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  الذاتیة      السیرة                                                         
  

  مصطفى أحمد جاسم :االسم 
 1983  :تاريخ المیالد 

  متزوج:  جتماعیةالحالة اال
  2 : عدد االوالد 

  علوم الطب البیطري :العام التخصص 
  االدوية :التخصص الدقیق
  مدرس :العنوان الوظیفي

  بعقوبة -ديالى :السكن الحاليعنوان ال
  07901407406 : رقم الھاتف

  
                                        

  :البريد االلكتروني
  

  المؤھالت العلمیة            : اوال 

  التاريخ     الكلیة          الجامعة       الدرجة العلمیة  

  2006  الطب البیطري  بغداد  بكالوريوس  

  2008  الطب البیطري  بغداد  الماجستیر  

        الدكتوراه

  
  
  
  
  

  التدرج الوظیفي: ثانیا 

  الى  -من :   الفترة   الجھة              ت     الوظیفة

    ------  معید:  1

جامعـــة /كلیـــة الطـــب البیطـــري   مدرس مساعد: 2
  ديالى

7/22/2010-3/3/2014  

جامعـــة /كلیـــة الطـــب البیطـــري   مدرس:  3
  ديالى

  الى االن -3/3/2014

      استاذ مساعد:  4

      استاذ مساعد:  5

      استاذ مساعد:  6

      استاذ:  7
  
  
  

   المقررات الدراسیة التي قمت بتدريسھا : ثالثاً 

  السنة               المادة              فرعت           ال

     اولیة  الفسلجة واالدوية  1
  لغاية االن -2010  3م /االدوية  

  2014 -2011   3م/السموم  

  2016  5م / طرق البحث   

      

    : علیا    2

  -----------    

      

      

  
  
  

  .االطاريح او الرسائل التي اشرف علیھا:  رابعاً 

القســ  االطروحة   او   الرسالة )   عنوان(اسم     ت
  م

  السنة



 2

1  -----------      

2        

3        

  
 .المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا:  خامساً 

  نوع المشاركة  مكان انعقادھا  السنة  العنوان  ت

  باحث  جامعة ديالى  2011  المؤتمر الثاني لكلیة العلوم الصرفة  1

  باحث  جامعة تكريت  2012  المؤتمر الدولي الثالث لكلیة الزراعة  2

  باحث  جامعة تكريت  2013  المؤتمر الزراعي البیطري االول  3

  
  .االنشطة العلمیة االخرى:  دساً سا

  خارج  الكلیة                 داخل   الكلیة                  

ضـمن نشـاطات مجموعة من الندوات العلمیة القاء 
  التعلیم المستمر

اللجنــــة الفرعیـــة لمكافحــــة المخــــدرات عضـــوية 
  يالىمحافظة د/والمؤثرات العقلیة

   
  

  كتب الشكر و الجوائز و شھادات التقدير: سابعاً 

  كتاب الشكر او الجائزة ا و شھادة التقدير  ت
  

  السنة    المانحة   الجھة       

  2011  رئاسة جامعة ديالى  شكر و تقدير  1

  2012  رئاسة جامعة ديالى  شكر و تقدير  2

  2016  الوكیل االداري لوزارة الزراعة  شكر و تقدير  3

  
  البحوث المنشورة : ثامناً 
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