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 األســـــتاذ الدكـــتور

العقيــــلــيبــــــــراء نجــم   

  

 كلية الطب البيطري

 جامعة بغداد

9102 

 

 

 



  بـــراء نجـــم عبـد هللا الـعــــقيـلي .د: مــــــــاألس

 المرتبة العلمية :   أســـــــــــتاذ 

  العنوان الوظيفي: تدريسي 

   مكـــــــان العمل: كلية الطب البيطري / جامعة بـــــغداد   

 البريد األلكتروني :                                                                          

 E-mail: Baraanajim@yahoo.com 

Mob:  07708920880                                                               رقم الهاتف 

 مكان وتاريخ الوالدة: 0292/ الموصل-العراق.

 الحالة اإلجتماعيه: متزوج .

 الشهادات الحاصل عليها:

الموصلجامعة /كلية الطب البيطري  0291:   بكالوريوس طب وجراحه بيطرية  

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري /      0221:   ماجستير في فسلجة الحيوان *  

جامعة بغداد /كلية الطب البيطري /         0222: دكتوراه في فسلجة الحيوان *   

 الوظائف اإلداريــــــــة :

   9/1/9112لغايـــة  99/9/9119مقرر فرع الفسلجة واألدوية للفترة  -0

  9112/ 01/2لغايــــــــة  91/9/9112المشرف االداري للفــترة من  -9

  91/01/9110لغاية  09/6/9119رئيس فرع الفسلجة واألدوية للفترة  -2

 لشؤون العلميه والدراسات العليا للفتــــــرةـد لمعاون العمي -1

 21/2/9102لغاية  01/9100/ 91مــــــن         

mailto:Baraanajim@yahoo.com


 جــامعة بغــــــداد للفترة مـــــــن/ ب البيطـــريــــــكليــــة الطـد عــــميـــــ -9

 1/6/9101 لغـــاية   0/01/9102

 

 المهـــام العلميـــــة  :

ريـــــــب البيطــية الطـــكل/ والكيمياء الحياتية رع الفسلجة واألدويةــعيد في فــم*  

0299 –0291:  الموصلجامعة /             

ريــــــــــب البيطــــية الطـــــكل/رع الفسلجة واألدوية ـــاعد في فـــــمس رســـدم*  

0221 –0220: جامعة بغداد /               

ريــــــــــب البيطــــية الطـــــكل/ة ــــــــــلجة واألدويـــرع الفســـدرس في فـــــــــم*  

9119 –0229: جامعة بغداد /               

ريــــــــــب البيطــــية الطـــــكل/ة ــــــلجة واألدويــرع الفســـد في فـــمساع تاذــأس*  

9101 –9119جامعة بغداد /               

99/2/9101أســـــــــــتاذ    * 

 التدريســــــــــــات :

.األوليةللدراسات فسلجة الحيوان تدريس مادة *   

(.الماجستير)العليا للدراسات فسلجة الحيوان تدريس مادة *    

(.الدكتوراه)تدريس مادة فسلجة الحيوان للدراسات العليا     * 

  .ةخارج الكليللطلبة من تدريس مادة فسلجة الحيوان للدراسات العليا * 

.فــــرعخارج الللطلبة من للدراسات العليا  دواجنتدريس مادة فسلجة ال*   

  .من خارج الكلية الدكتوراهطلبــة ل ـــدمتدريس مادة فسلجة ال*  

 طلبة الدراسات العليا االذين أشرفت عليهم :

(.9)  :أشرفـت عليهم  الذينعـدد طلبة الدكتوراه -0  

.(09 ) :عـدد طلبة الماجستير االذين أشرفـت عليهم  -9  

 



 البحوث والتشـــكرات :

 (10)دد البحوث المنشورة ـــــــع 

 (19 ) كتب الشكـر والتقديـــردد ـــــع 

 

 الجهود العلمية :

.لدراسات العلياالمشاركة في اللجنة العلمية ل * 

.لمؤتمر الكلية الحادي عشر العلميةالمشاركة في اللجنة *  

الدكتوراه داخل الكلية اطاريح المشاركة في العديد من لجان المناقشة لرسائل الماجستير و*

.والجامعة وخارجها  

. داخل الكلية والجامعة وخارجها العلمية الترقيةتقييم معامالت *  

.المشاركة في العديد من لجان االمتحان الشامل ولجان الخبراء لطلبة الدكتوراه*  

.ةالمشاركة في لجان تقييم مشاريع طلبة المرحلة المنتهي*  

.المشاركة في لجان وضع وتصليح اسئلة األمتحان التنافسي للمتقدمين للدراسات العليا * 

 عديد من اللجان اإلداريالمشاركة في ال*


