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 الذاتية      السيرة                                                         
 

 خضير عبد الرحمن محمود عبد    :االسم 

  1984/  9/  27   تاريخ الميالد :

 متزوج:  جتماعيةالحالة اال

 1 عدد االوالد : 

 بكالوريوس طب وجراحة بيطرية العام :التخصص 

  ادوية التخصص الدقيق:

 تدريسي العنوان الوظيفي:

 بعقوبة -ديالى  :السكن الحاليعنوان ال

 07707983121 : رقم الهاتف

 
                                        

 dr.khudhairalani@gmail.com البريد االلكتروني:

 
 المؤهالت العلمية            : اوال 

 التاريخ الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 2009/  12/  30 الطب البيطري ديالى وسبكالوري

 2011/  10/  24 الطب البيطري بغداد الماجستير

 - - - الدكتوراه

 

 
 

 
 

 : التدرج الوظيفيثانيا 

 الى  -الفترة :   من  الجهة ت     الوظيفة

   : معيد 1

 2016 - 2013 جامعة ديالى  –كلية الطب البيطري  :مدرس مساعد 2

 الى االن - 2016 جامعة ديالى –الطب البيطري كلية  : مدرس 3

   : استاذ مساعد 4

   : استاذ مساعد 5

   : استاذ مساعد 6

   : استاذ 7

 
 

  المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها : ثالثا  

 ت
 

 السنة المادة فرعال

  اولية الفسلجة والكيمياء الحياتية واالدوية 1

 النالى ا – 2013 ادوية نظري  

 الى االن – 2013 ادوية عملي  

 الى االن – 2013 سموم  

    

  عليا :  2

    

    

    

 
 : االطاريح او الرسائل التي اشرف عليها. رابعا  

 السنة القسم اسم   )عنوان(   االطروحة   او   الرسالة  ت

1    

2    

3    

 



 2 

 
 رك فيها.المؤتمرات والندوات العلمية التي شا:  خامسا  

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

 القاء كلية الطب البيطري 2014 ندوة علمية 1

 القاء كلية الطب البيطري 2015 ندوة علمية 2

 حضور كلية الطب البيطري 2016 ندوة علمية 3

 حضور كلية الطب البيطري 2017 ندوة علمية 4

 حضور كلية الطب البيطري 2018 ندوة علمية 5

 

 : االنشطة العلمية االخرى. دسا  سا

 خارج  الكلية                داخل   الكلية                  

  

  

  

  
 

 

 : كتب الشكر و الجوائز و شهادات التقديرسابعا  

 ت
 كتاب الشكر او الجائزة ا و شهادة التقدير

 
 السنة المانحة الجهة

 2014 ئيس الجامعةر شكر و تقدير 1

 2018 رئيس الجامعة شكر و تقدير 2

 2013 العميد شكر و تقدير 3

 2014 العميد شكر و تقدير 4

 2014 العميد شكر و تقدير 5

 2014 العميد شكر و تقدير 6

 2015 العميد شكر و تقدير 7

 2015 العميد شكر و تقدير 8

 2016 العميد شكر و تقدير 9

 2016 لعميدا شكر و تقدير 10

 2017 العميد شكر و تقدير 11

 2017 العميد شكر و تقدير 12

 2018 العميد شكر و تقدير 13

 2018 العميد شكر و تقدير 14

 

 :البحوث المنشورة ثامنا  
 

Year Title  

2015 
The protective role of Datura stramonium leaves ethanolic 

extract against acute carbaryltoxicity in rats 
1 

2016 
Primary Phytochemical Identification and some Biochemical 

Parameters Study of Ethanolic Extract of Mentha spicata Leaves in 

Mice 

2 

2016 
Effects of some Antibiotics and Heat Stress on Glutathione Peroxidase 

Activities in Albino Male Rats. 
3 

2017 
Phytochemical Analysis and Inhibitory Effect of Citrus aurantium L. 

(Bitter Orange) Leaves on some Bacterial Isolates in vitro 
4 

  


