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 السيرة الذاتية 

 

 :  الشخصية المعلومات
 

  عمار احمد عبد الواحد: االسم

 
 بلد / صالح الدين: العنوان 

 
 12/05/1979  :تاريخ الميالد

 
 

 ammar.a@covm.uobaghdad.edu.iq: العنوان البريدي 
 

  متزوج:  االجتماعية الحالة
 

 : اكادمميةالشهادات اال
 
 

/  موناش جامعة/  الصحة وعلوم والتمريض الطب كلية/  الفسلجة قسم/  فلسفة دكتوراه  2015-2019
   استراليا

 
 العراق /  بغداد جامعة/ البيطري  الطب كلية/  فسلجة ماجستير 2002-2005

    
 العراق/  بغداد جامعة/ البيطري  الطب كلية/  بيطرية وجراحة طب بكالوريوس 1997-2002

 
 
 
 

 :  الوظيفي التارمخ
 

 العراق/  بغداد جامعة/ البيطري  الطب كلية/  مدرس                      ناآل-4102
 

 جامعة/  الصحة وعلوم والتمريض الطب كلية/  الفسلجة قسم/  تمؤق بعقد مساعد مدرس 2018 -2016
  استراليا/  موناش

 
 

 العراق/  بغداد جامعة/ البيطري  الطب كلية/  مساعد مدرس 2008-2014
 
 
 

  : البحوث المنشورة والمؤتمرات

mailto:ammar.a@covm.uobaghdad.edu.iq
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  : المهارات واالنجزات

      Chemical and Biological Security and Safetyبورشةالمشاركة                               9102

                                 استراليا/ المقامة في سدني                                        

 Honor الشرف مرتبة طلبة بحوث وتقييم مناقشة في عضو او كرئيس المشاركة 2018 -2016

Students    /جامعة/   الصحة وعلوم والتمريض الطب كلية/  الفسلجة قسم 

  استراليا/  موناش

 

The Australian and New 
Zealand obesity Society 
Annual Scientific Meeting. 

Melbourne 2018  

Obesity during pregnancy in rats adversely influences 

brain function in the offspring as adults. 

 

Australian Physiology 
Society Annual Scientific 
Meeting. Melbourne. 2017 

Maternal obesity results in impaired brain function in 

the offspring by mechanisms involving electrical 

hyperactivity 

Advanced Functional 
Materials, DOI: 

10.1002/adfm.201700927 

Neural electrodes based on 3-dimensional organic 

electroactive microfibers. 

 

Australian Neuroscience 
Society Annual Scientific 

Meeting. Hobart. 2016 

Maternal obesity–associated hyperactivity in the 

hippocampus and cortex of the offspring: Only partial 

rescue by diet reversal at weaning. 

 

Kufa Journal for 
Veterinary Medical 

Sciences (2014) Vol.(5). 
No.(1). 151-162 

Comparative study between the flavonoids extracted 
from Nigilla Sativa seeds and vitamin E to ameliorating 
the effect of sodium nitrate on some testicular function 

in adult male rats. 

The Iraqi Journal   of 
Veterinary Medicine (2013) 

37(1). 121-128  

EFFECT of Different Doses of Doxorubicin on Pituitary-
Testicular Axis in Adult Male Rabbits 

Basra Journal of 

Veterinary Researches 

(2008). (7):74-83 

Effect of Different Concentrations of Cadmium 

Chloride on Some Structural Changes of Testes in   

Adult Male Rabbits 
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   (Monash University)  اجتياز كورس اللغة االنكلزية االكاديمي والعام                      9105-9104

 
 

 :  المهارات
 

   بطالقة( وقراء وكتابة تحدث)  االنكليزية اللغة -
 اسثمار الوقت والجهد  -
  العلمي البحث في المستخدمة العلمية واالجهزة االلكترونية البرامج استخدام -

 
 
 
 
 

  : المصادر
 

 متوفرة عند الطلب 


