
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انذاذُح انسُزج
 

 

 

 

 نثُم ػثذ يزاد انًؼًىرٌ:  انثالثٍ و انهقة  ـىـــــــــاالســ

 انطة انثُطزٌ انكهُـــــــــــــــح : 

  8/6/1881 : الد ــذارَخ انًُـ

 يرشوج انحانح انشوجُح :

 ذشزَح وانسجح تُطزَح :    صــــــانرـخـص

 يذرص انهقة انؼهًٍ : 

  ذذرَسٍ  : حــــــــــانىظُف

 جايؼح انقادسُح/ كهُح انطة انثُطزٌ/ فزع انرشزَح واالنسجح  :   ػنىاٌ انؼًم

 Nabeel.almamorri@qu.edu.iq : االنكرزونٍ انزسًٍ انثزَذ 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اشغاهلا  الوظقػة  ت

ذذ2014ذمدؤولذوحدةذالدراداتذالعؾقاذ 1

ذذ2015ذمعاونذعؿقدذكؾقةذالطبذالبقطريذاالداريذوادلاليذ 2

 

 انًؤهالخ انؼهًُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

ذ2004ذالطبذالبقطريذذالؼاددقةذ

ذ2011ذالطبذالبقطريذذالؼاددقةذ املاجستري

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنقاب انؼهًُح

 

 

 

 انثحىز انؼهًُح 

 سـة الـشر أسم البحث  ت

1.  
Anatomical Study of the Tongue in Adult Rams 2010 

2.  
Histological study of the Adrenal Gland in the Adult Iraqi local male Rabbits. 2012 

3.  
Grossly and Microscopic Study of the Primary Bronchi and Lungs of 

WoodPigeon (Columba palumbus) 

2013 

4.  
Histological Study of the Lingual Glands and Lingual Tonsil in Adult Awassi 

Rams ( Ovis ovisذ.) 

2014 

5.  
Histological Study of the Lingual Papillae in Adult Awassi Rams ( Ovis ovisذ.) 2014 

ذ .6
Anatomical Study of the Primary bronchi and the Lung of the Bee-eater bird ( 

Merops orientalis) 

2014 

ذ .7
Anatomical and Morphometric Study of the Trachea in Bee-eater Bird (Merops 

orientalis) 

2015 

ذ .8
Anatomical and morphometric  study of the trachea in Kingfisher birds 2016 

ذ .9
Anatomical and morphometric study of the respiratory system ( Trachea, primary 

bronchi and lung ) in laughing dove ( Streptopelia senegalensis.) 

2016 

ذ .10
Comparative histological and histochemical study of flank region skin, in camel, 

cow and buffalo 
2016 

ذ .11
Identification the gross structure of the adult ox kidney by using corrosion cast 

technique 
2016 

ذ .12
Gross Investigation And Histological Structure Of Abdominal Aorta In Rabbits. 2017 

ذ .13
Identification, Architecture & The Gross Structure of the Kidney inAdult Local 

Breed Ram in Iraq ( Ovis ovis ) by Using Corrosion Cast & Latex Techniques. 

2018 

ذ .14
Anatomical & Morphometrical Study of the Lacrimal Apparatus in Adult  Iraqi 

Local Breed Cattle (Bos taurus) 

2018 

ذ .15
Biochemical and Histological Investigateons of Harderian Gland of Wild Adult 

Female Rabbits (Oryctolagus cuniculus f. domestica) in ALQadisiyah Province in 

Winter Season 

2018 

ذ .16

Morphological and Morphometrical Characteristics of Lacrimal Apparatus in 

Adult Iraqi Local Breed Goat (Caprus hircus) 

2019 

 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 12/2/2112 مدرس مساعد 1

 12/2/2112 مدرس 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و انكرة انًنهجُح  انكرة انًؤنفح أو انًرزجًح

 سنح اننشز أسى انكراب خ

1   

2   

3   

4   

5   

 

 :انرٍ أشزف ػهُها انزسائم واالطارَحػذد 

 العدد االشراف  ت

ذذدبؾومذعاليذ1

ذذماجدتريذذ2

ذذدكتوراهذ3

 

 انرٍ شارك فُها و ورش انؼًم  انؼهًُحواننذواخ انًؤذًزاخ 

 مشاركة (  –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

ذمشاركذالطبذالبقطريذقاددقةذ2012ذادلؤمترذالعؾؿيذاخلامسذذ1 ) حبث / بوسرت حضور(

ذمشاركذذالطبذالبقطريذالؽوفةذذذ2014ذادلؤمترذالعؾؿيذالثانيذذ2

ذحضورذالطبذالبقطريذبصرةذذ2014ذادلؤمترذالدوليذالرابعذذ3

ذحضورذذالطبذالبقطريذالؼادمذذ2014ذادلؤمترذالعؾؿيذاالولذذ4

ذحضورذذالطبذالبقطريذقاددقةذ2017ذؤمترذالعؾؿيذالدادسذادلذ5

ذحضورذذالطبذمقدانذذ2019ذادلؤمترذالعؾؿيذالثالثذذ6

ذمشاركذالطبذالبقطريذبغدادذ2019ذ2ادلؤمترذالطالبيذلؾدراداتذالعؾقاذذ7



 

 

 

 

 

 

 

ذحضورذذالطبذالؼاددقةذذ2019ذادلؤمترذالعؾؿيذالثانيذذ8

 

 

 انهجاٌ انذائًُح و انهجاٌ انًؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

ذ2013ذذدائؿقهذرئقسذجلـةذمشرتواتذذ .1

ذ2013/2015ذذدائؿقهذعضوذجلـةذامتحانقهذ .2

ذ2015ذذدائؿقهذعضوذجلـةذمتابعةذاالقدامذالداخؾقةذذ .3

ذ2015ذذدائؿقهذرئقسذجلـةذالرتفقعاتذذ .4

ذ2015ذمؤقتةذذرئقسذجلـةذتثؿنيذالـاديذذ .5

ذ2015ذدائؿقهذرئقسذجلـةذاوصالذادلداعداتذاىلذاحلشدذالشعيبذذ .6

ذ2015ذدائؿقهذرئقسذجلـةذمـحذالؼدمذلؾؿوظػنيذوالتدرودقنيذ .7

ذ2015ذمؤقتةذاالختصاصاتذدلـحذاالجازةذالدرادقةعضوذجلـةذزدودذذ .8

ذ2015ذموقتةذعضوذجلـةذتدقققذاولقاتذادلتؼدمنيذلإلجازاتذالدرادقةذذ .9

ذ2015ذمؤقتةذذرئقسذجلـةذارازذادتؿاراتذتؼققمذاداءذالتدرودنيذذ .10

ذ2015ذدائؿقهذرئقسذجلـةذمتابعةذاجابةذالؽتبذالوزاروةذذ .11

ذ2015ذدائؿقهذرئقسذجلـةذانشاءذقاعدةذبقاناتذخاصةذبدائرةذالتؼاعدذذ .12

ذ2015/2016ذدائؿقهذرئقسذجلـةذالطوارئذذ .13

ذ2015ذمؤقتةذذرئقسذجلـةذادتالمذالدالحذمنذحارسذالؽؾقةذذ .14

ذ2015ذدائؿقهذرئقسذجلـةذمتابعةذحدائقذالؽؾقةذذ .15

ذ2015ذدائؿقةذرئقسذجلـةذاصالحذنظامذالرواتبذوادلخصصاتذذ .16

ذ2015ذدائؿقةذذرئقسذجلـهذصـدوقذدعمذمتضرريذالعؿؾقاتذاالرهابقةذ .17

ذ2015ذدائؿقهذرئقسذجلـةذصقانةذواعادةذتوزوعذادلؼاعدذالدرادقةذذ .18

ذ2015ذمؤقتةذذرئقسذجلـةذتـظقمذاحتػالقةذوومذالتخرجذذ .19

ذ2015ذدائؿقهذعضوذجلـةذاحملافظةذعؾىذممتؾؽاتذووثائقذالؽؾقةذذ .20

ذ2016ذدائؿقهذرئقسذجلـةذمتابعةذالطؾبةذداخلذالؽؾقةذذ .21

ذ2016ذمؤقتةذذعضوذجلـةذاحتػالقةذوومذاجلامعةذذ .22

ذ2016ذمؤقتةذذعضوذجلـةذصقانةذاالجفزةذذ .23

ذ2016ذدائؿقةذعضوذجلـةذادتخدامذالتؽـولوجقاذاحلدوثةذذ .24

ذ2016ذمؤقتةذذرئقسذجلـةذتـظقمذاحتػالقةذوومذالتخرجذذ .25

ذ2016ذمؤقتةذذرئقسذجلـةذزدودذادعارذعؼاراتذالؽؾقةذذ .26

ذ2016ذدائؿقهذرئقسذجلـةذاحتدابذحوافزذالؽؾقةذذ .27



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االخزياألنشطح انؼهًُح 

  نوع الـشاط 

ذ2ذذاحباثذعؾؿقةذتؼوومذ

ذذادلبادراتذالعؾؿقةذ

ذذلؾردائلذواالطاروحذتؼوومذعؾؿيذ

ذذبراءاتذاالخرتاعذ

ذذالتعاقدذمعذمؤدداتذالدولةذ

 

 انًقزراخ انذراسُح انرً قًد ترذرَسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 بؽالورووس ذالتشروحذذ1

 بؽالورووس ذاالندجةذذ2

ذ ذذ3

ذ ذذ4

ذ ذذ5

ذ ذذ6

 

 انًثادراخ و االػًال انرطىػُح 

 انسنح  انًثادرج او انؼًم انرطىػٍ  خ

 2115/2116 اَصال انًساػذاخ انً قىاخ انحشذ انشؼثٍ  1

 2115 جًغ انرثزػاخ واَصانها انً ػىائم شهذاء انحشذ انشؼثٍ  2

 2115/2116 انرنسُق يغ يؤسسح االَراو وػًم سَاراخ يغ جًغ انرثزػاخ  3



 

 

 

 

 

 

 

 2115/2118 سراػح انفسائم وانشرالخ فٍ اروقح انكهُح  4

 2118 صُانح وذنظُف اجهشج ويخرثزاخ فزع انرشزَح  5

 

 

 .كرة انشكز ، انجىائش  و شهاداخ انرقذَز

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو شفادة التؼدور ت

 2112 عؿقد كؾقة الطب  البقطري  وتؼدور كتاب شؽرذ .1

 2112 رئقس جامعة الؼادسقة  وتؼدور  كتاب شؽرذ .2

 2116 رئقس جامعة الؼادسقة  وتؼدور  كتاب شؽرذ .3

 2116 عؿقد كؾقة الطب  البقطري وتؼدور  كتاب شؽرذ .4

 2116 عؿقد كؾقة الطب  البقطري وتؼدور  كتاب شؽرذ .5

 2116 عؿقد كؾقة الطب  البقطري وتؼدور  كتاب شؽرذ .6

 2116 عؿقد كؾقة الطب  البقطري وتؼدور  كتاب شؽرذ .7

 2116 الطب  البقطريعؿقد كؾقة  وتؼدور  كتاب شؽرذ .8

 2116 عؿقد كؾقة الطب  البقطري وتؼدور  كتاب شؽرذ .9

 2116 عؿقد كؾقة الطب  البقطري وتؼدور  كتاب شؽرذ .10

 2117 عؿقد كؾقة الطب  البقطري وتؼدور  كتاب شؽرذ .11

 2118 عؿقد كؾقة الطب  البقطري وتؼدور  كتاب شؽرذ .12

 2118 عؿقد كؾقة الطب  البقطري وتؼدور  كتاب شؽرذ .13

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 يحرزف(-يرىسط-)يثرذيءانًسرىي  انهغح  خ 

 حمرتفذذعربي 1

 متودط انؽؾقزي 2

  اخرىذ 3

 


