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Scientific Degree:    Lecturer 

   

 Work Address:     Collage of Veterinary medicine \ University of AL-Muthanna  

Mother Language:        Arabic  

Other Language:     English as a second Language 

Teaching Of experience   

NO PLACE TOPIC SUBJECT  STUDY 

1 College  of medicine –AL- Muthnna University Chemistry  lab 
Physiology lab 

2 College  of Veterinary medicine –AL- 
Muthnna University 

Physiology 
Pharmacology 

 

3  
Hospital of veterinary medicine in 

Muthanna city 
 

 
           Practical training 

 

 

Published  Paper 

1 Physiological impact and Therapeutic application of 
Depakine or Valboric acid  

 

Mirror of Research in Veterinary 

Sciences and Animals 2021  
 

2 EFFECT OF USING VITAMIN E-SELENIUM OR MULTI VITAMINS AD3EON 
PRODUCTIVE PERFORMANCE AND SOME PHYSIOLOGICAL TRAITSIN IRAQI 
GOAT'S KIDS 

European Journal of Molecular & 

Clinical Medicine 2021. 

3 Physiological effect and role of dietary folic acid in regenerative medicine: 
Review  

 

Mirror of Research in Veterinary 

Sciences and Animals; 2020  
 

4 Activity of Saponin in the parts of the medicinal plant 

Abutilon indicum.  
 

American Journal of BioMedicine 

AJBM 2020;8(6): 73–79  
 

5 Physiological Study about Rosuvastatin and Lovastatin as 

Compared with Quercetin in Rats (Rattus norvegicus).  
 

Journal of Global Pharma 

Technology Physiological 2019  
 

6 Application of Differential Interference Contrast Microscope 

in Studying of Camelus dromedaries Skin.  
 

Advances in Animal and 

Veterinary Science.2018  
 

7 Evaluation of hematological and biochemical parameters of 

the heat-stress rats treated with Abutilon indicum aqueous 

extract.  
 

Mirror of Research in Veterinary 

Sciences and Animals . 2017  
 



8 Ovarian immunohistochemical expression of estradiol 17β in 

cyclic female  

rats treated with steroid free bovine follicular fluid 

antiserum.  

  

Al-Qadisiyah Journal of 

Veterinary Medicine Sciences 

2017  
 

9 Adenohypophyseal Immunohistochemical Expression Levels of 
FSHβ in Cyclic Virgin Female Rats Treated with Steroid Free 
Bovine Follicular Fluid Antiserum 

Online International 
Interdisciplinary Research Journal, 
{Bi-Monthly} 

10 Ovarian and extraovarian immunohistochemical expression 

levels of FSHβ, and 17β Estradiol in cycling female rat 

treated with steroid free Bovine follicular fluid antisera  
 

A thesis Submitted to the counsel 

of the College of Veterinary 

Medicine,2016  
 

 

 

 

Other activities : 

Activity location About 

Certificate of participation in 
scientific meeting entitled 

 

Al muthanna university / 

collage of veterinary 

medicine/ online 
 

Breast cancer. 2020 
 

Certificate of attendance of 

conference 
 

Al muthanna university/ 

medical collage 
 

Almuthanna international 

trauma.2020 
 

Certificate of participation 

(workshop in Autohemo- 

therapy) 
 

Al muthanna university/ 

collage of veterinary 

medicine 
 

Autohemo-therapy. 2019 
 

Certificate of participation of 

conference 
 

Al muthanna university/ 

collage of veterinary 

medicine 
 

Iraqi colloquim on camale 

diseases and breading of 

SICCDB-2018 
 

Training courses certificate Al muthanna university /iraq 
 

DNA extraction and PCR 

technique.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية

 االسم            :     غسق سامي مشاري شنان 

 الحالة االجتماعية:             متزوجة 

 العنوان:                                      العراق \    المحافظة \ المثنى       المدينة\ السماوه                  

 التحصيل الدراسي:                بكالوريوس: طب بيطري \ بغداد 3002

3002 القادسيه \الفسلجه   \ماجستير : علوم طب بيطري                                      

 الدرجة العلمية :                           مدرس 

 

 مكان العمل    :             جامعه المثنى\   كليه الطب البيطري

                                                                                                     Ghassaq51@mu.edu.iq: االيميل  

Ghassaq51@gmail.com    

 رقم الموبايل         :7732203393  964  +

 الجنس:         أنثى                                               

 اللغة األم : العرببه                        لغة أخرى  االنكليزية 

 الموهالت االكاديميه :

 الخبرة في التدريس 

 التسلسل المكان نوع الدرس
 مختبر الفسلجة
 مختبر الكيمياء

جامعه المثنى\الطب  كليه  0 
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جامعه المثنى\  \كليه الطب البيطري الفسلجه واالدويه  3 
محافظة المثنى \المستشفى البيطري  التدريب العملي )تدرج طبي( لمدة سنة  2 

 

 البحوث المنشورة: 

 اسم المجلة اسم البحث التسلسل

 مجلة العلوم البطرية والحيوان التاثير الفسلجي والتطبيق العالجي لدواء الديباكين  0

 2والسلينيوم والفيتامينات المتعدده ا دي  أيتاثير استخدام فيتامين  3
 والتاثير الفسلجي على صغار الماعز العراقي 

المجلة االوربية للطب السريري 
 والجزيئي

التاثير الفسلجي ودور حامض الفولك الغذائي في الطب التجددي )مقال  2
 مراجع(

3030لوم الطب البيطري مجلة ع  

من نبات االبتليون انديكم أجزاءفعالية الصوبنين في  4 3030للطب الحياتي  أمريكيةمجله    

التاثير الفسلجي لروسفستلتين ولوفستاتين ومقارنته بالكوسترين  5
 للجرذان

 

6  
في دراسة جلد الجمال تطبيق مجهر التداخل التفاضلي  

 

المتقدممجلة علوم الطب البيطري   

تقييم المعلمات الدموية والكيميائية الحيوية لجرذان اإلجهاد الحراري  2

Abutilon indicumالمعالجة بمستخلص  المائي   
 

3030مجلة علوم الطب البيطري   

 FSHβمستويات التعبير الكيميائي الهيستولوجي المناعي الغدي للـ  8

 تعبير 
علوم الطب البيطري القادسية مجلة  

02كيميائي مناعي المبيض عن استراديول  9 β في األنثى الدورية   
 الفئران المعالجة بمضاد السائل الجريبي البقري الخالي من الستيرويد.

في إناث الجرذان البكر الحلقية الُمعالجة بمضاد المصل البقري  
 الخالي من الستيرويد

 
 

3006مجلة هندية   

في المبيض وخارج المبيض لـمستويات التعبير النسيجي المناعي  00  
FSHβ  درجة استراديول في الجرذان المتدرجة التي يتم  02، و

 عالجها بمضاد مضاد للسائل الجريبي البقري الخالي من الستيرويد

3006الماجستير  أطروحة  

 

  أخرىفعاليات 

 الفعالية الموقع موضوع الفعالية

3030سرطان الثدي  البيطريكلية الطب \جامعة المثنى    شهادة مشاركة لملتقى علمي 

3030المؤتمر الدولي لكلية الطب كلية الطب\جامعة المثنى    شهادة حضور ومشاركة مؤتمر 

3009 العالج الدموي الذاتي كلية الطب البيطري\جامعة المثنى    شهادة حضور ومشاركة ورشة عمل 
3008امراض الجمال  كلية الطب البيطري\جامعة المثنى   حضور ومشاركة مؤتمر شهادة   

كلية الطب البيطري\جامعة المثنى  استخالص دي ن ا وتقنية البيسير  شهادة حضور ومشاركة دورة تدريبية 
 


