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معلومات اخرى
• التحريل الدراسي:
 .1الساجدتير في عمم االحياء السجهرية البيظرية /كمية الظب البيظري /جامعة السهصل2017

 .2البكالهريهس في الظب والجراحة بيظرية  /كمية الظب البيظري  /جامعة السهصل2008
 ** .3بتسهسم االونى عهى كهٍت انطب انبٍطزي ندفعت انبكانورٌوص 2008
 السواضيع التي يرغب العسل فيها:

االحياء السجهرية  ,البايولوجي الجزيئي  ,الشاانوتكشولوجي  ,التذخيرات السرضية  ,الطب الباطشي.

 الوظائف التي شغمها:
.1
.2
.3
.4

عضوهٍئة التدرٌس فً فرع الطب الببطنً والوقبئً /كلٍة الطب البٍطري /جبمعة الموصل
رئٍس لجنة بٍع وتثمٍن الكتب فً الكلٍة
عضو لجنة امتحبنٍه
عضو لجنة ادراج المحبضرات على موقع الكلٍة فً جبمعة الموصل

النشاطات والمساهمات
 االنذطة التدريدية:
 .1تجريس مادة التظبيق البيظري لظمبة السرحمة الخامدة /كمية الظب البيظري
 .2تجريس مادة التظبيق البيظري لظمبة السرحمة الرابعة /كمية الظب البيظري

 .3تجريس مادة التذخيرات السرضية لظمبة السرحمة الرابعة /كمية الظب البيظري
 عزوية الجسعيات:
 .1عزه نقابة االطباء البيظرين

 .2عزه في جسعية عمهم الحياة العراقية

 .3عزه في االتحاد الجولي لمسبجعين في العراق
 .4عزه في الجسعية السررية لرعاية الحيهان

 السداهسات السجتسعية:
 .1نذر السحاضرات االلكترونية عمى مهقع الكمية االلكتروني

 .2الجوام في السدتذفى التعميسي البيظري لتذخيص الحاالت السرضية.

 .3السذاركة بالسسارسة السيجانية لظمبة السرحمة الخامدة /كمية الظب البيظري /جامعة السهصل لشاحية وانة .

 كتب الذكر والتقدير:

 11كتاب شكر ( رئيس الهزراء لحرهلي عمى تدمدل االولى عمى كمية الظب البيظري  ,2008وزير التعميم

العالي , 2008رئيس جامعة السهصل  ,عسيج كمية الظب البيظري)
 السؤتسرات:
 .1حزهر السؤتسر العمسي العاشر لمجسعية السررية لرعاية الحيهان (استراتيجيات تظهير االنتاج الحيهاني والجاجشي
:رؤية  2019/8/30-26 )2030الغردقة –القاهرة

 .2السذاركة بالقاء بحث في السؤتسر العمسي الجولي الدادس لكمية الظب البيظري /جامعة البررة بعشهان بالظب

البيظري نحسي صحة مجتسعشا ونعزز اقترادنا 2018

 .3حزهر السؤتسر العمسي االول لمسدتذفى البيظري في نيشهى تحت شعار( نيشهى تشهض من ججيج ) 2018

النشاطات العلمية
: البحوث السشذورة

1- Isolation And Identification Of Mycoplasma From Cases Of Pneumonia In Feedlot Lambs .
Assuit Vet. Med. J. Vol.60 No. 142 July 2014.
2- Bacteriological And Histological Study For Atypical Pneumonia In Feedlot Lambs . , Basrah
Journal of Veterinary Research,Vol.17, No.3,2018.
3- Diagnosis Of Cryptosporidium Parvum Oocysts From Its Natural Sources In Mosul City . AlAnbar J. Vet. Sci., Vol.6 , No. 1 ,2013.

4- Study Genetic Variation Of 15 Autosomal Short Tandem Repeat (STR) Loci In Maysan
Muslim Individuals .Journal of Engineering Science And Technology , Material A2019(1): 8899.
5- Effect of Added Cinnamomum cassia in Treatment Infected Fingerling Cyprinus carpio L.
Egypt . conference 2020.
6- Bioaccumulation of Heavy Metals and Histopathological changes In Muscles Of Common
carp (Cyprinus carpio L.) In The Rivers Of Iraq.
7- Relation between the Angiotensin II Type 1 Receptor (AGTR1)-521C/T Gene Polymorphism
and Blood Pressure.

The article has been accepted for publication on January 20, 2020 in Volume 106, Issue 2 under
the journal “La Prensa Medica Argentina (Journal Impact Factor: 2.64* ™)”.
8- Detection of Mycoplasma bovis in Pneumonic Calves. J Pure Appl Microbiol, 13(4), 24372443 | December 2019 Article https://doi.org/10.22207/JPAM.13.4.59.

