
 

 

 

 

 

 

 

 

  ةةالذاتيالذاتي  ةةالسيرالسير
  

  

  

  

  بسام غازي موسى كاظم عبد الحسين الخطيببسام غازي موسى كاظم عبد الحسين الخطيب  : :     ـم ـم ــــــــــــــــــاالســاالســ

    79117911/ /   22/ /   99  ::  تاريخ الميـالد تاريخ الميـالد 

  متزوجمتزوج    الحالة الزوجية :الحالة الزوجية :

      واحدواحد  دد األوالد  :دد األوالد  :ــــعـــعـــ

  مسلممسلم    ::      الديـــــــــــانةالديـــــــــــانة

    فسلجة طيور داجنةفسلجة طيور داجنة  ::        صصــــالتـخـصالتـخـص

          لية العلوم الزراعية/ جامعة بغدادلية العلوم الزراعية/ جامعة بغدادتدريسي/ كتدريسي/ ك  ::          ةةــــــــــــالوظيفالوظيف

  مدرسمدرس    الدرجة العلمية :الدرجة العلمية :

  / قسم االنتاج  الحيواني/ قسم االنتاج  الحيوانيجامعة بغداد/ كلية علوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداد/ كلية علوم الهندسة الزراعية: :       عنوان العملعنوان العمل

          --------العمل   :    العمل   :      هاتفهاتف

  7187222189271872221892:  :      الهاتف النقالالهاتف النقال

  bbaassssaamm..gghhaazzii@@ccooaaggrrii..uuoobbaagghhddaadd..eedduu..iiqq  كتروني :كتروني :البريد إاللالبريد إالل

    

  واًل : المؤهالت العلمية .واًل : المؤهالت العلمية .أأ  

  التاريخالتاريخ  ةةــــــالكليالكلي  الجامعةالجامعة  الدرجة العلميةالدرجة العلمية

  بكالوريوسبكالوريوس
  

  79987998  الزراعةالزراعة  بغدادبغداد

  27772777  الزراعةالزراعة  بغدادبغداد  الماجستيرالماجستير

  الدكتوراهالدكتوراه
  

  27722772  الزراعةالزراعة  بغدادبغداد

  --  --  --  أخرى أخرى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ثانيًا : التدرج الوظيفي .ثانيًا : التدرج الوظيفي .  

  

  ثالثًا : التدريس الجامعي .ثالثًا : التدريس الجامعي .  

  الىالى  --من من الفترة  الفترة    الجامعةالجامعة  )المعهد / الكلية()المعهد / الكلية(    الجهةالجهة  تت

اسات اسات معهد الهندسة الوراثية  للدر معهد الهندسة الوراثية  للدر   11

  العلياالعليا

  االحيائية االحيائسةاالحيائية االحيائسة

  60116011--60026002  بغدادبغداد

  60166016--60116011  بغدادبغداد  مركز بحوث السوق مركز بحوث السوق   66

  الى االنالى االن60166016  بغدادبغداد  كلية الزراعةكلية الزراعة  33

  

  رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.  

  ةةــــــــــالسنالسن  ادةادةــــــــــالمالم  ممــــــالقسالقس  تت
  60126012--60136013  فسلجة الطيور الداجنةفسلجة الطيور الداجنة  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني    11

  60126012--60126012  علم الحياة الجزيئيعلم الحياة الجزيئي  االنتاج الحيوانياالنتاج الحيواني  66

  60126012--60136013  مبادئ انتاج طيور داجنةمبادئ انتاج طيور داجنة  وقاية النباتوقاية النبات  33

  60126012--60126012  مبادئ انتاج طيور داجنةمبادئ انتاج طيور داجنة  مكافحة التصحرمكافحة التصحر  44

  الىالى  --الفترة من الفترة من   الجهةالجهة  الوظيفةالوظيفة  تت

  27722772--27772777  الشركة العراقية النتاج و تسويق اللحومالشركة العراقية النتاج و تسويق اللحوم    مهندس زراعيمهندس زراعي  11

مدير مشروع دواجن ابي مدير مشروع دواجن ابي   66
  27722772--27722772  الشركة العراقية النتاج و تسويق اللحومالشركة العراقية النتاج و تسويق اللحوم  غريبغريب
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  ::التي أشرف عليهاالتي أشرف عليها( ( الرسائل الرسائل   ،،االطاريح االطاريح   ))خامساً: خامساً:   

  السنــةالسنــة  ممــــــالقسالقس  ةةرسالرسالالال  روحة  أو روحة  أو األطاألط  اسماسم  تت

  التغيرات الوراثية في مواقع  الصفات الكمية والتغيرات الوراثية في مواقع  الصفات الكمية و  11
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  التي شارك فيها.التي شارك فيها.العلمية العلمية والندوات والندوات المؤتمرات المؤتمرات سادساً: سادساً:   

  نوع المشاركة نوع المشاركة   هاهامكان أنعقادمكان أنعقاد  ة ة ــــالسنالسن  عنوان عنوان الال  تت

) بحث / بوستر ) بحث / بوستر 

  حضور(حضور(

11          
22        

33        

44          
55          

66          
77          
22          
99  

        

1010  
        

1111          
1616          
1313          
1212  

        

1212  

        

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  . . االخرى االخرى سابعا : األنشطة العلمية سابعا : األنشطة العلمية   

  خارج الكليةخارج الكلية  داخل الكليةداخل الكلية

      االجتماعياالجتماعيالنشاط النشاط 

      لجان إمتحانيةلجان إمتحانية

      إشراف تربويإشراف تربوي

      نشاطات متفرقةنشاطات متفرقة

  

  

أو تطوير أو تطوير حثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع حثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البثامنا: المشروعات الب  

  ..  التعليمالتعليم

  السنةالسنة  النشرالنشر  محلمحل  أسم البحثأسم البحث  تت

77        

22        

33        

  

  ..الهيئات العلمية المحلية والدولية الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية عضوية   ::تاسعاتاسعا  

      اليوجداليوجد      

  و شهادات التقدير.و شهادات التقدير.  الجوائز الجوائز كتب الشكر ، كتب الشكر ، عاشراً: عاشراً:   

الجائزة أو شهادة الجائزة أو شهادة   كتاب الشكر أوكتاب الشكر أو  تت

  التقديرالتقدير

  السنةالسنة  الجهة المانحةالجهة المانحة

11        

66        

33        

44        

  ..أو المترجمةأو المترجمة  الكتب المؤلفةالكتب المؤلفة  ::  حادى عشرحادى عشر  



 

 

 

 

 

 

 

 

  سنة النشرسنة النشر  أسم الكتابأسم الكتاب  تت

11      

66      

33      

44      

22      

22    

  

  

  

  ات .ات .ــــاللغاللغ  ثاني عشر :ثاني عشر :  

   العربية العربية                          

    األنكليزيةاألنكليزية        


