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 السيرة الذاتية

 
 همام حسام الدين محمد نزهت ششخان  : االسم الثالثي واللقب 

 كردية:                  القومية 

 مسلم:                   الديانة 

 دكتوراستاذ مساعد :           اللقب العلمي 

 دكتوراة في الجراحة البيطرية :   اخر شهادة علمية 

 (ولدان وبنت )متزوج ولي ثالث اوالد :    الحالة االجتماعية 

فرع الجراحة / جامعة بغداد /كلية الطب البيطري / عضو هيئة تدريس  :  محل العمل الحالي 

 والتوليد البيطري

 من التركية قليل/الكردية/ االنكليزية /العربية :  اللغات التي يجيدها 

 Humam_Nazhat@yahoo.com    :     البريد االلكتروني

Humamnazhat@Gmail.com 

 dr.humam_nazhat@covm.uobaghdad.edu.iq:    البريد الرسمي

 
محلة /  04زقاق / 12دار /الستمية / حي الصليخ/االعظمية /بغداد :      العنوان الحالي

613  

كلية الطب البيطري /بكلوريوس طب وجراحة بيطرية : تاريخ الحصول على اول شهادة 

 2891 – 2890جامعة بغداد /

جامعة بغداد /كلية الطب البيطري /دكتوراة جراحة بيطرية :تاريخ الحصول على اخر شهادة 

/1444  

 :مقسمة كما يلي سنة  61اكثر من : مدة الخدمة  والخبرة 

 .بغداد ودهوك سنوات خدمة وظيفية في وزارة الزراعة (9)   .2

االنتاج  وشركاتبيطرية سنة خدمة خاصة مابين عيادة  (21)  .1

والعمل خارج القطر (F.A.O) ومنظمات ( محطات ابقار)الحيواني

 .في السودان و خبير بيطري في ليبيا جامعي كتدريسي

كلية  خدمة فعلية في وزارة التعليم العالي كتدريسي سنة ( 21)   .6

 .الى هذا الوقت الطب البيطري جامعة بغداد
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 2890   / جامعة بغداد/ كلية الطب البيطري/بكالوريوس طب وجراحة بيطرية-

2891. 

  2898 /جامعة بغداد / كلية الطب البيطري /  بيطريةالماجستيير في الجراحة -

2881. 

 2883/ جامعة بغداد / كلية الطب البيطري /    دكتوراة  في الجراحة البيطرية-

1444. 

  الى هذا الوقت ------ - 2890/ عضو نقابة االطباء البيطريين العراقية. 

   1441- 1442السودانية عضو نقابة االطباء البيطريين . 

 عضو نقابة االكادميين العراقية 

  االكادميين العراقيةعضو في نقابة 

 عضو في منظمة حماية حقوق االنسان وتطير البحث العلمي 

 

 

 :الدورات والمؤتمرات وورشات العمل .1

 2893/ وزارة الزراعة/مركزالتدريب واالرشاد الزراعي/دورة االمراض المشتركة  

. 

  مستشفى ومركز التدريب /دورة مركزة في امراض الخيول وطرق التحميل والنقل

 .2891/ وزارة الدفاع /  البيطري

 1443/جامعة بغداد/مركز الحاسبة/دورة في طرائق التدريس واللغة العربية. 

  1449/دائرة بيئة بغداد /االشتراك في ورشة العمل عن انفلونزا الطيور. 

  1448جامعة بغداد /كلية الطب البيطري /المشاركة في المؤتمر العلمي التاسع. 

 1424جامعة بغداد /كلية الطب البيطري /ي العاشرالمشاركة في المؤتمر العلم. 

  1424جامعة بغداد /كلية الطب البيطري /رئيس لجنة االسبوع الثقافي 

 1421/بغداد/ االمانة العامة لمجلس الوزراء/اتيجيرستدورة في مبادئ التخطيط ال 

. 

 مركز /والمكتبة االلكترونية واللغة العربية  الحاسوبفي / دورة الترقيات العلمية

 .1426/ جامعة بغداد /الحاسبة 

 كلية الطب البيطري/فرع التشريح واالنسجة البيطرية/دورة في تحنيط الطيور /

 .1420جامعة بغداد 

  1420 الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم /المشاركة في ورشة السالمة البيئية 

  

 الكويت  /العلمية  المشاركة بالمعرض الدولي العلمي التاسع لالختراعات واالبتكارات

 1421ببراءة اختراع والحصول على مدالية فضية 

  1421جامعة كربالء / كلية الطب البيطري الدولي المشاركة في المؤتمر العلمي 

 1429جامعة القادسية /كلية الطب البيطري  الدولي المشاركة في المؤتمر العلمي  

  جامعة بغداد /واالشعاعي المشاركة في المحاضرة الفديوية عن التلوث السمعي

 .والحصول على شهادة مشاركة من السفارة االمريكية  .1429/

  1429المشاركة في محاضرة االستقطاع الضريبي واثرها على المدرس الجامعي. 

  جامعة بغداد /كلية الطب البيطري /المشاركة في معرض المكتبة االلكترونية

11/6/1429. 

  1429للدراسات العليا في معرض االختراعات المشاركة في المؤتمر العلمي. 
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  21تركيا للفترة من /المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي التاسع في اسطنبول – 

التابع الى شبكة المؤتمرات العربية تحت مظلة موسسة االبحاث  1429تموز  29

 .االمريكية  وبدعم ورعاية مجموعة من الشركات والمؤسسات العلمية 

  21ايام  من  1دورة االمراض المشتركة بمحاضرة توعوية لمدة محاضر في –

ابي /في مركز التدريب واالرشاد الزراعي بغداد  1429- 9شهر تموز  23لغلية 

 .غريب التابع الى وزارة الزراعة 

 كلية  المشاركة كحضور في الندوة الفديوية عن العزل الجرثومي والحجر الصحي في

 3/8/1429الجامعات االمريكية   الطب البيطري بالتعاون مع

  ببحث وحضور 1429لمؤتمر العلمي الدولي السادس في البصرة االمشاركة في 

  المشاركة  1429المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي  االول في الحله لالختراعات

 .بثالث براءات اختراع

  1428/ 62-13الكويت /المشاركة بالمعرض الدولي الحادي عشر للبراءات 

 .ببرائتين والحصول على ميداليتين برونزية  ميدالية برونزية عن كل براءة

 1428كلية الطب البيطري /ة العربية دورة في سالمة اللغ 

 8الى  3ايران من /غة االنكليزية في طهران لالمشاركة بورشة مهارات كتابة بال 

 1428كانون الثاني 

  مختبر الخيول /استخدامات االاشعة السينيةمحاضر في الدورة التدريبية المركزة عن

 1428العراق /بغداد/ابي غريب /موقع الفروسية /التابع الى وزارة الزراعة  

 حديقة /امانة بغداد  المشاركة كمحاضر في الدورة التدريبية لالطباء البيطرين

 .21/3/1428العراق /بغداد /الزوراء /الحيوان 

 لمي الدولي العاشر لشبكة المؤتمرات العربية للمشاركة في المؤتمر الع قبول بحث

 1428تموز / 13-11اسطنبول /تركيا/تحت مضلة المؤسسة العلمية االمريكية 

  المشاركة بدورة تدريبية مركزة (Google class room ) مركز ابن /جامعة بغداد

 1428سينا للدورات 

  منظمة حماية حقوق برعاية / اربيل/المشاركة بدورة اعداد المستشار الدبلوماسي

 االنسان وتطوير البحث العلمي  الشريك الحصري لجامعة كامبيرج

 خبرة جيدة في مجال استخدام الحاسوب واالنترنت. 

 

 

 :في المشاركات الخارجية  واللجان العلمية   ميةياالكادالمهام  .6

  جامعة /جامعة الفلوجة /جامعة بغداد /العلمية تقيم البحوث الغراض الترقية

 .العراق/ جامعة البصرة /القادسية 

 بغداد /المحلية  تقييم البحوث الغراض النشر في المجالت العلمية. 

 تقيم البحوث الغراض االستالل. 

   مؤتمر /تقيم البحوث علميا الغراض النشر في المجالت العلمية العالمية

 المؤتمر العلمي الدولي العاشر التابع/ البصرة  العلمي الدولي السادس

 اسطنبول/تركيا /المؤتمرات العربية  ةلشبك

 اثنا عشر بحثا علميا  في مجالت علمية داخليا (  21) نشراكثر من

 .وخارجيا

 االشراف على تخرج طالبين لنيل شهادة الدبلوم العالي 

   االشراف عل تخرج ثالث طالب ماجستير. 

 للحصول على شهادة الدكتوراة يناالشراف على طالب 
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 على العديد من بحوث التخرج لطلبة المرحلة الخامسة االشراف. 

 االشتراك في لجان المناقشة لطلبة الدراسات العليا داخل وخارج الكلية. 

 االشتراك في لجان امتحان الشامل لطلبة الدراسات العليا 

 الكمال  اشتركت في مساعدة طلبة الماجستير والدكتوراة كلية طب االسنان

 .الجامعة العراقية/الجامعة المستنصرية /جامعة بغداد / بحوث التخرج

  الكمال بحوث التخرج علومكلية الاشتركت في مساعدة طلبة الدكتوراة 

 .الجامعة المستنصرية/جامعة بغداد/

  حاصل على العديد من كتب الشكر والتقدير من الكلية والجامعة ووزارة

 .التعليم العالي ومن دوائر الدولة االخرى

 1421التقييس والسيطرة النوعية/اختراع  ةبراء  صول علىالح 

 16-19المشاركة في المعرض الدولي التاسع لالختراعات في الكويت-

 .والحصول على المدالية الفضية   1421

  عضو لجنة وزارية لتقييم امكانية فتح دراسات عليا في كلية الطب البيطيري

 .1421جامعة تكريت /

  لتقييم امكانية فتح دراسات عليا في كلية الطب البيطري عضو لجنة وزارية

 .1429جامعة القادسية /

  1429عضو لجنة علمية فرع الجراحة والتوليد البيطري. 

  استاذ مساعد  مرتبة مدرس الىمرتبة عضو لجنة استالل علمية للترقية من

 استاذ مساعد الى مرتبة االستاذية مرتبة وكذلك من

  بحوث تخرج للمرحلة ) مادة الحلقلت الدراسية عضو لجان امتحانية

 .1429-1421( الخامسة

  االقراص ) عضو لجنة في المعرض البيطري الثاني للكتب االلكترونية

 .6/1429/ 19لغاية  11( الليزرية للكتب البيطرية 

  استخدام الستنلس الغذائي بديال عن " الحصول على براءة اختراع مفردة

يت الكسور الداخلية في عظم الفخذ في االرانب الستنلس الطبي في تثب

"1429 

  لتحديد مستوى االلم  21جهاز رحمة "الحصول على براءة اختراع مشتركة

 1429.في االرانب 

  الزوراء/المشاركة في تشخيص وعالج حاالت الخيول في امانة بغداد 

  جامعة / كلية الطب البيطري /تقييم علمي الطروحة الدكتوراة جراحة

 الموصل 

 

 

  .العلمية التدريسية  المهام  .0

اصابات /الكسور /البيطريةاالشعة / العرج /  تدريس مادة الجراحة البيطرية .2

الجهاز الحركي /الجهاز البولي /الجهاز التنفسي والقلب واالوعية الدموية 

الحيوانات الصغيرة  /الخيول  /المجترات الجهاز التناسلي في/الجهاز الهضمي /

 .جامعة بغداد/كلية الطب البيطري /

 .جامعة الفلوجة/ كلية الطب بيطري /تدريس طلبة المرحلة الرابعة والخامسة  .1

فرع الطب الباطني /فرع الجراحة والتوليد البيطري /تدريس طلبة الدبلوم العالي .6

 .البيطري جامعة بغدادكلية الطب /والوقائي 

كلية الطب البيطري /فرع جراحة والتوليد البيطري/تدريس طلبة الماجستير  .0

 . جامعة بغداد/
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كلية الطب البيطري /فرع الجراحة والتوليد البيطري /تدريس طلبة الدكتوراة .1

 .جامعة بغداد/

ة فرع التشريح واالنسجة واالجن/تدريس مادة االشعة البيطرية طلبة الدكتوراة  .3

 .كلية الطب البيطري جامعة بغداد/

في التطبيق البيطري ومواقع االشراف ومتابعة طلبة المرحلة الخامس والرابعة  .1

 .السريريات في المستوصفات البيطرية التابعة الى وزارة الزراعة

 

 :المهام العملية التطبيقية .1

 دهوك / الكوت / في بغداد  على تصميم مشاريع الثروة الحيوانيةاالشراف 

 :والتي تشمل 

 محطات تربية ابقار الحليب 

 محطات تربية وتسمين االغنام 

 مشروع تربية وتسمين العجول 

 مشروع االستزراع السمكي 

 مشروع تربية دجاج اللحم 

 مشروع معمل البان 

 مشروع عيادة بيطرية متكاملة 

 

 

 

 :خالصة الخدمة .3

2890-2891 

 

كلية الطب /الطب والجراحة البيطرية شهادة البكالوريوس في 

 .جامعة بغداد/البيطري 

 مقيم دوري في محافظة دهوك مكلف بالمهام التالية 2893-2891

  قضاء سميل/مسؤول المستوصف البيطري. 

  سرطنك/مشرف المخازن المجمدة 

  دلب/  مشرف على مجزرة الحيوانات الكبيرة. 

  مالطا/ مشرف على محطة االبحاث. 

  .على حقول الدواجن بعد اوقات الدوام الرسمياشراف 

مديرية مستشفى ومركز التدريب البيطري / اداء الخدمة العسكرية  2891-2898

 كركوك/

 طرة والعالجيمحاضرات عن اصابات الخيول وطرق الس. 

  الجبليةالنقلية محاضرات عن طرق تحميل البغال في السرايا. 

  للبغالمحاضرات عن التنعيل والترقيم. 

  معسكر التاجي /دورة صنف في الشؤون االدارية 

 اكمال الخدمة العسكرية كمنتسب في العاب الفرقة. 

2898-2881  تير في الجراحة للدراسة للحصول على شهادة الماجس التفرغ

 .جامعة بغداد /كلية الطب  البيطري /البيطرية 

  الصغيرة  دوام جزئي في العيادة البيطرية الخاصة للحيوانات

 .الكاظمية/

2881-2886  الحصول على شهادة الماجستير في الجراحة البيطرية. 
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 نقل خدماتي من اقليم كردستان الى بغداد. 

  بغداد /المستشفى البيطري /مسؤول العيادة البيطرية الخارجية

 .الكاظمية/ساحة عدن /

2886-2883   نية الحيوااعارة خدماتي الى الشركة العربية لتنمية الثروة

 .اطراف بغداد/ نيسان  1محطة ابقار /

 تقديم استقالتي من العمل في دوائر الدولة. 

  ابي /التفرغ كليا للعمل في العيادة البيطرية الخاصة

 اطراف بغداد/غريب

2883-1444   التفرغ للدراسة للحصول على شهادة الدكتوراة في الجراحة

 .البيطرية

  ابي غريب /العيادة البيطرية الخاصة العمل بعد اوقات الدوام في

 .اطراف بغداد/

1444-1442  كلية الطب /الحصول على شهادة الدكتوراة في الجراحة البيطرية

 .جامعة بغداد/البيطري 

  جامعة دهوك/العمل كتدريسي في كلية الطب البيطري. 

  العمل كمشرف عام على حمالت التلقيح الوقائي عموم محافظة

 . FAOبرعاية منظمة /دهوك

1442-1441  محطة ابقار /النماء الزراعي خبير بيطري في الشركة العربية ل

 .السودان/ جنوب الخرطوم /الباكير

  مشرف عام على حمالت التلقيح الوقائي عموم محافظة

 .FAOبرعاية منظمة الفاو /دهوك

 بغداد/ عمل كطبيب بيطري في العيادة البيطرية الخاصةال. 

 

1441-

24/21/1441 
  جامعة النقاط /تدريسي في كلية البيطرة والعلوم الزراعية

 .ليبيا /الخمسة 

 مسؤول  اللجان االمتحانية. 

 مسؤول لجان التدقيق للدرجات. 

24/21/ 

1441-1424  
  فرع /جامعة بغداد/اعادة تعيين كتدريسي في كلية الطب البيطري

 .الجراحة والتوليد البيطري

  خامسة نظري وعملي طلبة المرحلة الرابعة وال/مهام تدريسية

 .على بحوث تخرج وسريريات واشراف

  تدريس طلبة الدراسات العليا فرع الجراحة والتوليد والطب

 .الباطني

 معاون عميد وكالة. 

 مشرف اداري. 

  البيطرية العراقيةعضو لجنة اعداد  المجلة الطبية. 

  غضو لجنة تحضيرية للمؤتمر العلمي. 

 عضو في لجنة التصنيف االداري والفني. 

 ت المركزيةرئيس لجنة المشتريا. 
 

1424-1421   جامعة بغداد /التكليف بمهام التدريس في كلية الطب البيطري
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فرع الجراحة والتوليد البيطري لتدريس طلبة المرحلة الرابعة 

وفرع  ,وفرع التوليد,والخامسة والدراسات العليا لفرع الجراحة 

 (.دبلوم وماجستير ودكتوراة)والتشريح ,الطب الباطني 

  عميد للشؤن االداريةامر جامعي بالتكليف بمهام معاون ال. 

 دائرة /العلمية االستراتيجية عرئيس لجنة فتح العروض للمشاري

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/البحث والتطوير

  جامعة /رئيس لجنة التحقق من الفساد االداري في كلية الزراعة

 .بغداد

 ت التزوير رئيس لجنة التحقق من حاال. 

  كلية الطب /للمؤتمر العلمي الحادي عشر رئيس اللجنة المالية

 .0/1424/ 1-0جامعة بغداد للفترة من /البيطري 

 .رئيس اللجنة التحضيرية في اسبوع الجامعة

 لحد االن-1421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلية الطب / عضو هيئة التدريس الجامعي واستاذ مساعد دكتور 

 .فرع الجراحة والتوليد البيطري /جامعة بغداد/البيطري 

 المهام التدريسية. 

   والجراحة  (نظري وعملي)تدريس مادة االشعة البيطرية

 .والخامسةطلبة المرحلة الرابعة ( نظري وعملي)البيطرية

 تدريس مادة الكسور والعرج المرحلة الرابعة 

 مادة امراض الجهاز التنفسي الجراحية للمرحلة  تدريس

 الخامسة

 تدريس مادة السريريات طلبة المرحلة الخامسة. 

 طلبة (نظري وعملي)تدريس مادة الجراحة البيطريةالعامة

 (..الماجستير)الدراسات العليا

 والسريريات (نظري وعملي)تدريس مادة الجراحة المتقدم 

 (.الماجستير)طلبة الدراسات العليا 

 تدريس مادة جراحة الحيوانات الضغيرة للماجستير 

 تدريس مادة امراض المجترات الجراحية لطلبة الدكتوراة 

  التقنيات الجراحية والعملي والسمنارات لطلبة وتدريس

 الدكتوراة

  طلبة الدراسات (نظري وعملي)تدريس مادة االشعة البيطرية

 .فرع الطب الباطني( م عاليدبلو)العليا 

  مشرف على طلبة المرحلة الرابعة والخامسة في التطبيق

ساحة /المستشفى البيطري )والتدريب الصيفي في مواقع 

 (.ابي غريب/موقع الفروسية ,عدن

 مشرف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الخامسة. 

 مشرف على رسائل الماجستير لطلبة الدراسات العليا. 

  االداريةالمهام. 

 رئيس لجنة الفضائيين في الكلية. 

  التسريب فقدان والرئيس اللجنة التحقيقية  في امور. 

 عضو لجنة استالل للترقية الى االستاذية. 

 عضو لجنة االستالل للترقية الى االستاذ المساعد 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1421 -1429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 واالستاذية

 عضو لجنة االشعة. 

 عضو لجنة االشراف على طلبة المرحلة الرابعة. 

  االشراف على طلبة الدراسات العلياعضو لجنة. 

  عضو لجنة وزارية لتقييم امكانية فتح دراسات عليا في

 1421جامعة تكريت /كلية الطب البيطيري

 عضو االرتباط للسالمة البيئية مع وزارة البيئة 

 مسؤول الحماية واالمن البايولوجي في الكلية 

 

البيطري كلية الطب /التفرغ يوم في االسبوع كمحاضر متطوع * 

لتدريس طلبة المرحلة الرابعة والخامسة مادة /جامعة الفلوجة/

المجترات  جراحة,كسور ,عرج ,اشعة ,الجراحة البيطرية )

 .نظري  وعملي وسريريات(الضرع  وجراحة

( تربية وتسمين العجول)مشرف واستشاري على محطة االبقار  *

 .شركة سيزار/ محافظة دهوك  / اقليم كردستان /

االشراف على انشاء وتصميم وتهيئة محطة تربية وتسمين *

 .محافظة الكوت/النعمانية /االغنام 

 جامعة/للتدريس في كلية الطب البيطريالتفرغ يوم في االسبوع  *

 .الكوت 

  لتقييم امكانية فتح دراسات عليا في عضو لجنة وزارية

 .جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

  

  
المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي التاسع في اسطنبول 

التابع الى  1429-تموز -----29-21تركيا للفترة من /

شبكة المؤتمرات العربية وتحت مظلة مؤسسة االبحاث 

والحصول على شكر وتقدير المؤسسة مع .االمريكية 

 اشتراك لمدة سنة واحدة مجانا في مكتبة مؤسسة االبحاث 

في مؤسسة ايداع مع قبول بحث ونشر في  مع نشر بحت 

 مؤسسة االبحاث العربية 

  عضو لجنة علمية في فرع الجراحة والتوليج البيطري

 جامعة بغداد/كلية الطب البيطري /

 

 مع قدم لمدة شهر   شكر وتقدير الحصول على كتاب

شكروتقديرمن رئيس جامعة بغداد عن نشر بحث في مجلة 

 .احنبية رصينة 

 

  الحصول على كتاب شكر وتقدير مع قدم لمدة شهر من

رئيس جامعة بغداد عن الحصول على براءة الختراع 

الثيات الميكانيكي لستخدام الغرسة االنبوبية المغايرة "

 .والمعرضة لليزر في تثبيت كسور عظم الفخذ في االرانب 
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 الخارجية الشهادات والجوائز . 1

 1421واالختراعات   معرض الكويت الدولي لالبتكارات /المدالية الفضية  .2

 1428معرض الكويت الدولي لالبتكارات  واالختراعات   /مداليتين برونزية  .1

 1428السفير العراقي لدى الكويت /درع المبدعين  .6

شهادة شكر وتقدير من السفير العراقي لدى الكويت عن المشاركة وتمثيل العراق  .0

 في المعرض الدولي الحادي عشر في الكويت

كلية التربية /جامعة بابل /المؤتمر الدولي االول لالبداع /العراقيين درع المخترعين  .1

 22/1429/ -18-19االساسية 

 

 

 

 

 

1429 – 

1428 

 

 

  ابي غريب   /محاضر في مركز التدريب والتاهيل الزراعي

 اض المشتركة عن االمر

 

 

  عضور لجنة امتحان شامل لطالب الدكتوراة فرع التشريح

 23/8/1429 .واالنسجة واالجنة

  عضو لجنة امتحان شامل طلبة الدكتوراة فرع الجراحة

 .1429والتوليد البيطري 

   المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي الدولي السادس

 .البصرة /

  بالمعرض والمؤتمر المشاركة  بثالث براءات اختراع

 .الحلة  /الدولي االول لللبراءات واالبتكارات  

  المشاركة في دورة استخدامات اشعة اكس كمحاضر

في موقع الفروسية ابي /وزارة الزراعة  /ختبر الخيول م/

 . 1429غريب 

  المشاركة ببرائتي اختراع في المعرض الدولي الحادي

  ميداليتين برونزيةالكويت والحصول على / عشر للبراءات 

 .1428-2- 64لغاية  11من 

 ورشة العلمية لمهارات اللغة االنكليزية في لالمشاركة با

 . 1428 – 8/1لغاية  3/1طهران للمدة من 

  الحصول على شهادة شكر وتقدير من شبكة المؤتمرات

 (.Google scholar) العربية لنشر بحث واالقتباس من 

 لمؤتمر العلمي الدولي قبول بحث علمي للمشاركة في ا

العاشر التابع لشبكة المؤتمرات العربية وتحت مظلة 

 13-11تركيا  /المؤسسة العلمية االمريكية اسطنبول 

 1428تموز 

  الحصول على شهادة ودرع كافضل باحث عربي في مجال

 (.طب بيطري ) العلوم الطبية 

  المشاركة بدورة (class room Google ) جامعة بغداد

 .ابن سينا للدوراتمركز /

    محاظر في الدورة التدريبية المركزة لالطباء البيطريين

 21/3/1428بغداد /الزوراء /حديقة الحيوان /للترقيات 

 بدء الدوام الرسمي مع توزيع المهام التدريسية 2/8/1428
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كلية التربية االساسية /جامعة بابل /المؤتمر الدولي االول لالبداع /شارة المخترعين  .3

19-18- /22/1429 

شبكة (/طب بيطري) درع وشهادة كافضل باحث عربي في مجال العلوم الطبية  .1

 13-11ؤتمرات العربية المنظوية تحت مظلة الموسسة االمريكية للعلوم الم

/1/148 

 درع المشاركة بدورة تقنية الكتابة باللغة االنكليزية .9

 شهادة من اكسفورد للمشاركة بدورة تقنية الكتابة باالنكلزية .8

برعاية منظمة /اربيل/شهادة مشاركة بدورة اعداد المستشار الدبلوماسي  .24

 9/1428/-62-18النسان وتطوير البحث العلمي حماية حقوق ا

شهادة من جامعة كامبيرج للمشاركة بدورة اعداد المستشار الدبلوماسي  .22

18-62 /9/1428 

 الزوراء/ كتاب شكر وتقدير امانة بغداد  .21

 1429اسطنبول/كتاب شكر وتقدير شبكة المؤتمرات العربية تركيا  .26

 1429الكونكرس االمريكية عضوية مجانية لمدة سنة كاملة في مكتبة  .20

 1428اسطنبول/كتاب شكر وتقدير شبكة المؤتمرات العربية تركيا  .21

 1428عضوية مجانية لمدة سنة كاملة في مكتبة الكونكرس االمريكية .23

كتاب شكر وتقدير من شبكة المؤتمرات العربية لحصول البحث في المؤتمر  .21

 مرجعية كوكل سكولرالتاسع على 


