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جاهيا  //العيرة العلميت وألاكاديميت
 .1الذساظاث ألاوليت – مذيشيت جشبيت صالح الذيً
مذسظت البويب الابخذائيت  /بغذاد
مخوظطت الضوساء  /بغذاد
زاهويت العودة  /بغذاد

الابخذائيت
املخوظطت
الاعذاديت

 .2املؤهالث ألاكاديميت (الشهاداث الجامعيت)
بكالوسيوط علوم حياة -كليت العلوم – جامعت امللك عبذالعضيض:جذة – 1986-1981
ماجعخير في علوم الحياة  -كليت العلوم – جامعت بغذاد – 1993
دكخوساه فلعفت في علوم الحياة  -كليت التربيت للعلوم الصشفت – جامعت جكشيذ – 2017

البكالوسيوط
املاجعخير
الذكخوساه

 .3الاخخصاص العام والاخخصاص الذقيق
الاخخصاص العام
الاخخصاص الذق ــيق

علوم حياة
احياء مجهشيت

 .4الذسجاث العلميت والترقياث
مذسط
معاعذ
مذسط

التركيت الى مشجبت مذسط معاعذ في كليتالعلوم  :جامعت بغذاد بخاسيخ 2006/3/22
التركيت الى مشجبت مذسط في جامعت ظامشاء بخاسيخ 2017/8/30
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اظخار
معاعذ
اظخار

التركيت الى مشجبت اظخار معاعذ في جامعت ظامشاء بخاسيخ

 .5املهام العلميت الوظيفيت العابقت والحاليت
.1
.2
.3
.4
.5

جذسيس ي في كليت العلوم  /جامعت بغذاد
جذسيس ي في كليت التربيت  :ظامشاء  /جامعت جكشيذ
ملشس كعم علوم الحياة /كليت التربيت -ظامشاء,
معؤول ؼعبت ضمان الجودة وألاداء الجامعي  :كليت العلوم الخطبيليت  /جامعت ظامشاء
جذسيس ي في كليت العلوم الخطبيليت  :كعم الخحليالث املشضيت  /جامعت ظامشاء

 .6كخب الشكشوالخقـ ــذيش
العذًددذ مددً كخددب الؽددكش ًخجدداوص ال د  30كخددا
الكلياث

وعددذد منهددا مددً العدديذ وصيددش الخعلدديم العددالي والبحد العل ددي وبعددر ساظدداء الجامعدداث العشاكيددت وعمددذاء

 .7اليشاطاث الاجخماعيت وألاكاديميت العامت
.1
.2
.3

خبرة بالخحليالث املشضيت الكثر مً  35ظىت.
املؽاسكت بالكثير مً دوساث الخحليالث املشضيت في معدؽفياث العشاق

 .8املواضيع العلميت التي قمت بخذسيعها
الذساظاث ألاوليت

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

علم الخليت
علم الاحياء العام
علم الفاًشوظاث
بيولوجي جضيئي
أجهضة طبيت
احياء مجهشيت
جمع عيىاث
اظاظياث جحليالث مشضيت
صحت عامت

الذساظاث العليا
(املاجعخير
والذكخوساه)

 .9املشاسكت باملؤجمشاث والذوساث الخذسيبيت داخل وخاسج القطش
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

مؤجمش في الجامعت املعدىصشيت
مؤجمش في جامعت بغذاد
دوسة بالخحليالث املشضيت  /جامعت ظامشاء
دوسة باظخخذام جلىيت PCR
دوسة بالحاظو
دوسة باظخخذام جلىيت ELIZA
دوسة جذسيبيت عً الجودة وألاداء الجامعي  /جشكيا
دوسة عً ظالمت املخخبراث
العؽشاث مً الوسػ العلميت

 .11الاششاف على طلبت الذساظاث العليا
2

 .11أظاجزحي
ا د .ظامي عبذاملهذي املظفش  :كليت العلوم /جامعت بغذاد
1د .مها ساوف الععذ  :كليت العلوم /جامعت بغذاد
أ د  .اليغ كشيكوس :كليت العلوم /جامعت بغذاد
ا د .خلف صوفي  :كليت العلوم /جامعت بغذاد
ا د .كشكض زلج  /جامعت جكشيذ
ا د .سؼيذ حميذ حعً /جامعت ظامشاء

Published Articles

 .12البحوث امليشوسة
بحور ميؽوسة في معخوعباث Scupas
Study the relationship between various bacteria infection and lipid profile in samarra hospital patients -1
Inhibition flagellin gene expression responsible for the movement ofHelicobacter pylori bacteria -2
exposition of pomegranate peel extract
Contraceptives Impact on the Bacterial Vaginal flora and its relationship to frequent vaginal infection -3
 -4بح وؽش محلي
The inhibitory effect of bacteriocin extracted from Lactobacillus plantarum bacteria on urease enzyme of
Helicobacter pylori isolated from human
 .13الترجمت والخأليف واليشاط البحثي
1-بكتريا اللولبيت واملعضصاث الحيويت ( كخاب مطبوع)

 .14لجان مىاقشت طلبت الذساظاث العليا:
ث

اظم الطالب
ظمير عبذهللا دمحم

الكليت/الجامعت
كليت التربيت/
جامعت ظامشاء

جاسيخ املىاكؽت
2020/9/20

ميموهت حميذ خضير

كليت التربيت/
جامعت ظامشاء

2020/12/6

3

عىوان الشظالت
عضل وحشخيص بكترًا الجشوح مً معدؽفياث
الحويجت /كشكوك وجلييم الخازير الخثبيطي
ملعخخلصاث بزوس الكخان وعص ى الشاعي عليها
جحضير وحشخيص بعر مشكباث اميذاث العلفا
ودساظت فعاليتها املضادة للبكترًا

4

