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 االصم انزثبعً وانهقت / رٌبض حمٍذ نصٍف جبصم انمجمعً
 

 

 

 

 

 انمعهىمبد انشخصٍخ 1

 املعلومات
 رٌبض حمٍذ نصٍف جبصم انمجمعً االسم الرابعي واللقب

 26/3/1973 اتريخ التولد

 متزوج احلالة االجتماعية

 riyadhhameed@uodiyala.edu.iq الربيد اإللكرتوين

 07727771646 املوابيل   رقم
 

 انمؤهالد انعهمٍخ 2

 دكتىراه التحصيل العلمي

 مذرس الدرجة العلمية

 انتقبنخ األحٍبئٍخ القسم العلمي

 رئٍش قضم العنوان الوظيفي
 

 انشهبداد 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 سنة التخرج الكلية اجلامعة الدقيق

طت وجزاحخ  البكالوريوس

 ثٍطزٌخ

انطت  ثغذاد -

 انجٍطزي

1997 

طت وجزاحخ  املاجستري

 ثٍطزٌخ

انتشزٌح 

 واألنضجخ

انطت  ثغذاد

 انجٍطزي

2012 

طت وجزاحخ  الدكتوراه

 ثٍطزٌخ

انتشزٌح 

 واألنضجخ

انطت  ثغذاد

 انجٍطزي

2020 

 

 األنقبة انعهمٍخ 4

 األمر اجلامعي ) العدد واتريخ األمر ( اللقب العلمي
  مساعدمدرس 

 8/10/2019 مدرس
  أستاذ مساعد

  أستاذ
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5 
عنبوٌن انزصبئم 

 واألطبرٌح

 العنوان الشهادة
 Anatomical and Histological Study of the Ovary and املاجستري

Oviduct in Turkey Hen (Meleagris gallopavo) 
 Histomorphological and Histochemical Study of the الدكتوراه

Pancreas and Duodenum of the Adult Guinea Pigs (Cavia 

porcellus) in Both Sexes 
 

 

 

 

 

6 
انمىاد وانمزاحم 

 انذراصٍخ انتً ٌذرصهب

 املادة الدراسية املرحلة
 علم األنسجة احليوانية الثانية
 حياتية خلية الثانية
 علم الفسلجة احليوانية الثانية
  

 

 

 

 

 

7 
انجحىث وانذراصبد 

 انمنشىرح

 اتريخ النشر اجمللة عنوان البحث أو الدراسة
Phenolic contents and 

antioxidant activity of peels and 

seeds of orange (Citrus sinensis) 

cultivatedin Iraq  

 

World J Pharm 

Pharm Sci 

2016/2/11 

Histological study of the magnum 

and vagina in turkey hens 

(Meleagris gallopavo) 

 

Global journal 

of bioscience 

and 

biotechnology 

 

Anatomical study of the genital 

tract of turkey hen Meleagris 

gallopavo 

 

INTERNATIO

NAL 

JOURNAL OF 

ADVANCED 

BIOLOGICAL 

RESEARCH 

2013 

Histomorphological study of 

esophagus in squirrel (Sciurus 

anomalus) 

 

Biochemical 

and Cellular 

Archives 

2021 

  Histoarchitecture and 

Histochemical Study of the 

Duodenum in Adult Guinea Pigs 

Indian Journal 

of Natural 

Sciences 

2019 

https://scholar.google.com/scholar?cluster=14829026064333247354&hl=en&oi=scholarr
https://scholar.google.com/scholar?cluster=14829026064333247354&hl=en&oi=scholarr
https://scholar.google.com/scholar?cluster=14829026064333247354&hl=en&oi=scholarr
https://scholar.google.com/scholar?cluster=14829026064333247354&hl=en&oi=scholarr
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(Cavia porcellus) 

 
Histological study of the isthmus 

and uterus of turkey hens 

(Meleagris Gallopavo) 

 

Global journal 

of bioscience 

and 

biotechnology 

2013 

 
Pre and Postnatal histological 

changes in retina of Rabbits 

BIOCHEMICA

L AND 

CELLULAR 

ARCHIVES 

2021 

 
 

Morphological Study of The 

Pancreas and Duodenum In Adult 

Guinea Pigs (Cavia porcellus) 

The Iraqi 

Journal of 

Veterinary 

Medicine 

2020 

 
Morphometric comparative study of vertebral column, 

ribs and sternum between hare and domesticated 

rabbit 

 

Eurasian 

Journal of 

Biosciences 

2020 

 
Comparative Histomorphological Study of Kidneys in 

Pigeon (Columba livia) and Starling Birds (Sturnus 

valguris) 

 

Indian Journal 

of Forensic 

Medicine & 

Toxicology 

2020 

 
Histological and Immunehistochemical developmental 

Study of the spleen in Turkey (Meleagris Gallopavo) 

 

Biochemical 

and Cellular 

Archives 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
انمؤتمزاد واننذواد 

وورط انعمم 

 انمشبرك فٍهب

 التاريخ مكان انعقادها اسم املؤمتر / الندوة / ورشة العمل
كلية العلوم/ قسم  كلية العلوم

 التقانة األحيائية
27-28/2/2022 
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9 

 انذوراد

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
رائسة جامعة دايىل/  طرائق التدريس الثالثة عشر

مركز التطوير والتعليم 
 املستمر

3/10/2012 

اساليب العمل املختربي الصحيحة داخل خمتربات 
 التقانةاألحيائية

كلية العلوم/ قسم 
 التقانة األحيائية

29-30/5/2019 

كلية العلوم/ قسم  تركيب وصيانة اجملهر الضوئي 
 التقانة األحيائية

27-28/5/2019 

كلية العلوم/ قسم  تقنيات التقطيع النسيجي وطرق التصبيغ 
 التقانة األحيائية

8-9/6/2019 

املضادات احلياتية من األحياء طرق الكشف عن انتاج  
 اجملهرية

كلية العلوم/ قسم 
 التقانة األحيائية

10-11/6/2019 

كلية العلوم/ قسم  القواعد املختربية والطرق العامة يف التحضريات اجملهرية 
 التقانة األحيائية

26-27/9/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

انمنبصت اإلدارٌخ 

 وانعهمٍخ

 إىل -من  العلمياملنصب اإلداري / 
 26/11/2111انى  11/5/2112 من  مضؤول شعجخ انجعثبد وانعالقبد انثقبفٍخ

 1/2/2115انى     2/4/2114من  مقزر انذراصبد انعهٍب
    17/11/2116انى     1/2/2115من  مقزر انذراصخ انمضبئٍخ نهذراصبد األونٍخ

 انى    31/3/2122 رئٍش قضم  
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11 
انشهبداد انتقىٌمٍخ 

وانتقذٌزٌخ انحبصم 

 عهٍهب

  
  
  
  
  

 

12 
انتقىٌم انعهمً نهجحىث 

 واألطبرٌح

  
  
  
  
  

 

13 
كتت انشكز وانتكزٌم 

 انحبصم عهٍهب

 التاريخ رقم األمر اجلهة املاحنة لكتاب الشكر
 12/10/2008 1543 كلية العلوم
 30/11/2008 1878 كلية العلوم
 5/4/2009 634 كلية العلوم
 28/4/2010 1220 كلية العلوم
 7/1/2013 15 كلية العلوم

 13/2/2014 2032ش/د/ رائسة جامعة دايىل
 11/4/2014 481 كلية العلوم
 9/9/2014 2255 كلية العلوم

 17/9/2014 12432ش/د/ رائسة جامعة دايىل
 

 

 22/4/2015 1272 كلية العلوم
 2/2/2016 428 كلية العلوم 
 4/3/2020 896 كلية العلوم 
 28/4/2021 1250 كلية العلوم 
 27/4/2021 5634ش.د.م./ رائسة جامعة دايىل 
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 11/8/2021 2203 كلية العلوم 
 1/8/2021 2332ش.د.م./ رائسة جامعة دايىل 
 7/9/2021 11140ش.د.م./ رائسة جامعة دايىل 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/دائرة  
 البحث والتطوير

4443 27/9/2020 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/ مكتب  
 الوزير

 6/5/2020 2/203و3

 20/7/2020 6513ش.د.م./ رائسة جامعة دايىل 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي/ مكتب  
 الوزير

 11/8/2020 2/532و2

 28/11/2021 15242ش.د.م./ رائسة جامعة دايىل 
 25/4/2022 6123ش.د.م./ رائسة جامعة دايىل 

 

 


