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 زٌُب حسٍٍ يهذي يحًذ   االسى انرباعً: -

 21/1/2892 تارٌخ انىالدة: -

 3/3/1009 تارٌخ انحصىل عهٍها:                   ياجستٍر انشهادة:   -

 االحٍاء انًجهرٌت انتخصص انعاو:   -

 انبكترٌا انًرضٍت  انتخصص انذلٍك:

 21/22/1022 تارٌخ انحصىل عهٍّ:                       يذرش                انهمب انعهًً:  -

 ( سُىاث  8) عذد سُىاث انخذيت فً انتعهٍى انعانً:  -

 الٌىجذ  عذد سُىاث انخذيت خارج انتعهٍى انعانً: -

  zainabhussien94@yahoo.com انبرٌذ االنكتروًَ: -

 انعراق / جايعت دٌانى / كهٍت انتربٍت / لسى عهىو انحٍاة   :انبكانىرٌىشانجهت انًاَحت نهشهادة  -

 1002تارٌخ يُح انشهادة:  

 انعراق / جايعت دٌانى / كهٍت انتربٍت / لسى عهىو انحٍاة  انجهت انًاَحت نشهادة انًاجستٍر: 

 3/3/1009تارٌخ يُح انشهادة:      

 -تارٌخ يُح انشهادة:                         الٌىجذ    -انجهت انًاَحت نشهادة انذكتىراِ: -

دراست عىايم انفىعت وانحساسٍت انذوائٍت فً انًكىراث انًعىٌت انًعسونت يٍ  عُىاٌ رسانت انًاجستٍر: -

 انًرضى 

 الٌوجد  -عُىاٌ اطروحت انذكتىراِ: -

 

 

 

 

 الصورة



 

  الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 2010-2002 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  مسؤولة وحدة االداء الجامعً  1

مسؤولة شعبة ضمان الجودة  2
 واالداء الجامعً 

 -22/5/5/2010 الصرفة للعلوم التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة
1/6/2012 

 لحد االن -2002 الصرفة للعلوم التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة تدرٌسٌة فً قسم علوم الحٌاة  3

 لحد االن -2016 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  مقرر الدراسة االولٌة المسائٌة  4

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

العراق / جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم  1
 الصرفة / قسم علوم الحٌاة 

  لحد االن -2002

    

    

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتدرٌسها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 لحد االن -2002 احٌاء عامة عملً  علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة  دٌالى  1

 2002-2002 انسجة نظري علوم الحٌاة الصرفة للعلوم التربٌة دٌالى 2

 لحد االن-2002 انسجة عملً علوم الحٌاة الصرفة للعلوم التربٌة دٌالى 3

 2012-2016 نظري انسجة الحٌاة علوم الصرفة للعلوم التربٌة دٌالى 4

5      

6      

      

 

 او ساهم فً تطوٌرهاالمواضٌع الدراسٌة التً قام بتطوٌرها  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 التربٌة للعلوم الصرفة  دٌالى 1
 

 2012 -2011 انسجة عملً علوم الحٌاة

 التربٌة للعلوم الصرفة  دٌالى 2
 

 2012 -2011 احٌاء عامة عملً  علوم الحٌاة
 

3      

 

 ) الٌوجد (  ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      

 

-  

-  



-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 .فٌها ٌشارك والورش الت العلمٌة والندوات المؤتمرات  -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 2002 بحث جامعة دٌالى / كلٌة الهندسة  الموتمر العلمً االول لجامعة دٌالة  1

 2011 بحث جامعة دٌالى كلٌة العلوم  المؤتمر العلمً لكلٌة العلوم  2

ندوة فً علوم الحٌاة مظهر من  3
مظاهر االعجاز العلمً فً القران 

 الكرٌم 

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 
 للعلوم الصرفة 

 

 2010 بحث 

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة ندوة التدخٌن واضرارة  4
 الصرفة للعلوم

 2012 بحث

المواقع االكادٌمٌة العلمٌة ندوة 5
 المهمة والٌة االستفادة منها 

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة 
/ قسم علوم الصرفة للعلوم
 الحٌاة 

 2015 حضور 

ورشة عمل / دور االعالم والموقع  6
االلكترونً فً رفع المستوى 

 العلمً 

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 
 للعلوم الصرفة 

 

 2015 حضور

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة ندوة التلوث البٌئً  2
 الصرفة للعلوم

 2015 حضور

ورشة عمل / التعلم االكادٌمً  8
 وجودة العلٌم 

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة
 الصرفة للعلوم

 2016 حضور

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة ندوة االعراف الجامعٌة  9
 الصرفة للعلوم

 حضور
 

2016 

تحوٌل اسطح منازل ورشة عمل /  10
 مثمرة  الحدائق

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة
 الصرفة للعلوم

 2016 حضور

تعلٌم جٌد هدفنا باعتماد  ندوة  11
 التعلٌم االلكترونً 

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة
 الصرفة للعلوم

 2016 حضور

 

 

 ) الٌوجد (  الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

1    

2    

    

    

 

 

 



 

 . التعلٌم أوتطوٌر لمجتمع لخدمةا صصمجاالت تخالبحثٌة فً  المشروعات -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1  
Species prevalence of Enterococci         

isolated from hospital and community acquired  
infections in Diyala province. 

 العلًمً  موتمر
 لجامعة االول
 ٌدٌالى

كانون االول  13-14
2002 

 المكوراتٌا بكترٌ  فً  المسواك نبات مستخلص تاٌثر 2
 اللثة التهاب مرضى من المعزولة الذهٌبٌة العنقوٌدٌة

 دٌالى مجلة
 الصرفة للعلوم

 ( 2المجلد ) 
 (  1العدد)

2011 

3  
 وبعض الحلبة نبات مستخلص تاٌثر مقارنة

 العنقوٌدٌة المكورات جراٌثم على الٌحٌوة المضادات
 .اللثة التهاب مرضى من المعزولة الذهٌبة

 دٌالى مجلة
 الزراٌعة للعلوم

 الجزء 3العدد3 المجلد

2 

2011 

4  

The validity of Kala-azar rapid  
detection test in the laboratory 
diagnosis of visceral leshmansis in 

baquba . 

 دٌالى مجلة
 الصرفة للعلوم

2011 

5  

Virulence factors of Enterococci species 5 
isolated from nosocomial and community-
acquired infections .  

المؤتمر العلمً 
 االول لكلٌة العلوم 

 2011نٌسان  12-20

6  
Antimicrobial susceptibility pattern of  
Bacterial species isolated from wound 
infections in general Baquba hospital/ 
Diyala-Iraq . 

 
 

 دٌالى مجلة
 الطبٌة 

2012 

7  
Microbial Contamination Associated with 
Computer Keyboards and Mouse Devices in 
Diyala University 

 2015 مجلة دٌالى الطبٌة

8 Association between the presence of serumanti-
cardiolipin Antibodies and Infertility  

 

المجلة الهندٌة 
 للعلوم الطبٌة 

2016 

 

 

 

 قام بالنشر فٌها( التً impact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

1 Journal of 
Biosciences and 

Medicines  

 Association between الهند
the presence of 

serumanti-cardiolipin 
Antibodies and 

Infertility 

4 2016 



2      

      

      

      

      

      

 

 

 . عضوٌةالهٌئات والجمعٌات العلمٌةالمحلٌةوالدولٌة -

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب محلٌة /دولٌة اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

      

 

 إبداعات أو نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

مدٌر شعبة  1
ضمان الجودة 

 واالداء الجامعً 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتب شكر  2
 للعلوم الصرفة 

الجهود المبذولة فً اداء مهام 
 الشعبة 

2002-
2012 

عضو لجنة  2
 امتحانٌة 

رئٌس جامعة  كنب شكر
 دٌالى

-2010 اتمام المهام الموكلة
2011 

المشاركة فً  3
الموتمر العلمً 

االول لجامعة 
 دٌالى 

رئٌس جامعة  شهادة تقدٌرٌة 
 دٌالى

 

 2002 مشاركة ببحث

مشاركة  4
 بمعرض سنوي

رئٌس جامعة  كتب شكر
 دٌالى

 

مشاركة بمعرض علمً سنوي 
 بقسم علوم الحٌاة

2011 

المشاركة  5
 بمعرض سنوي 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتب شكر 
 للعلوم الصرفة 

 سنوي علمً بمعرض مشاركة
 الحٌاة علوم بقسم

2016 

6      

2      

2      

 

-  

-  

-  

-  

 ) الٌوجد (   التالٌف والترجمة  -

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 العربٌة  -1

 االنكلٌزٌة -2



 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

 العلممً والبحث ًالعالً  التعلٌم وزارتً  قبل من المنشورة البحوث من ستفادةااال ...1

 . المرضى بالتعامل مع  بشدة البحوث رتباطال الصحة وزارة عنفضال 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

-  

 . الصرفة للعلوم ةٌالتربٌ  ةٌكلٌ /  اةٌالحٌ  علوم قسم مهاٌقٌ ٌٌٌ  ًالتً  ةٌالسنوٌ  المعارض عٌٌ جم ً فً  لمساهمة . -1

  . تٌاإلنترن وشبكة ثةٌالحدٌ  المصادر استخدام طٌرق عن للمحاضرات المستمر التطٌور -2


