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 السٌرة الذاتٌة
 

 

  :المعلومات الشخصٌة 

 االسم: منى توفٌق عبد خضٌر

 : مدرس مساعداللقب العلمً 

 1987الرمٌثة  –المثنى  /التولد : العراق 

 الحالة االجتماعٌة : عزباء

 كلٌة الطب البٌطري –مكان العمل : جامعة المثنى 

 munatawfeeq87@mu.edu.iq      كترونً الرسمً :عنوان البرٌد االل

   munatawfeeq87@gmail.com   كترونً الشخصً : عنوان البرٌد االل               

 النقابة /االتحاد : عضو نقابة االطباء البٌطرٌٌن سابقا.              

 التحصٌل الدراسً :

 الاختصاص الكليت الجامعت املعدل تاريخها الشهادة

الطب  سيتدالقا 759957 42/8/4202 بكالوريوس

 البيطري 

 طب وجراحت بيطريت

الطب  القادسيت 859055 3/04/4202 ماجستير

 البيطري 

علوم الطب البيطري 

 املشتركت ألامراض/ 

 

 المسؤولٌة الوظٌفٌة:

 مسؤول شعبة ضمان الجودة واالداء الجامعً فً كلٌة الطب البٌطري. .1

تدرٌس )مادة االمراض المعدٌة , مادة االمراض المشتركة , االحٌاء المجهرٌة العملً ,  .2

 .االحٌاء العامة العملً (

 .والمناعة (مسؤول مختبر )االحٌاء المجهرٌة  .3
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 الدورات المشترك بها:  

 / جامعة المثنى . 2116مركزٌة للعام التدرٌس الدورة طرائق  .1

 / جامعة المثنى . 2116دورة كفاءة الحاسوب  .2

 البحوث المنشورة :

 بحث مستل من رسالة الماجستٌر .1

(Detection of campylobacter jejuni in poultry products in Al-

muthanna province) 

 

 :و ورش العملالمؤتمرات و الندوات 

 .2113كلٌة الطب البٌطري  -مشاركة فً) مؤتمر الخرٌجٌن االول( جامعة القادسٌة  .1

الطب البٌطري كلٌة –مشاركة فً) كرنفال الٌوم العالمً للطبٌب البٌطري( جامعة المثنى  .2

2115.  

مجموعة من الصحٌة( ل اشراف و مشاركة فً ورشة عمل )اضرار المنشطات ومخاطرها .3

 .2117 جامعة المثنى –طلبة كلٌة الطب البٌطري 

وبوابة البحث   Google scholarمشاركة فً  ورشة عمل حول موقع الباحث العلمً  .4

 .  research gateالعلمً 
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Curriculum vitae 

Personal data:  

Name: muna tawfeeq abd 

Scientific degree: assist. Lecturer  

Birth date and place: AL-Muthanna/Rumaitha, 1987. 

Social state: single. 

Job position: Al-Muthanna university /veterinary medicine college. 

Institute e-mail:      munatawfeeq87@mu.edu.iq 

Personal e-mail:       munatawfeeq87@gmail.com    

Union/Syndicate: a previous member of Iraqi veterinary medical 

syndicate. 

Study fulfillments 

Degree Date Average University College Fields 

Bachelor 
42/8/4202 759957 AL-Qadissiya Veterinary 

medicine 
Bch. in veterinary 
medicine & surgery. 

Master 
3/04/4202 859055 AL-Qadissiya Veterinary 

medicine 
MSc. in veterinary 
sciences/zoonotic 
diseases 

  

Work responsibilities: 

1. Responsible of quality assurance and performance evaluation class 

in Veterinary Medicine College. 

2. Responsible of laboratory (microbiology and immunology lab.) 

3. Subjects teaching (infectious diseases, zoonotic diseases, practical 

microbiology, practical biology). 

Published researches:  

1. (Detection of campylobacter jejuni in poultry products in Al-

Muthanna province). 

mailto:munatawfeeq87@mu.edu.iq
mailto:munatawfeeq87@mu.edu.iq
mailto:munatawfeeq87@gmail.com

