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 المؤهالت العلمية: ثانيا 

 الشهادة
 تاريخ الحصول  الجهة المانحة للشهادة 

 القسم الكلية الجامعة على الشهادة

 1983  كليه الطب البيطري بغداد البكالوريوس

  3/8991/  3 الطفيليات كليه الطب البيطري بغداد الماجستير

 5003/  85/  52 الطفيليات كليه الطب البيطري بغداد الدكتوراه

 عليكم دعامر  

 عناوين االطروحه والرساله: رابعا
 الماجستير

 السنة القسم   الكلية الجامعة

 بغداد

 
 5991/  3/   3   الطفيليات الطب البيطري

عنوان الرسالة باللغة 

 العربية

 للديدان الشريطيه    Cysticercus tenuicollisدراسه في وبائيه  الطور اليرقي    

Taenia hydatigena في االغنام والماعز 

عنوان الرسالة باللغة 

 االنكليزية

Study in the epidemiology of larval stage  Cysticercus .tenuicollis of  Taenia hydatigena  

in sheep and goats. 

 

 االستاذ رعد حربي رهيف  اسم المشرف

 الدكتوراه

 السنة القسم   الكلية الجامعة



 

 بغداد 
 9113/  59/ 91  الطفيليات الطب البيطري

عنوان األطروحة 

 باللغة العربية
 دراسه مناعيه ومرضيه نسيجيه : رؤيسات االكباس العدريه  DNAتمنيع الفئران تجريبيا ب  

عنوان األطروحة 

 باللغة االنكليزية

Immunization of experimental mice by DNA  of protoscolices of Hydatid Cysts:  

Immunological  and histopathological studies 

 

 اسم المشرف
 واالستاد  الدكتور بان عباس عبد المجيد  االستاذ  الدكتور رعد حربي رهيف  

 
 

 الجامعات التي دّرس فيها : خامسا

 الى –من /  الفترة  الجامعة (القسم –الكلية / المعهد )الجهة   ت

ومستمره  9119/ 9/ 9من   بغداد              البيطري  الطب  كليه       1

  

 الجهود التدريسية: سادسا

 القسم/ الكلية / الجامعة  المرحلة أسم المادة الدراسية ت

 
عدد المواد الدراسية التي قام بتدريسها 

 في الدراسات األولية و العليا
 (    نظري وعملي)  2/العليا (نظري وعملي)  5/االولية   

 الطفيليات/ الطب البيطري/بغداد  الثالثه الديدان الشريطيه  5

 الطفيليات/ الطب البيطري/بغداد  طالب  الماجستير  عملي/نظري /الديدان الشريطيه  9

 الطفيليات/ الطب البيطري/بغداد  طالب  الماجستير مناعه الد يدان الشريطيه  3

 الطفيليات/ الطب البيطري/بغداد  طالب  الماجستير طرق بحث  4

 الطفيليات/ البيطريالطب /بغداد  طالب  الدكتوراه عملي/نظري / الديدان الشريطيه متقدم  1

9 
االمراض المشتركه /الديدان الشريطيه 

 عملي/نظري 
 الطفيليات/ الطب البيطري/بغداد  طالب  الدكتوراه

 الطفيليات/ الطب البيطري/بغداد  طالب  الدكتوراه وبائيه الديدان الشريطيه 2

 

     عدد الرسائل و األطاريح التي أشرف عليها: سابعا
          

 الدرجة العلمية و تاريخها األطروحة/ عنوان الرسالة  الطالب أسم ت

 عامر رسول فضل 5

دراسه في وبائيه ديدان المعده واالمعاء  في الفصيله 

 الخيليه قي  مدينه بغداد

 

  9155/ 9/5ماجستير 

 مصطفى عبد لحميد فنوخ 9

Molecular identification of genomic of 

hydatid cyst isolates from Animals and 

Human by Polymerase Chain Reaction 

(PCR) technique 

  99/55/9154ماجستير 

 حيدر بركات عباس  3

AStudy in the Epidemiology Biochemistry 

and Histopathology of Hydatidosis in the 

Intermediate Hosts in Baghdad City 

  9151ماجستير 



 لينا عادل  4

Prevalence and Molecular of Anaplasma 

ovis In goats by Polymerase Chain 

Reaction ( PCR) technique 

  9152ماجستير 

 نور عيدان 1

Detection of intestinal helminthes eggs in 

dogs and molecular identification of 

Toxocara species.    

 2017  

 دكتوراه

 اكرم كامل تالف 9
Prevalence of theileriasis in cattle by using 

conventional and molecular methods 

2017 

 ماجستير

 زيد خالد 2

Detection of gastrointestinal protozoa and 

molecular diagnosis of cryptosporidium 

spp  in cats in Baghdad 

2019 

 ماجستير

 عباسحيدر بركات  1

Morphometric and molecular studies of 

intraspecific variation of Echinococcus 

granulosis in final and intermediate hosts 

Work in Progress  

 2019دكتوراه

 

 زينب علوان مكاوي  9

Prevalence of some intestinal protozoa and 

genotyping of Giardia duodenalis in cattle 

insome areas of Waist province  

Work in Progress  

 2019دكتوراه

 

 احمد عصام  51

Prevalence of gastrointestinal helminthes 

and molecular stud for identification of 

Railietina species in pigeon in Baghdad 

city   

Work in Progress  

 2019ماجستير

 

 دكتوراه Work in  Progress  لينا عادل جبر 55

 ماجستير  سدير عبد االمير 59

 ماجستير  حنين داوود 53

عدد البحوث المنشورة في مجالت و مؤتمرات داخل و خارج العراقتامنا   
 

 

 عنوان النتاج ت
منفرد أو 

 مشترك
 معلومات النشر  أسماء الباحثين المشاركين 

5 
دراسه في بايولوجيه ديدان التينيا  في  

 الكالب تجريبيا 
 اثمار خضير عباس  ورعد حربي رهيف مشترك

المؤتمر العلمي المهني السادس لنقابه االطباء 

  91/51/5991-99البيطرين 

9 
دراسه في وبائيه الكيسات الذنبه مستدقه 

 العنق في اغنام والماعز في بغداد  
 ورعد حربي رهيف  اثمار خضير عباس مشترك

المؤتمر العلمي المهني السادس لنقابه االطباء 

91/51/5991-99البيطرين   

3 

Immunization mice with 

DNA from protoscolice of 

human hydatid cyst 

immunological study 

 Athmar k Alazawi & Ban Abbas Abdul majeed مشترك
I J Of Advance Biological Research 

4(1)2014  

89-95 

4 
Study of the Mange in 

Mountain Goats In Iraq 
 مشترك

W.A.Ahmed;A.K.AL Azawi;F.S.Kadhim and 

H.S.Rasool 

AL_Anbar J.  Vet.  Sci.2009.2 (1 )20-

24. 

1 

Survey on the prevalence of 

helminthes infection in liver 

of cattle at Babylon province 

 هدى سعدون جاسم  وفوزيه شعبان كاظم و اثمار خضير عباس  مشترك

Nine Conferences.. of  Vet. Med 

College .Univ Baghdad  4/1-3/31. 

2009    

 

9 

Incidence of Entamoebiasis 

Among Children In Abu 

_Ghraib Area Baghdad 

 Athmar K Abass AL Azawi مفرد
Iraqi J. Vet. Med.   2009.33(1) 159-

164. 

2 
The prevalence of the genus  

Eimeria in Draught and Al-
 مشترك

Athmar, K.A.bbas 

Dalia Ahmed Kalef and Amer Rasool Fadhl 

The Iraqi Journal of Vet. Med (2015) 

,39(1):70-74. 



Fourosia club horses of  

Baghdad Province 

 

8 

Concurrent infection of 

Cestodes with 

Trichomoniasis in Domestic 

and Wild Columbides Birds 

in Babylon Province 

 مشترك
Hayder ,M AL.R:.Mohammad ,H.AL,H and 

Athmar ,K,Abbas 

The Iraqi Journal .of Vet. Med 

(2013).  37(2): pp192 -198 

9 
 وبائيه  االصابه بديداندراسه في 

Setaria equina  في  الحمير 
 اثمار خضير عباس  وعامر رسول فضل وشهله رسول فضل  مشترك

The Iraqi. J. Vet. Med (2012) 

   36(2) 93-97 

10 

Seroprevalance of 

toxoplasmic  chorioretinitis in 

Baghdad Province 

 مشترك
Athmar.K.A.AL_Azawi:Iqbal.H.A.AL_Rawe 

and Raya,Y,J.AL-Bayati. 

International J of Science and 

Nature.(2013) 4(1).68_71. 

11 

Detection some chemical and 

biochemical constituents  of  

cysticercus  tunicollis  cyst 

fluid  of Iraqi gout 

 Athmar, K.A.bbas مفرد

Journal  of Entomology and Zoology 

Studies 5(2); 814-818. 2017 

 

 

12 

A retrospective study using 

IgA in association with IgG 

and IgM for precise diagnosis 

of toxoplasmosis in suspected 

cases. 

 مشترك

Khitam,Y,O,al-dujaily:Athmar.K. 

ALAZAWI:Haider,K, Shindakh and 

Jaber,A.M.Taqi 

The Iraqi J Vet.Med2012,36(2): 

153_157. 

 

10 
انتشار ديدان المعده واالمعاء في الحمير 

 في مدينه بغداد
 مشترك

 اثمار خضير عباس

 وعامر رسول فضل الحبوبي  

1
st
scientific conference University of 

Kufa college of Vet . Med.(2011-29-

28). 

 

11 

A specific Detection and 

Differentiation Between 

Anaplasma ovis and A. 

marginale using AMSP1 

Apolymerase chain Reaction 

Assay. 

 .Lina A. Jeburand Athmar, K.A.bbas مشترك
International Journal of Recent 

Scientific Research  7(9) 

pp13438_13441 

12 

Comparison of three 

techniques for DNA 

Extraction from 

Echinococcus.granulosus 

protoscoleces. 

 مشترك
Athmar,K.AL.Azawi; Mustafa.A.Fanokh and 

Raqaya,M,Ali 

International journal of Current 

Microbiology and Applied 

Sciences2014 3(11).  pp 1-9 

13 

Analysis of chemical and 

biochemical composition of 

fertile and sterile hydatid cyst 

fluid of human origin 

 Haider. B.A and Athmar, K.A.ALazawi مشترك
The Iraqi Journal of Vet. Med 

(2017)41(1) 

14 

Epidemiological  and 

moleculaer study of 

Theileriosis  in cattle in 

ALMuthanna province Iraq 

 Akram Kamel Tallaf  and Athmar, K.A.ALazawi  مشترك

 (2017)41(1) Journal  of Entomology 

and Zoology Studies 5(2);20 86-2091. 

2017 

 

15 

Serodiagnosis of Toxocariasis 

byELISA test usinganti-

T.canis IgG antibodies in 

stray dogs compared to PCR  

 مشترك
Noor iadan; Athmar, K.A.ALazawi and Naman  

nagi 
 Iraqi Journal of Vet. 

Sciences(2018)() 

16 
Prevalence and identity of 
toxocara canis isolates in 
stray dogs (Iraq) 

 Noor idan jarad   ; Athmar, K.A.ALazawi مشترك
Onlin journal of veterinary Research 

22 (6), 486-494  .2018 



  

 

17 

Prevalence of 
cryptosporidum in domestic 
and stray cats in Baghdad 

 

 مشترك
Athmar, K.A.ALazawi , Ahmed ZK 

 
Onlin journal of veterinary Research 

22 (8), 715-720. 2018 

18 

Echinococcus granulosus 
protoscolex hook morphometry 
from sheep,callle, donkey and 
human patients 

 Haider. B.A and Athmar, K.A.ALazawi مشترك
Onlin journal of veterinary Research 

23 (5), 376-382. 2019 

19 
Incidence of Echinococcus 
granulosus in stray dogs by 
microscopicy and PCR 

 Haider. B.A and Athmar, K.A.ALazawi مشترك
Onlin journal of veterinary Research 

23 (5), 383-394. 2019 

20 

Prevalenceand phylogeny  of 
cysticercus tenicollis  determined 

by PCR from 6909sllaughtered 
sheep over 12months 

 Athmar, K.A.ALazawi and    Suha Tarikj AlBiatee مشترك
Onlin journal of veterinary Research 

23 (6), 715-720. 2019 

21     

22     

 

  54عدد الرسائل و األطاريح التي ناقشها :تاسعا
 

 القسم/ الكلية / الجامعة  التفاصيل عنوان النشاط ت

 عضو لجنه مناقشه 5
  (822)رقم الكتاب  ( خالد ناظم عنيد)طالب  ماجستير 

 2011/  9/ 1في  
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه 9
رقم الكتاب  ( ابمان جواد جابر ) طالبه  ماجستير 

  59/9/9159في    (319)

فرع االمراض وامرض /الطب البيطري/بغداد

 الدواجن

 عضو لجنه مناقشه 3

 (ياس عبد الخضر دهيم)   ماجستيرطالب  

 في(4314) رقم الكتاب   

1/10/2013 

 

 الطفيليات /الطب البيطري/جامعه القادسيه  

 عضو لجنه مناقشه 4
رقم الكتاب  ( عذراء توما وديع) طالبه  ماجستير  

 21/5/2014في   (964)
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه 1
رقم الكتاب  )     ميالد علي حسين  (طالبه  ماجستير

 27/1/2014في   ( 157)
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه 9
رقم الكتاب  (   محمد جبير مهيدي)طالب  دكتوراه 

 8/5/2014في   (14018)
 علوم  الحياه/كليه العلوم / بغداد

 عضو لجنه مناقشه  2
رقم (   كاظم خضير كاظم الخياط) طالب  ماجستير  

 3/2/2015في   (245)الكتاب  
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه 1
  (47)رقم الكتاب  ( اركان نوري جواد)طالب  ماجستير

 7/1/2016في 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه 9
 (1773)مير   رقم الكتاب  طالب الدكتوراه قاسم جواد ا

 52/1/9159في   
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه 51
في    (4319)طالب الدكتوراه صفا توفبق رقم الكتاب  

99/59/9152 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه 55
في    (1409)طالب الدكتوراه عبد الرسول رقم الكتاب  

9/9/9152 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه  59
  (4361 )رقم الكتاب  ( رشا عماد  )  طالب  ماجستير

 9151//10/23/ في 
 الطفيليات/الطب البيطري/جامعه القادسيه

 عضو لجنه مناقشه 53
  (3621)طالب الدكتوراه  غصون عادل  رقم الكتاب  

  59/59/9152في 
 الطفيليات/كليه العلوم / بغداد

 رئيس  لجنه مناقشه  54
في 23رقم الكتاب  ( هبه علي غانم )طالب  ماجستير

3/5/9151 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد



 عضو لجنه مناقشه 51
  272رقم الكتاب  ( طارق عطا حميد )طالب  ماجستير

 5/9159/  91في
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه 59
طالب الدكتوراه ثريا  خالد عبد الواحد رقم الكتاب  

 91/5/9159في    (260)
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه 52
طالب الدكتوراه سهد محمد كاظم عليرقم الكتاب  

 91/1/9159في    (273)1
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه ومشرف 51
  (260)طالب الدكتوراه نور جراد عيدان رقم الكتاب  

 91/5/9159في  
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه  59
  2232رقم الكتاب  ( ريد خالد احمد )طالب  ماجستير

 5/9159/  51في
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه  91
رقم الكتاب  ( زيد  سعد حسن   )طالب  ماجستير

 52/3/9159في 731
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه ومشرف 95
رقم ( عامر رسول فضل الحبوبي   )طالب  ماجستير

 9/5/9155في  57الكتاب  
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه ومشرف 99
رقم ( مصطفى عبد الحميد فنوخ ) طالب  ماجستير

 99/55/9154في 2077الكتاب  
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه ومشرف 93
رقم الكتاب  ( لينا عادل جبر )  طالب  ماجستير

 5/59/9159في 2648
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو لجنه مناقشه ومشرف 94
رقم الكتاب  ( اكرم كامل تالف   )طالب  ماجستير

 53/55/9152في 3091
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

   عضو لجنه مناقشه ومشرف 91

 

 

 عضويه لجنه الخبراء عدد عاشرا 
 

 خبراء عضو لجنه 5
   )طالب  دكتورا ه ثريا خالد عبد الواحد رقم الكتاب  

 في  (137
 الطفيليات/البيطريالطب /بغداد

 خبراء عضو لجنه 9
 طالب  دكتوراه  نور عيدان جراد رقم الكتاب 

 17/1/2017في  (  154) 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 خبراء عضو لجنه 3
 طالب  دكتوراه علي عيسى فاضل رقم الكتاب  

 17/1/2017في  ( 136)
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 خبراء عضو لجنه 4
في  321طالب  دكتوراه حيدر حسين عبيدرقم الكتاب  

3/1/9151   
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 خبراء عضو لجنه 1
في  593طالب  دكتوراه سهد محمد  كاظم رقم الكتاب  

9/51 /9151 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 خبراء عضو لجنه 9
 طالب  دكتوراه  حيدر بركات رقم الكتاب 

 16/1/2018في  (  146) 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 خبراء عضو لجنه 2
 طالب  دكتوراه  حيدر هادي كطوف رقم الكتاب 

 16/1/2018في  (  146) 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 خبراء عضو لجنه 1
 طالب  دكتوراه  حليم  رقم الكتاب 

 16/1/2018في  (  146) 
 الطفيليات/البيطريالطب /بغداد

 خبراء عضو لجنه 9
 طالب  دكتوراه  صفا محمد كريم  رقم الكتاب 

 16/1/2018في  (  146) 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 خبراء عضو لجنه 51
 طالب  دكتوراه  زينب رقم الكتاب 

 16/1/2018في  (  146) 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 خبراء عضو لجنه 55
 طالب  دكتوراه  ايوب ابراهيم   رقم الكتاب 

 16/1/2018في  (  146) 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 خبراء عضو لجنه 59
 طالب  دكتوراه محمد خضير رقم الكتاب 

 16/1/2018في  (  146) 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 خبراء عضو لجنه 53
 طالب  دكتوراه هويده هامل عبد  رقم الكتاب 

 10/9/2017في  (1418) 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد



 خبراء عضو لجنه 54
 طالب  دكتوراه متظر محمد فليح حسن  رقم الكتاب 

 21/8/2019في  (1656    )  
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 خبراء عضو لجنه 51
 طالب  دكتوراه لينا عادل جبر رقم الكتاب 

 (    1656)  21/8/2019 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 خبراء عضو لجنه 59
 طالب  دكتوراه    جهاد طالب عبيد رقم الكتاب 

 (    1656 )  21/8/2019 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

  

 

 التنافسيعضويه لجنه االمتحان الشامل و الحادي عشر      

59 
عدددددد لجددددان االمتحددددان الشددددامل و االمتحددددان التنافسددددي للقبددددول فددددي 

 الدراسات العليا

 االمتحان التنافسي االمتحان الشامل

54 51 

      

 عدد امتحانيه عشر   عضو لجنه تانيال  

1 
 /الدراسات العليا/ امتحانيه عضو لجنه

 2010 -2009للعام 
 الطب البيطري/بغداد  2/2/2010في 153رقم الكتاب  

9 
 المركزيه والتنظيميه/ االمتحانيه عضو لجنه

 2013 -2012للعام 
 الطب البيطري/بغداد 2012 /24/12في  528رقم الكتاب    

3 
 المركزيه والتنظيميه/ االمتحانيه عضو لجنه

  2014-2013للعام
 الطب البيطري/بغداد 9153/  59/ 35في  1176رقم الكتاب  

 الطب البيطري/بغداد 9154/ 1/ 99في    513رقم الكتاب   امتحانيه عضو لجنه 4

 الطب البيطري/بغداد 5/2/9154رقم الكتاب   امتحانيه عضو لجنه 

 الطب البيطري/بغداد 99/5/9159في 9111رقم الكتاب   امتحانيه عضو لجنه 

 

 عدد عضوية اللجان عشرث الثان

 لكل الفروع /الطب البيطري/بغداد 2009 /4 /12في  754رقم الكتاب   لجنه الختيار افضل اطروحه  ورساله جامعيهعضو  1

9 
عضو لجنه  لتوجيه بحوث الدبلوم والماجستير 

 امراض مشتركه  القرارها/
 الطب البيطري/بغداد  2009 /3/ 12 في     519رقم الكتاب   

 الطب البيطري/بغداد 2010 /10/3 في 934رقم الكتاب     الطبيه البيطريه العراقيهعضو هيئه التحرير المجله  3

 الطب البيطري/بغداد     99/55/9159في  9111رقم الكتاب    العلميه لفرع الطفيليات عضو لجنه 4

 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد    3 1/2017/في  35 4/رقم الكتاب   مسؤول مختبر الطفيليات 1

9 
هيئه تحرير المجله الطبيه البيطريه العراقيه من   عضو

 9155الى  9119
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد 9151/  91/5في  234رقم الكتاب   

 الطب البيطري/بغداد 9153/ 59/ 99في   2732رقم الكتاب   عوده الطلبه المرقنه قيودهم/عضو لجنه 2

 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد 2013 /23/12  في 4193رقم الكتاب   جرد فرع الطفيليات / عضو لجنه   1

 الطب البيطري/بغداد 6/2/2013في  259رقم الكتاب   اخالقيات البحث العلمي/عضو لجنه   9

51 
تقيم المشاريع البحثيه لطلبه المرحله  /عضو لجنه 

  2014-2013الخامسه
 الطفيليات/البيطري الطب/بغداد     8/5/2014في  17رقم الكتاب   

55 
عضو لجنه  التوجيه  واالشراف  التربوي للعام 

2015-2016 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد     22/10/2015في  299رقم الكتاب  

 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد 9/3/9152في  141رقم الكتاب    السالمه الفكريه لفرع  عضو لجنه  59

 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد     22/2/2017في  435 رقم الكتاب   المجالت  العلميهعضو لجنه  رصانه  53

 عضو اللجنه  العلميه للفرع 54
الطب /بغداد     3/5/9151في 21رقم الكتاب   

 الطفيليات/البيطري
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد    5/51/9151في 5242رقم الكتاب    عضو اللجنه  العلميه للفرع 51



 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد 

 عضو اللجنه   االستالل للفرع 59
الطب /بغداد     35/5/9151في 55رقم الكتاب   

 الطفيليات/البيطري
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو اللجنه   االستالل للفرع 52
الطب /بغداد     91/3/9159في 9رقم الكتاب   

 الطفيليات/البيطري
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو اللجنه   االستالل للفرع 51
الطب /بغداد     53/1/9159في 9رقم الكتاب   

 الطفيليات/البيطري
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو اللجنه  مقابله  المتقدمين للدراسات العليا   59
    91/9/9159في 5349رقم الكتاب   

 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد 
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 عضو اللجنه  بحوث التخرج  المرحله الخامسه  91
    99/4/9159في 399رقم الكتاب   

 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد 
 الطفيليات/طب البيطريال/بغداد

95 
عضو اللجنه   مناقشه بحوث التخرج  المرحله 

 الخامسه

الطب /بغداد     9152-99159رقم الكتاب   في 

 الطفيليات/البيطري
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

99  
الطب /بغداد     91/9/9159رقم الكتاب   في 

 الطفيليات/البيطري
 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد

 

 (54) عدد الدورات التطويرية و التدريبية التي شارك فيها: عشر الرابع 

 

 المالحظات األمر اإلداري تاريخها الدورة

 دوره الترقيه العلميه

 للحاسبات 
95-91/1 9111 

مركز الحاسبه االلكتروني المكتب  

 االستشاري لتنظيم المعلومات

 9112/ 2/  59 -   9/ 52 التأهيل التربوي

 

 2/ 59في      292العدد 

/9112 

للتدريسين ( 95)التأهيل التربوي

الجدد مركز التطوير والتعليم 

 جامعه بغداد/المستمر

  9112/ 2/  59 -  9/ 52 اللغة العربية

 2/ 59في    291العدد 

/9112 

للتدريسين (  91)اللغه العربيه 

الجدد مركز التطوير والتعليم 

 جامعه بغداد/المستمر

Google Scholar   2 /3 /2017 

 بوم واحد

 في   123العدد    

2/3/9152 

مركز التطوير والتعليم 

 جامعه بغداد/المستمر

Research  Get 919العدد   1/3/9152بوم واحد 

 54/3/9152في 

مركز التطوير والتعليم 

 جامعه بغداد/المستمر

دوره تدريبيه على 

امراض واداره 

 الحيوانات الصغيره

 35/5الى  99/5/5994

/5994 

شهاده مشاركه من مسؤول 

 وحده التعليم المستمر

مركز التطوير والتعليم 

كليه الطب /جامعه بغداد/المستمر

 البيطري

دوره تدريبيه على 

استخالص  الحامض 

 PCRالنووي وتقنيه 

 ايام من 1

 59/1/9155الى /   1

 

 391العدد 

59 /1/9155 

والبحث العلمي وزاره التعليم العالي 

قسم /كليه الطب/جامعه بغداد/

 الباثولوجي

 

تقدير السميه الحاده 

هامش السالمه    

 للمواد الكيمياويه

شهاده مشاركه من مسؤول  1/3/9159الى   4

 وحده التعليم المستمر

مركز التطوير والتعليم 

كليه الطب / جامعه بغداد/المستمر

 البيطري

اهم الفحوصات 

المختبريه لتشخيص  

شهاده مشاركه من مسؤول  9152/  3/  9الى  1

 وحده التعليم المستمر

مركز التطوير والتعليم 

كليه الطب / جامعه بغداد/المستمر



 البيطري االصابات الفطريه

دوره االمراض 

 الطفيليه المشتركه

شهاده مشاركه من مسؤول  9152/  3/   59  -59

 التعليم المستمروحده 

/ مركز التطوير والتعليم المستمر

 كليه الطب البيطري

 PCRشهاده مشاركه من مسؤول  2017/ 12/ 21-17 وتطبيقاتها

 وحده التعليم المستمر

/ مركز التطوير والتعليم المستمر

 كليه الطب البيطري

الطرائق الحديثه 

المستعمله فبي 

تشخيص الطفيليات 

 الداخليه 

كليه / مركز التطوير والتعليم المستمر محاضر 55-51/3/9151

 الطب البيطري

Writing scientific 

paper in latex 

 يوم واحد  3/9151/   54   

 

كتاب تايد  حضور العدد 

   51/3/9151في    9153

مركز التطوير والتعليم المستمر رئاسه 

 الجامعه 

كتاب تا يد  حضور  العدد   1/4/9151-4 سحب الدم

 في    5191

31 /4 /9151 

قسم الهندسه الوراثيه قسم التثنبات 

 االحيائيه 

التشخيص المختبرى 

للطفيليات في الحمام 

 الداجن

 94كتاب تا يد  حضور  العدد 91-94/5/9159

 31/5/9159في 

 قسم الطفيليات 

الخصوبه وتشخيص 

 الحمل باالبقار

يد  حضور  العدد  كتاب تا 59-54/55/9151

 55/9151//91في 5991

 قسم الوالده

مشكله التلوث في 

 العراق

 كتاب تا يد  حضور  العدد 1-9/1/9151

 59/1/9151في 952

 قسم االمراض 

في   PCRاهميه  

 تشخيص االمراض

 كتاب تا يد  حضور  العدد 2/4/9159

 51/4/9159في 312

 فرع الطب الباطني والقائي 

التقليديه في الطرائق 

 تشخيص الطفيليات

 كتاب تا يد  حضور  العدد 

 2/3/9159في 514

 قسم الطفيليات

دراسه في وبائيه ديدان  

المعده واالمعاء في 

الفصيله الخيليه  في 

 بغداد 

 كتاب تا يد  حضور  العدد 91/4/9159

 53/1/9159في 449

 قسم الطفيليات

google 

Classroom   

 يد  حضور  العددكتاب تا  92-91/9159

 51/3/9159في 519

 مركز ابن سينا للتعليم االكتروني 

السموم الفطريه وطرق 

 تشخيصها

 كتاب تا يد  حضور  العدد -5-3/4/9159

 4/4/9159في 929

 فرع االحياء المجهريه 

 كتاب تا يد  حضور  العدد 99/3/9159-94 تحنيط الطيور البريه 

 51/4/9159في 355

 فرع التشريح 

    



، الحلقات الدراسية، المؤتمرات، الندوات و الورش، ) النشاطات اآلخرى :عشرالخامس 

 وغيرها.... النشاطات اإلجتماعية

 التفصيل المعلومات و البيانات ت

 

 في فرع الطفيليات وفي الفروع االخرى  51عدد  السمنارات   عدد  5

 في فرع الطفيليات وفي الفروع االخرى 9وااللقاء محاضره /  59عدد/  المحاضرات  التي شارك فيها عدد  9

3 
 في فرع الطفيليات وفي الفروع االخرى 1وعددها  التي شارك فيها عدد الحلقات 

 عدد الندوات 4
 جامعه بغداد/ ندوات  59

 جامعه الكوفه/ندوه   5 

مركز /رئاسه الجامعه/كليه الطب البيطري 

 التطوير والتعليم المستمر

 محاضر/جامعه الكوفه/  ندوه

 9 3 عدد البحوث التي قّومها علميا داخل  العراق 1

 جامعه بغداد 54

 جامعه االتبار 4

 جامعه كربالء5

 جامعه القادسيه 5

 جامعه ديالى 9

 كالر /حامعه كريمان  5

    91داخل العراق    عدد الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق 9

 خارج العراق  3

1.Completed the Novartis Animaal 

Health WORKSHOP For Disease 

Vector Control DVC 

2.Attended the 4th Middle East 

Molecular Biology Con gress and 

Exhibition /2017.Abu Dhabi,held at 

Zayed University convention center 

from 1st Nov to14th Nov 

3. Attended the 2nd Middle East 

Molecular Biology Congress 

 The 1st Middle East Genetics Forum 

Held In Istanbul congress center(17-

20)septemper /2015    

 

 

2 
عدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي 

 أشرف عليها
9  

 عدد الرسائل و األطاريح التي قيـّـمها علميا 1

  جامعه بغداد /ماجستير   9 

 

 ديالى جامعه  /ماجستير  5

 

 علوم الحياه  /ماجستير   9

 جامعه البصره /ماجستير   5

 جامعه بغداد /ماجستير   

 

 جامعه بغداد/  دكتوراه  9

 61 عدد المؤتمراتالسادس عشر  



 المكان الفتره عدد المؤتمرات 

5 
المؤتمر العلمي المهني السادس لنقابه االطباء 

 البيطرين 
 لنقابه االطباء البيطرين بغداد    99-91/51/5991

9 
المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعيه واالنتاج 

 الحيواني 
 يغداد/كليه الزراعه  5999/تشرين الثاني/9-3

 كليه الطب البيطري/جامعه بغداد   5/4/9119-35/3 المؤتمر العلمي التاسع  3

 كليه الطب البيطري / جامعه الكوفه  59/59/9155-51 المؤتمر العلمي االول 4

 جامعه النهرين  معهد الهندسه الوراثيه   93/55/9155للدراسات العليا    المؤتمر العلمي  الدولي االول 1

 بغدادعلوم الحياه جامعه /كليه العلوم   9/3/9159 المؤتمر العلمي االول 9

 كليه الطب البيطري/جامعه بغداد  99/4/9159 المؤتمر الطالبي  العلمي الثالث  2

 كليه الطب البيطري/جامعه القادسيه  9159/تشرين االول /99—95 المؤتمر العلمي الخامس  1

9 
المؤتمر العلمي الثاني  البايولوجي الجزيئي  

 للشرط االوسط 
 استطبول/تركيا  52-91/9/9151

 كليه الطب  جامعه النهرين 99/59/9151-95 المؤتمر العلمي التاسع  51

  9151/ 99-94 المؤتمر العلمي للصحه والعالج  التخصصي 

 معهد الهندسه الوراثيه والتقنيات االحيائيه  9152/تشرين االول/ 99-91 المؤتمر العلمي الدولي الثالث  55

59 
الجزيئي  المؤتمر العلمي الثالث البايولوجي 

 للشرط االوسط
Ist nov to 4

th
 nov-2017  ابو طبي جامعه الشيخ زايد 

53 
المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم الجنائيه 

 ( 2ndIFSFMCI)والطب العدلي 
6

th
-7

th
 December 2017  جامعه النهرين مركز الدنا 

54 
المؤتمر العلمي الرابع التخصصات  الصحيه 

 والطبيه 
7-8/March/2018  

المعهد الطبي التقني  /  الجامعه التقنيه الوسطى 

 بغداد/

51 
المؤتمر العلمي االول للبحوث التطبيقيه وبراءات 

 االختراع 
 9151/نيسان /52-51

وحده /كليه التقنيات الصحيه والطبيه  بغداد 

 البحوث والبدائل 

59 
 المؤتمر العلمي االول للطلبه االوليه والدراسات

 العليا
 كليه الطب البيطري/جامعه بغداد  59/3/9151

52 
المؤتمر العلمي الدولي  االول التخصصات  

 الصحيه والطبيه
 الكوت/المعهد التقني / 9159نيسان  51-59

 جامعه بغداد/كليه الطب البيطري  93/4/9159 المؤتمر العلمي الثاني للدراسات العليا واالوليه  51

 9159/نيسان/31-99 العلمي  الدولي الرابعالمؤتمر  59
معهد الهندسه الوراثيه والتقنيات 

 جامعه بغداد/االحيائيه

    

    

    

 المشارك عددالورش 

1    Novartis Animal Health 

. 

 11-15/2005 

 

 مدينه بازل السويسريه/خارج العراق  -

 

 تحسين  عمل  اداء اللجان االمتحانيه 9

 / 

27/3/ 2013 

 

 رئاسه جامعه بغداد -

 رئاسه جامعه بغداد- 7/3/2013  ./ تحسين  عمل  اداء اللجان االمتحانيه 3

4  
 PCR// 8-12/ 2011تقنيه 

     
 الطب البيطري/كليه الطب جامعه بغداد بغداد

 قسم الهندسه الوراثيه قسم التثنبات االحيائيه 3/4/9151في  جمع العينات المرضيه   1

9 

نظره حول واقع االمصابه بداء النغف واهميه 

 االصابه بديدان العيون في الحيوانات المجتره 

 

 الطفيليات/الطب البيطري/بغداد 91-92/3/9151

 االحياء المجهريه 3/1/9151-9 البصمه الوراثيه واثبات البنوه  2



PCR na immunohistochemistry 

 وحده التطوير المستمر 99/55/9151-95 استخدام برنامج جاهز لكتابه المصادر 1

 قسم الوالده 1/55/9151-4 جمع البيوض في االغنام 9

51 Using and comparing mendeley  95-99/55/9151  كليه الطب البيطري 

 االحياء المجهريه 91/59/9151-59 اختبار سلسله البلمره 55

 فرع االمراض  59/9/9159 االنواع العرقيه  للحيوانات المهدده باالنقراض 59

 وحده االمراض المشتركه 9/3/9159-4 تربيه الحيوانات المختبريه 53

 فرع الطفيليات   53/1/9159 داء الحويصالت  الصونوبريه   54

 

 22عدد كتب الشكر و التقدير :عشر السابع 

 

 
 عدد كتب الشكر و التقدير

 وزير
رئيس 

 جامعة

عميد 

 كلية
 آخرى

5 51  

 

 

 

 

 

 

جامعه 

بغداد  

    والكوفه

53       

 

 

    النشاطات العلمية اآلخرى  : عشرالثامن 

 

 التفاصيل عنوان النشاط ت

 القاء محاضره 5
في  العراق كليه الطب البيطري  قسم Taenia  hydatigenaحول انتشار طفيلي   

 الطفيليات 

 النجف االشرفحول واقع االكياس المائيه في محافظه  القاء محاضره 9

 حول الديدان الشريطه ضمن دوره االمراض الطفيليه في الفرع القاء محاضره 3

 DNA vaccine القاء محاضره 4

 حول  تشخيص الديدان الشريطه القاء محاضره 4

 وزاره الزراعه/فحص عينات الدم البقار قسم اتلقيح الصناعي  فحص نماذج 1

 في اجراء تقنيه سلسله تفاعل البلمرهمساعده طلبه الدراسات  مساعده 9

 وحده االمراض المشتركه  حضور معرض الكتاب  2

 مساعده طلبه الدراسات العليا استشاره علميه  

 

    عضوية اهليئات أو اجلمعيات أو املؤسسات احمللية والدولية  : عشر  التاسع 

 الى -من / فترة العضوية  الجهة اسم الهيئة او الجمعية او المؤسسة ت

 ومستمره  9112من  غير حكوميه بغداد/ الجامعين   رابطه   التدريسين  5
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