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 سیناء جبوري محمد یوسف:    ـم ـــــــــاالســ

  ۹/٦/۱۹۷۸: المیـالد  سنة

 أنسجة حیوانیة:  الدقیق  صــاـصتخاال                         علم الحیوان:    العام صاـــصتخاال

  تدریسیة   :     ةــــــالوظیف

 مساعد أستاذ   الدرجة العلمیة :

  ۰۷۷۲۹۲۹۰۲٥٤  :  الھاتف النقال

 sinaa2007m@yahoo.com: كترونياإللالبرید 

  -اللغات التي یجیدھا:

 اخرى:                      اللغة العربیة:                      اللغة اإلنكلیزیة:       

          / العراق  یة التربیة للعلوم الصرفة / جامعة كربالء/ كل علوم الحیاةقسم     :   عنوان العمل

 :البرید اإللكتروني للعمل                               : العمل ھاتف

    ceps.uoKerbala.edu.iq    :  العمل اإللكترونيموقع 

 .أوالً : المؤھالت العلمیة  

 / السنةالتاریخ ة ـــالكلی الجامعة الدرجة العلمیة

 بكالوریوس
 

 ۲۰۰۰ الطب البیطري البصرة 

 ۲۰۰٦ التربیة  كربالء الماجستیر

مصل االبل العراقیة كبدیل كفوء عن مصل استخدام  عنوان رسالة الماجستیر
 النسجیة االوساط الزرعیة  في جنین البقري

 الدكتوراه
 

 ۲۰۱۳ التربیة للعلوم الصرفة كربالء

ثیرات النسجیة والكیمونسجیة مناعیة والوظیفیة لمستخلصي بعض التا عنوان اطروحة الدكتوراه
 النعناع والشعیر على الغدد اللبنیة الناث الجرذ

 
 

 الصورة 



 
 

    أخرى

 

 : التدریس الجامعي .ثانیاً  

 الى -من الفترة   الجامعة (المعھد / الكلیة)  الجھة ت

 ولغایة االن۲۰۰٦ كربالء التربیة للعلوم الصرفة 1

2    

 

 مقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا.: ال ثالثاً  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت
 ۲۰۰۸_۲۰۰٦ الفسلجة الحیوانیة علوم الحیاة ۱

 ۲۰۰۸ أحیاء عامة علوم الحیاة  ۲

 لغایة االن-۲۰۰۸ أنسجة حیوانیة علوم الحیاة ۳

 ولحد االن ۲۰۱۷ انسجة متقدم/  دكتوراه علوم الحیاة ٤

٥    

٦    

۷    

۸    

۹    

 

 

 

 

 



 
 

 :علیھا تُ التي أشرف) الرسائل  ،االطاریح  (: رابعاً  
 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

حدث والمعالج بمستخلص ت_نسجیة اللتھاب المفاصل الرثوي المس یفیةمقارنة وظ ۱
 ۲۰۱٦ علوم الحیاة الجذور وعقار الفولتارین

 ۲۰۱۷ علوم الحیاة الخلویة لخط خالیا سرطان الكبددراسة الخصائص النسجیة و ۲

  علوم الحیاة تأثیر بذور السمسم على التراكیب النسجیة لغدد اللبنیة  ألناث الجرذ  ۳

  علوم الحیاة تأثیر ازالة المبایض على الغدد اللبنیة والنخامیة والرحم ألناث االرانب ٤

٥    

٦    

۷    

۸    

۹ 
 
 

   

۱۰    

۱۱    

12    

۱۳    

 
 فیھا تالتي شاركالعلمیة والندوات المؤتمرات : خامساً  

 نوع المشاركة  ھامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
( بحث / بوستر 

 +حضورمشارك جامعة البصرة/كلیة الطب البیطري ۲۰۱٦ المؤتمر الدولي الخامس لكلیة الطب البیطري 1 

 حضور جامعة كربالء/كلیة الطب ۲۰۱٦ علوم الطبیةالمؤتمر العلمي األول لل 2

المؤتمر الدولي االول لكلیة التربیة للعلوم  3
 الصرفة

جامعة كربالء/كلیة التربیة للعلوم  ۲۰۱۷
 الصرفة 

 حضور

 حضور جامعة كربالء / كلیة الصیدلة  ۲۰۱٦ دراسة التكافؤ الحیوي للدواء 4

 حضور امعة كربالء/كلیة العلومج latex ۲۰۱۷دورة  5

داء الكولیرا المتوطن(المسببات وطرق  6
 الوقایة والعالج)

 حضور جامعة كربالء/كلیة الطب البیطري ۲۰۱٦

۷ Using online resource in scientific 
research  ۲۰۱حضور جامعة كربالء/كلیة الطب البیطري ٦ 

 حضور جامعة كربالء/كلیة الطب البیطري ۲۰۱٦ مشاكل تربیة الدواجن في كربالء المقدسة ۸

 حضور جامعة كربالء/كلیة الطب البیطري ۲۰۱٦ تلوث المیاه ۹

جامعة كربالء/كلیة التربیة للعلوم  ۲۰۱٦ السرطان افة العصر ۱۰
 الصرفة

 حضور



 
 

الالفقریات فوائدھا واضرارھا في حیاتنا  ۱۱
 الیومیة

 جامعة كربالء/كلیة التربیة للعلوم ۲۰۱٦
 الصرفة

 حضور

في تشخیص المسببات  pcrاستخدام  ۱۲
 المرضیة

 حضور جامعة كربالء/كلیة الطب البیطري ۲۰۱٦

جامعة كربالء/كلیة التربیة للعلوم  ۲۰۱٦ كیفیة النشر في سكوبس والیة البحث العلمي ۱۳
 الصرفة

 حضور

جامعة كربالء/كلیة التربیة للعلوم  ۲۰۱۷ الزالزل اسبابھا ۱٤
 الصرفة

 ضورح

جامعة كربالء/كلیة التربیة للعلوم  ۲۰۱۷ طفل التوحد كیف نفھمھ ۱٥
 الصرفة

 حضور

في الجھاز المناعي  تطبیقات النانوتكنولوجي ۱٦
 لجسم االنسان

     

جامعة كربالء/كلیة التربیة للعلوم  ۲۰۱۷
 الصرفة

 حضور

 حضور الء/كلیة الطب البیطريجامعة كرب ۲۰۱۷ كیفیة تحنیط الحیوانات ۱۷

تدریب على استخدام جھاز التحلیل الدم  ا۱۸
 الذاتي

 حضور جامعة كربالء/كلیة الطب البیطري ۲۰۱۷

جامعة كربالء/كلیة التربیة للعلوم  ۲۰۱٦ ماھو مرض زیكا ۱۹
 الصرفة

 مشارك

علوم جامعة كربالء/كلیة التربیة لل ۲۰۱۸ التدخین تاثیراتھ الجسدیة والنفسیة ۲۰
 الصرفة

 مشارك

 

 .  االخرى: األنشطة العلمیة  سادساً  

 خارج الكلیة داخل الكلیة
  

  

  

  
  

 

  الھیئات العلمیة المحلیة والدولیةعضویة  :سابعاً  

 

 و شھادات التقدیر. الجوائز كتب الشكر ، : ثامناً  
رة الھجرة ) وزا۱) رئاسة الجامعة (۳) من العمید (۱۰(:   عدد كتب الشكر ونوعھا

 والمھجرین
 عدد الجوائز ونوعھا:

 عدد شھادات التقدیر ونوعھا:
 

 

 توجد ال .أو المترجمة الكتب المؤلفة: تاسعاً  



 
 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

۱   

۲   

۳   

٤   

٥   

٦   

 

 عاشرا: البحوث المنشورة والمقبولة النشر 

 سنة النشر اسم المجلة البحث ت

۱ Biological and physiological properties of mouse 

hepatocellular carcinoma HCAM cell line hepato 

المجلة العراقیة للسرطان 

 والوراثة الطبیة

۲۰۱۷ 

دراسة مقارنة لتاثیر مستخلص المائي الحار لجذور نبات الزنجبیل  ۲

وعقار الفولتارین ععلى بعض المعاییر الدمیة ونسج الغضروف لمفصل 

 الكاحل 

 ۲۰۱٦ مجلة جامعة كربالء العلمیة

۳    

٤    

٥    

٦    
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