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 السٌرة الذاتٌة والعلمٌة
                                      : المعلومات الشخصٌةأولا 

  علً حبٌب جابر زاٌر البدٌري : السم الرباعً واللقب
  دٌوانٌة   3/1916/ 02 : التولد ومسقط الرأس

 أطفال  أربعةولدي الحالة الجتماعٌة  : متزوج  
  الدٌوانٌة عنوان السكن : 

 21721069752الموباٌل :  رقم
 جامعة القادسٌة - كلٌة الطب البٌطريعنوان العمل : 

 alitheriogenologist@gmail.comالبرٌد اللكترونً : 
 

 :: الخدمة الوظٌفٌة ثانٌاا 
 التطبٌق فً المستشفى البٌطري التعلٌمً فً محافظة القادسٌة . -1
 اصبب ييوي لببييةي اب ي اببكييطبيبببيبيطببي يلببكي الببييةي انيبيببةياوانببفيي ا يبب  اكيلببك -2

ياوانفيي ا ي  اكي  اد  جنيلكيم فلظةي ااجفي.
ييليةي اطبي ابيطي ي.ي–جفمنةي اقفدسيةي -3
   :المشارك بها الدائمة اإلدارٌة واللجان : المنـاصب ثالثـاا 
 جامعؤؤة القادسؤؤٌة –مسؤؤلول شؤؤعبة التسؤؤجٌل وشؤؤلون الطلبؤؤة فؤؤً كلٌؤؤة الطؤؤب البٌطؤؤري  -1

 . 13/1/0211ولغاٌة  7/6/0211بتارٌخ 
 . 13/1/0211معاون العمٌد للشلون اإلدارٌة والمالٌة بتارٌخ  -0
 . فً الكلٌةالفرعٌة  اإلسكانلجة  رئٌس -3
 رئٌس لجنة المفصولٌن فً الكلٌة . -4
 .العالً نائب الرئٌس فً صندوق التعلٌم  -5
 مدٌر محطة حٌوانات الكلٌة التعلٌمٌة. -6
 : الشهاداترابعا  
جفمنببةي اقفدسببيةيي– ابيطييببةي/ييليببةي اطبببي ابيطببي يبيببفا يي فيلببكي اطبببي  اجي  ببةي -1

ي(.يي1111-2222)
جفمنبببةيبدبببد ديي–دبلببب اييبببفاكيلبببكي ان ايبببدي  لمبببي لي انافسبببليةي/ييليبببةي اطببببي ابيطبببي ي -2

 (ي.2221-2222)
جفمنببةي اقفدسببيةيي–مفجسببنيييلببكييلبب اي اطبببي ابيطببي ي/ ان ايببدي/ييليببةي اطبببي ابيطببي ي -3

(2212-2211.) 
 مديفي. -4
 : الختصاصخامسا  

          طب وجراحة بٌطرٌة:  العام الختصاص   
 تناسلٌة بٌطرٌة وأمراضتولٌد الدقٌق: الختصاص    
 العلمً: : الجانب  سادسا  
 : المنشورة  البحوث ( أ
قٌؤؤاس تركٌؤؤز بعؤؤض الهرمونؤؤات فؤؤً أمصؤؤال أبقؤؤار الحلٌؤؤب متكؤؤررة الشؤؤبق أثنؤؤا  التلقؤؤٌ   -1

 . الصطناعً
  عض البرامج التناسلٌة فً أبقار الحلٌب متكررة الشبق .دراسة سرٌرٌة لتطبٌق ب -0

 



 0 

3- Evaluation the effect of placenta on some clinical biochemical parameters 

during different reproductive periods in New Zealand White female 

rabbits. 
4- Behavioral, hormonal and testicular histological study to evaluate the 

effect of season on mating in local breed free housing tom cats in Al-

Diwaniya city. 

   ثالثة طالبب( اإلشراف على طلبة الدراسات األولٌة :  
 : البتكارات والختراعات (ج  

ملكٌؤؤة النوعٌؤؤة /قسؤؤم المؤؤن الجهؤؤاز المركؤؤزي للتقٌؤؤٌس والسؤؤٌطرة  عاختؤؤرا ةبؤؤرا حاصؤؤل علؤؤى 
 -: اإلنمائًناعٌة / وزارة التخطٌط والتعاون صال
فؤؤؤً   3013رقؤؤؤم البؤؤؤرا ة    بعنؤؤؤوان للالمحقنؤؤؤة البٌطرٌؤؤؤة التوماتٌكٌؤؤؤة المخؤؤؤدرة عؤؤؤن بعؤؤؤد (( 

32/9/0229 . 
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