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    سيرة ذاتية

 

 زينة مزهر حسين حمد : االسم 

                                                                        مدرس مساعد : قب العلمي لال

 23/8/1881 :مواليد 

            :رقم الموبايل 

             :العنوان  

 zenamuzher  :البريد االلكتروني 

 

  92/11/9119  :تاريخ التعيين  

  

 :الشهادات الدراسية
 9112 -جامعة النهرين-المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على االنجاب  -ماجستير أجنة تطبيقي - أ

 9112-جامعة بغداد-كلية الطب البيطري-بكالوريوس طب وجراحة بيطرية -ب     

  

 

 :والعلمية واألدارية الخبرات التدريسية
  تدريس مادتيGeneral Embryology, ART  العملي. 

 شهادات تدريبية في مختبرات اطفال االنابيب. 

 

 

 : اللجان الدائمة المشاركة في 
 الجهة الصادر منها رقم الكتاب و تاريخ اصداره اسم اللجنة ت

العقم والتقنيات المعهد العالي لتشخيص  22/4/2613-(016)  جنة العالقات الثقافية والتعليم المستمرل 1

 المساعدة على اإلنجاب

 = 11/12/2613-(1600) لمجلة العراقية لبحوث االجنة والعقما 9

 = 8/11/2614 -(1860)   االمتحانية اللجنة  3

 = 26/11/2614 -(1862)   الجودة ضمان شعبة 2

 = 36/11/2614 -(1884)   النظراء تحديد لجنة 5

 

 

 

 :قتة ؤاللجان المالمشاركة في 

 

 

 

 

 :الممنوحة التقديرو كتب الشكر
 اصدارهتاريخ  رقم الكتاب الجهة المانحة ت

 8/1/2614 42  االجنة لقسم المبذولة الجهود على شكر كتاب 1

 14/1/2614 68 كتاب شكر في دورة السائل المنوي 2

العدد /كتاب شكر على الجهود المبذولة في انجاز المجلد الثالث 3

 السادس من المجلة

188 2/2/2614 

بتاريخ كتاب شكر على الجهود المبذولة في الدورة القامة  4

18-26/2/2614 

382 16/3/2614 

 24/4/2614 088كتاب شكر على الجهود المبذولة في الدورة التدريبية المقامة  2

 الجهة الصادر منها رقم الكتاب و تاريخ اصداره اسم اللجنة ت

 التقانة كليات خريجي قبول امكانية دراسة لجنة  1

  االحيائية

المعهد العالي لتشخيص العقم  8/8/2614 -(1308) 

 والتقنيات المساعدة على اإلنجاب

 = 23/16/2614-(1048)   الدفاتر اتالف لجنة  9

 = 14/12/2614-(2660) لجنة طبع مجلة المعهد بعددها السابع  3

 = 22/12/2614-(2121)  المكتبة جرد لجنة  2

 الثالث التخصصي للمؤتمر التحضيرية اللجنة  5

  

 (188)-28/1/2612 = 



 

2 
 

 16/4/2614-12بتاريخ 

كتاب شكر على الجهود المبذولة في انجاح الدورات  0

والمحاضرات العلمية ضمن فعاليات شعبة التعليم المستمر 

2613-2614 

821 16/0/2614 

كتاب شكر على الجهود المبذولة في صيانة اجهزة ومجاهر  6

 القسم

2638 4/12/2614 

 

 

 :المؤتمرات المشاركة في 
 التاريخ مكان اقامته اسم المؤتمر ت

 28/3/2613-20 فندق المؤتمرالعلمي لكلية اليرموك الجامعة 1

المستنصرية الجامعة -االسنان طب لكلية العلمي المؤتمر 9

  

 11/4/2613-16 فندق

 2/2613/ 0-2 جامعة النهرين  النهرين جامعة -الطب كلية المؤتمرالعلمي 3

 جامعة-الطب وكلية واسط صحة لدائرة المؤتمرالعلمي 2

  واسط

 20/11/2613-24 جامعة واسط-كلية الطب 

  كلية طب الكندي  بغداد جامعة-الكندي طب لكلية العلمي المؤتمر 5

 12/12/2613-11 مدينة الطب  الطب مدينة المؤتمرالعلمي 6

المستنصرية الجامعة -الطب لكلية المؤتمرالعلمي 7

  

 28/3/2614-26 فندق

 

 

 :الدورات المشاركة في 
 التاريخ الجهة المانحة اسم الدورة ت

المعهد العالي لتشخيص العقم   تجميد االمشاج واالجنة 1

 والتقنيات المساعدة على اإلنجاب

18-26/12/2612 

الجوانب الجديدة في التشخيص الجيني في انطاف  2

  االنسان

= 20-28/2/2613 

معايير جديدة في التلقيح الصناعي لألزواج العراقيين  3

  العقيميين

= 8-11/4/2613 

تحليل السائل المنوي حسب منظمة الصحة العالمية  4

  2616-1888لعام

= 8-8/1/2614 

 26/2/2614-18 =  واالجنةتجميد االمشاج  2

الجوانب الجديدة في التشخيص الجيني في انطاف  0

  االنسان

= 22-26/3/2614 

 16/4/2614-12 =  التلقيح الصناعي وتنشيط النطف للتجميد 6

 12/2/2614-13 =  (االكزي)التلقيح المجهري االجباري  8

 2/0/2614-4 =  تجميد خزع الخصية واالنطاف 8

السائل المنوي حسب منظمة الصحة العالمية تحليل  16

  2616-1888لعام

= 14-12/1/2612 

 12/3/2612-16 =  التلقيح الصناعي وتنشيط النطف للتجميد 11

 8/4/2612-6 =  االباضة وبرامج اطفال االنابيب 12

 2/2612/ =  (االكزي)التلقيح المجهري االجباري  13

 

 :الندوات المشاركة في 
 التاريخ مكان اقامتها الندوةاسم  ت

 التعلم نحو والدافعية الدراسة في التأخر 1

 الطلبة عند

 93/11/9113 االنجاب على المساعدة والتقنيات العقم لتشخيص العالي المعهد

 12/19/9113 المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على االنجاب االرشاد التربوي والنفسي 9

3 Coccidioidomycosis, brucllosis 

and meningities as two 

casesreports 

 12/19/9113 جامعة النهرين/كلية الطب

آفاق التعاون العلمي بين المراكز البحثية  2

والمؤسسات الخدمية في مجال الفحص 

 الجنائي 

 11/11/9112 مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب

5    



 

3 
 

6 The effect of GnRH antagonist 

on the IVF patients 

 االنجاب على المساعدة والتقنيات العقم لتشخيص العالي المعهد

 ((Merck Serono شركة مع وبالتعاون

95/9/9115 

7 Nutritional treatment for female 

and male infertility  

 االنجاب على المساعدة والتقنيات العقم لتشخيص العالي المعهد

 (AMS) شركة مع وبالتعاون

16/2/9115 

 92/2/9115 النهرين جامعة/الطب كلية STD والتناسلية الزهرية االمراض 7

2    

2    

1

1 

   

1

1 

   

1

9 

   

 

 

 :ورش العمل المشاركة في 

 التاريخ مكان اقامتها ورشةاسم ال ت

    

 

 :البحوث المنشورة 

 الدولي المعياري التصنيفرقم  نوع البحث جهة النشر عنوان البحث ت

1 Effect of Glycyrrhiza glabra Extract on In 

vitro Sperm Activation and Embryonic 

Development following Intra-peritoneal 

Insemination in Mice: Experimental Model 

for Mammals    

 المجلة العراقية لبحوث االجنة 

Vol.1, No.(2)2011 

 ISSN No. 2218-0265 

9 Effect of Aloe vera Extracts on the 

Histological Features of Male Mice Testis    

  االجنة لبحوث العراقية المجلة

Vol.4, No.(7)2014 

 ISSN No. 2218-0265 

3 Role of Alcoholic Extract of Black Carrot 

in Improvement of Human Sperm 

Parameters during In vitro Activation     

  االجنة لبحوث العراقية المجلة

Vol.4, No.(7)2014 

 ISSN No. 2218-0265 

2 Impact of Varicocelectomy on the Seminal 

Fluid Analysis in Relevance to 

Reproductive Hormonal Profile in Infertile 

Men 

International Journal  of 

Advanced Research  

Vol.3 (2015) 

 ISSN No. 2320-5407 

 

 :البحوث المقبولة للنشر 

 

 

 

 األيفادات 

 التاريخ رقم الكتاب الدولة  الجهة محور األيفاد ت

 

 :مهام اخرى 

 

 التاريخ رقم الكتاب الجهة التكليف ت

 

 

 الخبرات ذات الصلة 

 

 

 : مالحظة 

      Scanمسحوبة يشكل  (نسخة الجواز  –البطاقة التمونية  –شهادة الجنسية  -هوية األحوال المدنية  )جميع المستمسكات -1

 الصورة الشخصية واضحة بخلفية بيضاء  -9

 كا منتسب مسؤول عن تجديد البيانات بشكل دوري   -3

التاريخ  رقم التصنيف المعياري الدولي اسم المجلة عنوان البحث ت

 القبول

     


