
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انذاذُح انظُزج
 

 

 

 

 اسهار ػثذ انظادج َؼًح انكزػاوٌ :  انثالثٍ و انهقة  ـىـــــــــاالطــ

 انطة انثُطزٌ انكهُـــــــــــــــح : 

   0881\01 \8: الد ــذارَخ انًُـ

 يرشوخح  انحانح انشوخُح :

 ػهىو انطة انثُطزٌ  ياخظرُز فٍ  : ضــــــانرـخـظ

 يذرص  انهقة انؼهًٍ : 

  ذذرَظُح  : حــــــــــانىظُف

     خايؼح انقادطُح  \كهُح انطة انثُطزٌ  :    ػُىاٌ انؼًم

 azhar.neamah@qu.edu.iq  : االنكرزوٍَ انزطًٍ انثزَذ 

 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

    

    

    

    

 

 

 

 

 
 

 انصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؤهالخ انؼهًُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 6002 كلوة الطب البوطري  جامعة القاددوة 

 6002\3\62 كلوة الطب البوطري  جامعة القاددوة  املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 

 

 

 

 االنقاب انؼهًُح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انؼهًُح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

0 Molecular characterization and phylogenetic analysis 

of Escherichia coli isolated from milk of cattle affected 

by mastitis 

6009 

6 Molecular Detection of virulence factor genes in 

pseudomonas aeruginosa isolated from human and 

animals in Diwaniya province 

6002 

3 Molecular detection of invA ,ssaP in Salmonella 

typhimurium isolated from chicken in AL-Qadisiyah 

province 

6002 

2 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 

6002 

 

 تارٌخ انحصول عهى انهقب  انهقب انعهمً  ث

 4112\8\11 مذرس مساعذ 1

 4112\4\14 مذرس 4

  استار مساعذ 1

  استار 2



 

 

 

 

 

 

 

 و انكرة انًُهدُح  انكرة انًؤنفح أو انًرزخًح

 طُح انُشز أطى انكراب خ

0   

1   

2   

3   

4   

 

 :انرٍ أشزف ػهُها انزطائم واالطارَحػذد 

 العدد االذراف  ت

  دبلوم عالي 0

  ماجستري  6

  دكتوراه 3

 

  انرٍ شارك فُها و ورع انؼًم  انؼهًُحوانُذواخ انًؤذًزاخ 

 

) نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  الســـة  العـوان  ت

 مشاركة (  –حضور 

) حبث / بودرت 

 حضور(

 حضور البوطريكلوة الطب  6009 نهعامهٍه فً انمختبراث  انسالمت انباٌونوجٍت ورش عمم 0

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 ساسٍاث انذفاع انمذوًا 6

3 Page gel electrophoresis SDS 6002 حضور كؾقة الطب البقطري 

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 معاٌٍر انجودة فً انمختبراث 2

نًؼزفح انرزذُة   NCBIاطرخذاو يىقغ  5

 PCRانقاػذٌ نهدُُاخ انًفحىطح ػٍ طزَق 

technique 

 حضور كؾقة الطب البقطري 1102

    Plasticationورشح ػًم حىل  2
 حضور كؾقة الطب البقطري 1102

 حضور كؾقة الطب البقطري 1102 ذُظُة تزَايح انغُاب 2



 

 

 

 

 

 

 

 حضور الطب البقطريكؾقة  1102 انثزَايح االنكرزوٍَ نغُاتاخ انطهثح 2

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 ذطىَز دروص فزع انطة انثاطٍُ 9

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 انظهىك انًهٍُ انثُطزٌ 00

اطرخذاو خهاس انظىَار انًحًىل فٍ ذشخُض  00

 االيزاع
 حضور كؾقة الطب البقطري 6002

انًرطهثاخ االخثارَح واالخرُارَح نُظاو  06

 انًقزراخ وانُح انرزيُش
 حضور ورشح ػًم : 6009

 حضور ورشح ػًم : 6009 ذزتُح االطًاك فٍ االقفاص 03
02 Determination of semen 

parameter 
 حضور ورشح ػًم : 6009

 حضور ورشح ػًم : 6009 َظاو انًقزراخ نهدُح انطة انثُطزٌ 05

انرذرَة ػهً ػًهُح ذظدُم انطهثح اندذد وفق   02

 َظاو انًقزراخ 
 حضور  ورشح ػًم  6009

 حضور ورشح ػًم : 6009 اػرًاد َظاو انًقزراخ 02

02  

 

 َذواخ

    

اِثار انظهثُح نالطرخذاو انخاطئ نىطائم  09

 انرىاطم 

 االخرًاػٍ

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 اندايؼٍ انظهىك انقىَى نهطانة 60

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 االخرُار انًظثق ندُض اندٍُُ 60

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 َذوج حىل طزطاٌ انثذٌ 66

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 فاَزوطاخ يظثثح نهظزطاٌ 63

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 َذوج ذىػىَح يزورَح 62

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 ذقُُح اَظال انؼالج انً االَظدح 65

كُفُح انظُطزج ػهً االيزاع انرُفظُح  62

 ويحاونح 

 انُهىع تًظرىي طُاػح انذواخٍ

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 داء انًقىطاخ انذٌ َظُة االَظاٌ وانحُىاٌ 62

اهًُح انهغح انؼزتُح نًُاطثح انُىو انؼانًٍ نهغح  62

 انؼزتُح
 حضور كؾقة الطب البقطري 6002

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 احذروا اندزاثُى انًُشنُح انشائؼح 69

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 انرخذَز انًىضؼٍ فٍ انًدرزاخ وانخُىل 30

بمرض االكٌاس المائٌة وطرق  خطورة األصابة  30
 السٌطرة على مصادر انتشارها

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002

التمٌز بٌن االغذٌة المحورة عن غٌر المحورة  36
 وراثٌا"

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002

استخدام الطرق التقلٌدٌة والحدٌثة فً انتاج التوائم / 33
 العراقٌة والوالدات فً خارج الموسم فً االغنام

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 مكافحة االرهاب  32

 حضور كؾقة الطب البقطري 6002 مكافحة الفساد اإلداري والٌات معالجته 35

انمؤتمر انوطىً انعهمً انثاوً نجامعت انقسم  مؤتمراث 32

 انخضراء/ كهٍت انطب انبٍطري
 – البقطريكؾقة الطب  6002

 جامعة الؼادم اخلضراء

 مشارك

انمؤتمر انعهمً انسادس انذونً األول نكهٍت  32

 48/2/4112-42انطب انبٍطري  بتارٌخ 
 مشارك كؾقة الطب البقطري 6002



 

 

 

 

 

 

 

-4113انمؤتمر انتقوٌمً انمقارن نهعامٍه  32

 48/14/4112فً  4112-4114و 4114
 حضور كؾقة الطب البقطري 6002

 

 

 انهداٌ انذائًُح و انهداٌ انًؤقرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 1108\0\00 دائموة  انهدُح االيرحاَُح نهذراطاخ االونُح 0

 1108\4\11 دائموة  نجىت مسؤونٍه انمختبراث 6

 6009 دائموة  ندُح طُاَح انًخرثز 3

 6002 مؤقتة  جلنة متابعة الزي املوحد  2

 6002 مؤقتة  جلنة املطبوعات  5

2    

 

  االخزياألَشطح انؼهًُح 

  نوع الـشاط 

   احباث علموة تقويم 

  املبادرات العلموة 

  للردائل واالطاريح تقويم علمي 

  براءات االخرتاع 

  التعاقد مع مؤدسات الدولة 

 

 انًقزراخ انذراطُح انرً قًد ترذرَظها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 بايولوجي عملي  \املرحلة االوىل    0

احواء جمهرية  \املرحلة الثالثة    6

 عملي 

3    

2    

5    



 

 

 

 

 

 

 

2    

 

 

 انًثادراخ و االػًال انرطىػُح 

 انظُح  انًثادرج او انؼًم انرطىػٍ  خ

 1108 (قاػح خىاد انؼثُذٌػًم ذطىػٍ )اخزاء ذزذُثاخ ػهً  0

ػًم ذطىػٍ ) رتط كايُزاخ فٍ يخرثز وانقاػح انذراطُح ويًز انفزع نالحُاء انًدهزَح  1

) 

1108 

 ػًم ذطىػٍ ) رتط كايُزاخ فٍ يًزانهدُح االيرحاَُح  وغزفح انرظحُح وغزفح  2

 انعهٍا واالونٍت (( انذراطاخا

1108 

 1108 انذراطُح يغ يًزاخ انكهُح انذاخهُح وانخارخُح (ػًم ذطىػٍ ) غظم وذُظُف انقاػاخ  3

 1108 انًظاهًح تكهفح ػًهُح طثغ يخرثز االحُاء انًدهزَح وذثذَم انظرائز 4

 1108 شزاء قزطاطُح وطدالخ ذخض ػًم انهدُح االيرحاَُح  نهذراطرٍُ االونُح وانؼهُا 5

 1108  نهذراطاخ االونُح شزاء وطُاَح كزاطٍ انخاطح تانهدُح االيرحاَُح 2

 

 .كرة انشكز ، اندىائش  و شهاداخ انرقذَز

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 2/0/1108 رئاسة جامعة القادسية  كتاب الشكر والتقدير  0

 8/01/1102 جامعة القادسية  \كهُح انطة انثُطزٌ كتاب الشكر والتقدير 6

 03/00/1102 جامعة القادسية \كهُح انطة انثُطزٌ الشكر والتقدير كتاب 3

 1108\1\14 جامعة القادسية  \كهُح انطة انثُطزٌ كتاب الشكر والتقدير 2

 1108\5\15 جامعة القادسية \كهُح انطة انثُطزٌ كتاب الشكر والتقدير 5

 1108\01\4 جامعة القادسية  \ كهُح انطة انثُطزٌ كتاب الشكر والتقدير 2

 1108\1\10 جامعة القادسية  \ كهُح انطة انثُطزٌ كتاب الشكر والتقدير 2

 1108\01\2 الجامعة القادسية  \كهُح انطة انثُطزٌ كتاب الشكر والتقدير 2

 1105\5\2 خايؼح انقادطُح  \كهُح طة االطُاٌ  كتاب الشكر والتقدير  9

 1108\1\02 خايؼح انقادطُح  \كهُح انطة انثُطزٌ  كتاب الشكر والتقدير  00

 1108\01\11 خايؼح انقادطُح \كهُح انطة انثُطزٌ  كتاب الشكر والتقدير  00

 1102\8\02 خايؼح انقادطُح \كهُح انطة انثُطزٌ  كتاب الشكر والتقدير 06

 1102\1\12 خايؼح انقادطُح \كهُح انطة انثُطزٌ  كتاب الشكر والتقدير 03



 

 

 

 

 

 

 

 1105\01\11 خايؼح انقادطُح \كهُح انطة انثُطزٌ  كتاب الشكر والتقدير 02

 1102\3\11 خايؼح انقادطُح \كهُح انطة انثُطزٌ  كتاب الشكر والتقدير 05

 1102\1\5 خايؼح انقادطُح \كهُح انطة انثُطزٌ  كتاب الشكر والتقدير 02

  رئاطح خايؼح انقادطُح  كتاب الشكر والتقدير  02

 

 انرٍ َدُذها  : اخ ــانهغ

 يحرزف(-يرىطط-)يثرذيءانًظرىي  انهغح  خ 

 حمرتف  عربي 0

 متودط انكلوزي 1

  اخرى  2

 


