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Personal information:
Name: Hussein Jabar Jasem Mohamed Alrekaby
Address: - Iraq – Al Muthanna province - Samawah
Scientific degree: assist. Lecturer
Job position: Al-Muthanna university /veterinary medicine college.
Identity: - Iraqi
Gender: - Male
Religion: Muslim
Date of birth: - 26 /1/1987
Social state: single.
Institute e-mail:

husseinjasem2014 @mu.edu.iq

Personal e-mail:

husseinjasem2014@gmail.com

mobile: 17865476871

Study fulfillments
Degree
Bachelor
Master

Date

0282/7/81
0281/5/29

Average

University
College
112088 AL-Basrah Veterinary
medicine
AL-Basrah
Veterinary
170218
medicine

Fields
Bch. in veterinary
medicine & surgery.
MSc. in veterinary
sciences/Parasitology

Teacching experieence
Subject

Stage

University

Parasitology

3th

Al Muthanna University College of Veterinary Medicine

Parasitology

2nd

Al Muthanna University College of Sciences
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Work responsibilities:
1. Subjects teaching (Parasitology (theoretical and practical) , Biology
theoretical).
2. Responsible of laboratory (Parasitology lab.)
Published researches:
1-Conventional and molecular detection of Babesia caballi and
Theileria equi parasites in infected camels in south of Iraq.
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السٌرة الذاتٌة
المعلومات الشخصٌة :
االسن الثالثً واللقب  : -:حسٌن جبار جاسم محمد الركابً
العنىاى : -:العراق  /المثنى – السماوة – حً الرسالت
اللقب العلمً  :مدرس مساعد
مكان العمل  :جامعة المثنى – كلٌة الطب البٌطري
الهىٌت -:عراقً
الجنس  -:ذكر
الدٌانت -:هسلن
تارٌخ الىالدة 26/1/1987 -:
الحالة االجتماعٌة  :اعزب
الوىباٌل 17867472870 :
عنوان البرٌد االلكترونً الرسمً :

husseinjasem2014@mu.edu.iq

عنوان البرٌد االلكترونً الشخصً husseinjasem2014@gmail.com :

التحصٌل الدراسً :
املعدل

الجامعت

الكليت

الاختصاص

الشهادة

بكالوريوس 0282/7/81

110088

البصرة

الطب البيطري

طب وجراحت بيطريت

0281/5/01

172218

البصرة

الطب البيطري

علوم الطب البيطري /
الطفيلياث

ماجستير

جاريخها

الخبرة التدرٌسٌة :
الورحلت

الجاهعت

الوادة
علن الطفٍلٍاث (النظري-عولً)

الورحلت الثالثت

جاهعت الوثنى -كلٍت الطب البٍطري 2017-2016 -2015

علن الطفٍلٍاث (النظري-عولً)

الورحلت الثانٍت

جاهعت الوثنى -كلٍت العلىم 2017 -2016
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المسؤولٌة الوظٌفٌة:
 .1تدرٌس (الطفلٌات النظري والعملً ,البٌولوجً نظري).
 .6مسؤول مختبر (الطفٌلٌات ).

الدورات المشترك بها:
 .1دورة طرائق التدرٌس المركزٌة للعام  / 6116جامعة المثنى .
 .6دورة كفاءة الحاسوب  / 6116جامعة المثنى .

البحوث المنشورة :
 .1بحث مستل من رسالة الماجستٌر
Conventional and molecular detection of Babesia caballi and
Theileria equi parasites in infected camels in south of Iraq

المؤتمرات و الندوات و ورش العمل:
 . .1مشاركة فً ورشة عمل جول التقنٌات الحٌوٌة المستخدمة بتشخٌص الطفٌلٌات ))pcr
جامعة البصرة /كلٌة الطب البٌطري .6115
 .6مشاركة فً ورشة عمل حول موقع الباحث العلمً  Google scholarوبوابة البحث
العلمً . research gate

4

