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 الذاتية      السيرة                                                         

 
 هناء كريم علي :االسم 

 17/10/1976  تاريخ الميالد :
 متزوجة:  تجمماييةالحالة اال

 اربعة يدد االوالد : 

 طب وجراحة بيطرية العام :المخصص 
 ماجستير علوم في التشريح البيطري المخصص الدقيق:

 مدرس مساعد العنوان الوظيفي:
 1/ دار  63/ زقاق  108ديالى/بعقوبة /حي الفاروق/ محلة  :السكن الحاليعنوان ال

 07705084305 : رقم الهاتف
 

                                        

 hanaalshammary76@gmail.com البريد االلكمروني:
 

 المؤهالت العلمية            : اوال 

 الماريخ    الكلية         الجامعة      درتجة العلميةال  

 10/7/1999 كلية الطب البيطري جامعة بغداد بكالوريوس  

 10/2/2015 كلية الطب البيطري جامعة بغداد الماتجسمير  

    الدكموراه

 
 

 
 

 
 : المدرج الوظيفيثانيا 

 الى  -الفمرة :   من  الجهة             ت     الوظيفة

 2014الى  2003من  كلية الطب البيطري/جامعة ديالى : معيد 1

 الى االن  2015من  كلية الطب البيطري/جامعة ديالى :مدرس مسايد 2

   : مدرس 3

   : اسماذ مسايد 4

   : اسماذ مسايد 5

   : اسماذ مسايد 6

   : اسماذ 7

 

 
 

   المقررات الدراسية المي قمت بمدريسها : ثالثا  

 السنة              المادة             فرعال      ت     

    اولية المشريح واالنسجة 1

+ تشريح عملي مرحلة اولىى 

 مرحلة ثانية تشريح

2015-2016 

+ اولىىتشريح عملي مرحلة  
 انسجة مرحلة ثانية

2016-2017 

+ عملي مرحلة ثانيىة تشريح 
 مرحلة ثانية انسجة

2017-2018 

   

  عليا :    2

   

   

   

 

 
 

 : االطاريح او الرسائل المي اشرف يليها. رابعا  
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القس   اسم   )ينوان(   االطروحة   او   الرسالة  ت

 م

 السنة

1    

2    

3    

4    

5    

6  =  =  

7   =  =  

8  =  =  

    

    

 

 المؤتمرات والندوات العلمية المي شارك فيها.:  خامسا  

ن             وع  مكان انعقادها السنة العنوان ت

 المشاركة

المؤؤؤؤؤؤؤعلمي الثامؤؤؤؤؤؤؤ  الب لؤؤؤؤؤؤؤ    ا ؤؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤؤ   1

 الب  يي ج مث  لكييت

 ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   2016 اذار   3و2

 الب  يي ج مث  لكييت

بحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 وحضور 

المؤعلمي الثامؤ  الدؤ وا والؤ ول  ا/ول   ا ؤ   2

 ال   الب  يي ج مث  الق وس  

 ا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   2017 اياول 28و27

الب  يي ج مثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 لق وس  ا

بحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 وحضور

المؤؤؤعلمي الثامؤؤؤ  ا/ول لكا ؤؤؤ  ال ؤؤؤ  الب  ؤؤؤيي  3

  ج مث  وي لى

 ج مث   المي ز البق ف  2018 5 2-3

 وي لى

بحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

 وحضور

نؤؤ وع مام ؤؤ  بث ؤؤواو الدؤؤموة الم ييؤؤ  الماو ؤؤ   4

ألمؤؤ ا الؤؤ واجا مه  ياؤؤ  وال ؤؤية الح يبؤؤ  

 لاتهاص م ه  

 ا ؤؤؤ  ال ؤؤؤ  الب  ؤؤؤيي  2017 12 5

 لى ج مث  وي 

 حضور

5     

 

 : االنشطة العلمية االخرى. دسا  سا

 خارج  الكلية                داخل   الكلية                  

دورة وشىىدادة مشىىاركة حىىوت المختبىىر الجيىىد  ندوة علمية عن مخاطر واثار المخدرات

GLP في كلية العلوم جامعة ديالى 

دورة وشدادة مشاركة حوت طرائق التىدري   
 ديثة في المركز الثقافي /جامعة ديالىالح

  

  
 

 
 : كمب الشكر و الجوائز و شهادات المقديرسابعا  

كم   ال الش   كر او الج   ائزة ا و ش   هادة  ت

 المقدير
 

   المانحة   الجهة       

 السنة

 2016 كلية الطب البيطري جامعة تكريت شدادة تقديرية  1

 كليىىىىة الطىىىىب البيطىىىىري جامعىىىىة شدادة تقديرية 2
 القادسية

2017 

 2017 كلية الطب البيطري جامعة ديالى شدادة تقديرية 3

 2018 كلية الطب البيطري جامعة ديالى شدادة تقديرية 4

 2010  عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى شكر و تقدير 5

 2011 عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى شكر و تقدير 6

 2014 عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى شكر و تقدير 7

 2015 عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى شكر و تقدير 8

 2015 عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى شكر و تقدير 9

 2016 عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى شكر و تقدير 10

 2016 امعة ديالىعمادة كلية الطب البيطري/ ج شكر و تقدير 11
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 2016 عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى شكر و تقدير 12

 2016 عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى شكر و تقدير 13

 2017 عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى شكر و تقدير 14

 2017 عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى شكر و تقدير 15

 2017 عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى و تقديرشكر  16

 2017 عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى شكر و تقدير 17

 2018 عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى شكر و تقدير 18

 2018 عمادة كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى شكر و تقدير 19

 2018 البيطري/ جامعة ديالىعمادة كلية الطب  شكر و تقدير 20

 2018 رئيس جامعة ديالى شكر و تقدير 21

 
 :البحوث المنشورة  ثامنا  

 

 

 الد   محل ال شي م واو البح  ت

1 

Anatomical and Histological Study 

of Thyroid , Parathyroid and 

Ultimobranchial Glands in Iraqi 

Local Breed Turkey “Meleagris 

gallopavo” 

 

 ا    –المجا  ال ب   الب  يي  

 ج مث  بغ او -ال   الب  يي  

 39الث و 

 1المجا   

2015 

2 

ANATOMICAL AND 

HISTOLOGICAL STUDY OF  

THYMUS GLAND IN THE 

LOCAL BREED TURKEY 

“Meleagris gallopavo” IN IRAQ 

 ا    -المعلمي الثام  الب ل  

 ج مث  لكييت –ال   الب  يي 
 2016اذار  3و  2

3 
Anatomy and Histological Study of 

the Thymus gland in Rabbits 

المعلمي الثام  الد وا 

وال ول  ا/ول   ا   ال   

 الب  يي ج مث  الق وس  

 2017  اياول  28و  27

4 

Geese ovary and oviduct from an 

Anatomical and Histological point 

of view 

Research journal of 

Pharmaceutical,  

Biological and 

Chemical 

 8  الث و  6المجا  

-Novemberالت ريخ 

December 2017 

5 

Histomorphological Study of 

Thymus in local chicken "Gallus 

gallus domesticus" 

Diyala Journal for 

Pure Sciences 

 13المجا  

 2  الجزء   3الث و 

 July 2017الت ريخ  

 

6 

Immunohistological  study of 

localization of Enteroendocrine 

cells in the small intestine in the 

Iraqi buffalo 

Kufa journal for 

veterinary medical 

sciences 

 8الث و: 

  2المجا   

 2017الت ريخ  

7 

Morphological Study of the Air 

Sacs in colombialavia domestica 

pigeons 

 مجا  وي لى لاثاوة الزرام  

 9المجا   

 2الث و 

 2017الت ريخ  

8 

HISTOMORPHOLOGICAL 

STUDY OF THYMUS GLAND IN 

THE IRAQI  PIN – TAILED 

SANDGROUSE BIRD "Pterocles 

alchata caudarus " 

 

المعلمي الثام  ا/ول لكا   

 ال   الب  يي  ج مث  وي لى
 نشي قبول

 


