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 :                                                                                      الشهادات

                                                    9117بكالوريوس طب وجراحة بيطرية  -

            91/9/9222في  1191/ماجستير ادوية وسموم حسب االمر الجامعي المرقم -

           2/9/9299في 9192/دكتوراه ادوية وسموم حسب االمر الجامعي المرقم د ع -

وتم منح  92/9/9299في  99222الجامعي المرقم  لألمر ًامدرس استناد :منح اللقب العلمي -

                                     97/9/9299في  3199اللقب العلمي حسب العدد 

 جامعة بغداد/كلية الطب البيطري: منهاالجهات المتخرج  -

 طب وجراحة بيطرية :االختصاص العام -

 االدوية والسموم                                                           :  االختصاص الدقيق -

 الى ومن ثم االنتقالبابل /في المستوصف البيطري المركزي 99/9/9111 :تاريخ اول تعيين -

                  .9229مركز البحوث الدوائية حتى عام / دائرة البحث والتطوير / وزارة الصناعة والمعادن 

                                                                                   92/2/9229في   93999الجامعي  بغداد حسب االمر/وتم االنتقال الى كلية الطب البيطري 

حسب فرع الفسلجة واالدوية بلقب مدرس مساعد /بغداد/وتم المباشرة في كلية الطب البيطري

                                                32/2/9229في  972االمر االداري 

 سموم حسب الاالدوية و/تم منح قدم لمدة سنة واحدة بعد حصولي على شهادة الدكتوراه

                                                       99/9/9299في 3969 االمر االداري

 



 :                                                       النشاطات العلمية والبحوث المنشورة

-the effect of L-arginine and its antagonist L-NAME and methylene blue on 

sensory and cognitive function in mice. 

 .9299في  9العدد  39جامعة بغداد في المجلد /تم نشره في المجلة الطبية البيطرية العراقية

-the analgesic effects of L-arginine and its antagonist L-NAME in mice. 

                                                                                   9299في  9العدد  39جامعة بغداد في المجلد /في المجلة الطبية البيطرية العراقيةنشر

-the effect of L-arginine and its antagonist L-NAME and methylene blue on 

sexual behaviors in mice. 

                                                             تم نشره في المجلة العالمية       

the journal of veterinary science (photon)114(2013) 

- Role of aqueous extract of crocus sativus to improvement of sexual 

dysfunctions induced by  imipramine in male mice 

 9297في ( 9)69بغداد العدد /  المجلة الطبية البيطرية العراقية فينشر 

-Acute and subchronic interaction between  Metformin and Meloxicam in 

 Mice.                                                                                                                            

( 9)99العدد     Research J of Pharmacy and Technologyنشر في المجله العالمية  

9291 

-Involvement of biogenic amines in antidepressant effect of tramadol in 

male mice. 

( 9)9العدد  Journal of Entomology and Zoology Studiesنشر في المجلة العالمية   

9291 



-Serum electrolytes,glutathion and malondialdehyde in rats injected 

gentamicin and gavaged Morus alba leaf extract. 

( 99)99العدد  Online Journal of Veterinary Research نشر في المجلة العالمية

9291 

-Ameliorating effects of Morus alba leaves extract on nephrotoxicity in 

male rats. 

 9291( 29)1العدد  Indian Journal of Natural Sciencesنشر في المجلة العالمية 

-The toxic effects of subchronic exposure to methanolic extract of Stigma 

Crocous sativa L. (Saffron) in mice. 

العدد    Research J. of Pharmacy and Technologyحيث تم نشره في المجلة العالمية 

 9291مايس ( : 2)99

- Study the phytochemical analysis and modulatory effects of 

hydroalcoholic extract of morus plant leaves on mental depressive 

disorder.  

للتخصصات الصحية والطبية والذي  في المؤتمرالعلمي الدولي االول تمت المشاركة بهذا البحث

وتم الحصول على قبول نشر  9291نيسان  99 -92كوت للفترة من  –عقد في المعهد التقني 

في   Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicologyالبحث في المجلة العالمية 

 9291( 6)93وسيتم نشره في العدد  92-9-9291

 : بهاالتي يقوم والنشاطات لمهام ا

التدريس العملي والمحاضرات النظري لطلبة ) االدوية/التدريس في فرع الفسلجة واالدوية-

  جامعة بغداد/ في كلية الطب البيطري  مادة االدوية/ المرحلة الثالثة



في كلية الطب  االدوية/ الماجستير في فرع الفسلجة واالدوية / التدريس في الدراسات العليا  -

   بغدادجامعة / البيطري

 9291و9291في  االدويه/ فرع الفسلجة واالدوية الماجستير طلبةاالشراف على  -

-9292والعام  9292-9296مناقشة بحوث التخرج لطلبة المرحلة الدراسية الخامسة للعام  -

      99/3/9299حسب االوامر االدارية في  9299

 9297و9299االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الخامسة في  -

  9291االدويه في / االشراف على طالب ماجستير فرع الفسلجة واالدوية -

االدوية حسب االمر االداري ذو العدد / فرع الفسلجة واالدوية / تقييم علمي لرسالة ماجستير  -

 91/1/9292س في  311

االداري ذو العدد االدوية حسب االمر / فرع الفسلجة واالدوية / تقييم علمي لرسالة ماجستير  -

 92/9/9291س في  99

 االدوية حسب االمر االداري ذو العدد/ فرع الفسلجة واالدوية / تقييم علمي لرسالة ماجستير  -

 911  96/6/9291س في 

الفسلجة حسب االمر االداري ذو العدد / فرع الفسلجة واالدوية / تقييم علمي لرسالة ماجستير  -

 92/9/9291س في  993

االدوية حسب االمر االداري ذو العدد / فرع الفسلجة واالدوية / تقييم علمي لرسالة ماجستير  -

 3/92/9291س ع في  69

االدوية حسب االمر االداري ذو العدد / فرع الفسلجة واالدوية / تقييم علمي لرسالة ماجستير  - 

 99/92/9291س ع في  23

االدوية حسب االمر / فرع الفسلجة واالدوية / المشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير  -

 93/99/9296ع في .د/ 9191االداري ذو العدد 



االدوية حسب االمر / فرع الفسلجة واالدوية / المشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير  -

 93/1/9292ع في .د/  3221االداري ذو العدد 

االدوية حسب االمر / فرع الفسلجة واالدوية / في لجنة مناقشة رسالة ماجستير  المشاركة -

 6/99/9299ع في .د/  9999االداري ذو العدد 

االدوية حسب االمر / فرع الفسلجة واالدوية / المشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير  -

 1/9/9297ع في .د/  9939االداري ذو العدد 

االدوية حسب االمر / فرع الفسلجة واالدوية / المشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير  -

 6/99/9297ع في .د/  9999االداري ذو العدد 

االدوية حسب االمر / فرع الفسلجة واالدوية / المشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير  -

 97/99/9291ع في .د/  9629االداري ذو العدد 

االدوية حسب االمر / فرع الفسلجة واالدوية / ة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير المشارك -

 91/9/9291االداري في 

االدوية حسب االمر / فرع الفسلجة واالدوية / المشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير   -

 97/9/9291في ع .د /991 العدد االداري

/  لبحث مشارك في المؤتمر العلمي الدولي االول للتخصصات الصحية والطبية تقييم علمي -

عنوان البحث ,  9291نيسان  99 -92كوت للفترة من  –والذي عقد في المعهد التقني االدوية 

(impacts of date palm seeds( phoenix dactyliferous L.) on common carp 

Cyprinus carpio L.biological indices and blood pictures).       حسب االمر االداري

 1/6/9291في  913ذو العدد 

االدوية حسب االمر / فرع الفسلجة واالدوية / المشاركة في لجنة مناقشة رسالة ماجستير   -

 97/1/9291في  ع.د /9973العدد  االداري



واالدوية ومتابعه االمتحانات النظرية القيام بمهام اللجنة االمتحانية الفرعية في فرع الفسلجة  -

في  1والعملية وتسجيل الدرجات وتسليمها للجنة االمتحانية المركزية حسب االمر الداخلي 

96/9/9296                                                                

طلبة الدراسات العليا  االشراف على البيت الحيواني التابع لفرع الفسلجة واالدوية ومتابعة -

                                                                               93/3/9296في  99وتسليمهم مستلزمات اكمال البحوث العلمية حسب االمر الداخلي 

لية المشاركه في لجان جرد المختبرات في فرع الفسلجه واالدوية حسب االوامر االدارية الداخ -

  9291و9291و جرد االجهزة في مختبر الدراسات االولية في  9293للفرع في 

 91/9/9291في  329حسب االمر االداري العدد  مسؤولة مختبر االدوية للدراسات االولية -

   االدوية/المشاركه في لجنة استالل معاملة ترقية الى استاذ مساعد في فرع الفسلجة واالدوية -

 7/3/9297االداري الداخلي للفرع في حسب االمر 

و  9299شعبة االدوية حسب االوامر االدارية في /مسؤولة الغيابات في فرع الفسلجة واالدوية -

 9291و9291و9297

المشاركة في لجنة اعضاء ارتباط بين الفروع في الكلية ووحدة التأهيل والتوظيف حسب االمر  -

 97/9/9291في 971االداري 

القيام بزيارة ميدانية علمية مع وحدة التأهيل والتوظيف وفرع الصحة العامة في كلية الطب  -

في 6936جامعة بغداد الى معمل الحليب بمشاركة االساتذة والطلبة حسب الكتاب العدد /البيطري

6/99/9291 

في  329اري المشاركة في مسؤولية مختبر االدوية للدراسات االولية في الكلية حسب االمر االد -

91/9/9291 

 :                                                                      االشتراك في الدورات

الستخدام الحاسبات التي اقيمت في مركز  لطلبة الدراسات العليا تأهيلالدورة المشاركة في  -

                                                                32/3/9229-99/3جامعة بغداد للفترة من /الحاسبة االلكترونية



في مركز التطوير والتعليم  966واللغة العربية  972المشاركة في دورتي التأهيل التربوي -

-9/99/9299للمدة من 3/99/9299في 3692المستمر في جامعة بغداد حسب االمر 

92/9/9293    

المشاركة في دورة البكتريا المشتركة بين االنسان والحيوان التي اقيمت في كلية الطب   -

         92/9/9296-93/9/9296جامعة بغداد للفترة من /البيطري

جامعة بغداد للفترة من /تصنيع االدوية البيطرية التي اقيمت في كلية الصيدلةاالشتراك في دورة  -

 ةجامع /حسب كتاب الترشيح الصادر من كلية الطب البيطري 99/6/9296-93/6/9296

              32/3/9296ت م في  11بغداد 

كلية الطب / المشاركة في دورة كيفية كتابة االطروحة التي اقيمت في وحدة االمراض المشتركة  -

 3/3/9299-91/9جامعة بغداد للفترة من / البيطري 

/ التي اقيمت في وحدة االمراض المشتركة  (برنامج االكسل)االطروحةالمشاركة في دورة كتابة  -

 96/3/9299-99/3جامعة بغداد للفترة من / كلية الطب البيطري 

كلية الطب / اقيمت في وحدة االمراض المشتركة  المشاركة في دورة مضادات االكسدة التي -

 96/6/9299-92/6جامعة بغداد للفترة من / البيطري 

اقيمت في وحدة اهم الفحوصات المختبرية لتشخيص االصابات الفطرية  المشاركة في دورة --

 1/3/9297-2جامعة بغداد للفترة من / كلية الطب البيطري / االمراض المشتركة 

كلية /  فرع الطب الباطني والوقائياقيمت في واستخداماتها  PCRتقنية  المشاركة في دورة -

 91/9/9297 -92غداد للفترة من جامعة ب/ الطب البيطري 

فرع اقيمت في التي  Zoonatic Diseasesاالمراض الطفيلية المشتركة  المشاركة في دورة -

 99/3/9297 -99جامعة بغداد للفترة من / كلية الطب البيطري /  الطفيليات



التي  التحليالت الكيميائية لتشخيص امراض الكبد والكلى في الحيوانات المشاركة في دورة -

 -99جامعة بغداد للفترة من / كلية الطب البيطري /  فرع الطب الباطني والوقائياقيمت في 

92/92/9297 

التي اقيمت في مركز  Google Scholarالمشاركة في دورة كيفية ملىء استمارة التسجيل في  -

  96/3/9297جامعة بغداد في /التطوير والتعليم المستمر 

واالولية الذي اقيم في كلية الطب  المشاركة في المؤتمر العلمي االول لطلبة الدراسات العليا -

 91/3/9291جامعة بغداد في /البيطري

/ فرع االحياء المجهرية اقيمت في التي  التفاعالت الكيموحيوية الجرثومية المشاركة في دورة -

 97/6/9291 -92جامعة بغداد للفترة من / كلية الطب البيطري 

التي اقيمت في مركز التطوير  Writing scientific paper in latexالمشاركة في دورة  -

  96/3/9291جامعة بغداد في /والتعليم المستمر 

امتها وحدة التي اق( دورة تدريبية على جهاز االشعة)بعنوان  23 ))رقم المشاركة في دورة  -

و قسم  همام حسام الدين .بالتعاون د جامعة بغداد / التاهيل والتوظيف في كلية الطب البيطري

الصحة الحيوانية في دائرة البيطرة في مختبر امراض الخيول التابع لنادي الفروسية في العامرية 

 9291  /9 /96 -93للفترة من 

في مركز ابن  التي اقيمتgoogle classroom للصفوف التعليمية ( 72)المشاركة في دورة  -

 99/6/9291 -92جامعة بغداد للفترة من/سينا للتعليم االلكتروني 

 :                                                                        الندواتاالشتراك في ورش العمل والمحاضرات و

كلية الطب /قاعة بغدادندوة فعاليات استراتيجية العنف ضد المراة التي اقيمت على  المشاركة في-

                                                 1/99/9293جامعة بغداد في /البيطري

المخاطر وكيفية التعامل التي اقيمت على قاعة بغداد :المشاركة في ندوة المبيدات ومتبقياتها -

                                99/3/9296جامعة بغداد في /كلية الطب البيطري



المشاركة في ندوة االكياس المائية التي اقيمت في فرع االمراض المشتركة كلية الطب  -

 9293جامعة بغداد في  /البيطري

جامعة بغداد في   /المشاركة في الندوة التي اقيمت على قاعة بغداد كلية الطب البيطري -

91/93/9296 zoonoses) (Rabbits                                                                       

المشاركة في ندوة عن الفايروس التاجي المسبب لمرض متالزمة الشرق االوسط  -

في  جامعة بغداد /التي اقيمت على قاعة بغداد كلية الطب البيطري(فايروس كورونا)التنفسية

91/2/9296           

جامعة بغداد في / كلية الطب البيطري/  في ندوة حول مرض  فايروس االيبوال المشاركة -

92/99/9296      

 التي اقيمت في وحدة االمراض المشتركة Zika diseaseالمشاركة في ندوة عن مرض الزيكا  -

                                                 99/3/9299في

التي اقيمت في وحدة   black fever or sand fly diseaseالمشاركة في ندوة عن مرض  -

                                                 99/3/9299في االمراض المشتركة

 جامعة بغداد/ عن المجالت الرصينة التي اقيمت في كلية الطب البيطريالمشاركة في محاضرة  -

      92/99/9297في 

اسس ومبادىء االليزا وتطبيقاتها في التشخيص التي اقيمت المشاركة في ورشة عمل  -

92/3/9291-96جامعة بغداد للفترة /كلية الطب البيطري/في فرع االحياء المجهرية  

المشاركة في ورشة عمل بعنوان اهمية واقرار ومناقشة قانون حماية الحيوان التي  -

          9/3/9291غداد في جامعة ب/ كلية الطب البيطري/ اقيمت في فرع الصحة العامة

                                         

وعالقتها بالصحة العامة التي اقيمت في  ة بعنوان مضادات االكسدةاالشتراك كمحاضر في ندو -

 96/99/9291جامعة بغداد في /لبيطريكلية الطب ا/فرع الفسلجة واالدوية



كلية الطب  /في فرع الصحة العامةالتي اقيمت العراقيين  نقابة االكادميينالمشاركة في ندوة عن  -

           92/99/9291 في جامعة بغداد /البيطري

جامعة  /كلية الطب البيطريالتي اقيمت في  في محاضرة التحسين الوراثي لالبقارالمشاركة  -

           9/9/9291 في بغداد

كلية الطب  /في فرع الفسلجة واالدوية التي اقيمت  nanoparticlesالمشاركة في محاضرة  -

           97/9/9291 في جامعة بغداد /البيطري

في فرع التي اقيمت  immuonohistochemistryالمشاركة في حلقة دراسية عن تقنية  -

  93/99/9291-99للفترة  جامعة بغداد /كلية الطب البيطري /الفسلجة واالدوية 

/ التي اقيمت في فرع الفسلجة واالدوية monkey poxة بعنوان االشتراك كمحاضر في ندو -

 91/6/9291جامعة بغداد في /كلية الطب البيطري

 :                                                                          كتب الشكر والتقدير

قسم الشؤون العلمية ذو العدد ش ع  \كتاب شكر وتقدير صادر من رئاسة جامعة بغداد  -

 the effect of L-arginine andءآ على نشر البحث العلمي بنا 91/99/9293في  3299/

its antagonist L-NAME and methylene blue on sexual behaviors in mice. 

                                                            :       المنشور في المجلة العالمية

the journal of veterinary science (photon)114(2013) 

قسم الشؤون العلمية ذو العدد ش ع  /صادر من رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  -

 Involvement of biogenic بناءآ على نشر البحث العلمي 92/3/9291في  9119/

amines in antidepressant effect of Tramadol in male mice.  في المجلة العالمية 

Journal of Entomology and Zoology Studies 



قسم الشؤون العلمية ذو العدد ش ع  /صادر من رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير  -

 Acute and subchronic على نشر البحث العلمي بناءآ 96/99/9291في  9272/

interaction between Metformin and Meloxicam in mice.  في المجلة العالمية 

Research Journal of Pharmacy and Technology 

جامعة بغداد الى منتسبي وحدة التأهيل /صادر من عميد كلية الطب البيطريكتاب شكر وتقدير  -

 91/9/9291في  329الكلية العدد  والتوظيف في

جامعة بغداد حول تزويد فرع االدوية /صادر من عميد كلية الطب البيطريكتاب شكر وتقدير  -

 91/99/9291في  6212والسموم في كليتنا ببوسترات علمية العدد

وحدة التأهيل  جامعة بغداد الى منتسبي/صادر من عميد كلية الطب البيطريكتاب شكر وتقدير  -

 92/2/9291في  9113والتوظيف في الكلية العدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


