انظٍزة انذاحٍت

االطــــــــــــم  :وجاح رساق دمحمعهً عباص انشبهً
حارٌخ انمٍـالد 5555-3-4:
الصىرة

انحانت انشَجٍت  :مخشَج
عـــــذد األَالد 2 :
انذٌـــــــــــاوت  :مظهم
انخـخـصــص

 :دكخُراي فً األحٍاء انمجٍزٌت-بكخزٌُنُجً

انُظٍفــــــً

 :حذرٌظً فً كهٍت طب انكىذي  /جامعت بغذاد

انذرجت انعهمٍت  :مذرص
عىُان انعمم  :كهٍت طب انكىذي /جامعت بغذاد /فزع االحٍاء انمجٍزٌت
ٌاحف انعمم :

\

انٍاحف انىقال - :
انبزٌذ إالنكخزَوً - :

أَالً  :انمؤٌالث انعهمٍت .
دكخُراي فً األحٍاء انمجٍزٌت – بكخزٌُنُجً مه جامعت بغذاد  -كهٍت انطب
انبٍطزي فً  ( 2002\ 52 \56االمز انجامعً فً ) 2002 \2 \ 24

1

ثاوٍا ً  :انخذرج انُظٍفً .
ث
1

الىظٍفت
مساعذ باحج علمً -مسؤول مختبز

الجهت
مىظمت الطاقت الذرٌت-مزكش بحىث االسماك

الفتزة مه  -الى
2003 -1993

االحٍاء المجهزٌت

2

باحج علمً

3

تذرٌسً ومعاون العمٍذ للشؤون االدارٌت

وسارة العلىم والتكىىلىجٍا-مزكش بحىث

2009- 2003

االسماك والثزوة الحٍىاوٍت .
كلٍت الطب -جامعت المثىى

2012-2009

ورئٍس لجىت ضمان الجىدة

4

تذرٌسً

كلٍت طب الكىذي –جامعت بغذاد

 – 2012لحذ اَن

مقزر فزع االحٍاء المجهزٌت

كلٍت طب الكىذي –جامعت بغذاد

2016- 2013

مىسق المىهاج التذرٌسً التكاملً

كلٍت طب الكىذي –جامعت بغذاد

2016-2014

(مىدٌىل التغذٌت( .

ثانثا ً  :انخذرٌض انجامعً .
ث

الجهت (المعهذ  /الكلٍت)

 1كلية الطب
2

كلية العلوم ( محاضر دراسات

الجامعت

الفتزة مه  -الى

المثنى

9009- 9009

المثنى

9009- 9009

اولية ودراسات عليا)

 3كلية طب الكندي

بغداد

 – 9009لحد اآلن

2

رابعا ً  :انمقزراث انذراطٍت انخى قمج بخذرٌظٍا.
ت
0

القســـم
فرع االحٌاء المجهرٌة-كلٌة

السنـــــة

المـــــادة

علم االحٌاء (باٌلوجٌة الخلٌة) – المرحلة االولى 9009-9009

الطب
9

3

4

جامعة
المثنىالمجهرٌة -كلٌة
االحٌاء
-فرع

احٌاء مجهرٌة (بكترٌا  ،فطرٌات وفاٌروسات

العلوم  -جامعة المثنى

) -المرحلة الرابعة دراسات اولٌة

فرع االحٌاء المجهرٌة -كلٌة

احٌاء مجهرٌة ( بكترٌا وفاٌروسات وفطرٌات )-

العلوم جامعة المثنى

دراسات علٌا – ماجستٌر ودكتوراه

فرع االحٌاء المجهرٌة-كلٌة

 -0احٌاء مجهرٌة ( عام -بكترٌا  -فطرٌات )

 -9009لحد

طب الكندي جامعة بغداد

نظري وعملً -المراحل االولى والثانٌة

اآلن

9009- 9009

9009-9009

والثالثة .
 -9احٌاء ( الخالٌا الجذعٌة) – المرحلة االولى

 -9005ولحد

 -3وراثة ( عالقة السرطان بالجٌنات)-

اآلن

المرحلة الثانٌة.

 -9004ولحد
اآلن

خامظا  :انمؤحمزاث َانىذَاث انعهمٍت انخً شارك فٍٍا.
ت

العنوان

1
2
3
4

ندوة عن االنفلونزا الوبائٌة (
المؤتمر العلمً لنقابة االطباء
الخنازٌر)
المؤتمر العلمً لجامعة دٌالى
البٌطرٌٌن
ندوة عن وباء الكولٌرا –الوقاٌة

السنــة
9000
0999
9000

مكان أنعقادها
كلٌة الطب –جامعة
قاعة فندق عشتار-
المثنى
كلٌة العلوم –جامعة
بغداد
كلٌة طب الكندي
دٌالى

9005

والعالج
3

نوع المشاركة
مشارك –باحث
مشارك –باحث
باحث
مشارك –
حضور)
مشارك –باحث

( بحث  /بوستر

5

كافة ندوات ومؤتمرات كلٌة

9006،9004،9005،

طب الكندي
المؤتمر العلمً السنوي لكلٌة
6

،9003، 9009

كلٌة طب الكندي

9006/00/ 30 -99

الطب /جامعة بغداد

كلٌة الطب /جامعة

مشارك –حضور(

بغداد

الٌوم الثانً

المؤتمر العلمً السنوي الثالث-
7

مشارك –حضور

كلٌة العلوم للبنات /جامعة

للمؤتمر)
 8-7كانون االول
9006/

كلٌة العلوم للبنات/

بغداد

مشارك -حضور

جامعة بغداد
7

سادسا  :األنشطة العلمية االخرى .
خارج الكلية

داخل الكلية

ندوة عن الطرق الحدٌثة فً التعلٌم –

ندوة عن الكولٌرا -الوقاٌة والعالج-مشارك
ورشة عمل عن اسلوب وضع االسئلة MCQ
جامعة بغداد
باحث
ورشة عمل عن رؤٌة واهداف كلٌة طب
ورشة عمل عن اسلوب التعلٌم بطرٌقة
الكندي
المجامٌع الصغٌرة ( -) PPLكلٌة طب
الكندي
حضور كافة محاضرات وحلقات النقاش
وورش العمل االخرى فً كلٌة طب الكندي

سابعا  :البحوث ومشاريع البحث فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو
تطوير التعليم .

4

ت
1

محل النشر

أسم البحث
Najah R. Mohammed-Ali,Abbas N.Balasem, T.Mhaisen

السنة

1999 The Journal of

,Aayad M.Salih and Iyad K. Whheed (1999). Observation of

Veterinarian-

parasitic fauna in Al-Zaafaraniya Fish Farm, South of

Bahgdad

Baghdad. The Journal of Veterinarian, vol.9 (2) : 79-87.

2

بالسم،عباس ناجً وسراب رضا مصطفى واعٌاد مجٌد

كلٌة العلوم جامعة

صالح وجودت مجٌد الجودة ونجاح رزاق دمحمعلً

دٌالى -دٌالى

2001

).(2001دراسة ثانٌة لطفٌلٌات االسماك فً نهر دٌالى
.مجلة الفتح العدد
بالسم ،عباس ناجً  ،نجاح رزاق دمحمعلً ،ثامر قاطع

كلٌة العلوم –

عداي،عبد الصاحب كاظم علً ،اٌاد قحطان وحٌد

جامعة دٌالى -

)457-470 : (10

3

2000

). (2000مسح لطفٌلٌات اسماك بحٌرة سد حمرٌن ،محافظة محافظة دٌالى
دٌالى  .مجلة دٌالى للبحوث العلمٌة والتربوٌة العدد الثامن،
الجزء االول ص ( 104-110عدد خاص)

4

دمحمعلً ،نجاح رزاق وعباس ناجً بالسم وسراب رضا
مصطفى واعٌاد مجٌد صالح ) .(2000عزل ستة انواع من
البكترٌا من اسماك مزر عة الزعفرانٌة -جنوب بغداد
,الطبٌب البٌطري ،مجلد  10العدد ). (1

5

بغداد

2000

5

العبٌدي  ،هاشم كاظم دمحم  ،سعٌد دمحم عبدال  ،نجاح رزاق

كلٌة العلوم –

دمحمعلً ،سحر نعٌم عبد الوهاب ) . (2001الغطاء النباتً

جامعة دٌالى -

فً بحٌرة الحبانٌة .مجلة دٌالى للبحوث العلمٌة والتربوٌة

محافظة دٌالى

2001

،العدد العاشر . 53-60 ،

ِ Association between HLA typing and type A

6

Streptococcal Pharangitis infection.

مشروع بحث-

9005

الٌزال تحت
الدراسة

ثامناً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة

0
9
3
4
5
6
7

كتاب شكر\ عدد
الت0قدير
كتاب شكر \ عدد9
درع جامعة المثنى
كتاب شكر\ عدد0
كتاب شكر\ عدد0
كتاب شكر\ عدد 3
كتاب شكر\ عدد 0

الجهة المانحة
نقٌب االطباء البٌطرٌٌن
رئٌس جامعة المثنى
رئٌس جامعة المثنى
وزٌر التعلٌم العالً والبحث
عمٌد كلٌة طب الكندي
العلمًكلٌة طب الكندي
عمٌد
عمٌد كلٌة طب الكندي

تاسعا :اللغــات .
 العزبٍت
 االوكلٍشٌت

6

السنة
9000
9000
9000
9004
9004
9005
9006

