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  و الفسلجية التغيرات في والزنجبيل للزعفران المائية المستخلصات تأثير 
 الجرذان ذكور في دروجينالهي ببيروكسيد المستحثة والكيموحيوية النسيجية

  . البيض
 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

     

     

     

     

     

     

     

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

 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
  2818لغاية  2885  علم االنسجة الحيوانية 

2815 
 فسلجة حيوانية وانسجة 

 فسلجة حيوانية وانسجة 2887 بايلوجية الخلوية  
 التشريح المقارن للحبليات 

 الفسلجة الحيوانية
2818-2815  
2811-2815  

 

 فسلجة حيوانية وانسجة

  لحد االن  ارن للحبليات التشريح المق

   علم الطفيليات
   منهج بحث

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

   الدوريات منهج بحث 
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   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 1
  

 
 
 
 :تقييم البحوث. 1

    
 
 
 : ت البحثية االهتماما. 5
 كل ما يخص التغيرات الفسلجية والنسيجية والكيموحيوية في اللبائن والعوامل المؤثرة عليها   

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

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

    

    

    

    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة ان البحثعنو 

Effect of body weight and acclimated 

temperature  on the respiration 

physiology on seawater snail Planaxis 

sulcatus 

J.of al anbar univesity 

for pure science 
م9002 منشور  

تأثير األس الهيدروجيني وتركيز األوكسجين على فسلجة التنفس 
 Planaxis sulcatus في قوقع المياه المالحة

م9000 منشور االنبار للغلوم الصرفة  

  دراسات حول فسلجة التنفس في قوقع المياه المالحة
Planaxis sulcatus :تاثير الملوحة والتجوع وفترة اإلضاءة 

رية العدد االنبار للعلوم البيط
(9)المجلد (9)  

م9002 منشور  

لدى  Ageusisa)) دراسة وراثية فسلجية في قابلية الالتذوق
 فئات عمرية متقاربة لجنس الذكور في قضاء هيت

م9000 منشور االنبار للعلوم الصرفة  

(0)العدد 4االنبار للعلوم الزراعيةتأثير درة حرارة التأقلم على المقاومة الحرارية في قوقع المياه  م9002 منشور   
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 Planaxis sulcatus   المالحة

 تأثير وزن الجسم  على المقاومة الحرارية في قوقع المياه المالحة

  Planaxis sulcatus 

 م 9002 منشور        االنبار للعلوم الزراعية

    
 :الكتب المنشورة  : ثامنا 

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
 م2882 دار الياقوت االردن  نوان نبضات حبي ديوان شعر بع

 م2882 دار الياقوت االردن  كتاب اسامة الخطيب شاعرا 
 :عضوية اللجان : تاسعا 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
 لجان كثيرة   

   

   

   

   

   

   
   

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة سم الدورةا

   
   

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 م2885-9-1 جامعة االنبار  دورة  تربوية تأهيلية 

 م2885 جامعة االنبار دورة حاسوب 
 م2887 جامعة االنبار دورة حاسوب

 م2885-9-1 جامعة االنبار  دورة  تربوية تأهيلية 
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  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
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                                 2017   /   7/ 09      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  تأليف كتب كتابات عامة

  قراءات عامة

 الرياضة  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 ورد واكسل وبور بوينت  تطبيقات الحاسوب
 اللغة االنكليزية  اللغــــات األجنبية

 شطرنج السباحة ولعبة ال/ كتابة الشعر وكتابة الخواطر   الهــوايـــــــــــات


