوالًؾوثذ1

ذكؾقةذالًؼاناتذجامعةذالؼاددقةذ2015ذالًؼاناتذاالحقائقةذواالمنذالغذائيذذ2

ذ

ذمشارك

ذحضورذكؾقةذالًؼاناتذاالحقائقةذجامعةذالؼاددقةذ2018ذمؼاومةذاليؽرتواذلؾؿضاداتذاحلقووةذ3

ذمشاركذكؾقةذالطبذاليقطريذجامعةذالؼاددقةذ2017ذادلؤمترذالدوليذيفذالطبذاليقطريذذ4

ذمشاركذكؾقةذالطبذجامعةذالؼاددقةذ2018ذادلؤمنرذالدوليذيفذكؾقةذالطبذ5

ذمشاركذكؾقةذالرتبقةذجامعةذالؼاددقةذ2019ذالرتبقةادلؤمترذالدوليذيفذكؾقةذذ6

ذمشاركذكؾقةذالًؼاناتذاالحقائقةذجامعةذالؼاددقةذ2019ذندوةذعنذمضاداتذاالكددةذ7

ذمشاركذكؾقةذالعؾومذجامعةذالؼاددقةذ2018ذتصؿقمذاالدووةذ8

ذمشاركذكؾقةذالًؼاناتذجامعةذالؼاددقةذ2015ذورذةذعنذتوحقدذالرؤىذبنيذكؾقاتذالًؼاناتذذ9

ذمشاركذكؾقةذالعؾومذجامعةذالؼاددقةذ2019ذورذةذالقةذعؿلذتؼققمذادلخًرباتذذ10

ذمشاركذكؾقةذالًؼاناتذجامعةذالؼاددقةذ2018ذمديياتذالؼرحةذاهلضؿقةذ11

 انهجاٌ انذائًُح و انهجاٌ انًؤقرح 

ذالًاروخذذمؤقًةذ-دائؿقةذذنوعفاذذذالؾجـةذت

 0295-3-06 ؿؤؼتة جلنة االداء اجلاؿعي وضمان اجلودة 9

 0297-99-00 دائمية جلنة غيابات اؾطلبة 0

 0297-0-00 دائمية جلنة اعرتاض اؾطلبة  3

 0298-3-90 ؿؤؼتة جلنة تدؼيقية 4

 0298-92-8 دائمية جلنة االرذاد اؾرتبوي 5

 0299-4-99 ؿؤؼتة جلنة ؿناؼشة حبوث اؾتخرج 6

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  االخزياألنشطح انعهًُح 

ذذنوعذالـشاطذ

   احباث علمية تقويم 

  ادلبادرات اؾعلمية 

  ؾلردائل واالراريح تقويم علمي 

  براءات االخرتاع 

  اؾتعاؼد ؿع ؿؤدسات اؾدوؾة 

 

 انًقزراخ انذراسُح انرً قًد ترذرَسها

ذبؽالورووسذماجدًريذدكًوراهذ(ذذ-ماجدًري-)ذبؽالورووسذت

 اؾالػقريات   علوم احلياة 9

 احلشرات  علوم احلياة 0

 االـسجة   علوم احلياة 3

 اخللية واالـسجة   اؾقسم اؾطيب واؾزراعي تقاـات 4

5    

6    

 

 انًثادراخ و االعًال انرطىعُح 

 انسنح  انًثادرج او انعًم انرطىعٍ  خ

 8198 يثادرج ذطىعُح ذجهُز يخرثز تانًسرهزياخ انًخرثزَح 9

 8191 عًم ذطىعٍ طثاعح تىسرز 8

 8191 ذطىعٍ فٍ دار انذونح نزعاَح انزهىرعًم  3

 8191 عًم ذطىعٍ نجًُعح اجُال انخُز االنسانُح 4

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .كرة انشكز ، انجىائز  و شهاداخ انرقذَز

ذالدـةذاجلفةذادلاحنةذكًابذالشؽرذأوذاجلائزةذأوذذفادةذالًؼدورذت

 5102 كلية التقانات االحيائية كتاب شكر  9

 5102 التقانات االحيائيةكلية  كتاب شكر  0

 5102 كلية التقانات االحيائية كتاب شكر  3

 5102 كلية التقانات االحيائية كتاب شكر  4

 5102 كلية التقانات االحيائية كتاب شكر  5

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 يحرزف(-يرىسط-)يثرذيءانًسرىي  انهغح  خ 

 حمرتف عربي 9

 جيد اـكليزي 8

  اخرى  3

 


