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 خُاٌ َاظى طادق انؼثُذٌ:  انثالثٍ و انهمة  ـىـــــــــاالعــ

 انطة انثُطشٌانكهُـــــــــــــــح : 

  2993-3-9 : الد ــذاسَخ انًُـ

 يرضوخح انحانح انضوخُح :

 احُاء يدهشَح تُطشَح :    ضــــــانرـخـظ

 يذسطانهمة انؼهًٍ : 

  ذذسَغٍ : حــــــــــانىظُف

 خايؼح انمادعُح –كهُح انطة انثُطشٌ  -فشع االحُاء انًدهشَح انثُطشَح :        ػُىاٌ انؼًم

 jinan.sadeq@qu.edu.iq   : االنكرشوٍَ انشعًٍ انثشَذ 

 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  2102-01-7 وحدة التخطوط واملتابعةمسؤول  1

  2107-0-8 مقرر فرع األحواء اجملهرية  2

 

 انًؤهالخ انؼهًُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 2116 الطب البوطري القاددوة

 2102 الطب البوطري القاددوة املاجستري

 

 
 

 صورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنماب انؼهًُح

 

 انثحىز انؼهًُح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

0 Isolation of  Pasteurella multocida from sheep with molecular 

identification   and typing by  using polymerase  chain  reaction 

technique 

2104 

 
2 In investigation of the gene responsible for the production of hlyA 

enzyme and aggA gene in E. coli isolated from the diarrhea of chicken 

by polymerase chain reaction  in the province of Al-Qadisiyah 

2108 

3 Direct detection of Clostridium perfringens based Alpha Toxin Gene 

from sheep and cattle by real time PCR Technique 
2106 

4 Detection important virulence factor cytolethal distending toxin in 

Campylobacter jejuni from chicken by real Time-PCR technique 
2105 

5 Detection of Escherichia coli hly A gene and Staphylococcus aureus Sea 

gene in raw milk of buffaloes using RT-PCR technique in Al-Qadisiyah 

province 

2109 

6 Gene expression study of antidrug  resistance gene (ERG11) in Candida 

albicans isolated from different clinical cases by using reverse 

transcription Real-time PCR 

2109 

7 Molecular detection and phylogenetic tree analysis of Salmonella 

Pullorum isolated from broiler chicken in Al-Diwanyia province, Iraq 
2109 

8 The Genetic Relationship for Klebsiella pneumoniae Isolated from 

Human Urinary Tract and Beef 

 

2109 

9 Molecular identification of Pasteurella multocida and their 

serotypes isolated from cattle and sheep in Diwanyia city 
2102 

01 Detection virulence factors of Klebsiella pneumonia from cattle by using 

PCR tec. 
2107 

00 DIRECT DETECTION OF CLOSTRIDIUM PERFRINGENS BASED 

ALPHA TOXIN GENE FROM SHEEP AND CATTLE BY REAL 

TIME PCR TECHNIQUE 

2107 

02 Molecular Identification of E. coli Virulence Factors Genes, bfp and elt, 

in Feces of Diarrheic Chickens 
2108 

03 Isolation and identification of some bacteria from imported meat (beef 

burger) by using vitek2 technique 
2108 

04 Hemolysin  gene detection in some isolates of Klebsiella pneumonia by 

PCR tech 

2108 

05 Molecular detection of invA and ssaP in salmonella typhimurium 

isolated from chicken in AL-Qidisiyah province 

2108 

 تارٌخ انحصول عهى انهقب  انهقب انعهًً  ث

 7117-17-72 يذرس يضاعذ 1

 7112-1-11 يذرس 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و انكرة انًُهدُح  انكرة انًؤنفح أو انًرشخًح

 عُح انُشش أعى انكراب خ

2   

 :انرٍ أششف ػهُها انشعائم واالطاسَحػذد 

 العدد االذراف ت

  دبلوم عالي 0

  ماجستري 2

  دكتوراه 3

 

 انرٍ شاسن فُها و وسػ انؼًم  انؼهًُحوانُذواخ انًؤذًشاخ 

) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 مشاركة (  –

) حبث / بودرت 

 حضور(

 حضور كلوة الطب البوطري 2109 نهعايهٍٍ فً انًختبراث  انضاليت انباٌونوجٍت ورط عًم 0

 حضور كؾقة الطب البقطري 2108 صاصٍاث انذفاع انًذًَا 2

3 Page gel electrophoresis SDS 2108  حضور الطب البقطريكؾقة 

اصتخذاو انتقٍُاث وانصبغاث انخاصت فً انكشف  4

 عٍ انًكوَاث انُضٍجٍت
 حضور كؾقة الطب البقطري 2108

 حضور كؾقة الطب البقطري 2108 يعاٌٍر انجودة فً انًختبراث 5

 حضور كؾقة الطب البقطري 2108 تكتٍُويٍكشاألَشاط  6

7 

8 

 حضور الطب البقطري كؾقة 3122 انًُظح االنكرشوَُح

نًؼشفح انرشذُة   NCBIاعرخذاو يىلغ  9

 PCRانماػذٌ نهدُُاخ انًفحىطح ػٍ طشَك 

technique 

 حضور كؾقة الطب البقطري 3122

    Plasticationوسشح ػًم حىل  01
 حضور كؾقة الطب البقطري 3122

 حضور كؾقة الطب البقطري 3122 ذُظُة تشَايح انغُاب 00



 

 

 

 

 

 

 

 حضور كؾقة الطب البقطري 3122 انثشَايح االنكرشوٍَ نغُاتاخ انطهثح 02

 حضور كؾقة الطب البقطري 3122 وسشح حىل  انرشلُاخ 03
 حضور كؾقة الطب البقطري 2108 ذطىَش دسوط فشع انطة انثاطٍُ 04

 حضور كؾقة الطب البقطري 2108 انغهىن انًهٍُ انثُطشٌ 05

انؼهًُح فٍ انًدالخ انؼانًُح طشق َشش انثحىز  06

 راخ ػايم ذأثُش
 حضور كؾقة الطب البقطري 2108

اعرخذاو خهاص انغىَاس انًحًىل فٍ ذشخُض  07

 االيشاع
 حضور كؾقة الطب البقطري 2108

انًرطهثاخ االخثاسَح واالخرُاسَح نُظاو انًمشساخ  08

 وانُح انرشيُض
 حضور كؾقة الطب البقطري 2109

 حضور كؾقة الطب البقطري 2109 االعًان فٍ االلفاصذشتُح  09

21 Determination of semen parameter 2109 حضور كؾقة الطب البقطري 

 حضور كؾقة الطب البقطري 2109 َظاو انًمشساخ نهدُح انطة انثُطشٌ 20

 حضور كؾقة الطب البقطري 2109 اػرًاد َظاو انًمشساخ 22

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107 انًُاػُحانكًُُاء انُغُدُح  23

24  

 

 َذواخ

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107 اوسعُذ

يٍ انغزاء  B1يغاس العرمالب األفالذىكغٍُ  25

إنً انحهُة وانثىل وانثشاص فٍ انحُىاَاخ 

 انًشضؼح

 

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107

 حضور الطب البقطريكؾقة  2107 َذوج حىل تشَايح االعرالل االنكرشوٍَ 26

اِثاس انغهثُح نالعرخذاو انخاطئ نىعائم  27

 انرىاطم 

 االخرًاػٍ

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107 انغهىن انمىَى نهطانة اندايؼٍ 28

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107 انًكرثح االفرشاضُح 29

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107 االخرُاس انًغثك ندُظ اندٍُُ 31

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107 َذوج حىل عشطاٌ انثذٌ 30

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107 فاَشوعاخ يغثثح نهغشطاٌ 32

 حضور كؾقة الطب البقطري 2108 َذوج ذىػىَح يشوسَح 33

 حضور كؾقة الطب البقطري 2108 ذمُُح اَظال انؼالج انً االَغدح 34

كُفُح انغُطشج ػهً االيشاع انرُفغُح  35

 ويحاونح 

 انُهىع تًغرىي طُاػح انذواخٍ

 حضور كؾقة الطب البقطري 2108

 حضور كؾقة الطب البقطري 2108 داء انًمىعاخ انزٌ َظُة االَغاٌ وانحُىاٌ 36

اهًُح انهغح انؼشتُح نًُاعثح انُىو انؼانًٍ نهغح  37

 انؼشتُح
 حضور البقطريكؾقة الطب  2108

 حضور كؾقة الطب البقطري 2108 احزسوا اندشاثُى انًُضنُح انشائؼح 38

 حضور كؾقة الطب البقطري 2108 انرخذَش انًىضؼٍ فٍ انًدرشاخ وانخُىل 39

خطورة األصابة بمرض االكٌاس المائٌة وطرق   41
 السٌطرة على مصادر انتشارها

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107

التمٌز بٌن االغذٌة المحورة عن غٌر المحورة  40
 وراثٌا"

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107

استخدام الطرق التقلٌدٌة والحدٌثة فً انتاج التوائم / 42
 والوالدات فً خارج الموسم فً االغنام العراقٌة

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107



 

 

 

 

 

 

 

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107 مكافحة االرهاب  43

 حضور كؾقة الطب البقطري 2107 مكافحة الفساد اإلداري والٌات معالجته 44

انًؤتًر انوطًُ انعهًً انثاًَ نجايعت انقضى  يؤتًراث 45

 انخضراء/ تكهٍت انطب انبٍطري
 – كؾقة الطب البقطري 2107

 جامعة الؼادم اخلضراء

 يشارك

انًؤتًر انعهًً انضادس انذونً األول نكهٍت  46

 72/9/7112-72انبٍطري  بتارٌخ انطب 
 مشارك كؾقة الطب البقطري 2107

-7112انًؤتًر انتقوًًٌ انًقارٌ نهعايٍٍ  47

 72/17/7112فً  7112-7112و 7112
 حضور كؾقة الطب البقطري 2107

 حضور كؾقة الطب البقطري 2102 يؤتًر انخرٌجٍٍ االول 48

 مشارك الطب البقطريكؾقة  2109 انحًى  انوردٌت حهقاث َقاشٍت 49

 مشارك كؾقة الطب البقطري 2107 انحًى انقريزٌت 51

 مشارك كؾقة الطب البقطري 2107 داء انبروصٍال فً االبقار 50

 

 انهداٌ انذائًُح و انهداٌ انًؤلرح

 التاروخ مؤقتة -دائؿقة  نوعفا  الؾجـة ت

 5/22/3129 دائموة ندُح االلغاو انذاخهُح 0

 29/21/3129 دائموة االششاف ػهً انًخرثشاخندُح  2

 ندُح انظُاَح نذوسَح نهًخرثشاخ 3

 
 25/2/3129 دائموة

 9/21/3122 دائًُح تشَايح انًىاسد انثششَح 4

 2/23/3122 دائًُح ندُح اَضثاط انطهثح 5

 29/6/3122 يؤلرح ندُح انًطثىػاخ 6

 3129-3-36 يؤلرح ندُح احرفانُح َىو اندايؼح 7

 3129-5-41 يؤلرح ندُح ذذلُمُح 8

 3129-3-36 يؤلرح ندُح َىو انؼهى 9

 3129-4-23 يؤلرح ندُح يراتؼح االيرحاَاخ 01

 3129-3-23 دائًُح  QSندُح نغشع ذظُُف 00

 االخشياألَشطح انؼهًُح 

  نوع الـشاط

 تقووم مخس حبوث احباث علموةتقويم 

  املبادرات العلموة

  واالطاريحللردائل تقويم علمي 

  براءات االخرتاع

  التعاقد مع مؤدسات الدولة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انًمشساخ انذساعُح انرً لًد ترذسَغها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 مناعة    0

 احواء جمهرية   2

 بايولوجي   3

 انًثادساخ و االػًال انرطىػُح 

 انغُح  انًثادسج او انؼًم انرطىػٍ  خ

 3129 ذشذُة لاػح خىاد انؼثُذٌ 2

 3129 ستظ كايُشاخ فٍ يخرثشٌ االحُاء انًدهشَح وانطفُهُاخ وانماػاخ 3

 3129 طُاَح يخرثش االحُاء انًدهشَح 4

 .كرة انشكش ، اندىائض  و شهاداخ انرمذَش

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 6102 عميد الكلية وتقدير للجهود المبذولة في اداء االعمال باحتفالية يوم الجامعةشكر  0

 6102 عميد الكلية شكر وتقدير للجهود المبذولة في ادارة وحدة التخطيط والمتابعة 2

 6102 عميد الكلية شكر وتقدير الجهود المبذولة في لجنة المطبوعات 3

 6102 عميد الكلية العملشكر وتقدير للجهود المبذولة في  4

 6102 عميد الكلية شكر وتقدير للجهود المبذولة في العمل 5

 6102 عميد الكلية شكر وتقدير للجهود المبذولة في المختبر 6

 6102 عميد الكلية شكر وتقدير للجهود المبذولة  للمشاركة في حفل التخرج المركزي 7

 6102 عميد الكلية الكليةشكر وتقدير للجهود متميزة في خدمة  8

 6106 عميد الكلية شكر وتقدير للجهود خالل المراقبة في االمتحانات النهائية 9

شهادة تقديرية للجهود العلمية وتقديرا" للمشاركة في المؤتمر الوطني  01
 ي الثاني لكية لطب البيطري  جامعة القاسمالعلم

 6102 عميد الكلية

 انرٍ َدُذها  : اخ ــانهغ

 يحرشف(-يرىعظ-)يثرذيءانًغرىي  انهغح  خ 

 حمرتف عربي 2

 متودط انؽؾقزي 3

 - اخرى 4



 

 

 

 

 

 

 

 


