Curriculum vitae
Full name : Montdhur Mohammad cani Al-Taay
Date of Birth: 3-2-1980
Home address : Karblaa- Albaladeat Q
Nationality: Iraqi.
Material status: Married.
Language: Arabic ,English.
Passport No:
Academic Rank: lecturer.
Place of Work: pharmacy collage-Karbala University.
Occupation: lecturer.
Email: muntatharcani@yahoo.com
Qualifications:
1-B.Sc. Veterinary medicine and surgery (2004)
2-M.Sc. in Histology, Anatomy and embryology In Baghdad university
veterinary medicine. (2007)
Title: Histology and Anatomy of the thyroid and parathyroid gland in
Iraqi buffalo with the refer to the seasonal change.
3-Ph.D. in Histology, Anatomy and embryology In Baghdad university
veterinary medicine.(2013)

Title: Histomorphological study of hematopoiesis stages in bone
marrow of adult male albino rat” Rattus norvegicus”
Positions Held:
1- Asst. Chair of Department of Clinical pathology University of Karbalapharmacy collage. 2009-2011
2- Chair of Department of Clinical laboratory Science University of
Karbala-pharmacy collage. 2016-……..

Courses Taught:
Undergraduate:
1-Human Biology.
2-pathophysiology.
3- Histopathology.
4-Histology
5- Anatomy.
6-Embriology.
B-postgraduate: M.Sc
Supervision: No

Publications:
1- The study of relation ship between the maturation
abnormalities of placenta and late intra uterine fetal death.
2- Identification of granulopoiesis lineage in bone marrow of adult
male albino rat “Rattus norvegious”.
3- ANATOMICAL AND HISTOLOGICAL STUDIES OF
ESOPHAGUS OF IRAQIAN ONE-HUMPED CAMEL
(Camelus dromedarius)

Conferences:
1- Al-Basra university conferences 2010

2- 1st medical sciences congress Kabalaa university medicine
collage 2016.
3- ALmuthna conferences for camel pathology 2016.

السيرة الذاتية

منتظر محمد كاني الطائي:)االسم الثالثي1(
0891/2/3 -المثنى:)محل وتاريخ الوالدة2(
 كربالء – حي البلديات: (عنوان السكن3)
 عراقي:)الجنسية4(
.متزوج:)الحالة الزوجية5(
.العربية –االنكليزية:)اللغات6(

()7رقم جواز السفر.
( )8اللقب العلمي:مدرس دكتور.
()9محل العمل:كلية الصيدلة.
()11المهنة :تدريسي
البريد الكتروني.)11( muntatharcani@yahoo.com
()11الشهادات التي حصل عليها:
 بكلوريوس طب وجراحة بيطرية جامعة بغداد ()2114ماجستير انسجة وتشريح جامعة بغداد كلية الطب البيطري()2117عنوان الرسالة دراسة نسيجية وتشريحية للغدة الدرقية وجنيب الدرقية في الجاموس العراقي
مع دراسة تأثير الموسم.
 دكتوراه انسجة وتشريح واجنة /كلية الطب البيطري جامعة بغداد ()2103عنوان االطروحة :دراسة نسيجية شكليائية لمراحل تكون الدم في نقي عظام ذكور الجرذان
البيضاء البالغة

”” Rattus norvegicus
المناصب التي شغلها:
مقرر فرع التحليالت المرضية من 2119/9
رئيس فرع العلوم المختبرية السريرية ...........-2102
 ( )12المواد التي قام بتدريسها:أ -بايلوجية اإلنسان.
-فسلجة مرضية.

انسجة مرضيةاألنسجةالتشريح.ب -الدراسات العليا:
اإلشراف على طلبة الدراسات العليا:التوجد
()11البحوث العلمية:
دراسة العالقة بين النمو الغير طبيعي للمشيمة وموت األجنة المتأخر داخل الرحم دراسة تحديد مراحل نضج الخاليا الحبيبية في نقي عظم ذكر الجرذ االبيض “Rattus”norvegious
دراسة نسيجية تشريحية لمرئ الجمال ذات السنام الواحد.()14براءة االختراع:التوجد
)15المؤتمرات العلمية:
 -1مؤتمر جامعة البصرة
-2مؤتمر جامعة كربالء الطبي 6102
 -3مؤتمر جامعة المثنى المراض االبل6102

