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زاهيا  //العيرة العلميت وألاوادًميت
 .1الذساظاث ألاوليت – مذًشيت جشبيت صالح الذًً
مذسظت صبيذة –ظامشاء
الابخذائيت
زاهىيت ظامشاء للبىاث
املخىظطت
زاويت ظامشاء للبىاث
الاعذادًت
 .2املؤهالث ألاوادًميت (الشهاداث الجامعيت)
بيالىسيىط علىم حياة  -وليت التربيت للبىاث جامعت جىشيذ \2003
البيالىسيىط
ماجعخير علىم الحياه \طفيلياث \وليت التربيت للبىاث جامعت جىشيذ \2006
املاجعخير
دهخىساه علىم حياه \طفيلياث \وليت التربيت للعلىم الصشفت جامعت جىشيذ \2016
الذهخىساه
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 .3الاخخصاص العام والاخخصاص الذكيم
علىم حياة Biology
الاخخصاص العام
Parasite
الاخخصاص الذك ــيم طفيلياث

مذسط
معاعذ
مذسط
اظخار
معاعذ
اظخار
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

 .4الذسجاث العلميت والتركياث
التركيت الى مشجبت مذسط معاعذ بخاسيخ 2006\9\12
التركيت الى مشجبت مذسط في جامعت ظامشاء بخاسيخ 2016\5\3
التركيت الى مشجبت اظخار معاعذ في جامعت ظامشاء بخاسيخ 2019\6\10

 .5املهام العلميت الىظيفيت العابلت والحاليت
ملشسه الذساظاث العليا وليت العلىم الخطبيليت
عظى في اللجىت العلميت للعم الخحليالث املشطيت مىز وشائخه ولحذ الان
عظى في اللجىت الذساظاث العلياث في وليت العلىم الخطبيليت 2020
عظى في لجىت التركياث العلميت في وليت العلىم الخطبيليت 2020
عظى في لجىت اظخحذار كعم الخلاهاث في وليت العلىم الخطبيليه 2019
عظى في لجىت اظخحذار مخخبر مشهضي لجامعه ظامشاء 2019
معئىل مخخبر الطفيلياث في وليت العلىم الخطبيليت
 .6هخب الشىش والخلـ ــذًش

العذًذ مً هخب الشىش ًخجاوص الـ  60هخاب ،وعذد منها مً العـيذ وصيـش الخعلـيم العـالي والبحـل العلمـي وبعـع سسظـاء
الجامعاث العشاكيت وعمذاء اليلياث
 .7اليشاطاث الاجخماعيت وألاوادًميت العامت
 .1املشاسهه في مهشجاهاث العلميه في مخخبراث وليت العلىم الخطبيليت
 .2اكامت دوساث مخخصصه في الخحليالث املشطيت بصفه محاطش وحظىس ( )pcr, urine ,Elisa ,
 .3اوشاء مىخبه الىتروهيت جظم املئاث مً الاطاسيح والشظائل
 .4عظىه في العذًذ مً اللجان العلميه والاوادًميه
 .8املىاطيع العلميت التي كمذ بخذسيعها
 .1طفيلياث طبيت medical parasite
الذساظاث
 .2مىاعت immunity
ألاوليت
 .3جمع العيىاث الطبيت وحشخيصها Collaction of sample and diognosis
 .4صحت عامت Public Health.
 .5ظلىن منهي(ظالمه وصحه مهىيه) Professional behavior
 .6حششاث Insects
 .7الفلشياث Inverteberate
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الذساظاث
العليا
(املاجعخير
والذهخىساه)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12

.8
.1
.2
.3

فعلجت عملي
علم الاوبئت Epidemiology
مىاعت طفيلياث immunity of parasite
طفيلياث طبيت medical parasite

 .9املشاسهت باملؤجمشاث والذوساث الخذسيبيت داخل وخاسج اللطش
املؤجمش العلمي الشابع في وليت التربيت ظامشاء \جامعت جىشيذ بخاسيخ 2011\3\31-30
املؤجمش العلمي العابع في وليه التربيت للعلىم الصشفت\جامعت جىشيذ بخاسيخ 2012\5\5-2
املؤجمش العلمي الثاوي لعلىم الحياه وليت التربيت للبىاث جامعت الىىفت بخاسيخ 2015\11\2
املؤجمش العلمي العادط ألمشاض الذم في الجامعت املعدىصشيت بخاسيخ 2016\11\5
املؤجمش العلمي العابع والذولي الاول للبحىر الضساعيت في وليت الضساعت جامعت جىشيذ بخاسيخ 2018\4\10
املؤجمش الذولي الاول والعلمي الثالل ليليت العلىم جامعت جىشيذ بخاسيخ 2018\ 12\17
 املؤجمش العلمي الذولي الاول لعلىم الصشفت وليت التربيت جامعت اللادظيت بخاسيخ2019\1\23املؤجمش الذولي الثالل لالبذاع والابخياس جامعت بابل  5-4اراس 2020
املؤجمش ألاوساس ي الذولي الثالل للعلىم البيىلىجيت والىيميائيت اهلشه جشهيا 2020
املؤجمش العلمي الذولي الافتراض ي الاول لجائحت هىسوها وجذاعياتها على الفشد واملجخمع لجامعت اللادظيتبالخعاون مع مىظمت الصحت العامليت للفتره مً  2020\4\23- 22جحذ شعاسبحثىا العلمي لً ًخىكف ابذا
مؤجمش الىىس الذولي الثاوي – باهىى ارسبيجان بخاسيخ 2020\8\30-24املؤجمش العلمي الذولي الثاوي لجامعه العين بخاسيخ  17-15جمىص 2020

 .10الاششاف على طلبت الذساظاث العليا
عىىان سظالت املاجعخير أو اطشوحت الذهخىساه
اظم الطالب ووليخه
ث
ومعخىي دساظخه
دساظت عً اهدشاس طفيلي اللشماهيا الجلذًت
 1وظً عبذ الحميذ حعين
 leishmania tropicaفي مذًىه ظامشاء وجازيرة على
بعع الجىاهب املىاعيت والهشمىهيت

 .11أظاجزحي
-1ا.د.جىفيم ابشاهيم الالىس ي وليت التربيه للبىاث جامعت جىشيذ
-2ا.د.عبذ هللا حعين عبذ هللا وليت التربيت للعلىم الصشفت جامعت جىشيذ
-3ا.د .شهاب احمذ الجبىسي وليت التربيت للعلىم الصشفت جامعت جىشيذ
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جأسيخ املىاكشت
2021

Published Articles

 البحىر امليشىسة.12

1- Comparison of the diagnosis of cryptosporidiosis by using ELISA test and the
modified Carbox foxin stain. Fourth Scientific Conference in college of Education
Samarra\Tiktit University
2. The spread of pediculus humans capitis among pupils In Samarra City . By Ohood
Muzahim Shakir( published in seventh Scientific Conference in college of Education
of Pure Sciences).
3. Effect of Klebsiella pneumonia antigens as a immune catalyzer for laboratory
rabbits infected with Entamoeba histolytica by blood standerds( published in second
Scientific Conference for the Life Sciences College of Education for Girls\ Al-Kufa
University).
4. Stady of Effect of Klebsiella pneumonia 0- antigen as a immune catalyzer for
laboratory rabbits infected with Entamoeba histolytica
Published in Journal of Anbar Sciences Veterinary College of Veterinary Medicine,
University of Fallujah)
5. Study the Effect of Klebsiella pneumonia k-antigen as a immune catalyzer for
laboratory rabbits
histolytica(published in Journal of Tikrit Pure Sciences infected with Entamoeba
University of Tikrit College of Science).
6 -. Green Tea Effect on Immunity state of lab Rabbits afflicated with Entamoeba
histolytica parasite(published in Tikrit University Journal of Agricultural Science).
7. Green Tea extrat Effect on number of blood Criteria of lab rabbits Afflicted whith
Entamoeba histolytica parasite( published in Journal of Tikrit Pure Sciences
University of Tikrit College of Science).
8- Epidemiological Study for the Spread of Intestinal Parasites in Samarra’ ulatroha
for pure scince
9-Prevalence of Two Gastrointestinal Parasites Entamoeba histolytica and Giardia
lamblia within Samarra City, Iraq . Advances in Bioscience and Biotechnology
2017, 8, 399-410
10- effect of alcohol extract of green tea plant camellia sinensis a therapeutic
treatment of parasite Entamoeba histolytica Archives Vol. 18 No. 1, 2018 pp. 953959
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11- Study of the effect of Klebsiella pneumoniae antigens on the histological
structure of the kidney in laboratory rabbits infected with Entamoeba histolytica.
College of agriculture university of Tikrit.
12-Investigate the presence of contaminated parasites of some fruits and vegetables
in the Samarra city in Iraq. Plant Archives Vol. 19, Supplement 1, 2019 pp. 1184-1190
13-Epidemiological study of Trichomoniasis with the effect of estrogen hormones LH
and FSH among married women in Samarra city, IraqInt. J. Res. Pharm. Sci., 10(1), 1-6
14- Molecular investigation of Trichomoniasis in women in Al-Muthana province
/IraqJ. Phys.: Conf. Ser. 1234 012078
15 – The use of ANA antibody in the diagnosis of leishmania ,Biochem. Cell.
Arch. Vol. 19, Supplement 1, pp. 2055-2060, 2019
16- Impact of Toxoplasma Gondii on both Luteinizing and Follicular Stimulating
Hormones Inpregnant Women.The Journal of Research on the Lepidoptera Volume
51 (1): 471-478 The Lepidoptera Research Foundation. March 2020
.
17- The effect of Entamoeba histolytica parasite Infection on Iron, Total iron binding
capacity and Hepcidin hormone.. ,Biochem. Cell. Arch
18-study the effect of some microbiota in oral cavity on some parameters of
blood.EurAsian Journal of biosciences
19- diagnosis of toxoplasma gondii by using ANA test with study of the effect of the
parasite on ceruloplasmin enzyme .journal of caridiovasular disease research volume
11 issue 2 2020
20-the effect of Giardia lamblia parasite on some immunoassays and interleukin- 10
,nitric oxide NO,and sodium ion,international journal of pharmaceutical research.
21- Study the immunologically and histologically effect of Toxaocara cati in infected
cats.indian journal of forensic medicine &toxicology vol(15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------االوسمه والجوائزوسام االبداع واالبتكار مقدم من مؤتمر الدولي الثالث لالبداع واالبتكار جامعه بابل
التقييم العلمي
2020 املؤجمش الذولي مخعذد الخخصصاث( للخىميه املعخذامه والخخطيط الزوي)اهطاليا –جشهيا لعام-1
 مجلت جىشيذ للعلىم الصشفت –وليه العلىم جامعه جىشيذ-2
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 .14لجان مىاكشت طلبت الذساظاث العليا:
ث

اظم الطالب

 -1محمذ علي حماد

غفشان شهاب احمذ

حغشيذ احمذ مصطفى

وظىاء عبذ املجيذ
محمذ

اليليت/ال جاسيخ املىاكشت
جامعت
2019\9\2
وليت
النربيت
جامعت
ظامشاء
2020\4\5
وليت
النربيت
جامعت
ظامشاء
وليت
النربيت
جامعت
ظامشاء
وليت
النربيت
جامعت
ظامشاء

2020\7\28

عىىان الشظالت
اهدشاس طفيلي  cryptosporidium sppفي
الابلاس مع جلييم بعع جازيراجت الفعلجيت
والىيمىحيىيت واليسجيت
الخغيراث الىسازيت واليسجيت للفئران
املصابت ججشيبيا بذاء امللىظاث الىىهيذًت
مع محاولت عالجيت بمعخخلص اوساق
هباث الغاس Laurus nobilis
الاصابت بذاء امللىظاث الىىهذًت وجازيره على
هشمىن اليالعيخىهين وبعع اليلىبيىليىاث
املىاعيت وبعع الىهاسل
وبائيت طفيلي املخبرعمت الىيعيت
وجازيره على معخىي هشمىن Blastocystis
الىمى والجشيلين في مذًىت بغذاد

2020\9\10
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