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 التقطيع النسيجي /دورة /مشارك Supercritical Fluid Extraction of Coconut Oil, Characterization and /its antibacterial actionمحاضر
  /Baterial Identification by Rapid One System Kitمحاضر سالمة اللغة العربية  /دورة  /مشارك التاهيل التربوي لصالحية التدريس الجامعي /دورة /مشارك البكتريا المرضية وكيفية مقومتها والسيطرة عليها /دورة /محاضر6060-6001
 مركز بحوث السوقاماكن العمل
وحماية المستهلك/
جامعة بغداد
 كلية الطب البيطري -6060 /حتى االنجامعة بغداد
الخبرات
-

مسؤول مختبر البكتريولوجي في مركز بحوث السوق
وحماية المستهلك
تدريس مادة البكتريا العملي للمرحلة الثالثة /كلية الطب
البيطري
تدريس مادة البايولوجي العملي للمرحلة االولى /كلية
الطب البيطري
عضو لجنة امتحانية مركزية للدراسات االولية /كلية
الطب البيطري
عضو لجنة امتحانية مركزية للدراسات العليا /كلية
الطب البيطري
مسؤول االعالم لفرع االحياء المجهرية /كلية الطب
البيطري
عضو حدة التوظيف والتأهيل لفرع االحياء المجهرية/
كلية الطب البيطري
عضو الرابطة العلمية لطلبة كلية الطب البيطري/فرع
االحياء المجهرية
عضو لجنة غيابات في فرع االحياء المجهرية
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للمرحاتين االولى والثالثة لمادتي البكتريا والبايولوجي
 عضو اللجنة المسؤولة عن مختبر البكتريولوجيللدراسات االولية
 عضو اللجنة المسؤولة عن مختبر البكتريولوجيللدراسات العليا

البحوث
قيد النشر
Histopathological Changes of Corynibacterium bovis and bacterial count of C.
bovis infective dose in rabbits
Histopathological Changes of Corynibacterium bovis infection in rabbits
immunized by WCKSAg-CB
Histopathological Changes of rabbits immunized byCorynibacterium bovis and
Pseudomonas aeroginosa killed whole cell sonicated antigens

