
 

 

 (CV) السيرة الذاتية

 

 عاصف حسن عبد الرزاق المعاضيدي :الكامل  األسم

متزوج الحالة الزوجية :  تاريخ الميـالد   

4    عـــــدد األوالد  :  

مسلم  :   الديـــــــــــانة  

 مرضية احياء مجهرية:      صــالتـخـص

 استاذ :اللقب العلمي

 كلية مدينة العلم الجامعة مكان العمل الحالي:

 si.meercuamaf.ssa.rd : ترونيالبريد األلك

     43797437747      43397471774العمل   :      هاتف

 

 الشهادات

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 8991 كلية العلوم بغداد

 5002 كلية العلوم بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

 5082 كلية العلوم تكريت

 

 الخبرات االكاديمية

 

  5050 قسم علوم الحياة –تدريسي في كلية مدينة العلم الجامعة 

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 5002 فطريات الحياةقسم علوم  8

  طفيليات قسم الطفيليات 5

 

501-5009 

 5085-5009 احياء مجهرية  قسم االحياء المجهرية 3

 5089-5081 احياء مجهرية قسم التقانة االحيائية 4

 شخصية حديثة
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 احياء مجهرية تربة ومياه  والبايلوجي  علوم الحياةقسم 

 

5050- 5058 

 

 

  .االلقاب العلمية ثانياً : 

المانحة الجهة اللقب ت الى -الفترة من    

االنبارجامعة  مدرس مساعد 9  6442 

 6447 جامعة االنبار مدرس 6

 6496 جامعة االنبار استاذ مساعد 7

 6491 جامعة الفلوجة استاذ 4

 

 

 الخبرات العملية

 

 خارج الكلية داخل الكلية

 والدروس العمليةاعطاء المحاضرات  االشراف على بحوث تخرج الطلبة

 والدكتوراه مناقشة رسائل الماجستير عمل ورش في مجال االختصاص

والبحوث المرسلة من  التقييم العلمي لالطاريح المشاركة في لجان مناقشة بحوث التخرج
  مجالت مختلفة 

 

  المنشورات )كتب/بحوث( عناوين

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Study  Of  Some Candida Type 

Infection Reproductive System In Ewes 

 

 5001 مجلة االنبار للعلوم البيطرية

2 Effect  supplementation of Nigella 

sativa , Artemisia annua and thier 

mixture to the diet on some 

hematological, immunological  and 

biochemical characteristics on broiler 

 الزراعيه المحيطة بدينة الفلوجة

 2010 مجلة االنبار للعلوم الزراعية

3 Study the effect of some 

immunological aspects on Newzealand 

Rabbits drenched with different 

concentrations of copper sulfate and 

zinc 

ND1 Gene 

 

                             البيطرية الطبية للعلوم الكوفة مجلة

medicine  

2011 



 

 

4 The Effect of Dietary Curcuma Longa 

powder (Turmeric)  supplementation 

on some Blood Parameters and 

Carcass Traits Of Broiler Chickens 

 

 مجلة االنبار للعلوم البيطرية

medicine  

2011 

5 Study of some immunization effects 

againest attenuated Pseudomonas 

aeroginosa in local rabbits 

animals in Baghdad Governorate 

 

The anbar journal of veterinary 

medicine  

2010 

6 Study of some immunological changes 

resulted from vaccination of local 

rabbits with attenuated Klebsiella  

 

 2010 مجلة تكريت للعلوم الزراعية

دراسة التاثير التازري لمستخلص الكحولي لنبات   7

capparis spinosa ومحلول خل التمر العراقي  

مع المضادات الحياتية على العزالت محلية من  

pseudomonas  aeugenosa   

 Coli by heat in locality rabbit  

Using CO1 Gene 

The anbar journal of veterinary  

sciences  

2017 

8 Bacteriological and molecular study of 

Pseudomonas aeruginosa strains 

isolated from different clinical cases in 

Erbil and Kurkuk camels(Camelus 

dromedaries) 

The Iraqi Journal of 

Veterinary Medicine  sciences  

2017 

9 Effect of collection methods on oocyte 

recovery rate  in sheep  
Research Journal of 

Biotechnology sciences  

2018 

10 The effect of different concentrations 

of copper sulfate on the some 

physiological and immunological 

parameters of local male rabbits 

Drug Invention Today 2019 

11 Detection Serum Antibodies for 

TORCH Infections during Aborted 

Pregnant Women in Fallujah, Iraq 

International Journal of 
Pharmaceutical Research 

2020 

12 Microorganism Distribution that 

Causes Abortion in Females of Fallujah 

City 

Medico-legal Update 2020 

13 Molecular Study on Diarrheal Bacteria 

of Goats in Baghdad 
International Journal of 
Pharmaceutical Research 

2020 

 

 

 

 

 


