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 الذاتية      السيرة                                                         
 

 نورالدين ياسين خضير :االسم 
 1970  تاريخ الميالد :

 اعزب:  جتماعيةالحالة اال
  عدد االوالد : 

 بكلوريوس طب وجراحة بيطرية العام :التخصص 
 بيطريةماجستير توليد وامراض تناسلية   التخصص الدقيق:
 فرع الجراحة والتوليد البيطري/ كلية الطب البيطري/جامعة ديالى  العنوان الوظيفي:

 2د  21ز  840بغداد الدورة م  :السكن الحاليعنوان ال
 07711491637: رقم الهاتف

 
                                        

 nooreddinyassin@yahoo.comالبريد االلكتروني:
 

 مؤهالت العلمية          ال  : اوال 

 التاريخ    الكلية         الجامعة      الدرجة العلمية  

 1993 الطب البيطري بغداد بكالوريوس  

 1997 الطب البيطري بغداد الماجستير  

    الدكتوراه

 
 
 
 
 

 : التدرج الوظيفيثانيا 

 الى  -الفترة :   من  الجهة             ت     الوظيفة

   معيد:  1

 2012الى  2005 كلية الطب البيطري/ جامعة ديالى :مدرس مساعد 2

 2015الى  2012 ================ : مدرس 3

 لحد االن 2015 =================== : استاذ مساعد 4

   : استاذ مساعد 5

   : استاذ مساعد 6

   : استاذ 7

 
 
 

  هاالمقررات الدراسية التي قمت بتدريس : ثالثا  

 السنة              المادة             فرعت           ال

خصووبة واموراض تناسولية  اولية الجراحة والتوليد البيطري 1
 بيطرية

 2018الى  2007

   

   

   

   

  عليا :   2

   

   

   

 
 
 

 : االطاريح او الرسائل التي اشرف عليها. رابعا  

القسوو او   الرسالة اسم   )عنوان(   االطروحة    ت
 م

 السنة

1 _______________   
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7   =  =  
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 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.:  خامسا  

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

 حضور الطب البيطري/جامعة ديالى 2010 ندوة 1

 مشارك الطب البيطري/ جامعة ديالى 2013 دوةن 2

 مشارك الطب البيطري/جامعة ديالى 2016 ندوة 3

 مشارك الطب البيطري/جامعة ديالى 2017 ندوة 4

 مشارك الطب البيطري/جامعة ديالى 2018 مؤتمر 5

 
 : االنشطة العلمية االخرى. دسا  سا

 خارج  الكلية                داخل   الكلية                  

  دورة اساسيات الفحص التناسلي في االبقار

  

  

  
 
 

 : كتب الشكر و الجوائز و شهادات التقديرسابعا  

 كتاب الشكر او الجائزة ا و شهادة التقدير ت
 

 السنة   المانحة   الجهة       

 2010 كلية الطب البيطري/جامعة ديالى شكر وتقدير 1

 2012 =================== تقديرشكر و 2

 2013 =================== شكر وتقدير 3

 2014 =================== شكر وتقدير 4

 2015 =================== شكر و تقدير 5

 2016  =================== شكر و تقدير 6

 2017 =================== شكر و تقدير 7

 2018 =================== شكر و تقدير 8

 
  :البحوث المنشورة  ثامنا  

دراسة تاثير جنس المولود في حدوث عسر الوالدة فيي ابايار اليلييال االبيا ير   يي  -1
  ضاء بلد. 

 2- effect of long and short-term progestagen treatments combined with 
PMSG and PGF2alpha on estrus synchronization in Iraqi goats during 
breeding season. 

3-study the effect of number of parturitions on the measurements of 
reproductive performance of dairy cow. 
4-bacterial flora isolated from genital tract of cows submitted for artificial 
insemination in Balad district.  
5-role of nature and number of parturition in the incidence of uterine 
prolapsed in dairy cows. 

دراسة تاثير جنس المولود وعدد مرات الوالدة في حدوث احتبس المشيمة في  -6

  اباار اليليال في منطاة بلد شمالي العراق
يال في فترة دراسة تاثير  ل من عسر الوالدة واحتباس المشيمة على انتاج اليل-7

 النفاس في أباار اليلوب في وسط العراق.


