االسم الرباعً

احمد حامد احمد عبد هللا

الجنسٌة
محل الوالدة
الشهادة

عراقً
صالح الدٌن  -سامراء
ماجستٌر

اللقب العلمً

مدرس
بكالورٌوس علوم حٌاة  /كلٌة التربٌة سامراء  /جامعة تكرٌت.

المؤهالت العلمٌة

ماجستٌر كلٌة التربٌة  /قسم علوم الحٌاة /فرع الحٌوان  /جامعة تكرٌت.
دراسة تأثٌر خالت الرصاص وزٌت حشٌشة اللٌمون  Cymbopogon citratesفً التركٌب النسٌج
لبعض اعضاء الجهاز اللمفاوي والهضمً فً ذكور الفئران البٌض

عنوان رسالة الماجستٌر
التخصص العام

علوم الحٌاة.

التخصص الدقٌق

علم الحٌوان  /علم االنسجة .

الدروس التً درسها
للدراسة االولٌة

المناصب التً شغلها
االشراف العلمً
مكان العمل
المؤتمرات والشهادات
العلمٌة

 -1مادة االنسجة نظري  /المرحلة الثانٌة  /قسم علوم الحٌاة  /كلٌة التربٌة .
 -2مادة االنسجة عملً  /المرحلة الثانٌة  /قسم علوم الحٌاة  /كلٌة التربٌة .
 -3مادة االجنة عملً  /المرحلة الثانٌة  /قسم علوم الحٌاة  /كلٌة التربٌة .
 -4مادة التشرٌح المقارن للحبلٌات عملً  /المرحلة الثالثة /قسم علوم الحٌاة  /كلٌة التربٌة .
 -5مادة التحضٌر المجهري نظري /المرحلة الثالثة /قسم التحلٌالت  /كلٌة العلوم التطبٌقٌة .
 -6مادة التشرٌح الطبً للراضٌٌن  /المرحلة الثانٌة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة والعلوم البدنٌة .
 -7مادة الوراثة الطبٌة نظري  /المرحلة الثالثة  /قسم التحلٌالت  /كلٌة العلوم التطبٌقٌة .
 -8مادة الوراثة الطبٌة عملً  /المرحلة الثالثة  /قسم التحلٌالت  /كلٌة العلوم التطبٌقٌة .
 -9مادة التشرٌح الطبً البشري نظري  /المرحلة االولى  /قسم التحلٌالت  /كلٌة العلوم التطبٌقٌة .
 -11مادة الخلٌة عملً  /المرحلة اولى /قسم علوم الحٌاة  /كلٌة التربٌة .
مسؤو المختبر المركزي كلٌة العلوم التطبٌقٌة .
مقرر قسم التحلٌالت المرضٌة  /كلٌة العلوم التطبٌقٌة  ,من  2119 / 4 /1وحتى االن.
منسب للعمل بشعبة السٌطرة على تداول المواد الكٌمٌاوٌة والبٌولوجٌة الخطرة والسامه  /رئاسة الجامعة ,
من  2117/11/4وحتى . 2121
اشراف على بحوث التخرج لطلبة الدراسات االولٌة  /قسم التحلٌالت  /كلٌة العوم التطبٌقٌة .
اشراف على بحوث التخرج لطلبة الدراسات االولٌة  /قسم علوم الحٌاة  /كلٌة التربٌة .
جامعة سامراء  /كلٌة العلوم التطبٌقٌة /قسم التحلٌالت المرضٌة.
 -1مدرب معتمد فً المهارات الحٌاتٌة من قبل اتحاد المدربٌن العرب  ،مجلس الوحدة االقتصادٌة العربٌة ،
جامعة الدول العربٌة . 2118
 -2حاصل على شهادة دبلوم فً العالقات العامة من قبل اتحاد المدربٌن العرب بالتعاون مع مركز التعلٌم
المستمر جامعة سامراء . 2118

. حاصل على شهادة من المعهد الكندي للعلوم الصحٌة – كندا-3
.  حاصل على شهادة تقدٌرٌة من معهد الهدسة الوراثة والتقنٌات االحٌائٌة-4
: ًمشارك ف
.  المؤتمر العلمً الدولً الثامن لكلٌة التربٌة للعلوم الصرفة-1
.  المؤتمر الدولً العلمً الرابع لمعهد الهندسة الوراثٌة والتقنٌات االحٌائٌة للدراسات العلٌا-2
.  المؤتمر الدولً الثانً للعلوم والهندسة-3
.  معهد الهدسة الوراثة والتقنٌات االحٌائٌة جامعة بغداد,  المؤتمر العلمً الدولً الثالث-4
.  وزارة الصحة والبٌئة العراقٌة،  مؤتمر الوراثة والبٌئة الدولً الخامس-5
. 2117 / ًالتشرٌح المقارن للحبلٌات عمل

الكتب المؤلفة

lead acetate  دراست المتغٌرات النسجة الحاصل اكباد ذكور الفئران البٌض المعاملة بخالت الرصاص-1
. Cymbopogon citrates والمعالجة بزٌت حشٌشة اللٌمون
المؤتمر العلمً الدولً الثامن لكلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
Balb/C  وعقار البندازول فً القئران البٌضCinnamonum zeylanicum  تاثٌر مستخلصات نبات الدارسٌن-2
 ومالحظة بغض التغٌرات النسجٌة والفسلجٌةHydatid cysts المصابة تجرٌبٌا باالكٌاس العدرٌة
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