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 السيرة الذاتيــــة

 نجالء سامي ابراهيم. د:          االســــــــــــــم

      7691         : تاريخ الميـالد 
 قسم الجراحة والتوليد –كلية الطب البيطري جامعة بغداد :          الكلية والقسم 

 ( دقيقال) خصوبة وتوليد بيطري –( العام)طب وجراحة بيطري            :  التخــصـص

 تدريسي        : الوظيفـــــــــــة

 أستاذ       : الدرجـــة العلمية

 المؤهالت العلمية : أوال 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية
 7/1/7696 الطب البيطري بغداد بكالوريوس

 52/77/7661 التوليد البيطريفرع -الطب البيطري بغداد الماجستير

 77/5/5001 فرع الجراحة والتوليد -طب البيطريال بغداد الدكتوراه

    أخرى

 .التدرج الوظيفي : ثانيا 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 الى االن – 7669 والتوليد فرع الجراحة -كلية الطب البيطري – بغدادجامعة  تدريسية  7

 5077-5009 والتوليد ع الجراحةفر -كلية الطب البيطري – بغدادجامعة  مقرر فرع الجراحة والتوليد 5

 5072 -5075 والتوليد فرع الجراحة -كلية الطب البيطري –جامعة بغداد  مقرر فرع الجراحة والتوليد 1

 5000-7666 مركز التقنيات األحيائية –جامعة النهرين  تدريسية 4

 5074-5071 كلية الطب البيطري –جامعة بغداد  مدير وحدة تدقيق الشهادات والوثائق 2

 .الدرجة العلمية : ثالثا 

 التاريخ الدرجة
03/6/6316 أستاذ   

16/16/6332 استاذ مساعد  

62/2/6331 مدرس  
11/6/1996 مدرس مساعد  

 

 :التي اشرف عليها ( الرسائل , االطاريح : )  رابعا
 السنة الشهادة القسم اسم االطروحة او الرسالة االسم ت

7 
 محمد هالل كاظم

ترات االضاءة على التناسل في اثير فت

 دبلوم/الحيوانات الموسمية 

التوليد  –الجراحة والتوليد 

 دبلوم/ البيطري
 5009 دبلوم عالي

5 

 محمد مهدي الصحاف

دراسة الخصائص الفيزياوية للنطف في 

السوائل الخصوية والبربخ والصورة 

النسيجية للنسيج الخصوي لذكور 

 الجاموس العراقي

التوليد –ليد الجراحة والتو

 ماجستير/البيطري 
 5075 ماجستير

1 

 علي عزيز عبد

االعضاء التناسلية دراسة 

وتقييم السائل المنوي ( الخصى)الذكرية

 في الجمال

 التوليد –الجراحة والتوليد 

 ماجستير/ البيطري
 5071 ماجستير

سيف الدين عبد الهادي  4

 نواف

استحداث شبق خصب وقياس هرمون 

 في الكالب في العراقالبروجستيرون 

 التوليد –الجراحة والتوليد 

 ماجستير/ البيطري
 5072 ماجستير

2 
 نزيه ويس زيد

التغييرات الموسمية في الخصى والبربخ 

 في الكالب البالغة العراقية

جامعة / الجراحة والتوليد

 بغداد               دكتوراة
 5079 دكتوراه

  2:دبلوم         51: ماجستير       2: دكتوراه (    11: ) عدد المناقشات المشارك فيها: خامسا 

 السنة االختصاص الجهة اسم الطالب التسلسل

 6331 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد اولى سعد هللا جار هللا 1

 6331 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد جليل ابراهيم اسعد -6

 6332 ماجستير كلية الطب البيطري -بغداد جامعة يحيى دهش حسن -0
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 6332 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد مصطفى احمد جاسم -2

 6332 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد سعد ثابت جاسم -5

 6332 دبلوم كلية الطب البيطري -جامعة بغداد محمد هالل كاظم -6

 6332 دبلوم كلية الطب البيطري -ادجامعة بغد نجالء عويد صيوان -1

 6332 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد وفاء سامي سعيد -2

 6332 دبلوم كلية الطب البيطري -جامعة بغداد صباح محمود حمد -9

 6339 دكتوراه كلية الطب البيطري -جامعة السليمانية طالب غيدان منت علي -13

 6339 ماجستير كلية الطب البيطري -ة بغدادجامع ايهاب رزاق سماوي -11

 6339 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد ازهار سليم خلف -16

 6339 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد محمد عبد الرزاق -10

 6313 دبلوم كلية الطب البيطري -جامعة بغداد ضفاف جمال حسين -12

 6313 ماجستير كلية الطب البيطري -بغدادجامعة  عبد هللا عايد -15

 6311 دكتوراه كلية الطب البيطري -جامعة بغداد تمارا ناطق داود -16

 6311 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد قيصر عبد الحسين -11

 6311 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد حيدر عبد الكريم حسن -12

 6316 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد محمد مهدي حسن -19

 6316 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد صالح مهدي صالح -63

 6310 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد علي عزيز عبد -61

 6310 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد جابر راضي عبد الحمزة -66

 6310 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد ينوسن محمد حس -60

 6312 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد سهام سلمان حمد -62

 6312 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد ريتا فياض ايليا -65

 6312 ماجستير كلية الطب البيطري –جامعة الموصل  عمر جالل سلمان داوود 66

 6315 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد لدين عبد الهاديسيف ا 61

 6315 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد سمية لؤي محمد 62

 6315 دكتوراه كلية الطب البيطري -جامعة بغداد نزيه ويس زيد 69

 6315 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة بغداد حسنين داخل علوان 03

 6315 دكتوراه كلية الطب البيطري -جامعة بغداد خاجيك تكالن ايمن 01

 6316 ماجستير كلية الطب البيطري -جامعة الموصل ايمان حياوي الزم 06

 6316 دكتوراه كلية الطب البيطري -جامعة بغداد محمد عبد االله عزيز 00

 اللجان العلمية التي شارك فيها : سادسا 

 السنة اللجنة التسلسل

 6339 حميدة عبد المهدي غازي –نة امتحان شامل لج  .7

 6313 لجنة تدريب التلقيح االصطناعي  .5
 6311 لجنة االمتحان التنافسي  .1
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 6310 فرع الجراحة والتوليد/ اللجنة العلمية   .4
 6310 لجنة استحداث دراسات عليا في جامعة الفلوجة  .2

 6310 لجنة استالل بحوث فرع الجراحة والتوليد  .9
 6310 ميثم عبد االله اسماعيل –خبراء لجنة   .1

 6310 ايناس علي سلطان ونزيه ويس زيد –لجنة امتحان شامل   .9

 6312 محمد عبد االله رحاوي  -لجنة امتحان شامل    .6
 6312 ايناس علي سلطان –لجنة خبراء   .70

 6312 نزيه ويس زيد –لجنة خبراء   .77

 6312 ميثم عبد االله اسماعيل –لجنة خبراء   .75
 6312 جنة المكتبة االلكترونيةل  .71

 6312 لجنة استالل وتدقيق رسائل واطاريح  .74

 6315 لجنة استالل بحوث فرع الجراحة والتوليد  .72
 6315 باقر جعفر حسن -لجنة امتحان شامل    .79

 6316 محمد يسوف محمود -لجنة امتحان شامل    .71

 6316 ماجد عبد طالل  -لجنة امتحان شامل    .79
 6316 اقر جعفر حسنب –لجنة خبراء   .76

 6316 سرى شاكر حمود –لجنة خبراء   .50

 6316 لجنة االمتحان التنافسي  .57

 .الموتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها : بعا سا
 :المؤتمرات 

 السنة مكان انعقادها نوع المشاركة العنوان ت

 7661 بغداد حضور المؤتمر العلمي  نقابة االطباء البييطريين 7

 7669 صالح الدين حضور ؤتمر العلمي جامعة صالح الدينالم 5

 7666 بغداد حضور المؤتمر العلمي نقابة االطباء البييطريين 1

 5000 بغداد بحث التاسع نقابة االطباء البيطريين المؤتمرالعلمي للطب البيطري 4

 5000 جامعة القادسية حضور المؤتمر العلمي لجامعة القادسية 2

 5007 بغداد بحث العاشر نقابة االطباء البيطريين/علمي للطب البيطري المؤتمرال 9

 5007 جامعة النهرين بحث جامعة النهرين/للتقانة االحيائية  / مؤتمر العلمي االولال 1

 5005 جامعة الموصل بحث الثالث/المؤتمرالعلمي للطب البيطري 9

 5001 ادجامعة بغد بحث الثاني/المؤتمرالعلمي للطب البيطري 6

 5009 جامعة بغداد حضور الثامن/المؤتمرالعلمي للطب البيطري 70

 5006 جامعة بغداد حضور التاسع/المؤتمرالعلمي الطب البيطري 77

 5070 جامعة بغداد حضور العاشر/ مؤتمر العلمي الطب البيطري 75

 5070 جامعة البصرة حضور الثاني/المؤتمر العلمي الدولي الطب البيطري 71

 5070 جامعة القادسية حضور الرابع/ المؤتمر العلمي الطب البيطري  74

 5077 جامعة االنبار بحثين االول/المؤتمر العلمي  الطبي المشترك للمجموعة الطبية 72

 5077 وزارة الزراعة بحثين المؤتمرالسنوي الثاني لتطوير الجاموس 79

 5077 جامعة الكوفة حضور المؤتمر العلمي االول كلية الطب البيطري 71

 5075 وزارة الزراعة بحث المؤتمرالسنوي الثالث  لتنمية وتطوير الجاموس 79

 5075 جامعة البصرة بحثين الثالث/المؤتمر العلمي الدولي لكلية الطب البيطري 76

 5075 جامعة القادسية بحثين الخامس/المؤتمر العلمي الطب البيطري   50

 5075 جامعة بغداد بحث البيطري مؤتمر كلية الطب 57

 5071 وزارة الزراعة حضور الرابع/المؤتمر العلمي السنوي للجاموس 55

 5075 جامعة بغداد مقرر الجلسة المؤتمر العلمي الحادي عشر كلية الطب البيطري 51

 5075 جامعة بغداد حضور المؤتمر العلمي الطالبي الثالث 54

 5071 جامعة بغداد حضور لرابعالمؤتمر العلمي الطالبي ا 52
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 5071 بغداد/وزارة التعليم العالي حضور المؤتمر الدولي لتحقيق التنمية المستدامة في العراق 59

 

 :الدورات و الندوات 

 السنة مكان الدورة المشاركة الندوة ت

 5070 جامعة بغداد كلية الطب البيطري محاظر دورة التلقيح االصطناعي لالطباء البيطريين 7

 5070 وزارة الزراعة محاظر دورة التلقيح االصطناعي لالطباء البيطريين 5

 5077 جامعة بغداد كلية الطب البيطري محاظر دورة التلقيح االصطناعي  لالطباء البيطريين 1

 5077 جامعة بغداد كلية الطب البيطري مشارك اساسيات الجراحة المنظارية 4

 5075 جامعة بغداد حضور ندوة تنمية المهارات االرشادية 2

 5071 جامعة بغداد حضور ندوة االرشاد التربوي 9

 5071 كلية الزراعة جامعة بغداد حضور ندوة عن واقع تربية االبل في العراق 1

ندوة علمية عن تاثير االمراض المشتركة واالغذية المعدلة  9

 ن والحيوانوراثيا على صحة االنسا
 5071 جامعة بغداد حضور

 5071 جامعة بغداد حضور ندوة علمية حول مواقع المجالت االكاديمية العلمية في العراق 6

 5071 جامعة بغداد كلية الطب البيطري محاظر دورة التلقيح االصطناعي 70

 5074 جامعة بغداد حضور ندوة عن التعليم االلكتروني 77

 5072 جامعة بغداد كلية الطب البيطري محاظر صطناعي والتقنيات الحديثة لالطباء البيطرييندورة التلقيح اال 75

 البحوث المقبولة للنشر: ثامنا 

 ت اسم البحث اسم المجلة السنة

 6مجلة االنبار للعلوم البيطرية مجلد  5079

 (5)العدد

في دراسة مقارنة للبروجيسترون والموجات فوق الصوتية للشبق والحمل 

 الكالب المستحدثة الشبق والطبيعية
7 

   5 

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

رقم المجلد  محل النشر اسم البحث ت

 والصفحة

 السنة

تقييم العالجات الهرمونية سريريا لحاالت  7

 فقدان الخصوبة في ابقار الحليب

و  9الجزء  7العدد  يطريالطبيب الب

 14 - 10ص  1

7661 

الدراسة النسيجية المرضية للمشيمة  5

 المحتبسة في النعاج العراقية

  74الجزء  5العدد  المجلة العراقية للعلوم البيطرية

 541الى  541ص 

5007 

التشخيص العياني لفشل الخصوبة الناث  1

 الجاموس العراقي 

  7العدد  5لد المج مجلة علوم الطب البيطري 

  1-4ص 

5001 

العالج  الهرموني النعدام الرغبة الجنسية في  4

 االكباش العراقية

  7العدد  5المجلد  مجلة االنبار للعلوم الزراعية

 509-504ص 

5004 

نشاط المبايض وقياساتها في الماعز العراقي  2

 المحلي

  5العدد  5مجلد  مجلة االنبار للعلوم الزراعية 

 71-6ص 

5004 

دراسة شكلية ونسيجية للحاالت الغير الطبيعية  9

 لالجهزة التناسلية الناث الجاموس العراقي 

وقائع المؤتمر العلمي الثالث كلية الطب 

 البيطري جامعة الموصل 

الملحق  72جلد مال

 50ص  7

5005 

االنضاج الخارجي وحيوية بيوض الماعز  1

 العراقي 

علوم الطب وقائع المؤتمر العلمي الثاني ل

 كلية الطب البيطري جامعة بغداد –البيطري 

 5001 174 - 177ص 

على حيوية   GnRHتاثير الفصول وحقن  9

 النطف في ذكور الماعز العراقي

وقائع المؤتمر التاسع لعلوم الطب البيطري 

 جامعة بغداد 

 5006 770 – 702ص 

قياس مستوى هرموني البروجيسترون  6

حمل وبعد الوالدة واالستروجين خالل ال

 مباشرة في االغنام والماعز العراقي

  5العدد  6الجزء  مجلة البصرة لالبحاث البيطرية

 721-721ص 

5070 
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مستوى البروالكتين والهرمون اللوتيني  70

والتيستيسترون في دم ذكور صغار الماعز 

 اسابيع 70 – 9المزالة الخصى الواحدة بعمر 

وقائع المؤتمر )ية مجلة االنبار للعلوم البيطر

 (جامعة االنبار-بحوث بيطرية-الطبي االول

   4المجلد 

  29 – 21ص 

5077 

تاثير ازالة احدى الخصى عند صغار الماعز  11

 المحلي على عمر البلوغ الجنسي 

وقائع المؤتمر الطبي المشترك االول لكليات 

 جموعة الطبية والسابع لكلية الطبالم

 جامعة االنبار 

  4الجزء 

 59 – 51ص 

5077 

دراسة مقارنة بين الطرق المختلفة للتلقيح في  12

 الماعز العراقي 

  5العدد  12المجلد  المجلة الطبية البيطرية العراقية 

 704 - 62ص 

5077 

االصابات المرضية لالجهزة التناسلية الناث  13

 الجاموس العراقي 

وقائع المؤتمر السنوي الثاني لتطوير 

 الجاموس 

 5077 95 - 16ص 

  4العدد  77المجلد  مجلة البصرة للبحوث البيطرية النشاط المبيضي في النعاج الكرادية  14

 767 - 795ص 

5075 

واشهر السنة  GnRHتاثير حقن هرمون  15

وتيستيسترون   LHعلى مستوى هرموني 

والصفات الفيزياوية للسائل المنوي لذكور 

 الماعز المحلي 

   4العدد  77المجلد  ث البيطريةمجلة البصرة للبحو

 516 - 514ص 

5075 

التغييرات الشهرية في قياسات الخصى  16

والبربخ وبعض فحوصات السائل المنوي لذيل 

 البربخ للجاموس العراقي

  5العدد  19المجلد  المجلة الطبية البيطرية العراقية 

 509 - 504ص 

5075 

دراسة  -:تكرار التناسل في الجاموس العراقي  17

 سريرية وعالجية

 5العدد  77الجزء  مجلد القادسية لعلوم الطب البيطري

  2-7ص 

5075 

  7العدد  2المجلد  مجلة االنبار للعلوم البيطرية احداث الوالدة في الجاموس العراقي  79

 12 - 15ص 

5075 

ة الطب كلي –وقائع المؤتمر العلمي الخامس  نشاط المبايض في اناث الماعز المحلي 76

 جامعة القادسية –البيطري 

 5075  11ص 

 -:النشاط التناسلي لذكور الجاموس العراقي  50

 قياسات الخصى والصورة النسيجية 

المجلة الدولية للحيوان والطب البيطري 

 المتقدم

 7العدد  2الجزء 

 11 - 14ص 

5071 

و  LHو  FSHمستوى هرمونات ال  57

مستحدث بروجيسترون وعالقتها بالشبق ال

والتلقيح بالناظور والحمل خارج الموسم 

 التناسلي في الماعز العراقي 

 9العدد  1المجلد  المجلة الدولية التخصصية للبحوث 

 26 - 24ص 

5071 

دراسة عيانية الصابات الجهاز التناسلي  55

 االنثوي للنعاج العراقية

 5العدد  11مجلد  المجلة الطبية البيطرية العراقية 

 599 - 599ص 

5071 

 -:النشاط التناسلي لذكور الجاموس العراقي  51
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