
                                

 

 متحف التارٌخ الطبٌعً

 جامعة بغداد

 الفقرٌات: قسم

 

 االكاديمية السيرة الذاتية

 ( أفكار مسلم هادي)

 

 

 أفكار مسلم هادي :االسم 

  28/5/1966بغداد  : الموالٌد

 انثى: الجنس

 عربٌة: القومٌة

 عراقٌة: الجنسٌة

 25/7/1989:تارٌخ اول تعٌٌن

 جامعة بغداد/مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً :مكان اول تعٌٌن

  م1989 جامعة بغداد سنة –بكالورٌوس طب بٌطري  : الشهادة

  م2005 طب بٌطري جامعة بغداد سنة – طفٌلٌات –          ماجستٌر 

  2016جامعة بغداد / طب بٌطري - طفٌلٌات -            دكتوراه 

 

 :الرسائل الجامعٌة

 . الرصافة–مسح مٌدانً النتشار الطفٌلٌات المعوٌة لالطفال فً بغداد - رسالة ماجستٌر-1
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فً االنسان ودراسة جزٌئٌة مجهرٌة لطفٌلً Toxocariasisالتشخٌص المصلً ل -اطروحة دكتوراه -2

Toxocaracanisفً الكالب  

 

 :الوظائف

  مساعد باحث علمً  فً مركز بحوث و متحف التارٌخ الطبٌعً 2002- 1989 

 . جامعة بغداد– طالبة ماجستٌر فً كلٌة الطب البٌطري 2005- 2003

 .  مدرس مساعد فً مركز بحوث و متحف التارٌخ الطبٌعً– 9/11/2005 

 .الحصول على لقب مدرس فً مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً- 13/5/2010

 جامعة بغداد/ طالبة دكتوراه فً كلٌة الطب البٌطري- 2013-2016

 .الحصول على لقب أستاذ مساعد فً مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً- 2013

 الحصول على شهادة الدكتوراه فً الطفٌلٌات-2016

 :االشتراك فً الدورات والوثائق

  1990 /3 /6دورة النماذج الجبسٌة والشمعٌة وعمل وسائل االٌضاح فً  -1

 1990 /6 /16دورة تصنٌف الحشرات وادامة المجامٌع الحشرٌة فً  -2

 1991دورة التحنٌط  فً  -3

/ الجامعة المستنصرٌة/  اللغة االنكلٌزٌة–وثٌقة النجاح فً امتحان الكفاءة باللغات االجنبٌة الحٌة  -4

13/2/1993 
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كلٌة اللغات /شهادة امتحان الكفاءة بالحاسبات للطلبة المتقدمٌن للدراسات العلٌا فً الجامعات العراقٌة -5

  15/2/2002 جامعة بغداد –

- الجامعة المستنصرٌة/ اللغة االنكلٌزٌة/ وثٌقة النجاح فً امتحان الكفاءة باللغات االجنبٌة الحٌة -6

12/5/2002 

 2005/جامعة بغداد/دورة التاهٌل للتدرٌسٌن الجدد -7

 2005/جامعة بغداد/دورة اللغة العربٌة للتدرٌسٌن الجدد -8

 2010/دورة حاسوب الغراض الترقٌة العلمٌة فً مركز الحاسبةفً جامعة بغداد -9

 2011/جامعة بغداد/مركز التوفل فً كلٌة ابن رشد/دورة توفل-10

 30/5/2012- 27جامعة بغداد  للفترة من / فً مركز الهندسة الوراثٌةPCRدورة تعرٌفٌة بتقنٌة ال-11

 9/11/2016 بتارٌخ  Plagiarismدورة االستالل - 12

 :شكر وتقدٌر 

فً .اللجنة التحضٌرٌة لمؤتمر افاق العمل فً المتحف  .1991 /12 /21من عمادة كلٌة العلوم فً  -1

 .متحف التارٌخ الطبٌعً

  .1992 /5 /7فً .من وزٌر الزراعة لالشتراك فً معرض بغداد الدولً -2

دورالتنمٌة المستدامة فً حماٌة التنوع : من رئاسة جامعة بغداد لالشتراك فً الندوة العلمٌة االولى -3

تاثٌر :عنوان المحاضرة. 22/2/2006مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً /االحٌائً فً العراق

 .انفلونزا الطٌور فً التنوع االحٌائً

  .2006 /6 /22من رئاسة جامعة بغداد للتفوق فً دورة اللغة العربٌة للتدرٌسٌن الجدد فً  -4

التنوع االحٌائً مرتكز اساس لتارٌخنا :من رئاسة جامعة بغداد لالشتراك فً الندوة العلمٌة الثانٌة -5

  4/5/2009مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً / الطبٌعً

 .انتشار الدب االسمر فً العراق وحماٌته من االنقراض:عنوان المحاضرة
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حماٌة بٌئة اهوار العراق واجب وطنً :من رئاسة جامعة بغداد لالشتراك فً الندوة العلمٌة الثالثة -6

الجاموس فً :  عنوان المحاضرة29/3/2010فً مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً . وانسانً

 .االهوار وحماٌته من االنقراض

من رئٌس مركز احٌاء التراث العلمً العربً، لالشتراك فً الندوة العلمٌة الحادٌة عشرة لمركز  -7

عنوان 27/10/2010العلوم البٌطرٌة بٌن التراث والمعاصرة . احٌاء التراث العلمً العربً

 .القضاء على الحشرات المنزلٌة باستخدام تراكٌز من محلول التنظٌف: المحاضرة

فً .من رئاسة جامعة بغداد لالشتراك فً الندوة العلمٌة االولى لحماٌة التراث الطبٌعً فً العراق -8

االرنب البري وحماٌته من :  عنوان المحاضرة19/4/2011مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً

 .االنقراض

. من رئاسة جامعة بغداد لالشتراك فً الندوة العلمٌة الموسومة المٌاه فً العراق حاضرها ومستقبلها -9

 24/5/2011.مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً

 .تلوث مٌاه الشرب بالطفٌلٌات المعوٌة فً بعض مناطق بغداد:عنوان المحاضرة

من رئاسة جامعة بغداد لالشتراك فً الندوة العلمٌة الموسومة سمك البلطً وتاثٌره     على البٌئة - 10

دراسات علمٌة : عنوان المحاضرة20/6/2012.مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً.العراقٌة

 .تطبٌقٌة لسمك البلطً فً الوطن العربً

من رئاسة جامعة بغداد لالشتراك فً الندوة العلمٌة الثانٌة لحماٌة التراث الطبٌعً فً -11

الواقع البٌئً لحٌوان : عنوان المحاضرة30/6/2012.مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً.العراق

 .كلب الماء فً العراق

من مدٌر متحف التارٌخ الطبٌعً لتنظٌم مسابقة رسوم اطفال فً احتفالٌة ٌوم الحٌوان العالمً -12

 .(شهادة تقدٌرٌة)4/10/2012
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 بتارٌخ 2769/ع/من رئاسة جامعة بغداد لنشر بحث فً مجلة عالمٌة ذات معامل تاثٌر رقم ش-13

5/12/2013 

 بتارٌخ 301/د/6/7من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً لكافة منتسبً جامعة بغداد رقم-14

24/2/2014 

 لتقدٌم االستشارات حول مواضٌع التنوع 30/12/2014 بتارٌخ 1271من وزٌر البٌئة ، رقم - 15

 .االحٌائً وتشخٌص االنواع االحٌائٌة

 .(شكر وتقدٌر)11/11/2014 بتارٌخ 1373من مدٌر متحف التارٌخ الطبٌعً رقم - 16

 عنوان 26/5/2015 بتارٌخ 2204من رئاسة جامعة بغداد للنشر فً مجلة عالمٌة رقم ش ع - 17

 :البحث

Geological diversity and its importance on biodiversity SW Safeenmountain 

Erbil, Kurdistan, north Iraq. 

 

جامعة البصرة للمشاركة فً المؤتمر الوطنً السابع للبٌئة والموارد /من عمٌد كلٌة العلوم - 18

 :،عنوان البحث10/11/2015الطبٌعٌة بتارٌخ 

 

للمشاركة فً ندوة تنوع الفقرٌات فً  (شهادة تقدٌرٌة)من مدٌر متحف التارٌخ الطبٌعً - 19

 .30/12/2015، بتارٌخ (الواقع والمؤثرات: العراق
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 بتارٌخ 1639من مساعد رئٌس جامعة بغداد للشؤون العلمٌة للنشر فً مجلة عالمٌة رقم ش ع -20

 : عنوان البحث3/4/2016

Prevalence Trypanosomiasis of stray dog in Baghdad city, Iraq 

 

 لتقدٌم االستشارات حول 6/2016 / 27 بتارٌخ 2656من الوكٌل الفنً وزارة البٌئة ، رقم -21

 .موضوع ترشٌح االهوار على الئحة التراث العالمً

 

  4/2/2016من نقٌب الجٌولوجٌٌن العراقٌٌن للمشاركة فً ندوة ٌوم االراضً الرطبة فً -22

من مجلس محافظة بغداد للمشاركة فً مهرجان لقاء االشقاء الثالث عشر للهواٌات والحرف -23

 .(شهادة تقدٌرٌة) 23/12/2016المتنوعة فً 

 بتارٌخ 176/من رئٌس جمعٌة صٌانة المصادر الوراثٌة والبٌئٌة العراقٌة رقم ش ت-24

26/9/2016 

شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة العلوم للبنات لتقٌٌم بحوث للمؤتمر العلمً النسوي الثالث العدد --25

 2/4/2017 بتارٌخ 11/1855

 11/1/2017شهادة تقدٌرٌة من مدٌر المتحف للمشاركة فً ندوة طائر الفالمنكو -26

 .12/2017شهادة تقدٌرٌة من مدٌر المتحف للمشاركة فً ندوة عسل النحل -27

 

:  عنوان البحث17/1/2018 فً 379من رئٌس جامعة بغداد للنشر فً مجلة عالمٌة رقم ش ع -28

Prevalence of intestinal parasites found in Al- Razazza Lake, Iraq. 
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العدد . جامعة القادسٌة لتشخٌص عٌنات القراد لطالبة ماجستٌر/من عمٌد كلٌة الطب البٌطري -29

 .29/1/2018 بتارٌخ 455

 : عنوان البحث3/5/2018  فً 2873من رئٌس جامعة بغداد للنشر فً مجلة عالمٌة رقم ش ع-30

 Laboratory incubation of Toxocaracanis eggs and their development 

 : عنوان البحث6/6/2018 فً 3636من رئٌس جامعة بغداد للنشر فً مجلة المتحف رقم ش ع--31

New Record of Protozoan NyctotherusHardwickii (Janakidevi, 1961) from Rough-Tailed Gecko 

CyrtopodionScabrum in Baghdad, Iraq 

 :المشاركة فً الندوات والمؤتمرات 

  21- 20 جامعة بغداد فً –المؤتمر العلمً السادس لالمراض المشتركة فً كلٌة الطب البٌطري  -1

/12/2005  

 . الرصافة –انتشار الطفٌلٌات المعوٌة فً االطفال فً بغداد :عنوان البحث 

 2006 /2 /20فً .دور التنمٌة المستدامة فً حماٌة التنوع االحٌائً فً العراق:ندوة -2

 .تاثٌر انفلونزا الطٌور فً التنوع االحٌائً:عنوان المحاضرة

 جامعة طنطا فً جمهورٌة مصر العربٌة فً /مؤتمر المنتدى البٌئً الدولً االول - 3

 .  استراتٌجٌة جدٌدة لقضاٌا تنمٌة المجتمع والبٌئة2006 /4 /3 - 1

 . الرصافة–انتشار الدٌدان الدبوسٌة فً االطفال فً بغداد :عنوان البحث

  .7/2006 /30المشاركة فً المخٌم العلمً االول لجامعة صالح الدٌن فً اربٌل -4

 23/11/2008جامعة طنطا فً جمهورٌة مصر العربٌة فً /مؤتمر المنتدى البٌئً الدولً الثانً -5

 .افاق بٌئٌة جدٌدة للتنمٌة المستدامة
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 .االنتشار والتوزٌع الجغرافً للدب االسمر فً العراق: عنوان البحث

مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً . الندوة العلمٌة االولى لحماٌة التراث الطبٌعً فً العراق-6

 .انتشار الدب االسمر وحماٌته من االنقراض: عنوان المحاضرة21/6/2009

 12 -9مصر /  فً الغردقةChemistry for human needs. المؤتمر الدولً الثانً المصري للكٌمٌاء-7

 :عنوان البحث11/2009/

Effective of Detergent of some species of lice and House insects. 

مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً . الواقع البٌئً الهوار العراق:الندوة العلمٌة الموسومة-8

 .الجاموس وحماٌته من االنقراض فً اهوار العراق: ،عنوان المحاضرة29/3/2010

العلوم البٌطرٌة بٌن التراث . الندوة العلمٌة الحادٌة عشرة لمركز احٌاء التراث العلمً العربً-  9    

القضاء على الحشرات المنزلٌة باستخدام تراكٌز من : عنوان المحاضرة27/10/2010والمعاصرة 

 .محلول التنظٌف

فً مركز بحوث ومتحف التارٌخ .الندوة العلمٌة االولى لحماٌة التراث الطبٌعً فً العراق-  10

 .االرنب البري وحماٌته من االنقراض:  عنوان المحاضرة19/4/2011الطبٌعً

مركز بحوث ومتحف التارٌخ . الندوة العلمٌة الموسومة المٌاه فً العراق حاضرها ومستقبلها-  11

 24/5/2011.الطبٌعً

 .تلوث مٌاه الشرب بالطفٌلٌات المعوٌة فً بعض مناطق بغداد:عنوان المحاضرة

 – 25مصر/ جامعة القاهرة/المؤتمر السنوي الدولً الثامن للجمعٌة المصرٌة للبٌولوجٌا التجرٌبٌة-12

الكشف عن الدودة الدبوسٌة فً بطانة القولون المستعرض لفتاة تعانً من :عنوان البحث2/2012 /29

 . سرطان القولون
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 27/2/2012االبداع المنظم فً البحوث العلمٌة فً :مصر/ورشة عمل فً الغردقة -13

 Systematic creativity in scientific researches workshop 

 مصر. 24/2/2012. رحلة غوص علمٌة فً البحر االحمر لمشاهدة الشعب المرجانٌة-14

دراسات :،عنوان المحاضرة20/6/2012.ندوة علمٌة عن سمك البلطً وتاثٌره فً البٌئة العراقٌة-15

 .علمٌة تطبٌقٌة  حول تربٌة سمك البلطً فً الوطن العربً

الواقع البٌئً :،عنوان المحاضرة30/6/2012. الندوة الثانٌة لحماٌة التراث الطبٌعً فً العراق-16

 .لحٌوان كلب الماء فً العراق

 4/10/2012تنظٌم مسابقة رسوم االطفال ضمن احتفالٌة ٌوم الحٌوان العالمً - 17

 فً كلٌة العلوم للبنات فً جامعة 3/2013 /28-26. المؤتمر النسوي الثانً للمرآة والعلوم فً العراق-18

 .ماء الشرب فً بغداداالزموزٌل عزل وتشخٌص طفٌلً الكربتوسبورٌدٌوم بالترشٌح :بغداد،عنوان البحث

فً كلٌة التربٌة للبنات فً جامعة الكوفة . ندوة الجغرافٌة واالفاق المستقبلٌة للتنمٌة المستدامة فً العراق-19

 .دراسة مسحٌة باٌولوجٌة النتشار االرنب البري فً العراق: ، عنوان البحث28/3/2013فً ٌوم 

-26المؤتمر العلمً االول للتخصصات الصحٌة والطبٌة للمعاهد التقنٌة، فً الكلٌة التقنٌة االدارٌة للمدة -20

 .عزل وتشخٌص طفٌلٌات الدم من الفصٌلة الخٌلٌة فً بغداد: ، عنوان البحث27/3/2014

لجنة تحضٌرٌة .4/2/2016ندوة ٌوم االراضً الرطبة فً نقابة الجٌولوجٌٌن العراقٌٌن فً -21

 27/1/2016رقم

تلوث نهر : ، عنوان البحث4/2/2016ندوة ٌوم االراضً الرطبة فً نقابة الجٌولوجٌٌن العراقٌٌن فً -22

 .دجلة بالطفٌلٌات المعوٌة فً بغداد
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 90،لجنة تحضٌرٌة رقم 6/4/2016ندوة المتنزهات الجٌولوجٌة فً نقابة الجٌولوجٌٌن العراقٌٌن فً -23

 ومقرر فً  الجلسة الثانٌة2/3/2016بتارٌخ 

 : بعنوان20/3/2016القاء سمنار فً كلٌة الطب البٌطري ٌوم االحد -24

Molecular study of Toxocaracanis in dogs and Seroprevalence in human 

المشاركة فً ورشة عمل لجان الترقٌات الفرعٌة فً تشكٌالت جامعة بغداد، فً كلٌة العلوم بتارٌخ -25

29/3/2016 

تاثٌر االصابة بدٌدان :القاء محاضرة  ضمن الحلقات النقاشٌة التً ٌقٌمها المتحف، عنوان المحاضرة-26

 2016شباط .اسكارس الكالب على الصحة العامة

فً .ندوة التراث الطبٌعً والثقافً الهوار جنوبً العراق واهمٌته ترشٌحا على الئحة التراث العالمً-27

  ، لجنة تحضٌرٌة 15/6/2016جامعة بغداد  بتارٌخ / متحف التارٌخ الطبٌعً

 2017/12مقرر جلسة - ندوة نحل العسل فً مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً-28

 :عنوان المحاضرة–ندوة التنوع االحٌائً فً اهوار العراق فً مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً -29

عضو فً -1 :11/1/2017ندوة حماٌة طائر الفالمنكو فً اهوارنا واهمٌته فً التنمٌة المستدامة فً - 30

 حٌاتٌة طائر الفالمنكو: محاضر عنوان المحاضرة- 2اللجنة التحضٌرٌة 

ورشة عمل عن التراث الجٌولوجً وعالقته بالتنوع الباٌولوجً التً اقٌمت فً المانٌا للفترة من -31

  .9/4/2018 ولغاٌة 1/4/2018

 

 

: انثحٕث انًُشٕسج 
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جايعح تغذاد /انًجهح انطثٛح انثٛطشٚح. انشصافح–  اَتشاس داء انششٚطٛح انقضيح فٙ االغفال فٙ تغذاد  -1

 . 2009 سُح 2 عذد 33يجهذ 

يجهح انقادسٛح نعهٕو . دساسح يسحٛح نًعشفح يذٖ اَتشاس االٔانٙ ٔانطفٛهٛاخ فٙ يٛاِ انششب فٙ تغذاد -2

 2008 سُح 12 عذد 17انطة انثٛطش٘، يجهذ 

 دساسح تعط انًعاٚٛش انحٛاتٛح ٔتاحٛش انًُظفاخ نُٕعٍٛ يٍ انقشاد انصهة  -3

Rhipicephalusturanicus ,Hyalommaanatolicumanatolicum 

Al – Mustansiriyah J. Sci. vol.21 no.3(2010) 

 

 3يجهح االَثاس نهعهٕو  انثٛطشٚح يجهذ . عضل ٔتشخٛص تعط انطفٛهٛاخ انتٙ تُقهٓا دٚذاٌ االسض-4

 . 2010 سُح 2عذد 

.  جايعح انُٓشٍٚ/يجهح كهٛح انعهٕو. عضل ٔتشخٛص انطفٛهٛاخ انًعٕٚح يٍ انخس فٙ تغذاد-5

University vol. 14(1) 2011  Journal of AL- Nahrain 

يجهح االَثاس نهعهٕو . دساسح اَتشاس تعط انطفٛهٛاخ ٔاالٔانٙ يٍ انزتاتح انًُضنٛح فٙ تغذاد-6

  Al – Anbar J. Vet.Sci.vol. 4 no. 2(2011). انثٛطشٚح

 .J .يجهح انقادسٛح نعهٕو انطة انثٛطش٘. عضل ٔتشخٛص غفٛهٛاخ انذو يٍ انقُاج انٓعًٛح نزتاتح االصطثم -7

Vet. Sci. vol. 11 no.1 (2012) Al – Qadisiya 

يجهح يشكض تحٕث . عضل ٔتشخٛص انطفٛهٛاخ ٔاالٔانٙ انًعٕٚح يٍ تعط انخعشٔاخ فٙ انعشاق-8

.  جايعح تغذاد/ٔيتحف انتاسٚخ انطثٛعٙ 

Bull. Iraq nat. Hist. Mus.(2011) 11 (4): 17-25 

يجهح انعهٕو . عضل ٔتشخٛص انخاٚهٛشٚا ٔانثاتٛضٚا يٍ انقشاد انصهة َٕع ْاٚهٕيا اَاتٕنكى اَاتٕنكى-9

. 2012 نسُح 2 انعذد³انًجهذ . جايعح دٚانٗ /انضاعٛح
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قثٕل َشش فٙ . عضل ٔتشخٛص انطفٛهٛاخ ٔاالٔانٙ انًعٕٚح يٍ رتاتح انهحى ساسكٕفاجح افشٚكا فٙ تغذاد-10

. جايعح انُٓشٍٚ/يجهح كهٛح انعهٕو 

يجهح اتٍ انٓٛخى . عضل ٔتشخٛص انطفٛهٛاخ ٔاالٔانٙ انًعٕٚح يٍ  َٕعٍٛ يٍ رتاب انكانٛفٕسٚذ٘ فٙ تغذاد-11

. 2013 1 عذد26يجهذ . جايعح تغذاد/ نهعهٕو انصشفح

تحج يُشٕس فٙ يجهح يتحف . ا انتُٕع االحٛائٙ نًُخفط تحش انُجف فٙ يحافظح انُجف االششف-12

جايعح تغذاد /انتاسٚخ انطثٛعٙ 

Bull. Iraq nat. Hist. Mus.(2013)12 (3): 21-30 

يجهح عانًٛح  . دٔس انزتاتح انًُضنٛح فٙ َقم غفٛهٙ انتٕكسٕتالصيا-13

Journal of Genetic and Environmental Resources Conservation, 2013,1(3):124-

127. 

اَتشاس انطفٛهٛاخ انًعٕٚح انًًشظح فٙ يٛاِ َٓش دجهح  -14

Pathogenic intestinal parasites found in fresh water of the Tigris River.Online 

Journal of Veterinary Research,  

Volume 17(11):608-619, 2013 

 

 

 

يجهح يشكض تحٕث ٔيتحف انتاسٚخ . دٔس انقطػ كًعائف خاصَح نثعط انطفٛهٛاخ ٔاالٔانٙ فٙ تغذاد-15

.  جايعح تغذاد/انطثٛعٙ 
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Bull. Iraq nat. Hist. Mus.(2014) 13 (1): 89-94 

عضل ٔتشخٛص غفٛهٙ انكشتتٕ فٙ يٛاِ انششب تٕاسطح انتششٛح االصيٕص٘ فٙ تغذاد -16

 

Isolation and Identification of Cryptosporidium sp. by Reverse Osmosis System of 

Tap water in Baghdad. 

J. Baghdad for Sci. Vol.11(2)2014 

. انتُٕع انجٕٛنٕجٙ ٔاًْٛتّ فٙ انتُٕع انثإٚنٕجٙ نجثم سفٍٛ ،استٛم، كشدستاٌ، شًال انعشاق-17

Geological Diversity and its Importance on Biodiversity SW 

Safeen Mountain- Erbil, Kurdistan, North Iraq 

Advances in Bioresearch Adv. Biores., Vol 5 (2) 2014:53-60 

 

 

اَتشاس انتشاتإَسٕيا تٍٛ انكالب  فٙ تغذاد - 18

Prevalence Trypanosomiasis of dog in Baghdad city, Iraq. 

International Journal of Recent Scientific Research, 2015. 

 

. اَتشاس انذٚذاٌ ٔاالٔانٙ تٍٛ انكالب انسائثح فٙ تغذاد-19

The Iraqi Journal of Veterinary Medicine, 40(1):1-4(2016) 
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 تتقُٛح انثهًشج Toxocaracanisتشخٛص غفٛهٙ -20

Diagnosis OfToxocaracanis In Dogs In Baghdad By PCR Technique 

International Journal Of Recent Scientific Research 

Volume: 7(6) June -2016 

 

21-Afkar M. Hadi.(2017) An ELISA Serodiagnostic survey of Toxacaracanis in 

normal and hospitalized eye patients from Baghdad, Iraq. 

Online Journal of Veterinary Research, Volume 21(2):45-50, 2017. 

 

22-Hadi M. Afkar; Macawi Z. A.; Hind D. H. (2017).Prevalence of intestinal 

parasites found in Al-Razazza Lake, Iraq. Journal of Biodiversity and 

environmental Sciences (JBES), 11(5): 329-334. 

 

23- Hadi M. Afkar and Taher A.J. (2017).New Record Of Protozoan 

NyctotherusHardwickii(Janakidevi, 1961) From Rough-Tailed Gecko 

CyrtopodionScabrumIn Baghdad, Iraq.  Bull. Iraq nat. Hist. Mus.14 (4): 307-313. 

24-Afkar Muslim Hadi&SuhadYasinJassim.(2018). Laboratory incubation of 

Toxocaracanis eggs and their development. 

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES)  

Vol. 12, No. 2, p. 148-152, 2018. 
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25- Afkar Muslim Hadi. (2019). The role of mosquito in the transfer of blood 

Protozoa in Baghdad, Iraq. International Journal of Mosquito Research 2019; 6(1): 

19-25. 

26-Afkar Muslim Hadi* , Hind DyiaHadi. (2019). Description study of Rotifera 

(Cunier 1798) from wetland areas in the middle of Iraq.Journal of Biodiversity and 

Environmental Sciences (JBES).Vol. 14, No. 2, p. 166-173. 

27-Azhar A. Al-Moussawi, Afkar M. Hadi ,ZainabAlwanMacawi(2018). Diagnosis of 

Some Parasites of Asian Catfish SilurusTriostegus (Heckel, 1843).Advances in 

Bioresearch, Vol 9 (3) May 2018: 86-90. 

28-Afkar M. Hadi.(2019). Morphology study of Toxocaracanis (Werner, 1788) 

worms by Scanning Microscope.International Journal of Biosciences | IJB |, Vol. 

14, No. 3, p. 293-298, 2019. 

 

 :تشخٌص الطفٌلٌات 

 بتارٌخ 847جامعة بغداد رقم /تشخٌص تسعة طفٌلٌات لطالبة ماجستٌر من كلٌة الطب البٌطري- 1

30/6/2013 

 بتارٌخ 692جامعة بغداد رقم /تشخٌص سبعة طفٌلٌات لطالبة ماجستٌر من كلٌة الطب البٌطري-2

16/5/2013 

 بتارٌخ 1456جامعة بغداد رقم /تشخٌص اربعة طفٌلٌات لطالبة ماجستٌر من كلٌة الطب البٌطري-3

1/12/2013 
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 17/1/2015 بتارٌخ 293جامعة بغداد رقم /تشخٌص نوعٌن لطالبة ماجستٌر من كلٌة الطب البٌطري-4

 بتارٌخ 596جامعة بغداد رقم /تشخٌص نوع واحد جدٌد  لطالبة ماجستٌر من كلٌة الطب البٌطري-5

1/7/2015 

جامعة / تشخٌص اربعة طفٌلٌات نوع واحد منها جدٌد لطالب الماجستٌر من كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة-6

 26/3/2017 بتارٌخ 296تكرٌت رقم 

جامعة تكرٌت خمسة انواع من القراد / تشخٌص نماذج لطالب الدكتوراه من كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة- 7

 2017. الصلب

 نوع من الدٌدان الشرٌطٌة ونوعٌن 14جامعة واسط / تشخٌص نماذج لطالبة ماجستٌر من كلٌة العلوم- 8

 2017من المثقوبات 

جامعة القادسٌة / تشخٌص نوع واحد من القراد الصلب المعزول من الحٌة لطالبة دكتوراه كلٌة العلوم-9

2017 

جامعة القادسٌة رقم / تشخٌص ستة انواع من القراد الصلب  لطالبة الماجستٌر من كلٌة الطب البٌطري- 10

 29/1/2018 بتارٌخ 455

 :تقٌٌم بحوث

 14/1/2016بحث مقدم الى مؤتمر الوراثة والبٌئة الدولً الرابع ،بتارٌخ -1

 20/2/2016بحث مقدم الى مؤتمر الوراثة والبٌئة الدولً الرابع، بتارٌخ --2

 5/3/2016بحث مقدم الى مؤتمر الوراثة والبٌئة الدولً الرابع، بتارٌخ --3

 1/2016 /8-6جامعة بغداد بتارٌخ /بحث مقدم الى المؤتمر النسوي الثالث فً كلٌة العلوم بنات -4

 :تقٌٌم بحوث لمجلة مركز بحوث ومتحف التارٌخ الطبٌعً عدد ثالثة -5
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 9/4/2017 بتارٌخ 233/الرقم م-1

 9/4/2017 بتارٌخ 235/الرقم م -2

 12/4/2017 بتارٌخ 246/الرقم م-3

 

 :التدرٌس

 (.2009-2008)جامعة بغداد للعام الدراسً /فً كلٌة الطب البٌطري (عملً)تدرٌس مادة الطفٌلٌات --1

 2012-.2011جامعة بغداد للعام الدراسً /فً كلٌة الطب البٌطري (عملً)تدرٌس مادة الطفٌلٌات --2

 2016-.2015جامعة بغداد للعام الدراسً /فً كلٌة الطب البٌطري (عملً)تدرٌس مادة الطفٌلٌات -3

 

 :اللجان الدائمٌة

 13/3/2016 بتارٌخ 302مقررا فً لجنة الترقٌات العلمٌة رقم -1

 8/3/2016 بتارٌخ 38عضوا فً هٌئة تحرٌر مجلة متحف التارٌخ الطبٌعً رقم -2

 25/4/2016 بتارٌخ 439مسئول الشؤون العلمٌة رقم -3

  14/11/2016 بتارٌخ 1157عضو فً لجنة االستالل رقم -4

 :المهام التً ٌقوم بها فً المركز

العمل سنوٌا فً أربعة أبحاث فً مجاالت مختلفة من الطفٌلٌات والتنوع البٌولوجً مع زمالئً كفرٌق - 1

 .واحد
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، مجلة محكمة وداخلة ضمن  متحف التارٌخ الطبٌعً العراقًمجلة)عضو هٌئة تحرٌر مجلة المتحف -2  

 (.مستوعبات ثومسن وسكوبس

 . الفرعٌة فً المركز لجنة الترقٌات العلمٌةمقرر- 3

 .ركز الشؤون العلمٌة بالمسؤولم- 4

 .عضو لجنة التنوع البٌولوجً بوزارة البٌئة- 5

 .عضو لجنة إعداد قوائم األنواع المهددة باالنقراض لدى وزارة البٌئة- 6

 .عضو لجنة إعداد قانون لمنع إدخال األنواع الغازٌة مع وزارة البٌئة- 7

 .تشخٌص الطفٌلٌات المختلفة لطالب الدراسات العلٌا من العدٌد من جامعات العراق- 8

 .المشاورات العلمٌة والعملٌة لطلبة الدراسات العلٌا من جامعة بغداد والجامعات األخرى-9

 . داخل وخارج العراقللبحوث المنشورة فً المجالت المحكمة (كمراجع)التقٌٌم العلمً -10

 

 

 

 


