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 المعلومات الشخصية
(-2016) 

 :(السيرة الذاتية)المعلومات الشخصية
 فاطمة صديق احمد االسم

 ةعراقي الجنسية

 ةمسلم  الديانة

         0891 الميالدريخ ات

  متزوجة االجتماعيةالحالة 

 انثى الجنس

 جامعة دهوك/ كلية طب البيطري  مكان العمل

  (1)موجودة في المرفق  السيرة الذاتية -  :مالحظة

 
 :العلمية المؤهالت

 السنة  مكان صدورها التخصص المؤهل
 Food science and ماجستير

Biotechnology 

Agiculture and forestry university of 

mosul 

2006 

 Agriculture  /animal بكالوريوس
production 

University of Duhok  2002 

  L  

 
 :الخدمة الوظيفية

 اول تعين

          1/10/2003  معيد  

 كلية طب البيطري/ جامعة دهوك  

  اول تعين

  52/6/5006مدرس مساعد 

 كلية طب البيطري/  جامعة دهوك

  

 ج 

 
 :التي يتقنها اللغات

 التحدث الكتابة القراءة اللغة

 ممتاز ممتاز ممتاز (اللغة األم)الكردية 

 ممتاز ممتاز ممتاز العربية

 جيد  ممتاز ممتاز اإلنكليزية

    

 



 :الدروس التي يقدمها األستاذ
 عدد الطالب القسم الذي يدرس فيه رحلةالم اسم المادة

Animal nutrition           75 قسم االمراض/ البيطريكلية طب  الثالث 

    

Food hygiene 75 قسم االمراض/ كلية طب البيطري خامس 
    

    

 
 (7(وساعات التدريس موجودة في المرفقجدول المواضيع والعناوين والتواريخ  -  :مالحظة

 

 (عدد السنوات: ) الخبرات العملية واالدارية 
 المكان الفترة القسم الوظيفة

 جامعة دهوك/ كلية طب البيطري 7112 قسم الصحة مختبر انترنتمسوؤلة 

عضو لجنة التعليم 
 المستمر

 جامعة دهوك/ كلية طب البيطري 7107 قسم المايكربايولوجي

 عضو لجنة االمتحانات
 عضو لجنة الصحة 

 قسم الصحة
 قسم مايكروبايولوجي

7115 
7102 

 جامعة دهوك/ كلية طب البيطري
 جامعة دهوككلية البيطري 

: 
   

   

 

 

:     
    

 
   

 
   

 
 :التي شارك فيها الدورات والموتمرات

 الجهة المشرفة المكان عنوان الدورة

 مركز ثقافي 7118جامعة دهوك دورة اللعة االنكليزية لمدة شهرين ونصف

 مركز ثقافي 7101جامعة دهوك دورة اللعة االنكليزية لمدة شهرين ونصف

 - 7118جامعة دهوك لمدة شهرين ونصف الكومبيوتردورة 

القاء ثالثة محاضرات عن كيفية ادخال اللحوم الى 
 المحجر البيطري

       Participation in the 1st 
international veterinary 
conference in kurdistan 

 7115دهوك
 

7102 

 الدائرة البيطرية
 كلية الطب البيطري

 



 جامعة دهوك/ مركز ثقافي 7107 االنكليزية لمدة ثالثة اشهردورة اللعة 

 
 
 
 
 
 

 البحوث التي يتم العمل فيها

 المالحظات التاريخ/الفترة عنوان البحث

Chemical,physicaland 

organolpetic,microbilogical changes of 

imported beef meats 

 العمل مستمر 1025

Prevalence of bovine tuberculosis in duhok 

governorate using serological and molecular 

tools 

 بدء بالعمل 1022

 
 
 مالحظات    

 
 

 شكروتقدير
 
  7115 كلية طب البيطري/جامعة دهوك  0

7  
 

  7102 كلية طب البيطري/جامعة دهوك 

 
 

 

                      

                        

           

                                  


