
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزاذُح انسُشج
 

 

 

 

  خهىد دًذاٌ فهذ انكُاٍَ:  انثالثٍ و انهقة  ـىـــــــــاالســ

 انطة انثُطشٌ انكهُـــــــــــــــح : 

   4161\41 \44: الد ــذاسَخ انًُـ

 يرضوجح  :انذانح انضوجُح 

  ادُاء يجهشَحياجسرُش   : ضــــــانرـخـظ

 اسرار يساعذ انهقة انعهًٍ : 

  ذذسَسُح  : حــــــــــانىظُف

     جايعح انقادسُح  \كهُح انطة انثُطشٌ  :    عُىاٌ انعًم

 khilood.hamdin@qu.edu.iq  : االنكرشوٍَ انشسًٍ انثشَذ 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  4::2-3::2 تدرج بيطري  

  9::2-5::2 معيدة  

  اىل االن -3122 تدريسية 

    

 

 

 

 

 

 
 

 انصوسة 



 

 

 

 

 

 

 

 انًؤهالخ انعهًُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 3::2-2::2 الطب البيطري بغداد

 3121-:311 الطب البيطري القاددية املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهًُح

 

 

 

 

 

 

 انثذىز انعهًُح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

2 Molecular characterization and phylogenetic analysis 

of Escherichia coli isolated from milk of cattle affected 

by mastitis 

312: 

3 Molecular Detection of virulence factor genes in 

pseudomonas aeruginosa isolated from human and 

animals in Diwaniya province 

3128 

4 Molecular detection of invA ,ssaP in Salmonella 

typhimurium isolated from chicken in AL-Qadisiyah 

province 

3129 

5 Pharmaceutical allergy pattern for antibacterial of some 

specified species of bacterial 

which diagnosed by vitek-2 technology isolated from 

the infection of the yolk sac in the 

meat breeders in Al-Diwaniyah 

3128 

 

 و انكرة انًُهجُح  انكرة انًؤنفح أو انًرشجًح

 تبسٌخ انحصول عهى انهقب  انهقب انعهًً  ث

 2111-2-6 يذسس يضبعذ 1

 2115-2-22 يذسس 2

 2112-7-11 اصتبر يضبعذ 3

  اصتبر 4



 

 

 

 

 

 

 

 سُح انُشش أسى انكراب خ

4   

2   

3   

4   

5   

 

 :انرٍ أششف عهُها انشسائم واالطاسَخعذد 

 العدد االذراف  ت

  دبلوم عالي 2

  ماجستري  3

  دكتوراه 4

 

  انرٍ شاسك فُها و وسش انعًم  انعهًُحوانُذواخ انًؤذًشاخ 

 

) نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  الســـة  العـوان  ت

 مشاركة (  –حضور 

) حبث / بودرت 

 حضور(

انًرطهثاخ االجثاسَح واالخرُاسَح نُظاو   وسط عًم 2

 انًقشساخ وانُح انرشيُض
 حضور كلية الطب البيطري :312

3  Determination of semen 

parameter 
 حضور كؾقة الطب البقطري :312

 حضور كؾقة الطب البقطري :312 َظاو انًقشساخ نهجُح انطة انثُطشٌو 4

اسرخذاو جهاص انسىَاس انًذًىل فٍ ذشخُض  5

 االيشاع

 حضور كؾقة الطب البقطري 2112

 حضور كؾقة الطب البقطري 3129 انسهىك انًهٍُ انثُطشٌ 6

انًذًىل فٍ ذشخُض اسرخذاو جهاص انسىَاس  7

 االيشاع
 حضور كؾقة الطب البقطري 3129

 حضور كؾقة الطب البقطري 3129 ذطىَش دسوط فشع انطة انثاطٍُ 8

 حضور كؾقة الطب البقطري :312 ذشتُح االسًاك فٍ االقفاص 9



 

 

 

 

 

 

 

 حضور كؾقة الطب البقطري :312 َظاو انًقشساخ نهجُح انطة انثُطشٌ :

 :312 انًقشساخاعرًاد َظاو  21

 

 حضور كؾقة الطب البقطري

 َذواخ 22

 

 

 

 حضور كؾقة الطب البقطري 3129 ادزسوا انجشاثُى انًُضنُح انشائعح

 حضور كؾقة الطب البقطري 3129 ذقُُح اَظال انعالج انً االَسجح 23

كُفُح انسُطشج عهً االيشاع انرُفسُح  24

 ويذاونح انُهىع تًسرىي طُاعح انذواجٍ
 حضور كؾقة الطب البقطري 3129

 حضور كؾقة الطب البقطري 3129 داء انًقىساخ انزٌ َظُة االَساٌ وانذُىاٌ  25

اهًُح انهغح انعشتُح نًُاسثح انُىو انعانًٍ نهغح  26

 انعشتُح
 حضور كؾقة الطب البقطري 3129

 حضور كؾقة الطب البقطري 3129 َذوة توعوٌت يشوسٌت 27

 حضور كؾقة الطب البقطري 3128 اوسصٍذ 28

 يشبسك كؾقة الطب البقطري 2114 االصتخذاو انخبغئ نهًعبداث انحٍبتٍت 29

 حضور كؾقة الطب البقطري 3128 فبٌشوصبث يضببت نهضشغبٌ :2

التميز بين االغذية المحورة عن غير المحورة  31
 وراثيا"

 حضور كؾقة الطب البقطري 3128

االكياس المائية وطرق خطورة األصابة بمرض  32
 السيطرة على مصادر انتشارها

 حضور كؾقة الطب البقطري 3128

استخدام الطرق التقليدية والحديثة في انتاج التوائم  33
 والوالدات في خارج الموسم في االغنام العراقية

 حضور كؾقة الطب البقطري 3128

 حضور البقطريكؾقة الطب  3128 االختٍبس انًضبق نجُش انجٍٍُ 34

 حضور كؾقة الطب البقطري 3128 َذوج دىل سشطاٌ انثذٌ 35

انًؤتًش انعهًً انضبدس انذونً األول نكهٍت  

 22/2/2117-27انطب انبٍطشي  بتبسٌخ 
 36 مشارك كؾقة الطب البقطري 3128

-2115انًؤتًش انتقوًًٌ انًقبسٌ نهعبيٍٍ  37

 22/12/2117فً  2117-2116و 2116
 حضور كؾقة الطب البقطري 3128

 حضور كؾقة الطب البقطري 3123 يؤتًش انخشٌجٍٍ االول 38

أْى األيشاض انًتضببت عٍ بعط انفطشٌبث  انذهقاخ 39

 انًشظٍت فً حٍواَبث انًزسعت
 مشارك كؾقة الطب البقطري 3128

جُش فطش االصبشجهش وتأثٍشاتّ انضًٍت عهى  :3

 انغزائٍتانًواد 
 مشارك كؾقة الطب البقطري 3126

41 Toxcara canis 3128 مشارك كؾقة الطب البقطري 

 مشارك كؾقة الطب البقطري Archaea 3129َبزِ عٍ  42

 مشارك كؾقة الطب البقطري :312 االصتخذايبث انخبغئت نًعبداث انحٍبتٍت 43

 

 انهجاٌ انذائًُح و انهجاٌ انًؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 2141انً  2143 دائمية نجُح يراتعح انُادٌ انطالتٍ 2

 2142-3-42 يؤقرح نجُح يراتعح االيرذاَاخ 3



 

 

 

 

 

 

 

 2142-5-42 يؤقرح نجُح انًطثىعاخ 4

  االخشياألَشطح انعهًُح 

  نوع الـشاط 

 تقييم ثالث حبوث  احباث علمية تقويم 

  املبادرات العلمية 

  للردائل واالطاريح تقويم علمي 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 انًقشساخ انذساسُح انرً قًد ترذسَسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 امراض دواجن   2

 احياء جمهرية   3

 بايولوجي   4

 امراض مشرتكة   5

 

 انًثادساخ و االعًال انرطىعُح 

 انسُح  انًثادسج او انعًم انرطىعٍ  خ

 2142 ذشذُة قاعح جىاد انعثُذٌ

 2142 ستط كايُشاخ فٍ يخرثشٌ االدُاء انًجهشَح وانطفُهُاخ وانقاعاخ

 2141 طُاَح يخرثش االدُاء انًجهشَح

 .كرة انشكش ، انجىائض  و شهاداخ انرقذَش

 السـة اجلفة املاحنة اجلائزة أو ذفادة التؼدوركتاب الشؽر أو  ت

 8102 عميد الكلية َجاح سُش االيرذاَاخ انُهائُحشكش وذقذَش إل 2

 8102 عميد الكلية ذعى واَجاح انًسُشج انرعهًُُحشكش وذقذَش ن 3

 8102 عميد الكلية نهًشاسكح فٍ االعًال انرطىعُح شكش وذقذَش 4

 8102 رئيس الجامعة شكر وتقدير   5



 

 

 

 

 

 

 

 -8102 عميد كلية التمريض شكر وتقدير  6

8102  
  8102-8102 عميد كلية الصيدلة شكر وتقدير  7

 8102-8102 عميد كية التربية للبنات شكر وتقدير 8

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 يذرشف(-يرىسط-)يثرذيءانًسرىي  انهغح  خ 

 حمرتف  عربي 4

 متودط انكليزي 2

  اخرى  3

 


