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 :المقررات الدراسة التي قمت بتدريسها : ثالثا ً 

 السنة المادة  ت

 2332-3197 رابع /الخصوبة واالمراض التناسلية  الجراحة والتوليد 3

 2333-3121 رابع /التناسل الصناعي  الجراحة والتوليد 2

 2339-3113 (الماجستير  /الدبلوم )التناسل الصناعي  الجراحة والتوليد 1

 2332-3112 الماجستير /الغدد الصماء للتكاثر  الجراحة والتوليد 4

 2332-3192 السنة الخامسة /التوليد السريري  الجراحة والتوليد 9

 2333-3192 العملي السنة الخامسةالتوليد  الجراحة والتوليد 2

 2332-2339 الدكتوراة / تقنيات التناسل  الفسلجة 7

 2339-2333 الماجستير / خصوبة االناث  الجراحة والتوليد 9

 2332-2334 الدكتوراه /تكاثر المجترات  الجراحة والتوليد 1

 2332-2334 الدكتوراه /مواضيع خاصة  الجراحة والتوليد 33

 2332-2334 الدكتوراه /فسلجة التناسل  الجراحة والتوليد 33

 2332-2334 الدكتوراه /حيوانات برية  الجراحة والتوليد 32

 

 التي اشرفت عليها ( االطاريح ، الرسائل: )رابعا ً 

 السنة القسم اسم االطروحة والرسالة ت

دراسة سريرية ونسيجية للجهاز التناسلي  3

المحلي العراقي الذكري في الماعز 

 المعالج بال أرجنين خراج موسم التناسل

 الجراحة والتوليد

 (ماجستير)

2337 

تأثير اضافة ال ارجنين للسائل المنوي  2

 للثور في الزجاج في الفصول المختلفة

 الجراحة والتوليد

 (ماجستير)

2333 

تاثير االشهر الموسمية والتنشيط في  1

السوس الزجاج باستخدام مستخلص عرق 

على السائل المنوي المحفوظ للمعز 

 المحلي

 الجراحة والتوليد

 (ماجستير)

2337 

دراسة سريرية وقياسات الكيمياء الحياتية  4

 خالل فترة الحمل والوالدة في الماعز

 الجراحة والتوليد

 (ماجستير)

2334 

تاثير التحقيق والتبريد والتجميد على  9

ميائية بعض الصفات الفيزيائية والبايوكي

للسائل المنوي لثيران الهولشتاين في 

 العراق /مركز التلقيح االصطناعي 

 الجراحة والتوليد

 (ماجستير)

2339 

تاثير عنصر الكادميوم على الصفات  2

الفيزيائية للسائل المنوي ونسيج الخصية 

 لذكور الماعز المحلي

 الجراحة والتوليد

 (دكتوراه)

2334 

تاثير المراحل المختلفة للحمل والوالدة  7

وفترة النفاس لجاز الموجات فوق 

في الماعز الصوتية والبروجستيرون 

 المحلي

 الجراحة والتوليد

 (ماجستير)

2334 



التحري عن نسبة الجنس لنطف الثيران  9

في المراحل المختلفة للسائل المنوي 

المجمد في مركز التلقيح االصطناعي 

 اللحظويكراري تل البواسطة التفاع

 الجراحة والتوليد

 (دكتوراه )

2332 

تقدير مراحل الحمل المختلفة وفترة مابعد  1

الوالدة بالموجات فوق الصوتية وتحليل 

 هرمون البروجسترون في المعز المحلي

 

 الجراحة والتوليد

 (دكتوراه)

2339 

االستخدامات السريرية لهرمون  33

PGF2αفي تناسل اناث الماعز 

 الجراحة والتوليد

 (دبلوم)

2339 

استحداث الوالدة في االغنام باستخدام عده  33

 عالجات هرمونية

 الجراحة والتوليد

 (دبلوم)

2339 

الجراحة والتوليد  بعض اوجه التكاثر في االغنام 32

 (دبلوم)

2332 

 الجراحة والتوليد بعض اوجه التناسل في الذئاب والثعالب 31

 (دبلوم)

2333 

في  PMSGاالستخدامات السريرية لل  34

 تناسل االغنام

 الجراحة والتوليد

 (دبلوم)

2339 

 

 :المؤتمرات والندوات العلمية التي شاركت فيها : خامسا 

نوع  /مكان انعقادها  السنة العنوان ت

 المشاركة

نقابة االطباء البيطرين  2332 التاسع /طب بيطري  /المؤتمر العلمي  3

 حضور /بغداد  /

نقابة االطباء  2333 العاشر / المؤتمر العملي الطب البيطري  2

 /بغداد  /البيطريين 

 حضور

بغداد  /جامعة النهرين  2333 للثقافة االحيائية /المؤتمر العلمي االول  1

 حضور /

 / جامعة بغداد  2339 المؤتمر العلمي الطب البيطري الثامن 4

 حضور

 / جامعة بغداد  2331 البيطري التاسعالمؤتمر العلمي الطب  9

 حضور

 / جامعة بغداد  2333 المؤتمر العلمي الطب البيطري العاشر 2

 حضور

  / وزارة الزراعة  2332 المؤتمر العلمي للجاموس الثالث 7

 حضور

 / وزارة الزراعة  2331 المؤتمر العلمي للجاموس الرابع 9

 حضور

 



 االنشطة العلمية االخرى :سادسا 

 داخل الكلية ت 

  2332جامعة بغداد  /ممارسة ميدانية  3

  2331 /بغداد /كلية الطب البيطري  /دراسات اولية  /عضو لجنة امتحانية  2

 2331عضو لجنة االشراف التربوي  1

 2331عضو لجنة مقابلة الطلبة المتقدمين للدراسات العليا  4

 2333تقييم رسالة ماجستير     9

 2339رسالة ماجستير    تقييم  2

 2334تقييم اطروحة دكتوراه   7

 2339تقييم اطروحة دكتوراه   9

  2332تقييم اطروحة دكتوراه   1

  2339تقييم بحوث الترقية العلمية  33

 باقر جعفر حسن   2339امتحان الشامل لطالب دكتوراه  33

 محمد عبد االله رحاوي  2334لب دكتوراه عضو لجنة خبراء لطا 32

 خولة عباس حسن   2339عضو لجنة مناقشة لطالب دكتوراه 31

 حيدر عبد الكريم حسن  2339عضو لجنة مناقشة لطالب دكتوراه 34

 ايناس علي سلطان   2339عضو لجنة مناقشة لطالب دكتوراه 39

 سرى شاكر حمود  2332عضو لجنة خبراء لطالبة الدكتوراه  32

 2334عضو امتحان شامل لطالب دكتوراه ايمن خاجيك تكالن  37

  2334عضو امتحان شامل لطالبة دكتوراه خولة عباس حسين  39

 2333تقييم بحث  31

 2333عضو لجنة مناقشة طالب ماجستير  23

  2339عضو لجنة مناقشة طالب ماجستير  23

 2333عضو لجنة مناقشة طالب ماجستير  22

  2339عضو لجنة مناقشة طالب دبلوم  21

 2333عضو لجنة علمية في فرع الجراحة والتوليد  24

  2337عضو لجنة مناقشة طالب ماجستير   29

 2333عضو لجنة مناقشة ماجستير  22

 2337ماجستيرعضو لجنة مناقشة   27

 2339عضو لجنة مناقشة ماجستير 29

  2337عضو لجنة مناقشة دبلوم  21

  2331عضو لجنة مناقشة دبلوم  13

  2339عضو لجنة خبراء طالب دكتوراه  13

 2339عضو لجنة خبراء طالب دكتوراه  12

 2333تقييم بحث  11

 2333تقييم بحث  14

 2332عضو لجنة مناقشة دكتوراه  19

 2333عضو لجنة مناقشة طالب دبلوم  12

 2333عضو لجنة مناقشة طالب ماجستير   17

 2332تقييم بحوث لترقية علمية جامعة البصرة   19

  2339عضو لجنة رصانة المجالت العلمية  11



 2339تقييم بحث   43

 2339تقييم بحث  43

 2339تقييم بحوث ترقية الى استاذ مساعد 42

 2339ترقية الى استاذ مساعد  تقييم بحوث 41

 2339-2334عضو لجنة اقرار مشاريع بحوث طلبة الدراسات العليا  44

 2339مناقشة رسالة ماجستير جامعة القادسية  49

 2331عضو لجنة مقابلة الدراسات العليا  42

 

 : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم : سابعا 

 السنة مجلة النشر اسم البحث ت

تقيح الرحم بعد الوالدة في الجاموس  3

 العراقي

 دراسة سريرية وعالجية

الطبية البيطرية 

 العراقية

2339(21)3 

فشل توسع عنق الرحم في االغنام  2

 دراسة سريرية وعالجيةالعراقية 

مجلة علوم 

 المستنصرية

2339 (31)2 

مجلة القادسية لعلوم  عسر الوالدة في الماعز االسباب والعالج 1

 الطب البيطري

2333(1)3 

التغييرات الفصلية لالنزيمات في مصل  4

 دم الماعز العراقي

المجلة البلغارية 

 للعلوم الزراعية

3111(9)1 

االرجلين بتراكيز مختلفة تاثير اضافة  9

على بعض الصفات الفيزياوية لنطف 

الثيران ضعيفة الحركة خالل االشهر 

 المختلفة

الطب البيطري 

 وصحة الحيوان

2332(4)1 

التقييم الشهري لتغييرات النشاط االنزيمي  2

والبروتين وبعض صفات السائل المنوي 

 لثيران الهولستين المولودة في العراق

دية المجلة الهن

 للبحوث

2339(4)33 

عالجات مختلفة اللتهاب بطانة الرحم في  7

 النعاج دراسة مقارنة

مجلة اولسر للعلوم 

 الزراعية والبيطرية

2331(4)9 

التاقلم الوظيفي التعويضي في مهبل  9

 الماعز استجابة للطلب الوظيفي

المجلة العالمية للطب 

 البيطري

2334(2) 

االستروجين وفعالية قياس تركيز هرمون  1

انزيم الفوسفاتيز القاعدي خالل الحمل 

 والوالدة في الماعز موحدة الشبق

المجلة الطبية 

 البيطرية العراقية

2334(19)2 

دراسة االرتداد الرحمي بعد الوالدة  33

بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية 

ومستوى هرمون البروجسترون لدى 

 الماعز المحلي في العراق

المجلة الطبية 

 قيةارالبيطرية الع

2332(43)3 

تحليل البروجسترون في مصل الدم  33

لغرض مراقبة الشبق والحمل والوالدة في 

 الماعز الشامي

مجلة القادسية لعلوم 

 الطب البيطري

2339(34)2 

 2(33)2332مجلة القادسية لعلوم تاثير اضافة ال االرجنين على بعض  32



معايير نطف الثور بعد التجميد 

 (°م 312-)بالنتروجين السائل 

 الطب البيطري

دراسة تاثير االشهر الموسمية على  31

السائل المنوي لذكور الماعز باستخدام 

محلول ترس المحور في حركة النطف 

 بعد الحفظ

مجلة الفرات للعلوم 

 الزراعية

2332(4)4 

التغير الفصلي لهرموني المحفز لنمو  34

والتستتسرون في  FSHالجرييبات 

 الماعز الشامي في العراق

مجلة االنبار لعلوم 

 الطب البيطري

2332(9)3 

تاثير التنشط في الزجاج باستخدام  39

مستخلص عرق السوس للسائل المنوي 

 المحفوظ للمعز المحلي

ة الفرات للعلوم لجم

 الزراعية

2332(4)1 

32 Effect of scoring method on 

oocyte maturation, fertilization 

and development embryo 

production from local buffalo 

oocyte 

المجلة الطبية 

 البيطرية العراقية

2339 

37 vitrification of premorula stage 

bovine embryos produced 

invitro by media supplimented 

with L.Carnitine 

on line journal 

of veterinary 

research 

2339 

39 the effect of adding L.Carnitine 

to the maturation and culture 

media on the developmental 

progress of bovine embryos 

produced invitro 

مجلة القادسية لعلوم 

 الطب البيطري

2339 

    

    

 

 

 الكتب المؤلفة او المترجمة : ثامنا 

 السنة اسم الكتاب ت

 3113 (اعداد)التكاثر في الجمال والجاموس والخيل  3

 3112 (ترجمة )التناسل في الخيول  2

 

 

 


