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 السيرة الذاتية

   

   

   

   

  

  

    اوالً: المؤهالت العلمية. 

 

 اتاالداريثانياً: 

 الى -الفترة: من  المكان المنصب ت

 2020-2019 جامعة اوروك   – كلية طب االسنان  عضو لجنة التسجيل   -1

 2021-2020 جامعة اوروك   – كلية طب االسنان  عضو لجنة تسجيل   -2

عضو لجنة التعليم   -3
 IREXااللكتروني 

 2021-2019 عن كلية طب االسنان جامعة اوروك   

 

 ثالثاُ: التدريس الجامعي. 

 الى -الفترة: من  المكان الجامعة ت

 2020-2019 االسنان كلية الطب  جامعة اوروك  -1

 2021-2020 كلية طب االسنان  جامعة اوروك  -2

 الى(  –  )منرابعاً: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها للسنوات 

 الى -الفترة: من  المادة  الكلية ت

 2020-2019 االنسجة العامة   جامعة اوروك   – كلية طب االسنان  -1

 2020-2019 علم االمراض النسيجية   جامعة اوروك   – كلية طب االسنان  -2

علم االنسجة واالمراض   جامعة اوروك   – كلية طب االسنان  -3
 النسيجية  

2020-2021 

 

 عبد الحميد مجيد   : أسامة األسم
 1989-11-21 :تاريخ الميالد 

 مدرس مساعد  :اللقب العلمي
  07905984794 تف: الهارقم 

 osama_a_majeed@uruk.edu.iq  : البريد اإللكتروني
             Osamaabdelhameed516@gmail.com 

 

 التاريخ  الكلية الجامعة اللقب العلمي  ت

 30/6/2011 علوم حياة   –العلوم  بغداد بكالوريوس  -1

 3/6/2015 اجنة وفسلجة وانسجة -العلوم  بغداد ماجستير   -2

 

mailto:osama_a_majeed@uruk.edu.iq
mailto:Osamaabdelhameed516@gmail.com


Page 2 of 5 
 

 : المؤتمرات والندوات العلمية. خامسا

 نوع المشاركة مكان انعقادها  السنة العنوان ت

 األول   -مشاركة دائرة الطب العدلي   2017 دورة في مجال البصمة الوراثية   -1

الكونجرس االلكتروني الدولي    -2

 للعقم  
المجلس األوربي للتعليم   2019

 الطبي  
 مشاركة  

السالمة واالمن الكيميائي للعاملين   -3

 في المختبرات 
 مشاركة  جامعة تكريت   2020

 مشاركة   جامعة الفلوجة   2020 السالمة البيولوجية   -4

الخاليا السرطانية والخاليا    -5

 الجذعية  
مركز بحوث السرطان   2020

 الجامعة المستنصرية   –
 مشاركة 

جامعة   - كلية التمريض   2020 دورة اإلسعافات األولية    -6
 الموصل  

 مشاركة 

 مشاركة  جامعة بغداد   2020 كيف تكون مقوم علمي ناجح   -7
 

 مشاركة  جامعة القادسية   2020 مؤتمر جامعة القادسية العلمي  -8

 مشاركة  جامعة بابل   2020 مؤتمر جامعة بابل الطبي العلمي  -9

الجودة في التخطيط وإدارة   -10

 االزمات التعليمية 
 مشاركة   جامعة اوروك   2020

 االول -مشاركة  الجامعة المستنصرية   2017 دورة طرائق التدريس  -11

جامعة الفرات األوسط   2020 النباتات الطبية والعطرية -12
 التقنية  

 مشاركة  

 

 ً  : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم. سادسا

 السنة مجال النشر  اسم البحث ت

دراسة بعض البروتينات المناعية للرجال   1
المصابين بالعقم كتوجه لدراسة تقليل مشاكل  

 العقم  

مجلة العقم واالجنة التابعة  
وأطفال  لمعهد العقم  

جامعة النهرين   –االنابيب    

2015 

 الشكر والجوائز وشهادات التقدير وبراءات االختراع.  اً: كتبسابع

 السنة الجهة المانحة ( برائة اختراع/)كتاب الشكر/الجائزة/شهادة التقدير ت

 2019 رئاسة جامعة اوروك كتاب شكر وتقدير    -1

 2019 كلية طب االسنان كتاب شكر وتقدير   -2

 2021 رئاسة جامعة اوروك  شهادة تقديرية   -3

 

 التي يجيدها.  اللغات: ثامنا

 قراءة  كتابة اللغة ت

 ممتاز  ممتاز  العربيه   -1

 ممتاز   ممتاز  االنكليزيه  
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First: Academic qualifications: 

 

Second: Administration positions  

  Duration  Place  Position ت

1- 2019-2020 Uruk University Registration of college 
Member 

2- 2019-2020 Uruk University Registration of college 
Member 

3- 2020-2021 Ministry of Higher 
Education and 

Scientific Research 

Member in electronic 
learning organization 

IREX 

 

Third: Academic Teaching  

Duration  المكان University  

2019-2020 Dentistry College  Uruk 

2020-2021 Dentistry College  Uruk 

Fourthly: The Scientific Subject that you have taught   

Duration  Subjects  College  

2019 -2020 Histology  Dentistry  

2019 -2020 Pathology  Dentistry     
2020-2021 Histology and Pathology  Dentistry    

Fifthly: Conferences and Seminars  

Name: Osama Abdel-Hameed Majeed    
: Birth day 21-11-1989  

Scientific title: Assistant Lecturer  
Mobile number:  07905984794   

Email: osama_a_majeed@uruk.edu.iq  
Osamaabdelhameed516@gmail.com              

 

 Date University  College  Academic title ت

1- 30/6/2011 Baghdad  Baghdad- Science college -

Biology  

B. S 

2- 3/6/2015 Baghdad  Physiology and 

Embryology and 

Histology  

M.Sc. 
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Situation  Year  Place  Title  
Participate Graduated 

with excellent  

2017 Center of Medical 
Forensic    

DNA Finger 
printing and 

forensic 
science     

Participate           2019 European Council of 
Medical Learning     

Online 
congress of 

infertility  
Participate           2020 Tikrit University    Biology and 

Chemical 
safety  

Participate           2020 Fallujah University     Biological 
safety    

Participate           2020 Center of Cancer and 
Heredity researches -

Al Mustansyria 
University      

Cancer and 
stem cells  

Participate           2020   Nursing College -
University of Mosul     

First Aid  

Participate           2020 University of Baghdad  How to be 
excellent 
Scientific 

viewer  
 

Participate           2020 Al- Qadisiya 
University    

Conference 
of Al Qadisiya 

University  
Participate           2020 Babylon university    Conference 

of Al Babylon 
University 

Participate           2020 Uruk university    Management 
of scientific 

issues  
Participate   

Graduated with 

excellent        

2017 Al-Mustansiryia 
University    

Scientific 
Learning   

Participate  2020 Al-Fourat technical 
University     

Medical and 
aromatic 

plants  
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Sixthly: Scientific researches   

Date  Journals  Title  

2015 Journal of Embryology 
and IVF- Al Nahrine 

University 

Study some of immune 
interleukins in 

oligozoospermic men 

 

Seventhly: Academic Awards  

Date  الجهة المانحة Awards  

2019 Presidency of Uruk University Certificate of 
Appreciation 

2020 Dentistry Collage Certificate of 
Appreciation 

2021 Presidency of Uruk University Certificate of 
Appreciation 

 

Languages: 

Writing  Reading  Language  

Excellent Excellent Native -Arabic 

Excellent Excellent English 

 


