
 1 

 الذاتية      السيزة                                                         

 
 احوذ عثذهللا حسُي علٍ:االسن 

 5975\2\5  ذارَخ الوُالد :
 هرزوج:  تجرواعُحالحالح اال

 5 عذد االوالد : 

 تكلىرَىس طة تُطرٌالعام :الرخصص 
 هاتجسرُر ذشرَح تُطرٌالرخصص الذقُق:

 هذرس هساعذالىظُفٍ: العٌىاى
 حٍ علٍ الهادٌ\الخالص\دَالً  :السكي الحالٍعٌىاى ال

 37935990958: رقن الهاذف
 

                                        

 :ahmedess838@yahoo.comالثرَذ االلكرروًٍ

 
 الوؤهالخ العلوُح            : اوال 

 الرارَخ    الكلُح         الجاهعح      الذرتجح العلوُح  

 5998-5997 الطة الثُطرٌ تغذاد تكالىرَىس  

 2359 الطة الثُطرٌ تغذاد الواتجسرُر  

    الذكرىراٍ

 

 
 

 
 

 : الرذرج الىظُفٍثانيا 

 الً  -الفررج :   هي  الجهح             خ     الىظُفح

تجاهعةةةةح \كلُةةةةح الطةةةةة الثُطرٌ : هعُذ 5
 دَالً

2330-2350 

تجاهعةةةةح \الطةةةةة الثُطرٌ كلُةةةةح :هذرس هساعذ 2
 دَالً

2359-2358 

   : هذرس 0

   : اسرار هساعذ 9

   : اسرار هساعذ 5

   : اسرار هساعذ 6

   : اسرار 7

 

 
 

   الوقرراخ الذراسُح الرٍ قود ترذرَسها : ثالثا  

 السٌح              الوادج             فرعخ           ال

عولةةةٍ هرحلةةةح :ذشةةةرَح اوليةةةة الرشرَح الثُطرٌ 5

 اولً

 

  ذشرَح عولٍ هرحلح ثاًُح 

  اًسجح عولٍ هرحلح ثاًُح 

   

   

  عليا :    2

   

   

   

 
 

 
 : االطارَح او الرسائل الرٍ اشرف علُها. رابعا  
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القسةة اسن   )عٌىاى(   االطروحح   او   الرسالح  خ

 م

 السٌح

5    

2    

0    

9    

5    

6  =  =  

7   =  =  

8  =  =  

    

    

 

 الوؤذوراخ والٌذواخ العلوُح الرٍ شارك فُها.:  خامسا  

 ًىع الوشاركح هكاى اًعقادها السٌح العٌىاى خ

 حضىر كلُح الطة\تجاهعح الٌهرَي 2355 هؤذور 5

 حضىر كلُح الطة الثُطرٌ\تجاهعح دَالً 2358 هؤذور 2

0     

9     

5     

 
 : االًشطح العلوُح االخري. دسا  سا

 خارج  الكلُح                داخل   الكلُح                  

  

  

  

  

 
 

 : كرة الشكر و الجىائز و شهاداخ الرقذَرسابعا  

 كراب الشكر او الجائزج ا و شهادج الرقذَر خ
 

 السٌح   الواًحح   الجهح       

5    

2    

0    

9    

 2357 تغذاد\كلُح الطة الثُطرٌ  ذقذَرشكر و  5

 2357  دَالً\كلُح الطة الثُطرٌ ذقذَر شكر و ذقذَر 6

 2356 دَالً\كلُح الطة الثُطرٌ   شكر و ذقذَر 7

 2355 دَالً\كلُح الطة الثُطرٌ   شكر و ذقذَر 8

 

 :الثحىز الوٌشىرج  ثامنا  
 

 

االرنب المحلً عند عمر ٌىم واحد وعمر خمست عشر دراسو نسجٍو شكلٍائٍت تطىرٌو للغدة الكظرٌت فً 5

 ((2015لسنت 14المجلد  2))مجلتالقادسٍت لعلىم الطب البٍطري/ العدد ٌىم

 
لسنت  6المجلد  2))مجلت دٌالى للعلىم الزراعٍت العدددراسو نسجٍت تشرٌحٍو مقارنو للغده الكظرٌت فً االرنب عند ثالثٍن وتسعٍن ٌىما من العمر. 2

2015)) 

 2دراست نسجٍت شكلٍائٍت للكبد فً دجاجت الماء خضراء االرجل))مجلت الكىفت للعلىم الطبٍت البٍطرٌت العدد  0

 ((2016لسنت  7مجلد 

دراست مقارنت شكلٍائٍت ونسجٍت للغدة اللعابٍت النكفٍت فً االرنب   بعد الىالدة))مجلت دٌالى للعلىم الصرفت العدد  9

 ((2016لسنت  12المجلد  4

 ((2017لسنت   9المجلد  2))مجلت دٌالى للعلىم الزراعٍت العدد.دراست شكلٍائٍت لالكٍاس الهىائٍت فً الحمام الزاجل 5
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 8مجلد  1دراست نسجٍت  مقارنت للجلد فً االرنب الحلً والبري))مجلت الكىفت للعلىم الطبٍت البٍطرٌت العدد  6

 ((2017لسنت 


