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         حسيٍ عهي فبرس حسٍ :    ـى ـــــــــاالســ

 1122\7\13 بغذاد :  حبريخ انًيـالد يحم ٔ 

 يخزٔج انحبنت انزٔجيت :  

   ٔاحذ  عـــــذد األٔالد  :

  يسهى :  انذيـــــــــــبَت

          )ادٔيت ٔسًٕو ( تصيذنفي اندكخٕراِ    : صــانخـخـص

 في كهيّ انصيذنّ جبيعّ بغذاد  يذرس:     ّ ــــــانٕظيف

     يذرس  انذرجت انعهًيت :

           في كهيت انصيذنت /جبيعت بغذاد  تخذريسيان تضًٍ انٓيئ:    عُٕاٌ انعًم

        07701233727 : انٓبحف انُقبل

       ali_1371982@yahoo.comاالنكخرَٔي انبريذ 

 انًؤْالث انعهًيت  : 

 
الدرجت 

 العلمٍت
 التارٌخ الكلٍـــت  الجامعت

 2005 الصٍدله بغداد بكبنٕريٕس
 بغداد انًبجسخير

 

 2011 الصٍدله
 ِانذكخٕرا

 
 2016 الصٍدله بغداد



 انخذرج انٕظيفي .

 

 بخذريسٓب.انًقرراث انذراسيت انخى قًج 

 انسُـــــت انًـــــبدة انقســـى ث

الفسلجت واالدوٌت فرع  1

 /كلٍت الطب البٍطري

 2002- 2007 عملً كمعٍد ادوٌت

 2013-2011 ادوٌت عملً كمدرش مساعد =========== 2

 22/2/2016-2016 ادوٌت عملً +وظري  كمدرش =========== 3

فرع االدوٌت والسمىم /كلٍت  4

 جامعت بغدادالصٍدلت 

لحد  -1/10/2016 وظريIIادوٌت 

 االن

دبلىم لطلبت ال 2 فٍسٌىلىجً  =========== 5

 العالً

= = = = = 

 

ومعاون رئيس الجامعة للشؤون العلمية شكر من رئيس الجامعة الكتب من  عددحاصل على 

  طب البيطري وعماده كليه ال

 من المؤتمرات العلميه داخل العراق. عددوحضرت 

 

 

 

 

 

 الى –الفترة مه  الجهت الىظٍفت ث

/مستشفى الكاظمٍت وزاره الصحه تدرج طبً 1

 التعلٍمً 

2006-2007 

 2002- 2007 كلٍه الطب البٍطري/جامعه بغداد معٍد  2

 2013-2011 كلٍه الطب البٍطري/جامعه بغداد مدرش مساعد 3

 22/2/2016-2016 كلٍه الطب البٍطري/جامعه بغداد مدرش  4

 لحد االن -1/10/2016 كلٍه الصٍدله/جامعه بغداد مدرش 5



 المهام االدارية 

 

 السنة المهام ت

عضو لجنه امتحانية )دراسات اولية (/كلية الطب  1

 البيطري/جامعة بغداد

2007 -2002 

عضو لجنة امتحانية )دراسات عليا ( كلية الطب  2

 البيطري /جامعة بغداد 

2011-2013 

عضو لجنة فرعية ) دراسات عليا ( كلية الطب  3

 البيطري /جامعة بغداد

2016-22/2/2016 
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