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 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

ذذحاظقًاذ-ذ2006ذتدرؼدقةذيفذطؾقةذاظطبذاظبقطري 1

ذذذ 

 

 

 

 

 

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انمؤهالخ انعهمُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

ذ2003ذاظطبذاظبقطريذاظؼاددقة

ذ2007ذاظطبذاظبقطريذاظؼاددقة املاجستري

 هالدكتورا

 

ذ2016ذطراجوؼتذدؽول/ذغقوذبروغدوكذروسرز

ذذذ أخرى

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهمُح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهمُح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

1 Effects of Garlic Oil in Correction of Hepatotoxicity 
Induced by CCl4 in Rabbits 

2009 

ذرییاطعاذذوعدتخؾصذأوراقذاشتذيفذبعضذطروبيیاملذزیتیإضاصةذاظػاذریتأث 2

 يفذصروحذاظؾحمذةیاإلغتاج

2009 

اطدتخؾصذعنذأوراقذذزیتیواظػاذطروبيیاملذزیتیظؾػاذةیاإلضاصةذاظغذائذریتأث 3

 اشتذيفذبعضذاطعاؼريذاظدعقةذيفذصروجذاظؾحم

2009 

 تاریخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2007 مدرس مساعد 1

 2011 مدرس 2

 2019 استاذ مساعد 3

  استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

 2010 تأثريذاظػاؼتقزذاطقؽروبيذيفذبعضذاظصػاتذاطـاسقةذظػروجذاظؾحم 4

بعضذاطعاؼريذذ تأثريذاالضاصةذاظغذائقةذظؾػاؼتقزذاطقؽروبيذوعدتخؾصذاوراقذاشتذيف 5

 اظؽقؿوحقوؼةذيفذصروجذاظؾحم

2010 

 Physiological effects of Roselle calyces extract in someذ6

blood parameters in laying hensذ
2011 

اظتأثرياتذاظػدؾجقةذألوطدقدذاظزغكذيفذبعضذععاؼريذاضصوبةذواطعاؼريذاظدعوؼةذظدىذإغاثذذ7

ذاالراغب

2011 

 GCN2 is required to increase fibroblast growth factor 21ذ8

and maintain hepatic triglyceride homeostasis during 
asparaginase treatmentذ

2014 

-Transcription factor ATF4 directs basal and stressذ9
induced gene expression in the unfolded protein 

response and cholesterol metabolism in the liverذ

2016 

 Obesity challenges the hepatoprotective function of theذ10

integrated stress response to asparaginase exposure in 

miceذ

2017 

 Role of activating transcription factor 4 in the hepaticذ11

response to amino acid depletion by asparaginase 

2017 

 Nephroprotective roles of local licorice, peppermintذ12

extracts and their mixture on gentamicin-induced renal 

insufficiency in Wistar albino rats 

2017 

 Evaluation of the Antinociceptive and Antipyreticذ13

Effects of the Iraqi Olive Leaf Extract in Murine 

Animals 

2018 

 Effects of Refined Sugar on Some Endocrine Glandsذ14
Functions in Mice 

2018 

 The Physiological Effect of Exercise on Endocrineذ15

Response in Lean and Obese Rats 

2018 

16 Metronidazole as a feed additive targeting archaea to 

Potentially reduce frothy bloat in Iraqi local cows 

2018 

   

 

 

 و انكرة انمىهجُح  انكرة انمؤنفح أو انمرشجمح



 

 

 

 

 

 

 

 سىح انىشش أسم انكراب خ
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 :انرٍ أششف عهُها انشسائم واالطاسَحعذد 

 العدد االذراف  ت

ذذدبؾومذساظيذ1

ذذعاجدتريذذ2

ذذدطتوراهذ3

 

 انرٍ شاسك فُها و وسش انعمم  انعهمُحوانىذواخ انمؤذمشاخ 

) نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

مشاركة  –حضور 

 ) 

) حبث / بودرت 

 حضور(

 Experimental Biology EB2015ذ1

conference  

 مشاركة  بوسطن/ امریكا 2115

 Nutrition, Endocrinology, and Foodذ2

sciences (NEFS) Graduate Student  

Conference 

 مشاركة نيوجرسي/ امریكا 2015

Annual Retreat on Cancer  The 2015ذ3

Research in New Jersey 

 مشاركة نيوجرسي/ امریكا 2115

 The 2015 RBHS Global Health Researchذ4

Symposiumذ
 مشاركة نيوجرسي/ امریكاذ2015

 Nutrition, Endocrinology, and Foodذ5

sciences (NEFS) Graduate Student 

Conferenceذ

 مشاركة امریكانيوجرسي/ ذ2016

 The 2016 Annual Retreat on Cancer Researchذ6

in New Jerseyذ
 مشاركة نيوجرسي/ امریكاذ2016

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018 غدوة Immunohistochemistryذ7

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذغدوةذأػؿقةذاظؾغةذاظعربقةذذ8

ذحماضرذطؾقةذاظطبذاظبقطريذPhysiological aspects of obesity 2018غدوةذذ9



 

 

 

 

 

 

 

 method of preparation of someدورةذذ10

medicinal prescriptions  

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذدورةذاسطاءذاالدوؼةذيفذحقواغاتذاطزرسةذ11

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذorigin  2018دورةذبرغاعجذذ12

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذدالعةذاظؾغةذاظعربقةدورةذذ13

ذحماضرذطؾقةذاظطبذاظبقطريذurine analysis 2018دورةذذ14

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذmultiplex PCR 2018دورةذذ15

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذورذةذاظدالعةذاظباؼوظوجقةذظؾعاعؾنيذيفذاطخترباتذ16

واظصبغاتذاضاصةذيفذاظؽشفذسنذذورذةذادتخدامذاظتؼـقاتذ17

ذاطؽوغاتذاظـدقجقة

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذععاؼريذاشودةذيفذاطخترباتذ18

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذغدوةذداءذاطؼوداتذيفذاالغدانذواصقوانذ19

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذغدوةذطقػقةذاظدقطرةذسؾىذاالعراضذاظتـػدقةذذ20

 غدوةذاظتخدؼرذاطوضعيذيفذاجملرتاتذواضقولذ21

ذ

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018

 غدوةذتؼـقةذاؼصالذاظدواءذاىلذاالغدجةذ22

ذ

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذغدوةذاحذرواذعنذاشراثقمذاطـزظقةذاظشائعةذ23

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذعرورؼةغدوةذتوسوؼةذذ24

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذيفذترتقبذاطصادرذاظعؾؿقةذMendelyغدوةذبرغاعجذذ25

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذدورةذررقذاظزرعذاظبؽترييذ26

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذذPrimer designدورةذذ27

اطائقةذوررقذاظدقطرةذغدوةذخطورةذاالصابةذمبرضذاالطقاسذذ28

 سؾىذعصادرذاغتشاره

ذ

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذدورةذاظتدـنيذيفذاصقواغاتذاصؼؾقةذ29

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذدورةذاظػحصذاظعامذظالدرارذذ30

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذذSPSSدورةذاظتحؾقلذاالحصائيذبادتخدامذذ31

ذحماضرذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذدورةذزؾقلذاظدؽرذيفذاظدمذذ32

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذدورةذزضريذاطدتخؾصاتذاظـباتقةذ33

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذ Polymerase chain reactionدورةذذ34

غدوةذادتخدامذاظطرقذاظتؼؾقدؼةذوذاصدؼثةذيفذاغتاجذاظتوائمذذ35

ذخارجذاطودمذيفذاالشـامذاظعراضقةذذ

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017

  غدوةذQuorum sensing biofilmذ36

ذ

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذذAcademic writingورذةذسؿلذذ37



 

 

 

 

 

 

 

 Scientific writing forسؿلوسشح ذ38

publishing in Thomson and Scopus 

indexed journals 

ذ

ذحماضرذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017

ذحماضرذذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2018ذارازذحؾؼةذغؼاذقةذ39

ذحماضرذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذارازذحؾؼةذغؼاذقةذ40

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذعؤمترذتؼومييذ41

 RNA-sequencingغدوةذذ42

ذ

ذحماضرذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذغدوةذعشروعذاظباحثذاظبقطريذ43

 ORCIDغدوةذذ44

ذ

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017

اثارػاذغدوةذاالعراضذحدؼثةذاظتدجقلذيفذاظطبذاظبقطريذوذ45

ذذسؾىذاالضتصادذاظعراضي

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذغدوةذاظػاؼروداتذاطدببةذظؾدررانذ46

 غدوةذاطؽتبةذاالصرتاضقةذذ47

ذ

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطري 2017

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطري 2017ذغدوةذاالختقارذاطدبقذشـسذاشـنيذ48

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذغدوةذاظدؾوكذاظؼوؼمذظؾطاظبذاشاععيذ49

 Pathway or the metabolism ofغدوةذذ50

aflatoxin B formذ

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذورذةذسؿلذاطـصةذاالظؽرتوغقةذ51

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذورذةذسؿلذحولذاظبؾدتؽةذ52

ذحضورذاظطبذاظبقطريطؾقةذذ2017ذةورذةذحولذاظربغاعجذاالظؽرتوغيذظغقاباتذاظطؾبذ53

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذورذةذسؿلذحولذضاغونذاظرتضقاتذاشدؼدذذ54

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذذNCBIورذةذسؿلذحولذادتخدامذعوضعذ55

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذورذةذسؿلذاالخصابذاضارجيذيفذاالبؼارذ56

ذحماضرذاظبقطريطؾقةذاظطبذذ2017ذدورةذاختباراتذاظدمذ57

 دورةذاصػازذسؾىذدالعةذاظؾغةذاظعربقةذذ58

ذ

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذذELIZAدورةذذ59

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذدورةذاظتشخقصذاظدرؼريذواطختربيذظؾؿدبباتذاظبؽتريؼةذ60

ذحضورذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ2017ذاجملتؿع(حماضرةذتوسوؼةذ)اطخدراتذوضررػاذسؾىذذ61

ذذ ذذ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انهجان انذائمُح و انهجان انمؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

ذ2018ذعؤضتةذذشـةذتدضققذاظؾغةذاالغؽؾقزؼةذذ1

ذ2018ذدائؿقةذشـةذتدضققذاظدجالتذاالعتحاغقةذذ2

ذ2018ذعؤضتةذذشـةذتصحقحذ3

ذ2018ذعؤضتةذخمتربذاظػدؾجةشـةذعدؤوظقةذذ4

ذ2017ذعؤضتةذ2016/2017شـةذعـاضشةذحبوثذاظتخرجذظؾعامذذ4

ذ2017ذعؤضتةذ2016/2017شـةذتصحقحذعادةذاظؽقؿقاءذاظعاعةذظؾعامذذ5

ذ2017ذعؤضتةذشـةذاظدالعةذواالعنذاظؽقؿقائيذواظباؼوظوجيذواالذعاسيذ6

ذ2017ذعؤضتةذشـةذعدؤوظقةذخمتربذاظػدؾجةذ7

ذ2018ذعؤضتةذظغرضذخطةذزدنيذاظؽؾقةذواسدادذاضطةذاظدرتاتقجقةشـةذذ8

ذ2017ذعؤضتةذشـةذثؼاصةذاظتحولذاىلذغظامذاطؼرراتذ9

ذ2017ذعؤضتةذAVMAشـةذاظتواصلذععذاغظؿةذذ10

شـةذظغرضذوضعذجدوىذظتحدنيذاطخترباتذوصقاغةذوععاؼريذذ11

ذاالجفزةذوتوصريذعدتؾزعاتذاظدالعةذاطختربؼة

ذ2017ذعؤضتة

ذ2017ذدائؿةذتعضقدذاظبحوثذشـةذ12

ذذذذ

 

  االخشياألوشطح انعهمُح 

  نوع الـشاط 

ذ5ذذاحباثذسؾؿقةذتؼوؼمذ

ذاطرطزاظثاظثذ -2017ذاظػوزذباطدابؼةذاالظؽرتوغقةذ)خاصةذباظتدرؼدقني(ذاطبادراتذاظعؾؿقةذ

ذذظؾردائلذواالرارؼحذتؼوؼمذسؾؿيذ

ذذبراءاتذاالخرتاعذ

ذذاظتعاضدذععذعؤدداتذاظدوظةذ

 

 انمقشساخ انذساسُح انرً قمد ترذسَسها



 

 

 

 

 

 

 

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

ذ ذذ1

 

 

 انمثادساخ و االعمال انرطىعُح 

 انسىح  انمثادسج او انعمم انرطىعٍ  خ

 انفىص تانمساتقح االنكرشووُح )خاصح تانرذسَسُُه( 1

 

7112 

7   

 

 .كرة انشكش ، انجىائض  و شهاداخ انرقذَش

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 8102 رئيس جامعة القادسية تكريم رئيس الجامعةذ1

 8102 كلية الطب البيطري/ جامعة القادسية شكر وتقدير العميدذ2

 2018 القادسيةرئيس جامعة  شهادة تقديرية بيوم الجامعة ذ3

 شكر وتقدير رئيس الجامعةذ4
 

 8102 رئيس جامعة القادسية

 شكر وتقدير العميدذ5
 

 كلية الطب البيطري/ جامعة القادسية
 

8102 

 تهنئة من قبل العميد ذ6
 

 كلية الطب البيطري/ جامعة القادسية
 

8102 

شهادة المشاركة في المؤتمر العلمي السادس ذ6
 لكلية الطب البيطري)الدولي االول( 

 كلية الطب البيطري/ جامعة القادسية
 

8102 

   ذ7

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 محرشف(-مرىسط-)مثرذيءانمسرىي  انهغح  خ 

ذحمرتفذسربي 1

 حمرتف اغؽؾقزي 7

  اخرىذ 3

 


