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 السيرةالذاتية للتدريسي 

 

 .سعد اكرم هاتف عبد اللطيف الغساني : االسم 

 .  جامعة بغداد. كلية الطب البيطري:  الكلية

 العراق -  2991-9-21:  تاريخ ومحل الوالدة

 . متزوج:  الحالة االجتماعية

 -كلية الطب البيطري ( فرع  الجراحة والتوليد ) و ثالثون سنة في   ةثالث ( 33):  الجامعيةالخدمة 

 .  1029لغاية  االن   2999من عام . جامعة بغداد 

 . 2999 - 7 -2/ جامعة بغداد / كلية الطب البيطري /  الطب والجراحة البيطرية   : البكالوريوس

 . االوائل على كلية الطب البيطري  العشرة من:  ترتيب التسلسل في البكالوريوس 

  - 22 -12/ جامعة بغداد  / كلية الطب البيطري   /  البيطري   والطب العدلي االمراض :   الماجستير

 .االصغرية ضمن انجزت الدراسة .  .2992

معهد الهندسة والوراثية والتقنيات االحيائية /     الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية  :الدكتوراه 

 .انجزت الدراسة ضمن الفترة االصغرية . . 1009  -9 -17/ جامعة بغداد / للدراسات العليا 

 .الطب والجراحة البيطرية :   االختصاص العام

 .تكاثر تقنيات  -الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية  : االختصاص الدقيق

 .  2999-21-17/ جامعة بغداد  / كلية الطب البيطري /طبيب بيطري  –معيد :  التعيينتاريخ 

 :  تاريخ الحصول على

 . 2991 -9- 12بتاريخ  .   في  االمراض التناسلية   :مرتبة مدرس مساعد - 2

 .  1000 – 21 -10بتاريخ  .   في   امراض تناسلية  وتوليد بيطري    :مرتبة مدرس  - 1

 . 1005 – 5 – 9بتاريخ  .  في   امراض تناسلية  وتوليد بيطري    :مرتبة استاذ مساعد  - 3

 .1025-2-12بتاريخ  .  يةئفي الهندسة الوراثية والتقنيات االحيا: استاذ مرتبة  -2

 

 :الوظائف التي شغلها  

 .  1029 نااللحد  1029-9-10 رئيس فرع الجراحة والتوليد للفترة من
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 : الطلبة الذين اشرف عليهمعدد *

 ( .  سبعة)  7عدد : الدكتوراه   -2

 .( ستة ) 9عدد : الماجستير -1

  ( .اثنان )  1عدد : دبلوم عالي  -3

  اربعة( 2: )اللجان الوزارية عدد -2

 .ثالثوناربعة و ( 23 ) :المناقشات لالطاريح والرسائل عدد -2

 .اثنان وثالثون(13) : االمتحان الشاملو لجان الخبراء عدد-3

  عشرة خمسة (52) :تقييم البحوث واالطاريح  -2

 .وثالثون اثنان(13)   :االخرىوالنشاطات ولجان االستالل  عضوية اللجان العلمية-5

اضافة الى حضور جميع  , عشر  خمسة (52)  : وورش العمل  المشاركة في الندوات والمؤتمرات-9

 . 1029لغاية  2999كلية الطب البيطري من عام المؤتمرات العلمية المنعقدة في 

بحث منشور في مجالت علمية (   وعشرون  تسعة)   91: عدد البحوث المنشورة  :البحوث المنشورة -7

 .  في مجالت عالمية اخرى (  7)و, محلية ( 23),بحوث ضمن مستوعبة ثومسن وسكوبس ( 9) .عراقية وعالمية 

 ..وعشرون حد او(  21): والمكافات والقدم  التقديريةالتشكرات والشهادات -9

. 1025كلية الطب البيطري الملكية  /جامعة لندن -تفرغا جامعيا بعد ان حصلت على قبول ومنحة من حصلت على وقد

لظروف العراق حينها االمنية وقد رفضت كل .امر وزاري في ذلك ولكن لم احصل على سمت الدخول الى بريطانيا وصدر 

 .   ي الى المملكة المتحدةئمن زمالالطلبات الخرين 

 

 :المعلومات اعاله بالتفصيل 

 :اللجان الوزارية -2

 ةالتصنيف الوطني للجامعات العراقيعضو اللجنة التدقيقية الوزارية الخاصة باجراءات تطبيق مشروع -2

12-2 - 1027. 

كلية كلية الطب –فتح دراسة الدبلوم في فرع الجراحة والتوليد للتحري عن امكانية  عضو اللجنة الوزارية-1

 1027.البيطري جامعة الفلوجة 

في كلية الطب –دراسة الماجستير في فرع الجراحة والتوليد  للتحري عن امكانيةعضو اللجنة الوزارية -3

 1029.جامعة القادسية –البيطري 

 1029.صاص التوليد واالمراض التناسلية باخت –في كلية الطب البيطري –عضو لجنة الخبراء الوزارية  -2
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 2-المناقشات لالطاريح والرسائل :

 . 1027-9-22 جامعة بغداد –كلية الطب البيطري  –فرع الصحة العامة –يس لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه ابتسام قحطان ئر -1

-جامعة بغداد  –كلية الطب البيطري  –فرع االمراض  –يس لجنة مناقشة طالب الماجستير حسين علي حسين ئر –1

17-3-1029. 

 .  1021 -5- 9مناقشة طالب ماجستير عماد مجيد في جامعة بغداد عضو لجنة  -3

 1021-9-17مناقشة طالب ماجستير محمد علي شاحوذ في جامعة بغداد   عضو لجنة --2

 . 1023 -5-5مناقشة طالب الماجستير عباس موسى في جامعة بغداد  عضو لجنة -5

 1023-22 -10مناقشة طالب الماجستير كريم كاظم راضي في جامعة بغداد  عضو لجنة  -9

 . 1020-22-20الرضا في جامعة بغداد  مناقشة طالب الدبلوم حسين سليم عبد عضو لجنة  -7

 .1009-20-19مناقشة طالب الدبلوم صدام حسين محمد في جامعة بغداد   عضو لجنة  -9

 . 1020-20-32مناقشة طالب الدبلوم كاطع خضير في جامعة بغداد عضو لجنة  -9

 . 1009 -22-22مناقشة طالب دبلوم محمد مهدي حسن في جامعة بغداد  عضو لجنة  -20

 .1025-20-27محمد    جاسم مناقشة طالب الماجستير  انمارعضو لجنة  -22

 1025 -  22-29مناقشة طالبة الدكتوراه خولة عباس  حسين في جامعة بغداد   عضو لجنة -21

 1025-22-11مناقشة طالب  الدكتوراه ايمن خاجيك تكالن  في جامعة بغداد  عضو لجنة  -23

 1025-22-13لدكتوراه ميثم عبد االله اسماعيل  في جامعة بغداد مناقشة طالب  ا عضو لجنة -22

 . 1029 -7-10. مناقشة طالب  الدكتوراه وافر مهدي صالح في جامعة بغداد  عضو لجنة  -25

   1029-9-19مناقشة طالب  الدكتوراه محمد عبد االله عزيز  في جامعة بغداد عضو لجنة  -29

 . 1025-22 -15راه حيدر كريم حسن في جامعة بغداد  مناقشة طالب الدكتوعضو لجنة  -27

 1025.-22-5مناقشة طالبة  الماجستير  هاجر كاظم شهد  في جامعة بغداد عضو لجنة  -29

 . 1029 -20- 29. عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير محمد علي جمال -29

 . 1029-3-25 –حمود عضو لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه سرى شاكر  -10

 . 1027-22-23  جامعة بغداد  –كلية الطب البيطري  – حسن باقر جعفرمناقشة طالب  الدكتوراه  عضو لجنة -12

 .1027-20-3مناقشة طالب الماجستير ليث سفيان يونس  عضو لجنة -11

 .1027-2-9  عبد اهللمناقشة طالب الماجستير عمر مزهر عضو لجنة -13

 .1027-1-1عمادمناقشة طالب الماجستير نور المصطفى  عضو لجنة -12

 . 1027-7-17مناقشة طالب الماجستير قصي محمد عبود عضو لجنة  -15
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 .1029-21 -9. جامعة بغداد   –كلية الطب البيطري  –عضو لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه زينة محمد حمد  -19

 .1009  -2-23الستار محمد  في جامعة السليمانية مناقشة طالب الدكتوراه فريدون  عبد عضو لجنة  -17

 . 1020 -5- 20مناقشة طالب  دكتوراه عبد الستار فرج الكبيسي في جامعة بغداد  عضو لجنة  -19

 .  1029  جامعة بغداد - كلية الطب البيطريفي  فرحانمناقشة طالب ماجستير عضو لجنة   -19

  1029  جامعة بغداد - كلية الطب البيطريفي   عبد االميرعلي مناقشة طالب ماجستير عضو لجنة   -30

 1020-9-9رئيس لجنة مناقشة طالب الدكتوراه سيف الدين نواف فرع الجراحة والتوليد  -32

  1029-9-9فرع الجراحة والتوليد شعبة التوليد    رئيس لجنة مناقشة طالب الماجستير احمد محمد -31

  1029اجستير فرحان      فرع الجراحة والتوليد  رئيس لجنة مناقشة طالب الم -33

   1029رئيس لجنة مناقشة طالب الماجستير احمد   فرع الجراحة والتوليد شعبة التوليد  -32

 

 : االمتحان الشامل و لجان الخبراء -3

 1029-3-19جامعة بغداد  , في كلية الطب البيطري  عبد االمير علي زاهدعضو لجنة خبراء لطالب الدكتوراه -2

 .1025-2-21جامعة بغداد  , عضو لجنة خبراء لطالب الدكتوراه محمد عبد االله رحاوي في كلية الطب البيطري-1

 .1025-5 -29جامعة بغداد , عضو لجنة خبراء لطالبة الدكتوراه شروق جبر جاسم  في كلية الطب البيطري-3

 1023-5-9في . جامعة بغداد , واد في كلية الطب البيطري عضو  لجنة خبراء لطالبة الدكتوراة زينب جمال محمد ج-2

 1022-2- 11. جامعة بغداد  , في كلية الطب البيطري.. عضو لجنة خبراء طالب الدكتوراه وافرمهدي صالح-5

 . 1022-3-3جامعة بغداد , في كلية الطب البيطري. عضو لجنة خبراء طالبة الدكتوراه نبراس زياد يحيى  -9

 . 1022-3-جامعة بغداد , خبراء طالبة الدكتوراه خولة عباس    في كلية الطب البيطري عضو لجنة-7

 .1022-1-جامعة بغداد  , عضو لجنة خبراء طالب الدكتوراه نزيه ويس زيد   في كلية الطب البيطري-9

 .  1022-3-3جامعة بغداد,في كلية الطب البيطري . عضو لجنة خبراء طالب الدكتوراه ايمن خاجيك-9

 .1029-2-1 9جامعة بغداد , عضو لجنة خبراء لطالبة الدكتوراه اريج كامل مهدي  في كلية الطب البيطري-20

 .1029-1-1جامعة بغداد  , عضو لجنة خبراء لطالبة الدكتوراه سرى شاكر حمود  في كلية الطب البيطري -22

 . 1029 2 -27. جامعة بغداد -طب البيطريعضو لجنة خبراء لطالب الدكتوراه باقر جعفر حسن  في كلية ال-21

 2 -29. جامعة بغداد -عضو لجنة خبراء لطالبة الدكتوراه ابتسام قحطان عبد الكريم   في كلية الطب البيطري -23

1029. 

 1025– 5 -29. جامعة بغداد -عضو لجنة خبراء لطالبة الدكتوراه شروق جبر قاسم    في كلية الطب البيطري -22

-2-1. كلية الطب البيطري . فرع الجراحة والتوليد . لجنة خبراء لمناقشة طالب الدكتوراه  ماجد عبد طالل   عضو  -25

1027. 
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 .1029-3-19فرع الجراحة والتوليد  عضو لجنة خبراء لطالب الدكتوراه سعد مناتي -29

 . 1027-2-29كلية الزراعة  الخطة البحثية لطالب الدكتوراه علي جاسم جعفر فيخبراء لمناقشة عضو لجنة  -27

. كلية الطب البيطري . فرع الجراحة والتوليد . عضو لجنة خبراء لمناقشة طالب الدكتوراه  مازن طالب عباس  -29

27-2-1027. 

. كلية الطب البيطري . فرع الجراحة والتوليد . عضو لجنة خبراء لمناقشة طالب الدكتوراه  محمد يوسف محمود  -29

11-2-1027. 

كلية الطب البيطري  .  الصحة العامة فرع .  ابتسام قحطان عبد الكريم الدكتوراه   ةعضو لجنة خبراء لمناقشة طالب -10

29-2-1029. 

 .1025-20-29عضو لجنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتوراه سرى شاكر -12

 .1022-2-29.عضوية لجنة االمتحان الشامل لطالب الدكتوراه نزيه ويس زيد -11

 .1022-2-29.عضوية لجنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتوراه ايناس علي سلطان -13

 . 1021-1022جامعة بغداد  ,كلية الطب البيطري , رئيس لجنة االمتحان الشامل للمتقدمين للقبول الى الماجستير-12

الجراحة والتوليد للسنين كلية الطب للمراحل المنتهية في فرع (  community)عضوية لجنة االمتحانات الشاملة -15

 .  1025لغاية  2997البيطري جامعة بغداد من 

 . 1029كاظم    هاجرلجنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتوراه  رئيس-19

 . 1029    شرهان اسماءلجنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتوراه رىيس -17

 .    1029-21-10لؤي محمد سمية لجنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتوراه  رئيس  -19

 . 1029 -20-30   عماد نور المصطفىالدكتوراه   لجنة االمتحان الشامل لطالب رئيس  --30

 1029-9-30  فاضلسليك  الدكتوراه   لجنة االمتحان الشامل لطالب رئيس  --32

 . 1029 -20-9   علي جمالمحمد الدكتوراه   لجنة االمتحان الشامل لطالب رئيس -31

 . 1029   ناصرشعوب الدكتوراه  ة لجنة االمتحان الشامل لطالب رئيس -33

 .2112-11-7رئيس لجنة مناقشة طالب الماجستير فرحان فاضل سعيد  -32

 .  2112-5-23رئيس لجنة مناقشة طالب الماجستير علي عبد االمير علي  -53

  2112-2-2بتاريخ  شعبة التوليد  فرع الجراحة والتوليد.رئيس لجنة مناقشة طالب الدكتوراه سيف الدين نواف  -53

  2112-2-3شعبة التوليد  والتوليد  فرع الجراحة ياسين  رئيس لجنة مناقشة طالب الماجستير احمد -57
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 :تقييم البحوث واالطاريح  -2

 . 1025 -1022. لصالح كلية الزراعة . اطروحة دكتوراه لدراسة التكاثر في الغزالن العراقية تقييم  --2

 .  1023 -9 – 15  سرى شاكر حمود  ةتقييم رسالة ماجستير للطالب-1 

 .  1025 -9 – 12تقييم رسالة ماجستير للطالب سيف الدين عبد الهادي  -3

 .  1022 -9 – 12سجى هادي شناوة تقييم رسالة ماجستير للطالب -2

 . 1022 -21-19 جامعة بغداد .تقييم بحث الى مجلة كلية الطب البيطري  -5

 . 1029 -5-11 جامعة بغداد  . تقييم بحث الى مجلة كلية الطب البيطري-9

 . 1025 -2- -19تقييم بحث الى مجلة متحف التاريخ الطبيعي  -7

 . 1027-3-29كلية الطب البيطري /قييم بحوث لصالح جامعة ديالى ت   -9

 . 1029-22-9.الترقيات المركزية / تقييم بحوث لصالح جامعة واسط  -9

 . 1029-3-19.جامعة بغداد  / تقييم بحوث لصالح كلية الزراعة   -20

 .1021-2-29بتاريخ  بغداد لجامعة  لكلية الطب البيطري يم بحث للمؤتمر العلمي الحادي عشر يتق-22 

 .1029-2-1  يم بحث للمؤتمر العلمي االول لجامعة ديالى بتاريخيتق- -21

-3-11في تاريخ .  1029 – 1025مناقشة بحوث التخرج لطلبة السنة الدراسية الخامسة للعام  تقييم عضو لجنة-23

1029  

-2-9في تاريخ .  1027 – 1029الخامسة للعام مناقشة بحوث التخرج لطلبة السنة الدراسية تقييم عضو لجنة -22

1027 

-2-3في تاريخ .  1029 – 1027مناقشة بحوث التخرج لطلبة السنة الدراسية الخامسة للعام تقييم عضو لجنة  -25

1029     

    

 :االخرىوالنشاطات ولجان االستالل عضوية اللجان العلمية -5

-2-23.في كلية الطب البيطري /فرع الجراحة والتوليد /للدراسات العليا /للتكتثر المشرف على مختبر التقنيات المساند  -2

2112. 

 1029-5- 29 .قي كلية الطب البيطريالتدريسيين م في لجنة صالحية التدريس لحملة الشهادات العليا ئعضو دا -1

 .  1027-3-7من وزراة الزراعة على تقنيات زراعة االجنة في فرع الجراحة والتوليد  كوادرتدريب عضو لجنة -3  

 1029-3-29عضو اللجنة العلمية لمؤتمر العلمي لبحوث الدراسات العال في كلية الطب البيطري -2

 - 1021الدراسي  جامعة بغداد للعام , كلية الطب البيطري ,عضو الجنة العلمية السنوية في فرع الجراحة والتوليد -5

1023 . 
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-5-3..عضو لجنة استالل لطالب الدكتوراه نزيه ويس  في قسم الجراحة والتوليد كلية الطب البيطري جامعة بغداد -9

1022 

 .  1023-2-9عضو لجنة استالل للدكتورة نجالء سامي لبيان صالحيتها للنشر كلية الطب البيطري جامعة بغداد -7

 .  1021-21-2ورة سهيلة اونيس حسين  للترقية العلمية كلية الطب البيطري جامعة بغداد عضو لجنة استالل للدكت-9

-2-5.عضو لجنة استالل للترقية لمرتبة استاذ مساعد للتدريسية اريج كامل مهدي كلية ا لطب البيطري جامعة بغداد -9

1022. 

حداوي محمد دحام من  طب البيطري من جامعة  عضو لجنة استالل لغرض الترقية العلمية الى استاذ مساعد للدكتور-20

 .1022-3-32واسط    

 1022-5-3.عضو لجنة استالل لغرض الترقية العلمية للدكتورة  نجالء سامي كلية ا لطب البيطري جامعة بغداد -22

 .  1022 -2-9عضو لجنة استالل لغرض الترقية العلمية الدكتور  راهي ناهي كلية الطب البيطري جامعة بغداد -21

 .  1023 - 3- 3عضو لجنة استالل لغرض الترقية العلمية للدكتورة   ايمان رسول كلية الطب البيطري جامعة بغداد-23

-29عضو لجنة استالل لغرض الترقية العلمية للدكتور   احسان حمودي سعيد في كلية الطب البيطري جامعة بغداد -22

2-1023 

 -1023. ة للمتقدمين لدراسة الدكتوراه كلية الطب البيطري جامعة بغداد عضو لجنة تصحيح امتحان المفاضل-25

1021 

-9لجنة في فرع الطب الباطني كلية الطب البيطري جامعة بغداد  –عضو لجنة امتحان الدور الثاني لمادة السريريات -29

9-1021 . 

-20-17.ية الطب البيطري جامعة بغداد لجنة تنسيق  لمادة امراض التكاثر مع فرع االمراض لطلبة الماجستير كل-27

1023 . 

مدير قاعة  ومراقب لكثير من  المراقبات في االمتحانات نصف السنة ونهاية السنة الدراسية لطلبة الدراسات – -29

 . 1025لغاية  2999من عام .االولية والعليا 

حول قبول  احد الطلبة المتقدمين الى   University of Guelph in Canada  لصالح جامعة   خارجي تقويم -29

 .2113-1-2, الدراسة  في كندا لنيل شهادة الدكتوراه 

-5-22  0-2523العدد  –جامعة بغداد  , عضو لجنة انشاء مختبر التقنيات للتكاثر المساعد في كلية الطب البيطري-10

1023 . 

-1023جامعة بغداد ,كلية الطب البيطري . لتوليد فرع ا.المشرف والمنسق لمادة السريريات للمرحلة الخامسة  -12

1022 . 

 .1027.عضولعدد من لجان االستالل  في الفرع لغرض ترقية االساتذة -11

 1027-9-32لغاية 7-2عضو لجنة االشراف الصيفي المرحلة الرابعة  من  -13 

 . 1027-1029مدير قاعة امتحان نصف السنة للدراسات االولية  -12

 . 1027- 1029مدير قاعة امتحان للدراسات العليا -15
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 . 1027 لجنة تقييم  – ايفاد الى جامعة الفلوجة -19

 .1029 لجنة تقييم ايفاد الى جامعة القادسية  -17 

 .1027 لجنة تقييم ايفاد الى جامعة الكوفة  -19

 1020و.1022-2-19زيارات وتبادل علمي مع مركزبغداد  للتقنيات االحياىية -19

 1023.زيارات وتبادل ثقافي وعلمي مع مؤسسة حديقة الزوراء -30

 .1023جامعة بغداد  –زيارات وتبادل علمي مع معهد الهندسة الوراثية و التقنيات االحياىية  -32

 .1027الصيفية  ضو لجنة التدريب الصيفي لطلبة المرحلة الرابعة والثالثة اثناء العطلةع-31

 

 

 

 :وورش العمل المشاركة في الندوات والمؤتمرات -9

جامعة بغداد في التعليم  المشاركة في دورة التعليم االلكتروني  العمال ملتقى جامعة بغداد للتعليم االلكتروني  في-2

 1021 -2 -22(.رئيس الفريق من كلية الطب البيطري )المستمر 

 . 1021-21-9اقامتها شركة انترفيت العالمية مشاركة في الندوة النقاشية في اربيل التي -1

 . 1021-1-12في جامعة بغداد. كرئيس فريق وممثل لكلية الطب البيطري ( المكتبة االفتراضية )المشاركة في ندوة -3

 1021-5-17المشاركة في ندوة تقويم االداء في كلية الطب البيطري والذي نظمه البحث والتطوير في جامعة بغداد -2

 . 1021 - 5- اركة في ندوة التدريب على البصمة الوراثية في مركز البصمة الوراثية في جامعة النهرينمش -5

دراسة جينية ) في البحث الموسوم  مشاركة في المؤتمر العلمي الطالبي الرابع  التخرج لطلبة المرحلة الخامسة  -9

 .1023 -2-15للعام   2115-4-23للطالبين سراب وهاب والطالب عقيل كريم ( للحيامن في الثيران 

 1- 19بتاريخ  -من فرع الطب والعالج-الحضور في ندوة حول سمنار للدكتور وسام الى امريكا في قاعة بغداد -7

1023 . 

في كلية الطب البيطري جامعة بغداد والمؤتمرات التي تقيمها نقابة االطباء البيطريين  حضور معظم المؤتمرات العلمية -9

 . 1025ولغاية  2999مع نقابات االطباء البيطريين وشركات االدوية العالمية في بغداد من العام 

 .1029-3-29 –عضو اللجنة العلمية لمؤتمر طلبة الدراسات العليا المقام في كلية الطب البيطري -9

 . 1029-3-12. مشاركة حضور في ندوة االطباء البيطريين في نقابة االطباء البيطريين  -20

 1029.عضوية المشاركة في الندوة حول االغذية المحالت في مركز التقييس والسيطرة النوعية -22

 .العلمية حول الترقيات .جامعة بغداد / مشاركة في ورشة عمل المقامة في كلية الطب البيطري -21

 .1027-5-15جامعة بغداد / مشاركة في ورشة عمل المقامة في كلية الزراعة -23



 

9 
 

في وحدة االمراض المشتركة وكانت على هامش المؤتمر   (one world one health)  حضور في ورشة العمل -22

 . 1029-3-29بتاريخ  -جامعة بغداد –االول للدراسات العليا في كلية الطب البيطري 

 

 :اللجان االخرى 

 2112-2112عضو مجلس ادارة صندوق التعليم العالي في كلية الطب البيطري 

 

 :البحوث المنشورة -7

1-Pathological study of reproductive system of cattle in Baghdad.  The  

Iraqi J. Vet. Med.  Vol. (24), No (2) 2000. 

2-Congenital defects in calves and its relation to the method of insemination in 

Baghdad.  The Iraqi J .Vet .Med.Vol(26), No( 2) 2002. 

3-Pathological and bacteriological study of renal lesion in goat in Baghdad.  The 

Veterinarian . Vol. (80), No (1) 1998.  

4-- Morpho-anatomical changes of Awassi ewes genitalia at different phase of estrus 

2- the uterine.  Al –Anbar J. of Agric Sci., Vol.( 2), No ( 2 ) 2004. 

5- Morpho-anatomical changes of Awassi ewes genitalia at different phase of estrus 

2- the ovary .  Bas.J.Vet.Res.Vol.(10), No (1)  2011 

6- Variation of response of calves affect with theileria to oxytetracycline treatment. 

Bas.J.Vet.Res. Vol.( 50 ), No (1) 2006. 

7- Bovine oocyte maturation collected from abattoir and in vitro fertilization.   Al –

Anbar J Vet. Sci., Vol. ( 3 ) No (2)  2010. 

8-Rams infertility and sperm mitochondrial genome defect.  Al-Qadisiya J. Vet. Med. 

Sci. Vol. (10), No ( 2) 2011. 

9- Comparative study of DNA extraction from semen of cauda epididymis in ram and 

bull.   Karbalah uni J.Sci.,2011. 

10-Comparison between total DNA concentration in the vaginal discharge in pregnant 

and non pregnant Awassi .   Al –Anbar J Vet. Sci., Vol. ( 5 ) No (2)  2012. 

11- Low oocyte quality related with the aging ewes . The Iraqi J.Vet .Med . Vol. (37) 

No (2) 2013.    

12- Gene Therapy Trail for Treatment of Tumor in Pregnant and  Non Pregnant Mice 

by Mixed DNA with RNA.     International Journal of  Animal and Veterinary 

Advances    .Vol. (5 ), No (5): 199-201.  2013. 

13 - The Effect of in Situ Gene Therapy of Tumor in Pregnant Mice.    
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Indian Journal of Applied  Research.   Vol .(5) , No( 4) 764 -766 . 2015 

14-  Molecular Study of Mitochondrial Cytochrome Oxidase Subunit 1 Gene in the 

Oocyte in Vitro.    Indian Journal of Applied  Research . Vol .(5) , No( 5) 19 -23 

.2015  

15-Study of Reproduction in the Local Reem Gazelle (Gazella subgutturosa marica)  

World Journal of Pharmaceutical Sciences.  Vol  (3) No (5): 810 -814 .2015 . 

16-Detection the AI dead sperms via florescent microscope with the investigation of 

DNAfragmentation by electrophoresis.   Indian Journal of Applied  Research.  Vol 

.(5) , No( 6) 620 -621.2015 . 

17-In vitro fertilization related with mutation of mitochondrial COX1 gene in sheep . 

Indian Journal of Applied  Research Vol  (6) No (3): 598 -602 .2016 . 

18-In Vitro Maturation of Goat Oocyte with Deferent Hormonal Additives and in 

Vitro Fertilization by Buck and Ram Sperm. PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF 

RESEARCH .vol  (5) no (8 ) : 77.65. 
18- AA-NAT melatonin gene polymorphism in ewes lambing out of season . Online 

Journal of Veterinary Research . Volume 21(3):118-125, 2017                                    . 
 

 

19- Influence of Zona Pellucida Thickness of Oocyte Maturation 

and in Vitro Fertilization in The Cow in Iraq. GJRA - GLOBAL JOURNAL FOR 

RESEARCH ANALYSIS. 5(10).2016. 

220- V5(10)olume-5, Issue-10, October - 2016 •olume-5, Issue-10, October - 2016 • 

20- Clinical Study with Investigation of Polymorphism FSHR Gene in 

Twining Goats in Iraq. Advances in Animal and Veterinary Sciences . Volume 5 . ( 4 ) : 1. 

2017. 

 

 21- Semen and sperm characteristics, genotype mutations and allele frequency in 

Osteopontin gene from Holstein bulls collected at different seasons. Online Journal 

of Veterinary Research©   Volume 22 (3):201-209, 2018. 

  

 22 -Melatonin receptor A1 gene polymorphism and breeding season in gazelle     

subgutturosa marica.  Online Journal of Veterinary Research© .  Volume 22 (4): 

281-287. 2018. 

 

23-Pathological study of reproductive system of buffalo  in Baghdad.  Al-Qadisiya J. 

Vet. Med. Sci. 1998. 

24- Effect of aryl alkyl amine-N-acetyl-transferase gene polymorphism on melatonin 

in non-seasonal ewes .Online Journal of Veterinary Research©.22(5) 356-361.2018. 

 

25-Genetic Study of Freezing Holstein Bull Semen at Different Seasons. Indian 

Journal of Natural Sciences . Vol. 9 / no50 /14936-14939. 2018 

 

http://www.onljvetres.com/maricaabs2018.htm
http://www.onljvetres.com/maricaabs2018.htm
http://www.onljvetres.com/maricaabs2018.htm
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26- Effect of season and pregnancy, lambing, estrus and suckling on circulating 

prolactin, estradiol and melatonin levels in 15 gazelles (Subgutturosa mareka) Online 

Journal of Veterinary Research© .  Volume 22 (8):692-697,  2018.  

                            
27-Nocturnal and diurnal plasma melatonin in season and non-seasonal sheep during 

spring . Online Journal of Veterinary Research© Volume 22 (6):513-517, 2018. 

    
28- Effect of dates (Phoenix dactylifera) supplement on puberty in heifers and 

association with follicle stimulating hormone receptor gene genotypes. Online 

Journal of Veterinary Research©  Volume 23 (3): 214-219, 2019. 
 

29- The effect of datefruit on puberty and sextual maturity in heifers . Kufa journal 
foe Agricultural Science . Vol 11 . 2019  
 
 

   

 : والمكافات والقدم  التشكرات والشهادات التقديرية-9

 .2117  -3- 2للجهود العلمية بنشر بحث ضمن مستوعبة ثومسن   يس جامعة بغدادئشكر وتقدير من السيد ر-1

-22-21السيد رئيس جهاز االشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلميشكر وتقدير من  -1

1027  

 1027-9-22السيد مدير عام دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير من -3

المبذولة في تدقيق البيانات المتعلقة  للجهود للشؤون العلمية  مساعد رئيس جامعة بغداد السيد  شكر وتقدير من -2

 . 1027-5-22بجامعة الكوفة ضمن المشروع الوطني لجودة الجامعات العراقية 

 . 1027-21-12السيد مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون االدارية  شكر وتقدير من -5

 .2999شكر وتقدير من مجلس البيحث العلمي -9

 لتدريب كوادر من وزارة الزراعة في كلية الطب البيطري مديرية الثروة الحيوانية / ير من وزارة الزراعة شكر وتقد--7

11-1-1027. 

 . 1023-3-27للجهود العلمية بنشر بحث  للشؤون العلمية  شكر وتقدير من السيد مساعد رئيس جامعة بغداد.  -9

 .1027-5-2الوراثية شكر وتقدير من السيد عميد معهد الهندسة - --9

   1027-5-9 –من كلية الطب البيطري -منح قدم لشهر واحد --20

  .1027 -21-12.جامعة القادسية  –شهادة تقديرية من كلية الطب البيطري -22

 .  1029-3-29 جامعة بغداد –كلية الطب البيطري عمادة شهادة تقديرية من  -21

 .1029-2 -32للتدريب الصيفي   في برنامج  لتدريب الطالب البيطريشكر وتقدير من عمادة كلية الطب ---23

 1027-1-9تهنئة بمناسبة الحصول على االستاذية من السيد رئيس جامعة بغداد   -22  
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 .1027-1-9تهنئة بمناسبة الحصول على االستاذية من السيد  رئيس جامعة النهرين    -25

 .1021-2-22.والتعليم المستمر شهادة تقديرية من مركز التطوير -29

 .1023-2-15شهادة تقديرية من عميد كلية الطب البيطري للمشاركة في المؤتمر الطالبي الرابع -27

 .1009-9-9مكافاة النهاء دراسة الدكتوراه قبل الفترة االصغرية مكافاه نقدية -29

  1021-5-30شكر وتقدير من عمادة كلية الطب البيطري للمشاركة في ورشة البصمة الوراثية -29

 جامعة عربية  50شكر وتقدير من مكتب السيد رىيس الوزراء الى جامعة بغداد لحصول الجامعة على مرتبة افضل -10

 .1029-2-29شكر وتقدير من عمادة كلية الطب البيطري -12

   

 

 االشراف على طالب الدراسات العليا *

 محمد علي شاحوذ: ماجستير -2

In vitro maturation of goat oocyte with different hormonal additives and in vitrofertilization 

by buck or ram spermatozoa  

 عمر مزهر عبد اهلل: ماجستير  -1

Influence of Zona Pellucida Thickness of Oocyte Maturation and in Vitro Fertilization in The   

  Cow in Iraq 

 نور المصطفى عماد كاظم :ماجستير  -3

Association between AA-NAT gene polymorphism and reproductive performance in sheep  

 ليث سفيان يونس :ماجستير  -2

The relationship of age to oocytes quality and endometrial architecture in ewes  

 عباس موسى البزاز :ماجستير  -5

Physical and genetic study on collected semen from Holstein bull in Iraq  

 انمار جاسم محمد:ماجستير  -9

Investigation of mitochondrial gene mutation in oocyte and embryos of Awassi sheep  

 حيدر عبد الكريم حسن : دكتوراه -7

Study the Melatonin receptor A1 gene polymorphism and breeding season in 

gazelle subgutturosa marican in iraq .  
 : عباس مازن طالب : دكتوراه  - 9

  Study the effect of Osteopontin gene of the fertility in AI semen: محمد يوسف :دكتوراه  -9

http://www.onljvetres.com/maricaabs2018.htm
http://www.onljvetres.com/maricaabs2018.htm
http://www.onljvetres.com/maricaabs2018.htm
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            The polymorphism of FSHR gene related with puberty and . حسن هادي حمود : دكتوراه  -20

sexual maturity in the cross breed heifers fed by date in Iraq .                                                           

Study of oocyte quality from local cows ovary abattoir samples   

 كاطع خضير عباس :دبلوم -22

Bovine oocyte maturation collected from abattoir and in vitro fertilization  

 صدام حسين محمد:دبلوم 21

 Some aspects of reproduction in the local Reem gazelle ( Gazella subgutturosa marica  )  

  effect  of whole dates in the puberty   of cow related wit FSHR gene سحسين عبا: دكتوراه  -23

  نور المصطفى عماد كاظم :دكتوراه -22

 عبد الرحمن           : دكتوراه  -25

 

 

 

 

 

 :اطروحة االدكتوراه ورسالة الماجستير الخاصة بي

 

 عنوان اطرحة الدكتوراة 

Detection the mutations in mitochondrial cytochrome oxidase subunit III gene  
oocytes and embryos in mice       

 عنون رسة المجستير 

athological and microbiological study of reproductive tract of cattle in iraqP  

 

 : ةالتدريسالمهام 

. خصوبة حيوانات صغيرة . سريريات . مواضيع خاصة . السيطرة على التكاثر  : تدريس دراسات عليا دكتوراه-2

 . وفسلجة التكاثر  , حيوانات برية 

 .االخصاب والعقم في اناث  الحيوانات الحقلية . بايولوجي التكاثر  : ماجستيرتدريس دراسات عليا -1

 .وسريريات. تقنيات تكاثر . خصوبة االناث : دراسات اولية تدريس -3
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وعدد من  .ولجان الجرد. والخدمات .  والمشتريات  اضافة الى عضوية اللجان المالية

االمتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا ومدير قاعات . اللجان السنوية والمؤقتة 

 . 2112ولغاية  1223واالولية من عام 

 

 

 

 

-9102للعام الدراسي سعد اكرم هاتف نشاطات االكاديمي الدكتور 

9102: -

 . 2112-   2112و       2112-2117      رئيس فرع الجراحة والتوليد -1

 . 2112-2112عضو مجلس ادارة صندوق التعليم العالي في كلية الطب البيطري -2

-1-25عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الطالبي الثاني للدراسات العليا في كلية الطب البيطري -5

2112. 

 .  2112-1-13اشراف على طالب الدكتوراه حسين عباس خميس-4

 .  2112-1-13عماد اشراف على طالب الدكتوراه نور المصطفى -3

   2112-3-12اشراف على طالب الدكتوراه عبد الرحمن  في فرع االدوية والفسلجة -3

 .اشراف على طالب الدكتوراه حسن هادي حمود   -7

 .اشراف على طالب الدكتوراه محمد يوسف محمود -2

 .اشراف على طالب الدكتوراه مازن عباس -2

 .2112-2-12حسن هادي حمود عضو لجنة مناقشة طالب الدكتوراه -11

 .2112-12-21عضو لجنة مناقشة طالب الدكتوراه مازن طالب عباس  -11

 .2112-12-13عضو لجنة مناقشة طالب الدكتوراه محمد يوسف محمود -12

 

 .2112-3-21عضو لجنة مقابلة المتقدمين للدراسات العليا في الكلية  -15

 .2112-11-7فرحان فاضل سعيد رئيس لجنة مناقشة طالب الماجستير -14
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 2112-5-23رئيس لجنة مناقشة طالب الماجستير علي عبد االمير علي  -13

 

لفرع الجراحة والتوليد  ( بحوث التخرج )رئيس لجنة االمتحان لمادة الحلقات الدراسية -13

22-4-2112. 

 Animal and veterinary scienceعضو تحرير مجلة  -17

23-3-2112. 

 .2112-11-1للجنة العلمية لفرع الجراحة والتوليد رئيس ا-12

 .2112-5-22في مركز ابن سينا للتعليم االلكتروني   google scolarمشارك في دورة -12

-12رئيس لجنة االمتحان الشامل لطالب الدكتوراه احزان قائد   في فرع الجراحة والتوليد -21

2-2112. 

الدكتوراه قصي محمد عبد  في فرع الجراحة والتوليد عضو لجنة االمتحان الشامل لطالب -21

12-2-2112. 

رئيس  لجنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتوراه هاجر كاظم شهد   في فرع الجراحة -22

 .2112-11-11والتوليد 

رئيس  لجنة االمتحان الشامل لطالبة الدكتوراه سمية لؤي محمد  في فرع الجراحة -25

 .2112-12-21والتوليد 

رئيس  لجنة االمتحان الشامل لطالب الدكتوراه نور المصطفى عماد كاظم   في فرع -24

 .2112-11-51الجراحة والتوليد 
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