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 حسٍُُ ػهٍ ػثس االيُز انشاروط: انثالثٍ و انهمة  ـىـــــــــاالســ

 انطة انثُطزٌانكهُـــــــــــــــح : 

  0991/  9/  9 الز :ــذارَد انًُـ

 يرشوج انحانح انشوخُح :

 ياخسرُزذشزَح واَسدح  :ضــــــانرـرـظ

 يسرصانهمة انؼهًٍ : 

  يسرص خايؼٍ :حــــــــــانىظُف

     خايؼح انمازسُح / كهُح انطة انثُطزٌػُىاٌ انؼًم : 

 hassaneen.alsharoot@qu.edu.iq :االنكرزوٍَ انزسًٍ انثزَس 

 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  2006/  12/  12 يسرص خايؼٍ 1

    

    

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؤهالخ انؼهًُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 4112/ 7/ 01 كؾقة الطب البقطري  خايؼه انمازسُح

 4101/ 9/ 03 كؾقة الطب البقطري  خايؼه انمازسُح املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 

 االنماب انؼهًُح

 

 

 

 

 

 انثحىز انؼهًُح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

1 Histological Study of the Adrenal gland in Guinea Pig 

(Caviaporcellus) 

 

2014 
2 ULTRASONOGRAPHIY OF THE EYE IN SHEEP 2016 

 3 Anatomical, Histological and Histochemical Architecture of 

pancreases in Early Hatched Goose (Anser anser) 
2016 

4 Anatomical study of fore limb extensor and flexor tendons below 

the carpal joint in Iraqi goats (Capra Hircus) 
2017 

5 Histomorphological study of duodenum of goose (Anser anser) 2018 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 4112/  4/ 42 مدرس مساعد 1

 4112/  4/ 42 مدرس 4

  استاذ مساعد 3

  استاذ 2
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Biochemical and Histological Investigateons of Harderian Gland 

of Wild Adult Female Rabbits (Oryctolagus cuniculus 

f.domestica) in ALQadisiyah Province in Winter Season 

2018 

7 Relationship of the morphological with histological structure of 

the immunity organs (Spleen, Thymus gland and local bursa) 

within mature malired duck to disease susceptibility 

2019 

 

 و انكرة انًُهدُح  انكرة انًؤنفح أو انًرزخًح

 سُح انُشز أسى انكراب خ

0   

4   

1   

2   

3   

 

 :انرٍ أشزف ػهُهاانزسائم واالطارَحػسز 

 العدد االذراف  ت

  دبلوم عالي 1

  ماجستري  2

  دكتوراه 3

 

 انرٍ شارن فُهاو ورش انؼًم  انؼهًُحوانُسواخ انًؤذًزاخ 

 –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 مشاركة ( 

 ) حبث / بودرت حضور(

1 
 Research gate 47\1\4107ورشح ػًم ػٍ

 مشارك كهُح انطة انثُطزٌ

2 
 4107\2\09 زورج تؼُىاٌ انهغح انؼزتُح

 مشارك كهُح انطة انثُطزٌ



 

 

 

 

 

 

 

3 
 04\2\4107 (Pcrزورج )

 مشارك كهُح انطة انثُطزٌ

 Scientif writing forورشح ػًم ػٍ 4

publishing thomsn and scopus 
04\2\4107 

 مشارك كهُح انطة انثُطزٌ

5 
 4107\2\04 وانرؼهُى االنكرزوٍَ  moodleورشح ػًم تزَايح 

 مشارك كهُح انطة انثُطزٌ

6 
 4107\3\4 اسررسايدهاسانسىَارانًحًىنفُانرشرُض

 مشارك كهُح انطة انثُطزٌ

7 
 Polymerase chain reaction 01\3\4107 زورجفٍ

 مشارك كهُح انطة انثُطزٌ

ورشح ػًم تؼُىاٌ اسررساو انرمُُاخ وانظثغاخ  8

 انراطح فٍ انكشف ػٍ انًكىَاخ انُسُدُح
  

03  /00  /4109 

 مشارك كهُح انطة انثُطزٌ

ورشح ػًم تؼُىاٌ انساليح انثاَهىخُح نهؼايهٍُُ فٍ  9

 انًررثز
  

04  /01  /4109 

 

 كهُح انطة انثُطزٌ
 

 يشارن

10  

 زورج تؼُىاٌ ذفاػم سهسهح انثهًزج 

  

42  /01  /4109 

 

 كهُح انطة انثُطزٌ
 

 يشارن

زورج تؼُىاٌ طزق اػطاء االزوَح فٍ حُىاَاخ  11

 انًشرػح
 يشارن كهُح انطة انثُطزٌ 4109/ 3/00

   protin liganed dockingزورج تؼُىاٌ   12

4  /01  /4109 

 

 كهُح انطة انثُطزٌ
 

 يشارن

زورج ػٍ اسررساو انسىَار نكشف انحًم انًثكز فٍ  13

 انًدرزاخ
 

07  /9  /4109 

 

 

 كهُح انطة انثُطزٌ
 

 يشارن

14  
 mult plex PCRورشح 

 

02  /00  /4109 

 

 كهُح انطة انثُطزٌ
 

 يشارن

  ورشح ػًم تؼُىاٌ ذىحُس انشثك فٍ االغُاو وانًاػش 15

44  /00  /4109 

 

 كهُح انطة انثُطزٌ
 

 يشارن

16  
 method of preparation of someزورج ػٍ 

medicinal prescriptions 

 

44  /9  /4109 

 

 كهُح انطة انثُطزٌ
 

 يشارن

17  

 َسوج تؼُىاٌ فٍ انرشزَح وانرحُُط

  

43  /1  /4109 

  كهُح انطة انثُطزٌ

 

 يحاضز

18  

 َسوج تؼُىاٌ انكًُُاء انُسُدُح انًُاػُح

 

 

4   /01  /4109 

 يحاضز كهُح انطة انثُطزٌ

 يحاضز كهُح انطة انثُطزٌ 4109/  01/  9 َسوج تؼُىاٌ ذمُُح انًُاػح انُسُدُح 19



 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 َسوج ػٍ اهًُح انهغح انؼزتُح

 

03  /01  /4109 

  كهُح انطة انثُطزٌ

 يشارن

 انهداٌ انسائًُح و انهداٌ انًؤلرح 

 التاروخ  مؤقتة -نوعفا دائؿقة  الؾجـة ت

 4117/  9/  03   يؤلرح ندُح ندزز انًىاز انكًُُاوَح 1

 4119/  2/  42 يؤلرح ندُح ندزز انًىاز انكًُُاوَح 2

 4102/  7/  7 يؤلرح ذسلُك َرائح انكهُح نهسراساخ االونُح 3

 4102/  0/  41 يؤلرح ندُح نزفغ اٌ اشارج فٍ انكرة انًُهدُح وانرٍ ذًدس انُظاو انًرهىع 4

 4102/  2/  41 زائًُح حمىق االَساٌندُح  5

ندُح نزفغ اٌ اشارج فُانزسائم واالطارَح وانرٍ ذًدس انُظاو  6

 انًرهىع

 4102/   01/  49 يؤلرح

 4103/   4/  03 يؤلرح ذسلُك اػرزاضاخ االيرحاَاخ انُهائُح نهسراساخ االونُح 7

 4103/   2/  44 يؤلرح ندُح يراتؼح َظافح انًررثزاخ 8

 4103/   2/  11 يؤلرح ندُح اَداس اسرًاراخ ذمُُى انرسرَسٍُُ 9

 4103/   7/  9 يؤلرح ذسلُك اػرزاضاخ االيرحاَاخ انُهائُح نهسراساخ انؼهُا 10

 4104/   1/  1 يؤلرح ندُح يطاتمح االسؼار 11

 4104/   7/  09 يؤلرح ندُح شزاء واسرالو االػالف 12

 4104/   1/  07 يؤلرح االيرحاَاخ انُهائُح نهسراساخ االونُحذسلُك اػرزاضاخ  13

 4104/   4/  44 يؤلرح ذسلُك َرائح االيرحاٌ انرُافسٍ نسراسح انًاخسرُز )انطفُهُاخ( 14

 4107/   7/  04 يؤلرح ذسلُك انًؼسل انُهائٍ نطهثح انًاخسرُز / انطفُهُاخ 15

 4107/   4/  9 يؤلرح نهسراساخ انؼهُاذسلُك اػرزاضاخ االيرحاَاخ انُهائُح  16

 4107/   4/  3 يؤلرح ندُح اسرالو االػالف 17

 4107/   0/  9 يؤلرح ندُح ذحسَس االذرظاطاخ انًطهىتح نالخاساخ انسراسُح 18

 4107/   3/  09 يؤلرح انهدُح االػاليُح نهًؤذًز انؼهًٍ انسازص 19

 4107/   01 09 يؤلرح انًسٍَ ندُح يراتؼح انرفاراخ انراطح تانسفاع 20

 

 االذزياألَشطح انؼهًُح 

  نوع الـشاط 

  احباث علمية تقويم 

  املبادرات العلمية 

  للرسائل واالطاريح تقويم علمي 



 

 

 

 

 

 

 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤسسات الدولة 

 

 انًمزراخ انسراسُح انرً لًد ترسرَسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

   انرشزَح نهًزحهح االونً 0

   انرشزَح نهًزحهح انثاَُح 4

   االَسدح نهًزحهح انثاَُح 1

 

 انًثازراخ و االػًال انرطىػُح 

 انسُح  انًثازرج او انؼًم انرطىػٍ  خ

 4109 ػًم ذطىػٍ ذاص ترظهُح خهاس االسرُساخ انراص تانفزع 0

ػًم ذطىػٍ ذاص تظُاَح كزاسٍ واالحىاع انراطح تحفع انؼُُاخ وػًم نىحاخ  4

 ذؼزَفُح نهًررثز انرشزَح واالَسدح

4109 

 4109 ػًم ذطىػٍ ذاص ترظهُح االَارج انراطح تفزع ويررثز انرشزَح واالَسدح 1

 4109 ػًم ذطىػٍ ذاص تشراػح انشرالخ تحسائك انكهُح 2

 4109 انًداهز انراطح تًررثز انرشزَح واالَسدحطُاَح وذُظُف  3

 4109 ػًم ذطىػٍ ذاص ترظهُح خهاس االسرُساخ انراطثانىحسج انماَىَُح نهكهُح 4

 .كرة انشكز ، اندىائش  و شهازاخ انرمسَز

كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة  ت

 التؼدور

 السـة اجلفة املاحنة

 4102/ 9/ 01 / جامعة القادسية عمادة كلية الطب البيطري شكر وتقدير 1

 4112/ 00/ 02 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة القادسية شكر وتقدير 2

 4102/  0/ 02 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة البصرة شهادة شكر وتقدير 3

 4102/ 2/ 41 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة القادسية شكر وتقدير 4

 4106/ 04/ 6 كلية الطب البيطري / جامعة القادسية عمادة شكر وتقدير 5

 4106/ 01/ 41 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة القادسية شكر وتقدير 6

 4102/ 4/ 42 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة القادسية شكر وتقدير 7



 

 

 

 

 

 

 

 4102/ 2/ 9 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة القادسية شكر وتقدير 8

 4102/ 4/ 04 رئاسة جامعة القادسية  وتقديرشكر  9

 4102/ 01/ 49 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة القادسية شكر وتقدير 10

 4102/ 00/ 00 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة القادسية شكر وتقدير 11

 4102/ 4/ 01 عمادة كلية الطب البيطري / جامعة القادسية شكر وتقدير 12

 

 انرٍ َدُسها  : اخ ــانهغ

 يحرزف(-يرىسط-)يثرسيءانًسرىي  انهغح  خ

 حمرتف عربي 0

 متوسط انكليزي 4

 اليوجد اخرى  1

 


