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 المؤهالت العلمية  -اوال:

 التاريخ التخصص الكلية  الجامعه  الدرجه العلمية 

جراحه طب و الطب البيطري بغداد بكالوريوس

 بيطرية 

2004 

االمراض  الطب البيطري بغداد  ماجستير

 المشتركه

2007 

 2014 احياء مجهرية  العلوم  بابل دكتوراه

 

 التدرج الوظيفي   -ثانيا:

 الى-الفترة من  الجهة  الوظيفة  ت

مقرر قسم  1

 صحة المجتمع

الى 2009-9-27 المعهد التقني كوت

18-10-2009 

رئيس قسم  2

 جتمعصحة الم

الى 2009-10-18 المعهد التقني كوت

8-12-2012  

مسؤول مختبر  3

 البحوث المتقدم 

 لحد االن  -2013 المعهد التقني كوت

رئيس قسم  4

 صحة المجتمع 

-3- 2014-12-1 المعهد التقني كوت

10-2016 

رئيس قسم  5

 التحليالت

 – 2016-10-3 المعهد التقني كوت

 لحد االن
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 يس الجامعي التدر -ثالثا :

 الفترة الجامعه كلية( -الجهة ) معهد ت

 لحد االن -2008 الجامعه التقنية الوسطى كوت -المعهد التقني  1

 2013 -2012 جامعة واسط ) محاضر( كلية الزراعه  2

 2015-2014 محاضر كلية اصول الدين  3

 

 المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها -رابعا :

 السنه  المادة القسم  ت

 2010 -2008 الطفيليات التحليالت المرضية   1

 2010 -2008 االنسجة  التحليالت المرضية  2

االحياء  صحة المجتمع  3

 المجهرية 

 لحد االن  -2009

كلية  -الثروة الحيوانية 4

  جامعة واسط  -الزراعه

التقانات 

 االحيائية 

2012- 2013 

 لحد االن-2014 المناعه  التحليالت المرضية  5

كلية اصول -قسم التحليالت 6

 الدين 

 مناعة 

 طفيليات

 لحد االن -2014

 

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها  -خامسا :

 نوع المشاركة مكان انعقادها  السنه  العنوان ت

المؤتمر العلمي الثاني  1

 لعلوم الطب البيطري

 الطب البيطري 2007

  بغداد

 مشارك

رة الدواجن في المناطق ادا 2

 الحارة

كلية الزراعة  2010

 واسط

 حضور

مركز تطوير  2010 دورة طرائق التدريس 3

 بغداد-المالكات

 مشارك

المؤتمر العلمي الثاني  4

 عشر

كلية التقنيات  2011

 الطبيةوالصحية

 مشارك

 

 مشاركة دولة تركيا 2011 دورة تطوير التدريسيين 5

الطب البيطري  2012 انيةالنهوض بالثروة الحيو 6

 القادسية

 حضور

الطب البيطري  2013 مؤتمر الخريجين االول 7

 القادسية

 حضور

المؤتمر العلمي  8

 التخصصي الثاني  

 حضور  جامعة واسط  2013



كليه الطب  2014 المؤتمر العلمي الثاني  9

 \البيطري 

 الكوفه 

 مشارك 

المؤتمر العلمي االول  10

ه للتخصصات الصحي

 والطبيه 

المعهد الطبي  2014

 باب المعظم 

 مشارك 

المؤتمر العلمي الدولي  11

للتخصصات الثاني 

  الصحيه والطبيه

المعهد الطبي  2015

 باب المعظم

 حضور

الندوة العلمية حول  12

 النهوض بواقع الدواجن

المستشفى  2015

البيطري في 

 واسط 

 حضور

المؤتمر العلمي الدولي  13

خصصات للت لثالثا

 الصحيه والطبيه

المعهد الطبي  2016

 باب المعظم

 مشارك

المؤتمر العلمي الدولي  14

 االول 

الجامعه التقنية  2016

 الجنوبية

 مشارك

     

 االنشطة العلمية االخرى  -سادسا :

 داخل المعهد  -1

في قسم التحليالت المرضية ,  2009 -2008جنه االمتحانية لعضو ال -

 في قسم صحة المجتمع. 2011-2012,  2010-2011,  2009-2010

 .2010عضو لجنة التدريب الصيفي الخاصة بالمعهد  -

 .2009رئيس لجنة اعداد الكشوفات التخمينية الخاصة بقسم صحة المجتمع  -

 .2011رئيس لجنة استالم وتسليم قسم ادارة مواد  -

ية رئيس لجنة استالم وتسليم قسمي المكائن والمعدات والتقنيات الميكانيك -

2011 . 

 . 2014رئيس لجنة استحداث دراسه مسائية لقسم التحليالت المرضية  -

 

 خارج المعهد   -2

في المستشفى  الخاصة باالمراض االنتقالية القاء المحاضرات العلمية  -

 .2009في عام   البيطري في واسط

 

 

 

 

 



 

 

 شورة نالبحوث الم -سابعا:

 السنه محل النشر  اسم البحث  ت

يجاد لقاح ضد جرثومة محاولة ا 1

 الزوائف الزنجارية في الفئران 

وقائع المؤتمر العلمي الثاني 

 لعلوم الطب البيطري

2007 

العالقة المناعية بين جرثومتي  2

الزوائف الزنجارية والليستريا 

 مونوسيتوجينز في الفئران

المجلة الطبية البيطرية 

 العراقية 

2009 

تقييم طرق تعقيم مياه الشرب  3

باالعتماد على بكتريا االشريشيا 

 القولونية كدليل للتلوث 

 2011 مجلة التقني 

عزل وتشخيص جراثيم  4

المكورات العنقودية من حليب 

االبقار في بعض ضواحي مدينة 

 الكوت 

وقائع المؤتمر العلمي الثاني 

البحوث الصحية  –عشر 

 والطبية 

2001 

تاثير اضافة حامض الفولك على  5

مراضية جراثيم واضراوة 

الزوائف الزنجارية في افراخ 

 فروج اللحم 

وقائع المؤتمر العلمي الثاني 

البحوث الصحية  –عشر 

 والطبية

2011 

 E.coliدراسة احيائية لبكتريا  6

 .Klebsiella sppوبكتريا 

المتواجدة في حليب الماعز 

 . المحلي لضواحي مدينة الكوت

 2012 مجلة الفرات للعلوم الزراعية 

7 Aserological survey in 

the presence of 

Newcastle disease 

antibodies in human in 

AL-kut countryside   

 2012 مجلة التقني

8 Evaluation of the 

Antimicrobial of Green 

Apple ( Malus domestica 

)Against the bacteria 

cause tooth caries in vitro 

علمي االول وقائع المؤتمر ال

للتخصصات الصحيه 

 والطبيه في المعاهد الطبيه

2014 

9 Antibacterial Activity of 

Fermented Caw Milk by 

Two Lactic Acid 

وقائع المؤتمر العلمي الثاني 

كليه الطب البيطري جامعه 

 الكوفه

2014 



Bacteria: Lactobacillus 

bulgaricus and 

Streptococcus 

thermophilus 

دراسة مرضية لالصابة بفطر  10

Cladosporium   

macrocarpum  في اسماك

 Cyprinusالكارب االعتيادي 

carpio L  

وقائع المؤتمر العلمي الثاني 

كليه الطب البيطري جامعه 

 الكوفه

2014 

11 Isolation and 

Identification of the 

Bacterial Species 

Contaminated Meat in 

Butchers Shops and 

Kebab Restaurants in 

Kut city. 

 قبول نشر 

 للعلوم الزراعيه مجلة الفرات 

2014 

دور المستضد الطافي لجرثومة  12

Listeria monocytogenes  

في االستجابة المناعية ضد 

في  الزوائف الزنجاريةجرثومة 

 انسجة الفئران

 قبول نشر

وقائع المؤتمر العلمي االول 

 \ي لكلية الطب البيطر

 جامعة القاسم الخضراء

2014 

13 Separation ,Partial 

purification and 

mitogenicity of enteric 

Vibrio fluvialis and 

Aeromonas hydrophila  

LPS  in  Chicken and 

Rat. 

World Journal of 

pharmaceutical 

Research 

 

2014 

14 Virulence genes of 

enteric isolates of Vibrio 

and vibriods 

 

World Journal of 

pharmaceutical 

Research  

2014 

15  
 THE POSTCHALLEMGE 

IMMUNE PROTECTION 

MEDIATED BY SMOOTH 

LIPOPOLYSACCHRIDE OF 

VIBRIO FLUVIALIS IN A 

MOUES MODEL 

World Journal of 

pharmaceutical 

Research 

 

2014 



16 THE POSTCHALLENGE 

PARTIAL IMMUNE 

PROTECTION OF SMOOTH 

AEROMONAS 

HYDROPHILA 

LIPOPOLYSACCHARIDE 

IN A MOUSE MODEL 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF ADVANCES 

IN 

PHARMACY, BIOLOGY 

AND CHEMISTRY 

2014 

17 LYMPHOID AND 

LYMPHOMYELOID 

CELLS HYPERPLASIA AND 

IMMUNE 

PROTECTION 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF ADVANCES 

IN 

PHARMACY, BIOLOGY 

AND CHEMISTRY 

2014 

18 Isolation and identification of 

P.aruginosa from golden fish 

(Carassius auratus) and studing 

the antibiotic sensitivity in Al-

kufa city. 

 2016 مجلة الفرات للعلوم الزراعية 

19 Comparative Study to the effect 

of heavy smoking on seminal 

fructose level and the correlation 

with some seminal parameters 

 

المؤتمر العلمي الدولي الثالث 

للتخصصات الطبية والصحية الحامعه 

 التقنية الوسطى

2016 

20 Isolation  and Identification V. 

parahaemolyticus Which   

Causing Black Skin Disease From 

 Golden Fish  

 

 2016 مجلة الطب البيطري جامعة الكوفه

21 The Effect Study Of  Formalin 

Killed Listeria monocytogenes 

Antigens In Immune Response 

Against Pseudomonas aeruginosa 

Infection In Mice 

 

المؤتمر الدولي االول الجامعه التقنية 

  الجنوبية
2016 

22 The amplification of TNFɑ,IL-4 

and IL-6 cytokine response in 

mice primed by human xenogenic 

Tuberculosis cryoglobulin. 

 مجلة البصرة لالبحاث البيطرية

 

 

 )قبول نشر( 

2016 

 


