السٌرة الذاتٌة
االسم الرباعً واللقب :وصفً ظاهر عبد علً حمادي المحمود
Name: Wsafi Dhahir Abid Ali Al- Mahmood
Birth: Iraq 7/Oct/1959
انمىانيذ 0191/01/7 :
انحانت انسوجيت  :متسوج /عقذ انسواج تسهسم  0071رقم انسجم  19/4/ 0011في 0119/0/01
عذد األبىاء :اثىان
عىىان انسكه :انعراق /انبصرة /انمعقم  /حي األمير( انهىذست انجذيذة) شارع  /94دار 0
انعىىان انىظيفي :جامعت انبصرة  /كهيت انتمريض
رقم هىيت األحىال انمذويت  11911911 :في  9111/00/01انعراق  /انبصرة
رقم شهادة انجىسيت انعراقيت 709909 :في  9109/7/01انبصرة
رقم بطاقت انسكه 0444919 :في 9111/1/ 09
هىيت مىتسبي انجامعت  91741في 9109 /9/99
رقم انجىاز Iraq A3515381ِ:
E.Mail: Was_Dh11@yahoo.com
Email: Wasfi.dhahir.nsg@uobasrah.edu.iq
انمؤهالث انعهميت
 -0بكهىريىش في انطب وانجراحت انبيطريت  -كهيت انطب انبيطري -جامعت بغذاد 0119 - 1981
B.SC in Vet .Med & medical surgery – Vet. College – Baghdad University
1982-1981
 -9ماجستير ثروة حيىاويت تخصص -فسهجت -كهيت انسراعت جامعت انبصرة .0117-1996
 9719/00/0في 0117/0/99
MSc. In Animal resources( Physiology) Agriculture college – Basrah University
 - 0دكتىراي في فهسفت انطب انبيطري( فسهجت ) كهيت انطب انبيطري /جامعت انبصرة 9109
7914/9/0في 9109/0/01
Ph .D in veterinary medicine ( physiology) Vet ,college – Basrah -University
المناصب االدارٌة :
 رئٌس فرع العلوم الطبٌة االساسٌة  -كلٌة التمرٌض  -جامعة البصرة  /األمر الجامعً
 6996/99/7فً 0919/4/11
 رئٌس أللجنة االمتحانٌة فً الكلٌة – 209/81/7فً ِ;9080/80/9
 ردٌف معاون العمٌد للشؤون العلمٌة االمر االداري 980/93/7فً 0919/3/09
 رئٌس فرع العلوم االساسٌة الدراسة المسائٌة 0916-0913
 معاون العمٌد للشؤون العلمٌة اصالة  03896/99/7-0916/11/9وكالة
0916/4/09مش690

Reviewer for the IASET: Journal of Humanities and Social Sciences 
:البحوث
سنة النشر

المجلة الناشرة

1999

مجلة ابحاث البصرة

1999

Basrah J.Agric.
Sci.

2006

2007
2009

2010

2015

2015

2015

J. of the Indian
society of
toxicology (JIST)

J- of world
rabbit science
Basrah
Vet.Res.
Journal of
Basrah
Researches
Basrah
Vet.Res

0917

0917

ًتاثٌر استخدام محالٌل ذات تراكٌز مختلفة من االس ال هٌدروجٌنً ف
النسب الجنسٌة والخصوبة فً االغنام العرابٌة
تأثٌر االس الهٌدروجٌنً للمهبل ودرجة الحرارة المهبل والمستقٌم عند
الحمل فً النعاج العرابٌة

1

The protective role of vitamins(C&E), selenium,
Silymarin, and rehydran –N against lead toxicity under
heat stress
The protective role of vitamins(C&E), selenium, Silymarin
supplement aginst alcohol intoxication.
The effect of HCG,B-17 Estradiol and hydrocortisone on
blood cholesterol,HDL,LDL,TG, Total protein, Glucose,pH
and body weight in female rabbits
The effect of stresson alkalinenphosphatase
,testesteronehormone concentration and some blood
parameters after rats immerses in water
Influence of silymarin extracted from Silybum marianum
seeds compared to legalon against nickel chloride induced
hematological and biochemical changes in male rabbits

0

Basrah Ameliorative role of silymarin extracted from Silybum
Vet.ResVOl.14 marianum seeds on nickel chloride induce changes in
NO.1 testicular functions in adult male rabbits.
Best journals In –vitro evaluation of antibacterial activity of Silybum
Vol. 3, Issue 12, Dec
2015, 43-48

2016

اسم البحث

IMPACT:
International Journal
of Research in
Humanities, Arts and
Literature
(IMPACT: IJRHAL)
ISSN(P): 2347-4564;
ISSN(E): 2321-8878
Vol. 4, Issue 1, Jan
2016, 11-16
© Impact Journals
International Journal
of Research in
Applied,
Natural and Social
Sciences
Vol. 5,
Ijsr
accepted

9
4

3

6

7

8

marianum seeds oil , ethanolic extract and antibiotics
against isolated bacteria
Histopathological changes in male rabbits thyroid gland
following drenching of nickel chloride and the
ameliorating effect of ethanolic Silybum marianum seeds
extract

9

THE EFFECT OF SILYMARINE EXTRACTED FROM SILIBUM
MARIANUM SEEDS ONHISTOPATHOLOGICAL CHANGES IN
MALE RABBITS LIVER AND KIDNEY INDUCED
BY NICKEL CHLORIDE TOXICITY

10

Study on some factors induce stress among students of nursing
college

11

النشاطات العلمٌة
ت

النشاط العلمً

التارٌخ

المكان

1

مناقشة طالبة ماجستٌر

0917/3/04

كلٌة الطب البٌطري

0

تقوٌم علمً لرسالة ماجستٌر

0917/4

كلٌة الطب البٌطري

المؤلفات
ت
1

اسم المؤلف
علم امراض النسجة( )Histopaathologyالطبعة االولىز

0

االحٌاء الدقٌقة الطبٌة – فسلجة وامراض البكتٌرٌا.

النشر
الوكالة اللٌبٌة للترقٌم الدولً
ISBN - 19939-9909-3
987
الوكالة اللٌبٌة للترقٌم الدولً
- 987- 9939 -1-9999-1
ISBN

السنة
2006

2008

الندوات والمؤتمرات
ت

الندوة  /المؤتمر
الندوة الوطنٌة امناهج كلٌات المرٌض فً العراق

1
0
9

اللمؤتمر العلمً االول لكلٌات التمرٌض فً العراق
المؤتمر التقوٌمً االول لكلٌة التمرٌض –جامعة البصرة

4

الورشة التدرٌبٌة /الستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد

المؤتمر الطبً العلمً الرابع ( رئاسة صحة البصرة)
3
ندوة علوم التمرٌض والمجتمع الواقع والطموح
6
الملتقى األكادٌمً لمناقشة سٌاسات وزارة التعلٌم العلمً والبحث العلمً
7
العناٌة التمرٌضٌة شركة دٌجً نت
8
المؤتمر الدولً الطبً  /حضور
9
 19المؤتمر المركزي لالكادٌمٌٌن النتخاب نقابة االكادٌمٌٌن العراقٌٌن
ندوة مكافحة الفساد
11
 10ورشة عمل  /الحكم الرشٌد د كمال البصري

المكان
كلٌة التمرٌض – جامعة بغداد
كلٌة التمرٌض – جامعة بغداد
جامعة البصرة -كلٌة
التمرٌض
جامعة البصرة -مجمع باب
الزبٌر قاعة الترجمة
المركز الثقافً
قاعة رئاسة جامعة البصرة
جامعة بغداد م قاعة الحكٌم
التقنٌة الطبٌة
مستشفى االمان الصادق /بابل
جامعة بغداد /مجمع الجادرٌة
جامعة البصر ة /دراسات
الخلٌج العربً
جامعة البصرة  /رئاسة
الجامعة

التارٌخ
0919
0919
0911
0911
0911
0914
0916
2016
0917
0917
0918
0918

اللجـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ت
1
0
9
4
3
6
7
8
9
10
11
10
19
14
13
16
17
18
19
09

اسم اللجنة
اللجنة العلمٌة
اللجنة االمتحانٌة
لجنة االشراف على الجرد
لجنة المشترٌات
لجنة التعلٌم المستمر
لجنة تدقٌق الوثائق
اللجنة الفنٌة
لجنة الٌة التعاون
لجنة سحب الرواتب
لجنة جرد الكٌمٌاوٌات والزجاجٌات
لجنة جرد االثاث
لجنة التسجٌل فً الدراسات المسائٌة
رئٌس اللجنة االمتحانٌة
لجنة القبول فً الدراسات المسائٌة
اللجنة االمتحانٌة
لجنة صٌانة المبانً
لجنة متابعة جدول الدروس الٌومٌة
ودوام التدرٌسٌن
لجنة قبول ومقابلة الطلبة الجدد
الدراسة المسائٌة
لجنة قبول ومقابلة الطلبة الجدد
الدراسة الصباحٌة
لجنة المشترٌات
لجنة انضباط الطلبة

األمر اإلداري
:<=/81/7
209/81/7
72=/81/7
8<:=/81/7
9080/81/7
1974/18/7
=10/81/7
898/81/7
79/81/7
8<8:/81/7
8;<</81/7
89:/81/7
8;2/81/7
89;/81/7
8;2/81/7
9/81/7
8;8:/81/7

التارٌخ
9080/</8:
;9080/80/9
9080/2/99
9080/88/:0
;9080/80/9
0919/10/8
9080/1/99
9088/8/9:
9088/8/80
;908:/2/9
=908</2/
908</88/8
908=/89/81
=908
908=/89/81
;9087/8/
9087/80/87

المنصب
عضو
رئٌس
عضو
عضو
عضو
رئٌس
رئٌس
عضو
رئٌس
رئٌس
رئٌس
رئٌس
رئٌس
عضو
رئٌس
رئٌس
رئٌس

89:/81/7

9087/88/8

رئٌس

8;82/81/7

9087/80/87

رئٌس

8:10/81/7
8;89/81/7

<9807/80/8
9087/80/87

رئٌس
رئٌس

كتب الشكر والتقدٌر
ت
1
0

الجهة الصادر منها
وزارة التعلٌم العالً والبحث
العلمً  -المفتش العام
جامعة البصرة-كلٌة التمرٌض

رقم الكتاب
;87:

التارٌخ
9088/;/:

الموضوع
المرتبة االولى فً تقٌٌم االداء

;:</:</7

9800/:/:8

اللجنة االمتحانٌة

 9جامعة البصرة  -كلٌة التمرٌض
 4جامعة البصرة -رئٌس الجامعة
 3جامعة البصرة  -كلٌة التمرٌض
 6جامعة البصرة -رئٌس الجامعة
 7جامعة البصرة  -كلٌة التمرٌض
 8جامعة البصرة /كلٌة التمرٌض
 9جامعة البصرة /كلٌة التمرٌض
 19جامعة البصرة /كلٌة الطب البٌطري
 11جامعة البصرة /كلٌة التمرٌض

9080/88/7
2;:8/:</7
;82/:</7
872/:</7
87/:</7
8<18/88/7
8:0=/:</7
8771/:</7

9080/88/99
=9080/</
9088/;/88
9089/8/:
<9089/8/
908;/2/7
908=/80/81
;9087/</9
9087/89/89

تنظٌم المكتبة
افتتاح الكلٌة
المؤتمر التقوٌمً
رئاسة الفرع
مهام رئٌس الفرع
لجنة جرد
انجاح تجربة الدراسة المسائٌة
مناقشة طالبة ماجستٌر
اللجنة االمتحانٌة

النشاطات االخرى
Reviewer for the IASET: Journal of Humanities and Social Sciences
 عضو نقابة األطباء البٌطرٌٌن  -البصرة
 عضو نقابة المعلمٌن  -البصرة
 عضو الجمعٌة الوطنٌة للصٌد والحفاظ على البٌئة

رئٌس فرع العلوم الطبٌة األساسٌة

عمٌد كلٌة التمرٌض

على الحاسوب

