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 الذاتية      السيرة                                                         
 

 محمد:االسم 
  6611 تاريخ الميالد :

 ممزوج:  تجمماييةالحالة اال
 3 يدد االوالد : 

 طب وتجراحة بيطريةالعام :المخصص 
 توليد بيطري المخصص الدقيق:
 اسماذ تجامعي العنوان الوظيفي:

 بغداد :الحالي السكنعنوان ال
 21623130060 : رقم الهاتف

 

                                        
 moyo131166@gmail.com البريد االلكمروني:

 
 المؤهالت العلمية            : اوال 

 الماريخ    الكلية         الجامعة      الدرتجة العلمية  

 06 طب بيطري بغداد بكالوريوس  

 69 طب بيطري بغداد رالماتجسمي  

    الدكموراه

 

 
 
 
 

 : المدرج الوظيفيثانيا 

 الى  -الفمرة :   من  الجهة             ت     الوظيفة

   : معيد 6

 0266 -0229 ديالى            –كلية الطب البيطري  :مدرس مسايد 0

 0663 -0266 ================== : مدرس 3

 لحد االن – 0263 ================== : اسماذ مسايد 3

   : اسماذ مسايد 9

   : اسماذ مسايد 1

   : اسماذ 1

 
 

 
  المقررات الدراسية المي قمت بمدريسها : ثالثا  

 السنة              المادة             فرعت           ال

 0260-0221 الموليد البيطري اولية الجراحة والموليد البيطري 6

   

   

   

   

  عليا :   0

   

   

   

 
 

 
 : االطاريح او الرسائل المي اشرف يليها. رابعا  

القس   اسم   )ينوان(   االطروحة   او   الرسالة  ت

 م

 السنة

6    

0    

 



 2 

3    

3    

9    

1  =  =  

1   =  =  

0  =  =  

    

    

 
 المؤتمرات والندوات العلمية المي شارك فيها.:  خامسا  

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

 مشاركة ديالى –كلية العلوم  0262 مؤتمر  6

 حضور ديالى -كلية الطب البيطري  0263 ندوة 0

 حضور ديالى -كلية الطب البيطري  0263 ندوة 3

 ضورح ديالى -كلية الطب البيطري  0269 ندوة 3

 حضور ديالى -كلية الطب البيطري  0261 ندوة 9

 
 : االنشطة العلمية االخرى. دسا  سا

 خارج  الكلية                داخل   الكلية                  

العملي   ات  –ورش العم   ل الخاب   ة بف   رع المولي   د 
 الجراحية

 تجامعة بغداد -دورة الحاسوب للمرقيات العلمية

  

  

  

 
 

 كمب الشكر و الجوائز و شهادات المقدير: سابعا  
  

دراسة تأثير كل من يسر الوالدة واحمباس المشيمة يلى انماج الحليب ف ي فم رة النف اس ف ي  -6
 . العراقابقار الحلوب في وسط 

 .تأثير االرتداد الرحمي يلى مقاييس االداء المناسلي ألبقار الحليب  -0

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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