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 عباس عبىد فشحاٌ حسٍ االسى انشباعي: -

 4591تاسيخ انىالدة: -

 4555 تاسيخ انحصىل عهيها:       دكتىساِانشهادة:     -

 أحياء يجهشيّ انتخصص انذليك:                          عهىو حياة                   انتخصص انعاو:    -

 5009 تاسيخ انحصىل عهيّ:: أستار                                                         انهمب انعهًي -

 54عذد سُىاث انخذيت في انتعهيى انعاني:    -

 41 عذد سُىاث انخذيت خاسج انتعهيى انعاني: -

 انبشيذ االنكتشوَي: -

 4519تاسيخ يُح انشهادة: د   كهيت انعهىو / جايعت بغذا  انجهت انًاَحت نهشهادة انبكهىسيىس: -

 4591 تاسيخ يُح انشهادة: كهيت انعهىو / جايعت بغذاد        انجهت انًاَحت نشهادة انًاجستيش: -

 4555 تاسيخ يُح انشهادة:         كهيت انعهىو / انجايعت انًستُصشيتانجهت انًاَحت نشهادة انذكتىساِ: -

في يجًم استجابت انبكتشيا  R446bانتمييى انكًي نهذوس انزي يهعبّ انبالصييذ عُىاٌ سسانت انًاجستيش: -

Escherichia coli ymel نألشعت فىق انبُفسجيت 

 Pseudomonasالمنقى من بكترٌا  لجنٌت الدراسة مناعة و كٌمٌائٌة حٌاتٌة على ال انذكتىساِ: عُىاٌ اطشوحت -

aeruginosa المعزولة من المرضى 

 التً شغلها :الوظائف  -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 1791-1795 منظمة الطاقة الذرٌة باٌولوجً 1

 1772-1791 مدٌرٌة تربٌة دٌالى مدرس 2

 2112-1772 المعهد التقنً بعقوبة تدرٌسً 3

 2119-2112 كلٌة التربٌة تدرٌسً 4

 ولحد االن  – 2119 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  تدرٌسً  5

    

 

  

 



 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

  2111-1772 هٌئة التعلٌم التقنً / المعهد التقنً / بعقوبة 1

  2113-2112 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة االساسٌة 2

  2115-2114 جامعة دٌالى كلٌة العلوم 3

  2119-2112 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 4

  ولحد االن -2119 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 5

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2113-2112 األحٌاء المجهرٌه العلوم التربٌة االساسٌة دٌالى 1

 2115-2114 األحٌاء المجهرٌه علوم الحٌاة العلوم دٌالى 2

 ولحد االن -2112 األحٌاء المجهرٌه علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 3

التربٌة للعلوم  دٌالى 4
 الصرفة

 2113-2115 المناعة  علوم الحٌاة

      

      

      

 

 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرهاواضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

للعلوم  التربٌة دٌالى 1
 الصرفة 

 2113 االحٌاء المجهرٌه علوم الحٌاة 

للعلوم التربٌة  دٌالى 2
 الصرفة

 2112  المناعة علوم الحٌاة 

      

      

 

 ائل واالطارٌحعلى الرس اإلشراف -

 السنة الدراسٌة االطروحةعنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت

دراسة مصلٌة وبائٌة عن التهاب  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى  1
فً  Eالكبد الفاٌروسً نمط 

 محافظة دٌالى

2115 

االصابات الجلدٌة والفطرٌه بٌن  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 2
 سكان محافظة دٌالى

2115 

االضداد النوعٌة عٌارٌة توزٌع  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 3
للسالمونٌال لدى عامة المجتمع 

 ومرضى التٌفوئٌد

2115 

دراسة تأثٌر العسل على البكترٌا  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 4
الملوثة للحروق وامكانٌة 

 استخدامها مرهماً فً العالج

2115 

دراسة عن التهاب اللوزتٌن فً  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 5
 محافظة دٌالى

2115 



تدٌد عٌارٌة بروتٌن س المنشط  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 6
لدى المرضى المصابٌن بالتهاب 

الكبد الفاٌروسً نمط ب الحاد 
 والمزمن

2116 

دراسة وبائٌة مصلٌة عن التهاب  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 9
فً  Aالكبد الفاٌروسً نمط 

 محافظة دٌالى

2116 

دراسة مقارنة لخمج االذن  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 9
 الوسطى فً بعقوبة 

2116 

الكفاٌات التعلٌمٌة الالزمة لمعلمً  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 7
العلوم العامة فً المرحلة االبتدائٌة 

 فً محافظة دٌالى

2116 

دراسة كٌموحٌوٌة النزٌم البروتٌز  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 11
القاعدي المنتج من بكترٌا 

Pseudomonas 
aeruginosa المعزولة من

 المرضى

2116 

دراسة عوامل الفوعة و الحساسٌة  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 11
الدوائٌة فً المكورات المعوٌة 

 المعزولة من المرضى

2119 

فرع االحٌاء  الطب بغداد 12
 المجهرٌه

االلتهابا المكتسبة فً طابق 
 الجراحة فً مستشفى بعقوبة العام 

2119 

لبات فوعة بعض انواع المتق علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 13
Proteus spp  المعزولة من

خمج االذن الوسطى فً بعقوبة 
 وضواحٌها 

2119 

دراسة المواصفات المٌكروبٌة  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 14
والفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة لماء 

الشرب فً مدٌنة بعقوبة 
 وضواحٌها

2117 

االنتشار المصلً للضدات النوعٌة  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 15
لفاٌروس الحصبة االلمانٌة فً 

 محافظة دٌالى -بعقوبة

2117 

دات النوعٌة التحري عن الض علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 16
ٌولبٌن لدى المصابٌن بالعقم للكارد
اء متكررات االجهاض فً والنس

 محافظة دٌالى

2117 

دراسة امراضٌة بكترٌا  علوم الحٌاة التربٌة تكرٌت 19
Enterococcusfecaelis 

المعزولة من مصادر مرضٌة 
 مختلفة فً الفئران المختبرٌة

2112 

دراسة بعض عوامل ضراوة  علوم الحٌاة التربٌة تكرٌت 19
 Pseudomonasالبكترٌا 

aeruginosa  باستخدام بعض

 المؤشرات الوراثٌة 

2111 

دراسة عن الملوثات الماٌكروبٌة  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 17
 لعدسات العٌون الالصقة 

2112 

تأثٌر المطفرات الفٌزٌائٌة و  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 21
الكٌمٌائٌة على قابلٌة بكترٌا 

Serratiamarcesen  فً انتاج

 انزٌم السبارجٌنٌز

2112 

مدى انتشار اضداد فاٌروس  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 21
التهاب الكبد نمط )ج( بٌن 
المرضى المصابٌن ببعض 

2111 



االمراض الجلدٌة غٌر المعدٌة فً 
 محافظة دٌالى

اثر داء الموقوسات فً شخصٌة  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 22
 المرٌض

2111 

دراسة عن بكترٌا  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 23
Staphylococcus auraus 

 المقاومة لمضاد الفانكوماٌسٌن

2112 

انتشار مرض السل المقاوم فً  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 24
 محافظة دٌالى

2112 

دراسة بكترولوجٌة و وراثٌة عن  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 25
المعزولة  Klebsiellasppبكترٌا 

 من اصابات مرضٌة مختلفة

2113 

دراسة عن النبٌت الطبٌعً  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 26
البكتٌري المنتج لرائحة االبط 

 والقدمٌن

2113 

لمجاالت  Leptinعالقة مستوى  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 29

العقم لدى النساء والرجال فً 
 محافظة دٌالى

2113 

دراسة بكترٌولوجٌة و وراثٌة  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 29
 Streptococcusلبكترٌا 

pyogenes  المعزولة من

مرضى مصابٌن بالتهاب اللوزتٌن 
 فً مدٌنة المقدادٌة

2113 

دراسة بعض الواسمات الوراثٌة  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 27
للحمى التاٌفوئٌدٌة من المرضى 

 فً محافظة دٌالى

2113 

ٌم عملٌة موت الخالٌا المبرمج تقٌ علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 31
لدى بعض المرضى المصابٌن 
 (B) بالتهاب الكبد الفاٌروسً نوع 

2113 

تقدٌر اثر المستخلصات النباتٌة  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 31
والمضادات الحٌاتٌة على بعض 

 الممرضات البكترٌة 

2113 

دراسة تأثٌر مستخلصات بعض  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 32
النباتات على بعض العزالت 

 البكترٌة المرضٌة 

2113 

قٌاس انترلوكٌنات وكٌموكٌنات  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 33
االستجابة االلتهابٌة عند المصابٌن 

 بطفٌلً اللشمانٌا الجلدٌة

2114 

دراسة جرثومٌة ومصلٌة حول  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 34
 clostridium difficileجرثومة 

 فً محافظة دٌالى

2114 

دراسة بعض المؤشرات المناعٌة  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 35
لدى بعض المرضى المصابٌن 

بفٌروس الملٌساء المعدٌة فً 
 محافظة دٌالى

2114 

دراسة بكترٌولوجٌة لبعض  علوم الحٌاة التربٌة دٌالى 36
االجناس البكتٌرٌة السالبة لصبغة 

غرام المقاومة لمضادات البٌتا 
الكتام المعزولة من اخماج 

 المجاري البولٌة فً محافظة دٌالى

2114 

 

 

 



 .التٌشاركٌهاوالورش المؤتمراتوالندواتالعلمٌة -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 1775  بابل جامعة المؤتمر العلمً االول 1

 1776  هٌئة المعاهد الفنٌة المؤتمر العلمً الخامس 2

 1779  هٌئة المعاهد الفنٌة المؤتمر العلمً السادس 3

الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة  المؤتمر العلمً الثانً 4
 التربٌة

 1779 

الجامعة المستنصرٌة / كلٌة  المؤتمر العلمً الثانً 5
 المعلمٌن

 1779 

الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة  العلمً الثالثالمؤتمر  6
 التربٌة

 2111 

 2111  جلمعة دبالى / كلٌة المعلمٌن المؤتمر العلمً الثالث 9

 2111  هٌئة التعلٌم التقنً  المؤتمر العلمً الثامن 9

 2112  جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة المؤتمر العلمً الرابع 7

 2119 رئٌس الجلسة دٌالى / كلٌة الطبجامعة  الندوة العلمٌة األولى  11

مؤتمر وحدة االبحاث  11
 المكانٌة 

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 
 الرازي

 2119 

 2117  جامعة دٌالى / كلٌة الزراعة المؤتمر العلمً االول 12

 2117  جامعة تكرٌت / كلٌة التربٌة المؤتمر العلمً السادس 13

 2117 رئٌس الجلسة جامعة دٌالى / كلٌة الطب الندوة العلمٌة الثانٌة 14

 2117  جامعة دٌالى / كلٌة العلوم المؤتمر العلمً االول 15

 2117  جامعة دٌالى  المؤتمر العلمً االول 16

المؤتمر العلمً العالمً  19
 الثانً

جامعة صالح الدٌن / كلٌة 
 هاولٌر الطبٌة 

 2111 

 2111  دٌالى / كلٌة الطبجامعة  المؤتمر العلمً االول 19

الجامعة المستنصرٌة / كلٌة  المؤتمر العلمً السابع عشر 17
 التربٌة

 2111 

جامعة دهوك / بالتعاون مع  المؤتمر العالمً االول 21
 جامعة دورتموند االلمانٌة

 2111 

ندوة االعراف والتقالٌد  21
 الجامعٌة

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 
 االساسٌة

 2111 الجلسةرئٌس 

المشاركة فً ورشة العمل  22
الموسومة )اتفاقٌة االمم 

المتحدة فً مكافحة الفساد 
ومناهج تطبٌقها وتقٌٌم 

 االلتزام بها(

 2111  جمهورٌة مصر العربٌة 

المشاركة فً المؤتمر  23
 العلمً الثالث 

مركز ابحاث  الطفولة و 
 االمومة 

 2111 

 المشاركة فً لمؤتمر العلمً 24
 الثانً

 2112  جامعة دٌالى / كلٌة العلوم 

المشاركة فً االجتماع  25
التنسٌقً لمناقشة 

االستراتٌجٌة الوطنٌة العداد 
وتدرٌب المدرسٌن قبل 

 واثناء الخدمة

مركز تكنلوجٌا المعلومات فً 
 اربٌل

 2112 

المشاركة فً الحلقة النقاشٌة  26
الموسومة )واقع المرأة 

 ٌالى (الرٌفٌة فً محافظ د

مركز ابحاث الطفولة 
 واالمومة 

 2112 

المشاركة فً المؤتمر  29
 القرأنً 

مركز بحوث القران فً 
 جامعة ماالٌا/ مالٌزٌا

 2112 

 2112  جامعة دٌالى / كلٌة العلوم الثانً مؤتمرالالمشاركة فً  29

 2112  قاعة مجلس النواب المشاركة فً ورشة عمل  27



لجنة التعلٌم العالً والبحث 
 العلمً حول االدارة

 الناجحة للكلٌات

 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 1773 مركز تطوٌر المالكات / الجامعة التكنولوجٌا تطوٌر المالكات 1

 2113 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة التحلٌالت المرضٌة 2

    

    

 

 

 . مجااللتخصصلخدمةالمجتمعأوتطوٌرالتعلٌمفً  لبحثٌةا لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

تلوث التمور الطرٌة بالماٌكروبات خالل مراحل  1
 نضجها

 1796 مجلة نخلة التمر

التحري عن المسببات الجرثومٌة اللتهاب المجاري  2
البولٌة والحساسٌة الدوائٌة لالشٌرٌشٌا القولونٌة لفعل 

بعض المضادات الحٌوٌة بٌن االطفال دون سن الرابعة 
 من العمر فً محافظة دٌالى / العراق

 1779 مجلة علوم المستنصرٌة

دراسة العوامل المؤثرة على انتشار الطفٌلٌات المعوٌة  3
 بٌن سكان محافظة دٌالى

مجلة جامعة بابل المؤتمر 
 العلمً االول 

1775 

بٌن سكان مدٌنة  Giardia lambliaانتشار الطفٌلً  4

 بعقوبة وبعض قراها

مجلة التقنً المؤتمر العلمً 
 الخامس لهٌئة المعاهد الفنٌة

1776 

5 Prevalenece of Leukaemia in Diyala ً1779 مجلة التقن 

 Escherichia coliالحساسٌة الدوائٌة لبكترٌا  6

فً المعزولة من براز االطفال المصابٌن باالسهال 
 دٌالىمحافظة 

 1779 مجلة التقنً

دراسة العوامل المؤثرة فً احداث االصابة بالتهاب  9
السحاٌا البكتري ومسبباته بٌن االطفال فً محافظة 

 دٌالى

 1779 مجلة الفتح

دراسة بكترٌولوجٌة لخمجات الجروح بعد العملٌات  9
 الجراحٌة

 2114 مجلة التقنً 

لطفٌلٌة دون الكشف عن مسببات االسهال الجرثومٌة وا 7
 سن الثالة من العمر فً مستشفى االطفال فً بعقوبة

مجلة ابن الهٌثم  للعلوم 
 الصرفة والتطبٌقٌة

2111 

11 Inhipition of swarming and some 
virulence factors expression in proteus 

mirabilis by amikacin in vitro 

 2119 مجلة دٌالى

 Neisseria gonorrhoeaeجرثومة السٌالن  11

وبائٌتها و حساسٌتها للمضادات الحٌوٌة فً محافظة 
 دٌالى

 2111 مجلة التقنً

الملوثات البكتٌرٌة لصاالت العملٌات و الوالدة فً  12
بعض المستشفٌات فً محافظة دبالى وتأثٌر بعض 

 المطهرات الكٌمٌاوٌة على نموها

 2111 مجلة الفتح

13 Antibiotic susceptibility pattern of 
bacterial  isolates from urinary tract 

infections 

 2112 مجلة الفتح



14 Effect of Salicylate on fusidic acid and 
Ciprofloxacin MICs on Staphylococcus 

aureus 

 2119 مجلة دٌالى

دراسة بكترٌولوجة للمخمجٌن بالتهاب االذن الوسطى  15
 بعقوبة فً مدٌنة

 2112 مجلة الفتح

تأثٌر مستخلصات نبات بقلة الملك  16
Fumariaparviflora L.  على بعض الممرضات

 البكتٌرٌة

 2117 مجلة دٌالى 

19 Comparative study on in vitro activity of 
cefapin& ciprofloxacin against G-bacilli in 

general hospital 

 2114 مجلة علوم المستنصرٌة

19 Outbreak of acute hepatitis E infection in 
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 العلم

2113 

الجهود المبذولة فً  رئٌس الجامعة كتاب شكر كتاب شكر 46
 مجلس الجامعة

2113 

الجهود المبذولة فً لجنة  رئٌس الجامعة كتاب شكر شكر كتاب 49
 تحلٌل العطاءات

2113 

الجهود المبذولة فً لجنة  رئٌس الجامعة كتاب شكر كتاب شكر 49
 فتح العطاءات

2113 

الجهود المبذولة و  رئٌس الجامعة كتاب شكر كتاب شكر 47
المتمٌزة فً انشاء البٌت 

 النباتً

2114 

الجهود المبذولة فً تحلٌل  رئٌس الجامعة شكركتاب  كتاب شكر 51
و توثٌق عٌنات المشتقات 

 النفطٌة

2114 

وزٌر التعلٌم العالً و  كتاب شكر كتاب شكر 51
 البحث العلمً

الجهود المتمٌزة من خالل 
اتمام االمتحانات النهائٌة 

-2113للعام الدراسً 
2114 

2114 

المبذولة فً الجهود  رئٌس الجامعة كتاب شكر كتاب شكر 52
 اللجان االمتحانٌة

2114 

رئٌس محكمة استئناف  كتاب شكر كتاب شكر 53
 دٌالى االتحادٌة

الجهود المبذولة و الكفاءة 
 فً اداء الواجب

2114 

رئٌس الجهاز المركزي  كتاب شكر كتاب شكر 54
للتقٌٌس و السٌطرة 

 النوعٌة

تقوٌم فاعلٌة الفطر 
CalvatiaCraniformis 

فً عالج داء القوباء 
 الحلقٌة

2114 

الجهود المبذولة فً  رئٌس الجامعة كتاب شكر كتاب شكر 55
الحصول على براءة 

 االختراع

2114 

الجهود المبذولة فً اداء  رئٌس مجلس النواب كتاب شكر كتاب شكر 56
 الواجب

2114 

الجهود المبذولة و  رئٌس الجامعة  كتاب شكر كتاب شكر 59
المتمٌزة اثناء التكلٌف 

بمهام عمٌد كلٌة التربٌة 
 للعلوم الصرفة

2115 

 2111 ترشٌح كاستاذ متمٌز المعهد التقنً / بعقوبة ترشٌح تكرٌم 59

تكرٌم بٌوم العلم / نشر  رئٌس هٌئة المعاهد الفنٌة تكرٌم تكرٌم  57
 خمس بحوث

2111 

التعلٌم العالً معالً وزٌر  ترشٌح تكرٌم 61
 والبحث العلمً

بٌوم العلم وترشٌح  
كأستاذ اول على الجامعة 

2111 



  2111-2117للعام 

شهادة  تكرٌم 61
 تقدٌرٌة 

مدٌر عام المنظمة العربٌة 
 للتنمٌة االدارٌة

المشاركة فً ورشة عمل 
اتفاقٌة االمم المتحدة 

لمكافحة الفساد و مناهج 
 تقٌٌم التزام الدول بها

2111 

شهادة  تكرٌم  62
 تقدٌرٌة

الجهود المبذولة و  رئٌس الجامعة 
المتمٌزة اثناء التكلٌف 

بمهام عمٌد كلٌة التربٌة 
 للعلوم الصرفة

2115 

 

 

 

 التالٌف والترجمة  -

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

      

      

      

      

  

 ٌجٌدها اللغات التً -

 العربٌة -1

 االنكلٌزٌة-2

3-    

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

. عضو اللجنة الوطنٌة النجاز الخطة االستراتٌجٌة لتدرٌب و اعداد الخطة التنفٌذٌة لمشروع تدرٌب المعلمٌن 1

 قبل واثناء الخدمة

 عضو لجنة متابعة برنامج اللجنة العلٌا لتطوٌر التعلٌم فً العراق .2

 لجنة التطوٌر و التعلٌم المستمر. عضو 3

 

 نشاطات اخرى -

 ( بٌن مؤتمر علمً وندوة و حلقة نقاشٌة و ورشة عمل داخل وخارج العراق.31شارك فً ) .1

المشاركة فً مناقشة العدٌد من اطارٌح الدكتوراه و رسائل الماجستٌر والدبلوم العالً كرئٌس او عضو  .2

ً فضالً عن كلٌات جامعة دٌالى وكلٌة هاولٌر الطبٌة وكلٌة لجنة فً جامعات مختلفة وهٌئة التعلٌم التقن

 الصٌدلة فً جامعة اربٌل

تقٌٌم العدٌد من اطارٌح الدكتوراه ورسائل الماجستٌر كخبٌر علمً المحالة من جهاز االشراف والتقوٌم فً  .3

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

ة والبحوث الخاصة بالمؤتمرات العلمٌة فً الجامعات تقٌٌم العدٌد من البحوث الخاصة بالترقٌات العلمٌ .4

 العراقٌة وهٌئة التعلٌم التقنً و وزارة الزراعة

 المساهمة كعضو لجنة تحضٌرٌة لعدد من المؤتمرات فً جامعة دٌالى .5

 شارك كرئٌس لجنة فً العدٌد من المؤتمرات والندوات العلمٌة  المنعقدة فً جامعة دٌالى .6

  

 



 

 


