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 المؤهالت العلمية            : اوال 

 الماريخ    الكلية         الجامعة      الدرتجة العلمية  

 1990 الطب البيطري بغداد بكالوريوس  

 0773 الطب البيطري بغداد الماتجسمير  

 0712 الطب البيطري بوترا الماليزية الدكموراه

 

 

 : المدرج الوظيفيثانيا 

 الى  -الفمرة :   من  الجهة             ت     الوظيفة

 ---------------------------------- -------------------------------- : معيد 1

 2009-0772- تجامعة ديالى :مدرس مسايد 0

 ى االنال- 2009 تجامعة ديالى : مدرس 3

 

 

 

  المقررات الدراسية المي قمت بمدريسها : ثالثا  

  المادة

 السنة             

 الى االن– 0772 . يلم الطفيليات 1

 يلم االنسجة -0
2003-2006 

 يلم وظائف األيضاء -3
2004-2006 

 يلم األحياء. -2
2008-2010 

 الطب الباطني. -2
2008-2010 

 تطبيق بيطري - 9
2008-2010 

 

 

 

 

 

 



 0 

 المؤتمرات والندوات العلمية المي شارك فيها.رابعا: 

 نوع المشاركة ان انعقادهامك السنة العنوان ت

 بحث الطب البيطريكلية -تجامعةبغداد 0779 مؤتمر 1

 بحث الطب كلية -تجامعه دبالى 0779 مؤتمر 0

 بحث الطب البيطريكلية-بغدادتجامعة  0717 مؤتمر 3

 بحث كليةالطب البيطري-تجامعة الكوفة 0711 مؤتمر 2

 ورحض كليه الطب البيطري -الموصل تجامعة 0710 مؤتمر 2

 حضور تجامعة بغداد 0711 ندوه 9

 حضور تجامعة بغداد 0710 ندوه 7

 حضور تجامعة بغداد 0713 ندوه 2

 حضور تجامعة بغداد 0713 ندوه 2

 – 29th VAM Congress 2017 0717 مؤتمر 9

Shah Alam. Malaysia (6-8th 

Oct, 2017) 

 بوسمر -0

مؤؤؤتمر بحؤؤوب طلبؤؤة المرحلؤؤة الخامسؤؤة  0719 مؤتمر 17

 الممميز

 بحث

 

 : االنشطة العلمية االخرى. دسا  سا

 

 محاضرة كلية الطب البيطري-تجامعة ديالى 0711 ندوة 1

 محاضرة كلية الطب البيطري-تجامعة ديالى 0710 ندوة 2

 محاضرة كلية الطب البيطري-تجامعة ديالى 0713 ندوة 3

ورشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  4

 يمل

دوره اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤمخدام االمؤؤؤؤؤؤؤؤؤن فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  0713

يؤؤؤه مؤؤؤن المخمبؤؤؤرات وطؤؤؤرا الوقا

 الحوادب

 مشاركه 

حلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات  2

 دراسيه

September-

March courses 

 research -مناهج البحث العلمي

methodology 

University 

 

Malaysiay 

 -Kelantan

Malaysia 

 Qualitative Research 2013-11-24 ندوه 9

Seminar 

University  

Malaysiay 

 -Kelantan

Malaysia 

     

ورشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه  7

 يمل

11--00-2-0712 SPSS University Putra 

Malaysia 

-10-30 ,29 ,28 ندوه  8

2014 

Methodological issues in 

research-session II: 

Fundamental issues in 

study design- 

introduction data analysis 

Faculty of 

Veterinary 

-Medicine

University Putra 

Malaysia 

 Seminar Toxoplasmosis 0719-2-17 ندوه 9

and Giardiasis 

Faculty of 

Veterinary 

-Medicine 

University Putra 

Malaysia 

 

 



 3 

 : كمب الشكر و الجوائز و شهادات المقديرسابعا  

 كماب الشكر او الجائزة ا و شهادة المقدير ت

 

 السنة   المانحة   الجهة       

 0779 ريكلية الطب البيط-تجامعةبغداد شهادة تقديرية 1

 0779 كلية الطب البيطري-تجامعه دبالى شهادة تقديرية 0

 0717 كليةالطب البيطري-تجامعة بغداد شهادة تقديرية 3

 0711 كليةالطب البيطري-تجامعة الكوفة شهادة تقديرية 2

 0710 كلية الطب البيطري-تجامعة الموصل  شهادة تقديرية 2

 0719 ب البيطريكلية الط -تجامعة البصرة شهادة تقديرية 9

 كمب االشكر والمقدير كثيرة والحمد لله
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1 - General survey for the epidemiology Hydatid cysts in the Equidae family (2010). 
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AL- Shula in Baghda ( 2012 ) KhalidaHussainYounis  . Kufa Journal of Medical 

Sciences and Veterinary. 
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Journal of Veterinary Science Al- Anbar. 4 (2) 180-187.  
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of AL- Shula in Baghdad (2011) Khalida Hussain Younis  .Medical Journal of 

Veterinary Iraq. 35 (1) . 

6 - Study the biological characteristics of the Hydatid cysts in cows in the district of 

AL- Shula in Baghdad( 2009 ) . Khalida Hussain Younis , Kareem Sadoun Ali . First 

scientific conference of the University of Diyala \ 13 to 14 December . 

7 - Study of some biological characteristics of the Hydatid cysts from a slaughtered 

cow (2012). Khalida Hussain Younis .-  Sixth Scientific Conference of the Veterinary 

\ Faculty of Veterinary Medicine \ University of Mosul, 23-24 / 5/2012.  

8 - A study of some biological characteristics of the Hydatid cysts in laboratory mice 

Khalida Hussain Younis. First Scientific Conference of \ Faculty of Veterinary 

Medicine \ University of Kufa, 18-19 \ 12 \ 2011. 

9- Blood poly morphism and its relation with sheep production and reproduction. 

Samer  Ali  , Khalida Hussain Younis .  

 


