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Department Study stage Subject No. 

College of medicine, University of Al-

Muthanna 2011 - 2014  

     2nd  Histology   1  

College of medicine, University of Al-

Muthanna 2011 - 2014 

     1st Practical Histology 2 

College of Pharmacy, University of Al-

Muthanna, 2015 till current time  

     1st  Medical terminology   3  

College of pharmacy, University of Al-

Muthanna, 2015 - 2019   

     1st  Practical Biology  4  

College of pharmacy, University of Al-

Muthanna, 2014 till current time   

    1rst  Histology 5  

College of pharmacy, University of Al-

Muthanna, 2014 till current time   

    1st Practical Histology 6 

College of Medicine, University of Al-

Muthanna, 2019  

    2nd  Histology  7  

College of Medicine, University of Al-

Muthanna, 2019  

    2nd  Practical Histology 8  

College of Medicine, University of Al-Muthanna, (2011 – 2014)  

College of Pharmacy, University of Al-Muthanna, (2014 – 2019) 

College of Medicine, University of Al-Muthanna, (2019 -        ) 

 

► Published researches 

1- Anatomical and Histological Study of The Male Genital 

System and Spermatogensis in Racing Pigeon  

2- Anatomical and Histological Study of Tongue of Local Adult 

domestic homing pigeons   

3- Morphological and Histological study of the normal kidneys of 

the house mice 

4- Electrochemical study of Propolis as anti-oxidative reagent 

against to lead ions in rabbit blood samples using cyclic 

voltammetry 

5- The biochemical and histological effects of uranyl acetate in 

male New Zealand rabbits 

6- Effect of Omega 3 fatty acid on lead ion anodic current peak  



in blood of rabbits measured by cyclic voltammetry. 

7- Morphological and Histological Study of the Cecum and Colon 

in Adult Local Camelus dromedaries 

8- HISTO-MORPHOMETRIC AND HISTOCHEMICAL 

COMPARATIVE STUDY OF THE LIVER IN COLLARD DOVE 

(Frivaldszky), RUDDY SHELDUCK (Pallas) IN SOUTH IRAQ 

9- The Role of Gaz (manna) and Propolis in Ameliorating the     

Brain injury of Rabbits offspring Exposed to Lead Acetate Pre 

and Postnatal (Histo-Morphological study).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السٌرة الذاتٌة

 التمٌمً االسم واللمب : احمد ادٌب دمحم    

 . 32/1/1983تارٌخ المٌالد :     

 الجنس : ذكر    

 متزوج:  الحالة الزوجٌة    

 الجنسٌة: عرالً    

 حً الزهراء . –السماوة  –العنوان الدائم: محافظة المثنى     

 37812617272رلم الهاتف:     

 . ahmedadeeb57@gmail.comالبرٌد االلكترونً:     

 ahmedadeeb57@mu.edu.iqالبرٌد االلكترونً:    

 / جامعة المثنى فً كلٌة الطب للشؤون االدارٌة و معاون العمٌدالوظٌفة الحالٌة: تدرٌسً     

 اللمب العلمً: مدرس     

 الشهادات:    

 .3339ماجستٌر فً االنسجة /العراق/ جامعة البصرة /كلٌة الطب البٌطري /     

 3319/ /كلٌة الطب البٌطري  بغدادفً االنسجة /العراق/ جامعة  دكتوراه

 3312شهادة التوفل عام     

 3312شهادة فً فن البلستكة فً جامعة البصرة عام     

 3312شهادة مشاركة فً الندوة العلمٌة االولى فً كلٌة الصٌدلة عام     

 3312شهادة مشاركة فً الصحافة     

 الوظائف السابمة:    

 3337/ 7/1 – 3336/ 7/1من  التدرج الطبً فً المستوصف البٌطري فً لضاء السلمان    

 3312 -3311تدرٌسً فً كلٌة الطب / جامعة المثنى من     

 3319 - 3312تدرٌسً فً كلٌة الصٌدلة / جامعة المثنى من 



 3312 – 3311ممرر فرع التشرٌح و االنسجة و االجنة فً كلٌة الطب     

 اللجان العلمٌة و المهنٌة:    

 31/13/3311فً  1772عضو لجنة امتحانٌه فً كلٌه الطب     

 7/3311/ 37فً  919لجنة مطابمة االسعار فً كلٌة الطب     

 36/9/3311ف1322ًعضو لجنة االعتراضات     

 3312رئٌس لجنة امتحانٌه فً كلٌة الطب لسنة     

 1/11/3313فً 1629رئٌس لجنة استمبال الطلبة فً كلٌة الطب     

 32/13/3313فً  1981عضو لجنة استالم الجثث     

 عضو لجنة فحص االجهزة فً كلٌة الطب    

 8/2/3313فً 269عضو لجنة استالم االجهزة الطبٌة فً كلٌة الطب     

 2/13/3313فً 1232عضو لجنة استالم االجهزة الطبٌة فً كلٌة الطب     

 12/7/3312فً 939طب عضو لجنة استالم االجهزة الطبٌة فً كلٌة ال    

 9/2/3312فً 299عضو لجنة االرتباط     

 8/9/3312فً  1282رئٌس لجنة استمبال الطلبة فً كلٌة الطب     

 12/1/3312فً  22عضو لجنة امتحانٌه فً كلٌه الطب     

 9/9/3312فً 1361عضو لجنة استالم االجهزة الطبٌة فً كلٌة الطب     

 13/7/3312فً 939ة الطبٌة فً كلٌة الطب عضو لجنة استالم االجهز    

 3312عضو لجنة تدلٌك االسعار فً كلٌة الطب     

 3312عضو لجنة فحص الجودة فً كلٌة الطب     

 3312عضو لجنة االعتمادٌة فً كلٌة الطب     

 3312عضو لجنة امتحانٌة فً كلٌة الصٌدلة سنة     

 3312لة سنة عضو لجنة البحث و التطوٌر فً كلٌة الصٌد    

 3312مسؤول وحدة الضمان و الجودة فً كلٌة الصٌدلة سنة     

 3312رئٌس لجنة المشترٌات فً كلٌة الصٌدلة سنة     



 مسؤول لجنة التخطٌط و المتابعة فً كلٌة الصٌدلة    

 3312رئٌس لجنه جرد المواد الكٌمٌاوٌة الفرعٌة للمواد التالفة و المشعة فً كلٌة الصٌدلة سنة    

 3319رئٌس لجنة المشترٌات    

 كتب الشكر : -12

 شكر وتمدٌر من عمٌد كلٌة الطب للجهود المبذولة فً اللجنة االمتحانٌة 9/3311/ 33فً  1312    

شكر وتمدٌر من عمٌد كلٌة الطب للجهود المبذولة فً فرع التشرٌح و  3311/  9/  36فً  1328    

 االنسجة و االجنة

شكر وتمدٌر من عمٌد كلٌة الطب للجهود المبذولة فً فرع التشرٌح و  3313/ 13/ 3فً  1282    

 االنسجة و االجنة

شكر وتمدٌر من عمٌد كلٌة الطب للجهود المبذولة فً التحضٌر لالمتحانات  3313/ 13/ 2فً  1299    

 الفصلٌة و النهائٌة

د المبذولة فً استمبال طلبة شكر وتمدٌر من عمٌد كلٌة الطب للجهو 3313/ 13/ 2فً  1889    

 المرحلة االولى

 شكر وتمدٌر من عمٌد كلٌة الطب للجهود المبذولة والمتمٌزة 3312/ 8/ 12فً  1123    

 شكر وتمدٌر من عمٌد كلٌة الطب للجهود المبذولة فً اللجنة االمتحانٌة 3312/ 8/ 19فً  1337    

 شكر وتمدٌر من رئٌس الجامعة للجهود المبذولة فً اللجنة االمتحانٌة 3312/ 13/ 9فً  8732    

 شكر وتمدٌر من عمٌد كلٌة الصٌدلة للجهود المبذولة فً انشاء شعار الكلٌة 3312/ 2/ 32فً  92    

 ٌة الصٌدلةشكر وتمدٌر من رئٌس الجامعة كونً التدرٌسً المتمٌز فً كل 3312/ 2/ 8فً  3232    

 شكر وتمدٌر من عمٌد كلٌة الصٌدلة كونً التدرٌسً المتمٌز فً كلٌة الصٌدلة 3312/ 2/ 36فً  127    

شكر وتمدٌر من عمٌد كلٌة الطب نظرا للجهود المبذولة بإنجاز المولع  16/9/3319فً  1135

 االلكترونً 

 الدورات : -16

 2/2/3313فً  233دوره فً المكتبة االفتراضٌة 

 جامعه المثنى / كلٌة التربٌة 39/3/3313فً  336دوره طرائك التدرٌس السابعة 

 دورة فً االفراد الشبكً فً جامعة المثنى / مركز الحاسبة

  



.. 

 


