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 السيرة الذاتية 
 

 

 

 

 عبد الوهاب جمعة سالم الصالحي عباس  -االسم: 

 ذكر - الجنس: 

 1978/  7/   11 / البصرةالعراق /  -محل وتاريخ الوالدة:  

 عراقية  -الجنسية: 

 وبنت.  ولدانمتزوج ولدي  - الحالة االجتماعية: 

 جامعة النهرين /  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -مكان العمل: 

 نجاب المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على اإل/                    

 قسم األجنة التطبيقي  /                    

 مساعد   مدرس - العلمي: اللقب 

- البريد اإللكتروني:    

abbasabdalwahab@ierit.nahrainuniv.edu.iq 

abbsi78@gmail.com 

abbsi78@yahoo.com 

 

 ي حطين حنفق الشرطة / /  ناحية المنصور/ بغداد / الكرخ /  العراق  -السكن:  عنوان 

6 -دار:  19  -زقاق:   626 -محلة:    

07702523633 -هواتف االتصال:    

                        07804383683 

                        07904314647 

 

 

 

 (2001بغداد ) جامعة  /اإلنتاج الحيواني  /الزراعة  في علوم بكالوريوس .1

 (2004بغداد ) جامعة دبلوم عالي في الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية /  .1

 (2017) ماجستير علوم في الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية / جامعة بغداد  .2

 المعلومات الشخصية -أوالً: 

 مهنيةوال األكاديمية المؤهالت  -ثانياً: 
 

http://mohesr.gov.iq/ar/
http://nahrainuniv.edu.iq/ar
http://ierit.nahrainuniv.edu.iq/
http://ierit.nahrainuniv.edu.iq/%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d9%8a/
mailto:abbasabdalwahab@ierit.nahrainuniv.edu.iq
mailto:abbsi78@gmail.com
mailto:abbsi78@yahoo.com
http://www.coagri.uobaghdad.edu.iq/
http://www.ige.uobaghdad.edu.iq/
http://www.ige.uobaghdad.edu.iq/
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 وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية /   من براءة اختراع

 . 2019 –دائرة الخدمات الفنية واإلدارية / قسم الملكية الصناعية 

 

 

 

 ولحد االن. 2018 - شعبة ضمان الجودة وتقويم األداءمدير  .1

 .2019والى  2017 -مسؤول وحدة اعتماد المختبرات  .2

 

 

 

 (.(IRCAدورة رئيس مدققي جودة دولي معتمدة من اريكا  .1

 (. ISO 9001:2015) 2015: 9001دورة في المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة األيزو  .2

 دورة في التوثيق والتدقيق الداخلي.  .3

 (. (GLP ممارسات المختبر الجيدمعايير دورة في  .4

 دورات في نظم الحاسوب وتطبيقاته.  .5

 دورات في نظام المايكروسوفت )وررد، اكسل، بوربوينت، وغيرها(.  .6

 دورة عن أليات النشر في المجالت العلمية.  .7

 Research Gate، ORCID، Google scholar، (Publonsدليل الباحث ) دورة في استخدام .8

 مجال االختصاص. دورات عديدة في  .9

 إقامة العديد من الدورات لكافة الموظفين )التدريسيين، الفنيين، اإلداريين(، والطالب  .10

 االختصاص.   مجال في والمؤتمرات  الندوات من العديد في  شارك .11

 

 

 

 .3 عدد  الوزيرشكر وتقدير من  .1

 .13 شكر وتقدير من رئيس الجامعة عدد .2

 .3مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية عدد تثمين جهود من   .3

 . 22شكر وتقدير من العميد عدد   .4

 .5تثمين جهود من العميد عدد  .5

 3القسم عدد شكر وتقدير من رئيس  .6

ً راب  الوظائف التي اشتغلها  -: عا
 

 تالدورا -اً: خامس

 ً  شكر وتقدير -: سادسا

 اختراع  ةبراء -ثالثاً: 
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 2017 بعدد من الصفات االنتاجية والتناسلية لدى االغنام العواسي (BMP 15) عالقة طرز جين البروتين المخلق للعظم

Genotypes Relationship of Growth Hormone Gene (GH) Polymorphism with Some Productive 

and Reproductive Trait in Awassi Sheep 
2017 

Relationship between Bone Morphogenetic Protein 15 gene (BMP 15) polymorphism and some 

productive and reproductive trait in Awassi sheep 
2017 

HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN ANEMIC PREGNANCY IN BAGHDAD, 

IRAQ 
2018 

COMPARISON OF EFFICIENCY OF OXYTOCIN DRUG WITH MISOPROSTOL IN 

INDUCTION PREGNANT WOMEN ABORTION IN BAGHDAD 
2018 

MATERNAL OBESITY AND FACTORS ASSOCIATED WITH MODE OF DELIVERY 2018 

Assess the Genetic Variant’s Linkage with T2DM in Several Pathways of Pathophysiology of 

Type-2 Diabetes Mellitus 
2020 

 البحوث -اً: سادس

https://journals.uokerbala.edu.iq/index.php/Agriculture/article/view/722
https://scholar.google.com/citations?hl=er&authuser=2&user=l5ykZiYAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=er&authuser=2&user=l5ykZiYAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=er&authuser=2&user=l5ykZiYAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=er&authuser=2&user=l5ykZiYAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=er&authuser=2&user=l5ykZiYAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=er&authuser=2&user=l5ykZiYAAAAJ
file:///E:/High%20Institute%20of%20Infertility%20Diagnosis%20and%20Assisted%20Reproductive/السيرة%20الذاتية/Journal%20Homepage:-www.%20journalijar.%20com
file:///E:/High%20Institute%20of%20Infertility%20Diagnosis%20and%20Assisted%20Reproductive/السيرة%20الذاتية/Journal%20Homepage:-www.%20journalijar.%20com
https://scholar.google.com/citations?hl=er&authuser=2&user=l5ykZiYAAAAJ
https://medicopublication.com/index.php/ijphrd/article/view/1790
https://medicopublication.com/index.php/ijphrd/article/view/1790
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https://scholar.google.com/citations?user=l5ykZiYAAAAJ&hl=en Google Scholar 

https://www.researchgate.net/profile/Abbas_Abdul_Wahhab_Jumaah_Al-Salihi ResearchGate 

https://publons.com/researcher/1779473/abbas-abdulwahhab-al-salihi/ Publons 

E-2271-2019 Researcher ID 

https://orcid.org/0000-0003-1763-6534 ORCID 

https://www.linkedin.com/in/abbas-abdul-wahab-al-salihi-22b5991ba LinkedIn 

abbasabdalwahab@ierit.nahrainuniv.edu.iq 
عنوان البريد االلكتروني 

الرسمي  )االيميل(  

 المنصات األكاديمية  -اً: سادس

https://scholar.google.com/citations?user=l5ykZiYAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/
https://www.researchgate.net/profile/Abbas_Abdul_Wahhab_Jumaah_Al-Salihi
https://www.researchgate.net/
https://publons.com/researcher/1779473/abbas-abdulwahhab-al-salihi/
https://publons.com/
https://publons.com/researcher/E-2271-2019/
https://publons.com/researcher/E-2271-2019/
https://orcid.org/0000-0003-1763-6534
https://orcid.org/
https://www.linkedin.com/in/abbas-abdul-wahab-al-salihi-22b5991ba
https://www.linkedin.com/
mailto:abbasabdalwahab@ierit.nahrainuniv.edu.iq
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Curriculum Vitae 

CONTACT INFORMATION 

Name:  Abbas Abdul Wahab Jumaah AL-Salihi 

Address: Baghdad / Iraq  

Cell Phone: 

07702523633 

07804383683 

07904314647 

Email: 

abbasabdalwahab@ierit.nahrainuniv.edu.iq 

abbsi78@gmail.com 

abbsi78@yahoo.com 

PERSONAL INFORMATION 

Date of Birth: 11\7\1978 

Place of Birth: Iraq\ Basra 

Citizenship: Iraqi 

Language Skills: Arabic, English 

Gender: male 

Optional Personal Information  

Marital Status: married  

Children: 3child (2 boys, 1 girl) 

EMPLOYMENT HISTORY 

Academic Positions: 

Assistant Lecturer \ Al-Nahrain University 

High Institute of Infertility Diagnosis and ART'S. 

mailto:abbasabdalwahab@ierit.nahrainuniv.edu.iq
mailto:abbsi78@gmail.com
mailto:abbsi78@yahoo.com

