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 االسم تاريخ ومحل الميالد الوظيفة الحاليةالعنوان
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 :عضو هيئة تدريس ( مدرس ) \ الهندسة الوراثية
 :الكاظمية  -بغداد

م 413,ز 6,د24 ,

-

( ) 1المؤهالت العلمية :
 1999م

 :دكتوراة في الطب الباطني والوقائي \ امراض معدية \مناعة
\ جامعة بغداد \ العراق \ كلية االطب البيطري

-

عنوان االطروحة:

Preparation Of Tuberculins From local Isolate of M.bovis with
Immunocomparative study with N. asteriodes

1990م
-

:

ماجستير في الطب والعالج \جامعة بغداد –بغداد \ العراق

عنوان االطروحة
Hematological , Biochemical & Histological study Of Chronic Copper
Toxicity In Sheep

 1985م

 :بكلوريوس في الطب والجراحة البيطرية – بتقدير جيد –جامعة
بغداد \ كلية الطب البيطري

( ) 2الحالة الوظيفية :
 1985م

 :معيد  -كلية الطب البيطري \ قسم الطب والعالج \ شعبة التشخيصات
المرضية – بغداد – جامعة بغداد

 1990م

 :مدرس مساعد –الطب والعالج \ التشخيصات المرضية –بغداد –
جامعة بغداد

 : 1999 - 1995مدرس – التشخيصات المرضية – كلية الطب البيطري – بغداد
 2012-2000م :مدرس – كلية الطب البيطري – جامعة طرابلس
البيطري \ جامعة المرقب (جامعه الزيتونه ) \ ليبيا
 2013م –الى االن
الوراثية

و كلية الطب

 :مدرس – قسم العندسة الوراثية – معهد الهندسة

والتقنيات االحيائية للدراسات العليا \ جامعة بغداد
( ) 3الخبرات العلمية :
 تدريس العديد من المقررات العلمية ( التتشخيصات المرضية " العمليوالنظري " ,االمراض المعدية  , ,االدوية ,الوراثة ,االحياء الدقيقة  , ,علم
الحيوان  ,االمراض المشتركه واالنتقالية من الحيوان لالنسان ,سعلم
االمراض التشخيصي والمناعة  ,واساسيات االمراض الورثية  ,واللغة
االنكليزية ) لطالب مرحلة البكلوريوس في جامعة بغداد وفي العديد من
الجامعات الليبية ولطالب الدراسات العليا وذلك خالل االعوام الجامعية
التالية :

الفترة

-

الكلية

من

الى

2013

االن

معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية
\قسم الهندسة الوراثية \ جامعة بغداد

2011

2012

كلية التقنية الطبية \جامعة طرابلس \ليبيا
كلية الطب البيطري \ جامعة طرابلس ليبيا

2005

2010

كلية الطب البيطري /
المرقب سابقا)\ ليبيا

2000

2005

كلية الطب البيطري \ جامعة طرابلس (
الفاتح سابقا) \ ليبيا

1985

1999

كلية الطب البيطري \ جامعة بغداد

جامعه الزيتونه(

المساهمة واالشراف على برامج تدريب االطباء البيطريين الليبيين خالل
سنة االقامة في ليبيا
خبرة جيدة في استخدام العديد من االجهزة المختبرية
اعداد والقاء المحاضرات والحلقات الدراسية
اجادة اللغة االنكليزية (محادثة  ,كتابة  ,وقراءة )
المشاركة في الندوات وورش العمل في المعهد والجامعة

( ) 4االنتاج العلمي :
Scientific Conference:
- The 6th Arab Conference of Vet. Med. / Baghdad 1993
- The 1st Conference of Zoonoses & Communicable disease ./
Baghdad1998
- The 18th, 19th .and 20th. Magariban Conference of Vet. Med.
/Tripoli /Libya 2001,2005 and 2009 respectively
- The 4th. Scientific Symposium on the evaluation of different
diagnostic techniques for diagnosis of tuberculosis .\ University of
Karbala, College of veterinary medicine 2014
-

- The 2nd International Scientific conference of Genetic Engineering
and Biotechnology \ university of Baghdad / Institute of genet.engi.
& biotech .2014/October

- The 1st medical Sciences Congress / University of Kerbala,
college of Medicine 2016
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: الشكر والتقدير
2014 شكر وتقدير من عميد كلية الطب البيطري \ جامعة كربالء
2015  عالء عبد الحسين.شكر وتقدير من رئيس جامعه بغداد د
شكر وتفدير من عميد معهد الهندسه الوراثيه والتقنيات االحيائيه للدراسات
2015 العليا
شكر وتقدير من الجهاز والسيطرة النوعيه وذلك لتقييم ابحاث

-

االشراف على طالب الدراسات
 طالب ماجستير3  االشراف على طالب دبلوم عالي4  االشراف على المشاركه في العديد من لجان مناقشه الدبلوم العالي والماجستير داخلالمعهد

