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الشهادات الحاصلة عليها
بكالوريوس في الطب والجراحة البيطرية ()0222
ماجستير علوم في الطب البيطري االمراض المشتركة()0222
A Study on Zoonotic Fungi Causing Skin Infection in Man and
Animal and the Production of Vaccine from Trichophyton
verrucosum in Cattle
دكتوراه في الطب الباطني والوقائي البيطري (:)0282
Clinical and Immunopathological Study of Cryptococcal Mastitis By
Using CPG-ODN with Heat Killed Cryptococcus neoformans Ag in
Goats.

اللقب العلمي
مدرس مساعد0222 :
مدرس 0221:
استاذ مساعد 0288 :
المهام
تدريس مادة الفطريات لطلبة المرحلة الثالثة
تدريس مادة الفطريات /السريري لطلبة المرحلة الخامسة /فرع الطب الباطني

تدريس مادة الفطريات لطلبة الدراسات العليا ماجستير (فرع االحياء المجهرية ,وحدة
االمراض المشتركة ,فرع الطب الباطني ,فرع امراض االسماك والدواجن) وكذلك طلبة
الدكتوراه لفرع االحياء المجهرية .
تدريس مادة السموم الفطرية والبكتيرية لطلبة الدكتوراه لفرع االحياء المجهرية .
عضو لجنة علمية في فرع االحياء المجهرية
عضو لجنة امتحانية مركزية لطلبة الدراسات العليا
عضو لجنة امتحانية مركزية لطلبة الدراسات االولية
عضو لجنة امتحانية فرعية لطلبة الدراسات العليا
عضو لجنة الترقية العلمية واالستالل الفرعية
رئيسة اللجنة االرشاد التربوي لطلبة المرحلة الثالثة
رئيسة اللجنة الفرعية لرصانة المجالت
رئيسة اللجنة تقييم المختبرات العلمية
مقررة كورس االحياء المجهرية السريري /ماجستير -طب باطني
مقررة كورس  / General Microbiologyماجستير-احياء مجهرية
مقررة كورس  / Advanced Microbiologyدكتوراه -ادوية وسموم
مقررة كورس  / Microbial toxinsدكتوراه-احياء مجهرية
مقررة كورس  / Microbial Pathogenesisدكتوراه-احياء مجهرية
اشراف على طالب ماجستيرمن فرع امراض االسماك
اشراف على طالب ماجستيرمن فرع االحياء المجهرية
اشراف على طلبة المرحلة الخامسة
اشراف على طلبة الدكتوراه من فرع االحياء المجهرية=  0طالبين
مسؤولة مختبر الفطريات لعام 0287-0281

كتب الشكر
كتاب شكر من السيد العميد عام 0228
كتاب شكر من السيد رئيس جامعة بغداد عام 0222
كتاب شكر من السيد العميد عام0282
كتاب شكر من السيد العميد عام0288
كتاب شكر من السيد مساعد رئيس جامعة بغداد عام 0282
كتاب شكر من السيد العميد عام 0282
كتابين شكر من السيد رئيس جامعة بغداد 0289
كتاب شكر من السيد العميد عام 0289
عدد كتب الشكر من السيد رئيس جامعة بغداد 2=0281
عدد كتب الشكر من السيد مساعد رئيس جامعة بغداد 0=0281
كتاب شكر من السيد عميد كلية الطب البيطري/جامعة بغداد عام 0281
كتاب شكر من السيد عميد كلية الطب البيطري/جامعة ديالى عام 0281
عدد كتب الشكر من السيد رئيس جامعة بغداد 8=0287
عدد كتب الشكر من السيد مساعد رئيس جامعة بغداد 2=0287
كتاب شكر من السيد عميد كلية الطب البيطري/جامعة بغداد عام 0287
االبحاث
عدد البحوث المنشورة =08
عدد البحوث المنجزة =0
النشاطات
تجهيز مختبر الفطريات باللوحات التوضيحية بالتعاون مع د .محمد قاسم و د .كرار علي
اقامة محاضرة نقاشية حول التحصين ضد بعض االمراض في وحدة االمراض المشتركة

اقامة ندوة علمية حول االثار السلبية والخطرة في ذبح الحيوانات في الشوارع العامة
واالمراض الفطرية المتسببة عنها ومدى خطورتها على صحة االنسان في كلية العلوم /جامعة
بغداد
اقامة ندوة علمية حول اهمية السموم الفطرية وتأثيرها على صحة النسان والحيوان في وحدة
االمراض المشتركة /كلية الطب البيطري /جامعة بغداد
اقامة دورة حول المبادئ االساسية في تشخيص الفطريات /في فرع االحياء المجهرية /كلية
الطب البيطري /جامعة بغداد
اقامة دورة بعنوان السموم الفطرية وطرق تشخيصها /في فرع االحياء المجهرية /كلية الطب
البيطري /جامعة بغداد
المشاركة في المحاضرات الخارجية وورش العمل والمؤتمرات.
تقييم الرسائل واالطاريح من الناحية العلمية=  2داخل القطر
تقييم البحوث العلمية خارج القطر= 2 (1منها من مجالت ضكم مستوعب سكوبس)

المناقشات
عدد المناقشات لطلبة الدبلوم = 2
عدد المناقشات لطلبة الماجستير=88
عدد المناقشات لطلبة الدكتوراه = 2
عدد المناقشات لطلبة الدكتوراه لالمتحان الشامل = 9

