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  االنكليزية اللغات التي يجيدها :

 . المؤهالت العلمية 

  التاريخ  الكــليــــة   الجامعة الدرجة العلمية 

  1996  الطب البيطري  بغداد  بكالوريوس

  1999  الطب البيطري  بغداد  الماجستير

        الدكتوراه

        أخرى



 . التدرج الوظيفي 

  

 لمقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.ا 

  السنـــــة  المـــــادة  و الكلية القســـم  ت

  2004علم الحيوان العملي  قسم االنتاج الحيواني– جامعة بابل -كلية الزراعة  1

  2005 علم الحيوان العملي + االحياء المجهرية العملي  قسم االنتاج الحيواني–جامعة بابل  -كلية الزراعة  2

  2006 االنكليزي + فسلجة تناسل عملي  قسم االنتاج الحيواني–جامعة بابل  -كلية الزراعة  3

 2009-2007 عملي+ امراض الحيوان النظري والعملياالنكليزي + فسلجة تناسل   قسم االنتاج الحيواني–جامعة بابل  -كلية الزراعة  4

  الى االن-2009 االدوية  فرع االدوية والسموم -جامعة كربالء–كلية الصيدلة   5

6       

7       

8       

9       

 

  

  الى -الفترة من   الجهة  الوظيفة ت

  2006-2004  قسم االنتاج الحيواني -جامعة بابل -كلية الزراعة  تدريسي / مقرر قسم  1

  2009-2006  االنتاج الحيوانيقسم  -جامعة بابل -كلية الزراعة  تدريسي  2

  2010/  11شهر  -2009  فرع االدوية والسموم –جامعة كربالء  –كلية الصيدلة   تدريسي / مقرر فرع  3

  12/9/2014الى  29/11/2010  فرع االدوية والسموم –جامعة كربالء  –كلية الصيدلة   تدريسي / رئيس فرع  4

  الى االن 18/4/2017  فرع االدوية والسموم –جامعة كربالء  –كلية الصيدلة   تدريسي / رئيس فرع  5

6        



  

  الرسائل التي اشرفت عليها  

  السنــة  الرسالة  اسم  ت

2العدد   1  2019  

2      

3      

4      

5      

6      

7      

  

  المنشورةالبحوث  

  السنــة  اسم البحث    ت

قياس وتقويم وعي مربي الحيوانات الكبيرة باالمراض المشتركة بين االنسان والحيوان في ناحية   1
 مشروع المسيب في محافظة بابل.

2007  

تاثير مستوى مكمل الفيتامينات و العناصر المعدنية (بانكو) وفترات اضافته الى العلف المركز   2
 الدجاج البياض المربى في األقفاص.على أداء 

2009  

  2010  تأثير االعطاء المزمن لالندوميثاسين واالبوبروفين في الجهاز التناسلي الذكري للجرذان  3

4  The Wound Healing Activity of (Rue) Ruta graveolens L. Methanolic Extract 
in Rats  

2014  

5  Hepatoprotective effect of green tea (Camellia sinensis) on female rats drenched with 
paracetamol  

2013  

6  The Gastroprotective Effect of Proton Pump Inhibitors on Ethanol - Induced Gastric 
Erosion in Rats  

2013  

7  The effect of Tribulus terrestris on reproductive performance of male rats 
treated with amloidpine 

  

2015  

 



 .المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها  

  نوع المشاركة   مكان أنعقادها  السنــة   العنوان   ت

( ض ت / ث )
  مشارك  جامعة بغداد –كلية الطب البيطري   1998  المؤتمر الطالبي االول للدراسات العليا   1

  مشارك  جامعة بغداد –كلية الطب البيطري   1999كلية الطب  –مشارك في المؤتمر العلمي البيطري   2

مشارك في مؤتمر نقابات االطباء البيطريين  -  3
بغداد / 2001-العرب

  حضور  فندق عشتارشيراتون - بغداد  2001

  حضور  فندق بابل - بغداد  2002نقابات االطباء البيطريين مشارك في مؤتمر   4

  مشارك  جامعة بابل  2004  دورة طرائق التدريس الجامعي  5

  حضور  جامعة بابل -كلية الطب  2005مشارك في ندوة مرض انفلونزا الطيور    6

  مشارك  جامعة بابل-العلوم كلية  2006  دورة كتابة البحوث للدول المانحة  7

  مشارك  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   2010  الدورة التنشيطية في االعشاب الطبية 8

  حضور  جامعة كربالء–كلية الطب   2011  المؤتمر الطبي السنوي الخامس 9

  تحضيريةرئيس لجنة   جامعة كربالء –كلية الصيدلة   2011  ندوة االستخدام االمثل للمضادات الحيوية 10

  مشارك  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   2011  دورة العلوم المختبرية السريرية 11

  مشارك  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   SAS 2011دورة تحليل البيانات االحصائية بنظام  12

ندوة استخدام االعشاب الطبية في عالج داء  13
  السكري وارتفاع ضغط الدم

  حضور  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   2012

  لجنة تحضيرية  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   2012  ندوة االدوية الزائفة واثرها في المجتمع 14

  مشارك  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   2012  دورة في الكيمياء الصيدالنية 15

دورة طرق السيطرة والتعامل مع الحيوانات  16
  المختبرية

  محاضر ومدرب  كربالء جامعة –كلية الصيدلة   2012

  حضور  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   2013  ندوة المشاكل القلبية عند النساء الحوامل 17

دورة طرق السيطرة والتعامل مع الحيوانات  18
  المختبرية الثانية

  محاضر ومدرب  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   2013

 مشارك  جامعة كربالء –الصيدلة كلية   2014  والسبكتروفوتومتريHPLCدورة تقنية  19

 مشارك  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   2015  دورة االمن الكيميائي  20

 مشارك  جامعة كربالء – هندسهكلية ال  2017  ندوة التعليم التفاعلي 21

 

 االخرى . طات انشال 

  خارج الكلية  داخل الكلية

    مسؤول البيت الحيواني

    



    

    

 

  ، الجوائز  و شهادات التقدير.كتب الشكر 

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 –شهادة تقديرية في مهرجان ربيع الشهادة العالمي الثاني   1
   –كربالء 

  2006  جمعية اورنمو للفنون التشكيلية الـتـقــنــــيــــــة      

شهادة تقديرية المعرض االول  للتصميم الطباعي والتصوير   2
  الفوتوغرافي 

  2007  جمعية اورنمو للفنون التشكيلية

  2011  جامعة كربالء -كلية الطب  المؤتمر الطبي السنوي الخامسشهادة تقديرية   3

  2012  جامعة كربالء-كلية الصيدلة   الطبيةندوة استخدام االعشاب شهادة تقديرية   4

  2013  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   ندوة المشاكل القلبية عند النساء الحواملشهادة تقديرية   5

  2013  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   دورة التعامل مع الحيوانات المختبريةشهادة تقديرية   6

  2014  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   والسبكتروفوتومتريHPLCدورة تقنية شهادة تقديرية   7

  2011  رئاسة جامعة كربالء  كتاب شكر  8

  2012  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   كتاب شكر  9

  2012  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   كتاب شكر  10

  2012  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   كتاب شكر  11

  2013  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   كتاب شكر  12

 2017-2016-2015-2014  جامعة كربالء –كلية الصيدلة   كتب شكر   13

  

  

 


