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 الذاتية      السيزة                                                         
 

 َاضُي هحوىد رشُذ:االضن 

 5/6/1973  ذارَخ الوُالد :
 هرسوض:  تجروايُحالحالح اال

 شالشح يذد االوالد : 
 تجراحح وذىلُذ تُطرٌالعام :الرخصص 

 ذىلُذ واهراض ذٌاضلُح تُطرَحالرخصص الذلُك:
 ذذرَطٍاى الىظُفٍ:العٌى

 5دار -23زلاق -853هحلح -الثُاع -تغذاد :الطكي الحالٍعٌىاى ال

 07903793686: رلن الهاذف
 

                                        
 dr.yaseen73@gmail.comالثرَذ االلكرروًٍ:

 

 الوؤهالخ العلوُح            : اوال 

 الرارَخ    الكلُح         الجاهعح      الذرتجح العلوُح  

 1997 الطة الثُطرٌ تغذاد  تكالىرَىش  

 2013 الطة الثُطرٌ تغذاد الواتجطرُر  

 ----- ----- ------- الذكرىراٍ

 

 
 

 

 
 : الرذرض الىظُفٍثانيا 

 الً  -الفررج :   هي  الجهح             خ     الىظُفح

تجاهعةةةح -كلُةةةح الطةةةة الثُطةةةرٌ : هعُذ 1
 دَالً

 14/1/2014لغاَح  5/4/2006

تجاهعةةةح -كلُةةةح الطةةةة الثُطةةةرٌ :هذرش هطايذ 2

 دَالً

 19/2/2017لغاَح  14/1/2014

تجاهعةةةح -كلُةةةح الطةةةة الثُطةةةرٌ : هذرش 3

 دَالً

 ولحذ االى  19/2/2017

 --- --- : اضرار هطايذ 4

 --- --- : اضرار هطايذ 5

 --- --- : اضرار هطايذ 6

 ---- --- : اضرار 7

 
 

 

   الومرراخ الذراضُح الرٍ لود ترذرَطها : ثالثا  

 الطٌح              الوادج             فرعخ           ال

  اولية  

 2010لغاَح  2006 هرحلح شاًُح-الرشرَح الثُطرٌ االًطجح والرشرَح-1

 ولحذ االى 2013 هرحلح خاهطح-الرىلُذ الثُطرٌ الرىلُذ والجراحح -2

 ولحذ االى 2013 اهطحهرحلح خ-الرطثُك الثُطرٌ 

   

  ----عليا :    2

 -----  

 
 

 

 
 

 

 



 2 

 : االطارَح او الرضائل الرٍ اشرف يلُها. رابعا  

 الطٌح المطن اضن   )يٌىاى(   االطروحح   او   الرضالح  خ

1    

2    

3    

4    

5    

 

 الوؤذوراخ والٌذواخ العلوُح الرٍ شارن فُها.:  خامسا  

ًةةةةةةةةةةةةةةةةىع  هكاى اًعمادها حالطٌ العٌىاى خ

 الوشاركح

الوةةةةؤذور العلوةةةةٍ االوا لكلُةةةةح الطةةةةة  1
 تجاهعح دَالً-الثُطرٌ

الوشةةةةةةاركح  كلُح الطة الثُطرٌ 2018
 تثحس

الوةةةؤذور العلوةةةٍ الصالةةةس لكلُةةةح الطةةةة  2

 تجاهعح كرتالء-الثُطرٌ

الوشةةةةةةاركح  كلُح الطة الثُطرٌ 2017

 تثحس

علوةةٍ الصلةةس لرشةةخُص العمةةن الوةةؤذور ال 3

 مٌُاخ الوطايذج يلً االًجابوالر

 حضىر تجاهعح الٌهرَي 2015

الٌةةةذوج الىطٌُةةةح الصاًُةةةح توٌاضةةةثح الُةةةىم  4
 العالوٍ للطرطاى

 حضىر وزارج الرعلُن العالٍ 2018

ًذوج يي دور الكُوُاء فٍ الرٌثؤ تالطرطاى  5

 يلً هطرىي الخلُح

هركةةةةةةس تحةةةةةةىز الرمٌُةةةةةةاخ  2017

 االحُائُح/تجاهعح الٌهرَي

 حضىر

 

 : االًشطح العلوُح االخري. دسا  سا

 خارض  الكلُح                داخل   الكلُح                  

الوشاركح فةٍ دورج الرطثُمةاخ االضاضةُح لفحةص  ألاهح دورج يي اضاضُاخ ذمٌُح الطىًار 

 هٌطمح الحىض تالطىًار

الوشةةاركح فةةٍ الٌةةذواخ العلوُةةح اةةوي ًشةةاطاخ 
 الرعلُن الوطرور

 فٍ دورج طرائك الرذرَص الحذَصح الصالصحالوشاركح 

  

 
 

 : كرة الشكر و الجىائس و شهاداخ الرمذَرسابعا  

 كراب الشكر او الجائسج ا و شهادج الرمذَر خ
 

 الطٌح   الواًحح   الجهح       

 2018 تجاهعح دَالً-كلُح الطة الثُطرٌ شكر وذمذَر  1

 2018 ًتجاهعح دَال-كلُح الطة الثُطرٌ وضام الروُس  2

 2018 تجاهعح دَالً-كلُح الطة الثُطرٌ شكر وذمذَر  3

 2018 تجاهعح دَالً-كلُح الطة الثُطرٌ شكر وذمذَر  4

 2018 تجاهعح دَالً-كلُح الطة الثُطرٌ شكر و ذمذَر 5

 2018  تجاهعح دَالً-كلُح الطة الثُطرٌ شكر و ذمذَر 6

 2018  تجاهعح دَالً-كلُح الطة الثُطرٌ شكر و ذمذَر 7

 2014 تجاهعح دَالً-كلُح السرايح شكر و ذمذَر 8

 2014 هطايذ رئُص الجاهعح العلوٍ شكر و ذمذَر 9

 
 :الثحىز الوٌشىرج  ثامنا  

 

 1-Optimal post-breeding interval for pregnancy diagnosis in mares 

by using ultrasonographic technique 

2-Ultrasonographic investigation of early embryonic 

death in mares 
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3- Ultrasonic estimation of gestation age in goats via placentomes 

diameter 
 

4- Effect of long and short-term progestagen treatments combined 

with PMSG and PGF2α on estrus synchronization in Iraqi goats 

during breeding season 
 

5- Assessment of gestational age in goats by Real-Time Ultrasound 

measuring the fetal crown rump length, and bi-parietal diameter 

 

6-Eosinophilic gastro-enteritis in a German shepherd dog: 

Clinical,Haematological and Biochemical study 

 
7-Study the effect of number of parturitions on the measurements of 

reproductive performance of dairy cows 


