جامعةبغداد  -كلية الطب البيطري
االسمالرباعي

اكرام عباس عبود رزوق

المرتبة العلمية

استاذ مساعد

االختصاص العام

طب وجراحة بيطرية

التحصيل العلمي

دكتوراة

االختصاص الدقيق
 /المسار البحثي

احياء مجهرية  /مناعة

القسم  /الفرع
العلمي

الشهادات الجامعية
البكلوريوس
الجامعة

الكلية

القسم

السنة

بغداد

الطب البيطري

-

1894

الماجستير
الجامعة

الكلية

القسم

السنة

بغداد

الطب البيطري

احياء مجهرية

1898

عنوان الرسالة
باللغة العربية
عنوان الرسالة
باللغة االنكليزية
اسم المشرف

االستاذ خليفة احمد خليفة

الدكتوراه
الجامعة

الكلية

القسم

بغداد

طب بيطري

احياء المجهرية

عنوان األطروحة
باللغة العربية
عنوان األطروحة
باللغة االنكليزية
اسم المشرف

Cell mediated immune response and the role of the transfer factor in immunotherapy
of Tuberculosis.
االستاذ خليفة احمد خليفة

ت
1

The Synergistic Effect of BCG and Pasteurella multocida Vaccines in Local rabbits .
Al-Anbar J. Vet. Sci., Vol.: 5 No. (1), 2012.

2

Detection of Brucella antibodies of sheep and goats by using two serological tests in AlSulaimanya governorate. The Iraqi Journal of Veterinary Medicine, 39(2): 32-37.
Serological survey of Brucellosis in some areas of Baghdad city. Al-Anbar J. Vet. Sci.,
Vol.: 7 No. (1), 2014.
The immunological responses of sonicated Pasteurella multocida and E. tenella antigens
in rabbits. Al-Anbar J. Vet. Sci., Vol.: 8 No. (1), 2015.

4

2222

االستجابة المناعية الخلوية ودور العامل الناقل في العالج المناعي لمرض السل.

عنوان البحث

3

السنة

1

Study Some Immunological Parameters in Rabbits Immunized with Cryptococcus
neoformans. Iraqi Journal of Science, 2015, Vol 56, No.4B, pp: 3083-3087.

5

The Effect of Proteus vulgaris Sonicate fimbriae antigens in some blood parameters
and humoral immune response. Baghdad Science Journal Vol. 12(2) :2015
Immune response of rabbits immunized by killed whole cell sonicated E. coli 0157
antigen and crude Klebocin. Journal of Entomology and Zoology Studies 2017; 5(5):
82- 87.

6

Humoral immune response of Salmonella typhimurium and Salmonella enteritidis
sonicated antigens in rabbits. Proceeding of the Eleventh Veterinary Scientific
Conference, 2012; 84-88

9

Detection of Brucella Antibodies of Sheep in Al-Anbar Province by Using Some
Serological Tests. The Iraqi Journal of Veterinary Medicine, 37(1): 7 – 12.

8

7

12

Study Some Immunological Parameters in Rabbits Immunized with Cryptococcus
neoformans. Iraqi Journal of Science, 2015, Vol 56, No.4B, pp: 3083-3087.
The effect of Brucella melitensis (Rev-1)and sonicated antigen of Salmonella
typhimuriumon some interlukins(IL-4,IL-6)and IgM in rabbits.Al-Anbar J.Vet.
Sci.,Vol.:7 No.(2), 2014.

11

 الى-  من/ فترة العمل

جهة العمل

عنوان الوظيفة

ت

1885-1894

وزارة الزراعة

طبيب بيطري

2226-1885

وزارة الصناعة

طبيب بيطري استشاري

 لحد االن-2226

وزارة التعليم العالي

تدريسي

1
2
3

 القسم/  الكلية/ الجامعة

المرحلة

أسم المادة الدراسية

ت

احياء مجهرية/طب بيطري/بغداد

الثالثة

علم المناعة

احياء مجهرية/طب بيطري/بغداد

ماجستير

علم المناعة المتقدم

احياء مجهرية/طب بيطري/بغداد

دكتوراة

علم المناعة البايولوجي

احياء مجهرية/طب بيطري/بغداد

ماجستير

علم المناعة العام

احياء مجهرية/طب بيطري/بغداد

دكتوراة

علم المناعة السريري

1
2
3
4
5

 القسم/  الكلية/ الجامعة

التفاصيل

عنوان النشاط

ت

احياء مجهرية/طب بيطري/بغداد

مناقشة الخطط العلمية
المؤتمر العلمي/باحث/مقرر جلسة علمية
الحادي عشر

لجنة علمية

1

مؤتمر علمي

2

طب بيطري/بغداد

 األطروحة/ عنوان الرسالة

ت

Salmonella  صمغ العسل و دهن الصوف)على بعض جوانب االستجابة المناعية للقاح،دور العوامل المساعدة (حبة السودة
. typhimurium
2

1

2

عزل انواع السالمونيال من الماعز ودراسة فاعلية مختلف مستضداتها في االرانب.

3

نسبة االنتشار المصلي لداء البروسيالت في االغنام واالنسان في محافظة االنبار

4

االنتشار المصلي لداء المقوسات في االنسان والماعز في مدينة الحلة.

5
6
7
9

دراسة اللتاثير المناعي والمرضي لمستضدات خميرة المكورات الخبيئة المكسرة ومستضد الخلية الكاملة المقتولة لجرثومة
السالمونيال تايفيموريوم على بعض المدورات الخلوية في الجرذان.
دراسة دور االندماج بين مستضدي  Pasteurella multocidaواكياس بيض طفيلي  Eimeria tenellaالمكسر في
االستجابة المناعية في االرانب.
دراسة مناعية ومرضية لمستضدات جرثومة  Salmonella typhimuriumالمكسرة ولقاح Brucella melitesis
 Rev- 1في االرانب.
الكشف المصلي والجزيئي لداء البروسيالت في االغنام والماعز في محافظة السليمانية.

3

