
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزاذُح انسُشج

                                                                                                 

 

 نعمان ناخٍ عاَز ال حمذ:  انثالثٍ و انهقة  ـمـــــــــاالســ

 انطة انثُطشٌانكهُـــــــــــــــح : 

  3791 : الد ــذاسَخ انمُـ

 مرزوج انحانح انزوخُح :

 : عهم انطفُهُاخ  صــــــانرـخـص

 أسرارانهقة انعهمٍ : 

  أسرار : حــــــــــانىظُف

    كهُح انطة انثُطشٌ / خامعح انقادسُح:     عنىان انعمم

 noaman.aaiz@qu.edu.iq : االنكرشونٍ انشسمٍ انثشَذ 

 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

ذذ6997-6996ذطبيبذبيطريذؿؼيم 1

ذذ0220-0222ذطبيبذبيطريذيفذحمطاتذاؾثروةذاحليواـية 2

ذذالزؾتذؿدتؿرذ-0220ذتدرقديذيفذؽؾيةذاؾطبذاؾبيطري/ذجاؿعةذاؾؼاددية 3

ذذذ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمؤهالخ انعهمُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

ذ6996ذاؾطبذاؾبيطريذبغداد

ذ0222ذاؾطبذاؾبيطريذبغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

ذ0262ذاؾعؾومذاؾؽوػة

ذذذ أخرى

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهمُح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهمُح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

 2004 فً انثماس فً يحافظح انمادعٍح  Coccidiosisدساعح فً ٔتائٍح داء االكشٌاخ 6

 تاسٌخ انحصٕل عهى انهمة  انهمة انعهًً  خ

 2002 يذسط يغاعذ 1

 2005 يذسط 2

 2011 يغاعذاعتار  3

 2012 اعتار 4



 

 

 

 

 

 

 

فححً فتححاخ   Toxoplasmosisيغححو ٔتححائً يصححهً نبدححاتح تححذاء انًمٕعححاخ  0

 يٍُٓح يختهفح فً يحافظح انذٌٕاٍَح

 

2005 

 Capraفححً انًححاعض انًحهححً   .Eimeria sppدساعححح االدححاتح تيفٍهححً  3

hircusفً يحافظح انمادعٍح ) 

2005 

 2005 فً انعشاق  Buxtonella sulcataدساعح تشخٍصٍح نالداتح تيفٍهً  4

 Fasciola hepatica & Fasciolaاًٍْح اداتح االتماس تذٌذاٌ انكثحذ َحٕ   5

gigentica   

2005 

ٔانتححً تصححٍة انًححاعض  Eimeriaدساعححح تشخٍصححٍح نالَححٕا  انتاتعححح نيفٍهححً ذ6

 Capra hircus فً يحافظح انمادعٍح ) 

2006 

 2002 دساعح نثعض االٔانً انًعٌٕح فً االتماس فً يحافظح انمادعٍحذ7

                        Autoimmune study in toxoplasmosis womenذ8

                        

2010 

 Prevalence of bovine hypodermosis in Babylon province inذ9

Iraq             

2011 

 Effect of sulphuric acid and formalin on sporulation ofذ62

Eimeria bovis oocyst 

2011 

 2012 دساعح ٔتائٍح نذاء انكٕكغٍذٌا فً االتماس فً يحافظح تاتمذ66

 Study of Cryptosporidium parvum infection in calves inذ60

Thi-Qar province using Mzn stain and ELISA methods 

2013 

 Prevalence of theileriosis in sheep in Al-Kut province inذ63

Iraq 

2014 

 Detection of Giaridiasis in apparently healthy cattle byذ64

using direct ELIZA technique  

2015 

 Molecular and serological detection of T. gondii in sheep inذ65

Wasit province 

2015 

-Molecular detection of Babesia bovis in cattle in Alذ66

Qadisiyah province 

2016 

 Molecular detection of Coxiella burnetii in human andذ67

sheep in AlDiwaniyah province by Real Time- PCR 

2016 

 Determination of Toxoplasma gondii Lineages of Sheep inذ68

Wasit / Iraq 

2016 

 Genotyping of Cystic Echinococcosis Isolates from Humanذ69

and Domestic Animals Clinical Samples 

2016 

 Phylogenetic Study of Theileria lestoquardi based onذ02

18SrRNA gene Isolated from Sheep in Middle Region of 

Iraq 

2016 

 Genotyping of Toxoplasma gondii of human isolates fromذ06

Iraq 

2016 

 Identification of macroscopic Sarcocysts of Sarcocystisذ00

cameli from one humped camel ( Camelus dromedaries) in 

Iraq  

2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و انكرة انمنهدُح  انكرة انمؤنفح أو انمرشخمح

 سنح اننشش أسم انكراب خ

3   

2   

1   

4   

5   

 

 :عهُهاانرٍ أششف  انشسائم واالطاسَحعذد 

 العدد االذراف  ت

ذ6ذدبؾومذعاؾيذ6

ذ62ذؿاجدتريذذ0

ذذدؽتوراهذ3

 انرٍ شاسك فُها و وسش انعمم  انعهمُحواننذواخ انمؤذمشاخ 

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

ذؿشارؽةذدورقاذذ0224ذادلؤمترذاؾدوؾيذالؿراضذاجملرتاتذ6 ) حبث / بودرت حضور(

ذاؾعؾؿياؾرابعذؾؽؾيةذاؾطبذاؾبيطريذادلؤمترذذ0

ذااؾبيطري

ذؿشارؽةذاؾؼادديةذ0262

ذؿشارؽةذاؾبصرةذ0262ذادلؤمترذاؾدوؾيذؾؽؾيةذاؾطبذاؾبيطريذ3

ذرئيسذادلؤمترذاؾؼادديةذذذ0260ذادلؤمترذاؾعؾؿيذاخلاؿسذؾؽؾيةذاؾطبذاؾبيطريذ4

ذحضورذبغدادذذ0263ذادلؤمترذاؾعؾؿيذؾؽؾيةذاؾطبذاؾبيطريذ5

ذحضورذاؾؽوػةذ0265ذادلؤمترذاؾعؾؿيذؾؽؾيةذاؾطبذاؾبيطريذذ6

ذحضورذاؾبصرةذ0266ذادلؤمترذاؾعؾؿيذؾؽؾيةذاؾطبذاؾبيطريذذ7



 

 

 

 

 

 

 

ذحضورذاؾؼادمذاخلضراءذ0267ذادلؤمترذاؾعؾؿيذؾؽؾيةذاؾطبذاؾبيطريذذ8

ذذذوغريفاذاؾعدقدذؿنذادلؤمتراتذواؾـدواتذوورشذاؾعؿلذ9

 

 انهدان انذائمُح و انهدان انمؤقرح 

  –دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 مؤقتة

 التاروخ 

 2/2/2015فً  2/5/3041ق/ دائًٍح يجهظ االعتًاد االكادًًٌ نكهٍاخ انية انثٍيشيذ6

 11/1/2012فً  306 دائًٍح نجُح انذساعاخ انعهٍاذ0

 24/1/2012فً  401 يؤلتح نجُح انخيح انغتشاتٍجٍحذ3

 25/1/2012فً  411 دائًٍح انجُح انعهًٍحذ4

ذ0267/ذذ6/ذذ69يفذذ0640ذؿؤؼتةذذجلـةذتصحيحذ5

  جلـةذؿدؤوؾيةذادلخترباتذ6

جلـةذخرباءذاؾطػيؾياتذ

 اؾبيطرقة

يفذذ7/5/4346ق/

05/62/0267 

ذ

ذ60/4/0267يفذذ6537ذدائؿية

  جلـةذخرباءذاؾطػيؾياتذاؾبيطرقةذ7

ذ

  25/10/2012فً 2/5/4346ق/ذدائؿية

 

 

 3/31/2132فٍ  16 مؤقرح ندنح اعذاد اطاس انمؤهم انىطنٍذ8

 7/31/2132فٍ  4114 مؤقرح ندنح ذحذَذ انمىاضُع انذساسُح ذ9

 32/33/2132فٍ  4542 مؤقرح ندنح مشاخعح انمناهحذ62

 31/33/2132فٍ  36162 دائمُح انهدنح انمشكزَح نرشقُح انكفاءاخ انعائذجذ66

   ندنح اداسَح وقانىنُح 311ندنح عهمُح و 51وغُشها ماَزَذ عهً ذ60

 

  االخشياألنشطح انعهمُح 

  نوع الـشاط 

ذذ52اؽثرذؿنذذذاحباثذعؾؿيةذتؼوقمذ

ذذادلبادراتذاؾعؾؿيةذ

ذذ32اؽثرذؿنذذؾؾردائلذواالطارقحذتؼوقمذعؾؿيذ

ذذبراءاتذاالخرتاعذ

ذذاؾتعاؼدذؿعذؿؤدداتذاؾدوؾةذ

 

 انمقشساخ انذساسُح انرً قمد ترذسَسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه   ت

ذاالواؾيذاؾطػيؾية االواؾيذاؾطػيؾيةذذ6



 

 

 

 

 

 

 

ذاؾتشخيصاتذادلرضية ادلـاعةذذ0

ذ ذذ3

ذ ذذ4

ذ ذذ5

ذ ذذ6

 

 

 انمثادساخ و االعمال انرطىعُح 

 انسنح  انمثادسج او انعمم انرطىعٍ  خ

 2134 انركافم فٍ انكهُحانمساهمح تصنذوق  3

 2135 ذشدُش انكهُح 2

 2132 صُانح تعض اخهزج انفشع 1

 2137 صُانح تناَح انمخرثش 4

5   

 

 .كرة انشكش ، اندىائز  و شهاداخ انرقذَش

كتاب الشؽر أو  ت

اجلائزة أو ذفادة 

 التؼدور

 السـة اجلفة املاحنة

اعذاد انُششج ذ6

االنكتشٍَٔح 

 انشاتعح

 2011/  10/  16فً  15305 جايعح نهشؤٌ انعهًٍحيغاعذ سئٍظ 

نهجٕٓد انًثزٔنح ذ0

 فً اداء انٕاجثاخ

  2012/  12/  22فً  12042 سئٍظ جايعح انمادعٍح

يُالشح طانة ذ3

 ياجغتٍش

 2012/  5/  2فً  142/  2/ 3 عًٍذ كهٍح انية انثٍيشي / انثصشج

نهتعأٌ يع انيهثح ذ4

 يٍ رٔي انشٓذاء

  2012/  2/  15فً  201و. س /  سئاعح انٕصساء / يؤعغح انشٓذاء 

 2012/  2/  12فً  521 عًٍذ كهٍح انية انثٍيشي / انماعى انخضشاء أْذاء َتاج عهًًذ5

  2012/ 2/  12فً  14362ق ب  سئٍظ جايعح انمادعٍح نهجٕٓد انًثزٔنح ذ6

ٔانتمٍُاخ عًٍذ يعٓذ انُٓذعح انٕساثٍح  دعى انًعٓذذ7

 االحٍائٍح / تغذاد

/  12/  31فً  3025ْـ خ 

2012 
تعأٌ فً تٕفٍش ذ8

 لاعح

 2013/  1/  10فً  215 عًٍذ كهٍح انتشتٍح / انمادعٍح

 2013/  3/  11فً  122 عًٍذ كهٍح انضساعح / انماعى انخضشاء  إْذاء عذد يجهحذ9

يُالشح طانة ذ62

 ياجغتٍش

 2013/  5/  16فً  2112 عًٍذ كهٍح انتشتٍح / انمادعٍح



 

 

 

 

 

 

 

  2013/  6/  4فً  2261 عًٍذ كهٍح انتشتٍح / انمادعٍح الايح حهمح دساعٍحذ66

 2013/  2/ 4فً  1224 عًٍذ كهٍح انمإٌَ / انمادعٍح تششٍو يشالثٍٍذ60

أغاثّ انًُاطك ذ63

 انًُكٕتح

/  2/  11فً  11112ق ب  سئٍظ جايعح انمادعٍح

2013 
انذساعً تذأ انعاو ذ64

 انجذٌذ

  2013/  11/  24ق ب فً  سئٍظ جايعح انمادعٍح

يُالشح طانة ذ65

 دكتٕساِ

 2013/  12/  16فً  2214 عًٍذ كهٍح انية / انكٕفح

اختاس انجايعح ذ66

كأفضم جايعح 

 الهًٍٍا

 2013/  12/  31فً 21264 سئٍظ جايعح انمادعٍح 

نهتعأٌ يع ذ67

 انجايعح

  2014/  2/  3فً  3202 سئٍظ جايعح انماعى انخضشاء 

يُالشح طانة ذ68

 ياجغتٍش

 2015/  2/  11فً  62/  35/  2 عًٍذ كهٍح انية انثٍيشي / انثصشج

 2015/  3/  15فً  4021ق ب  سئٍظ جايعح انمادعٍح حغٍ اداسج انكهٍحذ69

يُالشح طانة ذ02

 دكتٕساِ

/  6/  15فً  3466/  4/  1/  2 عًٍذ كهٍح انية / انُٓشٌٍ 

2015 
اَجاص االعًال ذ06

 انًكهف تٓا

/  11/  11فً  16424ق ب  سئٍظ جايعح انمادعٍح

2015 
يُالشح طانة ذ00

 ياجغتٍش

  2015/  12/  21فً  2015 عًٍذ كهٍح عهٕو انثُاخ / تاتم 

  2016/  2/ 25فً  12210ق ب  سئٍظ جايعح انمادعٍح نهجٕٓد انًثزٔنحذ03

 05وغيرها من كتب الشكر والشهادات التقديرية لما يزيد بمجموعها عن ذ04

 

 انرٍ َدُذها  : اخ ــانهغ

 محرشف(-مرىسط-)مثرذيءانمسرىي  انهغح  خ 

 حمرتفذعربي 3

 ؿتودط اـؽؾيزي 2

  اخرىذ 1

 


