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 السنة عنوان الرسالة القسم التسلسل

1 Biology  

Studying the opposite effect of some plant extracts on parasite Entamoeba. histolytica 

in experimentally infected mice 

. 

 

 

2012 

2 Biology Study of some biochemical and physiological parameters in coronary 

Atherosclerosis patients in almuthanna province 

2013 

3 Biology Molecular Detection of AmpC gene families Encoding for Antibiotic Resistance among 

Escherichia coli isolated from Patients with Urinary Tract Infection (UTI) in   Al-

Najaf Hospitals 

2013 

 المرحلة القسم المواد الدراسية التسلسل

1 General biology Biology األوىل 

2 General biology ( ZOOLOGY) Biology األوىل 

3 Parasitology Biology الثانية 

4 Invertebrates Biology الثانية 

5 Microbiology Biology الثانية 

6 Environment and pollution Biology الثانية 

7 Ichthyology Biology الثالثة 

8 Comparative anatomy Biology الرابعة 

9 Parasitology Biology الرابعة 



4 Biology Study the biological effect of Punica granatum and Thymus vulgaris extracts 

on parasite Giardia lamblia in experimentally infected 

white mice Balb/c 

 

2013 

5 Biology Molecular and immunological Diagnosis of Toxoplasma gondii in Pregnant and 

Abortive Women in Al- Muthanna province 

 

2014 

6 Biology Genotyping Study For Giardia lamblia Parasite in Human 2016 

7  

Biology 

The effect of aqueous extract of some fruit peels on 

microorganisms that cause diarrhea in vitro in Samawa and 

Rumaitha court 

2016 

 

8 Biology Study Of Comparison Between Traditional Methods And Molecular 

Diagnosis Of Cutaneous Leishmaniasis In Al- Muthanna Province  

2017 

9 Biology  دراسة عمر ونمو وطفيليات لنوعي من األسماك في نهر الفرات المار في محافظتي

 القادسية والمثنى

Study age ,growth and parasites for two types of fish in Euphrates 

river flowing in Qadisiyah and Muthanna provinces 

مل تناقش 

 بعد

10 Biology Immunological and Molecular Diagnosis For Trichomonasis in 

Women in Al-Muthanna Province 

 

مل تناقش 

 بعد
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 عنوان المؤتمر السنة المكان ت

1 ALmahari Hotel – Libya 
2002 International Conference for the 

Development of Marine Resources 

2 
Khartoum – Sudan 2008 the International Conference on 

Health 

3 
College of Veterinary Medicine, 

University of Basra 

2012 

 

Third International Scientific 

Conference 

4 
Faculty of Sciences - University 

of Al-Muthanna 

2012 
The third Specialist conference 

5 
College of Medical  - University 

of Al-Muthanna 
2016 International Oncology Conference 

American Society of BioMedicine 

( ASBM) 

6 Twelfth  scientific conference.  
March-23 – 24 

2017 

 Mustansiriyah-AL -college of Medicine

 Baghdad –Palestine Hotel Hold at - University-  



7 international conference of IRAQI  thThe 4

Society of Obstetrics and Gynecology  

 0172-ofApril  th7-5th IRAQI Society of Obstetrics and Gynecology- 

Babylon Hotel 

تقويمي ألداء األقسام العلمية مؤتمر  8

 والشعب والوحدات

2/2017/ 15 
 كلية التربية للعلوم الصرفة –جامعة المثنى 

9 
International Conference on 

Education in   Mathematics , 

Science & Technolog( 

ICEMST)   

2017/ 21/5-18 
IOWA STATE UNIVERSITY( United 

states )- Pine Bay Ephesus  kusadasi 

10 
International Conference 

on Research in  Education 

and  Science ( ICRES) 

2017/ 21/5-18 
IOWA STATE UNIVERSITY( United 

states )- Pine Bay Hotel Ephesus  kusadasi 
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 1996 -جامعة بغداد –دورة فى تشخيص وتصنيف األسماك  -2

 جامعة بغداد –م. في كلية التربية ابن الهيثم 1996دورة فى مقدمة الحاسبات ونظام النوافذ  -3

 Excelونظام  Wordدورة في نظام  -4 

سامة للفترة من )  -5 سيطرة على المواد الكيمياوية والبايولوجية الخطرة وال  5/  27 – 23/5دورة تدريبية عن ال

 جامعة الشرق االدنى القبرصية  –كلية الصيدلة  –تركيا  –( 

 2014-المقامة في كلية التمريض    QSاالشتراك في دورة  – 6

/  14 -11المشوووواركة في دورة ) كيف تقي نفسوووو  من مر  السووووكري (  المنعقدة في كلية التمريض بتاريخ  -7

  2017أيار / 

االشووووووتراك في دورة اسووووووتخدام تقنية االليزا التي اقامتها جامعة بغداد / كلية العلوم / وحدة األبحا  البايلوجية  -8

  2017/  4 /13الى  2017 /4 /12للمناطق الحارة للمدة من 

 

 ورش العمل والندوات-7

 



كلية العلوم  –جامعة المثنى  – 2012حضور ندوة حول  المخدرات وتأثيرها على المجتمع  -1  

كلية العلوم –جامعة المثنى  – 2012 –حضور ندور حول متالزنة داون  -2  

كلية العلوم       –جامعة المثنى  – 2015ورشة عمل عن عمل اللجان االمتحانية حضور   -3  

       

CBRN في    ) االمن واالمان الحيوي والكيميائي والنووي واالشعاعي    محاضر في ورشة عمل بعنوان -4

المحاضرة المخاطرعنوان  –جامعة المثنى  – 2015 -12 -16المختبرات الجامعية(  يوم االربعاء الموافق       

كلية التربية األساسية –قاعة المتنبي  -البيولوجية  

 

يوم     –جامعة المثنى في بناية الكلية  –حضور ورشة عمل حول التقويم الذاتي لكلية التربية للعلوم الصرفة   -5

2016/  10 /17االثنين       

/  12/  27يوم الثالثاء الموافق  -ية محافظة المثنىالحضور والمشاركة في ندوة حول التنوع االحيائي في باد -6

كلية التربية األساسية –قاعة المتنبي  – 2016  

 

حضور ومشاركة في ورشة عمل حول البريد االلكتروني ) االيميل ( في بناية كلية التربية للعلوم الصرفة  -7

محمد. المحاضر م. مرتضى  2017/  1/         10موافق يوم الثالثاء ال  

    

/  1/  17في بناية الكلية يوم الثالثاء الموافق اس بي اس اس حضور ومشاركة في مناقشة حول برنامج  – 8  

2017  

حضووور ومشوواركة في مناقشووة في المحاضوورة التثقيفية بعنوان اإلسووعافات األولية في بناية كلية التربية للعلوم  -9

 (. في بناية كلية التربية للعلوم الصرفة9قاعة رقم )  2017  /2 /27الصرفة يوم االثنين الموافق 

 

حضووور ندوة بعنوان الرياضوويات الطبية  والمقدمة من قبل السوويد م. مرتضووى محمد عبدالكادم والسوويدة م.م.   -10

(. في بناية كلية التربية للعلوم 6في قاعة رقم )  2017 /3 /6امال كريم عليوي وذل  يوم االثنين المصوووووووادف 

 .الصرفة

 Nationalحضوووووور ورشوووووة تمكين القادة الشوووووباا بالتعاون مع جامعة المثنى وصوووووندوق دعم اليمقراطية -11

Endowment for Democracy (NED) 6/3/2017( يوم االثنين المصادف  بعنوان ) مشروع قادة الشباا  

 في بناية كلية التربية للعلوم الصرفة (.9في قاعة رقم ) 

 /7/3المصادف  اإلدمان على المخدرات . المحاضر د. إبراهيم فرعون.يوم الثالثاء حضورندوة علمية حول -12

 اية كلية التربية للعلوم الصرفةن. في ب في مختبر الحاسبات. 2017

. يوم الثالثاء  مر ناجياحضووووورورشووووة بعنوان ) التطرف ا العنف السووووياسووووي واإلرهاا( . المحاضوووور ع -13

في بناية كلية التربية للعلوم المقامة من قبل قسووووم الرياضوووويات . (. 9رقم )  في قاعة  2017/ 3/  7المصووووادف  

 الصرفة

 

حضووووورورشووووة بعنوان ) التطرف ا العنف السووووياسووووي واإلرهاا( . المحاضوووور عامر ناجي . يوم الثالثاء  -14

التربية للعلوم  (.  المقامة من قبل قسووووم علوم الحياة .في بناية كلية 6في قاعة رقم )   2017/ 3/  14المصووووادف 

 الصرفة

 

 

 

 

 

 

 8- اللجان



 /25في  241رئيس لجنة السيطرة على المواد الكيمياوية الخطرة والسامة حسب االمر الجامعي ذو العدد  -1

2014 / 11   

المشاركة في العديد من لجان المناقشة لطلبة الدراسات العليا -2  

المشاركة في لجان مناقشة مشاريع التخرج -3  

2014 -10 -19في  8169لجنة المطابقة حسب االمر الجامعي عضو  -4  

رئيس اللجنة الفرعية في قسم علوم الحياة وعضو لجنة االرشاد التربوي المركزي في كلية التربية للعلوم  -5

2016 – 10 – 19في  1278الصرفة حسب االمر اإلداري ذي الرقم   

2016 -12 – 7في  1622االمر اإلداري ذي العدد رئيس لجنة المقاصة في قسم علوم الحياة حسب  -6  

 /12 /7في   1606رئيس لجنة جرد األجهزة والمستلزمات والمواد المختبرية حسب االمر اإلداري  -7

2016 

في  11مسؤول لجنة ضمان جودة المختبرات في كلية التربية للعلوم الصرفة حسب االمر اإلداري ذي العدد  -8

2/1/ 2017    

حسب االمر اإلداري ذو العدد  2016-2015لجنة تقييم أداء كلية التربية للعلوم الصرفة للعام الدراسي رئيس  -9

2017/  1  /19في  140  

 

 

 

 

 

 

 9- البحوث 

 ت مكان النشر عنوان البحث السنة

 

2000 

Observations on the age and growth of the Mugilid fish  Liza 

abu ( Heckel ) in afish farm at Babylon province med Iraq 

Alasadiy, Y.D,Mhaisen and Dauod , H.A.M. 

 

IBN AL-HAITHAM J.For pure and  
appl.scl.Vol.13(2) 

1 

 

2001 

Food and feeding habits of the MUGLID FISH Liza abu 

(Heckel ) in a fish farm at Babylon province ,MID IRAQ 

Alasadiy, Y.D,Mhaisen and Dauod , H.A.M. 

IBN AL-HAITHAM 

J.For pure and 

appl.scl.Vol.14(4c) 2 

2009 Effect of Echinaceaon antibody titre s induced   by   des    

Ruminants      (PPR) vaccine in sheep 

El-Dakhly AT,Al- Alasadiy, YD, AzabAE,Alnagaz RI. 

Veterinary Research 

J.Vol13 (1):106 -

110 
3 

 

2010 

Some observations on the age and growth   of the Mugilid 

fish Mugil          cephalus   ( Linnaeus , 1758 )  in  the   

coastal region of Zuwarah city , Libya 

Alasadiy, Y.D 

Uruk Scientific 

Journal.Vol3( 2):49- 64 

4 



 

2012 

Effect of  Thymus vulgaris leaves  extracts on parasite 

Entamoeba histolytica  in experimentally infected white 

mice Balb/c.The 3rd international Scientific Conference 

Husain ,M.M.;Al-Asadiy,Y.,D.and Mousa ,Talib A.H 

 

College veterinary  

Medicine Univesity of 

Basrah - Iraq , Basrah 

Journal of 

veterinary research 

.vol11( 4) 

5 

 

2012 

study of infection by Trichodina domerguei and 

Neochinorhynchus iraqensis in fish Liza abu in Branch of 

Euphrates River and treatment it by the some chemicals 

Al-Asadiy,Y.,D ,Husain ,M.M. and Mousa ,Talib A.H 

Al-Muthanna Journal 

of pure sciences. 

vol.1(1):87-99 6 

 

2013 

Effect of  Punica granatum  extracts on parasite 

Entamoeba histolytica  in experimentally infected white 

mice Balb/c 

Husain ,M.M.;Al-Asadiy,Y.,D.and Mousa ,Talib A.H 

Al-Muthanna Journal 

of pure sciences. 

vol.1(2):189-213 

7 

 

2013 

Alasadiy, Y.D.K. AL- GHANIMY.F.Y.K. and Hello.K.M 

.(2013 ). Study the biological effect of hot extracts 

(aqueous – alcoholic ) of Thymus vulgaris leaves on 

parasite Giardia lamblia in experimentally infected white 

mice Balb/c.  

AL- Muthanna Journal 

of pure sciences. 

vol.1(2):128- 143.2013 

8 

 

2013 

Molecular Detection of Ampc  Family Genes Encoding  

Antibiotic Resistance among  Escherichia coli isolated 

from patients with Urinary Tract Infection (UTI) in Najaf  

Hospitals  

Al-karawyi,Abeer Mohammed Ali ; Al-Jubouri, Salman 

Aziz and alasadiy , Yassir D.K  

Kufa Journal for 

Veterinary  Medical 

Sciences Vol. 4 

No.1(2013)- 152-161. 

9 

 

2013 

Study of some biochemical marker of atherosclerosis 

patients in Al-muthanna governorate.Al-Muthanna 

Journal of pure sciences.  

Al-Habib,NABIL .S.Badi ; Kremish,yasser D. and 

Jassime , Zainab.M. 

Al-Muthanna 

Journal of pure 

sciences. 

vol.1(2):96 -114 

10 

 

2014 

DETECTION TOXOPLASMA GONDII BY LATEX 

AND ELISA TEST IN ABORTIVE AND PREGNANT 

WOMEN IN AL-MUTHANNA PROVINCE. 
HAWRAA HAMZA ABBAS , DR. YASSIR D.KREMESH 

ALASADIYDR. MANAL B.SALEH AL-TEMEMI 
 
 

JOURNAL OF 

INTERNATIONAL 

ACADEMIC RESEARCH 

FOR 

MULTIDISCIPLINARY.Im

pact Factor 1.393, ISSN: 

2320-5083, Volume 1, Issue 

12, January 

 

11 



 

2014 

DETECTION TOXOPLASMA GONDII BY  real-time 

PCR in abortive and pregnant women in AL-Muthanna 

province 
HAWRAA HAMZA ABBAS , DR. YASSIR D.KREMESH 

ALASADIYDR. MANAL B.SALEH AL-TEMEMI 

Impact Factor 1.393, 

ISSN: 2320-5083, 

Volume 2, Issue 1 

January 

 

12 

 

2014 

Study of the biological effect of Thymus vulgaris extracts 

on spermatogenesis in experimentally infected white mice 

Balb/c by Toxoplasma gondii. International.  

 

alasadiy , Yassir D.K 

Journal of Scientific & 

Engineering Research, 

Volume 5, Issue 10, 

October- Impact Factor 

3.2. ISSN 2229-5518 

 

 

13 

2015 

Effect of cold aqueous plant extract (Citrus aurantium and  

solanum  melongena) against the Giardia lamblia  parasite and 

for  50in vitro and measuring the LD  Entamoeba  histolytica

extracts  in Al-Muthanna province 

  

Fatima Abdul Kadem Mayaa   and  Yassir Dakheel 

Kremsh Alasadiy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Journal of 

pharmaceutical , 

Biological and 

chemical sciences  

14 

2015 

Iraqi Genotyping of Giardia lambila (A,B,E,F) in Human 

Stool In AL-Muthanna Province –Iraq 

 

Nabaa Munther Turki , Muhammed Oda Mallah and 

Yassir Dakheel Kremsh Al-asadiy 
 

International Journal of 

Advanced Research 

(2015), Volume 3, 

Issue 10 , 757 – 771 

15 

2016 

First isolation of G. lamblia genotyping by Multiplex – 

PCR assay for detection of mixed infection in human 

Stool in Al-Muthanna province – Iraq 

 

Nabaa Munther Turki , Muhammed Oda Mallah and 

Yassir Dakheel Kremsh Al-asadiy 

AL-Muthanna Journal 

of Pure Sciences 

(MJPS) 

VOL.(3), NO.(2), 2016 

N 

16 

--- 

Molecular Detection for Cutaneous Leishmaniasis In Al-

Muthanna Province 
mezher , Jamila  obeid mezher ; Alasadiy ,Yassir Dakheel 

Kremsh  and Ali ,Ghada Bassil 

 

 

  

 

AL-Muthanna Journal 

of Pure Sciences 

(MJPS) 

VOL.(4), NO.(1), 2017 

17 

---- 

Immunological And Molecular Diagnosis For 

Trichomonasis In Women In Al-Muthanna Province 

 
Hawel, Noor Hashim and Alasadiy ,Yassir Dakheel Kremsh 

--- 18 



---- 

 Copotodonالكشف عن الطفيليات التي تصيب سمكة البلطي 

zillii  وسمكة الخشنيabu planiliza من نهر  ةالمصطاد

الفرات مع تسجيلها كمضيفات جديدة في العراق لثالثة أنواع من 

 الطفيليات المشخصة

 ياسر دخيل كريمش االسديو علي مجيد شاكر                  

 

 

 

 

 

 19 مقدم الى مجلة كلية الزراعة 

------ 

 في نهر   Planiliza abuدراسة عمر ونمو سمكة الخشني 

 الفرات في محافظة القادسية 

 20 مقدم الى مجلة كلية الزراعة ياسر دخيل كريمش االسديو علي مجيد شاكر                       

 

 10- الشهادات التقديرية

 السنة مجال الشهادة التقديرية الجهة المانحة ت

1 Faculty of Pharmacy  - Near East University , 

Lefkosa North Cyprus 
Certificates of Training 2011 

2 College of Science   - University of Al-

Muthanna 

Certificates  from CBRN 2015 

3 College of Medical  - University of Al-

Muthanna 

Certificates  from International Oncology Conference 

American Society of BioMedicine  ( ASBM) 
2016 

4 - University Mustansiriyah-AL -college of Medicine

Hold at Palestine Hotel – Baghdad -  

Certificates  from Twelfth  scientific 

conference.  
2017 

5 IRAQI Society of Obstetrics and Gynecology- 

Babylon Hotel 

Certificates  from The 4th international 

conference of IRAQI Society of Obstetrics and 

Gynecology  

2017 

6 IOWA STATE UNIVERSITY( United states 

)- Pine Bay Ephesus  kusadasi 

Certificates  from International Conference on 

Education in   Mathematics , Science & 

Technolog( ICEMST)   

2017 

7 IOWA STATE UNIVERSITY( United states 

)- Pine Bay Hotel Ephesus  kusadasi 

Certificates  from International Conference on 

Research in  Education and  Science ( ICRES) 
2017 

 11- اللغة

 اللغة العربية واللغة االنكليزية

 

 

 

 

 



 
 


