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ثالثا  :المقررات الدراسية المي قمت بمدريسها
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رابعا  :االطاريح او الرسائل المي اشرف يليها.
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خامسا  :المؤتمرات والندوات العلمية المي شارك فيها.
نوع المشاركة
ت العنوان السنة مكان انعقادها
مشاركة
 0262كلية العلوم –ديالى
 6مؤتمر
 0263كلية الطب البيطري  -ديالى حضور
 0ندوة
 0263كلية الطب البيطري  -ديالى حضور
 3ندوة
 0269كلية الطب البيطري  -ديالى حضور
 3ندوة
 0261كلية الطب البيطري  -ديالى حضور
 9ندوة
سادسا  :االنشطة العلمية االخرى.
داخل الكلية
ورش العم ل الخاب ة بف رع المولي د – العملي ات
الجراحية

خارج الكلية
دورة الحاسوب للمرقيات العلمية -تجامعة بغداد

سابعا :كمب الشكر و الجوائز و شهادات المقدير
 -6دراسة تأثير كل من يسر الوالدة واحمباس المشيمة يلى انماج الحليب ف ي فم رة النف اس ف ي
ابقار الحلوب في وسط العراق .
 -0تأثير االرتداد الرحمي يلى مقاييس االداء المناسلي ألبقار الحليب .
3- Semen and sperm characteristics ,genotype mutation and allel frequency in
osteopontin gene from bulls collected at different seasons.
4- Effect of long and short –term progesterone treatments combined with PMSG and
PGF2 alpha on estrus synchronization in Iraqi goats during breeding season.
5- Study the effect of number of parturition on the measurements on reproductive
performance of dairy cow.
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