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  هنادي عبداالله عبدالرزاق عبدالقادر الدراجي:  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  اةقسم علوم الحي  - كلية التربيه للعلوم الصرفة - االنبارجامعة : العمل  
 مدرس : الدرجة العلمية     فسلجة حيوانية :التخصص  

 العنوان البريدي: ....................................   
 41541817970: نقال 

 يالبريد االكترون  :hanadi_aldaraji@yahoo.com 

 :معلومات شخصية  .2
 عراقية : سيةـالجن      الرمادي :والدة ــمكان ال   
 عراقي :جواز سفر      1511-9-9: الدة خ الو ــتاري   
                                    ......................: عدد األطفال                اعزب :الحالة االجتماعية   

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 2444-1-1 العراق األنبار البكالوريوس
 2441-12-15 العراق األنبار الماجستير 

    

 
                                           :ان رسالة الماجستيرعنو 

دراسة تأثير الكادميوم على أطوار النمو وبعض المتغيرات الفسلجية لذبابة الفاكهة 
Drosophila melanogaster      

 

 هعنوان أطروحة الدكتورا ...... 
................................................................................. 
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 فترة الزمنيةال

 المهام الرئيسية
 إلى من

     

     

     

     

     

     

     

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
  2411-2411 ⁄األول  حشرات عام

  2411-2411 ⁄الثاني  ةحشرات تطبيقي

  2411-2411 ⁄الثاني  الصحة العامة
  2411-2411 ⁄األول  منهج بحث

   
   

 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   

   
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 0
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 :بحوثتقييم ال. 7

    
 
 
 : االهتمامات البحثية . 9
 
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

    

    

    

    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

1. Laboratory Findings in Acute 

ordinary Urticaria in Al-Ramadi 

city 
 مجلة تكريت للعلوم الصرفة

 2411 مشترك

تأثير النحاس على مستوى بعض المتغيرات  .2
 البايوكيميائية في مصل الجرذان

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 2411 مفرد الصرفة

دراسة تأثير الكادميوم في بعض الجوانب  .3
لغة الكيميائية الحيوية لديدان األرض البا

Aporrectodea caliginosa 

 مجلة تكريت للعلوم الصرفة
 2411 مفرد

 Beauveriaدراسة مقارنة مختبرية لفطر  .4

bassiana  وطعمMaxforce  ضد
 Blattella germanicaالصرصر األلماني 

 مجلة جامعة كركوك
 2411 مشترك

 Nomoltو  Matchتأثير منظمي النمو  .5
في  ASTعلى معدل البروتين الكلي وأنزيم 

 Blattellaحشرة الصرصر األلماني 

germanica 

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 2411 مشترك الصرفة
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6.     
7.     

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   

 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

   

   

   

   

   

   

   
   

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   

   
   

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 19⁄9⁄2411-19⁄7 نبارجامعة اال  –كلية الطب  –فرع االمراض  عمل وقراءة شريحة الدم
 7⁄9⁄2414 جامعة االنبار –كلية الطب  دورة تدريبية
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 8⁄0⁄2441 - 1⁄2 مركز طرائق التدريس في جامعة االنبار دورة التأهيل التربوية
دورة استخدام تقنية الحمض النووي 
الجنائي في تحديد هوية االشخاص 
 المفقودين وضحايا الموت الجماعي

 االنبارجامعة  –كلية الطب 
8⁄0 - 11⁄0⁄2445 

 17⁄1⁄2445 مركز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الدورة التأهيلية في الحاسوب
   
   
   

 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

          ::ع ع ــالتوقيالتوقي
  

                                 2411  /7/  14      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  كتابات عامة

  قراءات عامة

 الرياضة  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 / تطبيقات الحاسوب

 / ات األجنبيةــــاللغ

  اتـــــــــــوايــاله


