
 

 

  
 الريشاوي حسني عباس مخيس

 الشخصية بياناتال

 الاسم الرباعي واللقب

 حسين عباس خميس مشرف الريشاوي 

 : محل وتاريخ الولادة

 81/4/8811الخضر  –المثنى  –العراق 

 : الجنسية

 عراقي       

 :الديانة

 مسلم  

 :القومية

 عربي 

 : الحالة الزوجية

 متزوج

 :مكان العمل الحالي

كلية الطب _ جامعة المثنى _ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 .السماوة_ محافظة المثنى _ جمهورية العراق / البيطري

 :العنوان الوظيفي

 تدريسي

 :اللقب العلمي

 مدرس

 

 المؤهلات العلمية والشهادات
 8 . بتقدير جيد( 7002)بكالوريوس بالطب والجراحة البيطرية 

 العراق/ كلية الطب البيطري، البصرة/ جامعة البصرة 

 7 . بتقدير جيد جدا( 7084( )التوليد)ماجستير علوم في الطب البيطري 

 العراق/ كلية الطب البيطري، البصرة/ جامعة البصرة 

 1 .بتقدير جيد جدا( 7078)في التوليد البيطري فلسفة  دكتوراه 

العراق/ كلية الطب البيطري، بغداد/ جامعة بغداد  

  

 الخبرات الإدارية والمهنية

/ المستشفى البيطري في المثنى •  بيطري مقيم بطبي) 7001–7002

 (المستوصف البيطري في الدراجي

كلية / جامعة البصرة•  معيد•  طبيب بيطري ممارس) 7080–7008

 (والتوليد فرع الجراحة/ الطب البيطري

مكتب الخدمات •  طبيب بيطري•  طبيب بيطري ممارس) 7087–7080

  

 

 

 جمهورية العراق

 السماوة/ محافظة المثنى

 حي الحكم

  

 

 

8442100018847+ 

+9647712725833 

  

 

 

hussinabbaskhamees@mu.

edu.iq 
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 كلية الطب البيطري/ جامعة البصرة/ والاستشارات البيطرية

كلية الطب / جامعة البصرة•  تدريسي•  مدرس مساعد) 7088–7084

 (البيطري

/ كلية الطب البيطري/ جامعة البصرة•  إداري•  مقرر فرع) 7082–7084

 (الجراحة والتوليدفرع 

جامعة •  إداري•  مسؤول وحدة الإعلام والعلاقات العامة) 7082–7084

حاصل على جائزة التدريسي المتميز للعام  (كلية الطب البيطري/ البصرة

 7082-7084الدراسي 

كلية الطب / جامعة المثنى•  تدريسي•  سمدر )ولحد الآن  –7081

 (البيطري

 

 والمحليةالمؤتمرات الدولية 

13-14/88/7087 

 جامعة البصرة/ لكلية الطب البيطري ثالثالمؤتمر العلمي الدولي ال

 .7087العراق  –البصرة 

28-81/88/7084 

 جامعة البصرة/ لكلية الطب البيطري رابعالمؤتمر العلمي الدولي ال

 .7084العراق  –البصرة 

2-1/88/7084 

 جامعة البصرة/ البيطري المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية الطب

 .7084العراق  –البصرة 

 

 الدورات التدريبية

 27-10/1/7088 

/ كلية الطب البيطري_مركز التطوير والتعليم المستمر ) علم الأمراض

 (.7088العراق  –البصرة . جامعة البصرة

 7087 

كلية _مركز التطوير والتعليم المستمر ) التطعيم في الحيوانات الكبيرة

 (.7087العراق  –البصرة . جامعة البصرة/ البيطريالطب 

 22-74/87/7084 

 (.7084العراق  –البصرة . دائرة صحة البصرة)المنسق الصحي 

 23/11/7084 

كلية الفنون _مركز التطوير والتعليم المستمر )التصوير الفوتوغرافي 

 (.7084العراق  –البصرة . جامعة البصرة/ الجميلة

 5-8/4/7084 

قسم الأعلام ) الحكومي وتطوير عمل المؤسسات الحكوميةالاتصال 

 (.7084العراق  –البصرة . جامعة البصرة/ والعلاقات العامة

 24-74/88/7084 

فرع الأحياء ) استخدام التقنيات الجزيئية في تشخيص الطفيليات

العراق  –البصرة . جامعة البصرة/ كلية الطب البيطري_ المجهرية 

7084.) 



 

 7082 

فرع الجراحة ) الحمل باستخدام السونار في الحيوانات الكبيرةتشخيص 

العراق  –البصرة . جامعة البصرة/ كلية الطب البيطري_ والتوليد 

7082.) 

 5/7 – 5/1/7082 

_ مركز التطوير والتعليم المستمر )التحليلات المرضية المستوى الأول 

 (.7082العراق  –بغداد . جامعة بغداد

 15-84/1/7082 

جامعة _ كلية الطب البيطري _ فرع الجراحة والتوليد )الجراحة المنظارية 

 (.7082العراق  –البصرة . البصرة

 -74/4/7082 

فرع ) لتلقيح الاصطناعي في الحيوانات الحقلية وسبل النهوض بها

 –البصرة . جامعة البصرة_ كلية الطب البيطري _ الجراحة والتوليد 

 (.7082العراق 

 

 :التشكرات
 7: الوزارة

 7: رئاسة الجامعة

 81: عمادة الكلية

 المقررات 

 الخصوبة والأمراض التناسلية للإناث 

 الخصوبة والأمراض التناسلية للذكور 

 التوليد البيطري 

 تقنيات التكاثر 

 التطبيق البيطري 

 المهارات

 (.لغاية الأن 7088من ) طبيب بيطري ممارس اختصاص 

 اللغات

 وإلقاءممتاز كتابة : العربية. 

 جيد جدا كتابة وإلقاء: الإنكليزية. 

 الحاسوب

  الحاسبمستوى جيد جدا في استخدام وصيانة 

  الوردمستوى جيد جدا في استخدام. 

  وبرنامج  والفوتوشوب الاكسيلمستوى جيد في استخدام برامج

 .الإلكترونيوالتعامل مع البريد  الاحصاء

 


