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 السيرة الذاتية والعممية

 أواًل: المعمومات الشخصية 
 باسم حميد عبد عمي الخمف  : االسم الرباعي والمقب
 الهاشمية  -بابل   31/3791/ 13 : التولد ومسقط الرأس
 ولدي خمسة أطفال متزوج   الحالة االجتماعية  :

 الطميعة  –الهاشمية  –بابل عنوان السكن : 
 19111211715 رقم الموبايل :

  basim_mm5@yahoo.comالبريد االلكتروني :
 جامعة القادسية - كمية الطب البيطريعنوان العمل : 

 ثانيًا: الخدمة الوظيفية 
 51/1/5112  /  جامعة القادسية :الطب البيطري تاريخ المباشرة في كمية 

 في المستشفى البيطري في محافظة بابل  التدرج الطبيباإلضافة الى 
 

 اإلدارية والمجان المشارك بها  ثالثـًا: المنـاصب 
 

 اآلن. الى 5133/ جامعة القادسية من الطب البيطري/ كمية فرع الجراحة والتوليدمقرر  -3

-5133)  جامعة القادسية –مسؤول شعبة التسجيل وشؤون الطمبة في كمية الطب البيطري  -5
5135) 

 لجة االسكان الفرعية . عضو في -1

 عضو في لجنة انضباط الطمبة . -4

 عضو في لجنة الترفيعات . -2

التوثيق , لجنة استقبال المجان الغير دائمية )رئيس لجنة الجودة , لجنة مطابقة االسعار , لجنة  -2
  الطمبة (

 رابعًا: الشهادات
 .    5115-5113   بغداد/ جامعة الطب والجراحة البيطرية في     : سالبكالوريو 

  5114دبموم عالي   :     في التوليد واالمراض التناسمية البيطرية / جامعة بغداد  
 (عالج التهاب الرحم النفاسي  في األبقارعنوان الدراسة:      )    

 5133القادسية  / جامعةالتوليد واألمراض التناسمية البيطريةفي         :الماجستير
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دراسة تأثير الخصي في مستويات بعض الهرمونات التناسمية وبعض )عنوان الرسالة  :     
 (المعايير الدمية في ذكور الماعز المحمي األسود

 
 

 : االختصاصخامساً 
          طب وجراحة بيطرية:  العام االختصاص   
 تناسمية بيطرية وأمراضتوليد الدقيق: االختصاص    

 
 ًا: األلقاب العمميدسسا

 7/2/5133 : مدرس مساعد
 

 التقويم العممي: ًا: سابع
 .  ان منشور  ان البحوث:  بحث ( أ

  
دراسة مستويات هرمون محفز تكوين النطف  ومحفز الخاليا البينية والتيستوستيرون واالسترادايول  -3

 5في مجمة القادسية لعموم الطب البيطري /العدد  منشوربعد الخصي في ذكور المعز االسود  / 
 .   5133لسنة 31المجمد 

.مشارك الماعز فيبعد الخصي   ICSHو SSHتأثير انخفاض الستيرويدات عمى مستويات هرمون  -5
 5135جامعة القاهرة  -به في مؤتمر كمية الطب البيطري

 
 
 االبتكارات واالختراعات (ب  

رة ناعية / وزاصالنوعية /قسم الممكية المن الجهاز المركزي لمتقييس والسيطرة  عاخترا ةبراءحاصل عمى 
 -التخطيط والتعاون االنمائي :

 . 11/7/5117في   1591بعنوان ))المحقنة البيطرية االتوماتيكية المخدرة عن بعد ((رقم البراءة    
اختراع من الجهاز المركزي لمتقييس والسيطرة / قسم الممكية الصناعية / وزارة التخطيط  ةمتقدم لنيل براء

 .    (يطرية الكهربائيةالمحقنة الب)  -والتعاون االنمائي :
 



 3 

      
 
 
 


