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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ............................. ؤي حاتم عليل.د...... :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 حي القدس  –رمادي  :وانــنـعـال.1 
  قسم علوم الحياة –كلية التربية للعلوم الصرفة .ـ  نباراال جامعة : العمل 

........................................................................... 

 مدرس.:الدرجة العلمية،  انسجة حيوانية–علوم حياة ..: التخصص.  

 العنوان البريدي: ..   
 07805654550.....: نقال 

 يالبريد االكترون  :hatemloay81@gmail.com 

 2.  معلومات شخصية: 
الرمادي  -االنبار: سية ـالجن                     ..........................الرمادي ..: والدة ــمكان ال   

....................... 
 A1923895 :جواز سفر        1999-11-9:  خ الوالدة ــتاري   

 1 : عدد األطفال                  ج متزو ......:الحالة االجتماعية   
 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 

 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال
 2002 العراق االنبار البكالوريوس
 2002 العراق االنبار الماجستير 

 2012 العراق تكريت هالدكتورا
  الناتجة من حقن وتغذية  التغيرات النسيجة المناعية  :ان رسالة الماجستيرعنو

 Eاالرانب النيوزلندية البيضاء بالكوليسترول وفيتامين 
......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
.................................................................................................................. 
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 دراسة نسجية وفسلجية لتأثير زيت حشيشة الليمون : هعنوان أطروحة الدكتورا  

Cymbopogon   citratus Oil     والكتلة الحيوية الفعالةEM-X  في تثبيط نمو
 الخاليا السرطانية المستحدثة في الجرذان المختبرية

 

 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 لمهام الرئيسيةا
 إلى من

/22/11 جامعة االنبار مقرر دراسات عليا
2012 

  ال زلت

/22/2 قسم علوم الحياة مقرر دراسات اولية
2012 

  الزلت

     
 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 

 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1
 التخصص نةالس/الفصل اسم المادة

 علوم حياة 2009 علم االنسجة الحيوانية 

 علوم حياة  2009 االجنة علم 
 علوم حياة 2012 االيض الخلوي

 علوم حياة 2002 علم الحشرات العملي
 علوم حياة  2012 علم الفسلجة الحيوانية

 علوم الحياة 2012 علم الصحة العامة
 علوم حياة 2012 علم الوراثة 

 : في  الدراسات العليا لموادتدريس ا. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 2
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 :تقييم البحوث. 4

      
 
 
 
 : االهتمامات البحثية . 2
    
 
 
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  ان المؤتمرمك عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

الندوة العلمية التخصصية في 
 علوم الحياة 

القاء  2009 كلية االاب-جامعة االنبار
 بحث

المؤتمر العلمي للتخصصات 
 الطبية

 كلية الطب -جامعة االنبار
2011 

القاء 
 بحث

    
 : البحوث المنشورة: سادسا 

 ةالسن الحالة المجلة عنوان البحث
التغيرات المناعية الناتجة عن حقن 

االرانب النيوزلندية البيضاء 
 Eبالكوليسترول وفيتامين 

 االنبار للعلوم البيطرية 
 2009 

التأثير الوقائي لكل من زيت حشيشة 
على بعض EMالليمون والكتلة الحيوية الفعالة 

 2012 مشترك علوم االنبار
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المعايير الفسيولوجية  لذكور الجرذان المختبرية 
 المعاملة بخالت اليورانيل

دراسة تأثير زيت حشيشة الليمون والكتلة 
على ايض الكوليسترول في   EMالحيوية 

 الجرذان  المعاملة بخالت اليورانيل
 العلوم البيطرية في االنبار

 2012 مشترك

Histological effects of aqueous 

extract of Mentha spicata on liver  

in albino mice 

 

 بغداد-العلوم الزراعية 
 2012 مفرد

تأثير بعض النباتات الطبية في بعض التغيرات 
 الفسلجية والكيموحيوية ألفراخ فروج اللحم 

 2012 مفرد مجلة االنبار للعلوم الصرفة
لمستخلص المائي لكزبرة دراسة تأثير المعاملة با

البئر وعصير ثمار الفراولة في معايير الدم 
الكيموحيوية في ذكور الجرذان البيض المعاملة 

 بالكوليسترول

 االنبارللعلوم البيطرية
 2014 مشترك

 تأثير اعتالل الغدة الدرقية المستحدث في فعالية
 خاليا العدلة في الفئران البيض

 

 االنبارللعلوم البيطرية
 2012 ردمف

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   

 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
لجنة اشراف يوم  لجنة مالية  لجنة االحتفال بيوم الجامعة

 الجامعة
نة وتاهيل لجنة صيا لجنة االشراف على الموقع 

 المختبرات
 4/ لجنة امتحانية  لجنة استقبال الطلبة 

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

قاعة  –كلية التربية للعلوم الصرفة  التطبيقات الحديثة في الهندسة الوراثية 
 المناقشات

10/4/2019 
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تشريح وسحب التطبيقات الحديثة في 
قاعة  –كلية التربية للعلوم الصرفة  عينات الدم من الحيوانات المختبرية

 المناقشات
19/4/2019 

النباتات الطبية ،اهميتها 
قاعة  –كلية التربية للعلوم الصرفة  وتوزيعها في منطقة الصحراء الغربية

 المناقشات
22/4/2019 

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة دورةاسم ال

مركز طرائق -جامعة االنبار دورة التاهيل التربوية 
 التدريس

12-2-2009 

مركز  –جامعة المستنصرية  دورة اساسيات الزراعة النسيجية 
 بحوث السرطان والوراثة الطبية

2-2-2011 

   
 

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  

 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      1027/  4/  9      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أوة نوع الجائز

 2212 العراق رئيس جامعة االنبار شهادة تقديرية

 8/عدد / شكر وتقدير 
 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفه

 العراق
2222-

2212 

 2212 العراق رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  كتابات عامة

 الكتب العلمية واطالس علم االنسجة الحيوانية قراءات عامة

 تشخيص النماذج المرضية وتعليم فن التقطيع وعمل الساليدات لالنسجة الحيوانية  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيد جدا ات الحاسوبتطبيق

 اإلنكليزية  ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعةالرياضة ،  اتـــــــــــوايــاله


