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 عراقية :الجنسية 

 متزوجة  :الحالة الزوجية 
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 استاذ مساعد :العنوان الوظيفي 

 29921800100 :الموبايل 
 

 
 
 
 

 

 

     :البريد االلكتروني:     manalhimmadi69@yahoo.com 

 :الموقع على بوابة البحث العلميhttps://www.researchgate.net/profile/Manal_Himmadi  

 

 

 0003-3466-2320   : :الرقم على االوركيد-https://orcid.org/0000   

  مؤشرH  (H index)  : 0  

 / :االحياء المجهرية      / كلية الطب البيطري / جامعة الموصل فرع رئيس / استاذ مساعد الوظيفة الحالية  
 

 

  

 :العمل الحالي 

 ، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل، العراق.االحياء المجهرية في فرع مساعد أستاذ 
 

 :التحصيل الدراسي 

  5002/ 41/6الطفيليات البيطرية دكتوراه في اختصاص. 

 .  4991/ 50/40ماجستير في اختصاص الطفيليات البيطرية. 

   (2991) بكالوريوس طب وجراحه بيطريه 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منال حمادي حسن

 السيرة العلمية والذاتية

 وصل. الملعراقا

07701853955 

manalhimmadi@ umosul.edu.iqة 

 02/11/1191التولد 

 المعلومات الشخصية

 استاذ مساعد،دكتوراه 
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 :الدورات التدريبية 

دورة تدريبية بعنوان طرق تشخيص طفيليات الجمال فرع االحياء المجهرية / كلية الطب البيطري للفترة  -1

02/0/0210. 

مشاركة في دورة تدريبية بعنوان مبادئ تقانات البايولوجي / كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم علوم الحياة  -0

 .19/4/0214-10للفترة 

-12دورة تطبيقية في تفاعالت البلمرة المتسلسل القياسي وانواعه في كلية العلوم قسم علوم حياة - 0

14/0/0211. 

 

 /كلية الطب البيطري  مجهريةتشخيص االمراض البيطرية / فرع االحياء ال الفحوصات الحقلية المستخدمة في -4

 0211/ كانون الثاني 12- 9 

/ فرع االحياء المجهرية /كلية الطب  االصابات الجلدية في الحيوانات الحقلية دورة تدريبية بعنوان -0

  0211البيطري  

في جامعة المعرفة  0211/ اب /  08-09الماضي والمستقبل التكنولوجيا الحيوية: تمثيل  دورة تدريبية بعنوان -9

 في مدينة أربيل.

 
          

 :مجاالت البحث العلمي 

  طفيليات خارجية:ديدان .اوالي حيوانية طفيليات بيطرية. 

 مناعة طفيليات 

   
 

 :المواقع االكاديمية والوظيفية 

  لحد االن -0218 الموصلرئيس فرع االحياء المجهرية كلية الطب البيطري، جامعة 

  لحد االن.-0229ي، جامعة الموصل، كلية الطب البيطر، البيطرية الطفيليات في مساعد أستاذ 

 0229-0220ي، جامعة الموصل، كلية الطب البيطر، البيطريةفي اختصاص الطفيليات  مدرس. 

 0220-1118ي، جامعة الموصل، كلية الطب البيطر. البيطرية  مدرس مساعد في الطفيليات. 

 1119-1110ي، جامعة الموصل، كلية الطب البيطر طبيب بيطري 

 

  :عضوية الجمعيات 

 عضو نقابة االكاديميين العراقيين.  .1
 عضو نقابة االطباء البيطريين. .2
 عضو في اللجنة  الوزارية لجنة الخبراء في اختصاص الطفيليات البيطرية.  .3

 

 
 

 

 
 

 طات التدريسية:النشا 

 للمرحلة االولى في كلية الطب البيطري تدريس مادة البايولوجي 

  تدريس مادة الطفيليات للمرحلة الثالثة في كلية الطب البيطري 

 تدريس مواد االختصاص في الطفيليات لطالب الماجستير والدكتوراه 

 

 :االشراف على طلبة الدراسات العليا 

  0اشراف على طلبة الماجستير في اختصاص الطفيليات البيطرية عدد 

 
 
 

 

النشاطات العلمية    



 

  :المؤتمرات العلمية 

  حضور المؤتمر العلمي الدوري الثاني عشر بعنوان )السلوك الصحي واالجتماعي والنفسي في االعمار

المبكرة( / على قاعة كلية التمريض ، اقيم تحت شعار " بحكمتنا ووعينا الحضاري والصحي نرعى اطفالنا" 

 .0211نيسان/  02-01للفترة 

 

  00-01الثالث لعلوم الحياة / قسم علوم الحياة / كلية العلوم ، جامعة الموصل للفترة حضور المؤتمر العلمي /

 .0218تشرين الثاني/

 

  

  01/10/0210-11القاء بحث في المؤتمر العلمي السادس لكلية الطب البيطري / جامعة الموصل. 
 

 

 
 

 البحوث المنشورة: 

 

 
الحدوث الطبيعي ليرقات االنف في اغنام محافظة نينوى. معن طاهر جرجيس ومحسن سعدون ومنال حمادي .  - 1

 .0222عام  0عدد  10المجلة العراقية للعلوم البيطرية مجلد 

 

دراسة تشخيصية لداء الحويصالت الصنوبرية للماعز في مجزرة الموصل . منال حمادي . مجلة الطبيب البيطري مجلد  -0

 .0222عام  1عدد  12

 

دراسة حدوث داء الحويصالت الصنوبرية  في االبقار في مدينة الموصل . منال حمادي و محسن سعدون .  - 0

 .0220عام  1عدد  19المجلة العراقية للعلوم البيطرية مجلد 

 

سعدون و منال دراسة عن داء الحويصالت الصنوبرية في العضالت الهيكلية في الضأن في مجزرة الموصل . محسن  -4

  1001عام  49حمادي ونادية سلطان . مجلة التربية والعلم عدد 

 

في ماشية منطقة الموصل )العراق(معن طاهر   Paramphistomum microbothriumانتشار االصابة بديدان -0

 0224عام  0عدد  10جرجيس ومنال حمادي ومحسن سعدون . مجلة علوم الرافدين مجلد   

 

وتجريبية لداء االبواغ الخبيئة . محمد نجيب الشاهري ومنال حمادي حست . المجلة العراقية للعلوم  دراسة مناعية-9

 0229عام  1عدد  01البيطرية مجلد 

 

الكشف عن طفيلي االبواغ الخبيئة في براز عجول وحليب الجاموس مع دراسة بعض الجوانب الوبائية . انتصار توما -9

 . 0229عام  1عدد  01سليم المجلة العراقية للعلوم البيطرية مجلد بطي ومنال حمادي وعامر نعمت 

في الوز في محافظة نينوى . عالء   Leucocytozoon simondiدراسة طفيلية ونسجية مرضية لألصابة بطفيلي  -8

 .0229عام  1عدد  01عبد االحد شمعون واحالم فتحي الطائي زمنال حمادي حسن . المجلة العراقية للعلوم البيطرية مجلد 

 

في اسماك في مدينة الموصل . محسن سعدون ونادية سلطان  Ligula  intestinalisالحدوث الطبيعي ليرقات طفيلي-1

 .0228عام  11مجلد 0ومنال حمادي .مجلة علوم الرافدين عدد

 

احالم فتحي الطائي . دراسة عن اصابة العجول باالوالي المعوية في محافظة نينوى . منال حمادي زانتصار توما بطي و-12

    0211عام   0عدد  09المجلة العراقية للعلوم البيطرية مجلد 

 

( في عينات دم الضأن والمعز في مدينة الموصل . انتصار micofilariaدراسة تشخيصية لليرقات الخيطية الدقيقة )-11

 0211عام  0عدد 12يطرية  مجلد توما بطي و منال حمادي حسن و احالم فتحي الطائي . مجلة البصرة لالبحاث الب



 

-09دراسة تشخيصية النواع جنس االيميريا في االغنام في مدينة الموصل . مجلة العراقية للعلوم البيطرية مجلد  -10

 0210عام 1عدد

 

 تشخيص بعض الطفيليات الدموية في االبقار واالغنام منال حمادي . مجلة العراقية للعلوم البيطرية -10

 

تشخيصية للديدان الطفيلية واالوالي المعوية في االبقار . منال حمادي وعد خالد خلف . مجلة اسيوط الطبية دراسة  -14

 0210عام  109عدد  01البيطرية مجلد 

 

الكشف عن اكياس بيض االبواغ الخبيئة في حليب الضأن والمعز وعالقتها بنمط التربية. منال حمادي . احالم  -10

 0218(عام 109)9العزيز جميل العاني. مجلة اسيوط الطبية البيطرية فتحي . عارف قاسم . عبد 

 

تشخيص الطفيليات الداخلية في الحمام في مدينة الموصل . منال حمادي . اسماء ابراهيم . نوزاد رشيد . مجلة علوم  -19

 0218الرافدين عام 

 

 0عدد 00اقية للعلوم البيطرية مجلدالكشف عن الطفيليات الخارجية في الطيور المختلفة منال حمادي . مجلة العر -19

  0211عام 

 

الموصل. وعد خالد خلف . منال حمادي حسن .مقبول للنشر  مجلة  مدينة في األبقار في األسطوانية الديدان انتشار -18

 .0211االنبار للعلوم البيطرية عام 

 

في االعنام في   .Sarcocystis sppغير الناضجة  لطفيلي     تقريرحالة (اصابة طبيعية شديدة  باالكياس العيانية-)-11

 مدينة الموصل

 

نادية سلطان الحيالي و منال حمادي حسن وكرم يحيى مقبول للنشر في المجلة العراقية للعلوم البيطرية 

1/10/0211 

 

 

 

في االنسان . العجول . مصادر المياه . بطرق الفحص التقليدية والجزيئية في    . Giardia intestinalsالكشف عن -10

 مدينة بغداد .

 نادية سلطان الحيالي وعامر مرحم العامري و منال حمادي حسن 

 7/1/1010مقبول للنشر في المجلة العراقية للعلوم الزراعية 

وح . بيداء يونس . منال حمادي . احالم فتحي . مقبول للنشر في تواجد الطفيليات الداخلية في البط والوز المحلي المذب -11

 9/1/1010المجلة العراقية للعلوم البيطرية 

 

 

 

 

 
 

 


