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االسم  :د .ػهي يبَغ حسيٍ يؼيذي انتًيًي
اوالً :معلومات عامة
 .1العنوان
 العمل :جامعة سومر كلية الزراعة
الدرجة العلمٌة :استاذ مساعد
 التخصص  :فسلجه الحيوان
 العنوان البرٌدي:
 نقال07030331070 :
 البرٌد االلكترونًali_mm249@yahoo.com :
 .2معلومات شخصٌة:
مكان الوالدة :محافظة ذي قار /قضاء الرفاعي
تارٌخ الوالدة3141/7/3 :
الحالة االجتماعٌة :يتزود

الجنسٌة :عراقي
جواز السفرG-2491123 :
عدد االطفال4 :

ثانٌاً :المؤهالت العلمٌة:
الجامعة
الدرجة

الدولة

تارٌخ الحصول علٌها

انجصرح
انجصرح
انجصرح

انعراق
انعراق
انعراق

2333/7/34
3006/1/21
3023/23/3

انجكبنىرَىس
انًبجضزُر
انذكزىراِ



عنوان رسالة الماجستٌر

تأحيش انًستخهض االيخبَىني ألوساق َببث انذفهه  Nerium oleander L.في بؼغ
انًؼبييش انفسيىنىجيت نهفئشاٌ انًختبشيت انبيؼبء Mus muscular L.



عنوان اطروحة الدكتوراه

دساست تأحيش االسبستىس  Asbestosفي بؼغ انًؼبييش انفسهجيت وانُسجيت نهفئشاٌ
انًختبشيت انبيؼبء Mus muscular L

ثالثاً :الخبرات الوظٌفٌة:
مكان العمل
الوظٌفة

الفترة الزمنٌة
الى
من
31/14 31/13
تذسيسي
جبيؼت ري قبس – كهيت انؼهىو
استبر
1003/ 1003/
جبيؼت ري قبس – كهيت انتشبيت /1/30 31/17
تذسيسي
استبر
1032 1003/
نهؼهىو انظشفت
/1/30
تذسيسي
---جبيؼت سىيش _ كهيت انزساػت
استبر
1032
31/14 31/13
تذسيسي
جبيؼت ري قبس – كهيت انؼهىو
استبر
1003/ 1003/
جبيؼت ري قبس – كهيت انتشبيت /1/30 31/17
تذسيسي
استبر
1032 1003/
نهؼهىو انظشفت
/1/30
تذسيسي
---جبيؼت سىيش _ كهيت انزساػت
استبر
1032
رابعاً :الخبرات العلمٌة واالهتمامات البحثٌة:
 .1تدرٌس المواد فً الدراسات االولٌة(البكالورٌوس):
التخصص
الفصل  /السنة
اسم المادة
3007- 3006
يبدح فضهجّ حُىاٌ – يبدح
عهىو حُبح
انحشراد
3001 - 3007
يبدح فضهجّ حُىاٌ – يبدح
عهىو انحُبح
3001 – 3007
انحشراد – يبدح انجُىنىجٍ
يبدح االخزُبرٌ (
عهىو انحُبح
3003 – 3002
)Pathophysiology
يبدح فضهجّ حُىاٌ – يبدح
عهىو حُبح
3023 – 3002
انحجهُبد
انفصم انخرَفٍ 3023-3022
يبدح عهى انحُىاٌ

ثُىنىجُخ االَضبٌ
صحخ طفم
انزرثُخ انجُئُخ انصحُخ

3024 – 3023
3025 - 3024
انفصم انرثُعٍ 3024 –3023
3025 – 3024
انفصم انخرَفٍ 3025- 3024
انفصم انرثُعٍ 3025- 3024

المهام الرئٌسٌة

عهىو طجُعُخ

عهىو طجُعُخ
عهىو حُبح
عهىو حُبح

 .2االشراف على رسائل الماجستٌر والدكتوراه:
 -3دساست يقبسَت نهتأحيشاث انفسهجيه نهقهىيذاث يٍ يظبدس َببتيت يختهفت في اَبث انفئشاٌ
انًختبشيت.
 -1دساست انتأحيشاث انفسهجيه نبيشوكسيذ انهيذسوجيٍ ويحبونت كبحهب بًستخهض بزوس انحبت
انسىداء واَزيى انكهىتبحيىٌ انظُبػي
 .3تقٌٌم البحوث:
تقييم  17بحث متنوع

 .4االهتمامات البحثٌة:
اجشاء انؼذيذ يٍ انذساسبث انًسحيت ػٍ بؼغ االيشاع وانقبء انًحبػشاث ببنتؼبوٌ يغ يذيشيت
انبيئت في انًحبفظت وكزنك انقبء انًحبػشاث ببنتؼبوٌ يغ يُتذي انشببة في انشفبػي

خامسا ً  :المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمٌة:
مكان المؤتمر
عنوان المؤتمر
يؤتًش كهيت انؼهىو – جبيؼت
جبيؼت ري قبس
ري قبس

تارٌخ المؤتمر

طبٌعة المشاركة

1007- 11 – 13

ببحج

يؤتًش كهيت انؼهىو – جبيؼت
انكىفت

جبيؼت انكىفت

1000

ببحج

انًؤتًش انؼهًي انسُىي
33جبيؼت بببم

جبيؼت بببم

َ 10 – 11يسبٌ
1001

ببحج

انًؤتًش انؼهًي االول نؼهىو
انحيبة – كهيت انؼهىو – جبيؼت جبيؼت ري قبس
ري قبس

1031 – 31 – 30

انًؤتًش انؼهًي انشابغ نكهيت
انتشبيت نهؼهىو انظشفت –
جبيؼت ري قبس

1031 - 30 – 37

جبيؼت ري قبس

ببحج
انًؤتًش انؼهًي انشابغ
نكهيت انتشبيت نهؼهىو
انظشفت – جبيؼت ري
قبس

عنوان البحث
تأحيش انًستخهض االيخبَىني
ألوساق َببث انذاتىسة
Datura
 stramoniumفي بؼغ
يجهت انًؼبييش انذيىيت
وانكيًىحيىيت نزكىس واَبث
انفئشاٌ انًختبشيت

المجلة

الحالة

يجهت ػهىو ري قبس

انًجهذ3انؼذد1

السنه
1000

1000
دساست احظبئيت نحبالث
االطببت بًشع انتذسٌ
Tuberculosis T.B.في
قؼبء انشفبػي  /انؼشاق
1004

يجهت جبيؼت ري قبس

دساست ييذاَيت نًشع استفبع
ػغط انذو وػالقته بًشع
يجهت جبيؼت ري قبس
انسكشي في يحبفظت ري قبس
1007
تأحيش انًستخهض االيخبَىني
ألوساق َببث انذفهه في انقذساث ػذد خبص ببنًؤتًش انؼهًي
 33نهجبيؼت بببم
انتكبحشيت نزكىس انفئشاٌ
انًختبشيت
تأحيش ػقبس يُغ انحًم Oral
 contraceptiveفي انقذساث
انتكبحشيت نزكىس انفئشاٌ
انًختبشيت انبيؼبء
تأحيش انًستخهض انًبئي نبزوس
انحبت انسىداء Nigella
 sativaفي بؼغ انًؼبييش
انفسهجيت وانًُبػيت وانتغيشاث
انُسجيت نزكىس انفئشاٌ
انًختبشيت انًظببت بطفيهي
Entamoeba histolotica
تأحيش انًستخهض االيخبَىني
ألوساق َببث انذاتىسة
Datura
 stramoniumفي بؼغ
يجهت انًؼبييش انذيىيت
وانكيًىحيىيت نزكىس واَبث

انؼذد2انًجهذ1

انؼذد  3انًجهذ 3

1001

1031
يجهت كهيت انتشبيت نهؼهىو
انظشفت

انؼذد3انًجهذ1

يجهت ػهىو ري قبس

انؼذد 2انًجهذ1

1031

يجهت ػهىو ري قبس

انًجهذ3انؼذد1

1000

انفئشاٌ انًختبشيت
سادسا ً :عضوٌة اللجان:
على مستوى الجامعة
نجُخ انزرلُبد
نجُخ االحزفبل انًركزَخ

على مستوى الكلٌة
انهجُخ انعهًُخ
انهجُخ االيزحبَُخ
انهجُخ انصحُخ
نجُخ انًشزرَبد
نجبٌ االعزراضبد
انهجبٌ انزحضُرَخ

على مستوى القسم
انهجُخ االيزحبَُخ
انهجُخ انعهًُخ
انعذَذ يٍ انهجبٌ االخري

سابعا ً :الدورات التً شارك فٌها:
مكان الدورة
اسم الدورة
دورح طرائك انزذرَش
دورح انحبصجبد
ثامنا ً :معلومات اضافٌة:
االهتمامات العامة
النشاط
كزبثبد عبيخ
لراءاد عبيخ
أَشطخ أخري
 .1المهارات العامة:
المهارات
رطجُمبد انحبصىة
انهغــــبد األجُجُخ
انهــىاَـــــــــــبد

تارٌخ انعقادها

رئبصخ جبيعخ رٌ لبر
كهُخ انزرثُخ نهعهىو انصرفخ – جبيعخ رٌ لبر

3001
3001

البٌان
كزبثبد عبيخ عهً صفحبد االَزرَذ
انكزت انعهًُخ – انشعر
انمبء انًحبضراد فٍ يذَرَخ انجُئخ ويراكز انشجبة
البٌان
االوفُش وانجىرثىَُذ واالكضم ورصفح انًىالع
انهغخ االَكهُزَخ ثشكم جُذ
انرَبضخ – لراءح انشعر – انجحث انعهًٍ

