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 الشهادة: ماجستير علوم حياة/ علم نبات / تشريح نبات 

 8/8/2016تاريخ الحصول عليها 

 .2003-2002بكلوريوس علوم حياة / كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرفة 

 .2006-5-24تاريخ التعيين 

 األنشطة 

 بحوث ال

 عدد البحوث 

.د.  Lepidium sativumوالخميرة في بعض الصفات المظهرية لنبات الرشاد  تاثير الجبرلين
المجلد  2011وفاق امجد القيسي ،فريال خالد خلف وهديل خليل، كلية التربية األساسية،السنة 

 .69العدد  17

دراسة خاليا البشرة والمعقدات الثغرية للسيقان والكساء السطحي لبعض المراتب من عائلة عرف 
، مجلة كلية مدينة العلم الجامعة فريال خالد خلف، عذية ناهي المشهداني ،في العراق الديك

,9(1 )2015. 

في   .Iresin herbstii Hook.exLindl. Amaranthaceae Jussدراسة تشريحية للنوع 
 .2016( 3)27مجلة علوم المستنصرية  ،، عذية ناهي المشهدانيالعراق



( في العراق، فريال (Amaranthaceaeدراسة تشريحية مقارنة لمراتب من عائلة عرف الديك 
 .2016خالد خلف ، جامعة بغداد /كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم )رسالة ماجستير( 

Identifying phenolic compound in some genera belonging in the 

Amaranthaceae family by HPLC technique, Aseel K. Al-Anbari, 

Muzaz A.AL-Hadeethi, Feryal Khalid Khalaf .International 

conference and workshops on basic and applied science.2017   
Anatomical Features of (Eichhornia Crassipes(Mart.)Solms)Growing 

in Iraq, Muzaz A.AL-Hadeethi, Basma M. Alobaidi, Feryal Khalid 

Khalaf and Baraa H.Saleh.8th  International Conference on 

Agricultural, Environment, Biology and Medical   Sciences,Dec.21-22-

2017Dubai(UAE).                                                                     

 

 للمراحل األوليةالتي قمت بتدريسها الدروس -2

 .2009-2006مادة البيئة والتلوث في مختبر البيئة والتلوث من سنة     

 .2010-2009مادة تشريح نبات في مختبر تشرح النبات سنة     

 .2012-2010مادة تشريح مقارن في مختبر الحبليات سنة     

 .2013-2012مادة الحشرات في مختبر الحشرات     

-2013قبلت دراسات عليا ماجستير في قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم الصرفة   
2014 .  

 والزلت مستمرة في الخدمة . 2016مادة تشريح النبات منذ عام 

  الندوات

والمحاضرات والدورات والمؤتمرات عديد من الندوات حضور و الندوات من عدد  القاءالمشاركة في 
 . داخل وخارج المؤسسة التعليميةوورش العمل وندوات ضمان الجودة واألداء الجامعي 

 الدورات

 2017دورة تدريبية نظرية للمبتدئين في تربية النحل -1

 2017دورة عزل المركبات الفعالة من النباتات واالعشاب الطبية -2

 2017دورتي التاهيل التربوي واللغة العربية -3



 2017اللغوية  دورة الصالحية-4

 2017دورة المستخلصات النباتية-5

 2018واالمن الكيميائي  السالمةاخالقيات العمل و دورة -6

  2018ورشة عمل قواعد السالمة المختبرية -7

 .2017-2016تم تنسيبي مراقبة امتحانية الى قسم علوم الحاسبات 

 اللجان 

، لجنة 2017الحياة ،لجنة غيابات عضو في عدد من اللجان منها لجنة جرد مخزن قسم علوم 
-2017بحوث للمرحلة الرابعة ع، لجنة مناقشة طالب مشاري2017قسم علوم الحياةجرد مختبرات 

وعضو لجان بحثية لالعوام  2018 -2017، لجنة ارشاد تربوي للمرحلة األولى والثانية2018
، 2018ت وعضو لجنة محاضرين في ورشة عمل لطالبات المتميزا 2018 -2016-2017

،عضو لجنة 2018عضو لجنة االرشاد التربوي والنفسي  ،2018عضو لجنة اسعافات أولية 
 .،2018المعشب النباتي 

 .2018عضو لجنة امتحانية للعام -6

  في العراق .والبيئية عضو في جمعية صيانة المصادر الوراثية -7

مؤتمرات ودورات وندوات عدد من كتب الشكر والتقدير وشهادات المشاركة ضمن الحصول على 
 .وورش عمل

 كتب الشكر 

كتاب شكر من السيد عميد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم لكافة منتسبي كلية التربية -1
 .2016للعلوم الصرفة ابن الهيثم

كتاب شكر من السيد عميد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم للمشاركة في القاء ندوة -2
 .2017التاثير الوقائي لزيت السمسم على انزيمات الكبد عن 

 لجنةلكتاب شكر من السيد عميد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم للمشاركة في ا -3
للندوة العلمية النكهات المستخرجة من جذور وسيقان واوراق النباتات المختلف التحضيرية 

 .2017)التوابل(.



د كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم للمشاركة في الموسم كتاب شكر من السيد عمي-4
 .2018النباتات في عظمة الخالق تحت عنوان  الثقافي عن القاء محاضرة 

كتاب شكر من السيد عميد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم لكافة منتسبي كلية التربية -5
 .2018للعلوم الصرفة ابن الهيثم

لوم كلية التربية للع/ كتاب شكر من السيد رئيس قسم علوم الحياة أ.د ثامر عبد الشهيد --6
 .2018الصرفة ابن الهيثم 


