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 السيرة الذاتية

 

 عبد المجيد حمادي وادي العتابي أنس: االسم الرباعي واللقب

 1976بغداد التولد: 

 دكتوراهالشهادة: 

 بكالوريوس طب وجراحة بيطريةالتخصص العام: 

 امراضالتخصص الدقيق: 

 استاذ مساعداللقب العلمي: 

 30/11/2011تاريخ التعيين: 

 المناصب التي شغلتها:

الى -منالفترة   ت الوظيفة مكان العمل 

ولحد االن 2012منذ   1 تدريسي   كلية الطب البيطري / ج ديالى 

2014ولغاية  2012منذ  شعبة البعثات  مسؤول كلية الطب البيطري / ج ديالى   2 

2016ولغاية  2013 منذ  3 امين مجلس الكلية  كلية الطب البيطري / ج ديالى 

2016ولغاية  2013 منذ الطب البيطري / ج ديالى كلية   4 مقرر فرع االمراض  

ولحد االن 2019منذ   5 مقرر فرع االمراض كلية الطب البيطري / ج ديالى 

 

 المواد التدريسية التي قمت بتدريسها:

 السنة الدراسية المادة الفرع الكلية الجامعة ت

 ولحد االن 2012 االمراض  االمراض الطب البيطري ديالى 1

 ولحد االن 2012 الطب العدلي  االمراض الطب البيطري  ديالى 2

 ولحد االن 2012 التشريح المرضي االمراض الطب البيطري ديالى 3

 ولحد االن 2019 دراسات عليا الطب الباطني الطب البيطري ديالى 4

 

 البحوث العلمية: 

 بحوث منشورة في مجالت عالمية. 5 -1

 بحث منشورة في مستوعبات سكوبس. 14 -2

 بحوث قيد االنجاز. 6 -3
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 اللجان العلمية: 

 ولحد االن. 2013عضو اللجنة العلمية لفرع االمراض منذ عام  -1

 ولحد االن. 2020عضو لجنة الترقيات العلمية لكليتنا ) الطب البيطري ( منذ عام  -2

 لجائحة كورونا.  العلمي عضو الفريق البحثي -3

 البيطريين / المركز العام للدورة الثانية عشر الحالية.رئيس اللجنة العلمية في نقابة االطباء  -4

 

 : جامعية االخرىالنشاطات ال

 داخل جامعة ديالى لميةالورش والدورات والندوات العو المحاضرات  شاركت في العديد من -1

 .ولحد االن 2012وخارجها منذ عام 

 .5تقييم بحوث علمية عدد  -2

كتاب لمادة التشريح المرضي  100بأكثر من  رفد مكتبة كلية الطب البيطري جامعة ديالى -3

 الخاص بالمرحلة الرابعة لدعم المكتبة ولكي يستفاد من هذه الكتب طلبة الكلية.

 . 2018توفير الدعم المالي لمؤتمر الكلية االول الذي عقد عام  -4

 

 ( عميد ومن هم بدرجته. 46( رئيس جامعة , )  5( وزير, ) 3)كتب الشكر والتقدير: 

 النشاطات االخرى:

 ولحد االن. 2000عضو الهيئة العامة لنقابة االطباء البيطريين منذ عام  -1

ولغاية  2006عضو مجلس نقابة االطباء البيطريين / المركز العام للدورة العاشرة ) من  -2

2011 .) 

عضو مجلس نقابة االطباء البيطريين / المركز العام وامين سر النقابة للدورة الثانية عشر  -3

 ولحد االن (. 2017الحالية ) منذ عام 

 .2011ولغاية  2005رئيس الهيئة االدارية لجمعية االطباء البيطريين العراقية منذ عام  -4

 

 مساهمات في خدمة المجتمع :

 .للحيوانات الكبيرة والصغيرة في اطراف بغداد تلقيحيهثالث حمالت  -1

 في بغداد الكالب السائبة  إلبادةحملتان  -2

  البيطرية والبشرية. البيطريين في شركات االدوية لألطباءي توفير فرص عمل المساهمة ف  -3

 

 متزوج ولدي ثالث اطفال.الحالة الزوجية: 

 البنوك. –بغداد  السكن:

 @uodiyala.edu.iqanas.aااليميل الجامعي: 

 07904712467رقم الموبايل: 

mailto:anas.a@uodiyala.edu.iq

