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 السيرة الذاتية
 نزيه ويس زيد

 
 

 نزيه ويس زيد: األســــــم
 11/6/1791: تأريخ الميــالد

 متزوج: الحالة الزوجيـة
 خمسة: عـــدد األوالد

 مسلم: الديــــانــة
 علم التوليد واألمراض التناسلية: التخــصــص
 تدريسي جامعي: الوظــيفـــة

 أستاذ مساعد: الدرجة العلمـية
 العراق –بغداد  – جادريةال –جامعة بغداد  –كلية الطب البيطري  -فرع الجراحة والتوليد : عنـوان العمل

 nazih_keplan@yahoo.com: البريد اإللكتروني
 

 :المؤهالت العلمية: أوالا 
 التأريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية
 البكالوريوس

بموجب األمر األداري ذي العدد 
 11/11/1771في  9377

 11/13/1771 الطب البيطري بغداد

 الماجستير
بموجب األمر الجامعي ذي العدد 

 6/13/1331في  16711
 6/13/1331 الطب البيطري بغداد

 الدكتوراه
مر الجامعي ذي العدد بموجب األ

 11/1/1316في  367دع 
 11/1/1316 الطب البيطري بغداد

- - -  أخرى
 :التدرج الوظيفي: ثانياا 

mailto:nazih_keplan@yahoo.com
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 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

1 
 مساعدمدرس 

في  11137بموجب األمر الجامعي ذي العدد 
 7979واألمر األداري ذي العدد  1/11/1331

 1/11/1331في 

 كلية الطب البيطري
 17/7/1336-3/11/1331 جامعة بغداد 

1 
 مدرس
في  11199بموجب األمر الجامعي 

11/9/1339 

 كلية الطب البيطري
 17/7/1337-17/7/1336 جامعة بغداد

7 
 مساعدأستاذ 

في  13967بموجب األمر الجامعي 
1/1/1313 

 كلية الطب البيطري
 17/7/1337منذ  جامعة بغداد 

1 
 أستاذ

في  1117/أ1بموجب األمر الجامعي ذي العدد 
 1111واألمر األداري ذي العدد  1/9/1317

 11/9/1317في 

 كلية الطب البيطري
 16/7/1319منذ  جامعة بغداد

3 
النفسي مدير وحدة األشراف 

 والتوجيه التربوي
في  713بموجب األمر األداري ذي العدد 

11/1/1317 

 كلية الطب البيطري
 11/1/1317منذ  جامعة بغداد

 
 :التدريس الجامعي: ثالثاا 

 إلى –الفترة من  الجامعة (الكلية / المعهد ) الجهة  ت
 3/11/1331منذ  بغداد كلية الطب البيطري 1
1    

 
 :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها: رابعاا 

 السنة المادة القسم ت

 خصوبة اإلناث وأمراضها التناسلية الجراحة والتوليد 1
 1331منذ  المرحلة الرابعة

 التوليد البيطري الجراحة والتوليد 1
 1331منذ  المرحلة الخامسة

 سريريات التوليد الجراحة والتوليد 7
 1331منذ  المرحلة الخامسة
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 خصوبة اإلناث وأمراضها التناسلية المتقدم الجراحة والتوليد 1
 1331منذ  الدبلوم العالي

 التوليد البيطري المتقدم الجراحة والتوليد 3
 1331منذ  الدبلوم العالي

 سريريات التوليد الجراحة والتوليد 6
 1331منذ  الدبلوم العالي

 التناسليةخصوبة اإلناث وأمراضها  الجراحة والتوليد 9
 1331منذ  الماجستير

 التوليد البيطري المتقدم الجراحة والتوليد 1
 1331منذ  الماجستير

 سريريات التوليد الجراحة والتوليد 7
 1331منذ  الماجستير

 خصوبة الذكور وأمراضها التناسلية الجراحة والتوليد 13
 1331منذ  المرحلة الرابعة

 الدراسيةالحلقات  الجراحة والتوليد 11
 1337منذ  المرحلة الخامسة

 طرق البحث الجراحة والتوليد 11
 1337منذ  الماجستير

 الحلقات الدراسية الجراحة والتوليد 17
 1337منذ  الماجستير

 التكاثر في الخيول والحيوانات الصغيرة الجراحة والتوليد 11
 1313منذ  الماجستير

 السريريات الجراحة والتوليد 13
 1316منذ  الدكتوراه

 السريرات الجراحة والتوليد 16
 1319منذ  السنة الرابعة

 التقنيات الوالدية الجراحة والتوليد 19
 1319منذ  السنة الخامسة

 التكاثر في المجترات الجراحة والتوليد 11
 1319منذ  الماجستير

 التكاثر في الخيول الجراحة والتوليد 17
 1319منذ  الدكتوراه

 المواضيع الخاصة الجراحة والتوليد 13
 1319منذ  الدكتوراه
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 التكاثر في الحيوانات البرية الجراحة والتوليد 11
 1319منذ  الدكتوراه

 الخصوبة والعقم في الذكور الجراحة والتوليد 11
 1319منذ  الماجستير

 
 :التي أشرف عليها( األطاريح، الرسائل : ) خامساا 

 السنة القسم الرسالةأسم األطروحة أو  ت

 التلقيح الصناعي في الجمال 1
  عبد اهلل عمران زيدللطالب 

بكلوريوس طب وجراحة بيطرية 
في كلية الطب البيطري جامعة 

 بغداد
1313 

1 
للنعاج عيوب األجهزة التناسلية مسح ل

 في مجازر بغداد
للطلبة زينب أنمار أورخان وأشرف رعد 

 عبد األمير

وجراحة بيطرية بكلوريوس طب 
جامعة  في كلية الطب البيطري

 بغداد
في  617ت .بموجب األمر األداري ط

13/11/1316  

1319 

7 

دراسة عمر البلوغ الجنسي لذكور 
الحمالن بواسطة النسيج الخصوي، 
مستوى الشحمون الخصوي وأنتاج 

 السائل المنوي
 للطالب فرحان فاضل سعيد

الجراحة ماجستير توليد في فرع 
 جامعة بغداد والتوليد

في  1133بموجب األمر األداري دع 
16/11/1319 

1311 

1 
 Ctype natriureticتأثير مادة 

peptide   في صفات حيامن الثيران
 للطالب محمد علي جمال غافل

دكتوراه توليد في فرع الجراحة 
 والتوليد جامعة بغداد

في  173بموجب األمر األداري دع 
7/11/1317 

1317 

 
 :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها: سادساا 

 نوع المشاركة مكان أنعقادها السنة العنوان ت
 مشارك بغداد 1771 المؤتمر العلمي المهني السادس للطب البيطري 1
 مشارك بغداد 1777 المؤتمر العلمي المهني السابع للطب البيطري 1
 مشارك بغداد 1333 البيطريالمؤتمر العلمي المهني الثامن للطب  7
 مشارك بغداد 1331 المؤتمر العلمي المهني التاسع للطب البيطري 1
 مشارك بغداد 1331 المؤتمر العلمي المهني العاشر للطب البيطري 3



 9102 السيرة الذاتية لنزيه ويس زيد

 

 13من عدد صفحات كلي  5

 

 مشارك بغداد 1331 المؤتمر األول لكلية الطب البيطري 6
 مشارك بغداد 1337 المؤتمر الثاني لكلية الطب البيطري 9
 مشارك بغداد 1313 المؤتمر الثالث لكلية الطب البيطري 1
 مشارك بغداد 1311 الندوة العلمية التخصصية 7
 مشارك بغداد 1311 مهرجان األسبوع الثقافي 13

المؤتمر العلمي السادس لكلية الطب البيطري جامعة  11
 مشارك الديوانية 1319 القادسية

 
 :األنشطة العلمية األخرى: سابعاا 

 خارج الكلية داخل الكلية

 1331-1331عضو لجنة تخرج الطلبة 
 11/6/1331في  1631 ذي العدد األمر األداريبموجب 

عضو اللجنة األستشارية للخيول في أمانة بغداد 
 1316-1313دائرة المتنزهات والتشجير 

 16/7/1313في  7311دع  بموجب الكتاب ذي العدد

 1331عضو لجنة شراء الكتب العلمية 
 11/1/1331في  1177 ذي العدد األمر األداريبموجب 

عضو فريق عمل للكشف عن تسفيد الخيول داخل 
في أمانة بغداد دائرة المتنزهات شعبة الخيول 

 1316-1313والتشجير 
 13/11/1316في  1111 بموجب الكتاب ذي العدد

األشراف العلمي واإلداري على الحقول الحيوانية 
 1336البيطري والمستشفى 

 13/1/1336في  111 ذي العدد األمر األداريبموجب 
 1319مقيم علمي لبراءة أختراع 

 11/7/1319في  1719 بموجب الكتاب ذي العدد

 1336عضو لجنة تقديم الدراسات العليا 
 11/9/1336في  771 ذي العدد األمر األداريبموجب 

تأثير الجهد "ألقاء حلقة نقاشية علمية بعنوان 
في " الحراري على التكاثر في ذكور الحيوانات

 1319متحف التأريخ الطبيعي 
عضو في قسم الدراسات العليا والبحث العلمي 

1336-1331 
 11/13/1336في  171 ذي العدد األمر األداريبموجب 

مقيم علمي لبحث علمي لمجلة أجنبية علمية 
 1311رصينة 

اسات العليا عضو في اللجنة األمتحانية المركزية للدر 
1336-1331 

مقيم علمي لبحث علمي لمجلة أجنبية علمية 
 1311رصينة 

مقيم علمي لبحث علمي لمجلة أجنبية علمية  1331-1336عضو في لجنة الترقيات العلمية 
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 1311رصينة 
 1337عضو لجنة بحثية علمية 

  1/6/1337في  331دع  ذي العدد األمر األداريبموجب 
علمي لمجلة أجنبية علمية مقيم علمي لبحث 

 1317رصينة 
عضو في اللجنة األمتحانية المركزية للدراسات 

 1317-1313األولية 
 11/1/1311في  69 ذي العدد األمر األداريبموجب 

في  717ت .ط ذي العدد األمر األداريبموجب 
16/13/1311 

في  161ت .ط ذي العدد األمر األداريبموجب 
17/3/1311 

في  173ت .ط ذي العدد ألدارياألمر ابموجب 
17/6/1311 

مقيم علمي لبحث علمي لمجلة أجنبية علمية 
 1317رصينة 

عضو لجنة تدقيق الوثائق للدراسات األولية 
1313-1311 

  1/3/1313في  171ت .ط ذي العدد األمر األداريبموجب 
 1/1/1311ت في .ط 1بموجب األمر األداري ذي العدد 

لمجلة أجنبية علمية مقيم علمي لبحث علمي 
 1317رصينة 

 1311عضو اللجنة التحضيرية لألسبوع الثقافي 
 1/1/1311في  1111 ذي العدد بموجب األمر األداري

مقيم علمي لبحث علمي لمجلة أجنبية علمية 
 1317رصينة 

 1313عضو لجنة مناقشة دبلوم عالي 
 ذي العدد األمر األداريبموجب للطالب كاطع خضير عباس 

 11/13/1313في  1737دع 
مقيم علمي لبحث علمي لمجلة أجنبية علمية 

 1317رصينة 

عضو في اللجنة الخدمية للمؤتمر العلمي للكلية 
1311 

 3/13/1311في  7313 ذي العدد األمر األداريبموجب 

مقيم علمي لبحث علمي لمجلة أجنبية علمية 
 1317رصينة 

سنة عضو لجنة مناقشة المشاريع البحثية لل
 1311الخامسة 

 19/1/1311م في .ت 113 ذي العدد األمر األداريبموجب 

مقيم علمي لبحث علمي لمجلة أجنبية علمية 
 1317رصينة 

-1319عضو لجنة مقابلة طلبة الدراسات العليا 
1311 

دع في  1117 ذي العدد األمر األداريبموجب 
11/6/1319 

مقيم علمي لبحث علمي لمجلة أجنبية علمية 
 1317رصينة 

  1313عضو لجنة األشراف التربوي 
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ت في .ط 177 ذي العدد األمر األداريبموجب 
11/13/1313 

 1316عضو لجنة مناقشة طالب ماجستير 
ذي  األمر األداريبموجب نور المصطفى عماد كاظم للطالب 

  17/11/1316دع في  1971 العدد
 

 1319عضو لجنة مناقشة طالب ماجستير 
 ذي العددمر األداري بموجب األناظم عبد هادي سامر للطالب 

 6/7/1319دع في  1131
 

 رئيس لجنة مختبر التقنيات المساندة للتكاثر
  11/1/1311 ذي العدد األمر األداريبموجب 

 رئيس لجنة مختبر المرحلة الخامسة
  11/11/1311 ذي العدد األمر األداريبموجب 

 1311عضو لجنة خبراء طالب دكتوراه 
 مر األداريبموجب األ سيف الدين عبد الهادي نواف للطالب

 11/1/1311دع في  713 ذي العدد
 

 1311عضو لجنة خبراء طالب دكتوراه 
 ذي العدد مر األداريبموجب األ حسين عباس خميس للطالب

 17/1/1311دع في  1719
 

 1311عضو لجنة خبراء طالب دكتوراه 
 ذي العدد مر األداريبموجب األ ة أسماء شرهان زبونللطالب

 17/1/1311دع في  1717
 

 1311عضو لجنة خبراء طالب دكتوراه 
ذي  مر األداريبموجب األمحمد علي جمال غافل للطالب 

 11/7/1311دع في  1193 العدد
 

  1317-1311رئيس لجنة المرحلة الرابعة 
 1311عضو لجنة مناقشة طالب ماجستير 

 ذي العدد األمر األداريبموجب  سعيدفرحان فاضل للطالب 
 9/11/1311دع في  1377

 

 1317لجنة المركزية لألشراف التربوي ال رئيس
  17/7/1317دع في  911 ذي العدد مر األداريبموجب األ

لجنة مناقشة طالب ماجستير في البصرة  رئيس
1317 

 ذي العدد مر األداريبموجب األ ة اآلء حبيب عبودللطالب
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 13/1/1317في  9/11/133
عضو لجنة مناقشة طالب ماجستير في الموصل 

1317 
 ذي العدد داريمر األبموجب األ رائد برهان بديوي حيمد للطالب

 13/7/1317في  311
 

 1317عضو لجنة خبراء طالب دكتوراه 
 ذي العدد مر األداريبموجب األللطالب أحزان قائد عبد األمير 

 17/1/1317دع في /1677
 

 
 :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم: ثامناا 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 
مستوى بعض أنزيمات الدم والبروتين الكلي والصورة 
الدموية خالل المراحل المختلفة للحمل وبعد الوالدة في 

 .النعاج العواسية

التوليد في فرع الجراحة رسالة ماجستير في 
جامعة  -كلية الطب البيطري  –والتوليد 

 .بغداد
1331 

مستوى األلبومين أثناء أشهر الحمل والنفاسة في النعاج  1
 .العواسية

، 5مجلة البصرة لألبحاث البيطرية، المجلد 
 1336 55-84، الصفحات 1العدد 

المهبل تأثير البروستوكالندين على تقييم خاليا ظهارة  7
 .للنعاج العراقية خالل فترة النفاس

المجلة الطبية البيطرية العراقية، المجلد 
 1336 188-154، الصفحات 9، العدد 92

، 9مجلة ديالى لألبحاث التطبيقية، المجلد  .التلوث البكتيري خالل فترة النفاسة في النعاج العواسية 1
 1336 11-15، الصفحات 9العدد 

البروستوكالندين في إزالة التلوث الجرثومي خالل فترة تأثير  3
 .بعد الوالدة في النعاج العواسية

، 5مجلة األنبار للعلوم الزراعية، المجلد 
 1339 911-911، الصفحات 1العدد 

تأثير التغيرات الفسلجية على بعض إنزيمات الدم في  6
 .النعاج العواسية

، 6د لمجلمجلة البصرة لألبحاث البيطرية، ا
 1339 55-96، الصفحات 1العدد 

فشل توسع عنق الرحم في األغنام العراقية دراسة سريرية  9
 .وعالجية

العدد  ،12مجلة علوم المستنصرية، المجلد 
 1331 15-2، الصفحات 6

تأثير الحمل وجنس الجنين على الصورة الدموية للنعاج  1
 .العواسية

جلد الممجلة القادسية لعلوم الطب البيطري، 
 1337 192-195، الصفحات 1، العدد 4

7 
دراسة تأثير حمل النعاج على مستوى التطفل الدمي لبعض 

 Anaplasmaو Theleria hirciاألوالي الدمية 

marginali والعدد الكلي والتفريقي لخاليا الدم البيض. 

مجلد المجلة الطبية البيطرية العراقية، ال
 1337 14-11، الصفحات 1، العدد 55

الجراثيم التعايشية لمهابل األغنام والماعز العراقية خالل  13
 .المراحل المختلفة للتناسل

 ،9مجلة األنبار للعلوم البيطرية، المجلد 
 1337 51-95، الصفحات 1العدد 

تأثير التسفيد الطبيعي على التلوث الجرثومي في الكباش  11
 .المحلية

، 9مجلد لمجلة األنبار للعلوم البيطرية، ا
 1337 55-51، الصفحات 1العدد 
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العزوالت الجرثومية قبل وبعد التسفيد الطبيعي لذكور  11
 .الماعز المحلي

لمجلد مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري، ا
 1313 12-16، الصفحات 1، العدد 2

لمجلد مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري، ا .عسر الوالدة في الماعز األسباب والعالج 17
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