
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انذاذُح انسُزج
 

 

 

 

  الطفٌلً ٌحٌى اسماعٌل خضٌر:  انثالثٍ و انهقة  ـمـــــــــاالســ

 كهُح انطة انثُطزٌانكهُـــــــــــــــح : 

  8791: الد ــذارَخ انمُـ

 مرزوج انحانح انزوجُح :

    انطة انثُطزٌ  :صــــــانرـخـص

 مذرسانهقة انعهمٍ : 

   : حــــــــــانىظُف

  كلٌة الطب البٌطري /فرع االمراض وامراض الدواجن:     عنىان انعمم

  yahia.khudiar@qu.edu.iq  : االنكرزونٍ انزسمٍ انثزَذ 

 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اشغاهلا  الوظقػة  ت

ذمدتمرذ3127\23\35ذرئوسذفرعذاالمراضذوامراضذالدواجن 1

ذذذ 

ذذذ 

ذذذ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 انمؤهالخ انعهمُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

ذ3113ذالطبذالبوطري جامعة القادسٌة  

ذ3115 الطبذالبوطري جامعة القادسٌة   املاجستري

 هالدكتورا

 

ذ3122 الطبذالبوطري جامعة بغداد

ذ3127 الطبذالبوطري جامعة بغداد دبلوم عالً

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهمُح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهمُح 

 سـة الـشر أسم البحث  ت

2.  Study on Clinical Mastitis (Bacteriological) in She-Camels (Camelus 

dromedarius) in Some Areas of Middle Euphrates in Iraq 

(Bacteriological) in She-Camels (Camelus dromedarius) in Some 

Areas of Middle Euphrates in Iraq (Bacteriological) in She-Camels 

(Camelus dromedarius) in Some Areas of Middle Euphrates in Iraq 

2011 

3.   Epidemiological and Bacteriological Study on Subclinical Mastitis in 

She-Camels (Camelus dromedarius) in Some Areas of Middle 

Euphrates in Iraq 

2011 

4.  Clinicoepidemiological study of bovine skin papillomatosis in Al 

hamza quarter-Al diwanyia province 
2012 

5.   Clinical and Bacteriological Study of Subcutaneous abscesses caused 

by gram positive bacteria in cow and sheep in Al-Qadissiyia province 
2012 

6.  Serological and molecular detection of bovine leukemia virus in 

cattle in Iraq 
2016 

 تارٌخ انحصول عهى انهمب  انهمب انعهًً  ث

 1111 يذرش يطاعذ 1

 1116 يذرش 1

  اضتار يطاعذ 3

  اضتار 4



 

 

 

 

 

 

 

7.   Molecular survey and phylogeny of Anaplasma Ovis in small 

ruminants in Al-Qadisiyah Province, Iraq 
2017 

8.  Phylogenetic analysis of ovine herpes virus-2 (OHV-2) in malignant 

catarrhal fever infected cattle in Al-Qadisiyah governorate of Iraq 
2019 

9.  MOLECULAR DETECTION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS 

OF OVINE HERPESVIRUS-2 IN SHEEP AND GOATS OF AL-

QADISIYAH PROVINCE, IRAQ 

 2019 

:.  Study on Clinical Mastitis (Bacteriological) in She-Camels (Camelus 

dromedarius) in Some Areas of Middle Euphrates in Iraq 

(Bacteriological) in She-Camels (Camelus dromedarius) in Some 

Areas of Middle Euphrates in Iraq (Bacteriological) in She-Camels 

(Camelus dromedarius) in Some Areas of Middle Euphrates in Iraq 

2011 

21.   Epidemiological and Bacteriological Study on Subclinical Mastitis in 

She-Camels (Camelus dromedarius) in Some Areas of Middle 

Euphrates in Iraq 

2011 

 

 و انكرة انمنهجُح  انكرة انمؤنفح أو انمرزجمح

 سنح اننشز أسم انكراب خ

8   

2   

 

 :انرٍ أشزف عهُها انزسائم واالطارَحعذد 

 العدد االشراف  ت

ذذدبلومذساليذ2

ذذماجدتريذذ3

ذذدكتوراهذ4

 

 انرٍ شارك فُها و ورش انعمم  انعهمُحواننذواخ انمؤذمزاخ 

) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 مشاركة (  –

) حبث / بوسرت 

 حضور(

دورة تذرٌبٍت عٍ اضتخذاو انبرايج ذ .2

انحذٌثت فً كتابت انبحوث انعهًٍت : عذد 

  1113/ 1/4فً  1311وتارٌخ االير 

ذحمازرذكلوةذالطبذالبوطريذ:312

دورة تذرٌبٍت عٍ طرق حمٍ اجُت انبٍض ذ .3

/ 3/5فً  1311عذد وتارٌخ االير  

1113 

ذحمازرذكلوةذالطبذالبوطري :312

 Blood Smearدورة تذرٌبٍت عٍ ذ .4

Basics   فً  1151عذد وتارٌخ االير

12/5 /1113  

ذحمازرذكلوةذالطبذالبوطري :312

دورة تذرٌبٍت )اضاضٍاث انسرع انُطٍجً( ذ .5

/ 13/6فً  1112عذد وتارٌخ االير 

1113 

ذحمازرذكلوةذالطبذالبوطري :312

ورشت عًم حونّ  تفاعم انبهًرِ ذ .6

عذد وتارٌخ االير   (qPCR)انكًً

   1113/ 31/6فً  1111

ذحمازرذكلوةذالطبذالبوطري :312

ذحضورذكلوةذالطبذالبوطريذ:312 بخصوص برَايج االٌُذ َوثورشت عًم ذ .7



 

 

 

 

 

 

 

ورشت عًم )حول انطرق االجرائٍت ذ .8

 وانتوثٍك وانتصًًٍانطجالث(

ذحضورذكلوةذالطبذالبوطريذ:312

َماط انموة  ورشت عًم بخصوصذ .9

 وانضعف الضتًارة تمٍٍى االداء
ذحضورذكلوةذالطبذالبوطريذ:312

ذحضورذكلوةذالطبذالبوطريذ3129 َذوة عٍ  انًُاعت انُطٍجٍت انكًٍٍائٍتذ .:

 protein ligand دورة تذرٌبٍت عٍ ذ .21

docking 
ذحضورذكلوةذالطبذالبوطريذ2018

 method of preparationدورة عٍ ذ .22

of some medical prescriptions  
ذحضورذكلوةذالطبذالبوطري 2018

دورة تذرٌبٍت عٍ )اضتخذاو انطوَار ذ .23

 نكشف انحًم انًبكر فً انًجتراث(
ذحضورذكلوةذالطبذالبوطري 3129

 Multi plexدورة تذرٌبٍت عٍ ) ذ .24

PCR) 
ذحضورذكلوةذالطبذالبوطريذ2018

ذذ  ذ .25

 

 انهجان انذائمُح و انهجان انمؤقرح 

 التاروخ مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

فً  3116عضو فً انهجاٌ انعهًٍت وانتحضٍرٌت ري انعذد ذ .2

 ناليؤتًر انعهًً انطادش 11/1/1111
ذ3128ذجلةذمؤمتر

فً  1141عضو فً انهجاٌ انعهًٍت وانتحضٍرٌت ري انعذد ذ .3

11/3/1113 
ذ:312ذجلةذمؤمتر

ذ3128ذدائموةذٍاجاث انًختبرٌتتنجُت االحذ .4

ذ3129 دائموة تشكٍم نجاٌ االرشاد ااتربوي وانُفطً  ذ .5

ذ3129 دائموة نجُت االرشاد انتربوي  ذ .6

ذ3129ذجلنةذمركزيةذتهوةذاالدتماراتذاخلاصةذباملخترباتذواالقدامذ .7

ذ3129ذمؤقتةذجلنةذاسدادذفقراتذمعايريذاالستمادذاملؤدديذ .8

ذ:312ذمؤقتةذ:312\6\:2\3178الدريرياتذجلنةذامتحانذذ .9

ذ3128ذمؤقتة 1111\1\13 \111\وانًطابمت  انهجُت انجردذ .:

ذذ ذ .21

ذذ ذ .22

 

 

  االخزياألنشطح انعهمُح 



 

 

 

 

 

 

 

  نوع الـشاط 

ذ6ذذاحباثذسلموةذتقويمذ

ذ2االذرافذسلىذانشاءذخمتربذالزرعذالندوجيذذاملبادراتذالعلموةذ

ذذللردائلذواالراريحذتقويمذسلميذ

ذ3ذبراءاتذاالخرتاعذ

ذتعاونذسلميذمعذمديريةذبوئةذالديوانوةذ2ذالتعاقدذمعذمؤدداتذالدولةذ

 

 انمقزراخ انذراسُح انرً قمد ترذرَسها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

ذذاالمراضذاملعدية ذذ2

ذدريريات ذ)دبلومذسالي(ذالدريرياتذ3

ذسلمذالفريودات ذوبائوةذ)دبلومذسالي(ذ4

ذ ذذ5

ذ ذذ6

ذ ذذ7

 

 

 انمثادراخ و االعمال انرطىعُح 

 انسنح  انمثادرج او انعمم انرطىعٍ  خ

فً  313أجراء عًهٍاث تهمٍح فً يفمص بركاث انسْراء فً انذٌواٍَت /انعذد  8

1/3/1113  

1113 

وانعهٍا(  شراء لرطاضٍت وضجالث تخض عًم انهجُت االيتحاٍَت نهذراضتٍٍ االونٍت  2

 16/1/1113فً  115/انعذد 

1113 

 1113 14/3/1113فً  1112أَجاز ضفرة عهًٍت ؟ انعذد  3

 1113 16/4/1112فً  1151يبادراث تطوعٍت انعذد  4

 1113 11/4/1113 فً 1646: انعذد َشاط طالبً  –أَجاز عًم تطوعً  5

 



 

 

 

 

 

 

 

 .كرة انشكز ، انجىائز  و شهاداخ انرقذَز

 السـة اجلفة املاحنة اجلائزة أو شفادة التؼدور كتاب الشؽر أو ت

 84/88/2181\شكز وذقذَز 4514ذ (2

 
 9102 كهُح انطة انثُطزٌ/انسُذ انعمُذ

 9102 كهُح انطة انثُطزٌ/انسُذ انعمُذ 84/3/2187 \8132 \شكز وذقذَزذ (3

 9102 السيد العميد 9120\0\01\011شكر وتقدير ذ (4

 9102 السيد العميد شكر وتقديرذ (5

 9102 السيد العميد شكر وتقديرذ (6

 9102 رئيس الجامعة شكر وتقديرذ (7

 9102 رئيس الجامعة شكر وتقديرذ (8

 9102 رئيس الجامعة شكر وتقديرذ (9

 01\91\01151تثمين جهودذ (:
9102 

مساعد رئيس الجامعة للشؤون 
 االدارية

9102 

 9102 السيد العميد 9102\09\02\105شكر وتقديرذ (21

 9102 السيد العميد 9102\2\91 \1521شكر وتقدير ذ (22

 9102 السيد العميد 9102\00\01\1121شكر وتقدير ذ (23

 9105 السيد العميد شكر وتقديرذ (24

 9102 السيد العميد شكر وتقديرذ (25

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 محرزف(-مرىسط-)مثرذيءانمسرىي  انهغح  خ 

 حمرتفذسربي 8

 متودط انكلوزي 2

  اخرىذ 3

 


