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 عهٍ حسه داغش جىاتٍ:  انثالثٍ و انهقة  ـمـــــــــاالســ

 انطة انثُطشٌانكهُـــــــــــــــح : 

  0791-01-6 : الد ــذاسَخ انمُـ

 مرزوج انحانح انزوجُح :

  االحُاء انمجهشَح :   صــــــانرـخـص

 اسرار مساعذانهقة انعهمٍ : 

  ذذسَسٍ : حــــــــــانىظُف

   فشع االحُاء انمجهشَح, كهُح انطة انثطشٌ, جامعح انقادسُح, انذَىاوُح, انعشاق:      عىىان انعمم

  ali.janabi@qu.edu.iq : االنكرشووٍ انشسمٍ انثشَذ 

 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  2006-1-25 عضو اهلوئة التدريسوة 1
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 انمؤهالخ انعهمُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 2002 الطب البوطري بغداد

 2005 الطب البوطري بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2016 كلوة العلوم االحوائوة  جامعة روجترز, الواليات املتحدة االمريكوة

    أخرى

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهمُح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهمُح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

1 The effects of acute strenuous exercise on the faecal microbiota in 

Standardbred racehorses. 

2017 

2 Exercise training-induced changes in the gut microbiota of 

Standardbred racehorses 

2016 

3 Comparison of a modified phenol/chloroform and commercial-kit 

methods for extracting DNA from horse fecal material 

2016 

4 First phylogenetic characterization of Pseudocowpox virus from 

cattle in Al-Qadisiyah province/ Iraq 

2019 

5 Activation of bacterial cytochrome P450 in the intestine of larval 

mosquitoes an indication of its role in the insecticide resistance 

2017 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2006-01-25 مدرس مساعد 1

 2009-6-8 مدرس 2

 

 

 

 2017-11-28 استاذ مساعد 3

  استاذ 4



 

 

 

 

 

 

 

6 Detection the presence of Bdellovibrio bacteriovorus in the bacterial 

DNA extracts of Culex pipiens intestine using polymerase chain 

reaction 

2017 

7 Study on Bacterial Keratoconjunctivitis in Calves and Cows 2010 

8 Pathological study of lamb coccidiosis in Diwaniya 2007 

9 Isolation of Branhamella ovis from Intact Eyes of Calves 2007 

 

 انرٍ شاسك فُها و وسش انعمم  انعهمُحوانىذواخ انمؤذمشاخ 

 –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 مشاركة ( 

 ) حبث / بودرت حضور(

 مشارك كلوة الطب البوطري 2010 الطب البوطري 1

 مشارك كلوة الطب البوطري 2010 الطب البوطري 2

 مشارك الواليات املتحدةروجترز,  2015 التغذية, الغدد الصم, وعلوم الغذاء 3

السنوي لبحوث  2015 مؤمتر الـ 4

 تراجع السرطان يف نووجردي 

 مشارك روجترز, الواليات املتحدة 2015

الدولوة   RBHSللـ  2015ندوة  5

 لبحوث الصحة 

 مشارك روجترز, الواليات املتحدة 2015

 مشارك كلوة الطب البوطري 2010 الطب البوطري 6

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انهجان انذائمُح و انهجان انمؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 2017 دائموة احلصول على االعتمادية العاملوة لكلوة الطب البوطري 1

 2018 دائموة احلصول على اجلودة العاملوة لكلوة الطب البوطري 2

 2009 مؤقت حبوث خترج الطالب 3

 2010 مؤقت حبوث خترج الطالب 4

 

  االخشياألوشطح انعهمُح 

  نوع الـشاط 

 علموة( 5حبث ) 20  احباث علموة تقويم 

  املبادرات العلموة 

  للردائل واالطاريح تقويم علمي 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 انمقشساخ انذساسُح انرً قمد ترذسَسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 امراض معدية   1

 طب باطين   2

 احواء جمهرية   3

 اللغة االجنلوزية   4

 االمراض املشرتكة   5

 السريريات   6

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انمثادساخ و االعمال انرطىعُح 

 انسىح  انمثادسج او انعمم انرطىعٍ  خ

 2017 ذقىَم تحىز عهمُح 0

 2018 ذقىَم تحىز عهمُح 2

 2019 تحىز عهمُحذقىَم  3

 

 .كرة انشكش , انجىائز  و شهاداخ انرقذَش

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 2006 عمادة كلية الطب البيطري شكر وتقدير 1

 2007 عمادة كلية الطب البيطري شكر وتقدير 2

 ,2008 عمادة كلية الطب البيطري شكر وتقدير 3

2009, 2010 

جهاز االشراف العلمي/وزارة التعليم  شكر وتقدير 4

 العالي والبحث العلمي

2011 

 2009 رئيس جامعة القادسية شكر وتقدير 5

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 محرشف(-مرىسط-)مثرذيءانمسرىي  انهغح  خ 

 حمرتف عربي 0

 حمرتف انكلوزي 2

 ادبانوة و فرنسوة اخرى  3

 


