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 السيرة الذاتية
 

 العلمية  المؤهالت : ثانيا 

 الشهادة
 تاريخ الحصول  الجهة المانحة للشهادة 

 القسم الكلية الجامعة على الشهادة

 03/6/1332 - الطب البيطري بغداد البكالوريوس

 8/21/1332 الفسلجة واالدوية الطب البيطري بغداد الماجستير

 0/23/1326 الفسلجة واالدوية الطب البيطري بغداد الدكتوراه

 

 رج الوظيفيالتد

 الى -من / الفترة  الجهة الوظيفة ت 

 1322-1336 كلية الطب البيطري (مدرس مساعد)تدريسي 1

 1322-1322 كلية الطب البيطري (مدرس)تدريسي  2

 لحد االن-1322 كلية الطب البيطري (استاذ مساعد)تدريسي  3

 لحد االن-1326 كلية التمريض محاضر خارجي 4

 ها فيس الجامعات التي در  

 الى -من /  الفترة  الجامعة (القسم –الكلية / المعهد )الجهة   ت

 لحد االن-2002 بغداد الفسلجة واالدوية/كلية الطب البيطري 1

 علي حسين سليم االســــــــــــم

 1711-بلد محل و تاريخ الوالدة

 متزوج الحالة الزوجية 

 3 عدد االطفال

 المرتبة العلمية
تاريخ الحصول  استاذ مساعد

 عليها
2017 

 طب وجراحة بيطرية التـخـصــص العام
  والسموم  االدوية التخصص الدقيق 

 ادوية البحثي رالمسا

 (تدريسي)استاذ جامعي ةالوظيفـــــ

 فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واالدوية-كلية الطب البيطري–جامعة بغداد  عنوان محل العمل

 العربية واالنكليزية اللغات التي يجيدها

 / الهاتف النقال 

 البريد االلكتروني

alisaliem977@gmail.com 
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2 
 النسائية/كلية التمريض

 االطفال-

 البالغين-
 لحد االن-2012 بغداد

 

 احصائيات و بيانات 
 

 التفصيل المعلومات و البيانات ت

1 
واد الدراسدددية التدددي قدددام بتدريسدددها فدددي الدراسدددات عددددد المددد

 األولية و العليا

 العليا االولية

2 2 

2 
عددددددد مدددددرات الحصدددددول علدددددى جدددددائزة العلمددددداء  و جدددددائزة 

 األستاذ األول

 جائزة األستاذ األول جائزة العلماء

  

 3 عدد مشاريع التخرج لطلبة السنة المنتهية التي  شرف عليها 3

 

4 
 و األطاريح التي  شرف عليها عدد الرسائل

 دبلوم دكتوراه ماجستير

1   

 

5 
 عدد الرسائل و األطاريح التي ناقشها

 دبلوم دكتوراه ماجستير

4   

 

6 
مها علميا  عدد الرسائل و األطاريح التي قيــ 

 دبلوم دكتوراه ماجستير

2   

 

7 
 عدد المؤتمرات التي شارك فيها داخل و خارج العراق

 خارج العراق ل العراقداخ

 1 

8 
عدددددد الددددورو و الندددددوات و الحلقددددات التددددي شددددارك فيهددددا 

 داخل و خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

4  

7 
عددددد البحدددوش المنشدددورة فدددي مجدددالت و مدددؤتمرات داخدددل و 

 خارج العراق

 خارج العراق داخل العراق

رسالة +5

 اطروحة دكتوراه+ماجستير
1 

مها علميا داخل و خارج العراقعدد الب 10  حوش التي قو 
 خارج العراق داخل العراق

3 3 

 عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق 11
 خارج العراق داخل العراق

 1 

مة 12  عدد الكتب المؤلفة و المترجمة و المقيــ 
 المقي مة المترجمة المؤلفة

   

 ويرية و التدريبية التي شارك فيهاعدد الدورات التط 13
 خارج العراق داخل العراق

3  
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14 

 

 

 ندوات و ورو عمل

 

 

1 

15 
عددددد اللجدددان التدددي شدددارك بعودددويتها داخدددل و خدددارج و ارة 

 التعليم العالي

 خارج التعليم العالي داخل التعليم العالي

10  

 عدد كتب الشكر و التقدير 12
 و ير

رئيس 

 جامعة

عميد 

 كلية
 آخرى

1 2 1  
 

 

 النشاطات

 القسم/ الكلية / الجامعة  التفاصيل عنوان النشاط ت

1 
عوو لجنة امتحانية مركزية للدراسات 

 االولية
 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2012/2011

2 
عوو لجنة امتحانية للدراسات االولية 

 والعليا مواد فرع الفسلجة واالدوية
2011/2018 

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد

3 
عوو لجنة امتحانية مركزية للدراسات 

 االولية
2011/2018 

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد

4 
عوو لجنة استالل  بحوش ترقية الى 

 دينا سعدون ذياب/استاذ مساعد
 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2018

5 
 In situالمشاركة في دورة 

hypridization/اجتيا  دورة 
 كلية العلوم/جامعة بغداد 12-11/1/2018

6 

 محاضر في ندوة في التعليم المستمر

وفوائدها Nanoparticlesطرق تحضير ال: في

 العلمية والدوائية

 

 م.ت 74:العدد

 14/2/1322:التاريخ

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد  

 االشراف التربوي 7
 ت.ط 232:العدد

 14/22/1328:التاريخ
ية الطب البيطريكل/جامعة بغداد  

8 

المشاركة في محاضرة االستعمال 

تهديد ..العشوائي للموادات الحيوية

 حوور/عالمي واقليمي

10/1/2018 
وحدة االبحاش /كلية العلوم/جامعة بغداد

 البايولوجية للمناطق الحارة

9 
االشراف على بحوش التخرج لطلبة 

 (3)الدراسات االولية
2011/2011/2018 

ية الطب كل/جامعة بغداد

 الفسلجة واالدوية/البيطري

10 
تقديم االستشارة العلمية لطلبة الدراسات 

 (1)العليا من غير كليات
 الزراعةكلية /جامعة بغداد 2012

11 

تقيم البحوش العلمية في مجالت عالمية  

ذات معامل وضمن مستوعبة 

 (3)سكوبس

Advances in Animal and 

Veterinary Sciences 

 

 ستوعبة سكوبسمجلة ضمن م

12 
تقيم البحوش العلمية في مجالت داخل 

 (1)العراق
 جامعة بغداد/كلية التمريض  العراقية الوطنية للعلوم التمريوية المجلة

13 
تقيم البحوش العلمية في مجالت داخل 

 (2)العراق
 جاعة القادسية/كلية الطب البيطري  مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد الوقت الحالي-17/4/2018 ق الخريجين وصحة صدورهاتدقيق وثائ 14
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 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2011/2018 االشراف على مختبرات االدوية  15

16 
لجنة تدقيق وتوثيق الدرجات في عوو 

 الماستر شيتات
 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 4/1/2012-11/2012

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2011/2012 الدراسات االولية/لجنة التنظيميةعووال 17

18 
مسؤول الدفاتر -عوواللجنة التنظيمية

 االمتحانية
 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2012/2013

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2011/2012 مسؤول وحدة الوثائق وتدقيق الوثائق 19

20 
انية مركزية للدراسات عوو لجنة امتح

 االولية
 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2011/2012

21 
عوو لجنة امتحانية للدراسات االولية 

 والعليا مواد فرع الفسلجة واالدوية
2011/2018 

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد

 الطب البيطريكلية /جامعة بغداد 2011/2018 عوو لجنة امتحانية مركزية للدرااسات االولية 22

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2018/2017 عوو لجنة امتحانية مركزية للدرااسات االولية 23

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2012/2013 مدير وحدة تدقيق وثائقالطلبة والخريجين 24

25 
عوو لجنة متابعة غيابات الطلبة 

 للدراسات االولية
 لية الطب البيطريك/جامعة بغداد 2011/2012

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2011/2012 عوو لجنة تصويب اسماء الخريجين 26

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2011/2012 عوو لجنة تصويب جنس الخريجين 27

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2011/2012 عوو لجنة تدقيق وثائق المقبولين 28

29 
اء مبالغ مباشرة طالب عوو لجنة استيف

 االولية
 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2011/2012

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2012/2013 رئيس لجنة استيفاء اجور مباشرة الطلبة 30

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 5/2007-7/4/2007 لجنة تحقيقية رئيس  31

32 
عادل /جستيرعوو لجنة مناقشة طالب ما

 عباس عبيد
 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 27/3/2018

33 
ريهام /عوو لجنة مناقشة طالب ماجستير

 نجم عبدالرضا
 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 20/2/2018

34 
غيث /عوو لجنة مناقشة طالب ماجستير

 صباح طعيمة
 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 7/12/2018

35 
 يد خلف /مي لرسالة ماجستيرالمقوم العل

 شناوة
 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 7/10/2011

36 
سارة /المقوم العلمي لرسالة ماجستير

 سمير عبدالعباس
 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 23/7/2018

37 
رئيس لجنة النظام االحصائي لمعلومات 

 طلبة الدراسات االولية
 ب البيطريكلية الط/جامعة بغداد 2012/2011

 كلية الطب البيطري/جامعة بغداد 2010/2012 رئيس لجنة مشتريات 38

39 
نشر بحوش في مجالت عالمية ضمن 

 مستوعبة ثومسون رويتر  وسكوبس
 مجالت عالمية 11عدد

 مجالت محلية 4عدد  نشر بحوش في مجالت محلية  40
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  اإلشراف على الدراسات العليا
 

 الدرجة العلمية و تاريخها األطروحة/ لة عنوان الرسا  سم الطالب ت

 ذنون برهان صالح 1

Hepatoprotective and Antioxidant Activity of Origanum 

majorana  Leaves Extract in Mice Treated with Amoxicillin-

Clavulanic Acid 

 

 1328/1322الماجستير

 

 2017-2018البحوش 
 معلومات النشر   الرابط االلكتروني البحث عنوان ت

1- 

Effect of Origanum majorana on augmentin induced effects 

on liver cell 

DNA and oxidation markers in albino mice. تاثير المردقوش على

الحامض النووي لخاليا الكبد ومضادات االكسدة المستحثة باالوكمنتين في 

 الفئران البيضاء

 

http://onljvetres.com/

majoranaabs2019.htm 

 اإللكترونية المجلةمنشور في 

 Online البيطرية للبحوث

Journal of Veterinary 

Research 

Volume 23 (6):585-593, 

2019. 

2- 

Evaluation the Antibacterial Properties of Different Extracts 

of Cinnamomum zeylanicum Barks 

 تقييم التاثيرات المضادة للبكتريا لمستخلصات مختلفة من نبات القرقة

 

 

http://nexusacademicp

ublishers.com/uploads/

files/AAVS_6_9_380-

383.pdf 

 

 مجال في التقدم منشور في مجلة 

 والبيطرية الحيوانية العلوم

 Advances in Animal and 

Veterinary Sciences  في

شهر ( 6)المجلد( 9)العدد 

وقبل للنشر  (8102)لسنة (9)

 01/8/8108بتاريخ 

 

3- 

Pharmacological Effect of Digoxin on some Cardiac 

Electrical Properties and Clinical Signs in the Rabbit Model 

لبية والعالمات التاثير الدوائي للدجوكسين على بعض الخواص الكهربائية الق
 السريرية في االرانب

 

http://www.jpsr.pharm
ainfo.in/issue.php?pag
e=115 
 
http://www.jpsr.pharm
ainfo.in/Documents/Vo
lumes/vol11issue03/jps
r11031901.pdf 

 

 العلوم في مجلة نشورم 

 الصيدالنية والبحوث

Journal of 

Pharmaceutical Sciences 

and Research 

شهر ( 01)المجلد( 4-3)في العدد 

وقبل للنشر  (8109)لسنة (3)

 88/00/8108بتاريخ 

 

4- 

The activity of aqueous and alcoholic extracts of Curcuma 

longa against some types of bacteria 

 تاثير المستخلصات المائية والكحولية للكركم على بعض انواع البكتيريا

 

http://www.tnsroindia.

org.in/JOURNAL/issue5

1/ISSUE%2051%20FULL

%20TEXT%20PART%20

2.pdf 

 

 ومللعل الهندية المجلة منشور في
 الطبيعية

Indian Journal of 

Natural Sciences 

شهر ( 9)المجلد( 10)في العدد 

وقبل للنشر  (8102)لسنة (08)

 01/00/8108بتاريخ 

 

5 
 Antibacterial Activity of Mangifera indica Leaves Aqueous 

and Alcoholic Extract 

وراق المانجوالتاثير المضاد للبكتريا للمستخلص الكحولي والمائي ال  

http://www.ijvets.com/

pdf-files/Volume-7-no-

3-2018/117-120.pdf 

 

 الدولية المجلة منشور في

البيطرية للعلوم  

International Journal of 

Veterinary Sciences 

7(3):117-120 

  

  

http://onljvetres.com/majoranaabs2019.htm
http://onljvetres.com/majoranaabs2019.htm
http://www.jpsr.pharmainfo.in/issue.php?page=115
http://www.jpsr.pharmainfo.in/issue.php?page=115
http://www.jpsr.pharmainfo.in/issue.php?page=115
http://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Volumes/vol11issue03/jpsr11031901.pdf
http://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Volumes/vol11issue03/jpsr11031901.pdf
http://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Volumes/vol11issue03/jpsr11031901.pdf
http://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Volumes/vol11issue03/jpsr11031901.pdf
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6 

Therapeutic Effects of Silver Nanoparticles on Infected 

Fractured Bone in Rabbits Comparing to Cefotaxime 

التاثير العالجي لدقائق الفضة النانوية على الكسور المخمجة مقارنة 

   بالسيفوتكسايم

http://www.tnsroindia.or

g.in/JOURNAL/issue48/

IJONS-%20PUB-

48%20VOL- 

8%20JUNE%20-

%202018%20Full%20te

xt%20Part%201.pdf 

 علوملل الهندية المجلة منشور في

 الطبيعية
Indian Journal of 

Natural Sciences8(78). 

 

7 

Effect of Ginger Alcoholic Extract on the Glucose 

Level and Lipid Profile in Diabetic Mice 

تاثير المستخلص الكحولي على مستوى الكلوكوز وملف الدهون في 

 الفئران المصابة بالسكري
 

http://www.tnsroindia.or

g.in/JOURNAL/issue47/

ISSUE%2047%20FULL

%20TEXT%20PART%2

02%20.pdf 

 للعلوم الهندية المجلة منشور في
 الطبيعية

Indian Journal of 

Natural Sciences8(74). 

 

8 

Effectiveness of platelet-rich fibrin matrix treated with 

silver nanoparticles in fracture healing in rabbit model 

 بالجسيمات والمعالجة الدموية بالصفائح الغنية الليفين مصفوفة فعالية

 األرنب نموذج في الكسور التئام في الفضية النانوية

http://www.veterinary

world.org/Vol.11/July-

2018/10.pdf 

 العالممنشور في مجلة 

 البيطري

Veterinary world 
 11(7): 944-952 

9 

Effect of silver nanoparticles on healing of fractured 

ulna in rabbits. 

 .األرانب في المكسور الزند شفاء على الفضية النانوية الجسيمات تأثير

http://onljvetres.com/s

ilverabs2018.htm 

 

  اإللكترونية المجلةمنشور في 
 Online البيطرية للبحوث

Journal of Veterinary 

Research 
22 (7):608-614, 2018 

10 

 Effects of Cefotaxime on Infected Fractured Ulna 
Histopathology in Rabbits 

تاثير السيفوتاكسايم على الصفات النسجية المرضية على الزند المكسور في 

 االرانب

http://agro2018.com/e

n/page.php?rid=115 

 

ايران /منشور في مؤتمر مشهد  

International Conference  

on Promotion of 

Scientific and Regional 

Cooperation on Food and 

Agricultural Sciences/ 

Mashhad, Iran, 

24th August 2018 

1

1 

Effect of Cucurbita maxima seed extract on In vitro viability of 

eggs, larvae and worms of Haemonchus  contortus. 

 واليرقات لبيضا صالحية على Cucurbita maxima بذور لصمستخ تأثير 

 .المختبر في Haemonchus contortusلل  والديدان

http://onljvetres.com/c

urcubaabs2019.htm 

  اإللكترونية المجلةمنشور في 
 Online البيطرية للبحوث

Journal of Veterinary 

Research 
22 (7):608-614, 2018 

23 (6):516-521, 2019 

 

 

http://onljvetres.com/curcubaabs2019.htm
http://onljvetres.com/curcubaabs2019.htm

