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 الصورة



 

  الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

جامعة البصرة / كلٌة الزراعة / قسم  رئٌس قسم / وكالة  1
 االسماك و الثروة البحرٌة

1591 

 1551-1551 مصراتة(جامعة التحدي ) مسؤول الدراسات العلٌا 1

رئٌس قسم و موؤسس قسمً  1
 االحٌاء و الكٌمٌاء 

جامعة المرقب / كلٌة االداب و العلوم  
 بنً الولٌد

1551-1555 

1    

9    

 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

  1599-1575 الزراعةجامعة البصرة  / كلٌة  1

  1599-1575 جامعة البصرة  / جامعة الطب 

  1599-1575 جامعة البصرة  / كلٌة التربٌة  

  1551-1599 جامعة الكوفة / كلٌة الطب 

  1551-1551 جامعة التحدي )مصراتة(  

  1111-1119 كلٌة الصٌدلة / جامعة باث / برٌطانٌا  

 -1119شباط )فبراٌر( / للعلوم الصرفةجامعة دٌالى / كلٌة التربٌة  
 لحد االن 

 

 

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة للعلوم  دٌالى 1
 الصرفة

 لحد االن -1119 الكٌمٌاء الحٌاتٌة علوم الحٌاة

التربٌة للعلوم  دٌالى 1
 الصرفة

الكٌمٌاء الحٌاتٌة /  علوم الحٌاة
 المتقدم

 لحد االن -1119

التربٌة للعلوم  دٌالى 1
 الصرفة

علوم الحٌاة / 
 الدراسات العلٌا

 لحد االن -1119 اللغة االنكلٌزٌة

علم االحٌاء   الطب البصرة  1
 الطبً

1575-1599 

 1599-1575 الكٌمٌاء الحٌاتٌة  التربٌة  البصرة  9

 1599-1575 الكٌمٌاء الحٌاتٌة  الزراعة البصرة 1

علم فسلجة   الزراعة البصرة  
 الحٌوان

1575-1599 

علم فسلجة   الزراعة البصرة  
 االسماك

1575-1599 

علم فسلجة   الزراعة البصرة 
 الحٌوان المتقدم

1575-1599 



الكٌمٌاء الحٌاتٌة   الزراعة البصرة 
 المتقدم

1575-1599 

الحٌوان  فسلجة  الزراعة البصرة 
 المتقدم

1575-1599 

فسلجة االسماك   الزراعة البصرة 
 المتقدم

1575-1599 

غذاء و تغذٌة   الزراعة البصرة 
 االسماك

1575-1599 

 1599-1575 علم التلوث  الزراعة البصرة 

 1599-1575 علم المحٌطات  الزراعة البصرة 

الكٌمٌاء الحٌاتٌة  ا الطب الكوفة 
 الطبٌة

1599-1551 

الكٌمٌاء الحٌاتٌة   الطب الكوفة 
 الطبٌة المتقدم

1599-1551 

االشراف و   الطب الكوفة 
المساهمة فً 

مختبرات الكٌمٌاء 
السرٌرٌة فً 

المستشفى 
 التعلٌمً

1599-1551 

 

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

الكٌمٌاء الحٌوٌة  الكٌمٌاء الحٌوٌة الطب الكوفة 
 الطبٌة

 

      

      

 

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

 اشراف على ثالث طلبة دراسات علٌا فً الوقت الحاضر 

 

 

 

 .فٌها شارك والورش التً العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

1     

1     

1     

1     

9     



 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

1    

1    

1    

1    

 

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجالفً  البحثٌة المشروعات -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1 The Intermediatory Metabolism of 
Mytilus edsulis L. and Cerastoderma 

edule , during exposure to the 
atomosphere  

Biochem . Soc 1577 

1 Seasonal Variations in the Anaerobic 
Metabolsim of the Mussel M.edulis L. 

Comp.  

Biochem . physiol 1575 

1 Effect of temperature on the metabolism 
of the mussel M.edulis L. during 

exposure to the atmosphere  

Biochem . Soc 1575 

1 Anaerobic metabolism of bivalve 
molluscs during hypoxic conditions 

(abstract).  

International 
congress in 
biochemistry 

1575 

9 Effect of experimental conditions on the 
anaerobic metabolism of bivalve 

molluscs  

Proc of the 
international 

symposium on 
the physiology of 

Euroyoxic 
animals 

1575 

1 Pollution is the problem of modern 
civilization bull 

Cultural center 
university of 

Basrah  

1591 

7 Thermal pollution  Fisheries 1591 

9 Comparative hematology of camel Turtle 
, Frog and sparrow from Iraq 

J.of Comp 
Physiology and 

Ecology 

1591 

5 Some Observations on the biology of 
young Liza abu (Heckle) from Salihyia , 

Basrah , Iraq 

Marine Science 
Research Center 

Bulletin 

1591 

11 Seasonal Changes in the Invertebrate 
Fauna of Shaft-al-Arab River at Basrah 

Iraq 

J. of Mar. Sci 
college , jadda 
,Saudia Arabia  

1591 



11 Effect of Experimental Conditions on 
Survival and Behaviour of young Liza 

abu (Heckle) from Basrah 

Journal of Mar. 
Sci . College , 
Jadda , Saudia 

Arabia  

1591 

11 Effect of experimental conditions on the 
activity of the enzyme pyruvate kinase 
from the adductor muscle M.edulis  L .  

J. animal Morphol 
physiol 

1591 

11 Anaerobic metabolism of bivalve 
molluscs during exposure to air  

Biochem . syst . 
Ecol 

1591 

11 Observations on the limnology of three 
branches of shatt al- Arab River in 

Basrah , Iraq 

J . of Mar . Sci 
college of Jadda , 

Saudia Arabia  

1599 

19 Composition of Demersal Fish Catches 
of Iraqi Tawlers from the Northern 
Arabian Gulf during 1975-1979  

Indian , J , Fish  1599 

11 Fish Nutrition Fisheries 1599 

17 Adaptation of the Shrimp Artemia 
salaina L . from Basrah , Iraq to different 

Oxygen tensions 

Accepted by the 
4th Arab Biologist 

Meeting 

1599 

19 Seasonal Variations in the Anaerobic 
metabolism of bivalve molluscs C.edule 
and Scrobicularia plana during exposure 

to air 

Biochem . syst . 
Ecol 

1599 

15 Effect of period incubation on the 
incorporation of 14C in to the ethanol –

Soluble intermediates of mussel 
M.edule L. 

J. Curr . Biosci 1599 

11 Effect of Experimental Conditions on the 
Anaerobic Metabolism of Bivalve 

Molluscs 

Biochem. Syst . 
Ecol 

1591 

11 Effect of Experimental Conditions on the 
Survival and Behaviour of the Snail 

Iymnea tenera euphratica Bull   

Nat . Hist . 
Musium 

university of 
Basrah , Iraq 

1591 

11 Pyruvate Kinase from the muscle of 
bivalve Corbicula fluminalis  from 

Basrah  

Presented in 
british 

Biochemical 
Society meeting  

1551 

11 Seasonal Variations in the Anaerobic 
metabolism of bivalves C. edule and S. 

plana  

Accepted by the 
1st Arabic 

Conferences on 
peaceful uses of 
Atomic Energy  

1551 

11 Effect of time on incorporation of 14Co2 
by the bivalves C.edule and S.plana   

1st Arabic 
Conferences on 
peaceful uses of 
Atomic Energy 

1551 

19 Toxicity of DDT and Malathion on the 
Fresh water Shrimp Atyaephra 

J.Marina 
Mesopotaica , 

1551 



desmresii  Basrah , Iraq 

11 Podocerus brasillensis (Dana) 
(Amphipoda) newto the Iraqi Coastal 

waters of the Arabian Gulf  

Marina 
Mespotamia 

1559 

17 Development of a new Colorimetric 
Method for the Determination of bold 

urea 

Iraqi National 
Journal of 
chemistry 

1111 

 

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 فٌه

 السنة

1      

1      

      

 

 

 . العلمٌةالمحلٌةوالدولٌةوالجمعٌات  عضوٌةالهٌئات -

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب محلٌة /دولٌة اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

      

 

 

 

 إبداعات أو نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع االبداع   ت
 او النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

1      

1      

1      

1      

9      

 

 

 

 



 

 التالٌف  -

 السنة النشر اسم الكتاب

Introductionto Biochemistry (under 
publication)   

Al-Dar aljamahyria 
for publishing and 

distribution 
Misurata / Libya 

 

Fish Food and Feeding Unversity of 
Basrah , Iraq 

1599 

General chemistry for the students of 
the pharmacology department in the 

Institute of Technology  

Ministry of higher 
education , 

Baghdad , Iraq 

1111 

Al – Anis Scientific Dictionary Dar Alfurkan for 
publication and 

distribution 

 

   الموسوعة العلمٌة الحدٌثة

  

 الترجمة -

 

 السنة النشر اسم الكتاب

Biology of pollution University of 
Basrah , Iraq 

1591 

Ocean Science University of 
Basrah , Iraq 

1591 

Essential of Biochemistry  Al-Dar aljamahyria 
for publishing and 

distribution 
Misurata / Libya 

1551 

Essential of Modern Biochemistry  Al-Dar aljamahyria 
for publishing and 

distribution 
Misurata / Libya 

1551 

Atlas , text of Histology  Lesson , Lesson 
and paparow 

 

 

 اللغات التً ٌجٌدها -

 العربٌة -1

 االنكلٌزٌة -1

1-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1... 

1. 


