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 متزوج: الحالة االجتماعية 

 ثالثة( 0: )عدد االطفال

 

 التحصيل العلمي

 مراحل التعليم االولية والجامعية والشهادات الممنوحة

 الى –التاريخ من  المؤسسة التعليمية الشهادة الممنوحة

 9199 – 9185 االبتكار االبتدائية النموذجية مدرسة الشهادة االبتدائية

 9198 – 9192 ثانوية كلية بغداد الشهادة االعدادية

 9112 – 9199 جامعة بغداد/كلية الطب البيطري بكالوريوس طب وجراحة بيطرية

دراسة "دبلوم عالي علوم في الجراحة البيطرية 

 "كسورعظم الفخذ وطرق معالجتها في الكالب
 9115 – 9116 جامعة بغداد/لبيطريكلية الطب ا

دراسة تكوين "ماجستير علوم في الجراحة البيطرية

الجسم وتاثيره في سالمة الخيول العربية في 

 "العراق

 9111 -9118 جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

دراسة " في علم الجراحة البيطرية دكتوراه فلسفة

حات مقارنة بين المعالجة بالبالزما الغنية بالصفي

الدموية والليزر واطىء الطاقة على شفاء الكسر 

المحدث تجريبيا للعظام السمسمانية الدانية في 

 "الفصيلة الخيلية

 2015-2013 جامعة بغداد/كلية الطب البيطري
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 :البحوث المنشورة

 عناوين البحوث  جهة النشر التاريخ و العدد

المجلة الطبية البيطرية  9111"9"20

 يةالعراق

 العالقة بين تكوين الجسم وسالمة خيول السباق

المجلة الطبية البيطرية  2000"9"24

 العراقية

دراسة مقارنة تكوين الخيول العربية االصيلة في 

 العراقمع ثالثة انسال خيول عالمية

المجلة الطبية البيطرية  2002"9"25

 العراقية

ي اصابات المفاصل االكثر حدوثا في الخيل العربية ف

 العراق

المجلة الطبية البيطرية  2002"9"25

 العراقية

 سنة 92تقييم الخيل العربية االصيلة في العراق خالل 

المجلة الطبية البيطرية  2098"9"4

 العراقية

دراسة نسيجية لتاثيرالمعالجة بالبالزما الغنية بالصفيحات 

الدموية والليزر واطىء الطاقة على شفاء الكسر المحدث 

 ا للعظام السمسمانية الدانية في الفصيلة الخيليةتجريبي

6"6"2098 Journal of 

Entomology and 

Zoology Studies 

دراسة شعاعية لتاثيرالمعالجة بالبالزما الغنية 

بالصفيحات الدموية والليزر واطىء الطاقة على شفاء 

يا للعظام السمسمانية الدانية في الكسر المحدث تجريب

 الفصيلة الخيلية 

مجلة البصرة للبحوث  2099"0"98

 البيطرية

تاثير الليزر الواطئ الطاقة على االصابة المزمنة لعظم 

 القصبة في االرانب

 

 :مكان العمل

 اسم وعنوان صاحب العمل الهاتف الى -تفاصيل العمل من  سبب ترك العمل

بسبب الظرف 

 في العراقاالمني 

مدرس فرع الجراحة 

  2005- 9111والتوليد

 جامعة بغداد/كلية الطب البيطري 6660259

االشراف على الخيل في سرية  

 - 2005المراسم الملكية 

2008 

الحرس الملكي قوة دفاع  98442905

 مملكة البحرين/البحرين

االشراف على الخيل العربية  

-2007 في اسطبالت الديوان

2009 

ن صاحب السمو الشيخ محمد ديوا 

 بن سلمان بن حمد الخليفة

 مدرس فرع الجراحة والتوليد 

  ولحد االن  2009

 جامعة بغداد/كلية الطب البيطري 6660259

كما عملت في مجال جراحة الخيل وادارتها وفي مجال االشعة تحت إشراف االستاذ الدكتور نبيه محمد 

 عطا مرفق شهادة خبرة بذلك

 

 



 

 

 

 :ناصب التي شغلها الم

 رقم وتاريخ امر التكليف المنصب ت

 00/0/2002في  9090 مدير وحدة شؤون العالقات الثقافية 9

 8/6/2002في  9260 مشرف اداري 2

 24/90/2006في  9101 مدير مكتب السيد العميد 0

 91/90/2090في  2149 مدير شعبة الدراسات و التخطيط و المتابعة  4

  لشؤون االدارية وكالة معاون عميد 6

 24/8/2094في  2549 مشرف اداري 5

 90/8/2095في  9940 مدير شعبة المتابعة والتنسيق 8

 :الخبرات والشهادات االخرى

 المدة الشهادة الممنوحة المؤسسة التعليمية

 ايام 90 االنترنت جامعة بغداد –مركز الحاسبة 

 ايام 90 الحاسوب جامعة بغداد –مركز الحاسبة 

 ايام TCP -IP 90بروتوكول  جامعة بغداد –مركز الحاسبة 

 ايام  8 سالمة اللغة العربية جامعة بغداد –التعليم المستمر 

كلية الطب  –التعليم المستمر 

 البيطري

 ايام  8 الجراحة المنظارية

 ايام  Google scholar 2 جامعة بغداد –مركز الحاسبة 

 ايام10 القيادات الوسطى بغدادجامعة  –التعليم المستمر 

 لجنة  53رئاسة و عضوية اكثر من  

 كتاب شكر وتقدير 04منح  

 .....هذا ولكم فائق تقديري واحترامي ولمزيد من المعلومات يرجى طلب ذلك
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