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 والعلمية ةالسيره الذاتي 

 

 احمد حميد فتح هللا محمد البياتي: ـم ـــــــــاالســ

 بغداد 03/6/1661:تاريخ الميـالد  -

 متزوج :الحالة الزوجية -

 اثنان :األوالدعـــــدد  -

 مسلم :نةياالد -

 1691-6-03: تاريخ التخرج  -

 (6تسلسل )على دورتي  األوائلفي فرع الجراحة كوني من العشرة  معيدا 1691-11-19: تعيين أولتاريخ  - 

 طب وجراحة بيطرية: العام صــلتـخـصا -

 جراحة بيطرية: الدقيق صــالتـخـص -

 جامعة بغداد -كلية الطب البيطري -والتوليدفرع الجراحة  :عنوان العمل -

 تدريسي : الوظيفة -

  أستاذ :الدرجة العلمية الحالية -

  albayatyahmed61@gmail.com:أاللكترونيالبريد 

 :الشهادات الجامعية التي حصلت عليها :أوال

والسنة التاريخ باليوم والشهر  الشهادة االختصاص جهة المنح 
03/6/9148 بغداد-الطب البيطري    بكالوريوس طب وجراحة بيطرية 

91/93/9141 بغداد-الطب البيطري   بيطريةجراحة   ملاجستريا   
2/4/2399 ماليزيا –الطب البيطري  

 والعراق
بيطريةجراحة   الدكتوراه 

 
 

 :العلمية األطروحةعنوان الرسالة و : ثانيا



2 
 

              .في الخيول الصغيرةكسور العظام المشطية وعالجية عن  وشعاعية سريريهدراسة  :املاجستري
  .المستحدث في الفصيلة الخيلية األوتارتسخير الخاليا الجذعية في عالج وتأهيل التهاب  :الدكتوراه

 (:هاتالوظائف التي مارس)التدرج الوظيفي :  لثاثا
 

الى باليوم والشهر والسنة–من   عنوان الوظيفة الجهة التي عمل بها 
9119- 8- 91لغاية 9148 -94-99 بغداد-كلية الطب البيطري   طبيب بيطري 
9115-93- 96لغاية 8-9119- 23 بغداد-كلية الطب البيطري   مدرس مساعد 
2339-93- 24لغاية  91-93-9115 بغداد-كلية الطب البيطري   مدرس 
بغداد-البيطريكلية الطب   2339 -21-93 مساعد أستاذ   
92-5-2395 بغداد-كلية الطب البيطري   أستاذ 

2394-6-29ولغاية  91-99-2398 بغداد-كلية الطب البيطري  رئيس فرع الجراحة  
 والتوليد

 
 
:العلمية األطروحة أو الرسائل عنوان: ثالثا.   

المشارك المشرف اسم المشرف اسم   الدكتوراه:  
  شمخي ناهي راهي. د

حسين مراد شالل. د  

ابراهيم سروة. د  التهاب وتأهيل عالج في الجذعية الخاليا تسخير 

الخيلية الفصيلة في المستحدث االوتار  
Harnessing of mesenchymal stem cells for 
treatment and rehabilitation of induced 
tendonitis in equine species 

 الماجستير:  
 ابراهيم برهان. د

 المفتي
 محمد نبيه. د

جواد عطا  

 المشطية العظام كسور عن وعالجية وشعاعية سريرية دراسة

   الخيول في الصغيرة

Clinical survey, radiological and surgical 
treatment of splint bone fractures in Iraqi 
horses 

 
 

المنشورة البحوث. رابعا  
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الباحثين اسماء / العدد/المجلد 

 السنة
النشر جهة عربي/العنوان   

اهلل فتح حميد احمد ( 8)2و1 

1998 

بغداد/البيطري الطبيب مجلة  للتشوهات جراحية عالجية دراسة. 1 

 حديثة للعجول الهضمي للجهاز الخلقية

 الوالدة
مرهش محمود شاكر  

جواد عطا محمد نبيه  

اهلل فتح حميد احمد  

( 1)العدد 

( 8) المجلد

1991 

  الخيول هيئة في التنامي دراسة. 2  بغداد/ البيطري الطبيب مجلة

مرهش محمود شاكر  

اهلل فتح حميد احمد  

جواد عطا محمد نبيه  

( 2)العدد 

( 8) المجلد

1998 

العراقية الخيول تكوين دراسة. 3  بغداد/ البيطري الطبيب مجلة  

  

الباحثين اسماء6  -العدد-المجلد 

 السنة
النشر جهة عربي/العنوان   

اهلل فتح حميد احمد  

كاظم علي حميد  

حبيب كاظم خيرية  

   

2331(2)2  
 للعلوم االنبار مجلة

 الزراعية
 االمعاء نهايات لتفمم لطريقتين مقارنة دراسة. 8

الكالب في الدقيقة  

Comparative Study of Two 

Techniques of End-to-End 

Intestinal Anastomosis in Dogs 

كاظم علي حميد  

اهلل فتح حميد احمد  

 (2)1  

2332 
 القادسية مجلة

البيطري للطب  

 في جراحيا القولون رتق لعالج مقارنة دراسة. 5

الوالدة حديثة العجول  

اهلل فتح حميد احمد  

حسين مالك سيناء  

(2)  

2015 

J. of the 

Egyptian Vet. 

Medical 

Association 

 شفاء على اللحمية الجذعية الخاليا تأثير. 1

سريري تقييم: الجلدية الجروح  

Effects of Mesenchymal Stem 

Cells on Cutaneous Wound 

Healing: Clinical Evaluation 
 

 

اهلل فتح حميد احمد  

العبدي جيثوم الهادي عبد  

  

8
th

 Int. Sci. 

 Conf.  

AL-Mansura-

 

 

 البولية للمثانة المخاطية تحت غشاء دور. 9

 الوتر بناء في البقرية
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Egypt  

(6-9/9/2014) 
Role of Bovine Urinary Bladder 

Sub-mucosa for Tendon 

Reconstruction 

اهلل فتح حميد احمد  

األسدي ناهي راهي  

مهدي كامل اريج  

رجه حميد ناديه  

5(6)   

2013 

Int. J. of 

Anim. and Vet. 

Advances 

 

 الدموية بالصفيحات الغنية البالزما تأثير. 9

الماعز في الجلدية الجروح شفاء على  

Effects of Autologous Platelets 

Rich Plasma on Full-thickness 

Cutaneous Wounds Healing in 

Goats. 

 هللا فتح حميد احمد

 كاظم علي حميد
 اللطيف عبد هشام ندى

2316 Iraqi Journal 

of Veterinary 

Medicine 

 

 البولية للمثانة المخاطية تحت غشاء دور. 11

 الماعز في الجلد جروح شفاء في البقرية

 العراقي
 

Role of Acellular Bovine Urinary 

Bladder Submucosa on Skin 

Wound Healing in Iraqi Goats. 

 
 

 كاظم علي حميد. د

 كاظم خالد. د
 هللا فتح حميد احمد. د

 العلمي المؤتمر 2014

 كلية-الرابع الدولي

 – البيطري الطب

البصرة جامعة  

الشفاء الوظيفي لجروح الحبل الشوكي . 11

 للكالب بعد الحقن بالهايدروجيل

 
Functional Recovery of The 

Canine Spinal Cord Injury After 

Injection of Hydrogel 

 العابدي كامل اريج. د

 البياتي حميد احمد. د

2019 

 

43(1):67-74 

Iraqi Journal 

of Veterinary 

Medicine 

 

تأثير مصفوتي التامور والمثانة البولية . 12

البقرية في اعادة بناء الفتوق البطنية في ذكور 

تقييم جزيئي: المعز  

 
Effect of Bovine Pericardium and 

Urinary Bladder Matrixes on 

Reconstruction of Ventro-Lateral 

Hernias in Bucks; Molecular 

Evaluation  
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 العابدي كامل اريج. د

 البياتي حميد احمد. د

2018 

42(2):21-32 

 

Iraqi journal 

veterinary 

medicine 

11.  

 
Evaluation of Two Biological 

Matrices for Repairing of Ventral 

Hernias in Bucks 

Ahmed H.F. AL-

Bayati Falah 

Mahmood Hameed 

2018 

 

6(2): 1976-

1986 

 

Journal of 

Entomolgy 

and zoology 

studies  

41.  

 Effect of acellular Bovine 
Pericardium and Dermal Matrixes 
on Cutaneous Wounds Healing in 
Male Rabbits: Histopathological 
Evaluation  

 

 العابدي كامل اريج. د

 البياتي حميد احمد. د

22(3): 
229-236 

2018. 

Journal of 

Veterinary 

Research 

51.  
Ultrasonographic Evaluation of 
Bovine Pericardium and Urinary 
Bladder De-celled Matrixes for 
Repair of Abdominal Hernia in 
Bucks 

 
 :عضوية اللجان في الكلية: اخامس
 عضو اللجنة العلمية  رئيس و  .9
 رئيس وعضو لجنة االستالل للبحوث المقدمة للترقيات العلمية  .2
 عضو المكتب االستشاري في الكلية   .0
 عضو لجنة مناقشة بحوث التخرج لطلبة الصف الخامسو رئيس  .8
 عضو لجنة المقاصة العلمية .5
  البحث العلمي ألخالقيات جامعة بغدادعضو  .6
 عضو لجنة مراجعة دليل الكلية .1
   .بة الماجستير والدكتوراهلالمناقشة والخبراء لطعضو ورئيس لجان  .4

 .كتاب شكر وتقدير من الوزارة والجامعة والكلية 25حصلت على  -ه

http://www.onljvetres.com/trehaloseabs2018.htm
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ماجستير , دبلوم)ومناقشة الكثير من رسائل واطاريح طلبة الدراسات العليا  واإلشرافقمت بالتقييم العلمي  -و
 (.ودكتوراه

مجال اختصاصي وفي المجاالت الطبية الحديثة  قمت بإلقاء العديد من المحاضرات في -س

خاصة فيما يتعلق بالخاليا الجذعية في مؤتمرات علمية خارج وداخل العراق وبعض الدوائر 

 .البيطرية في العراق ونلت بذلك الكثير من كتب وشهادات التقدير

 

 :دورة أنهيت -ش

 .5142 تطوير الكوادر التدريسية في جمهورية المانيا االتحادية لسنة .4

-جامعة كيزن-كلية الطب البيطريفي  جراحة الحيوانات الصغيرة دورة تدريبية في .5

 .5142المانيا االتحادية -فرانكفورت

 -جامعة تكساس-كلية الطب البيطري جراحة الحيوانات الكبيرة في في دورة تدريبية .3

 .األمريكية المتحدةالواليات 

-فرانكفورت-جامعة كيزن-البيطري دورة تدريبية في جراحة الخيول في كلية الطب .1

 5142المانيا االتحادية 

 (.بحوث إلقاء)حضرت عدد من المؤتمرات داخل وخارج القطر  -ص
 

 :التاليةالمقررات الدراسية  اقوم بتدريس -ع

تقنيات  - متقدم خيولجراحة  (عملي ونظري) :(الدبلوم -الماجستير -الدكتوراة)الدراسات العليا - أ

 .السريريات – مواضيع خاصة - جراحة جتريبية - متقدمة  جراحية

 .السريريات – االشعة -جراحة خيول - جراحة عامة (عملي ونظري) :الدراسات االولية  - ب

 :على عدد من رسائل واطاريح عدد من طلبة الدراسات العليا وكما يلي باإلشرافقمت  -و

 دبلوم 1 .4

 ماجستير 2 .5

 دكتوراه 1 .3

, واألجنبيةفي المجالت المحلية والعربية  (بحثا20) ونشر عدد من البحوث بإجراءقمت  -ه

 .المؤتمرات المحلية والعربية

 

 

 
  األستاذ

 احمد حميد فتح هللا البياتيالدكتور 

 


