
 السيرة الذاتية

نصير صادق جعفر: االسم  

متزوج: الحالة االجتماعية  

مسلم: الديانة  

الطفيليات: الفرع  

4891/2/22: تاريخ اول تعين  

2222/1/9: تاريخ اعادة التعين  

:اللقب العلمي  

2228/42/42مدرس مساعد تاريخ الحصول عليه   

2241/1/22مدرس تاريخ الحصول عليه   

:الشهادات  

4891/2/12كلية الطب البيطري ـ بغداد  طب وجراحة بيطرية ـ: بكلوريس  

2224ـ 2222الطب البيطري ـ بغداد  امراض مشتركة ـ كلية: الدبلوم العالي    

الوضع الوبائي الحالي لمرض ذبابة الدودة الحلزونية للعالم القديم: عنوان البحث  

في القطر والمقترحات للسيطرة على المرض  Chrysomya bezziana  

2224/44/49في  22202االمر الجامعي   

Epidemiological occurance of screw warw 

Chrysomya bezziana in Iraq and the recomondation to the 

Control disease 

2228/42/42في  1190ع .الجامعي دطفيليات بيطرية االمر : الماجستير  

:عنوان الرسالة  

Diagnostic study of intestal helminthea of some kinds of columbidae in 

Baghdad city 

ليات العملي الدراسات االوليةيـ تدريس مادة الطف4:العمل  

العليا ماجستير ودكتوراه اعتبارا من  ليات العملي للدراساتيـ تدريس مادة الطف2

2228/42/42    

 



:اللجان  

2244/1/49في  094والبايولوجية ـ لجنة متابعة حركة المواد الكيماوية 4  

2244/2/42في  982ـ لجنة استحداث وحدة معالجة النفايات 2  

ـ عضو لجنة مشتريات المركزية1  

2241/0/2في  4110ـ رئيس لجنة المشتريات المركزية 1  

2241/42/2في  092الفرعية ـ لجنة متابعة الغيابات 0  

2240/1/41في  420الصف الخامس ـ لجنة تهيئة قاعة مناقشة بحوث التخرج لطلبة 2  

2240/42/4في  221ـ لجنة الغيابات الفرعية 2  

2240/42/2ـ اللجنة الفرعية الخاصة بالجرد السنوي لموجودات فرع الطفيليات 9  

2240/42/29في  1291ـ تكليف بالعمل في شعبة الموارد البشرية 8  

2249/4/29في  121ـ لجنة مسؤولي مختبر الطفيليات 42  

2242/1/41في  4184ئيس لجنة اعتدال االسعار ـ ر44  

2242/42/22في  101ـ لجنة الغيابات الفرعية فرع الطفيليات 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:الدورات التدريبة  

2244/1/1في  188للتدريسين ( 404)ـ دورة التأهيل التربوي 4  

2244/1/1في  022للتدريسين ( 402)ـ دورة اللغة العربية 2  

 20ـ2242/42/22االساليب الحديثة لنظم الحجر البيطري للحيوانات الحية للفترة من ـ دورة 1

للكالب البوليسية  للبيطرة والمديرية العامة في الشركة العامة  

مركز الحاسبة االلكترونية ـ جامعة بغداد للفترة من .ـ دورة الحاسبات لغرض الترقية1

41ـ2241/1/42  

في فرع االحياء المجهرية ـ كلية الطب البيطري للفترة من( وتطبيقاتها  PCR )ـ دورة 0  

42ـ2242/42/24  

2249/1/2ـ دورة اللجان العلمية ولجان االستالل حول قانون الترقيات الجديد في 2  

1ـ2249/1/9ـ دورة الزرع النسيجي في فرع االحياء المجهرية للفترة من 2  

طوير والتعليمالمقامة في مركز الت  Writing scientific paper in latex 9ـ دورة  

2249/1/49في  2241كتاب المشاركة  2249/1/41المستمر ـ جامعة بغداد بتاريخ   

ـ دورة سحب الدم المقامة في معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية للدراسات العليا للفترة 8

2249/1/12في  4282حسب الكتاب  1ـ2249/1/0من   

 

 

 

  



:المؤتمرات  

21ـ2242/1/21ـ المؤتمر العلمي العاشر لكلية الطب البيطري للفترة من 4  

تشرين /2244جامعة الكوفة للفترة من  ـ المؤتمر العلمي االول لكلية الطب البيطري ـ2

24ـ22/الثاني  

42ـ41/شباط/2241جامعة الكوفة للفترة ـ المؤتمر العلمي الثاني لكلية الطب البيطري ـ 1  

ـ المؤتمر الطالبي االول لبحوث طالب الدراسات العليا واالولية لكلية الطب البيطري ـ جامعة 1

2249/1/48بغداد بتاريخ   

ـ المؤتمر العلمي االول للبحوث التطبيقية وبراءات االختراع المقام في كلية التقنيات الصحية 0

42ـ49/نيسان/2249من  والطبية ـ الجامعة التقنية الوسطى للفترة   

2ـ2249/0/1ـ الؤتمر العلمي االول لكلية الطب البيطري ـ جامعة ديالى للفترة من 2  

 

  



:البحوث  
ـ دراسة في وبائية الديدان الشريطية المعوية في حمام الفاختة المطوقة 4  

المؤتمر العلمي العاشر ـ كلية الطب البيطري .بغدادفي مدينة   Streptopelia  decaocto  

2242/1/4الى  1ـ14للفترة من   

ني االطورـ دراسة تشخيصية للديدان المعوية في الحمام 2  

المؤتمر العلمي العاشر ـ كلية الطب البيطري .في مدينة بغداد  Columba livia  

2242/1/4الى  1ـ14للفترة من   

ـ مدى انتشار الديدان المعوية في الحمام الداجن 1  

المؤتمر العلمي االول لجامعة الكوفة .في مدينة بغداد  Columba livia domestica  

2244تشرين الثاني  24ـ22للفترة من   

ـ دراسة بعض الجوانب الوبائية لطفيلي 1  

المجلة الطبية البيطرية .في الحمام الداجن في محافظة بغداد  Trichomonas gallinae 

2241لسنة  19العراقية مجلد   

دراسة بايولوجية على تاثير االصابة بالتوكوبالزما كوندي على وظائف الكبد في ـ 0

2241لسنة  12المجلة الطبية البيطرية العراقية المجلد .النساء  

ـ دراسة بعض الجوانب الوبائية والمرضية للدودة الشريطية2  

المؤتمر العلمي.في الحمام البري والفاختة المطوقة في مدينة بغداد  Retinometra serrata   

2241شباط  42ـ41الثاني لكلية الطب البيطري ـ جامعة الكوفة للفترة من   

 

  



:الشكر والتقدير  

لجنة المشتريات المركزية ـ عضو 2242/4/21في  242ـ 4  

خالل العطلة الصيفية نشاط  2241/42/4في  1480ـ 2  

لجنة المشتريات المركزية ـ رئيس لجنة 2241/4/22في  212ـ 1  

للجهود المبذولة من قبل الطالب ومشرفيهم على المشاريع البحثية  2242/1/22في  4041ـ 1

  2242ـ2242لطلبة الصف الخامس للعام الدراسي 

ابراهيم من مهام عميد الكلية.بمناسبة انتهاء تكليف د 2249/4/49في  144ـ 0  

المستعملة في تشخيص الطرائق الحديثة )المشاركة في اقامة دورة  2249/1/42في  4121ـ 2

(الطفيليات الداخلية  

  

 

 

 

 

 

  


