
 طالب موسى عبد هللا تركي الحميداوي : االسم

  0691/البصرة:  التولد

 متزوج : الزوجية الحالة

 (أوالدبنت وثالث ) أربعه: األبناءعدد 

 10/0د   86ز   398م / المواصالت/ بغداد:  العنوان

 dr.talbmusa1980@gmail.com:  البريدي العنوان

 :الشهادات

جامعة بغداد للعام الدراسي / كلية الطب البيطري/ بكالوريوس طب وجراحه بيطريه -1

 .طالب 792وتسلسلي الرابع في الدورة من  1891-1891

بموجب  1881كلية الطب البيطري / تناسليه جامعة بغداد وأمراضتوليد / ماجستير -7

 .8/17/1881في  71121الجامعي المرقم  األمر

 :تاريخ التعيين

كوني من العشرة  18/11/1891جامعة بغداد في / تعينت في كلية الطب البيطري       

 .والتوليد البيطري الجراحةفي فرع ( معيد)بدرجة طبيب بيطري  األوائل

 :األلقاب العلمية

الجامعي  األمربموجب  التناسلية واألمراضحصلت على لقب مدرس مساعد في التوليد  -1

 .1/11/1881في  1811ذي الرقم 

بموجب  18/2/1882بتاريخ  التناسلية واألمراضحصلت على لقب مدرس في التوليد  -7

 .11/1/1889في  1271ي الرقم ذالجامعي  األمر

 1/9/7111بتاريخ  التناسلية واألمراضمساعد في التوليد  أستاذحصلت على لقب  -1

 .71/1/7117في  8119المرقم  الجامعي األمربموجب 

بموجب  7111 /1 /77حصلت على لقب استاذ في التوليدواالمراض التناسلية بتاريخ  -1

 . 7117 / 11 / 18في  7111االمر الجامعي المرقم  

 :المناصب االداريه

 .7117-1887مدير محطة االبحاث الحقلية للفترة من  -1

 .7111و 7111المشرف على شعبة التوليد لعامي  -7

 7111 -7119مدير الحقل الحيواني للفترة من  -1

 : التدريس 

 : الدراسات االوليه -1

 .من خمسة مواد وألكثرولحد االن قمت بتدريس مرحلتي الرابع والخامس منذ تعييني 

 :الدراسات العليا -7

وشملت  بدأت بتدريس طلبة الدراسات العليا من حصولي على لقب مدرس ولحد االن 

 . كل من طلبة الدبلوم والماجستير والدكتوراه



 : اإلشراف

 :من وهم كل على سبعة طالب دبلوم عالي  أشرفت -1

 .جيد جدا/ 7111 ناقش في / باسم حميد عبد علي - أ

 .جيد جدا/ 7111/ مهند ماجد سلمان  - ب

 .جيد جدا/  7111/ علي سعد عبد الحسين - ت

 .جيد جدا/ 7112/ جمعه عريبي عباس - ث

 .جيد جدا/ 7112/ داوود عطيةغسان  - ج

 .جيد جدا/ 7118/ حسام محمد فضل - ح

 .امتياز/ 7111/ ضفاف جمال حسين - خ

 

 :كل من ماجستير وهمعلى ثمانية طالب  أشرفت -7

 .بفترة شهرين المناقشةاستشهد فبل / 7117/ عالء حسين وطن - أ

 .امتياز/ 7111/ صباح معيدي ثامر - ب

 .امتياز/ 7111/علي الزاهد األميرعبد  - ت

 .امتياز/ 7117/ جابر راضي عبد الحمزة - ث

 .امتياز/ 7111/ سهام سلمان المشهداني - ج

 .امتياز/ 7111/ سميه لؤي محمد الجليلي  - ح

 (امتياز)/ 7117/عقيل كاظم غاوي  - خ

 (امتياز)/ 7117/ محمد علي جمال غافل - د

 في مرحلة البحث  / 7112 /احزان قائد عبد االمير  - ذ

 في مرحلة البحث /  7112 /وسن جودان  - ر

 

 : المناقشات

 رسالة ماجستير في جامعات القطر  11بحث لطلبة الدبلوم و 17من  أكثرقمت بمناقشة       

 :أسمائهم التاليةوشملت مناقشة كل من طلبة الدبلوم  المختلفة

 احمد شمخي جبر -1

 موفق ساجت سمير  -7

 جبار خليف مكسر  -1

 صالح مهدي صالح -1

 مؤيد نعيم كريم  -1

 حسن حبيب الدليمي -7

 علي حبيب جابر -2

 احزان قائد الفتالوي -9

 .اضافه الى الطلبه المشرف عليهم/ رياض حميد نصيف -8

 :كل من أما طلبة الماجستير فهم 

 زياد كاطع كوشان -1

 صالح مهدي صالح -7



 سجى هادي شناوة -1

 سرى شاكر حمود -1

 نسرين ياسر جاسم -1

 عالء احمد فاضل  -7

  انمار جاسم محمد -2

 نور المصطفى عماد  -9

 سامر صبيح  -8

 حنان غانم  -11

 احمد عبد حسين -11

 .طلبتي المشرف عليهم إلىاضافة 

 

 :العلميةالبحوث 

 .بحث منشور في مختلف المجالت العلمية داخل القطر اربعون -1

 .بحوث منشورة في مجالت عالمية  ثمان -7

 .مقبولة للنشر بحثين -1

 

 :المؤتمرات

كليات الطب البيطري  أو/البيطريين  األطباءشاركت بمعظم المؤتمرات التي عقدتها نقابة       

مشاركه بمؤتمر علمي خارج العراق  إلى أضافهمشارك  أوبصفة باحث  العراقيةفي الجامعات 

 :ومنها

و  7117و  7111، 7111، 7118 لألعواموزارة الزراعة / مؤتمر تطوير الجاموس  -1

7119. 

 .1889و  1882، 1887 لألعوامالبيطريين  األطباءمؤتمر نقابة  -7

 .جامعة بغداد/ المؤتمر العلمي التاسع ، العاشر والحادي عشر لكلية الطب البيطري  -1

 .7111لجامعة القاسم الخضراء للعام  األولالعلمي  المؤتمر -1

 . كلية الطب البيطري/ المؤتمر العلمي الثاني لجامعة الكوفة -1

 . السادس والثامن جامعة البصرة/ المؤتمر العلمي لكلية الطب البيطري  -7

 

  

 : العلميةالنشاطات 

 محطة/ محطة الوحدة ) على معظم محطات الحليب الكبرى في العراق  أشرفت -1

من الناحية التي تخص (   اللطيفية  محطةو / جبله  محطة/ النصر  محطة/ االسحاقي 

 . التناسلية واإلمراضالتوليد 

من عشر  ألكثر ألزراعهوحقل كلية  (الطب البيطري) على حقل الكلية اإلشراف -7

 .سنوات

خص ألجامعه فيما ي أو الوزارةاشتركت في المكتب االستشاري الخاص بالتعاقد مع  -1

 . الدواجن و تربية األغنام تربية



 العطلةفي  (جامعة بغداد)ألجامعه شاركت بالممارسات الميدانية التي كانت تقيمها  -1

 أطراففي  الواقعةعشرة ممارسات ميدانيه في القرى  إلىوالتي وصلت  الصيفية

 .بغداد

بالتوليد البيطري في دوائر  الخاصة العلميةاشتركت في عشرات الدورات والندوات  -1

الدورات التي تقيمها  أو ألزراعهالزراعي في وزارة  اإلرشادكدائرة  المختلفة الدولة

االستشارات العديدة  إلى أضافهوالمهندسين الزراعيين البيطريين  األطباءلتقوية  الكلية

 .الحيوانيةبتربية الثروة  المهتمة دوائر الدولةلمختلف 

 . المنتهيةيب الصيفي لطلبة المراحل بالتدر المشاركة -7

 المرحلةطالب وطالبة في موضوع البحث الخاص بتخرج  11من  أكثرعلى  اإلشراف -2

 . لتلك البحوث األولى ألمرتبهمن مرة على  ألكثروالحصول  الخامسة

 أهليهلحقول  المتضمنةتدريب طلبة الدراسات االوليه والعليا في حقول تربيه الحيوانات  -9

 . المختلفة الدولةفي حقول دوائر  أو األبقارتربية  محطات أو

تتضمن تطوير الثروة  ألجامعه أوفي لجان عديدة بتكليف من الوزارة  الكليةتمثيل  -8

وبالذات  المختلفةعلى افتتاح دراسات عليا في جامعات القطر  الموافقة الحيوانية أو

 .الكليات ذات االختصاص المشابه

 

 : اللجان

 :شاركت في لجان عديدة تضمنت     

 .في الفرع ولمرات عديدة العلميةاللجان  -1

 .من ست سنوات ألكثرلجان التقديم واالمتحان للدراسات العليا  -7

 .على حقول الكلية لجان اإلشراف -1

 .واألعالفلجان شراء الحيوانات  -1

 .للكلية التابعة السكنيةعلى شغل الدور  اإلشرافلجان  -1

 .الحيواناتلجان تثمين وبيع  -7

 .لجان جرد المحتويات والكتب في الكلية -2

 .اإلرهابيةاالمتحانات لطلبة المحافظات التي شهدت نزوح بسبب العمليات  أداءلجان  -9

كلية الطب / لجنة الموافقة على افتتاح مقاعد للدراسات العليا في جامعة الفلوجة  -8

 .البيطري بتكليف من وزارة التعليم العالي

 .لية في تطوير الثروة الحيوانية المقامة في أمانة مجلس الوزراءلجنة تمثيل الك  -11

 :الشكر والتقدير

  والجامعةخالل مسيرتي حصلت على عشرات كتب الشكر والتقدير من الوزارة 

والتي تضمنت نشاطي  أخرىجامعات عراقيه وعمادات كليات  إلى أضافه والعمادة

 .العلمي والميداني لتلك الدوائر

 

          

 


