
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزاذيح انسيشج
 

 

 

 

 فاضم كاظم حسىني نيهً:  انثالثي و انهقة  ـمـــــــــاالســ

 انرقاناخ االحيائيح انكهيـــــــــــــــح : 

  4/9/6991: الد ــذاسيخ انميـ

 مرزوج:انحانح انزوجيح 

 عهم االجنح انرطثيقي : صــــــانرـخـص

 مذسس مساعذانهقة انعهمي : 

  اسرار جامعي )ذذسيسي(: حــــــــــانىظيف

     قسم انرقاناخ االحيائح انطثي:    عنىان انعمم

 qu.edu.iq@ fadil.hassoni: االنكرشوني انشسميانثشيذ 

 انىظائف انري شغهها 

 املالحظات تاروخ اشغاهلا  الوظقػة  ت

ذ............ذ7/1/2013ذمعقدذيفذفرعذالتشروحذواالندجة)ربقبذبقطريذمتدرب(ذ -1

ذ............ذ4/4/2018ذتدروديذيفذفرعذالتشروحذواالندجة -2

ذذ22/10/2018ذيفذمركزذاخلقولذالعربقةذاالصقؾةذتدرودي -3

ذذ18/7/2019ذتدروديذيفذكؾقةذالتؼاناتذاالحقائقة -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انمؤهالخ انعهميح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

ذ24/8/2010ذالطبذالبقطريذجامعةذالؼاددقةذ

ادلعفدذالعاليذلتشخقصذالعؼمذذجامعةذالـفرون املاجستري

ذوالتؼـقاتذادلداسدةذسؾىذاالراب

ذ

ذ28/2/2018

 

 

 االنقاب انعهميح

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهميح 

 سـة الـشر أسم البحث  ت

1 The influence of acombination of antioxidants on 

subfertile male rat. 

2017 

 

 و انكرة انمنهجيح  انمؤنفح أو انمرشجمحانكرة 

 سنح اننشش أسم انكراب خ

6 ................................. ...... 

2 ................................. ...... 

3 ................................. ...... 

4 ................................. ...... 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 4/4/8112 مذسس مساعذ 1

 ............. مدرس 8

 ............. استاذ مساعد 3

 ............. استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 :انري أششف عهيها واالطاسيحانشسائم عذد 

 العدد االشراف  ت

 ...........ذدبؾومذساليذ1

 ...........ذماجدتريذذ2

 ...........ذدكتوراهذ3

 

 انري شاسك فيها و وسش انعمم  انعهميحواننذواخ انمؤذمشاخ 

) نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

مشاركة  –حضور 

 ) 

) حبث / بوسرت 

 حضور(

ذمشاركةذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2013ذمؤمترذاخلرجينيذاالولذ1

استؿادا"ذسؾىذنفجذالبحثذالعؾؿيذيفذتطوورذالصـاسةذذ2

ذ)مؤمتر(.احلقوانقةذوالتغؾبذسؾىذمشؽالتفا

ذمشاركةذ/جامعةذالؼاددقةكؾقةذالطبذالبقطريذ2017

بالبحثذالعؿيذنعززذانتصاراتذقواتـاذادلدؾحةذذ3

وحشدناذادلؼدسذونرتؼيذحنوذاالفضلذباقتصادناذ

ذ)مؤمتر( .الورين

ذمشاركةذذجامعةذدواىلكؾقةذالطبذالبقطري/ذ2018

 Toward Investing inذذ4

scientific Research for Social 

Betterment)ذ.ذ)مؤمتر

ذمشاركة كؾقةذالعؾوم/جامعةذالؼاددقةذ2019

يفذ Mendeley ادتخدامذبرنامجذندوةذبعـوانذذ5

ذصادردلترتقبذا العؾؿقة

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2018

كقػقةذالدقطرةذسؾىذاالمراضذندوةذبعـوانذذ6

ةذوحماولةذالـفوضذمبدتوىذصـاسةذالتـػدق

ذالدواجن

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2018

ذ

ذ

ذ7

ذحضورذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذكؾقةذ2017ذندوةذبعـوانذالدؾوكذالؼوومذلؾطالبذاجلامع



 

 

 

 

 

 

 

 Intracytoplasmicحؾؼةذنؼاذقةذبعـوانذذ8

sperm injection (invitro fertilization)ذ

ذحماضرذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2018

ذحؾؼةذنؼاذقةذبعـوانذ9

Male immunological infertility 

diagnosisذ

ذحماضرذالؼاددقةكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذذ2019

ورذةذسؿلذبعـوانذتطوورذدروسذفرعذالطبذذ10

ذالبارين

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2018

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2017ذادلـصةذااللؽرتونقةذورذةذسؿلذبعـوانذ11

ذ NCBI ادتخدامذموقعذذورذةذسؿلذبعـوانذ12

دلعرفةذالرتتقبذالؼاسديذلؾجقـاتذادلػحوصةذسنذ

 PCRرروقذادتخدامذتؼـقةذ

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2017

 Immunohistochemistryذ13

ذ)دورة(

 Kings collegeذ2018

Lonndonذ

ذمشاركة

ذدورةذبعـوانذ14

Protien-ligand dockingذ

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2018

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2018ذPCRدورةذذ15

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2018ذيفذتشخقصذالؽدورذ X-RAYدورةذبعـوانذذ16

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2018ذالتؼطقعذالـدقجيدورةذبعـوانذذ17

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذprimer design 2018دورةذبعـوانذذ18

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2018ذدورةذبعـوانذادارةذادلخاررذالبقولوجقةذ19

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2018ذدالمةذالؾغةذالعربقةذدورةذبعـوانذ20

ذحضورذالبقطري/جامعةذالؼاددقةكؾقةذالطبذذ2018ذالػحصذالعامذلالدرارذدورةذبعـوانذ21

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2018ذققاسذالدؽرذيفذالدمذدورةذبعـوانذ22

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2017ذاختباراتذالدمذدورةذبعـوانذ23

ذحضورذالؼاددقةكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذذ2017ذزضريذادلدتخؾصاتذالـباتقةذدورةذبعـوانذ24

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2017ذاحلػازذسؾىذدالمةذالؾغةذالعربقةذدورةذبعـوانذ25



 

 

 

 

 

 

 

التشخقصذالدروريذوادلختربيذذدورةذبعـوانذ26

ذلؾؿدبباتذالبؽتريوة

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2017

زضريذادلدتخؾصاتذالـباتقةذذدورةذبعـوانذ27

بالطرقذالعؾؿقةذاحلدوثةذوالتحؾقلذالؽقؿوحقويذ

ذلؾؿركباتذالػعالة

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2017

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذELIZA 2017ذدورةذبعـوانذ28

ذحضورذالؼاددقةكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذذPCR 2012ادتخدامذذدورةذبعـوانذ29

ادتخدامذررقذزرعذاجلراثقمذذدورةذبعـوانذ30

والتشخقصذبالطرقذالؽقؿوحقووةذوفحصذ

ذاحلدادقةذالدوائقة

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2012

ذحضورذكؾقةذالطبذالبقطري/جامعةذالؼاددقةذ2011ذالتحؾقالتذادلرضقةذدورةذبعـوانذادتخدامذ31

مركزذتطوورذالتدروسذوالتدروبذذ2019ذالتعؾقؿقةدورةذالتؼـقاتذذ32

ذاجلامعي

ذمشاركة

مركزذتطوورذالتدروسذوالتدروبذذ2019ذدورةذالتاهقلذالرتبويذ33

ذاجلامعي

ذمشاركة

 

 انهجان انذائميح و انهجان انمؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة –دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

ذ20/2/2013يفذذ982ذمؤقتةذجلـةذمشرتواتذحؼولذالـوروةذ1

ذ24/6/2013يفذذ2953ذمؤقتةذجلـةذفحصذاجلودةذ2

ذ22/9/2013يفذ426ذمؤقتةذجلـةذذراءذالعؾفذذ3

ذ13/3/2014ذيفذ1236ذمؤقتةذجلـةذذراءذالعؾفذ4

ذ19/11/2014ذيفذ6034ذمؤقتةذجلـةذادلشرتواتذذ5

ذ23/11/2014ذيفذ6090ذمؤقتةذتشؽقلذفرقذالدفاعذادلدنيذ6

ذ26/11/2014ذيفذ6157ذمؤقتةذتدؾقفذجلـةذادلشرتواتذ7

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  االخشياألنشطح انعهميح 

  نوع الـشاط 

ذ........................ذذاحباثذسؾؿقةذتؼوومذ

ذ........................ذادلبادراتذالعؾؿقةذ

ذ........................ذلؾردائلذواالراروحذتؼوومذسؾؿيذ

ذ........................ذبراءاتذاالخرتاعذ

ذ........................ذالتعاقدذمعذمؤدداتذالدولةذ

 

 انمقشساخ انذساسيح انرً قمد ترذسيسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

ذتشروحذسؿؾي ذذ1

ذاندجةذسؿؾي ذذ2

 

 انمثادساخ و االعمال انرطىعيح 

 انسنح  انمثادسج او انعمم انرطىعي  خ

 61/1/2169 الكراسي وبنجات المختبرتصليح  6

 

 .كرة انشكش ، انجىائز  و شهاداخ انرقذيش

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو شفادة التؼدور ت

 2182 رئيس الجامعة  28212ذ1

 211 عميد كلية الطب البيطري 8221ذ2

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انري يجيذها  : اخ ــانهغ

 محرشف(-مرىسط-)مثرذيءانمسرىي  انهغح  خ 

 حمرتفذسربي 6

 متودط انؽؾقزي 2

 الووجد اخرىذ 3

 


