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                                وليد ابراهيم جليل:    الثالثياألسم 

  2691/ 25/ 52 تاريخ الوالدة:

 5122/ 9/ 5  تاريخ الحصول عليها: ماجستير            الشهادة:  

اطني في الطب البماجستير علوم    التخصص الدقيق:    بكلوريوس طب وجراحة بيطرية   :التخصص العام

 والوقائي البيطري

  5152/ 2/ 52 تاريخ الحصول عليه:                    مساعد                      استاذاللقب العلمي:   

 ةسن  22 عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي: 

 سنة واحدة عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: 

 waleed_opel @yahoo.com  البريد االلكتروني       :

 جامعة بغداد /كلية الطب البيطري  : البكالوريوسالجهة المانحة لشهادة 

 ال يوجد بلوم العالي : الجهة المانحة لشهادة الد

 جامعة بغداد –كلية الطب البيطري  الجهة المانحة لشهادة الماجستير:

 اليوجد   هادة الدكتوراه:لشالجهة المانحة 

 اليوجد  عنوان رسالة الدبلوم: 

 

 دور القراد في نقل المسببات البكتيرية الهوائية في االغنام في محافظة ديالى : أو االطروحة  رسالةالعنوان 

 

 اليوجد  عنوان رسالة الدكتوراه:

 

 

 



 

 الوظائف التي شغلها:

الى -الفترة من  ت الوظيفة مكان العمل 

9002-9000 فرع مقرر قسم الطب الباطني   1 

 2 مسؤو ل مخزن الكيميا ويات  2008-2009

 3 مسؤول شعبة ضمان الجودة الطب البيطري  2017
 

 البحوث المنجزة

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1 
Isolation ofaerobic  bacteria from ticks 

infested sheep in iraq  
china 5129 

2 

Pathophysiological effects of vitamin c 
and E-selenium combination on lipid 

profile and serum glucose of  glucose of 
experimentally induced sodium nitrate 

intoxication in mice 

india 5129 

    

    

 

 

 ( التي قام بالنشر فيها  impact factorsالمجالت العالمية ومجالت )

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

 نشر فيه

 السنة

1 Asian pacific jornal of 
tropical biomedicine 

chine Isolation ofaerobic  bacteria from 
ticks infested sheep in iraq 

6(1) 5129 

2 Research journal of 
pharmaceutical 
biological and 

chemical sciences 

india Pathophysiological effects of 
vitamin c and E-selenium 

combination on lipid profile and 
serum glucose of  glucose of 

experimentally induced sodium 
nitrate intoxication in mice 

7 (2) 5129 

      

 

 

 

 



 إبداعات أونشاطات حصل فيها على )جوائز /شهادات تقديرية / كتب شكر( 

 نوع االبداع او النشاط ت

ما حصل عليه 

)جائزة/شهادة 

تقديرية /كتاب 

 شكر(

 الجهة المانحة
عنوان النشاط او 

 االبداع
 السنة

 21/2/5121 جهود مبذولة جامعة ديالى كتاب شكر  1

مبذولة جهود جامعة ديالى كتاب شكر مقرر فرع 2  21/2/5121 

 55/6/5122 جهود مبذولة العميد كتاب شكر  3

 2/2/5122 جهود مبذولة العميد كتاب شكر  4

 5122/ 52/2 جهود مبذولة العميد كتاب شكر  5

 5129/ 7/2 جهود مبذولة العميد كتاب شكر حضور محاظرة علمية 6

 22/2/5129 جهود مبذولة العميد كتاب شكر  7

      

 


