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 :العمل الحالي 

 ، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل، العراق.الصحة العامة البيطريةأستاذ في فرع 
 

 :التحصيل الدراسي 

  موصل ال،الموصل، كلية الطب البيطري، جامعة الصحة العامة البيطرية: فرع البيطريةالصحة العامة دكتوراه في

  العراق. ، 

  كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الصحة العامة البيطريةفرع : الصحة العامة البيطريةماجستير في ،

 الموصل، العراق.

  صل، الموصل، العراق.كلية الطب البيطري، جامعة المو: ةبكالوريوس طب وجراحة بيطري 

 
 

 :الدورات التدريبية 

 مركز الحاسبة االلكترونية ، جامعة الموصل ،الموصل ،العراق.دورة متقدمة في الحاسوب  ٥٦٦١، 

 دورة تطبيقات الحاسوب ، مركز الحاسبة االلكترونية ، جامعة الموصل ،الموصل ،العراق.٥٦٦٦ 

 االلكترونية ، جامعة الموصل ،الموصل ،العراق.، مركز الحاسبة  دورة كفاءة الحاسوب ١٠٠١ 
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 لية الطب كتلفة في الحليب ومنتجات الحليب ، التقنيات الحديثة للكشف عن الملوثات المخدورة تدريبية  ١٠٥٥

 البيطري، جامعة الموصل، الموصل، العراق

 طبقاا الليزا تقنية باستخدام واألغذية لألعالف الفطرية السموم تحليل نتائج تفسير كيفيةدورة تدريبية  ١٠٥١ 

 ، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل، العراق.العالمية للمحددات

 ستخدام جهاز الكروماتوكرافي دورة تدريبية في  ١٠٥١HPLC المعهد لقياس مستوى بعض المكونات الكيميائية ،

 .التقني ،الموصل ، العراق

 دورة تدريبية في مباديء وأساسيات تقنية  ١٠٥١ HPLC ، ،كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل

 العراق.

 دورة تدريبية في تقنية االليزا ، كلية العلوم ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق. ١٠٥١ 

 لموصل، العراق.البايولوجي الجزيئي ، كلية التربية ، جامعة الموصل ، ادورة تدريبية في مبادئ  ١٠٥٣ 

 دورة تدريبية في اساسيات تفاعل البلمرة المتسلسل  ١٠٥٣pcr   ، ،كلية الطب البيطري، جامعة الموصل

 الموصل، العراق.

 في  كورس  ١٠٥٩DNA : ضمن كورسات عبر النت،      لمدة ثالثة أشهر  الشفرة الوراثية ، 

 والنشر االلكتروني ، عمان ، ااْلردن .ورشة عمل أفضل الممارسات في إدارة العالقات العامة  ١٠٥٢ 

 عمان ،ااْلردن .االعالم ووسأئل التواصل االجتماعي ورشة عمل في  ١٠٥٢ ، 

 كلية الصيدلة، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق. المقوسات ورشة عمل عن داء  ١٠٥٢، 

 كتابة ونشر البحوث ، كلية الطب ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق.ورشة عمل عن   ١٠٥٦ 

 دورة تدريبية في الفحوصات الحقلية للكشف عن األمراض البيطرية ، كلية الطب البيطري، جامعة  ١٠٥٦

 الموصل ، العراق .الموصل ، 

 

 
 

 :مجاالت البحث العلمي 

 صحة اللحوم 

 االحياء المجهرية الغذائية. 

  الحيوانصحة 

  تقنيات البايولوجي الجزيئي 
 

 :المواقع االكاديمية والوظيفية 

  لحد االن.-١٠٥2ي، جامعة الموصل، كلية الطب البيطر، الصحة العامة البيطرية أستاذ في 

  ١٠٥2-١٠٠٩ي، جامعة الموصل، كلية الطب البيطر، الصحة العامة البيطريةأستاذ مساعد في. 

  2006-1999ي، جامعة الموصل، كلية الطب البيطرفي الصحة العامة البيطرية،  مدرس 

  ،1992-1998ي، جامعة الموصل، كلية الطب البيطرمدرس مساعد في الصحة العامة البيطرية 

  ٥٦٦٥-٥٦٢١معيدة ، في فرع الصحة العامة البيطرية ، كلية الطب البيطري ، جامعة الموصل 

 ، ١٠١٠-١٠٥٩كلية الطب البيطري ، جامعة الموصل  رئيس فرع الصحة العامة البيطرية 

  ١٠٥١-١٠٠١وكيل رئيس فرع الصحة العامة البيطرية ، كلية الطب البيطري ، جامعة الموصل 

 
 

 

 
 

 طات التدريسية:النشا 

  فرع الصحة العامة البيطريةصحة اللحوم : لطلبة الدراسات العليا  في 

  االحياء المجهرية الغذائية المتقدم  لطلبة الدراسات العليا في فرع الصحة العامة البيطرية 

 تغذية الحيوان : لطلبة الدراسات العليا  في فرع الصحة العامة البيطرية 

 في الصحة العامة البيطريةالمشتركة : لطلبة الدبلوم العالي  األمراض 

  المرحلة الخامسة ، في فرع الصحة العامة البيطريةصحة اللحوم لطلبة الدواسات األولية ، 

 تغذية الحيوان  لطلبة الدواسات األولية ، المرحلة الثانية ، في فرع الصحة العامة البيطرية 

 

 :٤االشراف على طلبة الدراسات العليا  

النشاطات العلمية    



 اشراف على رسالة ماجستير في الصحة العامة البيطرية  ١٠٥١ 

 اشراف على رسالة ماجستير في الصحة العامة البيطرية ١٠٠٦ 

 في الصحة العامة البيطرية اشراف على تقرير دبلوم عال ١٠٥٥ 

 اشراف على تقرير دبلوم عال في الصحة العامة البيطرية  ١٠٥٠ 

 

  :المؤتمرات العلمية 
  العالمي السادس عشر للجمعية العالمية لصحة الحيوانالمؤتمر International ISAH thXVI   Congress Of The 

International Society For Animal Hygiene   ، ١/١٠٥٣/ ٦-١، الصين 

 اق الموصل، العرلية الطب البيطري ، جامعة الموصل ، ، ك البيطرية والتطبيقية السريرية للبحوث السادس العلمي لمؤتمرا
.٣٢/٥/٣٠١٣-٣٢ 
 ١٢ة ، كلية الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق. المؤتمر العلمي الثالث لعلوم الثروة الحيواني-

١٢/١١/٣٠١٣ 
  ٣٩/٩/٣٠١٠-٣٢، القاهرة ، مصر . المؤتمر الدولي الرابع لشعبة الصناعات الغذائية والتغذية ، المركز القومي للبحوث 
 ٣١/٢/٣٠١٠-١٩، جامعة البعث، حماة ، سورية.  المؤتمر الدولي الثاني لسالمة الغذاء 
 ٥/٩/٣٠٠٢-٢، كلية التربية، جامعة الموصل، الموصل ، العراق. لمؤتمر العلمي األول لقسم علوم الحياةا 
 ٩/٥/٣٠٠٢-٨ض ، كلية التمريض، جامعة الموصل، الموصل، العراق. المؤتمر العلمي الثالث لكلية التمري 
 ٣١/٩/٣٠٠٦-٣٠ ، كلية الطب البيطري ، جامعة الموصل، الموصل، العراق.مؤتمر العلمي الرابع لكلية الطب البيطريال 
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 أخرى : 
 



 محاضرة في دورة تدريبية فحص اللحوم والحكم على الحاالت المختلفة ، كلية الطب البيطري ، جامعة  ١٠٥٠

 الموصل ، الموصل، العراق.

 كلية الطبة  في دورة تدريبية الطرق العلمية واالقتصادية لتكوين عالئق حيوانات المزرعة محاضر ١٠٥٥ ، 

 البيطري ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق.

 التنشيطية لألطباء البيطريين ، نقابة األطباء البيطريين، فرع كركوكمحاضرة في دورة تدريبية  ١٠٥٥، 

 العراق.

 نقابة األطباء البيطريين محاضرة في دورة تدريبية عن الصحة العامة واإلشراف على حقول الدواجن  ١٠٥١ ،

 ،فرع دهوك ، العراق.

 الرشيدية ، محاضرة في دورة تدريبية في الصحة العامة البيطرية ، المركز االرشادي الزراعي ،  ١٠٥١

 الموصل ، العراق.

 الحمى النزفية ، كلية الطب البيطري ، جامعة الموصل ، العراق . محاضرة في الندوة العلمية ، ١٠٥١ 

 كلية الطب البيطري، جامعة الموصل ، العراق.المنشآت البيطرية ،  رةمحاضرة في دورة تدريبية أدا ١٠٥٦ 

 محاضرة في الندوة العلمية الكشف عن الغش في اللحوم ، كلية الطب البيطري ، جامعة الموصل ،  ١٠٥٦

 العراق 

 محاضرة في دورة تدريبية السيطرة على االمراض الوبائية ، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل  ١٠٥٦، 

 العراق. 

 

  

 

  

 

 
 

 


