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 هيئة التدريس ألعضاءالسيرة الذاتية 
 

        أحمد جواد عبد العالي ساجت الياسري   :الرباعي والمقب  االسم
 7/8912/ 03تاريخ الميالد:  محافظة المثنى / قضاء الرميثة  : مكان الوالدة

   الجنس: ذكر                                  عراقي     : الجنسية
 دكتوراه   التحصيل العممي :

 المقب العممي : مدرس 
 التخصص العام : طب وجراحة بيطرية عامة 

 حيوانية  وأجنة وأنسجةالتخصص الدقيق : تشريح 
    alyaseri@yahoo.com: بريد الكتروني

    07808768174: تمفون
============================================================ 

 التحصيل العممي:
 .    2332-2332وريوس في الطب والجراحة البيطرية العامة ، كمية الطب البيطري / جامعة القادسية ، سنة بكال ٭

 .   2339كمية الطب البيطري / جامعة البصرة  لسنة ماجستير في التشريح واألنسجة واألجنة الحيوانية البيطرية ،  ٭
 .  2382كمية الطب البيطري / جامعة بغداد  لسنة طرية ، التشريح واألنسجة واألجنة الحيوانية البيدكتوراه  في   ٭
 

 :البحوث والدراسات  
 الوراحل الوٌخهيت  في الكليت . طلبت  لهشبريغ  بحىد حخرج   ٭

دراست حأثير هىرهىًبث البروالكخيي واالسخروجيي وهحفس الجريببث الوبيضيت في اًخظبم دوراث الشبق  في أبقبر  ٭

 .  الفريسيبى
 . ًسجيت وحشريحيت هقبرًت للغذة السهكيت في ػذد هي الطيىر دراست ٭
 White Swiss miceدراست الخأثيراث  السويت  لكلىريذ الكبدهيىم ػلى كبذ وكلى الفئراى الوخخبريت البيضبء  ٭

 .  في الؼالج   C ,B1ودور فيخبهيي 

  .  ارض( والطيىرهقبرًت للخطىراث الجٌيٌيت للكليت بيي الثذييبث )القىًسيجيت دراست  ٭

 .  في أبقبر هحبفظت الوثٌى الوٌبػي  IgGدراست اسخخذام خىاص إفرازاث الغذة اللبٌيت واللبأ في حؼسيس حركيس  ٭

 .  Ovisaries حأثير ًىع الىالدة وػور االم في ًسبت الذهي والوىاد الصلبت الكليت في حليب االغٌبم الؼرابيت ٭

  . الؼرابيتالورببة في ظروف هحبفظت الوثٌى دراست هقبييس الجسن في الحوالى ٭

  حأثير زيج السوك ػلى بؼط هؼبيير الخصىبت ػٌذ ركىر الجرر األههق . ٭
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 : يةمعمالمؤتمرات والندوات  ال

  .   2337/ جامعة المثنى   األولمؤتمر كمية الزراعة   ٭
 .   2337مؤتمر كمية العموم / جامعة المثنى   ٭
 .   2331الطب البيطري لمعموم البيطرية التطبيقية في كمية الطب البيطري / جامعة البصرة   مؤتمر كمية ٭
 .   2388المؤتمر العممي التخصصي لمعموم البايموجية في كمية التربية لمبنات / جامعة الكوفة   ٭
 . 2383في كمية الطب البيطري / جامعة البصرة  مؤتمر كمية الطب البيطري لمعموم البيطرية التطبيقية  ٭
 . 2382مؤتمر كمية الطب البيطري لمعموم البيطرية التطبيقية في كمية الطب البيطري / جامعة البصرة   ٭
 . 2382مؤتمر كمية الطب البيطري لمعموم البيطرية التطبيقية في كمية الطب البيطري / جامعة البصرة   ٭
 . 2382بيطري األول لمعموم البيطرية التطبيقية في كمية الطب البيطري / جامعة القاسم الخضراء   مؤتمر كمية الطب ال ٭
 . 2382مؤتمر دائرة البيطرة  لمعموم البيطرية التطبيقية في كمية الطب البيطري / جامعة المثنى   ٭
 .   2331، كمية الزراعة جامعة المثنى   بادية السماوة ندوة حول  ٭
 . 2331ل فالونزا الطيور ، كمية الزراعة جامعة المثنى  ندوة حو  ٭
 .   2339الطيور الداجنة  ، كمية الزراعة / جامعة المثنى   إنتاجيةندوة عن  ٭
 .    2339ندوة عن إنتاجية الطيور الداجنة  ، كمية الزراعة / جامعة المثنى   ٭ 
ى / كمية الطب البيطرري ودائررة صرحة المثنرى ودائررة البيطررة العامرة الندوة العممية حول تحديات مرض ) ايبوال ( لجامعة المثن ٭

 .   2382في سنة   
 : إضافيةمعمومات 

 . 2388 - 2383والتجارب الزراعية التابعة لكمية الزراعة / جامعة المثنى   األبحاثمدير محطة  ٭
عالقررات الثقافيررة ، ورئاسررة المجرران المختم ررة لسررير الزراعررة / جامعررة المثنررى كالتسررجيل والبعثررات وال كميررة شررعب ووحرردات  إدارة ٭

 العمل في كمية الزراعة / جامعة المثنى . 
     .   2382 – 2388إدارة لجنة المتابعة واإلشراف عمى نادي جامعة المثنى المركزي   ٭

 كتابة           قراءة        محادثة                المغات:
 ممتاز    ممتاز  ازممت                    العربية:

 ممتاز .  متازم متاز م  اإلنجميزية:
 شهادة ك اءة المغة االنكميزية من جامعة كربالء وشهادة التوفل من جامعة بغداد 

 :عضوية المجان والجمعيات  
 عضو نقابة األطباء البيطريين العرب . ٭
 عضو نقابة األطباء البيطريين العراقية  . ٭
 ماء التشريح واألنسجة . الجمعية العربية لعم ٭
 الجمعية العراقية لعمماء التشريح واألنسجة . ٭
 الجمعية العراقية لعمماء االجنة والعقم  . ٭
  


