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٢٠١٧ جامعة الكوفة            -دكتوراة فسلجة طبية               كلية الطب  

 ٢٠١٣      جامعة الكوفة       -ماجستير فسلجة طبية              كلية الطب
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 عنوان رسالة الماجستير

Effect of vitamins C, E and their combination on in vitro sperm 
activation of asthenozoospermic subfertile patients 

 عنوان اطروحة الدكتوراة

Impact of body mass index for subfertile males on the outcome of 
intrauterine insemination.  

للغات التي أجيدهاا  

  االنكليزية  -   2العربية (اللغة األم)     1 -  

:البحوث العلمية المنشورة  

1- Effect of Vitamin C on In vitro Sperm Activation of 
Asthenozoospermic Infertile Patients. American Journal of 
Research Communication. 1 (10), (40-48): 2013. 

2- Impact of subfertile males BMI on sperm parameters and some 
seminal antioxidants. Der Pharma Chemica. Volume 10, Issue 1. 
2018.  

3- Impact of defective sperm parameters on the outcome of IUI 
procedures. American Journal of BioMedicine. 7(5):282-290: 
2019. 

4- Functional magnetic resonance imaging of neurodegenerative 
diseases for brain physiology in aging. Volume 11, Issue 05. 2019. 

5-  Comparative Study of the Hematological Parameters and 
Biochemical Factors for Cupping and Venous Blood. International 
Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, 2020. 



6- Predictors of Quality of life (QoL) among Qadisiah medical 
student, Iraq. International Journal of Pharmaceutical Research | 
Oct - Dec 2020 | Vol 12 | Issue 4. 

7- Tuberculosis: a multi-drug risk study in Al-Diwaniyah 
Governorate, Iraq. Sys Rev Pharm 2020; 11(2). 

  المؤتمرات العلمية المشارك بها

اني للهجرة والنزوح الذي اقامته كلية التمريض جامعة الكوفة باالشتراك ثالدولي الالمؤتمر  -١
٢٠١٨مع جامعة الكفيل   

٢٠١٨المؤتمر الدولي االول للعلوم الطبية الذي اقامته كلية الطب جامعة القادسية  -٢  

اقامتة مؤتمر االمام الحسن المجتبى (علية السالم) العلمي الدولي السنوي الخامس الذي  -٣
  ٢٠١٨الهيئة العليا لمشروع الحلة مدينة االمام الحسن المجتبى 

٢٠١٩المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الطبية الذي اقامته كلية الطب جامعة القادسية  -  4 

٢٠١٩الذي اقامته جامعة العين/محافظة ذي قار  للعلوم الطبية المؤتمر الدولي االول -  5 

للصيدلة والطب وطب االسنان في العراق مؤتمرومعرض الشرق االوسط -٦
)PhamMEdent ٢٠١٩) الذي انعقد في مدينة اربيل  

واالتصاالت  مؤتمر كلية االمام الكاظم (ع) الدولي للتطبيقات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات -٧
   ٢٠٢٠الذي اقامته كلية االمام الكاظم (ع) 

الذي اقامته جامعة  والهندسية والعلوم الصرفةللتخصصات الطبية المؤتمر الدولي الثالث  -٨
  ٢٠٢١الكفيل 

 الدورات وورش العمل المشارك بها:

  ٢٠١٧طرائق التدريس التي اقامتها كلية التربية للبنات جامعة الكوفة  -١

  2018 السالمة واالمن المختبري التي اقامتها جامعة الكفيل  -٢

   ٢٠١٨لتي اقامتها كلية الصيدلة جامعة الكفيلكيفية التعامل مع الحيوانات المختبرية ا -٣



  ٢٠١٨التي اقامتها كلية التربية للبنات جامعة الكوفة (Latex) تعليم كتابة البحوث باستخدام  -٤

بناء القدرات للمالكات التدريسية التي اقامتها كلية الكفيل الجامعة وباشراف وحدة التدريب  -٥
  ٢٠١٨) في التعليم (PDCAوالتعليم المستمر تحت عنوان الية ديمينج للتحسين المستمر 

بناء القدرات للمالكات التدريسية التي اقامتها كلية الكفيل الجامعة وباشراف وحدة التدريب  -٦
والتعليم المستمر تحت عنوان ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي وفقا لمتطلبات اتحاد الجامعات 

  ٢٠١٨العربية 

بناء القدرات للمالكات التدريسية التي اقامتها جامعة الكفيل وباشراف وحدة التدريب والتعليم  -٧
ال والمؤسسية في المستمر تحت عنوان دور الجامعات في دعم ونمو االبتكار وريادة االعم

  ٢٠١٨التعامل 

اقامته كلية الطب البيطري جامعة الكوفة  يالنزفية واقعه وخطط مواجهته الذ مرض الحمى -٨
٢٠١٨  

٩-  Computerized drug molecular docking by application of golden suite   

  ٢٠١٨الذي اقامتة كلية الصبدلة جامعة الكوفة  

١٠- Strategies for publishing a scientific paper  كلية الصيدلة جامعة  الذي اقامتة
  ٢٠١٨الكفيل

١١- Applications on SPSS program ٢٠١٨كلية الصيدلة جامعة الكفيل الذي اقامتة  

١٢- Antibiotic resistance, challenge and opportunities كلية الصيدلة  الذي اقامتة
  ٢٠١٩جامعة الكوفة 

١٣- Writing paper by using Latex ٢٠١٩كلية الصيدلة جامعة الكفيل  الذي اقامتة   

التي اقامتها كلية الصيدلة جامعة الكفيل  UVفحص استقرارية االدوية باستخدام جهار   -١٤
٢٠١٩  

فحص تاثير التدخين على الجهاز التنفسي لالنسان التي اقامتها كلية الصيدلة جامعة الكفيل  -١٥
٢٠١٩  

١٦- ECG ٢٠٢٠اقامتها كلية الصيدلة جامعة الكفيل  التي  



  الحلقات الدراسية المشارك بها:

محاضر في الحلقة الدراسية بعنوان (العقم عند الرجال) التي اقامتها كلية الصيدلة جامعة  -١
  ٢٠١٨الكفيل

محاضر في الحلقة الدراسية بعنوان (السمنة والعقم عند الرجال) التي اقامتها كلية الصيدلة  -٢
  ٢٠١٩جامعة الكفيل

) التي اقامتها كلية تحليل السائل المنوي للرجالبعنوان (محاضر في الحلقة الدراسية  -٣
   ٢٠٢٠الصيدلة جامعة الكفيل

) التي اقامتها كلية عالج العقم بطريقة الحقن المجهريبعنوان (محاضر في الحلقة الدراسية  -٤
  ٢٠٢١الصيدلة جامعة الكفيل

  العديد من الحلقات الدراسيةالمشاركة في  -٥

  

 حاصل على العديد من كتب الشكر 

  

 

 

 

 
 


