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  Curriculum Vitaeالسيرة الذاتية / 

   personal information                                                                 الشخصية  البيانات

 Name : Wegdan Hanoun Atiya وجدان حنون عطية  االسم :

 Date of brith:1985 1985تاريخ الميالد:

 Place of birth: AL-Qadisiyah مكان الميالد: القادسية  

  :ID No رقم الهوية:

 Mobile: 07818228613 07818228613جوال : 

E- mail: wegdan.atiya@atu.edu.iq  

                   wegdan6991@gmail.com 

 

 Education                     :                                                                       : المؤهالت التعليمية 

جامعة  / البيطري  كلية الطبالجامعة: الكلية/ اسم 

 ية القادس

Name of university : College of 

Veterinary Medicine / University of 

AL- Qadisiyah 

 Major: Veterinary Medical and طب وجراحة بيطرية التخصص العام: 

Surgery  

 Minor: Veterinary Physiology فسلجة بيطرية التخصص الدقيق : 

 GPA: 79.75 79.75المعدل:

 Year :2018 2018سنة التخرج:

 

 Training Session:                                                                                        الدورات العلمية

 Name of session : Vital Signs  of العالمات الحيوية لجسم االنسان اسم الدورة: 

Humen body 

-Session place:  Technical Institute / Al الديوانية -التقنيالمعهد  مكان الدورة: 

Diwaniyah 

 Session period:5 day ايام  5مدة الدورة: 

  

اسم الدورة: التدخين واضراره على المراهقين 

 والشباب 

Name of session :Smoking and its 

effects on adolescents and young adults 

-Session place:  Technical Institute / Al الديوانية –مكان الدورة: المعهد التقني 

Diwaniyah 

 Session period:5 day ايام   5مدة الدورة: 

  

 

                                                                    workshops and seminarsالورش و الندوات       

 تصميم اسئلة االختبار االلكتروني عن كفية ورشة عمل ✓

 Experience                          ::                                                                      الخبرات العملية

 Medical disease analysis • تحليالت الطبية المرضيةال •
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Research published:                                                                                         :البحوث المنشورة 

1. The Role of Quercetin in Extenuation of the oxidative stress caused caused by 

Aflatoxins (AFs) in Broiler Chickens  

 

Supervised research:                                                                                      البحوث المشرف عليها 

 يل حدوثها او معالجتها باكرا الصدمة , انواعها, و اهم االسباب المؤدية اليها لتقل .1

 قرحة المعدة , مسبباتها وكيفية تجنبها و عالجها .2

 هشاشة العظام مسبباتها وكيفية تجنبها  .3

 تربية الحيوانات المنزلية وخطورة االمراض المشتركة  .4

 التهاب الكبد الفيروسي , انواعه واعراضه, والوقاية منه .5

 حصى المرارة , مسبباتها واعراضها  .6

 التدخين واضراره على المراهقين والشباب  .7

 :Current job                                                                                           :    الحالية الوظيفة

  Job: University Teacher تدريسية  :الوظيفة 

 University: ALFurat AL-Awsat الجامعة : جامعة الفرات االوسط التقنية

Technical University  

 Institute: Diwaniyah Technical التقني الديوانية  : المعهدالمعهد

Institute 

 Department: Nursing Techniques تقنيات التمريض القسم: 

 

 المرحلة الثانية  /النسائية المادة الدراسية/ المرحلة:   

 وظائف اعضاء/ المرحلة االولى                           

Teaching Subject: Female Health 

/Second Stage  

physiology/ First Stage 

 


