
 السيره الذاتيه

 

                                                االسم ؛سعد محمد حمد الجبوري

2791\22\2تاريخ الميالد؛   

 الحاله االجتماعيه؛متزوج

  5عدد اوالد؛ 

 التخصص؛ امراض الدواجن

تدريسي :الوظيفه  

مدرس مساعد: الدرجه العلميه  

البيطري فرع االمراض والدواجنكليه الطب -جامعه بغداد:عنوان العمل  

(:موبايل)هاتف   

 البريد االلكتروني ؛

 

 

:اوال  

 الشهاده الجامعه الكليه التخصص التاريخ
 بكالوريوس بغداد الطب البيطري طب وجراحه بيطريه 1999

 الدبلوم عالي بغداد الطب البيطري امراض الدواجن 2000-2001

 الماجستير بغداد  امراض الدواجن 2016-2015

 الدكتوراه    

 

 

 

 



؛التدرج الوظيفي ثانيا  

الى—الفتره من  ت الوظيفه الجهه 
2009-2025  2 طبيب بيطري اقدم كليه الطب البيطري 
2022------  2 مدرس مساعد كليه الطب البيطري 

 3 مدرس \ \
 1 أستاذ مساعد \ \
 5 أستاذ \ \

 

:المناصب التي شغلها  

الزراعيه في كليه الطب البيطريمسئؤل لجنه -2  

في كليه الطب البيطري المركزيه مسئؤل لجنه الكيمياويه-2  

مسئؤل مخازن فرع االمراض والدواجن -3  

  عضو في لجنه امتحانيه-1

 

:التدريس الجامعي  

2022 -22-27من -بغداد    –مدرس مساعد ي كليه الطب البيطري -2  

فيها ؛المؤتمرات والبحوث والندوات المشارك   

 المؤتمرات الندوات ورش العمل فعاليات اخرى
7 5 11 5 

  

 البحوث التطبيقيه والعلميه

1-N.D. Disease in 2002-2000 in Iraq  .High Diploma 

2-Effec of adding different concenraions of Diagesarom and 

Levamisoal on some immune and productivein broiler  



:اركات اخرى و مش فعاليات  

2009- 2003ي وزاره الزراعه الشركه العامه للبيطره سنهفعمل  -2  

ق للخدمات البيطريهفي شركه الموفعمل  -2  

ي شركه النور للصناعه االدويه البيطريهفعمل  -3  

عمل طبيب االستشاري لشركه البيضه الذهبيه النتاج البيض -1  

واستشاري المراض الدواجن ومشرفا لعدد من المشاريع انتاج  فيعمل في مجال اشرا -5

.الحيواني والبيطري  

.عضوا في شركه مابين النهرين النتاج الحيواني-2  

  .عضوا ي شركه الرافدين النتاج الدواجن -9

 

 كتب شكر وتقدير:

   

السنه     الجهه المانحه       كتب الشكر والتقدير     ت   
وزاره الزراعه    2002   2   شكر وتقدير 

 2002 2   شكر وتقدير مدير الشركه العامه للبيطره   
 2007 وزاره التعليم العالي    3  شكر وتقدير   
 2020 رئاسه جامعه بغداد    1   شكر وتقدير   

عميد كليه الطب البيطري        2023 5  شكر وتقدير   
  2025 عميد كليه الطب البيطري     وتقديرشكر     2  
  2022 وزير تعليم العالي والبحث العلمي     9  شكر وتقدير   

  

 

 

 



The    C.V 

Perosonal in formation 

 

Name: Saad Mohammed Hamad AK Gubori 

Nationality: Iraq. 

Plase and data:Baghdad-2/12/1974 

Religion: Muslim. 

Sex: Male 

Social status: Married with 2 girl and 3. 

Education: 

1.1999 get bachelors in vet medicine and surgery from university of 

Baghdad 

2-2001 get diploma of science in pathology and poultry disease from 

university of Baghdad .title N.D in Iraqi in (2000-2001) 

3- 2016 get Master of Science in poultry disease from Baghdad collage the 

titel of thesis (Effec of adding different concenraions of Diagesarom and 

Levamisoal on some immune and productivein broiler). 

 

Professional  information: 

1-Work in poultry farm as in alviser in 2000-----a now- 

2- Work in poultry farm and general compary for Animal services in 

AL/Muwfk central and ALnoor pharmacy –and Management thein Ghalibia 

project; 



3-he competenceof adoctor inhis cliic poultry dis and supervisor of number 

of projects poultry production. 

4-Action stations in the growing of calves and cows to produce milk and 

meat in Latifiya station ALessaouira. 

Research. S kills and Expenses: 

1-Iraqi Naional programmed for animal health the role of veterinarians in 

proecion of humanand animal dis in Iraq 

2- New castle. Disease in 2002-2000 in  Iraq  . 

3 -Effec of adding different concenraions of Diagesarom and Levamisoal on 

some immune and productivein broiler0 

Participation in social works : 

1-Training of student of Ve.Med.collage. 

2- Giving clinic Lectures about poultry disaeses at Ve.Med.collage  Baghdad 

University. 

Computer & communication (social media , IC3 ). 

1- English language (TOEFL) . Course in Google scholar. 

2- Courses in cell culture and PCR (Virology). 

3- Educational rehabilitation certificate- Baghdad.Teacher in poultry 

department in university of Baghdad. 

 
          

 


