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  ماجدة عبد الخالق جعفر القيم :     االسم            

 العراق/  بغداد , 1959 : ومحل الوالدةتاريخ 

          ةمتزوج :  الحالة االجتماعية

 11/1دار  00زقاق   505محلة /الكاظمية –بغداد  :العنوان الحالي     

 جامعة بغداد –البيطري ة الطب كلي/ العراق  –بغداد  :العنوان الوظيفي   

 أستاذ : اللقب العلمي       

   /  فسلجة الحيوان دكتوراه في    :   التحصيل العلمي

  dr.majida.alqayim@gmail.com:يد االلكتروني رالب 

 :الشهادات

  9111/  كلية الطب البيطري  -جامعة بغداد/  كيمياء فسلجية /  فسلجة حيوان :  دكتوراه

Effects of fenugreek(Trigonella foenum graceum )seeds on egg youlk lipiad and some blood 

biochemical constituents in chicken 

  9188/جامعة بغداد /   كلية الطب البيطري / فسلجة حيوان : ماجستير

    "Blood ,Liver and Bile cholesterol in Trypanosome. evansi  infected rebbits 

 9181 / جامعة بغداد / طب وجراحة بيطرية : بكالوريوس

 :االلقاب العلمية

0015d                                البيطريكلية الطب  / بغدادامعة                 أستاذ 

 البيطري كلية الطب  / بغدادأستاذ مساعد       جامعة                              1009

 كلية الطب البيطري /  مدرس               جامعة بغداد                              9111

                   كلية الطب البيطري/ بغداد جامعة        مساعد مدرس                              9110

   : والمهنية  سيرة األكاديميةال 

  جامعة بغداد - كلية الطب البيطري/ في فرع الفسلجة وأألدوية  ريسية هيئة تد عضو أستاذ                       -1092

  بغدادجامعة   -البيطريكلية الطب /  فرع الفسلجة وأألدوية ، أستاذ مساعد        0016  - 0001

  جامعة بغداد_ استاذ مساعد منسب للعمل في كلية طب االسنان              1090   --1008

 .ة معة السليمانيجا/ استاذ مساعد منسب للعمل في كلية طب االسنان والطب البيطري               1000- 1001

  بغدادجامعة  -البيطريكلية الطب /  ، فرع الفسلجة وأألدوية أستاذ مساعد               1001 – 1009



   اليمن _ ذمار عة مجا/استاذ مساعد منسب للعمل في كلية الطب البيطري             فصل دراسي /  1009

               بكلية الط/  فرع الفسلجة وأألدوية ( مدرس مدرس مساعد و)عضو هيئة تدريسية            1009 – 9110 

 بغدجامعة   -البيطري

 جامعة بغداد  –كلية الطب البيطري / معيدة في فرع الفسلجة واالدوية           9110 - 9181

 يطرية  في الهيئة العامة للبحوث الزراعية التطبيقية ؟ وزراة الزراعةطبيبة ب     9181 – 9181

 

 :الخبرات االكاديمية 

    ؛التدريسات -9

 المواضبع نوع الدراسة مستوى الدراسة

 دكتوراه فسلجة الدراسات العليا

 

 فسلجة دم

 كيمياء فسلجية

 فسلجة تنفس

 تنظيم أيض

 فسلجة متقدم ماجستير فسلجة 

 فسلجة هضم

 فسلجة دواجن

 فسلجة بيطرية عماة دكتوراه من غير اختصاص الفسلجة 

 فسلجة و تأقلم المجترات

 فسلجة حيوان وكيمياء حياتية  الدراسات األولية

            الدكتوراه                 ماجستير     :     االشراف على رسائل وأطاريح طلبة الدراسات العليا  -0

 

                                                                        

لجنة مناقشة  بما يزيد عن ثالثين:   الدبلوم  األشتراك  في لجان مناقشة طلبة الماجستير والدكتوراه و -1

 داخل وخارج الكلية والجامعة 

  مسة على مدى العشرين سنةالشراف على مشاريع تخرج طلبة المرحلة الخاأ -5

كلية / العديد من لجان األمتحان  الشامل لطلبة الدكتوراه في فرع الفسلجة والفروع االخرى األشتراك في  -5

 الطب البيطري
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 األشتراك في العديد من لجان األمتحان  التنافسي للطلبة المتقدمين للدراسات العليا في كلية الطب البيطري -6

 علمية المحلية والخارجية االسهام في تقييم العديد من البحوث لغرض النشر في المجالت ال -7

 االسهام في تقييم العديد من البحوث لغرض ترويج معمالت الترقيات العلمية من داخل وخارج جامعة بغداد -8

 : عضوية الجان العلمية -9

 امعة السليمانية ج       / كلية الطب البيطري     :عضوية وترأس الجان العلمية  ولجان الدراسات العليا في

 جامعة بغداد/ كلية طب االسنان                                                                          

 للمشاريع الصناعية في مدينة السليمانية لتقييم األثر البيئي  ضوية مكتب األدريسي االستشاريع

 النتاج العلمي

 نشر كتاب علمي في احدى دور النشر العالمية  -9

في مجالت محلية ومجالت  بحث 00العلمية بما يزيد عن ال من البحوث د يعدنشر ال -1

 عالمية ذات عامل تأثير 

 أألسهام في التعليم األكتروني من خالل نشر المحاضرات على الموقع األلكتروني للكلية  -3

 االسهام في تطوير مفردات المناهج العلمية -1

 األسهام في اعداد كتلوك اكاديمي خاص بفرع الفسلجة واألدوية     -1

 :  المؤتمرات والندوات  العلمية

األشتراك في العديد من الؤتمرات المحلية والدولية والندوات العلمية  و ورش العمل المقامة جامعة بغداد او 

 الجامعات العراقية األخرى

 الدورات الفنية 

 ية تراك في العديد من دورات علمية فنية لغرض تطوير المهارات في مجال الكيمياء الفسلجاالش

 كتب الشكر والتقدير 

 من مكتب الوزير 1

 صادرة عن رئاسة جامعة بغداد وغيرها يزيد عن العشرة

 صادرة عن عمادة كلية الطب البيطري  ˃10

 


