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البريد األلكترونيibrahim_hussein2000@yahoo.com:
الشهادات الحاصلة عليها

 -1حصلت على شهادة الدكتوراه في الطب الباطني والوقائي  /التخصص الدقيق  /األمراض المعدية 7002
 -7حصلت على الماجستير في الطب الباطني والوقائي  /التخصص الدقيق  /بكتريولوجي في. 1191

 -7حصلت على البكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية من كلية الطب البيطري -جامعة بغداد سنة . 1195
الخبرات العملية

* عملت كتدريسي باحث ومدير وحدة االمراض المشتركة كلية الطب البيطري /جامعة بغداد في سنة 7009ولحد االن.
تدريس مادة اآلمراض الطفيليه المشترك ومادة األمراض المشتركه للقوارض ومادة وبائية األمراض المشتركة لطلبة
الماجستير

وكذلك مادة االماض المشتركة لطلبة الصف الرابع /كلية الطب البيطري.

اشرفت على اربعة رسائل ماجستير واربعة تقارير دبلوم عالي في اختصاص األمراض المشتركة.
* عملت في الطب الباطني والوقائي في كلية الطب البيطري /جامعة بغداد في سنة  1195ولحد. 7009
عملت مشرفا اداريا ومسؤال عن لجان المشتريات في كلية الطب البيطري في األعوام 7002,7009

ثم من 7010

ولحد .7017
عملت معاونا للعميد للشؤون األدارية منذ ايار  7017ولغاية اآلن
الدورات التدريبية

 دورة الترقيات العلمية في كفاءة الحاسوب الخاصة بأساتذة الجامعة التي أقيمت في مركز الحاسبة االلكترونية /جامعة
بغداد .2009
 دورة التأهيل التربوي واللغة العربية للتدريسيين المقامة في مركز التطوير والتعليم المستمر – رئاسة جامعة بغداد1110.
االنشطة األخرى

• عضو في نقابة االطباء البيطريين من  1985-8-6ولحد اآلن.

 .عضو لجنة األمراض المشتركه ومكافحة القوارض /محافظة بغداد

المشاركه في انشطة وزارة البيئة في التثقيف حول انتشار األمراض المشتركه

المنشورات العلمية

 -لدي  9بحوث منشورة في مجال اختصاصي وهي كاألتي:

 -1عزل الجراثيم المشتركة المسببة اللتهاب ملتحمة العين لمناطق تربية االغنام في مدينة الصدر.
المجلة الطبية البيطرية العراقية  /المؤتمر العلمي العاشر .0202

 -7تحضير عدة اليزا للكشف عن االصابة بالبروسيال
مجلة الهندسة والتكنلوجيا /الجامعة التكنولوجية .7010
 -3تأثير المستخلص الكحولي للفول السوداني في عالج الفئران المختبرية المصابة تجريبيا ً بجرثومة السل.
مجلة كلية التربية االساسية  /الجامعة المستنصرية العدد.7010 )7( :
 -4تأثير التسفيد الطبيعي على التلوث الجرثومي في الكباش المحلية.
مجلة االنبار للعلوم البيطرية ،المجلد  ،7العدد (.7001 )1
 -5دراسة تأثير التمنيع بالمستضد البروتيني للعترة اللقاحية لجرثومة البروسيال المجهضة  S19والبروسيال المالطية
 Rev-1على اإلصابة بجرثومة البروسيال  S99الضارية في خنازير غينيا
المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري  /جامعة بغداد 7001
 -6تأثير لقاح البروسيال المجهضة  RB51لوقاية خنازير غينيا من الخمج بجراثيم Salmonella typhimurium
مجلة البصرة لالبحاث البيطرية المجلد ( )2العدد ( )1سنة 7009
 -2دراسة تأثير لقاح البروسيال المجهضة  RB51على رد الفعل التآخي  Anaphylactic reactionلسائل االكياس
العدرية في الفئران.
مجلة البصرة لالبحاث البيطرية المجلد ( )2العدد ( )1سنة 7009
 -9استعمال مستضدات مستخلصة من بعض عتر البروسيال اللقاحية لتمنيع خنازير غينيا.
المجلة الطبية البيطرية العراقية/المؤتمر العلمي الثاني لعلوم الطب البيطري  7002 – 11 -1العدد (.)1
 -1دراسة كفاءة اعطاء ذيفان الجمرة الخبيثة كلقاح عن طريق االنف ومقارنته مع طريقة الحقن تحت الجلد.
المجلة الطبية البيطرية العراقية المجلد(  )37العدد (.7009 )7
المنشورات االخرى
 -1نشرة حول مرض داء الببغاوات7010.
 -2نشرة حول االمراض المشتركة 7010.
 -3نشرة حول مرض البروسيلوسز7010.
المؤتمرات والمشاركات
 شاركت في المؤتمر العلمي العاشر لعلوم الطب البيطري .7010 شاركت في المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري /جامعة بغداد . 7001/4/1 – 3/31 شاركت في المؤتمر العلمي الحادي عشر 7017لكلية الطب البيطري /جامعة بغدادشاركت في  Midwest Veterinary Conference 2012الواليات المتحدة األمريكية .7017, 76- 73 كتب الشكر والتقدير الحاصلة عليها:

شكر وتقدير من عميد كلية الطب البيطري 7010



شهادة تقديرية من عميد كلية الطب البيطري لل مشاركة الفاعلة في انجاح المؤتمر العلمي التاسع لكلية الطب البيطري

سنة . 7001


شكر وتقدير من عميد كلية الطب البيطري 7011, 7010, 7001,7009



شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة بغداد .7002



شكر وتقدير من السيد الوكيل العلمي لوزير التعليم العالي7011

