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                                                                                                                                محمد جواد عيسى

191.7.1.: التولد  

مسلم: الديانه  

متزوج: الحاله الزوجيه  

1:عدد االوالد  

طب بيطري: التخصص  

تدريسي: المهنه  

استاذ: الدرجه العلميه  

جامعه بغداد, كليه الطب البيطري : محل العمل  

 االيميل: 

mohammed.jawad1956@gmail.com 

 

 الشهادات

791.جامعه الموصل ,بكلوريوس طب بيطري  

797., جامعه بغداد,البيطريماجستير جراحه كليه الطب   

779., جامعه بغداد, دكتوراه جراحه كليه الطب البيطري  

 

 

 االلقاب العلميه

799. -791.جامعه الموصل -كليه الطب البيطري: معيد  

771.-797.جامعه الموصل -كليه الطب البيطري :مدرس مساعد  

  771.-771.كليه الطب البيطري جامعه الموصل : مدرس

01.1-779.جامعه بغداد , كليه الطب البيطري جامعه الموصل :استاذ مساعد  

لحد االن -01.1جامعه بغداد  -كليه الطب البيطري: استاذ  



طالب دكتوراه طب بيطري جامعه بغداد779.-771.طالب ماجستير طب بيطري بغداد 797.: -799.  

 

 الجامعات التي عملت فيها

.011-799.:جامعه الموصل  

                                                              0111-.011:جامعه ديالى 

   

لحد االن -0119: جامعه بغداد  

 

 المواد الذي ادرسها

االشعه المرحله الرابعه التطبيق البيطري الرابع والخامس771. -797.  

النظري والعملي وكذلك طلبه الماجستير والدكتوراه المرحله الرابعه والخامسه.779-011.  

 ولحد االن كذلك باالضافه الى ماذكر اشعه لطلبه الدكتوراه تشريح وانسجه وماجستير توليد -0111

 

  

 االشراف للدراسات العليا

 1. دكتوراه 

 .. ماجستير 

 0 دبلوم 

 

في مجالت محليه وعالميه 1.: البحوث المنجزة  

 

 



01  داخليه: المؤتمرات  

 

     

 لجان الخبراء

 اسم طالب الدكتوراه جهة االنتساب الرقم والتاريخ

 رفل عبد الدائم عمر.. جامعة بغداد|كلية الطب البيطري 0111|1|.في  1..

 حميدة عبد المهدي غازي.0 جامعة بغداد|كلية الطب البيطري 01.1|1|11ع في .د|099

 احمد حميد فتح هللا .1 جامعة بغداد|البيطريكلية الطب  01.1|0|0ع في .د| 19.

 باسم عبدهللا جاسم .1 جامعة بغداد|كلية الطب البيطري ..01|0|01ع في .د|.11

 يحيى دهش حسن.. جامعة بغداد|كلية الطب البيطري ..01|0|09ع في .د|1.1

 مؤيد عباس حسين .1 جامعة بغداد|كلية الطب البيطري ..01|1|01ع في .د|710

 01.0|0|.0ع في .د|190

 

 منتظر محمد كاني .9 جامعة بغداد|كلية الطب البيطري

 سنان عدنان محمد .9 جامعة بغداد|كلية الطب البيطري 01.1|1|7ع في .د|17.

 نادية حميد رجة .7 جامعة بغداد|كلية الطب البيطري 01.1|1|7ع في .د|179

 محسن عبد الجليل فالح.1. بغداد جامعة|كلية الطب البيطري 01.1|.|01ع في .د|.77

 عمر عادل بدر ... جامعة بغداد|كلية الطب البيطري 01.1|.|09ع في .د|771

 محمد صالح حسن .0. جامعة بغداد|كلية الطب البيطري 01.1|0.|.0ع في .د|0911

 حسين كريم ابراهيم .1. جامعة بغداد|كلية الطب البيطري  01.1|.|9ع في .د|.9

 عمر عادل بدر .1. جامعة بغداد|كلية الطب البيطري 01.9|1|01في ع .د|.1..

 نبيل عبد مراد ... جامعة بغداد|كلية الطب البيطري 01.9|0.|0.ع في .د|10.1

 

 

 

 تقويم ترقية علمية

 الجهة المرسلة للترقية  الرقم والتاريخ

 جامعة الموصل–كلية الطب البيطري .. .011\7\9.س في  ..

 جامعة بغداد–كلية الطب البيطري .0 .011\1.\1.في  .10

 .جامعة الموصل–كلية الطب البيطري  1 .011\0.\0في  191

 جامعة الموصل–كلية الطب البيطري . 1 0110\1\09س في  .11

 جامعة الموصل–كلية الطب البيطري . . 0111\1.\.س في  971

 جامعة دهوك–كلية الطب البيطري . 1 0111\7\..في  11

 جامعة بغداد–كلية الطب البيطري . 9 0111\1.\11س في  ..

 جامعة بغداد–كلية الطب البيطري . 9 0111\0\9.س في  9

 جامعة الموصل–كلية الطب البيطري . 7 0119\9\1س في  ..

 جامعة الموصل –كلية الطب البيطري . 1. 0119\7\.في   1\س ..



 جامعة البصرة –كلية الطب البيطري . .. 01.1\1\00في  .7\س ..

 جامعة بغداد–كلية الطب البيطري . 0. 01.1\1\07ت س في  .09

 جامعة الموصل –كلية الطب البيطري . 1. 01.1\..\1في  111\س ..

 جامعة الموصل –كلية الطب البيطري . 1. 01.1\..\01في  191\س  ..

 جامعة بغداد–البيطري كلية الطب . .. ..01\.\..ت س في  1.1

 جامعة البصرة–كلية الطب البيطري . 1. ..01\.\1.في  0.\س  ..

 جامعة الموصل –كلية الطب البيطري . 9. ..01\0\01في  1..\س ..

 جامعة الموصل –كلية الطب البيطري . 9. ..01\.\9.في  11\س ..

 جامعة بغداد–كلية الطب البيطري . 7. ..01\0\1ت س في  110

 جامعة بغداد–كلية الطب البيطري . 01 ..01\0\1.ت س في  191

 جامعة الموصل –كلية الطب البيطري . .0 ..01\.\7.في  009\س ..

 جامعة البصرة –كلية الطب البيطري . 00 ..01\1\.في  10.\س ..

 جامعة الكوفة–كلية الطب البيطري . 01 01.1\1\.في  10

 جامعة البصرة –كلية الطب البيطري . 01 01.1\7\..في  11.

 جامعة تكريت –كلية الطب البيطري . .0 ..01\.\1.بال في 

 جامعة الكوفة–كلية الطب البيطري . 01 ..01\.\..في  11

 جامعة بغداد–كلية الطب البيطري . 09 ..01\0\.0ت س في  011.

 القادسيةجامعة –كلية الطب البيطري . 09 ..01\1\.0في  71\س

 جامعة القادسية –كلية الطب البيطري . 07 ..01\1\09في  19.\س

 جامعة بغداد–كلية الطب البيطري . 11 ..01\.\1ت س في  1.0.

 جامعة البصرة –كلية الطب البيطري . .1 ..01\.\01في  11.

 جامعة البصرة–كلية الطب البيطري . 10 ..01\1\9في  ...

 جامعة القائم الخضراء–الطب البيطري  كلية. 11 1خ  1.\س\ت ع 

 جامعة ديالى –كلية الطب البيطري . 11 ..01\7\1في  .7

 جامعة القادسية –كلية الطب البيطري . .1 ..01\1.\.في  0.1\س

 جامعة تكريت –كلية الطب البيطري . 11 ..01\..\9العدد بال    في 

 جامعة بغداد–كلية الطب البيطري . 19 01.1\.\9ت س في  101.

 جامعة البصرة –كلية الطب البيطري . 19 01.1\1.\9.س في  .1

 جامعة ديالى–كلية الطب البيطري . 17 01.9\.\01في  .0

 جامعة بغداد–كلية الطب البيطري . 11 01.9\0.\..ت س في  711.

 

 

 

 الشكر و التقدير

 جهة االصدار الموضوع العدد والتاريخ

اهداء المجلة الطبية البيطرية  /01.115/1   م ه و/111.

 ..01( 17)مجلد ( .)العدد

 مدير مكتبة وزير التعليم العالي والبحث العالمي

اهداء المجلة الطبية البيطرية  .01.1/1/1      م ه و/11.

 ..01( 17)مجلد ( 0)العدد

 مدير مكتبة وزير التعليم العالي والبحث العالمي



اهداء المجلة الطبية البيطرية  .01.1/1/1    ع.ب.و/...

 ..01( 17)مجلد ( 0)العدد

 وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي

اهداء المجلة الطبية البيطرية  9./01.1/9 ع.ب.و/9.1

 01.1( 11)مجلد ( .)العدد

 وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي

اهداء المجلة الطبية البيطرية  01.9/0/1 ع.ب.و/01.

 01.1( 11)مجلد ( 0)العدد

 وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي

اهداء المجلة الطبية البيطرية  01.9/7/01 ع.ب.و/991

 01.9( .1)مجلد ( .)العدد

 وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي

 وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي تقييم بحوث علمية 1./../01.9 ع.ب.و/ش ه

 رئيس جامعة الموصل يدانيةالممارسة الم 9في   /01.9/9 ./ 9/.19.

االمتحانات المركزية الوزارية لسنة       2000/2/20 11359/10/9

.779-.777 

 رئيس جامعة الموصل

 

 1في 2/./01.0 8/6/ع/228

 

المرتبة االولى لثالث سنوات متتالية 

االول )في المؤتمر العلمي الطالبي 

والحصول على االستاذ (الثالث\الثاني\

 المتميز

 

 مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية 

اهداء المجلة الطبية البيطرية  9  /01.9/9 ./ 019..

 01.1( 11)مجلد ( .)العدد

 رئيس جامعة النهرين

حصول المجلة الطبية البيطرية  /01.911/12 1011

العراقية على المركز الثاني لجائزة 

افضل مجلة علمية متميزة في يوم 

 01.9العلم العراقي 

 رئيس جامعة النهرين

4275 

2014/6/23 

 امتحان مادة السريريات

 المرحلة الخامسة

 جامعة القادسية\عميد كلية الطب البيطري

المركز االول للحفالت الدراسية  2014/8/7 2700

01.1-01.1 

 جامعة بغداد\عميد كلية الطب البيطري

 جامعة بغداد\عميد كلية الطب البيطري مهام رئاسة فرع الجراحة والتوليد 2014/12/29 5690

 (19)مجلد( .)اصدار العدد 2014/12/29 5680

01.1 

 جامعة بغداد\عميد كلية الطب البيطري

االشتراك في مناقشة طالب المجاستير  2014/4/1 133/35/7

 عادل جاسب عويد

 جامعة البصرة\عميد كلية الطب البيطري

االشتراك في مناقشة طالب  2015/3/26 1100

 المجاستيرحيدر حسين عبد

 جامعة القادسية\عميد كلية الطب البيطري

 (19)مجلة(0)اصدار العدد 2015/7/6 2145

01.. 

 جامعة بغداد\عميد كلية الطب البيطري



االشتراك في مناقشة طالب  2015/6/21 218/35/7

 المجاستيرسعد حسن زبون

 جامعة البصرة\البيطريعميد كلية الطب 

 (17)مجلة(.)اصدار العدد 2015/8/17 2408

01.. 

 جامعة بغداد\عميد كلية الطب البيطري

 (17)مجلة(.)اصدار العدد 2015/10/27 1171

01.. 

 جامعة بغداد\عميد كلية الطب البيطري

 جامعة بغداد\عميد كلية الطب البيطري التدريب الصيفي 2015/12/6 4684

 (17)مجلة(0)اصدار العدد 7./01.1/1 019

01.. 

 جامعة بغداد\عميد كلية الطب البيطري

اهداء المجلة الطبية البيطرية  2016/1/28 848

 ..01( 17)مجلد ( 0)العدد

 جامعة بغداد\عميد كلية طب االسنان

اهداء المجلة الطبية البيطرية  2016/2/3 11\ع.م

 ..01( 17)مجلد ( 0)العدد

 جامعة بغداد\ عميد كلية العلوم

اهداء المجلة الطبية البيطرية  1./2016/9/ 079\ع.م

 01.1( 11)مجلد ( .)العدد

 جامعة بغداد\عميد كلية العلوم 

ادارة قاعات االمتحان التنافسي  2016/12/22 0911\ع.د

01.1-01.9 

 جامعة بغداد\عميد كلية الطب البيطري

 جامعة بغداد\عميد كلية الطب البيطري دورة الجراحة المنظارية 2016/12/22 4160

اهداء المجلة الطبية البيطرية  2017/2/2 110.

 01.1( 11)مجلد ( 0)العدد

 جامعة بغداد\عميد كلية طب االسنان

 جامعة بغداد\عميد كلية الطب البيطري التدريب الصيفي 2017/2/19 0..

 جامعة بغداد\الطب البيطريعميد كلية  دعم معرض الكتاب االلكتروني 2017/3/22 711

االشتراك بمناقشة طالبة الماجستير  2017/3/29 35/7/.17.

 دينا حامد صادق

 جامعة البصرة\عميد كلية الطب البيطري

 جامعة بغداد\عميد كلية الطب البيطري حرص في العمل 2017/8/1 2268



في اللجنة الوزارية لفتح  االشترك 2018/1/10 بال عدد

دراسات عليا في تخصص الجراحة 

 البيطرية

 جامعة القادسية \عميد كلية الطب البيطري

 رئيس تحرير المجلة العراقية للعلوم البيطرية  01.1تقييم بحوث المجلة لعام  2014/3/8 .1العدد 

 جامعة بغداد\البيطريعميد كلية الطب  االشرف على التدريب الصيفي 2014/9/11 1097

 مدير مستشفى بغداد البيطري القاء محاضرات /3/30..01 1.1.

 

 

 تقييم رسائل و اطاريح

 الجهة المرسلة للرسالة او االطروحة رسالة او اطروحة الرقم التاريخ

 جامعة الموصل\كلية الطب البيطري رسالة 919\س9 /011112/2

 جامعة بغداد\البيطريكلية الطب  اطروحة س97 0111/7/9

جهاز االشراف والتقييم \وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  اطروحة س 1ح  ./1./0111

 العلمي

 جامعة بغداد\كلية الطب البيطري رسالة س11 ./1/.011

 جامعة بغداد\كلية الطب البيطري رسالة س99. 0117/1/7

 بغداد جامعة\كلية الطب البيطري رسالة س1.0 01/../0117

 جامعة بغداد\كلية الطب البيطري رسالة س1.1 01.1/1/09

 جامعة بغداد\كلية الطب البيطري رسالة س999 01.1/9/01

 جامعة بغداد\كلية الطب البيطري رسالة س977 01.1/7/09

 جامعة بغداد\كلية الطب البيطري رسالة س17. 1/9/..01

 جامعة بغداد\البيطريكلية الطب  رسالة س..0 01.1/1/01

 جامعة بغداد\كلية الطب البيطري رسالة س1. 7././01.1

 جامعة بغداد\كلية الطب البيطري رسالة س099 01.9/7/01

 

 االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه

 



 التاريخ العدد الفرع اسم طالب الدكتوراه

 0117-7-09 ع.د/ 107. التشريح و االنسجة كمال علي صالح

 0117-7-09 ع.د/ 111. التشريح و االنسجة سعد عبد الرضااحمد 

 0117-1.-.. ع.د/ 0.9. الجراحة و التوليد احمد حميد فتح هللا

 01.1-7-.. ع.د/ 711 التشريح و االنسجة علي فارس رشك

 01.1-7-.. ع.د/ 791 التشريح و االنسجة يحيى دهش حسن

 01.1-7-.. ع.د/ 719 التشريح و االنسجة باسم عبدهلل جاسم

 01.1-7-.. ع.د/ 717 التشريح و االنسجة احمد مهدي صالح

 01.1-7-.. ع.د/ .71 التشريح و االنسجة عمار اسماعيل جبار

 01.1-7-.. ع.د/ 719 التشريح و االنسجة جعفر غازي عباس

 01.1-1-11 ع.د/ 1.9 التشريح و االنسجة والء فاضل عبيد

 01.1-1.-.. ع.د/ 117. االنسجةالتشريح و  عمار غانم محمد

 ..01-1-01 س 11.7 الجراحة و التوليد ميس غانم ذنون

 ..01-7-7 ع.د/ .117 الجراحة و التوليد اريج كامل مهدي/ فالح حسن خلف 

/ عبد الستار سلمان حمزة / صالح حسن علوان 

 حميد عبد غاطي

 01.1-9-9. ع.د/ 997. الجراحة و التوليد

 01.1-1.-1 ع.د/ 0017 الجراحة و التوليد حميد عبد غاطي

سعد / علي عبد الكاظم ناصر / علي صالح مهدي

 حسن زبون

 01.9-7-1. ع.د/ 109. الجراحة و التوليد

 

 

 

 تقويم بحوث

 

 الجهة المرسلة للبحث الرقم التاريخ

 جامعة القادسية/ كلية الطب البيطري  ./9. .011-.-00

 جامعة الموصل/ البيطري كلية الطب  91 .01-1-011

 جامعة الموصل/ كلية الطب البيطري  .9 .01-1-011

 جامعة الموصل/ كلية الطب البيطري  90 .01-1-011

 جامعة الموصل/ كلية العلوم  117 .11-7-011

 جامعة دهوك/ كلية الطب البيطري  117 7-1-0111

 جامعة ديالى/ كلية التربية  0 .011-.-0

 جامعة الموصل/ كلية الطب البيطري  09. .1-9-011

 جامعة الموصل/ كلية الطب البيطري  11. .9-011-.0

 جامعة الموصل/ كلية الطب البيطري  10. .0-7-011.

 جامعة ديالى/ كلية التربية  099 9-7-0111.

 جامعة البصرة/ كلية التربية  9 9-9-0119.

 الموصلجامعة / كلية الطب البيطري  7. 0117-.-01

 جامعة بغداد/ كلية الطب البيطري  19 9-9-0117

 جامعة الموصل/ كلية الطب البيطري  .11 1-0117.-.



 جامعة بغداد/ كلية الطب البيطري  97 9-0117-.0

 جامعة االنبار/ كلية الطب البيطري  .1. 00-9-01.1

 جامعة بغداد/ كلية العلوم للبنات   01-7-01.1

 جامعة بغداد/ الطب البيطري  كلية  0-01.1.-0

 جامعة االنبار/ كلية الطب البيطري  0.7 ..1-0-01

 جامعة االنبار/ كلية الطب البيطري  .00 ..7-1-01

 جامعة بغداد/ كلية الطب البيطري  19 ..9-1-01.

.9-.-01.. جامعة البصرة/ كلية التربية     

.9-.-01.. جامعة البصرة/ كلية التربية     

01-7-01.. جامعة بغداد/ كلية الطب البيطري  71   

0-0-01.. جامعة القادسية/ كلية الطب البيطري  11   

0.-.-01.. جامعة القادسية/ كلية الطب البيطري  19.   

09-9-01.. جامعة بغداد/ كلية الطب البيطري  011   

7-7-01.9 جامعة الموصل/ كلية الطب البيطري  91   

 

لجان المناقشة                                                                         

 جهة اصدار االمر بالمناقشة اسم الطالب  العدد تاريخ االمر

.7\7\.777  1\9\971 ماجستير-اسماء حسين عالوي  جامعة الموصل–كلية الطب البيطري    

9\7\0111 .01\س1  ماجستير–ميسر غانم ذنون   جامعة الموصل–كلية الطب البيطري    

9\7\0111 011\9\س1  ماجستير-زياد طارق عبد المسيح  جامعة الموصل–كلية الطب البيطري    

.1\7\0111 099\س9  ماجستير-ناظم جواد حسن  جامعة الموصل–كلية الطب البيطري    

00\7\0111 ..0\س9  ماجستير-سحر محمد ابراهيم  جامعة الموصل–كلية الطب البيطري    

01\7\0111 0.0\س9  ماجستير-معينة صادق علي  جامعة الموصل–كلية الطب البيطري    

.0\.1\0110 ماجستير-بالل يوسف يونس 0711  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

09\1\0110 ماجستير-نادية حميدة رجة ....  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

.1\.0\0111 ماجستير-اسماعيلاسامة حازم  901  جامعة الموصل–كلية الطب البيطري    

0.\0\0111 ماجستير -احمد خلف علي 011  جامعة الموصل–كلية الطب البيطري    

09\..\0111 ماجستير-زيد غانم حمدون 091.  جامعة بغداد–كلية الطب االسنان    

.\.\011. ماجستير–لؤي نجم عبود  19  جامعة الموصل–كلية الطب االسنان    

7\.\011. ماجستير-احمد علي سلطان 11  جامعة بغداد–كلية الطب االسنان    

..\0\011. دكتوراه-راهي ناهي شمخي .9.  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

01\1\011. ماجستير-عمر عادل بدر 171  جامعة الموصل–كلية الطب البيطري    

07\9\011. دكتوراه-ثاير علوان عبد 199.  جامعة بغداد–البيطري كلية الطب    

00\.0\011. دكتوراه-منير سالم طه .111  جامعة الموصل–كلية الطب البيطري    

.9\.\0111 ماجستير-عبير احمد مجيد 10.  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

01\1\0111 ماجستير-علي صالح مهدي 91.  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    



.0\9\0111 دكتوراه-عبدالحسينايمان فيصل  19.  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

.1\9\0111  1\.\111 ماجستير-مريم ابراهيم ياسين  جامعة دهوك–كلية الطب البيطري    

9\7\0111 ماجستير-عثمان جالل علي 910.  جامعة الموصل–كلية الطب البيطري    

..\..\0111 ماجستير-حياد جمعة حميد 1.9  جامعة ديالى–كلية الطب البيطري    

.9\.0\0111 ماجستير-احمد عكلة داود 119  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

.9\.0\0111 ماجستير-سمير احمد عبدالرضا 111  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

.9\1\0119 ماجستير-خالد ابراهيم عبد 11.  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

9\.\0119 ماجستير-داودمحمد سليمان  011  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

.1\9\0119 دكتوراه-ايمان موسى خليل 197  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

7\9\0119  9\.9\7119 ماجستير-اشرف وليد عبد الرزاق  جامعة البصرة–كلية الطب البيطري    

.1\7\0119 ع.د171.  دبلوم عالي-دريد نعمة ماضي  جامعة بغداد–البيطري كلية الطب    

07\7\0119 ع.د.011  دبلوم عالي-عبدالخالق سعيد صكب  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

1\.0\0119 ماجستير-كريم عبيس هندول 1111  جامعة القادسية–كلية الطب البيطري    

.1\1\0117  9\.9\..91 ماجستير-رنا خلف عبدالصمد  جامعة البصرة–كلية الطب البيطري    

1.\.\0117  .0\1.0 دكتوراه             -خيرهللا حسن بابكر  

    

جامعة السليمانية–كلية الطب البيطري   

.0\7\0117 دكتوراه-مريم ابراهيم ياسين 91.  جامعة دهوك–كلية الطب البيطري    

..\.1\0117 ماجستير-افراح عبداالمير غازي 1701  جامعة القادسية–كلية الطب البيطري    

.1\.1\0117 ع.د\.01.  دبلوم عالي-فاطمة عامر محمد صالح  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

.1\.1\0117 ع.د\010.  دبلوم عالي-فالح محمود حميد  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

.1\.1\0117  9\.9\..991 ماجستير-عمار معتوق هاشم  جامعة البصرة–كلية الطب البيطري    

01\1\01.1 ع.د\..0  دكتوراه-ماجد عبد الرحمن غضبان  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

..\1\01.1 ع.د\111  ماجستير-جاسم خلف ابراهيم  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

1.\.1\01.1 ع.د\117.  دبلوم عالي–ايناس صادق خضير   جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

09\..\01.1 دكتوراه-عجيلعلي عباس  1.1.  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

01\.0\01.1  9\.9\0.11. ماجستير-جنان عبد العزيز جنابي  جامعة البصرة–كلية الطب البيطري    

09\1\01.. ماجستير-احمد كاظم مناحي 911.  جامعة القادسية–كلية الطب البيطري    

.9\.\01.. ع.د\9111  دكتوراه-احمد حميد فتح هللا  جامعة بغداد–الطب البيطري كلية    

9\9\01.. ع.د\.79  ماجستير-حيدر ظاهر غافل  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

01\9\01.. ع.د\7...  دكتوراه-حميدة عبد المهدي غازي  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

01\1\01.0 ع.د\00.9  دكتوراه-باسم عبدهللا جاسم  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

.1\1\01.1  9\.9\91.7 ماجستير-عادل جاسب عويد  جامعة البصرة–كلية الطب البيطري    

.1\1\01.1  9\.0\11. ماجستير-سوزان علي محمد  جامعة السليمانية–كلية الطب البيطري    

0.\.\01.1 ع.د\719  دكتوراه-محمد سليمان داود  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

.7\1\01.1 ع.د\19..  دكتوراه-عبدالجبار عمرانحسنين   جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

10\.1\01.1 ع.د\911.  ماجستير-رافد هادي فرمان  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

01\0\01.. ماجستير-حيدر حسين عبد 919  جامعة القادسية–كلية الطب البيطري    

.1\.\01.. س199.  دكتوراه-بيداء علي عثمان  جامعة الموصل-االسنانكلية طب    

01\.\01..  .9.9\.0111 ماجستير-سعد حسن زيون  جامعة البصرة–كلية الطب البيطري    

9\9\01.. ع.د\1190  دكتوراه-اسامة موفق عبد الجبار  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

.7\.1\01.. ع.د\.119  دكتوراه-خالد ابراهيم عبد  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

1\9\01.1 ع.د\70..  دكتوراه-سرحان راشد سرحان  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

.\7\01.1 ع.د\.0.9  دكتوراه-اسماء بشير عبد   -ابن الهيثم-كلية التربية للعلوم الصرفة 

 جامعة بغداد

1\..\01.1 ع.د\1..0  ماجستير-عمر محمد خلف  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    



01\1\01.9  .9.9\911. ماجستير-دينا حامد صادق  جامعة البصرة–كلية الطب البيطري    

0\.\01.9 ع.د\1.  ماجستير-حسن عبد الهادي كاظم  جامعة بغداد–كلية الطب البيطري    

 

 

 الشهادات التقديرية

  الجهة الصادرة للشهادة الموضوع التاريخ
 1 جامعة بغداد / كلية الطب  دورة الجراحة المنظارية 42/2/4002
 4 جامعة بغداد/ عميد كلية الطب البيطري  المؤتمر العلمي التاسع 11-1/2/4002
11-
14/10/4002 

 1 جامعة الموصل/ عميد كلية الطب البيطري  المؤتمر العلمي الخامس

11-
12/10/4010 

 2 جامعة البصرة/ عميد كلية الطب البيطري  المؤتمر العلمي الثاني

42-
42/10/4010 

 2 جامعة القادسية/ كلية الطب البيطري  المؤتمر العلمي الرابع

 6 جامعة بغداد/ عميد كلية الطب البيطري  المؤتمر العلمي العاشر 41-42/1/4010
 1 جامعة الكوفة/ عميد كلية الطب البيطري  حضور المؤتمر العلمي االول 12/11/4011

 2 جامعة بغداد/ عميد كلية االدارة و االقتصاد لجامعة بغدادتطوير القيادات االدارية  4014
دورة التقانات التشريحية النسيجية و التخدير و  2-1/11/4014

 الجراحة المنظارية
 2 جامعة بغداد/ كلية الطب البيطري 

11-
14/11/4014 

 10 جامعة الموصل/ كلية الطب البيطري  المؤتمر العلمي الخامس

 11 جامعة البصرة/ عميد كلية الطب البيطري  المؤتمر الدولي الخامس حضور 4-1/2/4016
44-
41/11/4011 

 14 جامعة القاسم الخضراء/ كلية الطب البيطري عميد  حضور المؤتمر الوطني العلمي الثاني

 11 القادسيةجامعة / كلية الطب البيطري عميد  (المؤتمر الدولي االول)حضور المؤتمر السادس  41-42/2/4011

 12 جامعة كربالء/ كلية الطب البيطري عميد  حضور المؤتمر العلمي الثالث 10/2/4011

 

 

 النشاطات االخرى

  4/4/4011في  422/ االشتراك في اللجنة االستشارية لمجلة ديالى للعلوم البيطرية العدد *

لعام   1/11/4002في  1/12/110بتدريسي طلبة الماجستير و الدبلوم العالي جامعة البصرة  تكلليف*

 لطلبة الطب البيطري  4002-4010

  2/1/4011ت في .ط 1  4011-4010اللجنة االمتحانية للدراسات االولية *

  41/2/4011في  212جامعة االنبار /ب.االمتحان الشامل لطلبة المرحلة الخامسة ط*

  2/6/4002في  164جامعة الموصل /ب.نة الترقيات العلمية في كلية طلج*

  1/6/4002في  122لجنة المشاريع الدراسية لطلبة المرحلة الخامسة *



  1/4/4004في  112لجنة المشاريع البحثية لطلبة المرحلة الخامسة *

في  211الموصل جامعة / لجنة االشراف على ممثل نقابه المعلمين في الكلية الطب البيطري *

42/1/4002  

  Noninvasive  surgery 11/2/4002حلقة دراسية في الطب البيطري  جامعه الموصل *

في مستشفى  11/1/4012في  12محاضرة تحت عنوان الكسور و معالجتها في الحيونات الصغيرة  *

 بغداد البيطري

  4016 /44/6ط ت في  221التدريب الصيفي  لطلبة السنة الدراسية الثالثة و الرابعة *

   Al-Qadisiya J of Vet. Med. Sci.  Editorsاالشتراك في مجلة *

ط ت في  466 4012-4011لجنة التدريب الصيفي لالشراف على تدريب المرحلة الرابعة *

12/6/4011  

  11/14/4016في  111دورة الجراحة الناظورية *

  4/1/4012في  211في  4216االشراف على طلبة التدريب الصيفي *

  40/60/4016دع في /1220لجان االمتحان التنافسي *

  4012/ 2/1ت .ط/112 االشراف على طلبة التدريب الصيفي*

 2/2/4010و في .ت21 دورة الجراحة الناظورية*

االستحداث دراسة الماجستير في كلية الطب  46/14/4011في  12122االمر الوزاري *

 جامعة القادسية /البيطري

  12/6/4011ط ت في 466 شراف على طلبة التدريب الصيفياال*

  42/2/4011ت م في  111لجنة المتحان مادة التدريب الصيفي *

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الدائرة القانونية و االدارية / لجنة خبراء للجراحة البيطرية*

 42/10/4011في  1/2/126/ق

  4/1/4012في  422/د/K9 6/1كالب البوليسية تشكيل لجنة لشراء ال/ امر جامعي*

  1/1/4002في  4216 االشراف على طلبة التدريب الصيفي*

  41/1/4012في  1211لجنة المكتب االستشاري *



في  2412جامعة القادسية / كلية الطب البيطري/ لجنة االمتحان لدرس السريريات للمرحلة الخامسة*

44/6/4012  

  41/2/4012في  1222بتوجية من رئاسة جامعة بغداد / العلمية المتخصصة لجنة النظر في المجالت*

  12/10/4012في  2104 لجنة االمتحان لدرس السريريات للمرحلة الخامسة*

  44/10/4012ط ت في  422في  4016-4012لجنة االشراف التربوي للعام الدراسي *

جهاز االشراف و التقويم / اللجان الفرعية للجراحة اشارة الى كتاب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي*

  2/14/4014في  2120 42/2/4014في   2212/العلمي ج ع 

  11/2/4012في  1142تشكيل لجنة تدقيقية *

 

 

 االنجازات في تطوير المهنة

% 100الجراحة البيطرية و ذلك لحصولي على نسبة المركز االول على كليات الطب البيطري في  -1

و كرمت من قبل وزير التعليم العالي االستاذ  1222-1222في امتحان المركزي الوزاري لعام 

 .الدكتور عبد الجبار توفيق

اقترحت على جعل تقرير طلبة الدبلوم العالي يبدل الى جراحة تطبيقية عندما اشرفت على اثنين  -4

 .لجعلها اكثر فائدة للطالب 4011-4010لعالي جراحة بيطرية في عام من طلبة الدبلوم ا
جامعة الموصل بأدخال الجراحة المنظارية الى كلية الطب  -نقلت تجربة كلية الطب البيطري -1

و بالفعل تخرج عدة طالب ماجستير و دكتوراة  4002جامعة بغداد و ذلك في سنة  –البيطري 

ذا المجال و فتحت دورة لتقوية اعضاء اللجنة التدريسية بهذا حيث تم رفد عدة جامعات عراقية به

 .المجال ولحد االن مستمرين بتطوير هذا الجانب
جامعة بغداد  –جامعة بغداد و كلية الطب  –ساهمت في التعاون المشترك بين كلية الطب البيطري  -2

لمنظارية بدل من و ذلك بمفاتحة االخيرة لغرض تطبيق االطباء في كليتنا في مجال الجراحة ا

 .خارج العراق و لحد االن جارية المحاولة و بكتب رسمية
جامعة  –بالنسبة لبحوث تخرج الطلبة للمرحلة الخامسة و منذ نقلي الى كلية الطب البيطري  -2

وذلك بأجراء التجارب ليشبه بحث الماجستير في )جعلت بحوث الطلبة تطبيقية  4001بغداد 

الى 4002لهذا حصلت على المرتبة االولى على كليتنا منذ سنة    اختصاص الجراحة البيطرية و

حصل الطالب الذي اشرفت عليه االول على جامعة بغداد و  4011-4014و في سنة   4012

 .اعتبر بحث ريادي لكلية الطب البيطري
 4011-4014حصلت على االستاذ المتميز  -6
كليتنا و حاولت و بجهود الكادر معنا على قمت بمهام رئيس هيئة تحرير المجلة الطبية البيطرية ل -1

تطوير المجلة و حصلت على شهادات تقديرية و شكر و تقدير حيث حصلت على المرتبة الحادية 



و المركز الثاني على الجامعات  4011عشر على جامعات العراق في يوم العلم العراقي لسنة 

 .يد الوزير و السيد رئيس الجامعةو كرمنا من قبل الس 4016القطر ليوم العلم العراقي لسنة 
-4011شاركت في تدريس طالب الماجستير في كلية الطب البيطري جامعة السليمانية لسنة  -2

 و كلية الطب البيطري جامعة البصرة 4012
 

 

  


