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 عضو مجلس كلية -1
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 عضو لجنة علمية -6
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 والعقمتحرير المجلة العراقية لبحوث االجنة عضو هيئة  -7

 ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقيةتحرير مجلة  عضو هيئة -8

 لجنة تأليف الكتب المنهجية / وزارة التربية  -9

 عضو لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا -10

 عضو لجنة استقبال طلبة الدراسات العليا -11

 عضو لجنة تطوير مناهج الدراسات العليا -12

 رابعة للدراسات األوليةعضو لجان مناقشة مشاريع تخرج المرحلة ال -13

 

 التراسة ا  لية :  –الخبرة التتريسية 

1- Biology            2-Biodiversity       3-Comparative Anatomy   4-Embryology      

5- Histology 

 التراسات العليا:
1-Advance Embryology         2-Advance Histology       3-Cell Biology 

4-Comparative Embryology     5- Comparative Anatomy and Embryology 

6-Developmental Anatomy    7- Developmental Zoology    8-General Embryology  

9-Functional Histology    10-Human Embryology     11-Organogenesis  

12- Special Embryology      

 

 الكليات والمعاهد التي درس طلبة الدراسات العليا فيها :

 ناتكلية العلوم للب –كلية الزراعة  –كلية العلوم  –جامعة بغداد كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم ( 

 المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على اإلنجاب –جامعة النهرين كليه الطب 

 كلية العلوم -جامعة كربالء

 الكلية التقنية المسيب–جامعة بابل 

 كلية التربية –جامعة ديالى 

 األشراف العلمي : 

 طلبة الدكتوراه 

 2002فؤاد قاسم  -1

The effect of some drugs on the neurulation and caused congenital malformation in the 

mouse (Mus musculus) embryo. 

 2008اماني محمد جاسم  -2

Histopathological study of Toxoplasma gondii infection in human embryo and mice. 

  2012صدامه سعيد -3

Histological and histochemical study of oviduct in albino mice treated with estradiol 

and progesterone.        

2014ذكرى عطا  -4                                                                            

Embryological study on the area posterma and median sculus in the 4th ventricle in the 

brain of albino rat (Rattus rattus).  

 2015شيماء مالك ياسر  -5

Effect of carbamazepine drug on implantation and embryogenesis in Mus musculus. 

 2015عباس فاضل طالب  -6
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بالثقافة  ( في محتوى كتب علم األحياء للمرحلة الثانوية وامتالك مدرسي االحياء لها وعالقتها.S.T.S.E) قضايا

 .العلمية لطلبتهم

  2016أسماء بشير عبد    -7

Embryonic Development and Histogenesis of Brain and Spinal Cord in Quail Coturinx 

coturinx (Linnaeus, 1758). 

 2016فائزة جبار   -8

Histological and Histomorphological Changes of Levetiracetam Drug in Some 

Reproductive Organs in White Mice . 

 عزالدين محمود قيد الدراسة استبرق -9

 داليا حسن ظاهر قيد الدراسة -10

 حنان جميل عاشور قيد الدراسة -11

 طلبة الماجستير:

 1999فؤاد قاسم  -1

Effect of some calcium antagonists on the neurulation of the common carp Cyprinus 

carpio L. embryo. 

 1999انعام خلف  -2

The embryonic development of the weberian apparatus in the Barbus sharpeyi 

Gunther. 

 2000ستار عبود  -3

Topographical, histological and histochemical study of the pancreas of common quail 

(Coturnix c. Coturnix). 

 2001 هنادي عبد الصاحب -4

The effect of cimetidine on the male reproductive of the swiss mice Mus musculus L. 

 2002احمد سلمان  -5

Study on development of optic tectum in Japanese Quail coturnix coturnix Japonica. 

 

 2004زينة فوزي  -6

The embryonic development and the histogenesis of the eye in the Japanese Quail 

coturnix coturnix Japonica. 

 2004ازهار رحيم  -7

Comparative histological study on the optic tectum in some Iraqi vertebrates. 

 2008سازان محمد ولي  -8

 Structural and functional changes in liver and kidney of the embryos and pregnant 

with rifampicin. 

 2009اسماء بشير  -9

Histological structure of the optic tectum in the freshwater turtle Clemys caspica 

caspica (Gmelin, 1774) and rock dove Columba livia gaddi (Gmelin, 1787). 

  2011صالح عبد هللا  -10

Prenated and postnatal gabapentin effect in different doses on liver tissue of pregnant 

mice and embryo. 

 2011آفين رمضان  -11

Morphological and histological study of the female reproductive system in the fish 

Barbus grypus Heckel, 1843 in Baghdad. 

 2011رؤى سليم  -12
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Study of some stsge of the embryonic development of the eye in tree frog Hyla arborea 

savignyi. 

 2012انتخاب حميد  -13

The morphological description & histological structure of liver and pancreas in two 

species of Iraqi vertebrates Cyrtopodion scaberum Gecko (Heyden, 1827) and Passer 

domesticus house sparrow (Lin, 1758). 

 2012زينب خضير  -14

Toxicity of Methotrexate Drug on Embryonic Development of Kidney in Mouse. 

 2013محمد حيدر -15

Effect of some plant extracts in some histological and physiological characteristics of 

a bird quail .            

 2014هبة صالح  -16

Morphological and histological study of the liver in Iraq water snake Natrix tessellate 

tessellate (Khalaf, 1959).  

 2014مظفر    -17

Effect of coenzyme Q10 enriched to culture medium on out comes of in vitro 

fertilization and early embryonic development in mice as a model of human being. 

 2015 هادي لمياء -18

Teratogenic effect of Keppra (Levetiracetam) drug on the kidney development in Rat 

embryo Rattus rattus )Albino rats). 

 2016 جالل الياسري صفا -19

Histopathological study of carbamazepine effect on kidney in pre- and postnatal albino 

rat. 

 2016 عبد الفتاح ناصر رامح -20

Effect of levertiracetam drug on organization and histogenesis of the neural tube, brain, 

and spinal cord in embryo and postnatal rat.  

 2016عبد القادر فاضل محمد  -21

Teratogenic effect of methotrexate on histogenesis of gonad in newborn albino rat 

(rattus rattus). 

 2016كمال علي منصور  -22

Histopathological and histomorphometric study on kidney affected by lamotrigine in 

pre and postnatal albino rat. 

 نوار رشدي جابر قيد الدراسة -23

 نجاة عباس قيد الدراسة -24

 لمشاركة في المؤتمرات العلمية : ا

  1998-كلية التربية للعلوم الصرفة  )ابن الهيثم(/ جامعة بغداد –المؤتمر العلمي األول لقسم علوم الحياة  .1

 2000-كلية التربية للعلوم الصرفة  )ابن الهيثم(/ جامعة بغداد –المؤتمر العلمي الثاني لقسم علوم الحياة  .2

 2000-كلية الطب البيطري / جامعة بغداد  –المؤتمر العلمي العربي التاسع للطب البيطري  .3

 2001-كلية الطب البيطري / جامعة بغداد  –ي العربي العاشر للطب البيطري المؤتمر العلم .4

  2002كلية التربية للعلوم الصرفة  )ابن الهيثم(/ جامعة بغداد  –المؤتمر العلمي الثالث لقسم علوم الحياة  .5

  2002-المؤتمر العلمي األول لكلية التربية / جامعة ديالى   .6

  2009-كلية الطب البيطري / جامعة القاهرة  –الثاني  المؤتمر العلمي العاشر /الدولي .7

  2009-المؤتمر العلمي األول لمعهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية /جامعة بغداد  .8

  2010المؤتمر العلمي األول لكلية العلوم للبنات / جامعة بغداد  .9
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 2011ة وعالج العقم / جامعة النهرين معهد أبحاث األجن –المؤتمر التخصصي ألبحاث األجنة وعالج العقم  .10

  2011-كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة -األول للعلوم البيولوجية  المؤتمر العلمي .11

 معهد الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية للدراسات العليا  –الدولي أألول  المؤتمر العلمي .12

  2011-الثاني عشر لهيئة التعليم التقني  المؤتمر العلمي .13

  2011كلية العلوم / الجامعة المستنصرية  -السابع لكلية العلوم  المؤتمر العلمي .14

  2012-كلية العلوم / جامعة بغداد  –لقسم  علوم الحياة  المؤتمر العلمي .15

  2012جامعة بغداد  -كلية الطب البيطري  –المؤتمر العلمي الحادي عشر  .16

 2012جامعة كربالء –كلية التربية للعلوم الصرفة  –األول  المؤتمر العلمي .17

  2013جامعة كربالء –كلية التربية للعلوم الصرفة – المؤتمر العلمي الثاني .18

  2013/ 3/ 28-26جامعة بغداد   –كلية العلوم للبنات  –المؤتمر النسوي العلمي الثاني  .19

م علوم قستتتتت-ة في حوض نهري دجلة والفراتالمؤتمر الدولي للتنوع االحيائي المستتتتتتدام ثروة طبيعية للمنطق .20

 .18/12/2013جامعة بغداد -كلية العلوم للبنات -الحياة

المؤتمر العلمي التربوي الستتتتتتنوي )االتجتتاهتتات المعتتاصتتتتتترة في التعلم والتعليم ودورهتتا في تطوير الواقع   .21

 .19/12/2013التعليمي في العراق( 

 الجامعة التكنولوجية. 19/12/2013المستدامة لبيئة والتنمية المؤتمر العلمي األول ل  .22

 الجامعة التكنولوجية. 28/10/2015المؤتمر العلمي الثاني للبيئة والتنمية المستدامة   .23

-4المؤتمر العلمي الثتتالتتث للمعهتتد العتتالي لتشتتتتتتخيص العقم والتقنيتتات المستتتتتتتاعتتدة على االنجتتاب لفترة من  .24

 جامعة النهرين. 5/11/2015

جامعة الفرات األوستتتتتت   9/3/2017-8لدولي األول للتقنيات الطبية والبيولوجية للفترة من المؤتمر العلمي ا  .25

 التقنية/ المعهد التقني/ كوفة.

 .12/4/2017المؤتمر العلمي الدولي األول في كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة كربالء،   .26

 .11/4/2017-10المؤتمر العلمي العاشر لكلية الطب جامعة النهرين  .27

 .8/8/2017-1القاهرة ، التنمية المستدامة للبيئة والزراعة، المؤتمر الدولي الثاني  .28

 .2017/ 14/12-13، للفترة من المؤتمر الدولي األول لكلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم/ جامعة بغداد  .29

 .28/12/2017-27مؤتمر االول لكلية الرشيد يوم  .30

  .8/3/2018-7للتخصصات الطبية والتقنية للمدة من المؤتمر العلمي الدولي الرابع  .31

 .20/11/2018-26لعربية/ شرم الشيخ للفترة من ا/ جمهورية مصر نللدواج رشاعال يلودلار تمؤلما  .32

 البحوث المنشورة:

1- Development of the gas bladder in the guppy Poecilia reticulate peters. J. Ibn Al-

Haitham. Pure Appl. Sci., 3(2):1-7 (1992). 

2- The embryonic origin of the swim bladder in the binni Barbus sharpeyi Gather. The 

Veterinarian, 8(1): 151-160 (1998). 

3- The development of thyroid gland in the bonni Barbus shrpeyi. The Veterinarian, 

8(1): 142-150 (1998). 

4- Development of the thyroid gland in common crap Cyprinus carpio L. (Cyprinidae). 

Bull. Iraq Nat. Hist. Mus., 9(1):35-39 (1999). 

5- Effects of some calcium antagonists on the neurulation of common carp Cyprinus 

carpioL. The Veterinarian, 9(2): 83-85 (1999).  

6- The development of the gas bladder in the common carp Cyprinus carpio L. The 

Veterinarian, 9(3): 116-127 (1999).  

7- The embryonic development of the pars sustentaculum of weberian apparatus in the 

common carp Cyprinus carpio L. The Veterinarian, 10(1): 115-124 (2000).  

8- The development of nural tube in the common carp Cyprinus carpio L. Ibn Al-

Haitham J. For Pure and Appl. Sci., 14(4c): 57-70 (2001). 
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9- The effect of cimetidine on the testes of the Swiss mice Mus musculus L. J. Diayla, 

13: 302-214 (2002). 

10- Growth of mouse embryo during the preimplantation, implantation and post 

implantation periods. Ibn AlHaitham J. For Pure and Appl. Sci., 17(1): 1-9 (2004). 

11- The development of the eye in the binni Barbus sharpeyii gunther. Ibn AlHaitham 

J. For Pure and Appl. Sci., 18(4): 9-23 (2005). 

12- Efficany of some drugs and pathological studies on Toxoplasma gondii infection 

in mice. Vet. Med. J. Giza., 57(3): 419-435 (2009). 

13- Histological study on optic tectum in Iraqi water snake Tesselata tesselata. J. Bagh. 

Sci., 7(1): 300-308 (2010). 

14- Histological study on the optic tectum in Iraqi fish Barbus luteus (Heckel). Al-

Mustansiriya J. Sci., 2(5): 127-140 (2011). 

15- The early development of inner ear in the binni Barbus sharpeyii embryo. Al-Kufa 

Uni. J. for Bio. 514-532 (2011). 

16- The effect Toxoplasma gondii RH strain on experimentally infected albino mice 

and rats. Proceedings of the 12th Scientific Conference Foundation of Technical 

Education, Health & Medical Researches, 1: 199-208 (2011).  

 17-Histological Structure of the Eye in Tree Frog Hyla arborea savignyi. JMAC, 

2(3):19-29 (2011).  

18-Morphological description and Histological structure of the Liver in Passer 

domesticus House sparrow , JMAC 2 (3 ) :48-58 (2011).  

19-Morphological description and Histological Structure of the Pancrase in  

Cyrtopodion scaberum Gecko Heyden, 1 827, J. Kerbala Univ. Sci., 2012.  

20-Effect of Pomegranate Juice on some Reproductive Traits of Males Mice .J. Iraq 

Sci., 2012. 

21-Histological Structure of the Optic Tectum in the FreshWater Turtle-Clemmys 

caspica caspica (Gmelin, 1789) . The Veterinarian J. 2012. 

22- The morphological description and histological structure of pancreas in Passer 

domesticus house sparrow. Sci. Conference College of Science in Women, 2013. 

23- The histological structure of eye in Iraqi water snake Natrix tessellata tessellate J. 

Kerbala Univ. Sci. 2013. 

24- The morphological description and histological structure of lifer in Cyrtopodion 

scaberum Gecko (Heyden, 1827). J. Kerbala Univ. Sci. 2013 

25- Oogenesis in shabout Barbus grypus Heckel, 1843.  J. Bag. Sci., 11(2), 2014. 

26- Histological structure of area posterma in brain of rat Rattus rattus. European 

Academic Research 2014. 

27- Effect of methotrexate drug on some parameters of kidney in newborn mice. Iraq 

J. Sci., 55(3A), 2014 

28- Assessment of in vitro fertilization and early embryonic development using 

SMART medium enriched with coenzyme Q10. J. Embryos Infertility Res., 4(1), 2014. 

29- Detection of carbonic anhydrase enzyme in sulcus median in hind brain (fourth 

ventricle) of the adult white rat (Rattus rattus). Ibn AlHaitham J. For Pure and Appl. 

Sci., vol. 27 (3): 2014. 
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30- Histological study for effect of Carbamazepine drug on the developing brain at day 

13 of pregnancy of Mus musculus. J. Kerbala Univ. Sci., 13(1): 69-83, 2015. 

31- Effect of carbamazepine drug on formation of decidual tissue in female of Mus 

musculus. J. Kerbala Univ. Sci.,13(1): 21-27, 2015. 

32- Teratogenic of Keppra (Levetiracetam) drug on the kidney in Albino Rat (Rattus 

rattus). Ibn Al-Haitham J. For Pure and Appl. Sci., 2015.   

33- Fine structure of vitelline envelope and yolk in some oocyte stages in Shabout 

Barbus grypus Heckel, 1843 in Baghdad. Internat. J. Sci. and Technol., 10(3), 2015.  

34- Ultra and histological structure of tongue in Natrix tessellata  tessellata    Iraqi 

water snake. Internat. J. Sci. and Technol., 11(3), 2016. 

35-Teratogeic effect of methotrexate on histogenesis of testis in newborn rat. World J. 

Pharmaceut. Res., 5(10), 2016. 

36- Effect of levetiracetam the cerebral cortex of newborn rat. World J. Pharmaceut. 

Res., 5(10), 2016. 

37- Histogenesis and histomorphometric study on kidney disorder by lamotrigine in 

postnatal rat. World J. Pharmaceut. Res., 5(11), 2016. 

38- Histological study on kidney affected by carbamazepine drug in postnatal rat. 

World J. Pharmaceut. Res., 5(11), 2016.  

39- Histological study of the cerebellum in adult quail Coturnix coturnix (Linnaeus, 

1758). Ibn Al-Haitham J. For Pure and Appl. Sci., 29(1), 2016. 

40- Morphological and histological study of the fore brain (cerebrum) in quail Coturnix 

coturnix (Linnaeus, 1758). Ibn Al-Haitham J. For Pure and Appl. Sci., 29(1), 2016. 

41- Study the effect of levetiracetam on spermatogenesis with special focus on Ledig, 

Sertoli cells and seminiferous tubules thickness and diameter in adult albino mice. 

Internat. J. Sci. and Technol., 11(2), 2016. 

42- The effect of levetiracetam drug on endometrium of adult albino mice. Internat. J. 

Sci. and Technol., 11(2), 2016. 

43- Effect of carbamazepine drug on formation of spinal cord in Mus musculus. First 

International Kerbala Univ. conference, 2017. 

44- The effect of levetiracetam drug on histopathological changes of ovary in adult 

female white mice (Mus musculus). Second International Conference, Sustainable 

Development of the Environment and Agriculture, Cairo, 1-8/8/2017. 

45- Teratogenic effect of levetiracetam drug on the development of kidney in embryo 

rat. Ibn Al-Haitham J. For Pure and Appl. Sci., IHSCICONF, 2017. 

46- Histological structure of Spinal Cord in Quail Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758). 

Pak. J. Biotechnol., 15 (2): 251-254, 2018. 

47- Histopathological alternations of placenta in pregnancy women complicated with 

gestational diabetes. Indian Journal of public health and development, Vol. 9, No. 10: 

843-849, 2018. 

48- Histopathological changes of placenta in pregnant women complicated with 

pregestational diabetes. Research Journal of Pharmacy and Technology, Journal of 

Pharmaceutical Sciences and Research, Vol. 10(11): 2952-2959, 2018. 
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49- Binding Site of an wheat germ agglutinin (WGA) lectin in developing Japanese 

quail Coturnix coturnix japonica optic tectum. 10th International poultry conference-

proceeding, 26-29 November 2018, Sharm Elsheikh-Egypt. 

 

 :تب الشكر والتقديرك

جامعة النهرين، المعهد العالي لتشتتتتخيص العقم والتقنيات المستتتتاعدة على االنجاب، شتتتتكر وتقدير للمشتتتتاركة في  -1

 .3/1/2011-12المؤتمر التخصصي األول البحاث االجنة وعالج العقم للفترة 

ادات قيفي دورة تطوير الجامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصتتتاد، المكتب االستتتتشتتتاري، شتتتكر وتقدير للمشتتتاركة  -2

 اإلدارية لجامعة بغداد.

 .7/3/2012-6جامعة بغداد، كلية العلوم، شكر وتقدير للمشاركة بالمؤتمر العلمي األول للفترة من  -3

الجامعة التكنولوجية، مركز التعليم المستتتتتمر، شتتتتكر وتقدير للمشتتتتاركة في دورة تطبيقات الليزر في علوم الحياة  -4

 في مركز التعليم المستمر. 15/3/2012ولغاية  14/3/2012التي أقيمت للفترة من 

جامعة بغداد، كلية الطب البيطري، شتتكر وتقدير للمستتاهمة ببحث بالمؤتمر العلمي الحادي عشتتر المنعقد لمدة من  -5

4-5/4/2012. 

جامعة بغداد، كلية التربية للعلوم الصتتتتتترفة، شتتتتتتكر وتقدير للمشتتتتتتتاركة بالمؤتمر العلمي األول المنعقد في يوم  -6

29/4/2012. 

جامعة بغداد، كلية التربية للعلوم الصتتتترفة )ابن الهيثم(، شتتتتكر وتقدير للمستتتتاهمة في الندوة العلمية الستتتتنوية التي  -7

 .17/3/2013 ومع ييعقدها العلوم التربوية والنفسية التي تحمل عنوان البحوث التربوية والنفسية في خدمة المجتم

دير للمشتتاركة بالمؤتمر العلمي الثاني للمرأة والعلوم في العراق للفترة جامعة بغداد، كلية العلوم للبنات، شتتكر وتق -8

 .28/3/2013-26من 

تي تحمل ساهمة الفعالة في الندوة العلمية المجامعة بغداد، كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(، شكر وتقدير لل -9

 .25/9/2013عنوان بيئة المياه الداخلية العراقية: الواقع والتحديات في يوم 

جامعة بغداد، كلية العلوم للبنات، شتتتكر وتقدير للمشتتتاركة بالمؤتمر العلمي الثاني لقستتتم علوم الحياة ال ي يحمل  -10

ئة. للفترة من  عاون مع وزارة البي بالت قد  لدولي للتنوع البيولوجي في نهري دجلة والفرات المنع عنوان المؤتمر ا

18-19/1/2013. 

للعلوم الصتتتترفة )ابن الهيثم(، شتتتتكر وتقدير للمشتتتتاركة في مؤتمرها العلمي التربوي  جامعة بغداد، كلية التربية -11

 .19/1/2013-18السنوي المنعقد للفترة من 

جامعة كربالء، كلية التربية للعلوم الصتترفة، شتتكر وتقدير للمشتتاركة الفاعلة في مؤتمرها العلمي الستتنوي الثاني  -12

 .31/3/2013يوم 

للعلوم الصتتتترفة )ابن الهيثم(، شتتتتكر وتقدير للمشتتتتاركة في الندوة الثقافية المقامة يوم  جامعة بغداد، كلية التربية -13

14/5/2013. 

جامعة بغداد، كلية التربية للعلوم الصترفة )ابن الهيثم(، شتكر وتقدير للمشتاركة في الندوة العلمية المقامة في يوم  -14

18/1/2014. 

وم هيثم(، شكر وتقدير للمشاركة في الندوة العملية المنعقدة في يجامعة بغداد، كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن ال -15

13/4/2014. 

جامعة بغداد، كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(، شكر وتقدير للمشاركة في الندوة العلمية المنعقدة في يوم  -16

11/5/2014. 

لمنعقدة للمشتتاركة في الندوة العلمية الثانية اجامعة بغداد، كلية التربية للعلوم الصتترفة )ابن الهيثم(، شتتكر وتقدير  -17

 .13/11/2014في يوم 

جامعة بغداد، كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم(، شكر وتقدير للمشاركة في معرض الكتاب السنوي الثاني  -18

 .4/12/2014-23/11للفترة من 

الث لفاعلة في مؤتمرها العلمي الستنوي الثجامعة كربالء، كلية التربية للعلوم الصرفة، شتكر وتقدير للمشاركة ا -19

 .15/4/2015-14للفترة من 
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جامعة بغداد، كلية التربية للعلوم الصتترفة )ابن الهيثم(، شتتكر وتقدير للمشتتاركة في الندوة العلمية الخامستتة البيئة  -20

 .5/4/2015والتنوع االحيائي يوم 

ساعدة على االنجاب، شكر وتقدير للمشاركة الفعالة جامعة النهرين، المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات الم -21

 .5/11/2015-4بالمؤتمر العلمي الثالث للفترة من 

ة الفاعلة مساهمشكر وتقدير لل جامعة النهرين، المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على االنجاب، -22

 المحاضرات الى طلبة الدراسات العليا. وعلى مدى فصلي الدراسة في المعهد باعطاء

 في إقامة ورشتتتتتة العمل في بغداد، كلية التربية للعلوم الصتتتتترفة )ابن الهيثم(، شتتتتتكر وتقدير للمشتتتتتاركةجامعة  -23

 .8/3/2016التحضيرات النسجية المقامة في المختبر الخدمي المركزي للفترة من 

، ةالتنمية المستتتدامة للبيئة والزراع، الدولي الثاني المؤتمرمؤستتستتة النبالء اإلنستتانية، افضتتل بحث مشتتارك في  -24

 .8/8/2017-1القاهرة 

، الزراعةالتنمية المستدامة للبيئة و، المؤتمر الدولي الثانيمؤسسة النبالء اإلنسانية، شكر وتقدير للمشاركة في  -25

 .8/8/2017-1القاهرة 

وتقدير للمشتتتاركة في إقامة ورشتتتة العمل بقواعد جامعة بغداد، كلية التربية للعلوم الصتتترفة )ابن الهيثم(، شتتتكر  -26

 .14/3/2018السالمة المختبرية في قسم علوم الحياة يوم 

جامعة بغداد، شتتتتتتكر وتقدير من رئيم الجامعة للجهود العلمية المتميزة في انجاز متطلبات عقد المؤتمر العلمي  -27

 األول لكلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم.

/ نللدواج رشتتتتتتاعال يلودلار تمؤلما ،العالمية للدواجن العلمية جمعيةالو لمصتتتتتترية للدواجن،االعلمية الجمعية  -28

 .20/11/2018-26لعربية/ شرم الشيخ للفترة من اجمهورية مصر 

 الكتب المؤلفة : 

 قيد الطبع –علم االجنة  كتاب منهجي  -1

 2011علم األحياء للصف الخامم العلمي / وزارة التربية  -2

 2010علم األحياء للصف الخامم العلمي / وزارة التربية  -3

 : والندوات الدورات التدريبية

 ورشة عمل تطوير حقائب تدريب للعلوم  –منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -1

تدريب مدربي المدرسين على الحقائب التعليمية  –ورشة عمل –منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -2

  2012لمادة اإلحياء للسادس العلمي 

  2012 ةالجامعة التكنولوجي –دورة تطبيقات الليزر في علوم الحياة -3

 . 29/4/2013اسية، جامعة بغداد دورة المناهج الدر-4

 29/5/2013كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  -ندوة بغداد عبق الماضي وألق الحاضر -5

 25/9/2013كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  -ندوة بيئة المياه الداخلية العراقية الواقع والتحديات -6

ندوة الحي المستدام )مشروع تنموي أساسه التكاثف المجتمعي من اجل تحقيق كفاءة بيئية مناطقية(/ مركز -7

 .2013بحوث البيئة الجامعة التكنولوجية 

 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 18/1/2014ندوة الحد من التلوث االشعاعي  -8

والكيمياء والفيزياء واالحياء للصف الرابع والخامم العلمي ورشة تدريب المدرسين في تخصصات الرياضيات -9

 (2014/ 6/5-2)مشروع تدريب المعلمين قبل واثناء الخدمة للفترة من 

ورشة تدريب المدرسين في تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء واالحياء للصف الرابع والخامم  -10

 (2014/ 13/5-9مة للفترة من العلمي )مشروع تدريب المعلمين قبل واثناء الخد

 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 13/4/2014ندوة آفة المخدرات خطر يهدد المجتمع  -11

 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 11/5/2014ندوة اسماك المياه العراقية الواقع والتحديات -12

 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 2014ورشة تدريب طلبة المدارس المتوسطة واالعدادية -13

 كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم 2015ندوة التدخين ومضاره -14

 14/1/2015 الجامعة التكنولوجية- ندوة مستقبل التراكيب النانوية الكاربونية -15

 دورة تقييم األداء جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية. -16

 .ة واالقتصادردورة تطوير القيادات االدارية لجامعة بغداد/ كلية األدا -17
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 .27/12/2015ندوة االتفاقية االطارية للمناخ / جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم  -18

هيثم، الصرفة ابن الالندوة العلمية السابعة للبيئة والتنوع االحيائي، جامعة بغداد، كلية التربية للعلوم  -19

16/4/2017. 

ورشة عمل قواعد السالمة المختبرية، ، جامعة بغداد، كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم، قسم علوم  -20

 .14/3/2018الحياة، يوم األربعاء 

 

 عبد الرضا صالح البكري  د. نهلةأ.                                                                                    

 (تربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثمكلية ال                                                                                 

  جامعة بغداد                                                                                                


