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 استاذ : اللقب العلمي

  2176 تاريخ الحصول عليه 

 :التدريسات 

 . 1991-1991تدريس مادة الطفيليات العملي في فرع الطفيليات للفترة  -1

واالشراف على  النظري والعملي 2و1والطفيليات 2و1الفسيولوجيتدريس مادة  -2

ليبيا للفترة  -بحوث التخرج لطلبة كلية العلوم الهندسية والتقنية في جامعة سبها

1991-2001  

 2001-2001تدريس مادة الطفيليات العملي لطلبة االولية والدراسات العليا للفترة  -3
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 . 2012-2010للفترة تدريس مادة الطفيليات النظري والعملي لطلبة االولية  -4

وتدريس  2018-2011لطلبة الدراسات العليا للفترة  المتقدم مادة االواليتدريس  -1

 .2018 -2014من  لطلبة الدكتوراهالطفيليات السريرية مادة 

  2018تدريس االمراض الطفيلية المشتركة لطلبة الدكتوراه لغاية  -1

 2018تدريس علم المثقوبات المتقدم لطلبة الدراسات العليا الماجستير لغاية -1

-2011والدكتوراه من  2019-2012االشراف على طلبة الماجستير للفترة  -8

 (.ماجستير تسعةدكتوراه و خمسة)2019

تقيم علمي للبعض من الرسائل الدكتوراه ومناقشة عدد من رسائل الماجستيرو -9

 .والبحوث العلمية المنشورة في بعض المجالت العلمية

 . 2011-2010رة في الكلية للفت  االشراف على بحوث التخرج-10
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المشاركة  14/11/2012-13المؤتمر العلمي الدولي الثالث لكلية الطب البيطري بصرة للفترة  -3

 .ببحث مشترك

لمشاركة ا 19/12/2011-18جامعة الكوفة للفترة/ المؤتمر العلمي االول لكلية الطب البيطري  -4
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 .ببحث مشترك
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 .حضور 3/1/2018-2ديالى /المؤتمر العلمي االول لكلية الطب البيطري-14  

 .حضور23/2011-22القاسم الخضراء/المؤتمر الوطني العلمي الثاني لكلية الطب البيطري-11   

 حضور.28/3/2018المثنى / الملتقى العالمي االول لتربية و امراض االبل كلية الطب البيطري-11  

ندوة حول بناء قدرات و مهارات اعضاء هيئة التدريس الجامعي في ضوء المعاير الدولية -11

9/1/2018. 

 .مشارك ببحث 23/11/2018-22بصرة / لكلية الطب البيطري سادسالمؤتمر العلمي الدولي ال -18

 .19/3/2018المؤتمر العلمي االول لطلبة الدراسات العليا في كلية الطب البيطري بغداد  -19

 .1/12/2018-2دورة سالمة اللغة العربية للمدة من  -20

 

 



 : البحوث المنشورة

-11) 8المجلة العراقية للعلوم البيطرية ,مشترك, الخبيئة في العجول حديثة الوالدةداء االبواغ  -1

19)1991 . 

المجلة العراقية للعلوم , مستل من رسالة الماجستبر, وبائية داء االبواغ الخبيئة في العجول -2

 . 1991, 12, 2البيطرية 

ي الشاطئ وهو بحث مفرد بائية االبواغ الخبيئة في اطفال بعض مناطق وادودراسة اولية عن  -3

 . 2001( 2) 30منشور في المجلة الطبية البيطرية العراقية المجلد 

في العجول حديثة الوالدة وهو بحث مفرد منشور  Cryptosporidiumدراسة في وبائية طفيلي  -4

 . 2001لسنة ( 1) 1في مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري المجلد 

في الجداء المصابة  Cryptosporidium parvumفيلي دراسة بعض التأثيرات المرضية لط -1

 .2010 المؤتمر العلمي العاشر لكلية الطب البيطريتجريبيا في وقائع 

المؤتمر العلمي العاشر لكلية دراسة وبائية االبواغ الخبيئة في الماعز في مدينة بغداد في وقائع  -1

 .2010 الطب البيطري

1- Prevalence of Buxtonella sulcata in neonatal and young calves in Al-Nasir 

station and two regions in Baghdad(Al-Shu'la and Gazalia)  , بحث مشترك في المجلة

 . 2011لسنة  (4)12العراقية للعلوم المجلد 

 حساب معدل طرح اكياس بيض طفيلي االبواغ الخبيئة من االبقار الحوامل -8

 . 2011لسنة  (2)4البيطريه المجلد بحث مشترك في مجله االنبار لعلوم 

دراسة في وبائية طفيلي االبواغ الخبيئة ومقارنة كفاءة طريقة االليزا مع بعض الطرائق التقليدية  -9

 في تشخيص االصابة في العجول 

 . 2011لسنة  (2)31في المجلة الطبية البيطرية العراقية المجلد  

10- Prevalence  of cryptosporidium species in cattle in Al-Nasr station and 

three regions in Baghdad ,Iraq. 

 . 2012لسنة ( 2) 11بحث مفرد منشور في مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري المجلد 

ليبيا وهو بحث مفرد مقبول  –دراسة في وبائية االبواغ الخبيئة في اطفال بعض مناطق سبها  -11

 . 3/4/2012في  19بالء العلمية حسب االمر ذي العدد للنشر في مجلة جامعة كر

72- 12- Acute phase proteins in calves naturally infected with 

Cryptosporidium. AL-Qadisiya Journal of Vet. Med. Sci. Vol. 14 No. 2 

2015 

13-MOLECULAR AND MICROSCOPIC DETECTION OF 

CRYPTOSPORIDIUM 

7- SPP IN SHEEP IN AL-TAJI AREA-BAGHDAD/IRAQ. I.J.S.N., VOL.8 
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15-Protection against Eimeria stiedae in Rabbits by using sonicated sporulated 
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585. 
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2018; 6(1): 652-656..  

18- SEOPREVALENCE AND MOLECULAR DETECTION OF BABESIA 
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20- Identification of Haemonchus longistipes from camels (Camelus 

dromedaries) by PCR. Online Journal of Veterinary Research 22 (10):914-918, 

2018. 

 

21- Isolation of Cryptosporidium oocysts from slaughtered broiler chicken and 

Experimental infection in chicks. Basrah Journal of Veterinary Research, 
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       23- Genotyping of Cryptosporidium Spp. Isolated from Human and Cattle in 
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24- Histopathological changes of chronic cestodes infection inlocaldomesticated   
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 :والمناصب االدارية اللجان

ر ئيس لجنة تطوير مختبر االوالي التابع لفرع الطفبلبات حسب االمر االداري  -7

 . 3/72/2112في  2212

 . 77/1/2119في  723رئيس لجنة مشتريات فرع الطفيليات حسب االمر االداري  -2

حسب االمر  2177-2171عضو لجنة امتحانات الدراسات العليا للعام الدراسي  -3

 .  2177./72/7ع في .د/01االداري 

حسب االمر  2172-2177عضو لجنة امتحانات الدراسات العليا للعام الدراسي  -1

 .  22/7/2172ع في .د/711االداري 

 . 2177-2171عضو في لجنة االرشاد التربوي للعام الدراسي  -2

 . 21/6/2177في  2021رئيس لجنة شراء وصيانة االثاث حسب االمر االداري  -9

-2177للعام الدراسي  تقيم الحلقات الدراسية لطلبة المرحلة الخامسةعضو لجنة  -1

 .73/1/2177ت م في 22/  2172

 . 71/2/2172في  2112رئيس لجنة المشتريات المركزية حسب االمر االداري   -0

 .  2172-2177مقرر لقسم الطفيليات في العطلة الصيفية للعام الدراسي  -6

 2173-2172عضو اللجنة العلمية لبحوث طلبة المرحلة الخامسة للعام الدراسي -71

 . 21/9/2172م في .ت 272حسب االمر االداري 

 .71/72/2173في  1172عضو لجنة استالم الهدايا حسب االمر االداري -77    

في  1101رئيس لجنة متابعة وشراء االجهزة والمولدات حسب االمر -72    

72/72/2173. 

في  1213رئيس لجنة الجرد المركزي في الكلية حسب االمر االداري -73   

37/72/2173. 

 0/1/2173في 7712رئيس لجنة صندوق التعليم العالي حسب االمر-71     

 .71/2/2171في 072عضو لجنة صندوق التعليم العالي حسب االمر-72

 جامعة بغداد/ لكلية الطب البيطري / العراقية  سكرتير تحرير المجلة الطبية البيطرية-79     

 .2173 /72/77في  3963حسب االمر االداري 

جامعة بغداد / لكلية الطب البيطري / سكرتير تحرير المجلة الطبية البيطرية العراقية -71    

 .2171/ 2/6في  3731حسب االمر االداري 



من  23/77/2171في  7910/د/9/1وحسب االمر الجامعي  رئيس فرع الطفيليات-70     

 .23/2/2170والى  2171/ 7/72

-2171رئيس اللجنة العلمية لفرع الطفيليات للسنوات الدراسية االخيرة الثالث -76    

2171. 

 2170-2171عضو اللجنة العلمية لبحوث طلبة المرحلة الخامسة للعام الدراسي -21    

 .3/1/2170م في .ت 102حسب االمر االداري 

وحسب 2176-2170عضواللجنة العلمية لفرع الطفيليات للسنة الدراسية-27    

 .7/71/2170في  7111االمر

 .6/3/2171دع في  210رئيس لجنة السالمة الفكرية لفرع الطفيليات  االمر-22    

جامعة بغداد / البيطري لكلية الطب / سكرتير تحرير المجلة الطبية البيطرية العراقية -23    

 .72/1/2170لغاية  2179/ 27/7في  233حسب االمر االداري 

 .72/1/2170في  2201عضو هيئة تحرير المجلة الطبية البيطرية العراقية -21     

  6/3/2171في  210/ع.د رئيس لجنة السالمة الفكرية -22    

  7/71/2171في  1937رئيس لجنة البيع -29     

    .21/3/2171في  096رئيس لجنة تثمين -21      

 .رئيس او عضو عدد من اللجان التحقيقية-20       

 .21/3/2176في  7130عضو هيئة تحرير المجلة الطبية البيطرية العراقية  -26     

 

 

 :        الشكر والتقدير

 رقم وتاريخ الكتاب                               الجهة المانحة 

 .2/12/2012في  4/2/22022/الوزيرالتعليم العالي قالسيد -1

 .11/1/2011في  5/5252مدير عام البحث والتطويرب ت -2

 .6/12/2015في  5234رئيس جامعة بغداد ش ع  -2

 . 12/3/2011في  5022رئيس جامعة بغداد ش ع  -4

 .12/11/2011في  6202رئيس جامعة بغداد ش ع  -5

 .12/2/2012في  1022رئيس جامعة بغداد ش ع  -6

 . 2/12/2012في  6363رئيس جامعة بغداد ش ع  -1



 .21/12/2012في  1614رئيس جامعة بغداد ش ع  -2

 .2/1/2013في  64رئيس جامعة بغداد ش ع  -3

 .4/2/2013في  214رئيس جامعة بغداد ش ع  -10

 .22/1/2013في  102مساعد رئيس جامعة بغداد ش ع  -11

 2011/ 2/ 22في  1043عميد كلية الطب البيطري بغداد  -12

 .21/3/2011في  2212كلية الطب البيطري بغداد    عميد  -12

 . 22/1/2012في  415عميد كلية الطب البيطري بغداد    -14

 . 20/2/2012في  202عميد كلية الطب البيطري بغداد    -15

 .10/1/2012في  4013عميد كلية الطب البيطري بغداد    -16

 . 1/2/2012في  4202عميد كلية الطب البيطري بغداد    -11

 . 2/10/2012في  5012الطب البيطري القادسية   عميد كلية  -12

 . 2012/ 2/ 13في  221عميد كلية الطب البيطري بغداد  -13

 .2012/ 4/4في  1010عميد كلية الطب البيطري بغداد  -20

  12/2014/ 23في  5625عميد كلية الطب البيطري بغداد  -21

 .11/2/2014في  1412 بغداد عميد كلية الطب البيطري-22

 .20/2/2014في  5260التربية قادسية عميد كلية -22

 .2014/ 2/4في  1624عميد كلية الطب البيطري القادسية -24    

 .2014/ 6/  5في  2265 بغداد عميد كلية الطب البيطري-25   

  .6/1/2015في  2145 بغداد عميد كلية الطب البيطري-26   

 .2015/ 4/10في  6426عميد كلية الطب البيطري القادسية -21   

  21/10/2015في  2011 بغداد عميد كلية الطب البيطري-22

  .21/1/2016في  222عميد كلية الطب البيطري بغداد -23

  .11/1/2016في  1622عميد كلية الطب البيطري بغداد -20

  3/10/2016في  2023عميد كلية الطب البيطري قادسية -21

   .20/2/2011في  556عميد كلية العلوم واسط -22

 1/2/2011في  2262عميد كلية الطب البيطري بغداد -22      

 . 10/3/2011في  2423عميد كلية الطب البيطري -24

 . 20/10/2011في  2126عميد كلية الطب البيطري بغداد -25

   16/4/2012في 1412عميد كلية الطب البيطري بغداد -26



 . 24/5/2012في 1352عميد كلية الطب البيطري بغداد -21

 .12/1/2012في  211عميد كلية الطب البيطري -22

 12/3/2012في  2160عميد كلية الطب البيطري -23
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