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االســـــــــــــــــــم سعد غضبان حسين
المرتبـــة العلميــة استاذ مساعد
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جهـــــة العمـــــــل
التخصــــــــــــص فسلجة حيوان
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الهـــــــــــاتــــف
البريد اإللكتروني Saad_Sara_2004@yahoo.com
بغداد
العنــــــــــــــوان

القسم

االنتاج الحيواني

1952/7/1

التـــــولــــــــــد
ثانيا) البيانات العلمية-:
الدرجة
الدكتوراه
الماجستير
الدبلوم
البكالوريوس

سنة التخرج

اسم الكلية

اسم الجامعة

التخصص

1984

كلية الطب البيطري

دبلن

فسلجة حيوان

1974

الطب البيطري

الموصل

طب وجراحة
بيطرية

ثالثا) الخبرات العملية-:
اسم الوظيفة
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس مساعد
مدرس
مدرس

الجهة
1976
1978
1984
1985
1987
1989
1999

المعهد التقني/ميسان
المعهد التقني/الموصل
المعهد التقني/الكوفة
كلية طب الكوفة
المعهد التقني/شطرة
المعهد التقني/بابل
كلية الزراعة جامعة االنبار
1

المدة التي قضاها في الوظيفة
الى
من
1978
1981
1987
1987
1989
1999
2000

2008
2011

2002
2008

ليبيا/المعهد الصحي العالي
/جامعة سرت/كلية الزراعة
ليبيا

استاذ مساعد
استاذ مساعد

-: رابعا) اللغات األجنبية التي يجيدها
تحدث

كتابة

قراءة

نعم

نعم

نعم

اللغة
االنكليزية

-:خامسا) المؤلفات والبحوث المنجزة
جهة النشر
G.vet.Med.13.1989
Tech.Research no.32
fth.scien.foun.Tech.2
Aprl
VIII conf.on animals
Babyl university
Vet.Med.Baghdad
Muthann.j.pure
science no.(2) v.(1)
Sert. 2013
Methana.j.pure scie.

سنة االنجاز
1989
1996
1996

اسم المؤلف او البحث
Identification of chromosomal
Induction of early birth
Induction twins in awassi

ت

1999
2013
2000
2013

Effect of pG-f2α on libido
Effect of pG-f2α on estras
Induction twins in goats
Effect two doses of indo.

4
5
6
7

2014

Evalution of two briolers

8

1
2
3

-:سادسا) الرسائل العلمية التي اشرف عليها
الرسائل المنجزة

سنة االنجاز

عنوان الرسالة العلمية

2

ت

سابعا) المقررات التي قام بتدريسها-:
م

مرحلة البكالوريوس

1
2
3
4
5
6
7

مبادى انتاج حيواني
فسلجة حيوان
فسلجة تناسل
وراثة
بيئة حيوان
كيمياء حيوية سريريه
رقابة نوعية دوائية

مرحلة الدراسات العليا
ماجستير

دكتوراه

ثامنا) المشاركات الداخلية والخارجية -:
م

أوالً ..المؤتمرات العلمية

تاريخ انعقادها

مكان انعقادها

1

المؤتمر العلمي الخامس لهيئة المعاهد

1996

هيئة المعاهد الفنية

2

المؤتمر العلمي الثامن لالنتاج الحيواني

1996

جامعة سيؤول

مدتها
 2يوم

3
تاسعا) عضوية اللجان الدائمة-:
الفترة التي قضاها
الى
من

اسم اللجنة
ت

1
2
3
4
5
6
7
8

رئيس لجنة استالم كرافان الحمايات في كلية الزراعة

2015/4/16

رئيس لجنة استالم صحيات كلية الزراعة

2015/8/11

رئيس لجنة تنفيذ شالالت ومدرج مائي صغير في كلية الزراعة

2015/8/23

رئيس لجنة اعتدال االسعار في كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات

201/9/16ذ5

عضو لجنة االشراف والتقويم العلمي قسم االشراف التربوي في رئاسة الجامعة

2014/11/19

عضو لجنة شراء السيارات في رئاسة الجامعة

2014/11/27

رئيس لجنة استالم المسقف والمجموعة الصحية للعمادة ومطعم الطلبة في كلية الزراعة

2014/7/16

عضو لجنة اختبار صالحية التدريس في رئاسة الجامعة

2016/1/14

3

عاشرا) عضوية الجمعيات العلمية-:
ت

الجهة التابعة لها

اسم الجمعية

مقر الجمعية

احد عشر) األوسمة والجوائز والشهادات -:

اثنا عشر) نشاطات اخرى-:
 -1دورة في تصليح االجهزة المختبرية /المعهد التقني الكوفة محافظة النجف
 -2دورة تقوية في اللغه االنكليزية /هيئة المعاهد /مركز تطوير المالكات/بغداد
 -3دورة تحسين اداء التدريسي ضمن الجودة /مركز ضمان الجودة /جامعة سرت
 -4ورشة عمل عن كيفية ملىء نموذج المقرر/جامعة سومر
 -5ورشة عمل في تخزين المواد الكيمياوية /جامعة التكنولوجيا /بغداد

توقيع عميد الكلية
2016/7

مصادقة السيد رئيس الجامعة
2016/7/
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