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 جعفر عباس عٍضى الوعوىرياالصخاذ الدكخىر 
 ، انعشاق.ظانًذٌُح انجايعٍح، يذٌُح انكىخ، يحافظح واع

 jalmaamori@uowasit.edu.iq 07819079920 

 

 الشهاداث الجاهعٍت
 

  (Ph. D. in Animal Physiology)دكخىراٍ فلضفت فً فضٍىلىجٍا الحٍىاى    90/2990 – 90/2992

 
 قغى عهىو انحٍاج/ كهٍح انرشتٍح

 جايعح انقادعٍح

 

 عٌىاى االطروحت:

 

"Effect of (Alpinia galanga (L.) Willd.) Rhizomes Alcoholic Extract on  

Male Mice Reproductive Capacity" 

 

 M. Sc. (Animal Physiology)هاجضخٍر علىم/ فضٍىلىجٍا الحٍىاى  90/2001  - 90/2002

 
 قغى عهىو انحٍاج/ كهٍح انرشتٍح

 انثصشججايعح 

 

 عٌىاى الرصالت

 

" Effect of Lithium and Cadmium Administration on Some Functions of  

Kidney and Liver in Wister Albino Rat " 

 

 Bachelor of Science (Biology)بكالىرٌىس علىم فً علىم الحٍاة  90/2099  - 90/2091

 
 قغى عهىو انحٍاج/ كهٍح انرشتٍح

 جايعح انثصشج

 

 الوؤهالث االكادٌوٍت
 

 عام 
 ح عهى إجشاء انثحىز انثٍىنىجٍح انًغرقهحعانٍنثحىز انًرقذيح يع قذسج يهاساخ َىعٍح وذحهٍهٍح فً إجشاء ا. 

  األهذاف وانغاٌاخ وذُفٍز االعرشاذٍجٍاخ يٍ خالل ذخطٍظ انذسوط وانخثشج انرعهًٍٍحانقذسج عهى ذطىٌش. 

  كًا هى يىضح فً أتحاز انذكرىساِ يُطقٍح وانقذسج انًصثرح عهى وضع انًفاهٍى نهًشاكم وذطىٌش حهىل يركايهح

 .وانًاجغرٍش

 خثشج فً انعًم عهى تشايج انـىسود Word كغمواإل Excel ،ثاوس تىٌُدوان (PPT)  وحضيح اإلحصاء انحٍىي 

Biostatistics. 
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 اللجاى 

 

 نجُح 150يٍ  ح الكصشفً سئاعح وعضىٌح انهجاٌ اإلداسٌح انًخرهف حًشاسكان. 

 ٍَفً جًٍع  ( 30( وانًاجغرٍش )15ونجاٌ انذكرىساِ ) حانًشاسكح فً سئاعح وعضىٌح انهجاٌ انعهًٍح وااليرحا

 .أَحاء انجايعاخ انعشاقٍح

 ًًواتحاز انرشقٍاخ  نهًجالخ انعهًٍح انًخرهفح ( تحصًا يٍ أجم اإلَفار وانرشوٌج انعه50ًًألكصش يٍ ) يقىو عه

 انعهًٍح.

 عهىو انحٍاجانجايعٍٍٍ فً قغى  انطهثحنجاٌ يشاسٌع  انًشاسكح فً سئاعح وعضىٌح. 

 عضىٌح انهجاٌ انىصاسٌح: 

o فً وصاسج انرعهٍى انعانً وانثحس انعهًً  2012جُح انخثشاء نٍىو انعهىو نغُح عضى ن

 .حانعشاقٍ

o  2012انجايعاخ انعشاقٍح كهٍاخ انعهىو فً فً  اقغاو عهىو انحٍاجخثشاء فً اننجُح عضى. 

 

 والبحذ الخدرٌش  – تاألكادٌوٍ الوهام
 

 وأصخاذ أصخاذ هضاعد  الىقج الحاضر –90/2999

 

 ، كهٍح انعهىو، جايعح واعظقغى عهىو انحٍاج

 

 الوهام

 :حدرٌش هٌاهج الدراصاث العلٍا 

عهى وظائف األعضاء، و انركاشش انًرقذوعهى انًرقذيح،  فغٍىنىجٍا انحٍىاٌ هاجضخٍر ودكخىراٍ: -

 انذوسٌاخ وانُذواخانًرقذو وانهضى  فغٍىنىجٍا

 طالب دكرىساِ 4ياجغرٍش و طالب  2  اإلشراف فً الدراصاث العلٍا: -

   

  هضاعدأصخاذ  90/2999 -90/2992

 

 الوهام

 الدراصٍت االولٍت ش الوٌاهجٌحدر: 

انًشاحم  نطهثح) وانحثهٍاخ، فغٍىنىجٍا انحٍىاٌعهى األحٍاء انعاو،  / كلٍت العلىم:علىم الحٍاةقضن  -

 .(عهى انرىانً تعحاشاناألونى وانصانصح و انذساعٍح

 (ىاألون انًشحهح)نطالب   عهى انرششٌح كلٍت الخربٍت البدًٍت واللٍاقت البدًٍت: -

عهى ح وانصاٍَ ىاألون نطهثح انًشحهرٍٍعهى األحٍاء انعاو وعهى انىساشح االجرًاعٍح  ) كلٍت اَداب: -

 .(انرىانً

 

 هدرس 90/2999 - 90/2999

 

 جايعح انقادعٍح /كهٍح انرشتٍح/واعظ عهىو انحٍاج/ قغى

 

 الوهام

 .(انصانصح نًذج فصهٍٍ دساعٍٍٍ هثح انًشحهحنط) ٌفغٍىنىجٍا انحٍىاذذسٌظ  -

 

 هدرس هضاعد 90/2000  - 91/2001

 

 واعظ. - انكىخانفًُ/ًعهذ فً ان حانًشضٍ خوانرحهٍال صحح انًجرًعأقغاو يحاضش فً 

 

 الوهام

 نفصهٍٍ دساعٍٍٍ.نًذج األونى  انًشحهح نطهثح وفغٍىنىجٍا االَغاٌنرًشٌض ذذسٌظ أعظ ا -

  علوًهضاعد باحذ  90/2002 – 91/2009
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 ، كهٍح انعهىو، جايعح انثصشجعهىو انحٍاجقغى 

 

 الوهام

 حانصاٍَ انًشحهرٍٍ نطهثح اٌىفغٍىنىجٍا انحٍوانُثاذاخ انىعائٍح و انطحانة انًخرثش انعًهً نًىادظ ٌذذس -

 نفصهٍٍ دساعٍٍٍ عهى انرىانً. حوانصانص

 

 

 عام  – الضٍرة الىظٍفٍت

 
 

عدد  السنة
 السنوات

 ومكان العملالدرجة الوظيفية 
 من إلى

 جامعة البررة قدم عمهم الحياة، كمية التربية،في  مداعد باحث عمسي 3 1::2 3::2

 امعة البررةج قدم عمهم الحياة، كمية التربية، طالب دراسات عميا /ماجدتير 3 3::2 5::2

 جامعة البررة كمية التربية، /قدم عمهم الحياةفي  مدرس مداعد 2 6::2 6::2

 كمية التربية/واسط، جامعة القادسية/معاون عسيدمدرس /  5 7::2 3111

 جامعة القادسية، واسط / كمية التربية/قدم عمهم الحياةفي  مدرس 2 3112 3112

 قدم عمهم الحياة، كمية العمهم،جامعة القادسية/معاون عسيدأستاذ مداعد /  2 3112 3113

 جامعة القادسية كمية العمهم،/الحياةقدم عمهم في  أستاذ مداعد 3 3114 3115

 جامعة واسط العمهم،  كمية/قدم عمهم الحياةفي  أستاذ مداعد 4 3115 3118

 مديرية البحث والتظهير/جامعة واسط/البحث والتظهير مديرأستاذ مداعد/ 2 3118 3118

 العمهم، جامعة واسط  كمية/قدم عمهم الحياةفي  أستاذ مداعد 4 3119 3122

 العمهم، جامعة واسط  كمية/رئيس قدم عمهم الحياةأستاذ مداعد/ 3 3122 3124

 العمهم، جامعة واسط  كمية/قدم عمهم الحياة أستاذ/تدريدي في 4 3125 3128

 العمهم، جامعة واسط  كمية/رئيس لجشة الترقيات العمسيةأستاذ/ 3 3129 3131

 واسطالعلوم، جامعة   كليةعميد  - 3131 الوقت الحاضر
 

 

 الوٌشىراث
 

 

 لٍزٌتكباللغت اإلً االبحاد الوٌشىرة** 

 

 AL-Maamori, J. A. I. (1997): Effect of cadmium on glycogen, cholesterol, and protein metabolism 

levels on heart, testes, and pancreas of rat. Basrah J. Science, Vol. 15, No. 1: 113-120. 

 AL-Maamori, J. A. I.; Al-Badran, A. I. and Saleh, Z. A. M. (1997): Effect of dietary cadmium 

chloride on glycogen, cholesterol, and protein contents on liver, kidney, and muscle in rat. Basrah J. 

Science, Vol. 15, No. 1: 77-84. 

 AL-Maamori, J. A. I. (2001): Influence of lithium administration on glycogen, cholesterol, and 

protein metabolism of liver, kidney, and muscle of rat. J. of Al-Qadisiya, Vol. 7, No. 2: 41-48. 

 AL-Maamori, J. A. I. (2008): Distribution of ABO & Rh blood groups systems among students at 

university of Wasit. Journal of Babylon University, Vol. 16, No. 1: 615-6260.  
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 Touhali, S. A.; AL-Maamori, J. A. I. and Al-Musoay, A. S. 2010): Effect of Candida albicans 

isolated from cattle on some hematological, biochemical and histological parameters in laboratory 

mice. Fourth Conferences of University of Wasit, Wasit, Iraq. 

 AL-Maamori, J. A. I. (2011): Evaluation of the anti-motility-related diarrheal activity of the sage tea 

Salvia officinalis L. in laboratory mice. Research J. of Biological Science. 6 (1): 33-36 (Canada) 

 Al- Jalely, M. T. A. and AL-Maamori, J. A. I. (2011): Physio-protective role of sage tea (Salvia 

officinalis L.) on preventive antioxidant defenses of cadmium induced toxicity in laboratory rats. 

Fifth Conference of University of Wasit, Wasit, 13-14, Dec., 2011, Iraq. 

 AL-Kinany, M. J.; Al-Bideri, A. W. and AL-Maamori, J. A. I. (2012): Comparative histological 

study of stomach (proventriculus) between laughing dove (Streptopelia senegalensis) and white-

breasted kingfisher (Halcyon smyrnesis). Kufa University Journal of Biology, Vol. 5 (2). 

 Al- Bediry, H. K. S. and AL-Maamori, J. A. I. (2012): Physiological Efficiency of Sage Tea (salvia 

officinalis L.) Administration on Fertility in Adult Female Rats. Wasit Journal of Science and 

Medicine, Vol. 2 (3). 

 Sfaih, A. M. and AL-Maamori, J. A. I. (2013): The Effect of Renal Hemodialysis on Serum 

Endogenous Antioxidants Defense of Patient with Chronic Renal Failure. Wasit Journal of Science 

and Medicine, University of Wasit, Wasit, Iraq Vol. 6 (1). 

 Issa, R. A.; AL-Maamori, J. A. and Al-Saadi, Z. N. (2018). Effect of Salvia officinalis with 

Bifidobacterium longum supplements on serum lipid and liver histology in male albino Wistar rats.  

Journal of Veterinary Research Volume 22 (6):501-512. 

 Kadhim, H. M. and AL-Maamori, J. A. (2019). Evaluation of the Protective Role of Wet Cupping 

treatment on Some of Serological Endogenous Antioxidants Vol. 18 No. (4) Journal Biochemical 

and Cellular Archives. 

 Mubark, N. N.; AL-Maamori, J. A. and Ghali, K. H.  (2020). Evaluation gene expression of stem cell 

factor and c-kit among bronchial asthmatic patients. Systematic Review of Pharmacy. Vol. 11 (1): 51-

57. 

 Mubark, N. N; Ghali, K. H. and AL-Maamori, J. A.  (2020). The Interfering Effects of PD-1 and 

TIPE2 in Bronchial Asthma. Systematic Review of Pharmacy. Vol. 11 (1): 59-75. 

 Hadi, Z. K. and AL-Maamori, J. A. (2020). Evaluation Some Oxidants - Enzymatic Endogenous 

Antioxidants Status among Women Patients with Polycystic Ovary Syndrome. (In publishing by 

ICAST2020, university of Kerbala, Iraq.) 

 Gheni, D. A.; AL-Maamori, J. A. and Ghali, K. H. (2020). The impact of oxidative stress and some 

endogenous antioxidants on type 1 diabetes mellitus (In publishing by European Journal of 

Molecular & Clinical Medicine.)  

 Gheni, D. A.; Ghali, K. H. and AL-Maamori, J. A. (2020). The effect of programmed cell death of 

(TRAIL, GLIS3, IGFBP3 and AIF) on development of type 1 diabetes (In publishing by 

International Journal of Pharmaceutical Research.)  

 Al-Maiahy, A. R. K.; AL-Maamori, J. A. I. and Altamemy, A. A. R. (2021). The effect of 

programmed cell death of (TRAIL, GLIS3, IGFBP3 and AIF) on development of type 1 diabetes (In 

publishing by Plant Archives. Vol. 21(1), (Online Issue). 

 Abdul-Hussein, A.; AL-Maamori, J. A. and Al-Badri, S. F. (2021). Evaluation of some biomarkers of 

metabolic syndrome among patients with the cardiovascular system (In publishing by Biochemical 

and Cellular Archives Vol. 21. (1) (on line Issue).  
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 باللغت العربٍت االبحاد الوٌشىرة** 

 

  ميكانيكية العسل ومسارسة األنذظة الظالبية وعالقتها بالتعب عشد التدريدين. مجمة عباس والسعسهري، جعفرجهاد، عمى سمهم .
 .1999، 1القادسية لعمهم التربية الرياضية، العدد 

  القادسنية لمعمنهم الرنرفة، . دراسنة ارنر القرنهر اليمنهي الحناد عمنى الفشائينة. مجمنة عبناس والسعسنهري، جعفنرغالي، عافر حدنن
 .2002،  3، العدد  7السجمد 

  التحميل الشفدحركي وأرره في تعمنم وتظنهر األداا السهناري فني كنرة عباس والسعسهري، جعفرجهاد، عمى سمهم وحدين، عبدا هلل .
 2002، 4التشس. مجمة القادسية لعمهم التربية الرياضية، العدد 

 هم. بعض الستغيرات الفديهلهجية قبينل أداا اررسنال وعالقتهنا بدقنة الزنربة فني التنشس وجهاد، عمي سم عباس السعسهري، جعفر
 2005األرضي، مجمة القادسية لعمهم التربية الرياضية، السجمد الدادس، العدد االول، 

  دنننية فننني كنننبر االضنننظرابات الفدنننيهلهجية والشف األنذنننظة الرياضنننية. أرنننر مسارسنننة والسعسنننهري، جعفرعبننناسجنننهاد، عمننني سنننمهم
 .2007السراحبة لمدورة الذهرية )الظسثية(. مجمة القادسية لعمهم التربية الرياضية، السجمد الدابع، العدد الثالث، 

 شالل مراد. الدالئل التشاسنمية لمسدنتخما اليحنهلي لجننور نبنات الخهلشجنان  وحدين،وتهما، باسم شابا  عباس السعسهري، جعفر
 .2008( في ذكهر الفئران. مجمة واسط لمعمهم والظب، السجمد االول، العدد االول، Alpinia galanga (L.) Willdاليبير )

 
 :الوشاركاث*  

 

  والسشعقند فني سنياتل، الهال نات 1996تسهز  6-2مذارك بخالصة بحث مذترك في السؤتسر الدولي الدابع لعمم الدسهم لمفترة
 دة األمريكية.تحالس

  تسرات العمسيننننننننننة لجامعننننننننننة القادسننننننننننية األول والثنننننننننناني والثالننننننننننث والرابع/ل عننننننننننهام مذننننننننننارك بةبحنننننننننناث عمسيننننننننننة فنننننننننني السننننننننننؤ
 ، العراق. 2001و2000و1999و1998

  ،العراق. 2002مذارك ببحث وعزه لجشة تحزيرية في ندوة البيئة األولى السشعقدة في كمية العمهم/جامعة القادسية، 
  30/3في تيريس الهحدة الهطشية السشعقد في مديشة اليهت لمفتنرة مذارك في السؤتسر ارقميسي الخاص بدور السجتسع السدني 

 ، العراق.31/3/2007ولغا ة 
  مذنارك بحنث مشفنرد فني السنؤتسر العمسني األول لسشغسنة مكافحنة التمنهث البيئني والترنحر فني العنراق فني مديشنة الينهت لمفتنرة

 ، العراق.2007نيدان  2-3
 11/2007/ 8-7كمينننة العمهم/جامعنننة البرنننرة لمفتنننرة  -ئنننة والسنننهارد السائينننةمذنننارك ببحنننث فننني السنننؤتسر النننهطشي الثننناث لمبي ،

 العراق.
  العراق.2008ما س/ 7-6مذارك ببحث في السؤتسر العمسي العاشر لجامعة بابل لمسدة ، 
  العراق.2010تذرين األول/ 19-18مذارك ببحث في السؤتسر العمسي الرابع لجامعة واسط لمسدة ، 
  العراق.2011لجامعة واسط  الخامستسر العمسي مذارك ببحث في السؤ ، 
  أيمنهل  3-1مذارك ببحث في مؤتسري التقانة الحيهية الدولي الثالث والهطشي الحادي عذر لجسههرينة اينران االسنالمية لمسندة

 ، طهران، إيران.2019
 

 العضىٌت 
 

 جوعٍت األكادٌوٍٍي العراقٍٍي انىقد انحاضش  - 2012

 علىم الحٍاة العراقٍتجوعٍت  انىقد انحاضش – 1995

 

  االهخواهاث

 الضفر وكرة القدم والقراءة

 15/03/2021ذاسٌخ انرحذٌس: 


