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 اسم التدريسي )الثالثي والمقب(
 

 الشيادة، المقب العممي
 ، جامعة الموصل، الموصل، العراقالتربية لمعموم الصرفة، كمية عموم الحياةقسم 

 

 صورة شخصية
 )امسح الكتابة في هذا المربع

 ثم ضع الصورة(

 

 المعمومات الشخصية
 سييمة بعقوب يوسف محمد الرحو  االسم 
 13/3/1974 المواليد 
 موصل / نينوى مكان الوالدة 
 ُأنثى الجنس 
 العراقية الجنسية 
 متزوجة الحالة الزوجية 
 2 عدد األطفال 
 07736976793 رقم الياتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
 مدرس المقب العممي 
 جامعة الموصلالتربية لمعموم الصرفةكمية ، عموم الحياةقسم  القسم العممي ، 
 عمم الحيوان  التخصص العام 
 عمم الطفيميات  التخصص الدقيق 
 البريد األلكتروني Suhyy1974@gmail .com 
 صفحة الرابط  بوابة البحث العمميprofile من الResearch Gate 
 رابط صفحة ال الباحث العمميprofile من الGoogle Scholar 
 ORCID 000-0002-3719-4473 
 0001436 دار الكتب والوثائق 

 
 
 



 

 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 التربية لمعموم الصرفة/جامعة كمية  الطفيميات 2019 دكتوراه
 الموصل/العراق

 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة  الطفيميات  2005    ماجستير
 الموصل/العراق

 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة  عموم الحياة 1996 بكالوريوس
 الموصل/العراق

 

 األلقاب العممية
 3/1/2006 مدرس مساعد  
 14/6/2012 مدرس 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 مكان العمل 2020 – 2020 المنصب 
  مكان العمل 2020 – 2020 الخبرة 

 

 األنشطة التدريسية
 طفيميات، الرابعة، عموم الحياة، كمية التربية لمعموم الصرفة 
 مناعة ، الرابعة، عموم الحياة ، كمية التربية لمعموم الصرفة 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عدد الطالب الماجستير 
 عدد الطالب الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
 ثيرتأ   probiotic Acidophilus plus    ضد اإلصابة بداء االكياس العدري الثانوي في الفئران البيض

 (.Scopus)مقبول لمنشر ( مجمة الطب البيطري 2019)



 مجمة حقونة بالرؤيسات االوليةتأثير االشعة تحت الحمراء عمى إستجابة المناعة الطبيعية في الفئران البيض الم.
 .129-126: 2العدد25(،المجمد 2012التربية والعمم )

 
 نمو وتطور األكياس العدرية في الفئران البيض المصابة بداء المشوكات الحبيبية. تأثير األشعة تحت الحمراء عمى 

 .55-43: 1العدد، 24لمجمد ا( 2011مجمة التربية والعمم ) 
 صابة بداء الجيارديا بإستخدام السكر المتعدد الدىني المستخمص اإلستجابة المناعية في الجرذ النرويجي ضد اال

(  2007.البمعمة وفرط الحساسية المتأخر.المجمة العراقية لمعموم البيطرية )Escherchia coli 111من بكتريا 
 .191-183: 2،العدد21المجمد 

 
 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل

 
 

 الكتب المؤلفة
  1كتاب 
  2كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة 
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة 
  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
 2019ايمول 25-23مشاركة في المعرض الخيري في كمية التربية لمعموم الصرفة. 
  15/9/2019الدورة التدريبية التي أقاميا قسم المغة العربية /كمية االداب جامعة الموصل لممدة من مشاركة في 

 ضمن برنامج سالمة المغة العربية .
  بالتعاون مع كمية المستقبل  إنقاذة اليتيم المركزية ومنظمة كفال اقامتها لجنةمشاركة في الممارسة الميدانية التي

 .16/12/2019التربية لمعموم الصرفة في منطقة الطوافةفي الساحل األيمن بتاريخ 



 الدورات التأىيمية 
 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
 شكر وتقدير 
  

 
 
 


