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 الذاتية      السيرة                                                         

 
  رمزي عبد الغفور عبود  :االسم 

 1978\1\2  تاريخ الميالد :
 ممزوج:  تجمماييةالحالة اال

 3 يدد االوالد : 

 طب بيطري العام :المخصص 
 دكموراه انسجة المخصص الدقيق:

 مورمدرس دك العنوان الوظيفي:
 بعقوبة\ديالى :السكن الحالينوان ي

 07721894931 : رقم الهاتف
 

                                        

     e@vetmed.uodiyala.edu.iqAgel-Al ramzi.alagele@gmail.com   البريد االلكمروني
 

 المؤهالت العلمية            : اوال 

 الماريخ    الكلية         الجامعة      الدرتجة العلمية  

 30/6/2000 طب بيطري بغداد بكالوريوس  

 20/10/2002 طب بيطري بغداد دبلوم يالي  

 21/9/2010 طب بيطري بغداد الماتجسمير  

 12/1/2018 طب بيطري م/ بريطانيانوتنغها الدكموراه

 

 
 

 

 : المدرج الوظيفيثانيا 

 الى  -الفمرة :   من  الجهة             ت     الوظيفة

كليةةةة الطةةةب البيطةةةري/ تجامعةةةة  : معيد 1

 ديالى

2006-2010 

كليةةةة الطةةةب البيطةةةري/ تجامعةةةة  :مدرس مسايد 2

 ديالى

2010-2018 

كليةةةة الطةةةب البيطةةةري/ تجامعةةةة  : مدرس 3
 الىدي

2018- 

   : اسماذ مسايد 4

   : اسماذ مسايد 5

   : اسماذ مسايد 6

   : اسماذ 7

 

 
 

   المقررات الدراسية المي قمت بمدريسها : ثالثا  

 السنة              المادة             فرعت           ال

 2008-2006 تشريح+انسجة عملي اولية المشريح واالنسجة 1

ي ويملةةةةي/ تشةةةةريح ن ةةةةر       

 انسجة ن ري

2010-2013 

 2017-2015 تشريح يملي/ المملكة الممحدة  

تشةةريح ن ةةري ويملةةي/ انسةةجة  

 ن ري ويملي

2018 

   

  عليا :    2
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 : االطاريح او الرسائل المي اشرف يليها. رابعا  

او مشةاري  اسم   )ينوان(   االطروحةة   او   الرسةالة  ت
 المخرج

 السنة القسم

1 Anatomical and Histological study of the 

pancreas in wood pigeon (Columba palumbus) 

 2011-2012 فرع المشريح واالنسجة

2 Anatomical and Histologic study of the kidney in 

turkey 

 2012-2013 فرع المشريح واالنسجة

3 Anatomical and Histologic study of the CECA in 
crow end  Nicht Heron 

 2012-2013 فرع المشريح واالنسجة

4    

5    

6  =  =  

 

 المؤتمرات والندوات العلمية المي شارك فيها.:  خامسا  

نةةةةةةةةةةةةةوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

 مشاركة تجامعة دمشق 2007 ايفاد الغراض المبادل الثقافي م  تجامعة دمشق 

1 The 8th Meeting of the Young Generation of 
Veterinary Anatomists 

 

مشةةةةةةةارك  بولندابوزنان/ 2015
 وباحث

2 The XXXIth Congress of the European 
Association of Veterinary Anatomists (EAVA) in 

Vienna, Austria from July 27 - 31 2016 

مشةةةةةةةارك  النمسا/اوسمريا 2016
 وباحث

3 Physical biology of equine hoof growth 2015  نوتنغهام/المملكةةةةةة
 الممحدة

مشةةةةةةةارك 
 وباحث

4     

5     

 

 : االنشطة العلمية االخرى. دسا  سا

 خارج  الكلية                داخل   الكلية                  

 Member of European Association of واالنسجة   مقرر فرع المشريح
Veterinary Anatomy (2016-2018) 

 

 Demonstrator at the University of يضو لجنة اممحانية 
Nottingham 

 رئيس اللجنة االممحانية
والمطبيةق  الصةيفي المسؤل المباشر يةن المةدريب

 البيطري لطلبة المرحلة الخامسة

 

Physical biology of equine hoof growth.  
Early Careers Presentation Day; Oral 
Presentation, in School of Veterinary 
Medicine and Science; 15th of December 
2015 

  

 

 
 : كمب الشكر و الجوائز و شهادات المقديرسابعا  

كمةةةال الشةةةكر او الجةةةائزة ا و شةةةهادة  ت
 المقدير

 

 السنة   المانحة   الجهة       

 2015 زنان/بولنداكلية طب بيطري/ تجامعة بو شهادة تقديرية 1

 2016 تجامعة الطب البيطري في النمسا شهادة تقديرية 2

 2018 كلية الطب البيطري/ تجامعة ديالى شهادة تقديرية 3

 2006 تجامعة ديالى/ مكمب رئيس الجامعة شكر و تقدير 4

 2007 تجامعة ديالى/ مكمب رئيس الجامعة شكر و تقدير 5

 2007  رئيس الجامعةتجامعة ديالى/ مكمب  شكر و تقدير 6

 2011 كلية الطب البيطري/مكمب السيد العميد شكر و تقدير 7

 2011 كلية الطب البيطري/مكمب السيد العميد شكر و تقدير 8
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 2011 تجامعة ديالى/ مكمب رئيس الجامعة  9

 2011 تجامعة ديالى/ مكمب رئيس الجامعة شكر و تقدير 10

 2011 /مكمب السيد العميدكلية الطب البيطري شكر و تقدير 11

 2012 تجامعة بغداد/ مكمب مسايد رئيس تجامعة شكر و تقدير 12

 2013 كلية الطب البيطري/مكمب السيد العميد شكر و تقدير 13

 2013 تجامعة ديالى/ مكمب رئيس الجامعة شكر و تقدير 14

 2018 الملحقية الثقافية في لندن تهنئة 15

 2018 البيطري/مكمب السيد العميدكلية الطب  شكر و تقدير 16
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