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السرية الذاتية

نصري مرزة محزة حسن الزبيدي: االسم الرباعي واللقب
١٩٧٧/ كربالء : حمل وتاريخ الوالدة

عراقية: اجلنسية
عربية: القومية
مسلم: الديانة

)+O(:فصيلة الدم
) ٢(عدد األطفال / متزوج : احلالة االجتماعية

حي اتىب/ كربالء : عنوان السكن
كلية الرتبية للعلوم الصرفة/ كربالء جامعة : مكان العمل

٠٧٨٠١٨٦١٦٢٧: رقم اهلاتف النقال
dr.naser_merza@yahoo.com: الربيد االلكرتوني

)١٦/٤/٢٠٠٦(كلية الرتبية / جامعة كربالء : مكان وتاريخ أول تعيني
:الشهادات احلاصل عليها

).٢٠٠٢-٢٠٠١(كلية الرتبية للعام الدراسي/حاصل على شهادة البكالوريوس يف علوم احلياة من جامعة كربالء -١
).٢٠٠٧-٢٠٠٦(كلية الرتبية للعام الدراسي / علم احليوان من جامعة كربالء / حاصل على شهادة املاجستري يف علوم احلياة -٢
).٢٠١٣- ٢٠١٢(كلية الرتبية للعام الدراسي / من جامعة كربالء ) التشريح املقارن(حاصل على شهادة الدكتوراه يف علم احليوان -٣

)التشريح املقارن(علم احليوان ):الدقيق(االختصاص العام و 
مدرس: اللقب العلمي

.)دراسة مقارنة للعالقة بني معدل النبض ووزن اجلسم والعظام والعضالت يف بعض الفقريات: (عنوان رسالة املاجستري
لبويل مع تقدير بعض القيم الكيموحيوية للدم دراسة تشرحيية ونسجية مقارنة للجهاز ا: (عنوان أطروحة الدكتوراه

.)يف ثالث فقريات عراقية
:البحوث املنشورة

منشور يف جملة جامعة / دراسة مقارنة للعالقة بني معدل نبض القلب ووزن اجلسم والقلب يف اللبائن والطيور-١
.كربالء

منشور يف / .Mus-Musculusاملختربيةعلى نسيج الكبد يف الفئران البيضاء) Paracetemol(تأثري الباراسيتيمول -٢
.جملة جامعة كربالء

.منشور يف جملة جامعة القادسية للعلوم الصرفة/ .Pipisrtellus Kuhliiدراسة مظهرية وحياتية للخفاش الكحلي-٣
منشور يف جملة جامعة . / دراسة العالقة بني معدل ضربات القلب ووزن اجلسم والقلب يف الزواحف والربمائيات-٤

.ربالءك
منشور يف جملة جامعة . / دراسة مقارنة للعالقة بني وزن اجلسم ووزن القلب والعضالت والعظام يف بعض الفقريات-٥

.كربالء



٢

:البحوث املقبولة للنشر
.جملة جامعة كربالء. Pipisrtellus Kuhliiدراسة الوصف املظهري والرتكيب النسجي للكلية يف اخلفاش الكحلي -١
.جملة جامعة كربالء. مقارنة لبعض املعايري املرتبطة بالكلية يف نوعني من الفقريات العراقيةدراسة وظيفية -٢

:املناصب االدارية التي شغلها
رقم وتاريخ االمر االدارياملنصب االداريأسم الدائرةت
٢٣/٥/٢٠٠٧يف ١/١٣٩٧/دمدير شعبة الدراسات العلياكلية الرتبية/جامعة كربالء١
١٦/٦/٢٠٠٨يف ١/٢١٦١/دمدير الشؤون العلميةكلية الرتبية/كربالءجامعة٢
٢٣/٦/٢٠٠٨يف ١/٢٢٦٣/دأمني جملس الكليةكلية الرتبية/جامعة كربالء٣
٧/١١/٢٠١٠يف ١/٣٠٦٥/دمدير شعبة التسجيلكلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء٤
٢٢/١٠/٢٠١٢يف ١/٢٨٦١/دمقرر قسم علوم احلياةالصرفةكلية الرتبية للعلوم /جامعة كربالء٥
١٠/٣/٢٠١٣يف ٨/٦١٠/دعضو جملس قسم علوم احلياةكلية الرتبية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء٦

:اللجان التي شارك فيها
رقم وتاريخ االمر االدارياللجنةعملأسم الدائرةت
٤/٧/٢٠٠٧يف ٨/١٨٧٤/دعلميانشاء خمترب كلية الرتبية/جامعة كربالء١
١٦/٧/٢٠٠٧يف ٨/١٩٧٥/داملشرتياتكلية الرتبية/جامعة كربالء٢
٢٢/١٠/٢٠٠٧يف ٦/٣٤٣٥/عمتابعة سلسلة الندوات الشهريةكلية الرتبية/جامعة كربالء٣
٢٦/١١/٢٠٠٧يف ٨/٤٤٠٨/دبناء البيت احليوانيكلية الرتبية/جامعة كربالء٤
١١/١١/٢٠٠٨يف ٨/٤٠٩٠/داجلرد السنوي كلية الرتبية/كربالءجامعة ٥
٢٣/٤/٢٠٠٨يف ٨/١٢٩٠/داملشرتياتكلية الرتبية/جامعة كربالء٦
٣/٢/٢٠٠٩يف ٨/٣٢٣/دمتابعة االسعاركلية الرتبية/جامعة كربالء٧
١٤/٤/٢٠٠٩يف ٨/١١٢٢/داللجنة االمتحانية الفرعيةكلية الرتبية/جامعة كربالء٨
٢٠/٥/٢٠٠٩يف ٤/١٥٩١/داللجنة االمتحانية املركزيةكلية الرتبية/جامعة كربالء٩
١٨/١٠/٢٠٠٩يف ٨/٣٠٣٠/دفحص واستالم األجهزة املختربيةكلية الرتبية/جامعة كربالء١٠
٢٢/٣/٢٠٠٩يف ٨/٨١٤/دتدقيق وثائق الطلبةكلية الرتبية/جامعة كربالء١١
١٠/٨/٢٠١٠يف ٨/٢١٨٨/داملشرتياتكلية الرتبية/كربالءجامعة ١٢
٤/٥/٢٠١١يف ٨/١٣٨٣/دتأهيل وتشجري احلدائقكلية الرتبية/جامعة كربالء١٣
٢٠/٦/٢٠١١يف ٣/١٩٨٧/دتدقيق اعرتاضات الطلبةكلية الرتبية/جامعة كربالء١٤
٢٥/٨/٢٠١١يف ٨/٤٣١٢/دسري امتحانات الدور الثانيمتابعةللعلوم االنسانيةكلية الرتبية/جامعة كربالء١٥
٧/١١/٢٠١٠يف ٨/٣٠٦٨/دتدقيق نتائج القبول املركزيللعلوم االنسانيةكلية الرتبية /جامعة كربالء١٦
٩/١/٢٠١١يف ٨/١٠٧/دتدقيق وثائق الطلبةللعلوم االنسانيةكلية الرتبية/جامعة كربالء١٧
١٩/٢/٢٠١١يف ٨/٤٢٣/دأرشفة أضابري الطلبةللعلوم االنسانيةةالرتبيكلية /جامعة كربالء١٨
١٤/٥/٢٠١١يف ٨/١٥٦٩/داتالف الدفاتر االمتحانيةللعلوم االنسانيةكلية الرتبية/جامعة كربالء١٩
٦/٢/٢٠١٢يف ٨/٢٥٠/دانشاء ممرات احلديقة املركزيةللعلوم االنسانيةكلية الرتبية/جامعة كربالء٢٠
أعداد الكشوفات اخلاصة بالبنجات للعلوم الصرفةكلية الرتبية/جامعة كربالء٢١

املختربية
يف ) ٨٧٢٠(امر جامعي بالعدد 

٢٢/٥/٢٠١٣

للعلوم الصرفةكلية الرتبية/جامعة كربالء٢٢
إعداد دراسة لبيان احتياجات 

خمتربات قسم علوم احلياة يف البناية 
اجلديدة

٢٣/٤/٢٠١٣يف ٨/١٠٦١/د

٢١/٥/٢٠١٣يف ٨/١٣٢٨/داللجنة االمتحانية الفرعيةللعلوم الصرفةكلية الرتبية/جامعة كربالء٢٣



٣

للعلوم الصرفةكلية الرتبية/جامعة كربالء٢٤
عضو اللجنة الفنية املسؤولة عن وضع 

املخططات والكشف اخلاص باملستلزمات 
التشغيلية لبناية الكلية اجلديدة

يف ) ٨٧٢٠(أمر جامعي بالعدد 
٢٢/٥/٢٠١٣

جامعة كربالء٢٥
عضو اللجنة اخلاصة بأجراء الفحص 

على جهاز املنفايدس اهز إىل كلية 
الطب البيطري يف جامعة املثىن

يف ) ١٠٩٠٥(أمر جامعي بالعدد 
٢/٧/٢٠١٣

للعلوم الصرفةكلية الرتبية/جامعة كربالء٢٦
عمداء عضو جلنة مناقشة حماضر جلان

كليات الرتبية للتخصصات الرتبوية
١٦/٧/٢٠١٣يف ٨/١٧٦٢/د


