
 

 

 

 محمدازهار علي فرج  ـمـــــــــاالســ

 رئيس فرع الطفيليات المنصب االداري

 1014-8-31 تاريخ الحصول عليها مساعد استاذ  المرتبة العلمية

 طفيليات    التخصص الدقيق  طب وجراحة بيطرية العام صــالتـخـص

 تدريسي ـــــةالوظيف

 جامعة بغداد -كلية الطب البيطري العملمحل عنوان 

 

 الشهادة
 تاريخ الحصول   هة المانحة للشهادةالج

 الفرع الكلية الجامعة على الشهادة

 9115  الطب البيطري  بغداد البكالوريوس

 5005 الطفيليات الطب البيطري بغداد الماجستير

 2011 الطفيليات الطب البيطري بغداد الدكتوراه

 

 

 يالتدرج الوظيف

 الى -من / الفترة  الجهة الوظيفة ت

 1002من  جامعة بغداد -كلية الطب البيطري مدرس مساعد  1

 1011من جامعة بغداد -كلية الطب البيطري مدرس 1

 1014 جامعة بغداد -كلية الطب البيطري استاذ مساعد 3

 

 عدد الطلبة الذين اشرف عليهم:

4: الماجستير  

3: الدكتوراة  



ناقشهاعدد الرسائل و األطاريح التي   

11: الماجستير  

2: الدكتوراه  

8بة السنة المنتهية التي أشرف عليها  عدد مشاريع التخرج لطل  

   01عددالمناقشات الذي شارك فيها    

   عدد البحوث المنشورة : 30

: عدد كتب الشكر و التقدير  

0: الوزير  

7: رئيس الجامعة  

2:مساعد رئيس الجامعة  

8:  العميد  

 عضوية اللجان

 القسم/ الكلية / الجامعة  التفاصيل عنوان النشاط ت

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد  لح االن -1015بتاريخ    الغيابات المركزيةعضو لجنة  1

 البيطري الطب كلية/ بغداد جامعة 1014بتاريخ    امتحانية للدراسات العليا عضو لجنة  2

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد  1017بتاريخ    امتحانية للدراسات االوليةعضو لجنة  3

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد  1014بتاريخ  تدقيقة للدراسات العلياعضو لجنة  4

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد  لحد االن – 1017بتاريخ  عضو لجنة تدقيق الجودة  5

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد  االن دلح-1015بتاريخ  المركزي لجنة االرشاد التربويعضو  2

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد  لحد االن – 1017بتاريخ  مسؤولين المختبرات عضو لجنة  7

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد  1017بتاريخ  عضو لجنة مقابلة الطلبة المرحلة االولى 8

9 
  للمؤتمرالعلميعضو لجنة تحضيرية 

 كربالء لكلية الطب البيطري
 كلية الطب البيطري/كربالءجامعة  1017-4-10بتاريخ 

10 
في ندوة في  عضو لجنة تحضيرية

 المتحف التاريخ الطبيعي
 جامعة بغداد / متحف التاريخ الطبيعي 1017بتاريخ 

 البيطريكلية الطب  -جامعة بغداد 1018 عضو  في لجنة الضمان والجودة  11

 
العمل ورش   



 العنوان مكان انعقاده التاريخ

جامعه -كلية الطب البيطري 8-10-2013

 بغداد

المائية االكياس مرض  

نقابة االطباء البيطريين في  2108
 كربالء 

ورشة عمل مع نقابة االطباء 
البيطرين وحدة التوظيف 

 والتاهيل

 ورشة عمل ديدان العيون  كلية الطب البيطري 2108

 

والدورات الندوات  

 العنوان مكان انعقاده التاريخ

الطب البيطري كلية 5092  Neospora في المجترات 

ندوه عن مرض يرقات المهاجرة  كلية الطب البيطري 5092

 الجلدية

دورة عن الطرق التشخيص في  كلية الطب البيطري 5092

 الطفيليات

الطفيلياتالتعرف على دورة عن  كلية الطب البيطري  1017  

 

 السنة الجهة الداعمة نوع البحث الدراسة او البحث

Distribution of intestinal parasites in 

drinking water in some regions in 

Baghdad 

Parasitology 
Al-Qadisiyia journal of 

Vet.Med.Sci. 
2008 

survey of the ectoparasites and blood 

protozoa in the draught horse in 

ALrashdea regions- Baghdad 

Parasitology 
Al-Qadisiyia journal of 

Vet.Med.Sci. 
2013 

prevalence of Ascaris lumbericoides in 

children in ALmahmoudia – Baghdad 
Parasitology 

The iraq journal of 

veterinary medicine 
2008 

Distribution of cryptosporidium spp 

infection in wild pigeons in Baghdad city- 

Iraq 
Parasitology Bas.J.Res 2014 

-isolation and identification of lice in 

buffaloes Abe-Ghraib area in Baghdad 

province 

Parasitology 
Diyala Agricultural 

Sciences Journal 
2012 

 

Role of hard ticks Hyalomma of some 

in transmission Haemoprotozoa in 

buffaloes of Abe-Ghraib in Baghdad  

 

parasitology  

 

Al-Anbar Journal 

Veterinary Science 

 

2012 



Detection of sarcocystosis in some wild 

birds  
Parasitology 

The iraq journal of 

veterinary medicine  
2012 

some gastrointestinal protozoa of 

zoonotic impotance obsevesd captive 

animal of AL-Zwraa in Baghdad 

Parasitology 
Internaltional Journal of 

Science and Nature 
2013 

The relationship of the hard ticks in 

transmission of some haemoprotozoa 

in sheep of Baghdad city 

Parasitology 
The iraq journal of 

veterinary Science 
2013 

survey of the ectoparasites and blood 

protozoa in the draught horse in 

ALrashdea regions- Baghdad 

Parasitology 
Al-Qadisiyia journal of 

Vet.Med.Sci. 
2013 

distribution of helmin th infections in 

gastro-intestinal tract of horses 
Parasitology 

The iraq journal of 

veterinary medicine 
2007 

coccidiosis among goats in Baghdad 

province – Iraq 
Parasitology 

The iraq journal of 

veterinary medicine 
2006 

Attempt of experimental transmission 

of hydatid infection from human in 

dog 

Parasitology 
The iraq journal of 

veterinary medicine 
2011 

Prevalence  trypanosomiasis of stray  

dog  in  Baghdad  city –Iraq. 
Parasitology 

International  Journal of 

Recent Scientific 

Research 

2016 

Seroprevalence and histopathological  

study of Neosporosis in water 

buffaloes(Bubulus bululis)  in Baghdad 

city- Iraq 

Parasitology 
Journal animal health and 

production 
2016 

seroprevalence of neosporacaninum in 

goats in wasit province-iraq 
Parasitology 

International journal of 

current Microbiology and 

Appied Science 

2015 

inhibitory effectivences of musk on 

viability of protoscolices of hydatid 

cysts 

Parasitology 

International journal of 

current Microbiology and 

Appied Science 

2016 

molecular study of four species of 

sarcocystes isolated from sheeps 

esophagus and inter skeleton muscle in 

Baghdad 

Parasitology 
WORLD Journal 

Pharmaceuical reaearch 
2016 

prevalence of gastrointestinal 

helminthes and protozoa among stry 

dogs in Baghdad 

Parasitology The Iraqai J. Vet.Med 2016 

Role of domestic cats felis catus as Parasitology Bull.Iraq Nat. Hit.Mus. 2014 



reservoir hosts of internal parasites 

and protozoa in Baghdad  

Study some immune parameter of 

Sarcocystis spp.Sheep in Baghdad 
Parasitology 

International Journal of 

Advanced Research in 

Biological Sciences 

2017 

 

 Molecular identification of 
Taenia hydatigena isolated 
from domestic dogs in 
Baghdad city  

 

Parasitology 
 
 International Journal 

of Biosciences 
1018 

Molecular diagnosis of naturally 

infection with  Eimeria stiedae in 

domestic rabbits in Baghdad 

city-Iraq 

Parasitology 
Journal of Entomology 

and Zoology Studies 
1017 

Detection of Intestinal Parasites by 

Using Microscopic Examination and 

Molecular Diagnosis of Ancylostoma 

spp in Domestic Dogs in Baghdad 

City –Iraq 

Parasitology 
Indian Journal of Natural 

Sciences 
1018 

Phylogenetic Study of Camel 

Trypanosomiasisin AL- Najaf 

Province in Iraq Based on Microscopic 

Examination and PCR 

Parasitology 
Indian Journal of Natural 

Sciences 
1018 

 

 Diagnosis of Neospora caninum 

using ELIZA and study of 

histopathological changes in dairy 

goat in Wasit province: Iraq 

Parasitology 
Journal of Entomology 

and Zoology Studies 
1018 

DETECTION OF 

HAEMOPROTOZOA IN CAMEL IN 

AL-NAJAF 

PROVINCE, IRAQ 

Parasitology 

Iternational journal of  

Advance Biological 

Research 

2017 

Haematological, Plasma Biochemical 

and Pathological Changes in 

Rabbits Experimentally Infected 

Trypanosoma evansi 

Parasitology 
Indian Journal of Natural 

Sciences 
2018 

Prevalence of Cryptosporidium spp. in 
feces of 160 domestic dogs in 

Parasitology 
 Online Journal of 

Veterinary Research 
2018 



Baghdad, Iraq. 

 

Comparison of the efficacy of 

different methods in the diagnosis of 

babesiosis in 

camels(Camelusdromedarius) 

in AL- Najaf AL-Ashraf province-

Iraq of Najaf - Iraq “ 

Parasitology 

The 6th international 

Scientific Conference, 

College of Veterinary 

Medicine, University of 

Basrah, Iraq 

1018 

 

 


