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وشػػيادة  1005كميػػة التربيػػة لمبنػػات فػػي عػػاـ -حاصػػؿ عمػػا شػػيادة الماجسػػتير مػػف جامعػػة الكوفػػة
فػي اتتصػاص تصػنيؼ النبػاتا مسػاعد  1021كميػة العمػـو فػي عػاـ  -الدكتوراه مػف جامعػة بابػؿ

لمعػػاـ  الكوفػةجامعػة  -ـ الحيػاة فػي كميػة التربيػة لمبنػاتباحػث عممػي سػابؽ فػي متتبػرات قسػـ عمػو 
1000 . 

 
 االىتمامات البحثية 

 تشريح النبات
 تصنيؼ النباتات 

 الدراسات المسحية لمنباتات في بيئتيا الطبيعية
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 ؼ صفات النباتدراسة التصنيؼ العددي وعالقتو بمتتم

 دراسة حبوب القاح لمنباتات المتتمفة
 دراسة الوراثة التموية لمنبات

 

 االىتمامات التدريسية
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  بالمغة العربية منشورةالبحوث ال
 تاػػػػير والبيرمػػػػانيا عبػػػػد الكػػػػريـ تاػػػػير ومػػػػرزةا ثػػػػامر ا رقيػػػػة منػػػػوف حسػػػػف النعماااااني

فػي العػراؽا مجمػة  Cichorium L. (Compositae)( دراسة حبوب المقاح لمجنس 1006)
 . 12-28ا الصفحات 3ا العدد 4جامعة كربالء العمميةا المجمد 

 ا رقيػػػػة منػػػػوف حسػػػػف والبيرمػػػػانيا عبػػػػد الكػػػػريـ تاػػػػير ومػػػػرزةا ثػػػػامر تاػػػػير النعماااااني
فػػي العػػراؽا البيئػػة  Cichorium L. (Compositae)( دراسػػة تشػػريحية لمجػػنس 1006)

 . 287-269وبحوث المؤتمر العممي التامسا الصفحات 

 ا رقيػػػػة منػػػػوف حسػػػػف والبيرمػػػػانيا عبػػػػد الكػػػػريـ تاػػػػير ومػػػػرزةا ثػػػػامر تاػػػػير النعماااااني
فػػػي العػػػراؽا مجمػػػة  Cichorium L. (Compositae)( دراسػػػة مظيريػػػة لمجػػػنس 1006)

 . 744-732ا الصفحات 3د ا العد21جامعة بابؿ/ العمـو الصرفة والتطبيقيةا المجمد 

 ا رقيػػػػة منػػػػوف حسػػػػف والبيرمػػػػانيا عبػػػػد الكػػػػريـ تاػػػػير ومػػػػرزةا ثػػػػامر تاػػػػير النعماااااني
فػي العػراؽا  Cichorium L. (Compositae)( البيئػة والتوزيػا الجارافػي لمجػنس 1007)

 . 25-7ا الصفحات 1ا العدد 21مجمة القادسية لمعمـو الصرفةا المجمد 

 البيرمػػػػانيا عبػػػػد الكػػػػريـ تاػػػػير ومػػػػرزةا ثػػػػامر تاػػػػير ا رقيػػػػة منػػػػوف حسػػػػف و النعماااااني
فػػي العػػراؽا  Cichorium L. (Compositae)( دراسػػة الكسػػاء السػػطحي لمجػػنس 1007)

 . 402-396ا الصفحات 3ا المجمد 1مجمة جامعة كربالء العمميةا العدد 

 ( دراسػػة مظيريػػة 1007ا رقيػػة منػػوف حسػػف )النعمااانيالبيرمػػانيا عبػػد الكػػريـ تاػػير و
ا 3فػي العػراؽا مجمػة جامعػة بابػؿا العػدد  Viola L. (Violaceae)النػواع الجػنس  مقارنػة
 . 266-250ا الصفحات 24المجمد 

 ( دراسػػػة حبػػػوب 1007ا رقيػػػة منػػػوف حسػػػف والبيرمػػػانيا عبػػػد الكػػػريـ تاػػػير )النعمااااني
ا 3فػػي العػػراؽا مجمػػة جامعػػة ذي قػػارا العػػدد  Viola L. (Violaceae)المقػػاح لمجػػنس 

 . 96-88صفحات ا ال3المجمد 

 ( دراسػػػة تشػػػريحية مقارنػػػة 1008ا رقيػػػة منػػػوف والبيرمػػػانيا عبػػػد الكػػػريـ تاػػػير )حسااان
ا 6فػػي العػػراؽا مجمػػة جامعػػة كػػربالء العمميػػةا المجمػػد  Viola L. (Violaceae)لمجػػنس 
 . 52-38)عممي(ا الصفحات  2العدد 

 رقيػػة منػػوف ا النعمااانيالحميػػداويا عبػػاس محسػػف سػػممافا والعتػػابيا عبػػد الػػرزاؽ بػػرع و
ا فػػػػػػػػػػػي نمػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػتالت الزيتػػػػػػػػػػػوف           Znا Feا Cuا GA3تػػػػػػػػػػػأثير الػػػػػػػػػػػرش بالػػػػػػػػػػػػ  (1009)

(Olea europeae L.)ا الصػفحات 1ا العػدد 24مجمة القادسية لمعمـو الصػرفةا المجمػد  ا
215-231 . 



 ا رقيػػة منػػوف حسػػف والشػػمريا وسػػف حمػػزة النعمااانيالحميػػداويا عبػػاس محسػػف سػػمماف و
والتاميػػؼ بػػالبولي اثمػػيف فػػي القابميػػة التزنيػػة  NAAوالػػػ  GA3الػػػ ( تػػأثير 1020مزعػػؿ )

-108ا الصػػفحات 2ا العػػدد 1لثمػػار الباذنجػػافا مجمػػة الكوفػػة لمعمػػـو الزراعيػػةا المجمػػد 
125 . 

 نػػب رحمػف جاسػػـ والممػؾ شػػاها جػواف رحمػػف ا رقيػػة منػوف حسػػف والممػؾ شػاها زيالنعمااني
فػي  Daminozidالمادة الحميبيػة لمتػيف والػػ ( تأثير المعاممة بزيت التروع و 1020جاسـ )

ا مجمة جامعػة بابػؿ/ العمػـو .Citrus aurantium Lالقابمية التزنية لثمار النارنج المحمي 
 . 2548-2542ا الصفحات 8ا المجمد 4الصرفة والتطبيقيةا العدد 

 ا رقية منوف والموسويا حسف محسف محمد النعمانيالحميداويا عباس محسف سمماف و
فػي القابميػة التزنيػة  Vapor Gardوالػػ  GA3( تأثير طريقتي التزف والمعممة بالػ 1020)

ا مجمػػة القادسػػية لمعمػػـو الصػػرفةا المجمػػد (.Citrus sinensis L)لثمػػار البرتقػػاؿ المحمػػي 
 . 255-247ا الصفحات 4ا العدد 25

 فثػػاليف ( تػأثير الػػرش بن1022ا رقيػػة منػوف حسػػف )النعماانيالزيػاديا تالػػد طػالؿ جبػػر و
فػػػي تحسػػػيف الصػػػفات النوعيػػػة لثمػػػار  Vapor- Gardحػػػامض التميػػػؾ والمػػػادة الشػػػمعية 

ا 6ا المجمػػػػد 3ا مجمػػػػة جامعػػػػة ذي قػػػػارا العػػػػدد Punica granotumالرمػػػػاف المحمػػػػي 
 . 210-226الصفحات 

 ا رقية منػوف و البيرمػانيا عبػد الكػريـ تاػير و الحميػداوي عبػاس محسػف سػمماف حسن
مجمة جامعة  في العراؽ. Triticeaeلحبوب لقاح اجناس العشيرة ( دراسة مقارنة 1026)

كميػػة  -الكوفػػة لعمػػوـ الحيػػاة. العػػدد التػػاص بػػالمؤتمر العممػػي الػػدولي الثػػاني لعمػػوـ الحيػػاة
 .268-262امعة الكوفة. الصفحات ج -التربية لمبنات

 تصةيٌ  دراسة ( 1027ا رقية منوف حسف )النعماني و الطالقانيا حوراء جابر حسف ٌ 

. مجمػة جامعػة عةرا لا فً Sisymbrium L. ( (Cruciferae انجيس ألوياع كٌمٌائٌ 
 .345-338ا الصفحات 9ا المجمد 2الكوفة لعمـو الحياةا العدد 

 ( دراسػػػة تشػػػريحية 1027العبػػػوديا ىنػػػد كامػػػؿ عبػػػاس و النعمػػػانيا رقيػػػة منػػػوف حسػػػف )
مجمػػػة فػػػي العػػراؽا  Hesperis L. (Cruciferae)لممقػػاطا المستعراػػة لسػػػيقاف الجػػنس 

 .235-219ا الصفحات 9ا المجمد 2جامعة الكوفة لعمـو الحياةا العدد 
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 األسزبر انًسبػذ انذكزٕسح  سٓبو عبسى انكؼجٙ 

 

 جايؼت انكٕفّ   

 كهٛت انخشبّٛ نهبُاث  

 لسى ػهٕو انذٛاة 

 جًٕٓسٚت انؼشاق  –يذافظت انُجف االششف 

   7801141592(0)964+خهٕ٘ : 

   suham.alkaabi@uokufa.edu.iqانبشٚذ األنكخشَٔٙ : 

 داطهّ ػهٗ شٓادة انبكهٕسٕٚط يٍ كهٛت انؼهٕو /جايؼت بغذا د ٔ شٓادحٙ انًاجسخٛش ٔانذكخٕساِ  يٍ كهٛت انؼهٕو  

/ انجايؼّ انًسخُظشّٚ فٙ اخخظاص االدٛاء انًجٓشّٚ / انًُاػّ , يساػذ بإٚنٕجٙ فٙ لسى ػهٕو انذٛاة 

 . (2011), اسخار يساػذ  (2007),يذسط  2000), يذسط يساػذ فٙ لسى ػهٕو انذٛاة ) 1993))

 :  االْخًاياث انبذزّٛ

  Bacteriocinsدساست خظائض انبكخشٕٚسُٛاث 

 ُٛاث كًؼذالث يُاػّٛ اسخؼًال انبكخشٕٚس

 اسخؼًال انًسخخهظاث انُباحّٛ كًٕاد ػذ ياٚكشٔبّٛ 

  تًُاػت فٙ انانًسخخهظاث انُباحٛدٔس  

 دساست خظائض انًسخؼذاث انبكخٛشّٚ 

  ّانًُاػٛ فٙ االسخجابّانًسخؼذاث انبكخٛشّٚ  دٔس

 

 االْخًاياث انخذسٚسّٛ  : 

 ػهى االدٛاء انًجٓشّٚ 

 ػهى انًُاػّ 

 دٛاحّٛ  حكُٕنٕجٛا

 فاٚشٔساث 

 يظٕل ٔنماداث 

 

 

 

 بذٕد يُشٕسة يخخاسة : 

 Lactobacillusرأصٛش انجكزشٕٚسٍٛ انًُزظ يٍ ثكزشٚب  2005)انكؼجٙ , سٓبو  ٔ اصْبس ) -1

acidophilus  ػهٗ ػًهٛخ ثهؼًخ خًٛشحCandida albicans  انًقزٕنّ فٙ انضعبط . يغهخ عبيؼخ

 .  3انؼذد  11غهذ ٔانزطجٛقٛخ / انًثبثم /انؼهٕو انظشفّ 

اسزخالص انجكزشٕٚسٍٛ انًُزظ يٍ  (2006)ثشجٕش , ػبنّٛ  ;انكؼجٙ , اصْبس  ;انكؼجٙ , سٓبو  -2

Lactobacillus acidophilus    ٔرأصٛشِ فٙ ػًهٛخ انزحٕل انهًفبٔ٘ .يغهخ عبيؼخ انقبدسّٛ نهؼهٕو

 ,    3, انؼذد / 11انظشفّ . يغهذ /

 

 Klebsiellaًُقٗ ٔثشٔرُٛبد انغشبء انخبسعٙ انًُقبح نجكزشٚب رأصٛش يزؼذد انسكشٚذ انًحفظٙ ان -3

pneumoniae pneumoniae  ػهٗ ثهؼًخ خًٛشحCandida albicans  . ّيغهخ عبيؼخ انكٕف(

 (. 2112نهؼهٕو انظشفّ .ػذد خبص ثًؤرًش 

 

 Proteusٚب رأصٛش انزشاكٛض انًخزهفخ يٍ انٕٛسٚب ٔاالٚضبَٕل ػهٗ ظبْشح االَضٛبل فٙ ػضنخ يحهٛخ نجكزش -4

mirabilis  51-44(:6(انؼذد)4انًغهذ) . يغهخ عبيؼخ ر٘ قبس . 

 

ػهٗ   Zea maysرأصٛش انًسزخهض انًبئٙ نكفشخ انزسِ انظفشاء ( . 2112انكؼجٙ , سٓبو عبسى )  -5

يغهخ عبيؼخ ثبثم نهؼهٕو انظشفّ , , بنخالٚب انطالئّٛ نهسجٛم انجٕنٙ انزظبق ثؼغ انؼضالد انجكزٛشّٚ ث

 ( : 1( انؼذد)21)انًغهذ 
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الحياة  حاصل عمى شيادة البكموريوس في عمم االحياء / كمية التربية لمبنات / قسم عموم
  6991/جامعة الكوفة / عام 

بتاريخ   حاصل عمى شيادة الماجستير في عمم الحيوان / كمية العموم/ جامعة بابل/ العراق  
5 /1  /4002  

عمم فسمجة الحيوان/  كمية العموم / جامعة  عموم الحياة / حاصل عمى شيادة الدكتورة في
 4062/ 66/8بتاريخ  بابل / العراق

  4065/ 9/66حاصل عمى المقب العممي استاذ مساعد   بتاريخ     
     4040/ 4/ 61حاصل عمى المقب  العممي   استاذ        بتاريخ     

 

 ات البحثيةاالىتمام
  فسلجة التناسل 

   الخصوبة والعقم 

 المستخلصات نباتية 

  الطب البديل 

 

 انجحٕس انًُشٕسح 

د. بشرى عباس بعيوي الزبيدي .دراسة تاثير المستخمص الكحولي لمبروبولس في نمو     -6
المجمد السابع  المكورات العنقودية الذىبية خارج الجسم الحي مجمة جامعة كربالء العممية 

 400.  عممي العدد الرابع .

. 

 د. جنان محمد حسين . دراسة تأثير مستخمص نبات الجوز ,د. بشرى عباس بعيوي .   -4

Juglans regia   

 جامعة الكوفة كمية التربية لمبنات 
 الحياة  تدريسية في قسـ عمـو  

 12النجؼ / ص ب  
 009647822328873تموي  :     

   bushra.alzubaidi@uokufa.edu.iqالبريد االلكتروني  :   

 



 . مجمة Imipenem المثة ومقارنتو مع عقار  األميبينيم أللتياب المسببة البكتريا بعض عمى

 .4009حزيران. 5 المجمد 4 العدد قار ذي جامعة
 
 
 بشرى عباس  د.  ,.د. ميثم عبد اليادي السوداني    ,.ثائر محمود الربيعي  د.    -3

 .جبار عبادي د.    ,الزبيدي.
 .Melia azedarach L  تأثياار مستخاااماص اليكسان والكحاااول المثيمي لثمااااار نبات السبااحبح

 Sesamia cretica Led.     .Lepidoptera ( Noctuidae)في بيض ويرقات حفار ساق الذرة 

 .4066: 69( المجمد 6مجمة جامعة بابل .العموم الصرفة والتطبيقية . العدد )
 
 
 الحارة المائية المستخمصات تأثير.د. ثاثر محمود  الربيعي ,. .  د. بشرى عباس الزبيدي 2 

 Musca يرقات الذباب المنزلي ىالك في Citrullus colocynthi s الحنظل نبات  ارلثم والباردة

domestica   . ( Diptera : Muscidae )  لكمية العموم.   األول العممي المؤتمر .كربالء جامعة 

2013  . 
 
 Hibiscus الكركدية  تاثير المستخمص المائي لنبات.  د. بشرى عباس الزبيدي  -5

sabdariffa L الكبد والكمية في ذكور الجرذان  ائففي  بعض الموشرات الكيموحيوية  لوظ
 .4062.    4المجمد   1. مجمة جامعة الكوفة لعموم الحياة.  العددالبيض 

 
سيير عبد الكريم . تأثير الفعالية  ;د. جنان محمد حسين   ;د. بشرى عباس  الزبيدي    -1

في نمو بكتريا المكورات العنقودية الذىبيبة   Royal Jellyالتضادية لمستخمص الغذاء الممكي 
Staphylococcus aureus    . جامعة واسط مجمة المقاومة لممثيسيمين  خارج الجسم الحي  .

 .4062 .كمية التربية.عموم الحياة قسم ل سابععدد خاص بالمؤتمر العممي الدولي ال
تأثير  د. رحيم  طعمة المعموري. ,. د. جميل جري يوسف ,.د. بشرى عباس الزبيدي  -1

بد بالتياب الكن ة لممرضى المصابيويحيو ير الكيمىترفيرون الفا في بعض المعاينالعالج باأال 
. مجمة  جامعة كربالء العممية  المجمد االثالث عشر. العدد االول . عممي. ايروسي سيالف

4065. 
 



.  أ.م.د.ظافرة جعفر عبدعمي   ,.أ.د.فارس ناجي عبود   ,.د. بشرى عباس بعيوي   -8
-Hibiscus rosa زىار نبات زىرة الجمالالفعالية المضادة لمخصوبة لممستخمص الفينولي ال 

sinensis   L.   . في ذكور الجرذان البيض. مجمة جامعة بابل . العموم الصرفة والتطبيقية
 4065( .  6(  العدد)43المجمد)

 
. التاثير الوقائي  , د. حيدر صالح جفات د. بشرى عباس   , د.سحر محمود أ.م. -9

 تسمم الكبدي والكموي المستحث بعقار المنكومايسن .ضد ال  Eمع فيتامين   Cلفيتامين 

Reserch J of  Pharm and Tech 4065. 8.المجمد الثاني العدد  
 

.    أ.م.د.ظافرة جعفر عبدعمي  ,أ.د.فارس ناجي عبود    د. بشرى عباس بعيوي  , -60
 Hibiscus rosa-sinensis وصيف المركبات الفينولية في خالصة أزىار نبات زىرة الجمال ت

ودراسة تأثيرىا في مستوى ىرمون االستروجين وخصوبة ذكور الجرذان  HPLCبتقنية 
مجمة جامعة الكوفة لعموم الحياة . عدد خاص بالمؤتمر العممي الدولي الثاني لعموم  البيض.

 .4061الحياة كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة. 

. أ.م.د.ظافرة جعفر عبدعمي   ,ي عبود   أ.د.فارس ناج د. بشرى عباس بعيوي  , أ.و.-11

 فٙ .Hibiscus rosa –sinensis L انغًبل صْشح َجبد ألصْبس انفُٕٛنٙ انًسزخهض نزأصٛش َسغٛخ دساسخ

( . 2) انًغهذ (,1) يغهخ عبيؼخ انكٕفخ نؼهٕو انحٛبح.  انؼذد .انجٛغ انغشراٌ نزكٕس انًهحقخ انزُبسهٛخ األػؼبء

2112. 
12-Shaimaa Mahdi A. Jawad*, Bushra Abbas Al-Zubaide, Wijdan Kamal Noor 

Al-Shalan.The relationship between insulin hormone and obesity in type 2 

diabetic  patients. Drug Invention Today | Vol 12 • Issue 11 • 2019 
13- Dr. Saher Mahmood Jwad*1 ,Wijdan Kamal Noor2 ,Dr. Bushra Abbas ALzubaidi3 . 

The ethanolic extract of Ajwa fruits inhibits nephrotoxicity and deterioration of some  

blood biochemical properties induced by Gentamicin in male rats.  Indian Journal of 

Public Health Research & Development, September 2019, Vol.10, No. 9. 

 

14- Bushra Abbas Al–Zubaide, Shaimaa Mahdi A. Jawad, Zainab Jawad Naki Busaid and 
Wijdan Kamal Noor Al-ShalanEffect of methanol extract of  Althaea Officinalis  L. 
flowers on estrogen and ovary of  rats. Biochem. Cell. Arch. Vol. 18, No. 1, pp. 813-817, 
2018 
15-DR. BUSHRA ABBAS AL -ZUBAIDE1,WIJDAN KAMAL NOOR SHALAN ALQRAAWY 
2,METHAK ALSHEMKI3,DR.SHAIMAA MAHDI A. JAWAD4 ,ZAHRAA S. AL-KAABY5. 
Hypolipidemic Activity of Aqueous Flower Extract of Hibiscus sabbdariffaL.inHigh 
Cholesterol Diet Fed Rats. International Journal of Pharmaceutical Research | Apr-june 2018 | 

Vol 10 | Issue 3 
16- Dr. Saher Mahmood Jwad1, Dr. Bushra Abbas2, Dr. Haider S. Jaffat3Study of. The 
Protective Effect of Vitamin C plus E on Lincomycin-Induced Hepatotoxicity and 
Nephrotoxicity. Research J. Pharm. and Tech.8 (2): February 2015 
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 انسٛشة انزاحٛت
 :سذش يذًٕد جٕاد كشٚى انجًانٙ االسى انشثبػٙ ٔانهقت

 3795:انزٕنذ

لسى ػهٕو انذٛاة/ األٔنٗ ػهٗ   3777:  فٙشٓبدح انجكبنٕسٕٚط

 انمسى ٔانزاَٛت ػهٗ انكهٛت ٔانجايؼت

 انخسهسم االٔل أٚؼا 4222: فٙ شٓبدح انًبعسزٛش

 انخسهسم األٔل كزنك 4227: فٙ شٓبدح انذكزٕساِ

 4225:فٙ  انحظٕل ػهٗ نقت يذسط

  4232:فٙ   انحظٕل ػهٗ نقت أسزبر يسبػذ

 4239انذظٕل ػهٗ نمب أسخار 

 بذذ 59: انجحٕس انًُشٕسح فٙ يغالد ػبنًٛخ

 بذٕد32: انجحٕس انًُشٕسح فٙ يغالد يحهٛخ

 حبطهخ ػهٗ ثشاءح اخزشاع ٔاحذح  

 36:ػذد ؽالة انًبعسزٛش انًششف ػهٛٓى

  7:انًششف ػهٛٓى  ػذد ؽالة انذكزٕساِ

:شاسكج فٙ انؼذٚذ يٍ انهجاٌ ٔخاطت انؼهًٛت ٔ االيخذاَٛت  انهغبٌ

 ٔانجٕدة ٔ االسخالل ٔفذض االَخذال

انًؤرًشاد ٔانذٔساد ٔ انُذٔاد ٔ ٔسش انؼًم ٔانحهقبد انُقبشٛخ 

شاسكج فٙ انؼذٚذ يٍ انًؤحًشاث  ٔانذٔساث  ٔانُذٔاث  ٔٔسش 

م انكهٛت  ٔانجايؼت   ٔ انجايؼاث انؼًم  ٔ انذهماث انُماشٛت  داخ

 انؼشالٛت
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 جامعة الكوفة 

 كمية التربية لمبنات 

قسـ عمـو الحياة    

12ص.ب    -الكوفة    

جميورية العراؽ                  –محافظة النجؼ االشرؼ     

(. والماجستير مف  2980عما شيادة البكموريوس مف جامعة البصرة ) حاصؿ
( . وشيادة الدكتوراه مف 2983في اتتصاص االحياء المجيرية )  جامعة البصرة

( .2998جامعة باداد في اتتصاص الطفيميات )  

.(1012- 2991تدريسي في قسـ عمـو الحياة   )  

 

 االىتمامات البحثية 

تأثير المراي )الفسمجي والمناعي( عما المراا المصابيف بالطفيميات  -
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- Parasitic Faunae (Protozoa and Monogenea) of six species of 

Fish from Euphrates river near Kufa district ( Najaf Al-Ashraf 

province ) .Iraq.(2003). 

 

 
 . vaginalis Trichomonas (1005)ي طرؽ عزؿ طفيم -
 
 في محافظة النجؼ االشرؼ . gingivalis Entamoba الطفيميات الفموية  -

(1008. ) 
 
 والببرازيف عما طفيمي officinal Zingiberتأثير مستتمص الزنجبيؿ الكحولي  -

galli   Ascaridia (. 1009في الدجاج. ) 

 
اه السطحية في منتفض بحر النجؼ . تأثير بعض العوامؿ البيئية في نوعية المي -

 ( .1009العراؽ . )
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.  .Balb/cفي الفئراف البيض  Cystic Echinococcosisالمشوكات الكيسية 
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- In vitro Anthelimintic activity of thymus vulgaris , Allium 

sativum and Rhus coriaria against larve of contraceacum 

(Nematod : Ansakide ) (2009).  
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 الميام التي كمف بيا 

 6/60/4060ولغاية   4001/  5/ 46لمفترة من  مقرر قسم عموم الحياة-6
. 

عضو المجنة التحضيرية لممؤتمر العممي االول لمعموم الصرفة في جامعة  -4
 .  4001الكوفة 

عضو المجنة التحضيرية لممؤتمر العممي الثاني لمعموم الصرفة في جامعة  -3
 .  4008الكوفة 

الحاسبات / كمية عضو المجنة التحضيرية لممؤتمر العممي االول لعموم  -2
 .  4009التربية لمبنات في جامعة الكوفة 

 . 4009 – 4008لجنة متابعة النادي الطالبي  -5

 . 4060- 4009رئيس لجنة متابعة النادي الطالبي  -1

 . 4009لجنة تصميح االجيزة ومتابعتيا في قسم عموم الحياة  -1

ربية لمبنات عضو المجنة الفرعية السكان االساتذة والموظفين في كمية الت -8
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 .  4009عضو المجنة التحضيرية لمؤتمر الجودة / في جامعة الكوفة  -9
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 .  4009- 4008لمبنات / جامعة الكوفة  

عضو لجنة المشتريات في كمية التربية لمبنات / جامعة الكوفة  -66
4008 -4009 . 

نة متابعة التوصيات لمندوات التي تعقد في كمية التربية عضو لج -64
 لمبنات / جامعة الكوفة . 
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. 

عضو المجنة التحضيرية في المؤتمر العممي االول لمعموم  -65
 لمبنات جامعة الكوفة . البايولوجية في كمية التربية

عضو المجنة التحضيرية لمؤتمر الجودة الثالث في جامعة الكوفة  -61
4064. 

 عضو لجنة اصدقاء النزاىة في كمية التربية لمبنات . -61

تنظيم دورة تدريبية لتعميم الطرق الحديثة في تحنيط الحيوانات  -68
 المختبرية .

 
 

 النشاطات  العممية االخرى
الثالث لمعموم الزراعية في جامعة البصرة  لعمميالمشاركة في المؤتمر ا -6

 كباحث عممي . وحاصل عمى كتاب شكر وتقدير وشيادة تقديرية .

 قبول مشاركة لممؤتمر العممي الخامس لجامعة طنطا /مصر ببحث عممي. -4

المشاركة في المؤتمر العممي الرابع لجامعة القادسية كباحث عممي وحاصل  -3
 عمى شيادة تقديرية .

شاركة في المؤتمر العممي  الثالث لجامعة كربالء كباحث عممي وحاصل الم -2
 عمى شيادة تقديرية .



المشاركة في المؤتمر العممي االول لكمية العموم جامعة المثنى كباحث  -5
 عممي وحاصل عمى شيادة تقديرية. 

المشاركة في المؤتمر العممي  االول لكمية الطب  جامعة كربالء وحاصل  -1
 تقديرية .عمى شيادة 

 المشاركة في المؤتمر العممي االول لكمية العموم جامعة بابل .  -1

 المشاركة في المؤتمر العممي االول  لمعموم الصرفة جامعة الكوفة . -8

 المشاركة في المؤتمر العممي الثاني  لمعموم الصرفة جامعة الكوفة. -9

معة المشاركة في المؤتمر العممي االول لمعموم البايولوجية في جا -60
الكوفة كمية التربية لمبنات كباحث عممي وحاصل عمى شيادة تقديرية وكتاب 

 شكر وتقدير

القاء المحاضرات في الدورة التدريبية في مديرية التربية/النجف  -66
 االشرف االعداد والتدريب وحاصل عمى  كتاب شكر وتقدير.

ة.المشاركة في دورة التحميالت المرضية في كمية العموم جامعة الكوف -12  
       

 خامسًا: المواد التي قام بتدريسيا
 الدراسات األولية -6

عمم  -ج         عمم الحشرات الطبية  –ب عمم التشريح المقارن    - أ
مم عمنيج البحث العممي   و  -الصحة العامة ىا  -االحياء العام   د
  عمم البايموجي الجزيئي –عمم الخمية  ح  –ز  -            الحشرات العام 

  
بحوث التخرج لمدراسات االولية : اشرفت عمى سبعة بحوث األشراف عمى  -4

  2012لغاية  4005تخرج لطمبة الدراسات االولية منذ عام 
 سادسًا : المغة التي يجيدىا باإلضافة الى المغة العربية ىي المغة  اإلنكميزية 
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 Datoraدراسة التاثير المباشر لقمويدات االتروبيف المعزولة مف اوراؽ نبات الداتورة   -1

innoxia Mill  في بعض معايير االداء الحياتي لحشرة مف التوخ االتارMyzus 

persicae Swizur(homoptera :Aphididae) 
 

 كريـ طالب تشاف                                جبار عبادي العاراي
 مية العمـو  جامعة الكوفة                       كمية التربية جامعة الكوفةك

 

http://www.fishbase.com/Eschmeyer/GeneraSummary.cfm?ID=Tilapia
http://www.fishbase.com/Eschmeyer/EschPiscesSummary.cfm?ID=1390


نباث التبغ  الفعاليت احليىيت للمستخلصاث ادلائيت والكحىليت ألوراق  -3
Nicotiana Tabaccum  ( يف االداء احلياتي حلشزة خنفساء احلبىب الشعزيت

 Trogoderma granarium (Dermestidae :Coleoptera)اخلابزا( 
 

 جبارعبادي حممذالعارضي
 جامعت الكىفت/  كليت الرتبيت للبناث

 

 citrusوالنومي بصرة   Nigella sativa تأثير مستتمصات بذور الحبة السوداء    -4

aurntifolia 
  لمفئراف البيض في بعض الصفات الدـ الفسمجية boswellia florbunbaوالمباف 
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 رشخٛض احٛبء يغٓشٚخ -6

 فسهغخ احٛبء يغٓشٚخ -2

 احٛبء يغٓشٚخ طُبػٛخ -8

 

 

 

 :ٔيخزبسحثحٕس يُشٕسح 

1- Ahlam KN, Abdulah A and Alea E. 2007. Distribution of multi 

–                                                                                 drug resistant 

bacteria among hospital effluent. J. The University of 

Karbala.5(4): 227 – 234. 

2- Ahlam KN. 2008. Development of enzymatic resistance to 

ampicillin and chloramphenicol in environmental isolates of 

Salmonella typhimurium with investigation of molecular 

epidemiology. J. Al-Qaddisiya for Pure 

Science(Quarterly).13(3):27- 36. 

 

mailto:ezatahlam@yahoo.com


3- Ahlam KN, Thana Sh and Majida M. 2009. Plasmid mediated 

antibiotics resistance in hospital effluent System isolates of 

Salmonella typhimurium. J. Babylon University.18(4). 

4- Ahlam KN, Furqan S and Anam J. 2009. Microbiological and 

analytic study to soil at garbage disposal site in AL-Najaf 

Alashraf. J.Kufa University.  

5- Assel S, Ahlam KN and Anam J. 2011. Isolation and diagnosis 

of pathogenic bacteria from domestic cheese in Al-Najaf  Al-

Ashraf. J. College of Science.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr. Ahlam Kadhum Naeem Al-Yasseen 

 

Kufa University 

College of Education for Girls 

Department of Biology 

Al-Najaf Al-Ashraf Governorate – Republic of Iraq 

 

Mobil : 07801145870 

E-mail: ezatahlam@yahoo.com 

M.Sc. in Microbiology  from Al-Basrah University, College of 

Education 1997. Ph.D. in Microbiology / Genetic from Babylon 

University, College of Science 2005. Lecturer in college of Medicine/ 

Al-Kufa University 1997-2006.  Lecturer in Biological Department / 

College of Education for Girls . 

Research interests: 

- Genetic engineering research. 

- Environmental Microbial contamination research. 

- Food Microbial contamination research. 

Teaching interests: 

- Microbiology 

- Microbial genetics 

- Molecular biology 

- Biotechnology 

- Plasmid 

- Microbial Physiology 

- Diagnostic Microbiology 

- Industrial Microbiology 

 

 

Selected Publications: 

1- Ahlam KN, Abdulah A and Alea E. 2007. Distribution of multi 

–                                                                                 drug resistant 

bacteria among hospital effluent. J. The University of 

Karbala.5(4): 227 – 234. 

2- Ahlam KN. 2008. Development of enzymatic resistance to 

ampicillin and chloramphenicol in environmental isolates of 

Salmonella typhimurium with investigation of molecular 

epidemiology.J.Al-Qaddisiya for Pure 

Science(Quarterly).13(3):27- 36. 

mailto:ezatahlam@yahoo.com


3- Ahlam KN, Thana Sh and Majida M. 2009. Plasmid mediated 

antibiotics resistance in hospital effluent System isolates of 

Salmonella typhimurium. J. Babylon University.18(4). 

4- Ahlam KN, Furqan S and Anam J. 2009. Microbiological and 

analytic study to soil at garbage disposal site in AL-Najaf 

Alashraf. J.Kufa University.  

5- Assel S, Ahlam KN and Anam J. 2011. Isolation and diagnosis 

of pathogenic bacteria from domestic cheese in Al-Najaf  Al-

Ashraf. J. College of Science.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كمية  مف شيادة الماجستير في عمـ الوراثةو  مة عما شيادة البكالوريوس في عمـو الحياةحاص
طالبة دكتوراه في عمـ الوراثة التموية والجزيئية في كمية العموـ/ حاليًا جامعة الكوفة و التربية/ 

 كمية التربية لمبنات في جامعة الكوفة. جامعة الكوفة. تدريسية في قسـ عمـو الحياة
 
 

 االىتمامات البحثية
 أر.دراسة التشوىات الكروموسومية والنوى الصايرة لتاليا نقي العظـ في الف

 .التاليا الجسمية والجنسية لمفأر في حماية ات النباتيةتتمصمسبعض الالكشؼ عف قابمية 
 بعض النباتات.ل إيجاد البصمة الوراثية

 تحميؿ التباينات الوراثية بيف أصناؼ بعض النباتات.
 دراسة العدد الكروموسومي والييئة الكروموسومية لبعض النباتات.

 لنباتات.دراسة السموؾ الكروموسومي في االنقساـ االتتزالي لبعض ا
 ( عما بعض أنواع النباتات.RAPD, RFLP, SSR) DNA makersتطبيؽ تقنيات 
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 جامعة الكوفة
 كمية التربية لمبنات

 قسـ عمـو الحياة
 جميورية العراؽ –محافظة النجؼ األشرؼ 

 
 

 +964( 0) 7802254428تموي: 
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 االىتمامات التدريسية

 عمـ التمية
 عمـ الوراثة

 عمـ الجزيئي
 تقنيات حيوية
 مؤشرات الدنا

 عمـ حياة الجيف
 اليندسة الوراثية

 
 

 مختارة بحوث منشورة
فػي تثبػيط  Allium sativumمصػات الثػـو تػأثير مستت(. 1007ا ناػاؿ عبػد الحسػيف.)البػديري

(: 5) 1مجمػػة جامعػػة كػػربالء العمميػػة.  الفعػػؿ التطفيػػري لعقػػار الميثوتركسػػيت فػػي الفئػػراف البػػيض.
449-456. 

تثبػػػيط األثػػػر التطفيػػػري (. 1007البػػػديريا ناػػػاؿ عبػػػد الحسػػػيف  والسػػػودانيا ميػػػثـ عبػػػد اليػػػادي.)
 Elettariaاؿ مستمصػػػػػػػات الييػػػػػػػؿ ػػػػػػػػػباستعم Doxorubicinوروبايسيف ػػػػػػػػػدوكسار الػػػػػػػػػلعق

cardamoum .مجمة جامعة كربالء العممية. العػدد التػاص بمػؤتمر الجامعػة  في الفئراف البيض
 .42-36العممي الثالث: 

السػػػودانيا ميػػػثـ عبػػػد اليػػػادي  حمػػػاديا ىيػػػثـ محمػػػد  البػػػديريا ناػػػاؿ عبػػػد الحسػػػيف  طػػػوا ثػػػائر 
ألعػػػػداد والسػػػػموؾ الكروموسػػػػومي لميجػػػػف دراسػػػػة ا(. 1007محمػػػػود  وسػػػػمبيا محمػػػػود إسػػػػماعيؿ.)

إلػا الحنطػة المنزرعػة  Wild typeالناتجة مف نقػؿ بعػض الصػفات المرةوبػة مػف الحنطػة البريػة 
Triticum aestivum.  .74-66(: 21) 1مجمة القادسية لمعمـو الصرفة. 



الكشؼ عف (. 5002، علً عبٌد؛ شبر، إسماعٌل كاظم؛ والبدٌري، نضال عبد الحسٌن.)حجري
. مجمة جامعػة ذي قػار. البيض في الفئراف اإلشعاعفعالية مستتمص التمر المائي في الوقاية مف 

2 (3 :)214-234. 
تأثٌر  دراس  (.1006.)شبرا إسماعيؿ كاظـ  وحجريا عمي عبيدا نااؿ عبد الحسيف  البديري

مجمة جامعػة  .فً ال ئران البٌض ألشع  كاما مستخلص التمر الكحولً فً تثبٌط ال عل التط ٌري
 .68-56(: 2) 2ذي قار. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السيرة العممية 
 

 ثائر محمود طود. االسااااااااااااااام :    

 الربيعيالمقاااااااااااااااب :   

 الدرجة العممية :  أستاذ مساعد 

  6959بغداد /  محل وتاريخ الوالدة :

 الجنسااااااااااااية  : عراقية 

 الديانااااااااااااااااة : مسمم 

 1/ دار  66/ زقاق  831بغداد / حي اجنادين / محمة العاااااااااانوان    : 

 thairtaha_2008@yahoo.comالبريد االلكتروني :   

 

 الوظيفة الحالية : استاذ جامعي 
 

 الشيادات : 
 

 االختصاص الدقيق سنة التخرج الجامعة الشيادة
 عموم حياة 6983 اربيل البكموريوس
 بيئة وتموث 6996 بغداد الماجستير 
 حشرات اقتصادية 6991 بغداد الدكتوراه

 
 التخصص العام والدقيق : عموم الحياة / عمم الحشرات   

 



 الوظائف : تدريسي 
  البحوث المنشورة :

.تأثير أشعة كاما في إستحداث العقـ 2997الربيعي ا ثائر محمود .  -2
               cretica   Sesamiaرة عما حفار ساؽ الذرة الموروث لمسيط

 رسالة دكتوراه . جامعة باداد . كمية العمـو .               .  
. تأثير بعض العوامؿ البيئية عما  2992الربيعي ا ثائر محمود .  -1

 وفرة 
أحياء القاع في مبزؿ الصقالوية . رسالة ماجستير . جامعة                

 داد . با
 كمية العمـو .                 

تالد يوسؼ و طو ا ثائر محمود . ’ المتتار ا عماد الديف . الدباغ  -3
.                أحياء القاع في الجزء األسفؿ المموث مف نير  2986

ديالا . وسط                        العراؽ . مجمة البحوث العممية 
 -35 . ص 27البايولوجية . العدد

              45    . 

. أحياء القاع في  2986المتتار ا عماد الديف و طو ا ثائر محمود . -4
أربعة                  مواقا متتارة في نيري دجمة وديالا امف مدينة 

 باداد . 
المؤتمر العممي التامس لمجمس البحث العممي . العراؽ .                 

 باداد .

                       ئر محمود . الراوي ا محمد عمار حسيف فااؿ . طو ا ثاالربيعي ا  -5
      . الحساسية اإلشعاعية واستحداث العقـ الجنسي لحفار 2999.



                Sesamia cetica led         تشعيا البيض . مجمة
 . 211 -224( ص 2)4الزراعة العراقية : ساؽ  الذرة                   

ر محمود . الربيعي ا حسيف فااؿ                       الراوي ا محمد عمار . طو ا ثائ -6  
                 . الحساسية اإلشعاعية واستحداث العقـ الجنسي لحفار   2999.

ا  3لمجمد تشعيا اليرقات . مجمة البحوث الزراعية العربية ا - ساؽ الذرة
            .     116 -109ا ص  1العدد 

السوداني ا ميثـ عبد اليادي . الربيعي ا ثائر محمود طو .الكرعاوي ا                        -7
.  دراسة النظـ اإلنزيمية والبروتينية                         1009وجداف كماؿ . 

 لحنطة التبز المدتمة إلا العراؽ ومقارنتيا ما األصناؼ
( 2ة . مجمة جامعة الكوفة لعمـو الحياة. المجمد )المنزرع                 

 . 212 – 224.ص  2.                         العدد

السوداني ا ميثـ عبد اليادي . حمادي ا ىيثـ محمد . البديري ا  -8
 نااؿ عبد 

الحسيف . طو ا ثائر محمود . سمبي ا محمود اسماعيؿ                 
دراسة االعداد والسموؾ الكروموسومي لميجف .                   1007.

نقؿ بعض الصفات                  wild typeالناتجة مف       
                triticum aestivumالمرةوبة مف الحنطة  البرية      مجمة القادسية    

.  21الا  الحنطة المزروعة                 لمعمـو الصرفة . المجمد 
 . 74 – 66لصفحة . ا 1العدد 

 1009العاراي ا جبار عبادي محمد . الربيعي ا ثائر محمود طو .  -9
.                       تأثير مستتمص الماء البارد والمامي والكحولي 
ألوراؽ نبات                       المديد في األداء الحياتي لحشرة مف 



امعة الكوفة لعمـو الحياة . التوخ األتار . مجمة                       ج
 – 257.ص .  2( . العدد2المجمد )

                  261  .  
العاراي ا جبار عبادي محمد . الربيعي ا ثائر محمود طو .  -20

1022  . 

(Diptera : culicidae دراسة انتشارحشرات البعوض  
 شرؼ . وبعض االنواع االترى في محافظة النجؼ اال                    
المؤتمر العممي االوؿ لمعمـو البايولوجية . العراؽ .                   

 النجؼ 
 . 499 – 493االشرؼ عدد تاص . الصفحة   :                   

 . تاثير مستتمص الماء المامي  1009الربيعي ا ثائر محمود طو .  - 22
ىالؾ يرقات تنفساء  والبارد  لنباتي التروع والدفمة في                 

الطحيف                  الصدئية الحمراء . مجمة جامعة ذي قار العممية 
 . 

 
الربيعي ا ثائر محمود طو . السوداني ا ميثـ عبد اليادي . بشرى  -21

. تاثير  1009عباس .                 العاراي ا جبار عبادي . 
ؿ المثيمي لثمار نبات مستتمص اليكساف                      والكحو 

 السبحبح في بيض ويرقات حفار 
         ساؽ الذرة . مجمة جامعة بابؿ . مقبوؿ لمنشر .                

                            

               
 عضوية الجمعيات العممية : التوجد 



 المساىمات في الحمقات الدراسية والمؤتمرات والندوات 
 نوع المساىمة محل انعقادىا اتاريخي اسميا

 باحث جامعة الكوفة 63/3/4008-64 المؤتمر العممي األول
 باحث جامعة الكوفة 64/3/4009-66 المؤتمر العممي الثاني
-64 المؤتمر العممي الثاني

62/64/4009 
 باحث عممي جامعة بابل

ندوة عممية حول األساليب الحديثة 
 في مكافحة الحشرات

 محاضر ية التربية لمبناتكم 45/5/4009

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- Full name : Thair mahmood taha . 

2- Date of Brith : 1959  baghdad . 

3- Nationality : Iraq . 

4- Official address : Kufa University . 

5- Scientific level : Ass – Prof . 

6- Scientific degree : PHD .in Entomology . 

7- Sex : Male . 

8- Marrital status : married .  

9- number of children : 3  

 

Specialization Date of 

graduation 
University Certificate 

Biology 1983 Arpial -

collage of 

science 

Bachelor 

Ecology 1991 Baghdad – 

collage of 

science 

Master of 

science 

Entomology . 1997 Baghdad - 

collage of 

science 

PH.D. 

 

10 – Number of the employment yearsin government 

ministries : 28 years . 

 



11- Date of appointment in the higher education : 5 / 2 /1992 

 

12- Taskes he was asked to pereform and year : nil  

 

13 – Subgect which he taught and the year : 

   a- Entomology . 

   b- Ecology . 

    c- Insect ecology . 

Researches :- 

1- effects of gamma radiation on inhirided sterility 

for control of stem corn borer sesamia critica 

2- effects of environmental factors on abundance of 

benthos in saklawiya drenage 

3- benthic fauna in lower part of polluted water of 

dialya river – middle iraq 

4- benthic fauna in four sites in tigres and dialya 

rivers in baghdad city . 

5- AL-Aradhi , J. A, M, and Taha, T. M. 2009. Effect 

study of water and Alkaloid crude extracts from 

leave Dodonaea viscose linn ( Sapinadacae ) on 

some biological aspects of Mizus persicae ( 

Homoptera ; Aphidae ).AL-Kufa university 

journal for biology . Vol, 1 : No .1 : pp 157 – 162 . 

6- AL-Rubeii, H. F., Thair , M. Taha , AL- Rawy 

M.A.1999 .Radiosenseivity and induced sexual 



sterility of corn stem borer Sesamia critica . 1- 

Eggs irradiation . Iraqi . J. Agric . Vol. 4 , No. 1 , 

pp. 114—122 . 

7- AL- Rawy, M. A. : Taha, T. M. : AL- Rubeii, H. 

F. 1999. Radiosensitive and induced sexual 

sterility of Corn stem borer. Arab agricultural 

research journal Vol 3 . no. 2: pp 209—225 . 

8- ,effects of hexan and methanol alcohol extracts 

from mylia azdirached on eggs and larvae of stem 

corn borer sesamia critica . 

9- effects of cold and boiled water extracts of tow 

plants on larval mortality of red flour beetles .  

10- AL- Sudani , M. A. ,   Humadie , H. M. ,  AL- 

Budaire 

       , N. A. , Taha, T. M. , Slibi , M. A. 2007 . Study of 

       chromosomal number and behaviors in 

hybridization  

      which results from transfer the well 

characterization  

       from wild type wheat to the wheat planting 

Triticum 

        aestivum . journal of AL-Qadisiya for pure science  

        .vol: 12 , no. 2 :pp 66 – 74 . 

11 -  AL- Sudani , M. A. , Taha, T. M. , AL- Qurawae, 

Wjdan , K. N. 2009 .Study for proteins and 



enzymes system in some genotype enters toIraq and 

compare with wheat Triticum aestivum L. AL- 

Kufa university journal for biology Vol 1 , No. 1 , 

pp 114- 121 .       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االسزبر انذكزٕس عبسى حًٛذ سحًخ انخضاػٙ

 

 عبيؼخ انكٕفخ

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد

 قسى ػهٕو انحٛبح

 يحبفظخ انُغف االششف . عًٕٓسٚخ انؼشاق

 12813415128انخهٕ٘ : 

  Jassimh57@yahoo.comانجشٚذ االنكزشَٔٙ: 

ٙ اخزظبص ػهى يٍ عبيؼخ انجظشح / كهٛخ انزشثٛخ ف 1282حبطم ػهٗ شٓبدح انًبعسزٛش ػبو 

يٍ عبيؼخ انقبدسٛخ / كهٛخ انزشثٛخ فٙ  2116انالفقشٚبد. ٔحبطم ػهٗ شٓبدح انذكزٕساِ ػبو 

 اخزظبص ػهى انطفٛهٛبد.

ٔفٙ يؼٓذ اػذاد  1282 – 1285دسسذ فٙ ٔصاسح انزشثٛخ / رشثٛخ ر٘ قبس يٍ ػبو    

انزشثٛخ نهجُبد /  . رذسٚسٙ فٙ عبيؼخ انكٕفخ / كهٛخ1221 – 1282انًؼهًٍٛ فٙ ر٘ قبس يٍ 

. 2112 – 2111. يؼبٌٔ ػًٛذ انكهٛخ يٍ ػبو 2112 – 1222قسى ػهٕو انحٛبح يٍ ػبو 

 .2112 – 2112رذسٚسٙ فٙ انقسى يٍ 

 

 االْزًبيبد انجحضٛخ:

 دساسخ االيشاع انطفٛهٛخ.

 رشخٛض االَٕاع انطفٛهٛخ فٙ االَسبٌ ٔانحٕٛاٌ.

 دساسخ انحٕٛاَبد انالفقشٚخ.

 رٛخ ٔثؼغ االدٔٚخ فٙ يؼبنغخ انطفٛهٛبد.انًسزخهظبد انُجب

 

 االْزًبيبد انزذسٚسٛخ:

 .انطفٛهٛبد انًشػٛخ 

 .انحٕٛاَبد انالفقشٚخ 

 .فسهغخ انطفٛهٛبد 

 .ايشاع انطفٛهٛبد 

 ثحٕس يُشٕسح ٔيخزبسح:

 ربصٛش يُغ يبء انششة فسهغٛبً فٙ االساَت انجٛغ. -1

 ربصٛش انُفؾ ػهٗ َشبؽ ٔحٕٛٚخ دٔدح االسع. -2

 ٕٚخ ثٍٛ اؽفبل انًذاسط االثزذائٛخ فٙ يحبفظخ ر٘ قبس.انطفٛهٛبد انًؼ -3

 انؼشاق. -دساسخ انؼٕايم انجٛئٛخ نُٓش انفشاد / انُغف  -4

رشخٛظّ ٔػالعّ ثؼقبس  –يشع انغشة انحهًٙ فٙ االغُبو فٙ يحبفظخ انُغف  -5

Abamctin . 

 دساسخ ٔثبئٛخ نًشع االكٛبط انًبئٛخ فٙ االثقبس ٔاالغُبو انًظبثخ ؽجٛؼٛبً ثطفٛهٙ -6

Cysticercus tenuicadlis . 

ربصٛش يسزخهض ػظٛش انشيبٌ ٔانًبء انًقهٙ نقهف سٛقبد انشيبٌ فٙ ثٕٛع ٔثبنغبد  -2

 دٔدح انكجذ انؼًالقخ فٙ انضعبط.

دٔس انًٛبِ ٔثؼغ انخؼشٔاد فٙ َقم االطبثخ ثبنطفٛهٛبد انًؼٕٚخ فٙ يحبفظخ انُغف  -8

 انؼشاق. –االششف 
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 .انؼشاق – االششف انُغف ششع( فٙرسغٛم عذٚذ نًسجت حكخ انسجبحٍٛ )ان -2

 .انؼشاق – االششف انُغف دساسخ حٕل يشع حكخ انسجبحٍٛ )انششع( فٙ -11

 دساسخ ٔثبئٛخ نطفٛهٙ االثٕاؽ انخجٛئخ فٙ يذُٚخ انحهخ. -11

فٙ انًؼٛف انٕسطٙ فٙ يحبفظخ  Fasciola gigalticaاَزشبس ؽفٛهٙ  -12

 انُغف االششف.

ػهٗ   Chaetogaster limnaei رسغٛم عذٚذ نهذٔدح انحهقٛخ قهٛهخ االْالة -13

 انؼشاق. –ثؼغ قٕاقغ انًٛبِ انؼزثخ فٙ يحبفظخ انُغف االششف 

 Datura stramoniumدساسخ دٔائٛخ نزقٛٛى فؼبنٛخ يسزخهض ثزسح انذارٕساِ -14

  Echinococcus granulossusػهٗ ًَٕ ٔرطٕس االكٛبط انؼذسٚخ نهًشٕكخ انحجٛجٛخ  

 . Balb/cفٙ انفئشاٌ انجٛغ
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College of Education for Girls 
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Al-Najaf Governorate – Iraq. 

Mobile:  07803405098 

Jassimh57@yahoo.commail: -E 

 

M.Sc. from Basrah University in Invertebrate and Ph.D from Al-

Qadysia University in Parasitology. Teachers in Thi-qar education 

from 1985-1991. 

Lecturer in University of Kufa from 1992-2012. 

 

Research Interests: 

1- Study of parasitic disease. 

2- Diagnostic parasitic species in human and animals. 

3- Study of invertebrate animals. 

4- Plant extracts and some drug in treatment the parasites. 

 

Teaching Interests: 

1- Pathogenic parasites. 

2- Invertebrates animals. 

3- Physiology of parasites. 

4- Parasitic diseases. 
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Selected publications: 

1- Effect of water deprivation physiologically in white rabbits. 

2- Effect of oil on survival and activity of Lumbricus terrtstrus. 

3- The intestinal parasites among primary school children in Thi-

qar  Governorate. 

4- Studies of ecological factors of water in Al-Najaf city – Iraq. 

5- Sarcoptic scabies of sheep in Al-Najaf city, diagnosis and 

treated by Abamectin. 

6- The epidemiology of Cysticercosis in natural infected sheep and 

cows with Cysticercus tenuicdlis. 

7- Effect of two extract (juice and boiling water of steam hulls) of 

pomegranate Punica granatum on ova and adults of Fasciola 

gigantica In vitro. 

8- The role of water and some vegetables in transmission of 

intestinal parasites in Al-Najaf city – Iraq. 

9- Newly record of the agent swimmers Ttch ( Al-Sharaa ) in Al-

Najaf city. 

10- Study about swimmers Itch disease ( Al-Sharaa ) in Al-

Najaf city – Iraq. 

11- Epidemiological study of Cryptosporidium parum parasite 

in Al-Hilla city. 

12- Distribution of the parasite Fasciola gigantica in the 

intermediate host in Al-Najaf Al- Ashraf Governorate  – Iraq. 

13- Newly record of oligochaeta worm Chaetogaster limnaei 

Al-Najaf city – Iraq. 

14- Therapeutic study to evaluate of the activity Datura 

stramonium seed extracts on grwth and development of hydatid 

cysts for  Echinococcus granulossus, in white mice Balb/c   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لتعليم العايل والبحث العلميوزارة ا

 جامعت الكوفت

 كليت الرتيت للبناث

 السرية الذاتيت
 

 اوال : السرية الشخصيت 
 

 االسـ الكامؿ : دالؿ عبد الحسيف كاظـ زةير العيساوي
  1975-7-1محؿ وتأرخ الوالدة : نجؼ/

 ربيةالجنسية : عراقية                                           القومية : ع
 الحالة االجتماعية: متزوجة

 الجنس : انثا
 حي الوفاء –العنواف الدائـ : نجؼ 

 قسـ عمـو الحياة –كمية التربية لمبنات  -العنواف الوظيفي : جامعة الكوفة 
 dalal_edu @yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 فسمجة حيواف –عمو ـ الحياة  –التحصيؿ العممي : ماجستير 
 : استاذ المقب العممي 

 2021تأريخ الحصوؿ عما المقب العممي : 
 ( سنة21عدد سنوات التدمة الفعمية :) 

 2001-9-15تأريخ اوؿ تعييف في دوائر الدولة : 
 2001-9-15تأريخ اوؿ تعييف في التعميـ العالي : 

 التتصص العاـ : عمـو حياة 
 التتصص الدقيؽ : عمـ اجنة.

 ثانيًا : السرية العلميت



 1997-1996عمـو الحياة /  –كمية التربية لمبنات  –جامعة الكوفة  –وريوس . بكم15
  2005عمـ فسمجة الحيواف / -كمية التربية لمبنات –جامعة الكوفة  –. ماجستير 16
 2005عمـ االجنة / -كمية التربية لمبنات –جامعة الكوفة  -دكتوراه-17

 
 

 
 : ادلهام التي كلف بها  وسنت التكليفثالثًا 

 (2008لجنة االحصاء ) -1

 (2009لجنة متابعة البيت الحيواني ) -2
 (2010لجنة متابعة البيت الحيواني) -3
 (2010لجنة جرد المتازف و المتتبرات) -4
 (2012لجنة ارشيؼ واحصاء تدريسي القسـ ) -5
 (2012لجنة جرد الكتب والمجانية ) -6
 (2012لجنة الايابات ) -7

 لجنة الحمقات الدراسية)السمنارات(. -8

 ثقافية.المجنة ال -9

 (2021و 2020لجنة الوقاية مف االشعاع )-20

 (2021و 2020المجنة االمتحانية )-22

 (2021و 2020لجنة البيت الحيواني)-21

 (2020لجنة متابعة الدراسات العميا )-23

 (2016لجنة االقساـ الداتمية)-24
 رابعًا : ادلىاد التي قام بتذريسها

 الدراسات االولية  –أ 
 ء العاـ ) عممي (   عمـ االحيا -1
  فسمجة حيواف)عممي( -2
 أنسجة حيوانية )عممي(-3



 تشريح مقارف)عممي(-4
 الفقريات)عممي( -5
 عمـ حياة التمية)عممي(  -6
 عمـ االجنة العممي  -7
 عمـ االجنة النظري -8

 الدراسات العميا : / –ب 
 اتتباري احيائية-
 
 2021-2020اجنة متقدـ -

 2019-2020 (يائية احاتتياري )تقنيات  -
 2021-2020 اتتياري )تقنيات جنينية(-
 خامسًا : ادلؤمتزاث العلميت والتذريس خارج القطز   
 أ./
 مؤتمر قسـ عموـ الحياة  االوؿ .-مؤتمر جامعة الكوفة  -
 قسـ عمـو الحياة  الثاني.-مؤتمر جامعة الكوفة -

 مؤتمر جامعة كربالء . -
 مؤتمر جامعة واسط. -
 جامعة جيياف–ر جامعة اربيؿ مؤتم -
 مؤتمر جامعة ذي قار. -
 المؤتمر العممي الدولي الثالث لعمـو الحياة -
  educational methods   for children with special needs 

and mental health proplems- كمية التمريض 
 كمية الفقو -مؤتمر الزىراء عمييا السالـ اسوة وقدوة  -
 كمية طب االسناف -مر سيرة االماـ عمي عميو السالـ مؤت -

 (Advanced technologies of cancer diagnosis and therapy)  - 

Modren  

 



معيد العمميف–المؤتمر الدولي االوؿ    

 1010-1029مؤتمر جامعة بابؿ لالبداع واالبتكار -
 

 ب./
 

 سادسًا : البحىث ادلنشىرة
1-Some microscopic and morphologic aspects of the 

lingual papillae in the tongue of Ferret (Mustela putrious 

furo )    

2- Some Morphometric And Histological       Description 

Of The Seminiferous ,Striaghted and Rete tistis Tubules 

In The Testis Of Indogenous Male Goats(Tow years) old. 

 L Thymusتاثير المستتمص الكحولي الوراؽ نبات الزعتر -3

vulgaris في بعض معايير الدـ الفسمجية  لذكور الفئراف البيضBalb/c 
دراسة تأثير تراكيز متتمفة لتالت لرصاص في الجياز البولي -4

  لذكور الجرذاف

شكمية لحيامف األستنطاؼ المتوالدة مف النبيبات  –دراسة فسيولوجية  -5

 C-57 BL/6ية في الفئراف المتتبرية البريطانّية مف الساللة المنو -2

 دراسة نسجية لمقطعة الدانية لقناة أسيػر الماعز المحمي البالغ6-
دراسة التاييرات في بعض المعايير الكيموحيوية في مصؿ دـ ذكور الجرذاف -7

 المعاممة بمادة تالت الرصاص
يوية في مصؿ دـ الذكور المصابيف يوية في مصؿ دـ الذكور المصابيف دراسة التايرات في  بعض المعايير الكيموحدراسة التايرات في  بعض المعايير الكيموح--88

  ..بالفشؿ الكموي المزمف في محافظة كربالءبالفشؿ الكموي المزمف في محافظة كربالء



  فيفي  الكيموحيويةالكيموحيوية  وو  المعاييرالفسمجيةالمعاييرالفسمجية  بعضبعض    فيفي  التايراتالتايرات  دراسةدراسة  --99  --66

. . كربالءكربالء    محافظةمحافظة  فيفي  المزمفالمزمف  الكمويالكموي  بالفشؿبالفشؿ  الذكورالمصابيفالذكورالمصابيف   

دراسة العوامؿ الوراثية المسببة لحدوث االجياض لدى النساء الحوامؿ -10
    النجؼ االشرؼ.في 

 

 

    

11-Histologica study of Epididmyis head  in indogenous mature 

male goat. 

12-Abdul  Hadi  Salla  Mohammed    .,    Dalal  Abdul  Hussain 

 Kadium    .,  Ashwaq  Kadium  Ebed Hussain sattar Rebat 

Alzerfi. (2014). Histological Description of  Millivora capenesis 

 Dermis. 
(FIRE Journal of Science and Technology,(2014)Vol.3 246-253) 

       ISSN   2321-2039. 

 

  
 Carthamusدراسة التأثير المناعي لممستتمص المائي البارد ألزىار نبات الكسوب -  1133  

tinctorius L .  لدى اناث الجرذاف البيضRattus rattus. 
                  

 Carthamusتأثير الفعالية البايولوجية لممستتمص المائي ألزىار نبات الكسوب  -14
tinctorius L  . في بعض معايير الدـ الفسمجية والكيميوحيوية إلناث الجرذ االبيض 

 
15- Study some immune effects of the alcoholic extract of 

Thymus vulgaris L. leaves in white male mice Balb/c.  
 

16- Dalal Abdul Hussain Kadium, a  Ghsoon Ghanem Kaem, b  

Zaineb Mehdi Al Saeq, c  Zaineb Assim Al Safar(2016).The 

relationship between male testosterone hormone and some 



female hormones in women with polycystic ovary syndrome 

(PCOS). 

17- Dalal Abdul – Hussein AL-Essawi(2015).Some Anatomical 

and Histological observations on the Seteppe buzzard 

liver(Buteo buteo Vulpinus Gloger). 

18-Ali Yaser Hafed .,Hameedah A.NA.,Taghreed F.J., 

wigdan K.N.;Dalal Abdul Hussain Kadium., and et al 

.(2017).Shoot Propagation from three 

sunflower(Helianthas annuus L.)Genotype callus 

Inducation in Vitro.    

 )سكوبس(بحث منشور في التارج
19-Nagham Mahmood Aljamali.,Dalal Abdul Hussain 

Kadium.,Zainab J.N and Jihan R.M.( 2017).  

Stuydying of bacterial resistance against (Sulfur-Ligands) and 

thermal studying. 

20- Nagham Mahmood Aljamali.,Dalal Abdul Hussain 

Kadium.,Zainab J.N.(2017).Bio-Chemical Stuydying of 

prepared Biochemical compounds and Stuydying of microbial 

resistance. 

21- Dalal Abdel-Hussein Kadhim AL– Essawi; Depakine drug effects on  some 

reproductive embryonic parameters  

and hepatic -histological changes during pregnancy of albino female rats. 
European Journal of Molecular and Clinical  

Medicine.V.7.,Isssue 2515-8260. 

 

22- Dalal Abdel-Hussein Kadhim AL– Essaw.1Fetal Teratogenic and 

Histopathological influences Of Tramadol on White Rat Fetuses. Annals 

of the Romanian society for cell biology  (Annals of  

R.S.C.B).,v. 25. 2021.,Issue 1583-6258. 

 

23- Dalal Abdel-Hussein Kadhim AL– Essawi1 Evaluation of some embryonic 

and histological effects in treated female rats with levaquin before 

pregnancy. Annals of the Romanian society for cell biology  

(Annals of  R.S.C.B).,v. 25. 2021.,Issue 1583-6258. 

 



24- Dalal Abdel-Hussein Kadhim AL– Essawi1 Effect study a nonsteroidal antiinflammatory 

drug (indomethacin) on fertility, some reproductive norms and  histological changes 

of  fetuses and newborns of administered albino rats before pregnancy . 

 
 سابعًا : اللغت التي جييذها باإلضافت اىل اللغت العزبيت

 
 الماة االنكميزية- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انٓبو عٕاد كبظى  أ.و.د.

 عبيؼخ انكٕفخ 

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد 

 قسى ػهٕو انحٛبح                                

 21ص.ة    -انكٕفخ                              

 عًٕٓسٚخ انؼشاق –يحبفظخ انُغف االششف                             

        

  elhamjwad@yahoo.comانجشٚذ االنكزشَٔٙ:                          

االحٛبء حبطهخ ػهٗ شٓبدح انًبعسزٛش يٍ عبيؼخ انكٕفخ ,قسى ػهٕو انحٛبح  فٙ اخزظبص 

- 2111, رذسٚسٛخ فٙ قسى ػهٕو انحٛبح   )انًغٓشٚخ )رشخٛض ٔٔساصخ ثكزشٚب( 

ذ٘ ػذد يٍ انجحٕس انؼهًٛخ  (.دسسذ ػذد يٍ انذسٔط انزٙ رقغ ػًٍ االخزظبص ,ن2112

,اشزشكذ ثؼذد يٍ انُذٔاد ٔانًؤرًشاد انؼهًٛخ داخم انغبيؼخ اػبفخ نهًشبسكخ ثبنحهقبد 

 انذساسٛخ ٔػذد يٍ انهغبٌ فٙ انقسى . 

 االْزًبيبد انجحضٛخ 

 دساسبد حٕل إَاع االحٛبء انًغٓشٚخ ٔخبطخ انجكزشٚب . -

 انًشػٛخ .رشخٛظٛخ ألَٕاع انجكزشٚب ٔساصٛخ ٔدساسبد  -

 إَاػّ ٔاسزخذايبرّ.  pcrدساسبد حٕل عٓبص   -

رؼطٛٓب طفخ انًقبٔيخ نهًؼبداد انزٙ انزٙ رًزهكٓب انجكزشٚب  انزحش٘ ػٍ ثؼغ االَضًٚبد   -

 . انحٕٛٚخ

  

 االْزًبيبد انزذسٚسٛخ

 _ػهى االحٛبء انًغٓشٚخ .

 ػهى االحٛبء انؼبو . -

 ػهى انطفٛهٛبد. -

 _ػهى انزششٚح انًقبسٌ

 

 

 انجحٕس انًُشٕسح:

( :مجمة جامعة الكوفة لعموم 4060كاظم,اليام جواد؛ المحنة,عمي محسن.)    -1
الحياة التحري عن بعض انزيمات البيتاالكتاميز في العزالت السريرية لبكتريا 

 الزوائف الزنجارية في مدينة النجف.    
كاظم ,اليام جواد؛ المحنة ,عمي محسن؛الياللي ,سامر عبد  -4
 AmpC: التحري عن انزيمات ( مجمة جامعة الكوفة لعموم الحياة4066)لصاحبا

 بيتاالكتاميز في العزالت السريرية لبكتريا الزوائف الزنجارية في مدينة النجف. 

 
Assist prof Dr. Elham  jwad kadhum 
Kufa university 

College Education for Girls 



Department of Biology 

 Kufa,p.o.Box   21 

  Najaf Governorate,Iraq 

                                   yahoo.com

 E mail:elhamjwad@    

M.sc  from Kufa university, Department of Biology 
  in microbiology(genetic and isolation of bacteria) ,lecturer in 

Department of Biology(2011-2012).I deliberate some lessons 

that bear within competence , researcher in Department in many 

scientific searches, I subscribe in  some dew and seminars of the 

university.         

 
Research attentions  
- studies about type of microbiology in particular bacteria.  

- studies ofgenetic and detection of bacteria. 
Studies of the type and uses of pcr.- 

-investigation of some bacterial enzyme  that givin it resistant 

aganast antibiotics 
 
 
Teaching attentions 

-microbiology. 

General biology. - 

Parasitology.- 

Comparative anatomy- 

Selective publication 

 

1Belal,elham jwad kadhum;Almuhanna,Alee muhssen (2010) Al-

kufa university journal for biology:investigation of some beta 

lactamase enzyme in clinical isolate of Psudomonas aeroginosa in 

nagaf city. 

 

2-Belal, elham jwad kadhum; Almuhanna,Alee muhssen,Alhelali,Samer 

Abd-al sahib (2011) Al-kufa university journal for biology:investigation 

of   AmpC beta lactamase enzyme in clinical isolate of Psudomonas 

aeroginosa in nagaf city 

 



                                                      صٍٔٚ رغشٚذ فبخش عبثش  اسزبر يسبػذ

                                                                                                                                                                                                              عبيؼخ انكٕفخ                        

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد                      

 قسى ػهٕو انحٛبح                       

 21ص.ة    -انكٕفخ                       

 عًٕٓسٚخ انؼشاق –يحبفظخ انُغف االششف                        

  tagreed zwaine @yahoo.comانجشٚذ االنكزشَٔٙ:                     
في اتتصاص  اقسـ عموـ الحياة  حاصمة عما شيادة الماجستير مف جامعة الكوفة

عدد مف  اعطاء. (1021)تدريسية في قسـ عموـ الحياة ا  وتشريح النباتالفسمجة 
في العديد مف البحوث العممية الدروس التي تقا امف االتتصاص اباحثة في القسـ 

ااشتركت بعدد مف الندوات والمؤتمرات العممية داتؿ الجامعة وتارجيا ااافة 
 د مف المجاف في القسـ . ية وعدلممشاركة بالحمقات الدراس

 االىتمامات البحثية 
 عض النباتات عما  النباتات النجيمية   بحوؿ تاثير مستتمصات دراسات فسمجية  -
. 
 عما نبات الشعير.التااد االحيائي لنبات الرز  -
 .تاثير السمية الذاتية االليموباثية لمتمفات نبات الرز  -

 االىتمامات التدريسية
 .فسمجة نبات -
 .عمـ تشريح النبات-
   .عمـ تصنيؼ النبات-
 منشورةالبحوث ال

(  دراسة في الجيد االليموباثي لمرز .مجمة جامعة 4060جابر , تغريد فاخر .) -
 لعموم الحياة /العدد الخاص لممؤتمر العممي االول لمعموم البايموجية . الكوفة

                                                                                                                                                

                                  

  



Taghreed  Fakher Jaber  Zwayn                                                                                                     

Kufa university                                                                                                                           

College Education for Girls                                                              

?                  Department of Biology                                               

.                                                                                      

Kufa,p.o.Box    21                                                                                                          

Najaf Governorate,Iraq                                                               

                          Email: tagreed zwaine @yahoo.com  
M.sc  from Kufa University, Department of Biology  in botany. 

Competence , A.Lecturer in Department of Biology(2012). 

Instruct some lessons in Biology , Researcher in Department in 

many scientific researches, subscribed  in  some Symposiums 

and Conferences  inside the University or out it, and 

participation in Seminars and some Committees of Department 

of Biology.  

                                                                       sResearch interest 

                           -Phsiological studies about effect extracts some 

plants on  Gramineae plants. 

- Effected of Biotic Allelopathic of Rice on Hordeum. 

-Effected of auto toxicity Allopathic of rice Oryza Sativa L. 

Teaching interests                                                                                               

.                     Physiology of plany.                                                                                               

/                                                Anatomy of plant.                                                                                                                

.              Taxonomy  of plant .                                                                                                              

esearchesr  Publication 

 -Jaber ,Taghreed fakher. (2010) Studying Potential of 

rice .AL- Kufa University Journal for Biology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ.و. سًٛشح كبظى حًٛذ عبسى كشٔف

 كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد                                               

 قسى ػهٕو انحٛبح                                                                                                       

 21ص.ة    -انكٕفخ                                             

 عًٕٓسٚخ انؼشاق –يحبفظخ انُغف االششف                                              

 

 (.  3797جايؼت بغذاد ) -داطهت ػهٗ شٓادة انبكهٕسٕٚط يٍ كهٛت انؼهٕو

 4224خخظاص األدٛاء انجٓشّٚ )جايؼت انكٕفت  فٙ ا -ٔانًاجسخٛش يٍ كهٛت انؼهٕو 

 . ) 

 (4243- 3797حذسٚسٛت فٙ لسى ػهٕو انذٛاة   )

 

 االْزًبيبد انجحضٛخ 

دساست حارٛش بؼغ انًسخهظاث انُباحّٛ ػهٗ بؼغ انفطشٚاث انًًشػت نألَساٌ  -

 ٔانُباث

 دساست حأرٛش انبكخشٚا ػهٗ بؼغ انفطشٚاث انًًشػت نهُباث ) انًمأيت انذٕٛٚت (  -

 

 زًبيبد انزذسٚسٛخاالْ

 ادٛاء يجٓشّٚ ٔيُاػت-3

 ػهى انفطشٚاث انؼاو  -4

 ػهى انفطشٚاث انطبٛت ) دساساث ػهٛا( -5

 ػهى انخهٛت -6

 يُٓج انبذذ انؼهًٙ  -7

 دشٚت ٔدًٚمشاؽٛت  -8
 
 
 
 
 

 انجحٕس انًُشٕسح       

 سُخ انُشش يكبٌ انُشش ػُٕاٌ انجحش د

  NAAحأرٛش ؽشٚمت انخبشٚذ ٔانًؼايهت بال 3

ٔيسخخهض  Dunstolٔانًادة انشًؼٛت 

انطشؽٛغ ٔانًادة انذهٛبت نهخٍٛ فٙ َسبت 

األػشاس انفسهجٛت ٔانفطشٚت نزًاس انبشحمال 

 . أرُاء انخضCitrus sinensis Lٌانًذهٙ 

يجهت جايؼت بابم / 

انؼهٕو انظشفت 

 – 33ٔانخطبٛمٛت و/

 5ع / 

4228 

حمٛٛى كفاءة كاسبَٕاث انكانسٕٛو فٙ دًاٚت  4

داطم انزسة انظفشاء يٍ األطابت  بانفطش 

يجهت جايؼت كشبالء 

 3ع/– 8و/ –انؼهًٛت 

4228 



 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Aspergillus flavus L ٔانخهٕد بسًٕو .

 فٙ انًخضٌ B3  ٔB4األفالحٕكسُٛاث 

 ػهًٙ

حأرٛش انشش ببؼغ انؼُاطش انغزائٛت فٙ  5

 Ficusف دٚانٗ ًَٕ ٔحطٕس رًاس انخٍٛ طُ

caraca L. 

 –يجهت جايؼت بابم 

 5ع/– 36و/

4228 

حأرٛش انًؼايهت بانًسخذؼش انذأ٘ ػهٗ  6

ٔ  Pseudomonas fluorescensبكخشٚا 

Bacillus cereus  فٙ يذخٕٖ أٔساق

انكٕست يٍ بؼغ انؼُاطش انغزائٛت 

 ٔانٓشيَٕاث

يجهت انمادسٛت نهؼهٕو 

 6ع/ 35انظشفت / و 

 ط

4227 

حأرٛش انًؼايهت بضٚج انخشٔع ٔدهٛب انخٍٛ  7

فٙ َسبت انخهف   Diaminozideٔال 

انظفاث انُٕػٛت نزًاس انبشحمال انًذهٙ 

Citrus sinensis L. 

يجهت جايؼت انكٕفت 

   4نؼهٕو انذٛاة و/

 3ع/ 

4232 

ٔانًادة انشًؼٛت   NAAحأرٛش سش 8

Vapor-Gard  فٙ َسبت األطاباث

انًشػٛت ٔانظفاث انُٕػٛت نزًاس انشياٌ 

 بؼذ انخضٌ Punica granatumانًذهٙ 

يجهت جايؼت كشبالء 

 3ع/– 8و/ –انؼهًٛت 

 ػهًٙ

4229 

حأرٛش حشاكٛض يخخهفت يٍ نماح سالنت انبكخشٚا  9

Pseudomonas fluorescensCHAO 

 Fusariumفٙ يكافذت انفطش 

oxysporium f.sp.lycoperisici  

انًسبب نًشع انزبٕل انفٕٛصاسيٙ فٙ 

 انطًاؽت

انًؤحًش انؼهًٙ 

األٔل نهؼهٕو 

كهٛت -انبإٚنٕجٛت 

 –انخشبٛت نهبُاث 

 جايؼت انكٕفت

4233 



Assistant profesor : Samirah K. Hameed   

Kufa university 

College Education for Girls 

Department of Biology 

Kufa,p.o.Box   43 

Governorate, Iraq, Najaf 

Univercity  B.Sc from Scientific Collage - Bagdad (3797) 

M.Sc from Scientific Collage - Kufa Univercity(4224 ) 

Licturer in Department of Biology(3797-4234-) 

Research interests 

  1-  Studying effect of some plants extract on some fungi that caused 

diseases to human and plants 

  effect of the bacteria on some fungi that caused diseases to  2- 

Studying plants ( biological control) 
 

Teaching interests 

Microbiology and Immunlogy  

Mycology  

Medical Mycologi 

Cellbiology and other 

Selected publication 

1-Effecte of different concentration from the inoculum strain of 

bacteria Pseudomonas fluorescens CHAO in resistant of 

Fusarium oxysporum f.sp. lycoperisici that causes fusarium wilt 

disease in tomato localy 

 2-Evaluate the efficiency of Calcium Carbonate in protectthe 

corn from infected by Aspergillus flavus L.and contaminating it 

with aflatoxin B3 and B4 in store. 

3- Effect of some nutrient spaying on growth and development of 

fruits fig cv. Aswod Diala. 

 4-Effect of treatment with Pseudomonas flourescens and 

Bacillus cereus on content leaves of squash from some nutrient 

elements and 

semi hormons 
 

Effect of treatment with Castor oil,Latex of fig and Diaminozid 

in   5- 



the percentage of decayand quality characters of local Citrus 

sinensis L. 

 

          6- Effect of NAA and Voper-Gard spraying on percentage 

disease and quality characters of local pomegranate( Punica 

grnatum.L)during storage 
 

7- Effected the types of cold and treatment with NAA , Dunstol, 

extract of scharginia and latex of fig in percentage of and fungal 

diseaseson fruits of local orange  Citrus sinensis .Lduring 

storage. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انعاـ جواد مطرودأ.م.
 جامعة الكوفة

 كمية التربية لمبنات
 12قسـ عمـو الحياة ص.ب 

 Anaam.alabbasi@uokufa.edu.iqالبريد االلكتروني : 
 الشيادات الحاصل عمييا :

 
 البكالوريوس

 
 عمـو حياة

 
    

2997         

 مبناتكمية التربية ل
 جامعة الكوفة

 
 
 ماجستير  

 
االحياء 
 المجيرية

 
    

1000  

 كمية التربية لمبنات
 جامعة الكوفة 

        
    

 
 االىتمامات البحثية :

 دراسة تأثير بعض المستتمصات النباتية عما البكتيريا-2
 دراسة تأثير بعض المركبات الكيماوية عما البكتيريا-1
 كتيري في البيئةدراسة مدى التموث الب-3
 

 االىتمامات التدريسية  :
 ةحياء المجيريعمـ اال-6
 طرياتفعمـ ال-1
 عمـ حياتية التمية-3
 

 البحوث المنشورة :
Al-abbasi,I.J.(2010).Investigation of bacterial Contamination in Iraqi 

currency .Journal of Karbala university. 8(3)153-157.  
 

Naeem, A.K.; Al-abbasi, A.J.; Salman, F.S.(2009). Microbiological and 
chemical study of soil at carbage disposal sit in AL-Najaf AL Ashraf . 

AL-Kufa university Journal for biology.268-272.  

mailto:Anaam.alabbasi@uokufa.edu.iq


 
-Aseel,S.;Naeem, A.K.; AL-Abbasi, A.J(2011). Distribution of multiple 
antibiotic resistance pathogenic bacteria in domestic cheese in AL-

Najaf AL-Ashraf city. AL-Kufa Journal for Biology. 2(2):935-944. 
 

                             الحبوبي ازينب عبد -;الزيادي اسندس وفي ةني  ;العباسي اانعاـ   

MyrtusCommunis( دراسة تأثير مستتمص نبات الياس1020جواد .) 

sp. Enterobacter                     اEscherichia coli في تثبيط نمو بكتيريا 

 ,.Proteus sp.                 .241-238(:1)1مجمة الكوفة لمعمـو الزراعية 
 

 (.                           1022الكعبياسياـ جاسـ ومطرودا وانعاـ جواد.)-
                  تأثير اليوريا وااليثانوؿ عما ظاىرة االنثياؿ في عزلة محمية لبكتريا             

       

 irabils. m Proteus                                 ايموؿ. .مجمة جامعة ذي قار.  
 
(. 1022العباسيا انعاـ جواداالزيادي اسندس وفي ةني والرماحي سيير عبد الكريـ.   )-

  س  دراسة التأثير التثبيطي لمستتمص نبات اليا

     MyrtusCommunisعما نمو بكتريا                                                         
مجل  جامع  بابل .streptococcusو.Klebsiellapneumoniaلى نمو بكترٌا ع

 5002-5005(:2)91للعلوم الصرف  والتطبٌقٌ  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اواًل : السيرة الشخصية 
 أفراح ميدي عبد عمياالسـ الكامؿ : 

 / النجؼ  2976 -20-21محؿ وتأرخ الوالدة : 
 القومية : عربية الجنسية : عراقية                                          

 الحالة االجتماعية : اعزب
 الجنس : انثا

 حي الادير  –العنواف الدائـ : نجؼ 
 قسـ عمـو الحياة –كمية التربية لمبنات  -العنواف الوظيفي : جامعة الكوفة 

 Afrahmahdi777@yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 فسمجة نبات –عمو ـ الحياة  – دكتوراهالتحصيؿ العممي : 
 استاذ مساعدالمقب العممي : 

 19/6/1022تأريخ الحصوؿ عما المقب العممي : 
 سنوات  6عدد سنوات التدمة الفعمية : 

 1006-2-28تأريخ اوؿ تعييف في دوائر الدولة : 
 1006-2-28تأريخ اوؿ تعييف في التعميـ العالي : 

 التتصص العاـ : عمـو حياة 
 فسمجة نباتالتتصص الدقيؽ : 

 
 : السيرة العممية ثانياً 

 2998 -عمـو الحياة  –كمية التربية لمبنات  –جامعة الكوفة  –بكموريوس  .2
 1001فسمجة نبات  –عموـ حياة  –كمية التربية لمبنات  –جامعة الكوفة  –ماجستير  .1

 فسمجة نبات –عمـو حياة  –كمية التربية لمبنات  –جامعة الكوفة  –دكتوراه .3
 
 

 بيا وسنة التكميؼثالثًا : المياـ التي كمؼ 
في    5785حسب االمر االداري ذي العدد 1022مقررية قسـ عمـو الحياة /  -2

20/8/1022 
 1022سكرتارية المؤتمر العممي األوؿ لمعمـو البايولوجية /جامعة الكوفة/كمية التربية لمبنات/ -1
 1023-1021المساىمة في لجنة البحث والتطوير في قسـ عمـو الحياة /  -3



 1009-1006في قسـ عمـو الحياة /  البيت الزجاجيالمساىمة في لجنة متابعة  -1
 1020في قسـ عمـو الحياة /  الايابات المساىمة في لجنة -3
 

 رابعًا : المواد التي قاـ بتدريسيا
 الدراسات االولية  – أ

 حقوؽ االنساف )نظري( .2
 )عممي( فسمجة النبات .1
 تشريح نبات ) عممي ( .3

 طحالب ) عممي( .4
 ال يوجد الدراسات العميا : / – ب
    

 : المؤتمرات العممية داتؿ القطرتامسا
 1022المؤتمر العممي االوؿ لمعمـو البويولوجية /جامعة الكوفة/ كمية التربية لمبنات/ أ . 

 
 -سادسًا: البحوث المنشورة والمقبولة لمنشر:

ف العقؿ الااة ووسط اإلكثار في نشوء المجموع الجذري م NAAو  IBAتأثير   -2
. مجمة جامعة كربالء. المجمد  .Olea europea cv.Ashrasyلمزينوف صنؼ أشرسي 

 .1004الثالث. العدد السابا. سنة 
في مؤشرات النمو التاري لعقؿ  NAAو  IBAدور وسط النمو ومستويات مف   -1  

 .1004الزيتوف شبو الطرفيو. مجمة جامعة الكوفة . 
 
واستحثاث مقاومتو   Vicia fabaتأثير بيروكسيد الييدروجيف في نمو بادرات الباقالء   -3

) مقبػػوؿ لمنشػػر فػػي مجمػػة جامعػػة كػػربالء العمميػػة  Aspergillus nigerاػػد الفطػػر 
 (.1020لمعاـ 

 Gibberellicو  Indole acetic acidالنمػو تػأثير الػرش بمنظمػات النمػو النباتيػة  -4

 acid و بػػػادرات الموبيػػػا فػػػي اسػػػتحثاث نمػػػvigna unguiculata.  المػػػؤتمر العممػػػي
 1022االوؿ لمعمـو البويولوجية /جامعة الكوفة/ كمية التربية لمبنات/ 

 



 Aspergillusفػي مقاومػة الفطػر  vigna unguiculataاسػتحثاث بػادرات الموبيػا   -5

flavus  باسػتتداـ منظمػات النمػوIndole acetic acid  وGibberellic  acid .
   )مقبوؿ لمنشر في مجمة جامعة ذي قارالعممية(.
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Full name : Afrah mahdi Abed Ali Al-Dhalimi 
Address:  Najaf. Governorate, Iraq 

Official address : University of Kufa . collage of education for girls 

 Scientific level : assist prof 

Scientific degree : dr. of plant physiology . 

Tasks he was asked to pereform and year : Headmaster assistant of 

biology department from 10/8/2011 – until 18/3/2021 . 
Specialization Date of 

graduation 
University Certificate 

Biology 1998 Kufa – collage 

of education  
Bachelor 

Plant 

physiology 
2002 Kufa – collage 

of Education 
Master of 

science 
 

 

8 – Subjects which he taught and the year : 

    a- Human Rights. 

    b- plant physiology . 

    c- Plant Anatomy. 

d- Algae 

    14 – Languages he can speak : English language. 



  

 

Researches:- 

1- Inducing the Cowpea (Vigna unguiculata) seedling in 

resistance Aspergillus flavus by using Indole ecetic 

acid(IAA) and Gibberellic acid(GA3). Journal of the 

University of  Thi-Qar. 

2- The effect of Aspersion by Hydrogen Peroxide (H2O2) 

on inducing the broad bean(Vicia faba) resistance 

against Aspergillus niger fungi.Journal of the 

University of Karala,Vol.8, No.3.Scientific.2010.  

3- The effect of Aspersion by (IAA) and Gibberellic acid 

(GA3) in inducing the Cowpea (Vigna unguiculata) 

seedling growth.The Kufa university journal for 

iology.ISSN 8854-2073. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حسين سامي ناجي سعيد الكرماشة  أ.م.د. 
 جامعة الكوفة

 كمية التربية لمبنات
 قسم عموم الحياة

  Alkermasha@ yahoo.comالبريد االلكتروني : 

 01806551904الموبايل :
 جميورية العراق –محافظة النجف االشرف 

 
وشاايادة  4000عااام  كميااة الزراعااة /  بغااداد حاصاال عمااى شاايادة البكااالوريوس ماان جامعااة 

عااام وقايااة النبااات بأختصاااص   4064عااام فااة / كميااة الزراعااة و الك جامعااة الماجسااتير ماان 
كباحاث فاي منظماة الطاقاة الذرياة العراقياة وقد تم تعييني    مرضية وباختصاص دقيق فطريات

بعدىا  4003- 4006في دائرة البحوث الزراعية والبايولوجية شعبة امراض النبات لمفترة من 
فاي وزارة العماوم والتكنولوجياا دائارة البحاوث الزراعياة وتكنولوجياا الغاذاء شاعبة اماراض  عممت 

بعدىا عممت كمعيد في وزارة التعميم العاالي والبحاث العمماي  4001 -4002النبات لمفترة من 
 4064عام  مساعد  وقد تم ترقيتي الى مدرس جامعة الكوفة / كمية التربية لمبنات ولحد االن 

 زاول مينتي كتدريسي في قسم عموم الحياة/كمية التربية لمبنات.واالن ا
 

 االىتمامات البحثية
 

 المقاومة االحيائية لمفطريات المرضية  -6
 .دور النواتج االيضية لمنباتات وتاثيرىا عمى الفطريات المرضية  -4

 عزل وتشخيص انواع من الطحالب في محافظة النجف االشرف  -3

ت وتاثيراتيااا االيضااية عمااى نسااب االنبااات ومؤشاارات النمااو الزراعااة المتبادلااة  لمنباتااا -2
 الخضري والجذري 

 
 االىتمامات التدريسية

 
  الفطريات -6
 الحشرات -4



 الطحالب -3
 فسمجة النبات -2
 

 البحوث المنشورة
 
1 – The alellopathic potential of rice –  2009ي قارلسنة ذمجمة جامعة . 
 لسنة  –نمو كالس الرز وتجمع البرولين مجمة جامعة كربالء  تاثير الشد االزموزي عمى – 2

2009 . 
انتشار االصابة بالطفيميات في اسماك الزينة وطرق معالجتيا مجمة جامعة الكوفة  لسنة  – 3

2009  . 
كمية  –تاثير الشد الممحي عمى نمو كالس الرز خارج الجسم الحي مجمة جامعة بابل   - 4

 . 2009لسنة  –العموم 
 ينالفطر  وامراضية نمو فيتأثير النواتج االيضية لنواضح انبات بذور بعض النباتات – 5

وفطر المقاومة      Rhizoctonia solaniو    Fusarium oxysporum lycopersici الممرضين
 . 2012كمية الزراعة  لسنة – مجمة جامعة الكوفة   Trichoderma harzianum الحيوية 

  
 ركات :النشاطات والمشا

 جامعة بابل  -كمية العموم  2008مشاركة في المؤتمرالثالث لمعموم التطبيقية لسنة  – 1
 جامعة بابل .   -كمية العموم   2009مشاركة في المؤتمرالرابع لسنة  - 2

 . 2009مشاركة في مؤتمر جامعة الكوفة لسنة  3–
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B.C in 2000 from Baghdad nuniversity  and M.sc in plant protection-Pathogenic 

Fungi  in year 2012 from kufa university ,college of Agriculture  ,and working 

Atomic energy commpostions from 2001to 2003 in Agricultural and biological 

research office after warking the Ministary of Technology for Science in Food 

technology and agricultural research office from 2004 to 2006   and now working 

as Ass. lecturer in Kufa university in collage Education for girls from 2006 to  

2012 . 
      

                                                               

 

 -Research interests : 

 
1-Biological control for pathogenic Fungi                  
2- Role of metabolic product for plans and effected on pathogenic Fungi  
3- Isolation and diagnosis species of Algae in Al-Najaf goveronovate .                     

            

5- 4- exchanges culture of plant and metabolic effected  and indicators of 

vegetative growth .                     
 

 

Teaching interests :- 

 
1- Fungi  
2- Insects   
3- Algae  
4- Plant physiolog 
Selected publication: 

 
1-  The alello pathic of rice  
2- Effect of Asmosic pressure on the growth  calis rice and collection prolin  
3- In fection distribution of parasites in Fishes and methods treatment . 
4- Effect of salt pressure on the growth calis rice In vivo   
5-  Effect of metabolic productes for germination exudates in growth and 
pathogenicity of two Fungi F.o.l.and R.s. and Biological control Fungi . 

 

 

 

 

 

 

 



 . سندس وفي ةني ىنيف الزياديأ:  تدريسيةال
 جامعة الكوفة 

 كمية التربية لمبنات 
 قسـ عمـو الحياة

 12ص.ب  –الكوفة 
 جميورية العراؽ –محافظة النجؼ االشرؼ 

 sun_king197690@yahoo.comالبريد االلكتروني : 
 

********************************************************
*********** 

 
كمية التربية لمبنات في اتتصاص عمـو  –حاصمة عما شيادة الماجستير مف جامعة الكوفة 

كمية التربية لمبنات ..  –طفيميات مجيرية . باحث عممي في متتبرات قسـ عموـ الحياة  -الحياة
 .. 1007 - 1005مقررة قسـ عمـو الحياة لمعاـ 

 
 االىتمامات البحثية 

 PCR_ عزؿ وتشتيص الطفيميات بتقنية 
 _عالقة االصابة ببعض الطفيميات بالعامؿ الوراثي

 _ االصابة بالطفيميات واالمراض السرطانية
 تشتيص بعض انواع الطفيميات التي تسبب السحايا _
 
 

 االىتمامات التدريسية
 علم الط ٌلٌات  -

 االحٌاء المجهرٌ  -

 قارن التشرٌح الم -

 علم االحٌاء العام -

 علم الالفقرٌات -

 
 بحوث منشورة
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2- Study on the effect of the variation of three culture media on 

isolation of Candida albicans  
 Candida albicansدراسة تأثير مستتمص نبات الشيح في تثبيط نمو فطر  -1
 Candida albicans ر دراسة تأثير مستتمص نبات الياس في تثبيط نمو فط -3

 Stryptococcusبيط نمو بكتريا ثدراسة تأثير مستتمص نبات الياس في ت -4

pneumonia and Klebsiella pneumonia 

 دراسة وبائية لبعض الطفيميات المعوية في محافظة النجؼ -5

في تحسيف الصفات  Vapor-Gardتأثير الرش بنفثاليف حامض التميؾ والمادة الشمعية  -6
 (.Punica granatum L )   مار الرماف المحمي النوعية لث

دراسة تأثير عقار االيفر مكتيف في عالج الحماـ الزاجؿ المصابة بطفيمي  -7
Cheilospirwra hamulosa 

دراسة تأثير المستتمص المائي لنبات الدفمة في عالج الحماـ الزاجؿ المصاب بطفيمي   -8
 القمؿ القارض

 المسببة أللتياب المجاريحبة السوداءعما بعض البكتيريا دراسة تأثير مستتمص نبات ال -9
 لبوليةا

 منزلينبات الدفمة في عالج الحماـ الوراؽ أل البارد دراسة تأثير المستتمص المائي -20
 المصاب بطفيمي  القمؿ القارض

 Nerium  دراسة الفعالية التاادية لممستتمص المائي الحار ألوراؽ نبات الدفمة -22

oleander  في جرثومتيEsehrichia coli   &  klebsiella تارج الجسـ الحي 

 دراسة تأثير عقار االيفرمكتيف في عالج الدجاج المصاب بطفيمي القمؿ القارض -21
عما يرقات  .Sesbania sesban L دراسة تأثير مستتمص الماء البارد لنبات السيسباف  -23

 Trogoderma granarium( Evertes)وبالاات تنفساء الحبوب الشعرية ) التابرا(

Coleoptera : Dermestidae 
في تثبيط  نمو    Myrtus communisدراسة تأثير مستتمص نبات الياس -24

 Echerichia  coli , Enterobacter sp. and Proteus spبكتيريا
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M.Sc from kufa university in Iraq in biology – micoparasite . Researcher 

in biology laboratory in collage of education . Assistant president of 

biological department (2005 – 2007) . 

 

Research Interests  

- Isolation  and diagnosis of parasite by PCR. Technique . 

- Relationship for some parasite by genetic factor . 

- Isolation and diagnosis of some parasite that causes cancer 

diseases . 

- Diagnosis of some parasite that causes meningitis . 

 

Teaching interests   

- Parasite  
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- Biology  

- Microbiology 

- Comparative anatomy  

 

Selected publications   

- Study on the effect of the variation of three culture media on 

isolation of Candida albicans 

- Inhibition effect of  Myrtus communis extract on growth of 

Klebsiella pneumonia  and Streptococcus pneumonia . 

- Effect of spraying with NAA and Vapor-Gard on fruit quality 

characters of Local pomegranate (punica granatum L.). 

- Effect of Ivermectin in drug on Columbia livia control infected with 

Cheilospirwra hamulosa 

- Study of effect of Myrtus communis extraction in inhibition growth 

of Echerichia coli, Enterobacter sp. And Proteus sp. Bacteria 

- Study effect of Ivermectin on hens of infected with lice 

- Study effect of Artemisia herba-alba extract in growth of Candida 

albicans 

- Study effect of Myrtus communis extract on inhibition growth of 

Candida albicans 

- Study effect of Myrtus communis extract on inhibition growth of 

Stryptococcus pneumonia and Klebsiella pneumonia 

- The effect of cold aqueous extract of Sesbania sesban L leaves in 

struggle larva and adult of  Trogoderma granarium  

- Study effect of Nerium olender extract in drug on pigon  infected 

with lice 

-  Study effect of black seeds (nigell sativa) on inhibition growth on 

some microorganism that cause reneal tract inflammation    

- Study effect of antagonism hot aqueous extract of  Nerium 

olender leaves  in klebsiella  & Esehrichia coli   in vitro     

 

 

 

 



Name :    Aseel Kemil Abd Alhussian 

University of Kufa 

Mobl:07810484010  

College of of Education for Girl 

Department of Biology 

Republic of Iraq-Najaf .  

aseelk.alwaeli@uokufa.edu.iq -Email : 

 She holds a BA and MA from the University of Kufa / 

Department of Life Sciences in the jurisdiction of the insects 

(2013), m. Baalogi earlier in the laboratories of the Department 

of Life Sciences Year (2006)                                   
Research Interests 

1- Beekeeping 

2- Study of Economic Entomology 

3- the study of insects Medical  

4- Studying the genetics insects 

5- Studying the genetics insects 

Faculty concerns 

And animal genetics 

        Invertebrates 

        Parasites 

       taxonomy 

Published research 

Taha, Thaer Mahmoud Abdul Hussein, acyl full. (2013). The Effeet of 

water and alcoholic extracts of fruits and leaves Alsobhbh Melia 

azedarach L in the Greater Wax moth eggs Galleria mellonella. Accepted 

published in the Journal of Kufa University of Science. Issue (2) Volume 

(6)                               

                                                                                     

                                        انذسٍٛ ػبذ كايم أسٛم:  االسى 

 انكٕفت جايؼت

 نهبُاث انخشبٛت كهٛت

 ةانذٛا ػهٕو لسى

 انؼشاق جًٕٓسٚت – االششف انُجف يذافظت

 29932696232 خهٕ٘

 aseelk.alwaeli@uokufa.edu.iq: االنكخشَٔٙ انبشٚذ

 انذٛاة ػهٕو لسى/ انكٕفت جايؼت يٍ ٔانًاجسخٛش انبكانٕسٕٚط شٓادحٙ ػهٗ داطهت

 ػهٕو لسى  يخخبشاث فٙ سابك  باٚهٕجٙ.  و ,(  4235) انذششاث اخخظاص فٙ

 (.4228) سُت انذٛاة

   انجحضٛخ االْزًبيبد

mailto:aseelk.alwaeli@uokufa.edu.iq


  انُذم حشبٛت -3

  االلخظادٚت انذششاث دساست -4

  انطبٛت انذششاث دساست -5

  انذششاث ٔسارت دساست -6

  انذششاث فسهجت دساست -7

  انزذسٚسٛخ االْزًبيبد

 دٕٛاَٛت ٔسارت         

  انالفمشٚاث        

  انطفٛهٛاث        

 انذششاث حظُٛف       

 يُشٕس ثحش 

 حأرٛش( . 4235.)  كايم أسٛم , انذسٍٛ ػبذ ٔ  يذًٕد رائش , ؽّ    

 Melia انسبذبخ ٔأٔساق    نزًاس ٔانًائٛت انكذٕنٛت انًسخخهظاث

azedarach L   ٙانكبشٖ انشًغ ػزت بٛغ ف  Galleria mellonella           

 ( .8) انًجهذ( 4) انؼذد.  نهؼهٕو انكٕفت جايؼت يجهت فٙ َشش يمبٕل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .وجداف كماؿ نور الكرعاويأ ػ تدريسيةال
 جامعة الكوفة 

 كمية التربية لمبنات 
 قسـ عمـو الحياة

 12ص.ب  –الكوفة 
 جميورية العراؽ –محافظة النجؼ االشرؼ 

 girlskuiraq.com-wigdankn@eduالبريد االلكتروني : 
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تصاص عمـو كمية التربية لمبنات في ات –حاصمة عما شيادة الماجستير مف جامعة الكوفة 

 كمية التربية لمبنات ..  –. باحث عممي في متتبرات قسـ عمـو الحياة  فسمجة حيواف -الحياة
 

 االىتمامات البحثية 
  لعجز الكمويا أسبابدراسة. 
  زيادة بعض اليرمونات عما فسمجة الجسـتأثير دراسة. 
  بعض المستتمصات النباتية عما مراا السكريتأثير دراسة. 

 
 

 االىتمامات التدريسية
  علم فسلج  الحٌوان -

 األنسج علم  -

 األجن علم  -

 العام األحٌاءعلم  -

 علم الخلٌ  -

 

 
 بحوث منشورة
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o وى بعض اليرمونات الجنسية والتصوبة تأثير ارتفاع ىرموف الحميب في مست
 .شرؼاأل ؼمحافظة النجلدى النساء في 

 
o  دراسة بعض المعايير الفسيولوجية والكيموحيوية لدى المراا المصابيف بالعجز

 .العراؽ -شرؼلكموي المزمف في محافظة النجؼ األا

 
o  دراسة النظـ األنزيمية والبروتينية  لحنطة التبز Triticum aestivum L 

 .المدتمة إلا العراؽ ومقارنتيا ما األصناؼ المنزرعة

 

o  دراسة تراكيز العناصر الكبرى و الصارى في التراكيب الوراثية المتتمفة مف
 .Triticum aestiv التبز  حنطة

 
 

 

prof :Wigdan Kamal Noor. 
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M.Sc from kufa university in Iraq in biology – physiology . Researcher in 

biology laboratory in collage of education .  

 

Research Interests  

- Study the causing chronic renal failure. 

- Study the effect of increasing some hormones on the physiological 

body. 

- Study the effect of some plant extraction on diabetes mellitus 

patients. 

 

Teaching interests   

- Animal physiology  
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- Histology  

- Embryology 

- Biology 

- Cytology  

 

Selected publications   

- Study of some Physiological and Biochemical Parameters for chronic  

Kidney Failure patients in Najaf  Al Ashref  governorate-Iraq. 

 

- Study for Proteins and Enzymes System in Some Genotype inters to 

Iraq and compare with Wheat Triticum aestivum L . 

 

- The effect of increase milk hormone on the level of some sexual and 

fertility hormones for the women in Najaf  Al Ashref  governorate. 
 

 

 


