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  الشھادات

  1988 /17/1 الجزائر/ بكلوریوس علوم الحیاة من جامعة عنابة  
  حائز على شھادتي TOEFL ITP  وال  25/4/2012بتاریخ  483بمعدلIC3 /   23/1/2012 
 جامعة النھرین/ساعدة على االنجابالمعھد العالي لتشخیص العقم والتقنیات الم/ ماجستیر في علم االجنة التطبیقي /

 2/6/2015في 
 28/7/2015 في االمر الجامعيب)  مدرس مساعد(حصول على اللقب العلمي ال      
   000المعھد العالي لتشخیص العقم/ تایید كعضو ھیأة التدریس في قسم علم االجنة التطبیقي 

24/2/2016             
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

  الوظائف التي اشتغلھا
  29/8/1999تاریخ اول تعیین لي كان في جامعة النھرین 
  ومادة االحیاء الطبیة في قسم فاحص محاضرا لمادتي المناعة والمصول في قسم التحلیالت المرضیة

 1995-1992بغداد  -المنصور/المعھد الطبي الفني/البصر
 على المالك الوظیفي الدائم/1999جامعة النھرین / باحث في مركز التقانة االحیائیة .م 
  عضو فریق بحثي في قسم االخصاب الخارجي وعزل البیوض والتلقیح الصناعي ونقل االجنة وعملیات فرط

صال المبایض ئواست Vasectomyوالتخدیر وقطع االسھر للحیوانات الحقلیة  Superovulationباضة اال
Ovariectomy  2000-1999جامعة النھرین /مركز بحوث التقانة االحیائیة/للحیوانات المختبریة 

 2000 /جامعة النھرین/مقررا للجنة استالم بنایة مركز بحوث التقنیات االحیائیة بجمیع اعمالھا     
 تحول اسم ...على المالك الوظیفي الدائم/2000جامعة بغداد /باحث في مركز ابحاث االجنة وعالج العقم .م

ثم نحول اسمھ الى المعھد العالي ...المركز الى المعھد العالي البحاث االجنة وعالج العقم واطفال االنابیب
 ...جامعة النھرینلتشخیص العقم والتقنیات المساعدة على االنجاب وتحول الى 

  2000مختبر السائل المنوي 
  2001مختبر الھرمونات 
 على) 15/1/2001(ومختبر االخصاب الخارجي  عملت في صالة العملیات: 
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  التلقیح الصناعيIUI  وتنشیط النطفSperm Activation   
  وتحضیراتھالتلقیح االجباري عضو فریق عملICSI   
 وتحدید ایام الدورة الشھریة رحم لمسحات عنق ال:  القراءات النسیجیةVaginal Smear  والسحب من

   Testicular Biopsy   والخزعة الخصیویة  FNAالبربخ 
 

  العمل في مختبر بدائل اطفال االنابیبIVF البشریة واختبار فحص القدرة االختراقیة للحیامنSPA على بیوض
   2001حیوان الھامستر الذھبي 

  ق واحداث فیھا فرط االباضة بتوحید الشعملیاتSuperovulation. عبر المسحات المھبلیة لفئران االختبار 
 ثم مسؤوال عن مختبري الكیمیاء الحیاتیة والھرمونات        2011  - 1/7/2003 اتمسؤوال عن مختبر الھرمون

2015   
  سائل المنويالھرمونات  والكیمیاء الحیاتیة  وال(مسؤوال عن مختبرات العیادة االستشاریة...(  
 2015.االشتراك بدورة طرائق التدریس في جامعة النھرین  
  2016في  في المعھد قسم علم االجنة التطبیقيالھیأة التدریسیة في عضو  
 12/11/2015 عضو اللجنة العلمیة ومجلس قسم علم االجنة التطبیقي في المعھد 
  9/12/2015 عضو اللجنة االمتحانیة المركزیة في المعھد منذ 
 قسم علم االجنة التطبیقي لمادتي االجنة العام للجانب المختبري في تدریسي General Embryology)( 

  2015منذ ) ART(والتقنیات المساعدة على االنجاب 
  احد االعضاءExecutive Editorial Board  المجلة العراقیة لبحوث (لمجلة المعھد العلمیة النصف سنویة

  2015/جامعة النھرین)/االجنة والعقم
  مشرفا على التدریب العملي )(Log bock  لطلبة مرحلة الماجستیر في مختبرات العیادة االستشاریة) الھرمونات

  2015ومختبرات قسم علم االجنة التطبیقي  ومختبرات صالة العملیات) والكیمیاء الحیاتیة والسائل المنوي
  30/6/2015الھرمونات والكیمیاء الحیاتیة تنسیب وتكلیف كمسؤول عن مختبري  
 8/11/2016و2 مسؤول وحدة التعلیم المستمر وتقنیات المعلومات في المعھد.  
  لغایة 14/3/2016مسؤول وحدة االعالم في المعھد 
  27/3/2016النھرین في  اعتمادي كممثل اعالم المعھد لدى رئاسة جامعة 
 2017التطبیقي المسؤول الفني لمختبرات قسم علم االجنة  
  االطباء المتدربین ضمن الزمالة التدریبیة  بتدریس وتدریبمن قبل وزارة الصحة مكلفة ال التدریبیة الھیأةعضو

/ وذلك حسب االمر االداري الصادر من وزارة الصحة والبیئة  في المعھد الختصاص العقم واطفال االنابیب 
التكلیف في المجلس العربي لالختصاصات الصحیة في العراق وباالمر االداري الصادر من عمادة المعھد ب

16/11/2017  
 دریبیة االطباء المتدربین ضمن الزمالة التبتدریس وتدریب من قبل وزارة الصحة المكلفة  التدریبیة عضو الھیأة

/ وذلك حسب االمر االداري الصادر من وزارة الصحة والبیئة  في المعھد الختصاص العقم واطفال االنابیب 
المجلس العربي لالختصاصات الصحیة في العراق وباالمر االداري الصادر من عمادة المعھد بالتكلیف في 

26/2/2018  
  21/6/2018في المعھد مسؤول وحدة اعتماد المختبرات لقسم االجنة التطبیقي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الخبرات

   تدریب طلبة المعھد والخارجیین على اجھزة التحالیل الھرمونیةELISA & Gamma Counter & 
miniVIDAS  وكذلك جھاز الSpectrophotometer  2002منذ عام  

 2015/التدریس في الجانب المختبري لطلبة الماجستیر لمادتي علم االجنة العام والتقنیات المساعدة على االنجاب 
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  القیام بورشات عمل ودورات لطلبة الدراسات العلیا وغیرھم من داخل وخارج المعھد من ذوي االختصاص فیما
 Stainingوالتصبیغ  Microtomeوجھاز التقطیع  Histological Processingیخص التحضیرات النسیجیة 

 ... 2016 منذ IVFوعملیات اطفال االنابیب  ICSIوالحقن المجھري االجباري للحیامن البشریة  
  بتدریب طلبة الزمالة التدریبیة للعقم واطفال 2017كاحد اعضاء الھیأة التدریسیة في المعھد منذ عام تكلیفي

 المجلس العربي لالختصاصات الطبیة / االنابیب بموجب كتاب وزارة الصحة 
  28/2/2018المختبرات المسؤول الفني على مختبرات قسم االجنة التطبیقي حسب استمارات تصنیف جودة 
  16/4/2019العمل كمرشد لطلبة الدراسات العلیا لمرحلة الماجستیر في المعھد  
  مسؤول عن تنمیة القیادات الجامعیة وتطویر منتسبي الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة كاحد عناصر

  2019البرنامج الحكومي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مؤتمرات داخل وخارج العراقندوات وبزیارات میدانیة و االشتراك

 :منھالیة والدولیة المنعقدة في العراق المحالعلمیة المشاركة في العدید من الندوات والمؤتمرات           

  /مركز بحوث التقنیات االحیائیة / ندوة عن االستنساخ البشري والخریطة الكروموسومیة والعالج الجیني  -1
  )حضور(  2000    

    دائرة / بوزارة الصحة Infertility held at HRTDCحول مستجدات العقم  دروس تدریبیة متقدمة  -2
  2009 /2/4- 1 بالتعاون مع جمعیة الخصوبة العراقیةالتدریب والتطویر      

    / ندوة حول مستجدات العقم الحدیثة اقامتھا جمعیة الخصوبة العراقیة بالتعاون مع وزارة الصحة العراقیة  -3
  2009 /2/4-1 بغداد     

   2009/ /20/4 المعھد العالي لتشخیص العقم/  لتلوث البیئي واثره على العقم وتشوه االجنةندوة ا -4
  14/5/2009- 12دروس حول التقنیات المساعدة على االنجاب في المعھد  -5
  )حضور( 2011/المعھد / المؤتمر التخصصي االول البحاث االجنة وعالج العقم  -6
  2011 /19/5-17المعھد/  Management of male infertilityالمشاركة في دروس حول  -7
    في جنیف بالتعاون مع جمعیة الخصوبة  IBSAندوة متخصصة اقامھا المعھد السویسري للكیمیاء الحیاتیة  -8

   )حضور( 2013/ 24/5راقیة حول العقم وتحفیز االباضةالع    
   كلیة /)مواجھة تحدیات وتعزیز التطور في العراق: علوم الحیاة(تحت شعار المؤتمر االول للعلوم البایولوجیة  -9

  )مشاركة( 8/10/2015-6جامعة بغداد / لبنات العلوم ل     
 First International conference of the Iraqi association for womenالمؤتمر الدولي االول  -10

welfare          حضور( 23/4/2015- 22في فندق المنصور میلیا(  
  )حضور(  2015 /فندق بابل / للمعھد المؤتمر العلمي الثالث  -11
  )حضور( 2016/ المعھد /ندوة علمیة حول كیفیة كتابة ونشر البحوث العلمیة  -12
   10/1/2016المعھد /ندوة حول التوعیة باستخدام المیاه  -13
    كیفیة كتابة ونشر البحوث العلمیة المراد نشرھا في المجالت العربیة والعالمیة ذات : ( ندوة علمیة بعنوان -14

  H-index   29/5/2016معامل تاثیر         
   9/6/2016 ندوة حول كتابة المراسالت الرسمیة مقامة في المعھد  -15
   20/12/2016علیا في المعھد ندوة حول مقترح میثاق الشرف لطلبة الدراسات ال -16
  2016القاء محاضرة على شكل ندوة حول اثار التدخین اقیمت في المعھد  -17
 In" بعنوان  للمعھد المؤتمر العلمي التخصصي االول لبحوث طلبة الدراسات العلیاالقاء بحث في  -18

scientific research we will proceed to serve the community"        23/3/2016- 22في    
 Effect of  Dexamethasone on length and weight of the tibia bone: بعنوان       

development of local chick embryo. Computer assisted morphometric study       ) حضور   
  )ومشاركة ببحث       
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 Thought about looking and: بعنوانات العلیا المؤتمر التخصصي العلمي الثاني لبحوث طلبة الدراس -19
a dream come true"         9/3/2017-8بغداد  

   29/10/2017االشتراك بزیارة میدانیة الى معرض بغداد الدولي مع طلبة السنة البحثیة في المعھد  -20
 How: حضور المؤتمر العلمي الدولي االول لكلیة ابن الھیثم للعلوم الصرفة واالشتراك بورشة عمل بعنوان -21

you can register the scientific journals in scopus and Thomson Reuters      14/12/ 2017   
  2018/ 11/3في المعھد ) مضاعفاتھاالسمنة وتاثیراتھا على االخصاب وعالج : ( حضور ندوة بعنوان -22
   2018/ 20/3مركز بحوث التقنیات االحیائیة ) المنشطات الریاضیة وسوء استخدامھا: ( ندوة بعنوان  -23
  كلیة التقنیات االحیائیة جامعة  ) متطلبات السالمة واالمن الحیوي في الجامعات: (المشاركة بندوة حول  -24

    20/3/2018النھرین        
    23/3/2018-22المشاركة في المؤتمر العلمي الثالث عشر لكلیة طب المستنصریة  -25
                           :المشاركة في المؤتمر التخصصي العلمي الثاني لبحوث طلبة الدراسات العلیا بعنوان - 26

    "Students Researches Step Forward Within Developments in Fertility &                  
Reproductive    Medicine"             18/4/2018بغداد    

    24/4/2018في المعھد ) ندوة تعریفیة بنقابة االكادیمیین العراقیین: ( حضور ندوة بعنوان -27
    15/11/2018القیام بزیارة میدانیة ألجنحة معرض بغداد الدولي مع طالب السنة البحثیة للمعھد  -28
  18/11/2018في المعھد ) االزمة العالمیة، مقاومة المایكروبات: (حضور ندوة بعنوان -29
    21/11/2018القاء محاضرات تثقیفیة كعمل تطوعي لمرضى العیادة االستشاریة في المعھد  -30
     ناسلي الحفاظ على خصوبة السیدات اآلتي یعانین من سرطان الجھاز الت: ( علمیة بعنوان محاضرةحضور  -31

    3/12/2018) االنثوي      
  16/1/2019في المعھد ) االرشاد التربوي في الجامعات: (حضور ندوة بعنوان -32
   19/1/2019في المعھد ) تھیئة الطلبة نفسیا الستقبال عامھم الجدید: (حضور ندوة بعنوان -33
   30/1/2019المعھد في ) التعریف بالتنمیة البشریة: ( حضور ورشة عمل بعنوان -34
                  زیارة میدانیة لمعرض الكتاب النقام على ارض معرض بغداد الدولي مع طالب السنة البحثیة في المعھد  -35

      10/2/2019  
              في المعھد ) اخالقیات طلبة الدراسات العلیا وكیفیة االنتقال الفكري المرحلي المطلوب(  :ندوة بعنوانتقدیم  -36

       27/2/2019  
   18/9/2019في المعھد ) فعالیة البرنامج االرشادي: ( حضور ندوة بعنوان -37
  2/10/2019في المعھد ) تقویة السلوك االیجابي لدى طلبة المدارس: (حضور ندوة بعنوان -38

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داخل وخارج العراق ومحاضرات االشتراك بدورات وورش عمل
  1993 /22/6-16 المعھد الفني بغداد/قسم التحلیالت المرضیة / دورة تدریبیة تخصصیة في تخثر الدم  
  المعھد /قسم التحلیالت المرضیة / المختبر والمجھر المتألق / دورة تدریبیة تخصصیة في علم المناعة والمصول

  1993 /15/6-12 الفني بغداد
 خدام الحاسوب والشبكة العنكبوتیةحول است دورة MS-DOS  2000 /11/2-5 في رئاسة جامعة النھرین  
  دورة حول نظام النافذةWindow-98 2000 /25/2 -19 في رئاسة جامعة النھرین   
  دورة حول عمل واستخدامات جھاز التحلیل االشعاعي للھرمونات(Gamma Counter) / مستشفى الیرموك

  2003 /27/10- 25 التعلیمي
 صناعي المشاركة بورشة عمل حول التلقیح الArtificial Insemination  9/11/2005- 7في المعھد 
  2005وزارة العلوم والتكنولوجیا / دورة فحص الھرمونات المضافة لالغذیة  
  دورات وورش عمل حول تقنیات التناسل المساعدة على االنجابIVF  واالجھزة المختبریة العلمیة وجھاز الحقن

 2009و  ICSI  2006المجھري للحیامن 
  لخصیویة وعالقتھا بتقنیات المساعدة على االنجاب الخزعة ا دورة علمیة عن دور احداث :The role of 

testicular biopsy in assisted reproductive technology  /2006 /9/3-6 المعھد  
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  دورة حول التلقیح خارج الجسم والتقنیات المساعدة على االنجابIn vitro fertilization and assisted 
reproductive technology /2009 /25/11- 22 المعھد  

  دورة على نظام النافذةWindow-XP  وبرنامج الطباعةMicrosoft Office Word-2003  وحدة االتصال
  2009 /12/2-1 المتعدد في المعھد

  2010 /11/3 في المعھد" الشبكة الدولیة للمعلومات" المشاركة بدورة تدریبیة حول 
  ورشة عمل عن التلقیح االجباري للحیمنWork shop entitled " Intra Cytoplasmic Sperm 

Injection" 2010 /6/5-4 في المعھد  
 عمل حول التقنیات المساعدة على االنجاب  ورشةIVF   الحقن المجھريو ICSI  واالجھزة المختبریة المساندة

 2010في المعھد  بالتعاون مع فریق عمل الماني زائر
  ورشة عمل للتقنیات المساعدة على االنجاب والتجمیدWork shop entitled " ICSI and vitrification"  

14-15/4/2010  
  دورة متقدمة في البرنامج االحصائي "SAS  "2011 /9/6-6في المعھد 
  13/1/2011-12مشاركة في اعمال المؤتمر التخصصي االول البحاث االجنة وعالج العقم في المعھد 
  دورتي التوفل والIC3  2012بغداد / المعھد الخالد للغات الحیة  
  2015التعلیم المستمر  –رئاسة جامعة النھرین /دورة في طرائق التدریس  
  طرق الحصول على البویضات وتجمیعھا وتقشیرھا لغرض االستخدام في التقنیات " تقدیم دورة علمیة حول

  IVF in experimental animal as a model for human being  2015او " المساعدة على االنجاب
 كلیة ابن /النسیجیة والمجھر االلكتروني  تخصصیة في التحضیراتدورة تدریبیة علمیة المشاركة بورشة عمل و

 10/3/2016-8جامعة بغداد / الھیثم للعلوم الصرفة 
  24/3/2016  المعھد / دورة علمیة حول ادارة الجودة في المختبرات  
  القیام بورشة عمل تدریبیة لطلبة الدراسات العلیا والوافدین من ذوي االختصاص حول التحضیرات النسیجیة /

  17/5/2016-16المعھد 
  المشاركة في ورشة عمل بعنوانWhy IUI not IVF  27/10/2016-26في المعھد  
  27في قسم االعالم برئاسة جامعة النھرین " ميتطویر االتصال الحكومي واالداء االعال" المشاركة في دورة-

28/12/2016  
  اقامتي لورشة عمل حولOocyte recovery methods in experimental animals for IVF  في المعھد

26-27/12/2016  
  المشاركة بورشة عمل"Ovulation induction protocols and their complication in ICSI 

programmer"    10/11/2016-9في المعھد  
  المشاركة بورشة عملOocyte retrieval, assessment of oocytes maturity, embryo quality and 

embryo transfer    28/2/2017- 27في المعھد 
  للجنة التعلیم المستمر الطبیة حضور المؤتمر العلمي الثاني عشر)CMEC (     فندق فلسطین بغداد  للفترة من

23-24/3/2017 
  المعھد  " الفائدة واالستخدام –قراءة نموذج السائل المنوي قبل وبعد التنشیط " تقدیم دورة علمیة تدریبیة حول

2017  
  11/4/2017-10حضور المؤتمر الطبي العلمي العاشر لكلیة طب النھرین بغداد 
 تطبیقات عملیة في عزل وتشخیص االستخدام الرشید للمضادات الحیویة مع : ( االشتراك بورشة عمل بعنوان

 9/5/2017-7یة مركز بحوث التقنیات االحیائ) البكتریا واجراء فحص الحساسیة للمضادات الحیویة
 11/10/2017-9في المعھد ) االسعافات االولیة ضرورة حتمیة في الوقت الراھن: ( االشتراك بدورة بعنوان 
 2017 /23/10-22 )العقم انواعھ واسبابھ: ( االشتراك بدورة بعنوان  
  30/11/2017-29االشتراك بمؤتمرالسادس عشر لكلیة بغداد الطبیة للفترة  
  7/12/2017-6ة والطب الشرعي في العراق الشرعیالقضائیة  الدولي الثاني للعلوماالشتراك بالمؤتمر  
  14/12/2017- 13بغداد  ) مؤتمر مدینة الطب: (مجمع مدینة الطب التعلیمي  –حضور مؤتمر وزارة الصحة  
 15/1/2018-14في المعھد ) ترشید الكھرباء واجب وطني وانساني: ( االشتراك بدورة بعنوان  
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 25/1/2018-24في المعھد ) دور االرشاد االكادیمي في عملیة التنمیة التربویة: (االشتراك بدورة بعنوان 
 13/2/2018-12في المعھد ) اكسلدورة اساسیات الحاسوب و وورد و : (االشتراك بدورة تدریبیة بعنوان  
 المشاركة بدورة بعنوان :" Oocyte Retrieval, Embryo Transfer and its complication"  في المعھد

 26/3/2018-25للفترة 
 للجمعبة العراقیة المراض النسائیة والتولید باالشتراك مع جمعیة الشرق االوسط  حضور المؤتمر الدولي الخامس

 Iraqi Society of": للخصوبة ووزارة الصحة العراقیة والرابطة العربیة لجمعیات امراض النسائیة والتولید
Obstetrics and Gynaecology in collaboration with Middle East Fertility Society & 

Federation of Arab Gynaecology Obstetrics Societies "   31/3/2018-29في بغداد 
  القیام بدورة عنSeminal fluid analysis WHO 2010 and cryopreservation of sperm  في المعھد

25-26/4/2018  
 8/5/2018-7في المعھد ) دورة الحاسوب المتقدم: (االشتراك بدورة تدریبیة بعنوان 
 في ) الیة نشر البحوث على موقع الكوكل سكوالر والفوائد المتحققة للباحثین: ( االشتراك بدورة تدریبیة بعنوان

  9/10/2018-8المعھد 
  بعنوانالمشاركة بدورة تدریبیة :"Google Scholar Course"    10/10/2018كلیة بغداد الطبیة   
 المشاركة في فعالیات بعنوان :"Breast Cancer Awareness Month"  دائرة مدینة الطب مكتب المدیر العام

   17/10/2018شعبة السیطرة على السرطان بغداد 
  االستاذ الزائر : (بورشة عمل حولالمشاركةFULBRIGHT ( في مركز نقابة االكادیمیین العراقیین بالتعاون

  14/11/2018والسفارة االمریكیة في بغداد  AMIDEASTمع منظمة 
 19/11/2018-18في المعھد ) تصحیح النظرة الخاطئة حول االمراض النفسیة: (بدورة تدریبیة بعنوان االشتراك  
  29/11/2018- 28حضور المؤتمر الدولي السابع عشر لكیة الطب جامعة بغداد   
  القیام بورشة عمل تدریبیة حول "Histological preparation in soft and hard tissues  " في المعھد

11-12/12/2018 
  المشاركة بورشة عمل حول"Update trends in an In Vitro sperm preparation techniques for 

ART's"  18/12/2018- 17في المعھد 
 البرامج التحفیزیة للمبایض للمریضات ضعیفات وعالیات االستجابة الداخالت برنامج : ( االشتراك بدورة بعنوان

  27/12/2018-26ھد في المع) الحقن االجباري 
  المشاركة بحلقة دراسیة  حول" Recognition of outstanding performance throughout the 

symposium period"  تحت عنوان"Antibiotic Resistance, Challenges and Opportunities" 
      9/1/2019كلیة الصیدلة جامعة الكوفة 

 27/2/2019المعھد ) طریق التفوق والنجاح: (حضور ورشة عمل بعنوان   
   3/2019/ 2- 1حضور المؤتمر السنوي الثامن للجمعیة العراقیة المراض الدم فندق بابل   
  الجوانب الحدیثة للتقنیات التناسلیة الدقیقة ومعالجة مشاكل الحقن المجھري داخل "المشاركة بدورة عن

  26/3/2019- 25المعھد في " السایتوبالزم
  2/4/2019في المعھد ) تأثیر السجائر واالركیلة على المرأة الحامل: ( القاء محاضرة عن  
  مركز بحوث التقنیات االحیائیة في قاعة  –حضور المؤتمر العلمي الدولي الثاني للتكنولوجیا الحیویة التطبیقیة

 4/4/2019- 3السالم جامعة النھرین بغداد 
  باالشتراك مع شركة حضور المؤتمر العلمي التخصصي الرابع لبحوث طلبة الدراسات العلیاMerck  االمریكیة

    10/4/2019بغداد 
  القیام بدورة عن "Sperm Activation and IUI Technique in Lab. " 17/4/2019- 16في المعھد   
 نیة الوسطى كلیة التقنیات الصحیة والطبیة بغداد لتعریفھم القیام بمصاحبة وفد زائر من طلبة الدكتوراه الجامعة التق

    22/4/2019بمختبرات االجنة في المعھد 
 29/4/2019في المعھد ) كیفیة ادارة الوقت: (المشاركة بورشة عمل بعنوان  
 االشتراك بدورة بعنوان :"Anatomical and Pathological Factors Affecting Endometrial 

Receptivity"   30/4/2019-29في المعھد 
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 25/9/2019في المعھد ) كیفیة كتابة ونشر البحوث في مجلة المعھد: ( االشتراك بورشة عمل بعنوان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والمقاالتالمنشورة العلمیة البحوث االطاریح و

: بعنوان 2008في مؤتمر جمعیة الشرق االوسط للخصوبة في تونس عام  بحث قبل لاللقاءالمشاركة ب -1
Assessment of level of serum prostate specific antigen and parameters of    
seminal fluid analysis in healthy and infertile men.    

  :بعنوان المشاركة ببحث - 2

 Induction of superovulation and in vitro and in vivo fertilization of oocyte in     
6 – 8 weeks old of Iraqi goat. Al-Anbar J. Vet. Sci., Vol.:2 No (1), 2009 

  :بعنوانمشاركة ببحث ال -3

 Direct antisperm antibody examination of infertile men. Global Journal of medical research. 
Vol.12 Issue 3 Version 1.0 may 2012     

    :بعنوان المشاركة ببحث اكادیمي وزاري  -4

  Cutogenetic and hormonal study for sample of men infertile in Iraq. I|nt. J. Sci., and 
Tech./Icv: 4.32, Vol. 9, No1, March 2014     

   :بعنوانالمشاركة ببحث اكادیمي  - 5

Effect of Alcohol extract of prunus avium on in vitro sperm activation of human semen 
samples. Int. J. Pharm. Sci. Rev. Res., 25(1), Article No 10, pages: 65-68. Mar-Apr. 2014  

  
  :المشاركة بتالیف الجزء االول من كتاب -6

 Rapid Medical Review of Female Reproductive system Printed in Baghdad 2014 

           جامعة / اطروحة الماجستیر مقدمة لمجلس المعھد العالي لتشخیص العقم والتقنیات المساعدة على االنجاب  -7
  وقبلت بتقدیر جید جدا ومنھا تم منحي شھادة الماجستیر في علم االجنة التطبیقي  3/3/2015النھرین نوقشت یوم      
  :ولقب المدرس المساعد وعنوان االطروحة      

Computer-assissted morphometric study of the effect of Dexamethasone on the tibia 
development of local chick embryo in closed incubation and shell-less culture  

  ) جامعة النھرین/تم نشره في مجلة كلیة الطب  :(بعنوانبحث مستل من اطروحة الماجستیر  -8 

The effects of Dexamethasone on Tibia development of local Chick-Embryo. I: Computer-
Assisted Morphometric Study. (Iraqi Journal of Medical Science) Volume 15, Number 2, 
2017 pp: 116-128   
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 26/11/2018- 25  كربالء/الطبیة في جامعة العمید  في المؤتمر الدولي االول للعلومتم القاؤه المشاركة ببحث  -9
  :بعنوان

" Progesterone injection during gestational period cause histopathological changes in fetus 
brain of mice" 

  : بعنوان (Scopus)المشاركة ببحث ثم قبولھ في مجلة  -10 

" Progesterone injection during gestational period cause histopathological changes in fetus 
brain of mice". Biochem. Cell. Arch. Vol. 19, No. 2, November 2019     

      31المعھد ص/ مقاال علمیا منشورا في مجلة الحیاة والخصوبة عن تاثیر الفیتامینات على الحمل واالسقاط -11
   2001كانون االول /العدد االول 3/ط       

   المعھد العالي لتشخیص العقم / منشور االمل النصف سنوي " لماذا ال تتناسل البغال" مقاال علمیا حول  -12
  2011ایلول /والتقنیات المساعدة على االنجاب        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ
  المكلف بھاالعلمیة واالداریة اللجان 

o  2009...عضو الجمعیة العراقیة للخصوبة 
o  في المعھد اللجانالعدید من وعضویة تراس ....  

 1999جامعة النھرین  -التقانة االحیائیة مركز بحوث -رئیس لجنة مشتریات  
  عضو لجنة شراء جھازminiVIDAS   23/6/2011من السوق المحلي 
  2/2011/ 9 رئیس لجنة شراء عدد تشخیص ھرمونیة من السوق المحلي  
  30/6/2015بتاریخ  31/12/2015-1/7المعھد /رئیس لجنة المشتریات المركزیة 
  18/11/2015والمتضرر في المعھد رئیس لجنة جرد االثاث المستھلك  
  9/12/2015عضو اللجنة االمتحانیة المركزیة في المعھد 
  15/12/2015في ) 23/3/2016- 22(رئیس اللجنة االداریة والمالیة لمؤتمر طلبة الدراسات العلیا 
  5/1/2016رئیس لجنة اعتدال االسعار في المعھد  
 اج المخزني لمخازن المواد المستھلكة في المعھد رئیس لجنة اعادة تنظیم سجالت االدخال واالخر

31/1/2016 
  13/4/2016عضو اللجنة االداریة الدائمة الحتفالیة ربیع النھرین في المعھد  
   30/6/2016رئیس لجنة المشتریات المركزیة في المعھد  
  19/7/2016عضو ھیأة تحریر الموقع االلكتروني للمعھد  
  7/11/2016) المجلة العراقیة لبحوث االجنة والعقم(لمجلة المعھد عضو ھیأة التحریر التنفیذي 
  29/11/2016رئیس لجنة جرد اثاث واجھزة المخازن في المعھد   
  29/11/2016رئیس لجنة جرد المواد المستھلكة في مخازن المعھد  
  15/12/2016رئیس اللجنة االعالمیة للمؤتمر الثاني لبحوث طلبة الدراسات العلیا في المعھد  
  وتحویلھ الى مقر للعیادة االستشاریة ) مقر البیت الحیواني والمخازن القدیمة(رئیس لجنة استالم العمل

 20/12/2016ومختبراتھا 
  28/12/2016رئیس لجنة المشتریات المركزیة في المعھد  
  10/1/2017عضو اللجنة االمتحانیة بعد اضافة اعضاء جدد  
  12/1/1017عضو وحدة االعالم في المعھد 
 13/2/2017.... عضو لجنة دعم جامعة الموصل باالثاث واالجھزة و 
  30/5/2017رئیس لجنة جرد لشطب وتثمین وبیع االثاث المستھلك  
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  عضو لجنة مطابقة لمواصفات جھازICSI   15/10/2017المشتراة سابقا في المعھد  
  22/11/2017عضو اللجنة االمتحانیة 
  25/12/2017واجھزة المخازن في المعھد رئیس لجنة جرد اثاث  
  17/5/2018رئیس اللجنة التحضیریة للمشاركة في المعرض االول للجامعات العراقیة 
  7/6/2018عضو ھیأة التحریر التنفیذیة لمجلة المعھد 
  9/9/2018عضو لجنة الخطة االسترتیجیة للمعھد  
  20/12/2018رئیس لجنة جرد اثاث واجھزة المخازن في المعھد 
  21/1/2019عضو لجنة الكشوفات بالمواد الراكدة والبطیئة الحركة  
  5/2/2019للمؤتمر العلمي التخصصي الرابع لبحوث طلبة المعھد عضو اللجنة التحضیریة  
 ل االنابیب في المعھد عضو لجنة وعریف تنظیم المھرجان الثقافي االجتماعي الخاص باحتفالیة اطفا

19/3/2019  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كتب الشكر والتقدیر والتھنئة والمكافأة

 13/8/2003من عمادة المعھد  2003الھرمونات بعد احداث شكر وتقدیر على جھودي باعادة مختبر  .1
 12/8/2007جامعة النھرین /شكر عن مراقبة االمتحانات النھائیة لطلبة كلیة الحقوق الفصل الثاني  .2
  2007 /19/11شكر وتقدیر للجھود المبذولة  .3
/ لنھائیة لطلبة كلیة الحقوق عن مھمة مراقبة االمتحانات ا) دینار 25000(كتاب مكافأة مالیة من رئیس الجامعة  .4

   2007جامعة النھرین 
 10/2/2008شكر وتقدیر عن لجان الجرد الفرعیة في المعھد  .5
  13/4/2008جامعة النھرین للمراقبة المتحانات الفصل االول /شكر من عمید كلیة الحقوق  .6
 1/9/2008شكر وتقدیر عن كوني رئیسا للجنة المشتریات المركزیة في المعھد  .7
 8/2/2009في  2008وتقدیر من عمادة المعھد لجھود اعداد التقریر السنوي لعمل العیادة االستشاریة لعام شكر  .8
حصولي على شھادة الماجستیر من المعھد بتخصص علم االجنة عن تھنئة من السید رئیس الجامعة بمناسبة  .9

  2015التطبیقي 
  7/10/2015كعضو لجنة امتحانیة في المعھد كتاب شكر وتقدیر  .10
 21/10/2015منح قدم لمدة سنة واحدة لحصولي على شھادة الماجستیر  .11
  22/11/2015في فندق بابل ) 5/11/2015-4( كتاب شكر وتقدیر النجاح المؤتمر العلمي الثالث للمعھد  .12
 10/1/2016بتاریخ  31/12/2015-1/7للفترة من شكر وتقدیر عن كوني رئیسا للجنة المشتریات المركزیة  .13
شكر وتقدیر عن المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي الخاص ببحوث طلبة الدراسات العلیا المنعقد في المعھد  .14

  7/4/2016بتاریخ  23/3/2016-22للفترة 
-22للفترة شكر وتقدیر النجاح المؤتمر العلمي الخاص الخاص ببحوث طلبة الدراسات العلیا المنعقد في المعھد  .15

  2016 /11/4بتاریخ  23/3/2016
  17/7/2016شكر وتقدیر كعضو لجنة امتحانیة في المعھد  .16
كتاب شكر وتقدیر مرفوع من قبل السید عمید المعھد الى رئاسة الجامعة لمنحنا شكر وتقدیر وقدم شھر كعضو  .17

 28/7/2016لجنة امتحانیة 
واالمر  26/9/2016شكر وتقدیر وقدم شھر من رئیس الجامعة على المساھمة الفاعلة في اللجان االمتحانیة  .18

  28/9/2016االداري من المعھد 
  2/11/2016في المعھد  المكلفین بھا شكر وتقدیر من عمادة المعھد للجھود المتمیزة الداء الواجبات  .19
ول جامعة النھرین كافضل جامعة في المنطقة االقلیمیة من قبل شكر وتقدیر وقدم شھر من رئیس الجامعة لحص .20

 3/1/2017جامعة اوكسفورد /لجنة سقراط الدولیة 
  15/3/2017شكر وتقدیر النجاح المؤتمر العلمي لطلبة الدراسات في المعھد  .21
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  26/12/2017شكر وتقدیر كعضو اللجنة االمتحانیة في المعھد  .22
 26/4/2018مي التخصصي الثالث لبحوث الطلبة شكر وتقدیر النجاح المؤتمر العل .23
 21/6/2018شكر وتقدیر كعضو اللجنة االمتحانیة في المعھد  .24
  9/9/2018شكر وتقدیر من عمادة المعھد  .25
  1/11/2018شكر وتقدیر من عمادة المعھد عن اللجنة االمتحانیة  .26
   25/11/2018شكر وتقدیر النجاز متطلبات المعرض الوطني االول للجامعات العراقیة  .27
  13/12/2018شكر وتقدیر النجاز متطلبات المعرض الوطني االول للجامعات العراقیة  .28
   13/2/2019شكر وتقدیر من عمادة المعھد عن اللجنة االمتحانیة  .29
  9/4/2019ي الخاص باحتفالیة اطفال االنابیب وعریف االحتفالیة شكر وتقدیر النجاح المھرجان الثقافي االجتماع .30
  11/4/2019شكر وتقدیر من رئیس الجامعة باحتفالیة المعھد بالوالدات الجدیدة في المعھد  .31
 24/4/2019شكر وتقدیر من عمادة المعھد لوحدة التعلیم المستمر  .32
جامعة بغداد لزیارة طلبتھم للدراسات العلیا  للمعھد /ابن الھیثم /شكر وتقدیر من عمادة كلیة التربیة للعلوم الصرفة  .33

7/5/2019  
  27/6/2019شكر وتقدیر من رئیس الجامعة بمناسبة انتھاء مھام عملھ كرئیس لجامعة النھرین  .34
                   11/7/2019عة لحصولي على شكر وتقدیر من رئیس الجاممنح قدم لمدة شھر  .35
 25/9/2019شكر وتقدیر من رئیس الجامعة عن اللجنة االمتحانیة   .36
  منح قدم شھر لحصولي على كتاب شكر وتقدیر من رئیس الجامعة .37

 


