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معلومات اخرى
• التحصيل الدراسي:
 بكالوريوس طب وجراحه بيطريه ()4991

 ماجستير طب باطني ووقائي بيطري جامعة الموصل –كلية الطب البيطري ( (1998
 دكتوراه طب باطني ووقائي بيطري جامعة الموصل –كلية الطب البيطري )(3002

 المواضيع التي يرغب العمل فيها :الطب الباطني/االمراض المعدية /التشخيصات المرضية /الوبائية/االمراض
المشتركة
 الوظائف التي شغلها:

استاذ

جامعة الموصل – كلية الطب البيطري

أستاذ مساعد جامعة الموصل – كلية الطب البيطري 7112/1 /72 - 7112/2/2
مدرس جامعة الموصل – كلية الطب البيطري 7112/2/ 2 - 7111/11/2

7112/1/ 72

لحد االن

 االنشطة التدريسية:
.1
.2
.3
.4

-

تقييم العديد من البحوث العلمية المنشورة في مجالت محلية وعربية وعالمية
االشراف على البحوث العلمية لطلبة الدبلوم والماجستير والدكتوراة في اختصاص الطب الباطني والوقائي البيطري
 .التدريس السريري والمحاضرات النظرية لطلبة كلية الطب البيطري وطلبة الدراسات العليا الدبلوم والماجستير والدكتوراة
فحص ومعالجة ومتابعة الحاالت المرضية في المستشفى التعليمي البيطري  /كلية الطب البيطري  /جامعة الموصل

عضوية اللجان في الكلية

:

1-

عضو في اللجنة االمتحانية في الكلية للفترة من 7112 - 7112

2-

عضو في اللجنة العلمية فرع الطب الباطني والوقائي منذ العام 7112- 7112

-3

عضو في لجنة االمتحان الشامل لطلبة السنة الخامسة للعام الدراسي  7111-7112واالعوام 7112-7112

4-

عضو في لجنة الدراسات العليا في الكلية للفترة من  7119 - 7111ولغاية العام الدراسي 7112 -7112

5-

عضو في لجنة التدقيق للجنة االمتحانية للعام الدراسي 7111-7111

6-

عضو في لجنة متابعة تطبيق برامج الجودة في الكلية 7111-7111

7-

عضو في لجنة االشراف على المشاريع البحثية للتخرج لطلبة السنة الخامسة للعام الدراسي  7112-7112والعام الدراسي 7119 -7111

والعام الدراسي  .7112 - 7117والعام 7119-7111

8-

المشاركة في مناقشة طلبة الدراسات العليا -الدبلوم والماجستير والدكتوراة

 9لجنة ارشاد طلبة الدراسات االولية للفترة  , 7111 – 7112والعام الدراسي .7112 - 7117 10-رئيس اللجنة االمتحانية للعام الدراسي 7112-7112

11-

رئيس اللجنة العلمية في فرع الطب الباطني للعام الدراسي  7111-7112الى حد االن

12-عضو في لجنة الخبراء الطب الباطني البيطري في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 7119-7111

النشاطات العلمية
• المؤتمرات:
 1.المؤتمر السنوي العالمي للتريبانوسوما التي التنتقل بذبابة التسي تسي في الحيوانات مشارك ببحث بتاريخ 3102/2 /32
 2.المؤتمر العلمي السادس  /مشارك ببحث  /كلية الطب البيطري جامعة الموصل بتاريخ3103/00/33-30
 3.المؤتمر العلمي الخامس  /مشارك ببحث  /كلية الطب البيطري جامعة الموصل بتاريخ3103\2\32-32

 4.
الجمعيات:لكليات المجموعة الطبية والسابع لكلية الطب مشارك ببحث/جامعة االنبار3100/2/32-32-
عضويةالمشترك االول
المؤتمر الطبي
 5.المؤتمر العلمي الرابع /مشارك ببحث  /كلية الطب البيطري جامعة الموصل بتاريخ 3112/9/30-31
 6.المؤتمر العلمي الحادي عشر /مشارك ببحث  /جامعة اسيوط ,القاهرة بتاريخ 3112/00/2-2
. 2المؤتمر العلمي السادس  /مشارك ببحث /نقابة االطباء البيطريين-بغداد بتاريخ 3112/00/02-02
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