
 

 

 انشهاداخ واالنقاب انعهًيح
 

 البلذ الجاهعت  عٌىاى الرسالت/االطروحت تاريخها الشهادة

 Activation of Thawed Frozen Sperms of 9112/ 1/  8 انذكتىساِ

Iraqi Bucks and Fertilization of Goats 

Ova Using Different Additives and Media 

 العراق البصرة

دراست تأثير استخذام هستىياث هختلفت هي خويرة الخبز  9112/ 8/  92 انًاجستيش

eayyiaorecySc ySoSacccaS  في بعض الصفاث

 اإلًتاجيت و الكيوىحيىيت لجذاء الوعز الوحلي األسىد

 العراق القادسيت

 

 

 

 

 

  المعلومات الشخصٌة

  

  

  االسم الثالثً خٌري غركان عوٌد الركابً 

 Khairi.alrikabi@stu.edu.iq ًالبرٌد االلكترون  

  الشهادة دكتوراه 

  اللقب العلمً  مدرس  

  االختصاص العام فسلجة بٌطرٌة  

  االختصاص الدقٌق  فسلجة تناسل 

  االهتمامات البحثٌة  للحٌوانات باستخدام بعض االضافاتزٌادة الكفاءة التناسلٌة  

  تحسٌن صفات السائل المنوي باستعمال اوساط زرعٌة ومخففات مختلفة 

  التخصٌب خارج الرحم فً الحٌوانات المحلٌة 

  تخفٌف تجمٌد السائل المنوي 

  تأثٌر بعض االدوٌة والمواد الكٌمٌاوٌة فً نسبة االخصاب فً الحٌوانات 



 التدرٌبٌةالدورات 

  تارٌخ الدورة  مدة الدورة  مكان الدورة اسم الدورة

دورة تطبٌقات الحوسبة 
 والمكتبة االفتراضٌة 

 7/2/4142الى  41/4/4142من  ٌوم 41 جامعة ذي قار

 41/2/4144الى 4144/ 1/2 ٌوم 44 بغداد/مركز تطوٌر المالكات دورة طرائق التدرٌس
 

 المناصب االدارٌة
 الى الفترة من الفترة )الوظٌفة( تبدأ من الوظٌفة الحالٌة

 مستمر حالٌا 11/1/9191 االًتاج الحيىاًيرئيس قسن تقٌياث 

 8181/  0/ 01 01/9/8102 مقرر قسم االنتاج الحٌوانً

 8102/ 00/  04 8101/ 3/ 3 رئٌس قسم الصحة الحٌوانٌة

 هقرر قسن الصحت الحيىاًيت
 

0 /4 /8101 0 /9 /8101 

 

 انُشاط انثحثي
 

 يكاٌ وتاسيخ انُشش اسى انُشاط 

خًيشج انخثض في يستىي انكهكىص دساسح تأثيش إظافح 

 وتعط انصفاخ انذييح نجذاء انًعض انًحهي االسىد

 يجهح انقادسيح نعهىو انطة انثيطشي

دساسح تأثيش يسحىق جزوس انضَجثيم                        

(eignicZf orribigniZ)  في تعط انصفاخ االَتاجيح

 نجذاء انًعض انًحهي االسىد

 حىث انضساعيح  يجهح جايعح ري قاس نهث

دساسح يقاسَح نتأثيش االختالف انًىسًي في دسجح 

حشاسج انجسى وتشكية انذو في كم يٍ االغُاو انعشاتيح  

   وانًاعض انًحهي جُىتي انعشاق

 يجهح جايعح ري قاس نهثحىث انضساعيح 

Estimation of Some Minerals and 

Biochemical Traits in Al-Janoubi 

Cows with Retained Placenta   

Annals of R.S.C.B   

Effect of certain analgesics on some 

biochemical traits of Arabi ewes 

  

hiobBZle CZiie cfbB   

Effect of certain analgesics on 

complete blood count (CBC) of (Arabi) 

ewes   

s fcEing io fgni or     hionbiZgbZE   

Lemon juice antioxidant activity against 

oxidative stress 

  

 

hnnBJnJ nbiZgbZ io fgni   

Study the impact of monensin, vitamin 

E and date palm seeds extract on 

certain Arabi rams sperm parameters   

 يجهح انثصشج نهعهىو انثيطشيح

 



 المؤتمرات والندوات وغٌرها)النشاطات( المشاركة فً 
 

 مكانه وزمانه اسم النشاط

The Effect of Biologically Active Preparations on 
Steroid Hormones Concentrations and their 
Reproductive Function in Cows 

Third National Feminist Scientific 
Conference 

Alteration in steroid hormone level in blood 
serum of cows during early pregnancy and 
fertility 

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/جامعة 
 8109كربالء/

 

 التدرٌبٌةالدورات 
 سبب المنح  الجهة المانحة انتاسيخ انعُىاٌ

  المعهد التقنً 41/4/4144 شكر وتقدٌر 

  المعهد التقنً 89/2/8101 شكر وتقدٌر

  هٌئة التعلٌم التقنً 01/4/8102 وتقدٌرشكر 

  المعهد التقنً 2/7/4141 شكر وتقدٌر

  وزٌر التعلٌم العالً 4/3/8181 شكر وتقدٌر

  وزٌر التعلٌم العالً 0/1/8180 شكر وتقدٌر

  وزٌر التعلٌم العالً 09/2/8180 شكر وتقدٌر

  وزٌر التعلٌم العالً 2/9/8181 شكر وتقدٌر

 

  التدرٌسٌةالخبرات 

 المرحلة الدراسٌة اسى انًادج انتي دسستها

 انثاَي فسهجح تُاسم وتهقيح اصطُاعي

ايشاض تاطُيح
 

َيانثا  
 

 

ايشاض يعذيح
 

 َيانثا 

 انثاَي  ايشاض دواجٍ 

 االول  ادويح تيطشيح 

 انثاَي  سشيشياخ 

 انثاَي والدج وايشاض تُاسهيح

 االول اساسياخ طة تيطشي
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 emaN: Khairi Gargan Awaid Al-rikabi 

etttNtN / / eoeoloN : Technical institute of shatra 

tNemtoaN o: Animal production deparment 

nteeoet : head of department 

tNttNN :PhD 

sooNt iiietemoet e veterinary researchs 

E-mail   kairi.alrikabi@stu.edu.iq 

education 

University of Baghdad 1990 

University of Al-Qadisiya 2009 

University of Basra 2019 

 

Teaching activities 
Reproductive physiology 

Internal medicine  

Infectious diseases 

Poultry diseases 

pharmacology 

clinic 

obstetrics 

Principles of Veterinary medicine   
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nmtoeieemoet  e  iieN oeiei et iNtN iNe m P iiaeteem  
eitiZ organizer Type of 

participation 

Alteration in steroid hormone level 

in blood serum of cows during early 

pregnancy and fertility 

College of education 

for pure sciences/ 

karbala 

university/2019 

participant 

The Effect of Biologically Active 

Preparations on Steroid Hormones 

Concentrations and their 

Reproductive Function in Cows 

Third National 

Feminist Scientific 

Conference/2019 

participant 

 

Graduate supervision 
   

   

   

 

sNatNteoee ti iieN oeiei etaal eoeNe 

 

 

 

Activities and scholarly and professional academic 
services 

 

 

 

 

 



nltteimoet e 
 

 

 

 

 st tte m P irmtPe  

 eeotN  tmoN details  

Honors and awards  41/4/4144 Shatra technical institute   

= 49/8/4142  Shatra technical institute  

= 41/1/4141 Head of technical  

Education authority 

 

= 2/7/4141 Shatra technical institute  

= 1/1/4141 Minister of higher education  

= 49/8/4144 Minister of higher education  

= 4/2/4144 Minister of higher education  

= 8/9/4144 Minister of higher education  

 


