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.1الـعـن ـوان:
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.2معمومات شخصية :
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الحالة االجتماعية

جواز
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عدد األطفال

3:

ثانيا  :المؤىالت العممية :
الجامــعة

الــدولة

تاريخ الحصول عمييا

الــ درجة

بغداد

العراق

2002

الماجستير ادويو وسموم

القادسية

العراق

2011

الدكتوراه فسمجو

طالب دكتوراه  -بغداد

العراق

البكالوريوس طب
وجراحة بيطريو

 عنوان رسالة الماجستير:
Hypoglycemic and regenerative effect of n-butanol fraction of Celery (Apium 
graveolens) seed extract in streptozotocin-induced diabetes in male rats

 عنوان أطروحة الدكتوراه :
Passive Immunoneutralization Against Endogenous Inhibin
to improve Reproductive Efficacy in Virgin Female Rats and
Its Application in Iraqi Awassi Ewe Lambs
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ثالثا  :الخبرات الوظيفية :
الوظيفة
مدرس مساعد

الفترة الزمنية

مكان العمل
كميو الزراعو -سومر

من

الميام الرئيسية

إلى

2014

تدريسي

رابعا  :الخبرات التعميمية واالىتمامات البحثية :
 .1تدريس المواد في الدراسات االولية(البكالوريوس):
اسم المادة

الفصل/السنة

التخصص

- 1الكيمياء التحميميو

الخريفي

قسم اال نتاج الحيواني وقسم عمم التربو

- 2الكيمياء العضويو

الربيعي

قسم اال نتاج الحيواني وقسم عموم التربو

- 3الكيمياء الحيويو

الخريفي

قسم اال نتاج الحيواني وقسم عموم التربو

- 4تفقيس وادارة مفاقس

الخريفي

قسم اال نتاج الحيواني

 - 5ادارة طيور داجنو

الخريفي

قسم اال نتاج الحيواني

 - 6فسمجة طيور

الربيعي

قسم اال نتاج الحيواني

 - 7امراض طيور

الربيعي

قسم اال نتاج الحيواني

سادسا  :البحوث المنشورة :
عنوان البحث
Uteri implantation and litter size
altration in anti inhibin and eCGhCG treated virgin pregnant
female rats
Comparati ve effect of anti-inhibin
and eCG-hCG supplementation on
reproductive hormonal profile in
virgin cycling female rats

المجمة
Online international
interdisciplinary Research
Journal
Journal of Al-Qadisiya Pure
Scienes

2

الحالة
منشور

منشور

السنة
2116

2116
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تاسعا  :عضوية المجان :
عمى مستوى الكمية

عمى مستوى الجامعة

عمى مستوى القسم

لجنة مشتريات

المجنو العممية

لجنة فحص المواد

لجان تحضيرية وعممية لمندوات
العممية في القسم

لجنة اعتدال االسعار
لجنة الكاز الزيوت
المجنة االمتحانية

حادي عشر :الدورات التي شارك فييا:
اسم الدورة
دورة حول تقنية PCR

مكان الدورة

تاريخ انعقادىا

كميو العموم جامعة ماىدول تايمند 2010

دوره لشركة  ARDحول تقنيو
ELIZA

عمان  -االردن

2004

بعثو بحثيو لثالثة اشير

جامعة ماىيدول -كميو العموم -

2010

تايمند

اثنتا عشر :معلومات اضافية:
 .1الجوائز والتقدير
نوع الجائزة أو التقدير
شهادة العمل بتقنيه االليزا
شهادة العمل بتقنية PCR

الجهة المانحة
شركة  ARDاللبنانيه االمريكية
كلية العلوم جامعة ماهيدول

 .2االهتمامات العامة
النشــــــــــاط
كتابات عامة
قراءات عامة
أنشطة أخرى

البــيـــــــــــــــــــــــــــان
مقاالت علمية

المقاالت والتقارير العلمية
الرياضة – كرة القدم – التنس
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البلد
االردن
تايلند

السنة
2004
2010
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 .3المهارات العامة
المهـــــارات
تطبيقات الحاسوب
اللغــــات األجنبية
الهــوايـــــــــــات
التوقيـع :

التاريخ :

البـيــــــــــــــــــــــــــــان
ادارة الحاسوب بشكل جيد
اجيد اللغة االنكليزية بشكل جيد جدا قراءة وكتابة
قراءة الكتب العلمية
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