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 سنة 31: العالي التعميم في الخدمة سنوات عدد

 مقاالً  33: المنشورات

 والروسية واإلنجميزية العربية: المغات

 1077 واألمومة الطفولة مركز: النشاط أو اإلبداع نوع

 الكمية عميد - الجامعة رئيس - الوزير من وتقدير شكر 30 من أكثر: مميزة جهود  
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 :الشهادات

الهيثم ابن التربية كمية/  بغداد جامعةبكالوريوس   

7666-7666: التخرج سنة أحياء: دقيق تخصص أحياء: العام التخصص   

Masters الرازي كمية/  التعميم ديالى جامعة  

 طبية ) بكتريا وبيولوجميكر : العام التخصص

 1009 - 1003 الطبية الجراثيم خريج - الجراثيم عمم في دقيق تخصص  

 1071 الروسي االتحاد في سارا توف والية جامعة: الدقيقة األحياء عمم في دبموم

 الروسي االتحاد \ قازان في االتحادية الجامعة: العممية الدرجة. دكتوراه

 1076 – 1071 تخرج/  طبية بكتيريا وظائف - الجراثيم عمم دقيق تخصص
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 أخرى شهادات

 1003 بغداد جامعة/  اإلنجميزية المغة شهادة - 7

 م 1003 ديالى جامعة/  اآللي الحاسب كفاءة شهادة - 1

 1003 ديالى جامعة/  الرازي كمية تربية/  تدريس صالحية شهادة - 3

 1006 ديالى جامعة/  آلي حاسب كفاءة شهادة 7

 1006 بغداد/  التكنولوجية الجامعة/  التوفل إنشاء شهادة -3   

 1003 بالرازي التربية كمية في المغة أمان اختبار شهادة -9

 700 بدرجة TOEFL شهادة -1

 IC3 696 درجة من المهنية النتيجة - 6

 الروسية المغة شهادة -6

 1076 -1010 الصحي األمن نمشرفي زمالة شهادة -70

 :وظائف    

 (1010-1009) الطب كمية في. مساعد استاذ 
 (اآلن حتى - 1010) الدقيقة األحياء عمم/  البحتة لمعموم التربية كمية في. مساعد استاذ 
 سنوات 3 المعممين اتحاد في الكمية ممثل  
 سنتان – األمراض عمم قسم مقرر 
 عام لمدة الطب بكمية الدراسات وحدة مدير 
 عام لمدة الطب بكمية التسجيل وحدة مدير 
 اآلن وحتى سنوات ثالث في  يدولتوال ئيةالنسا مقس مقرر 
 اآلن وحتى 1071 و 1071-1006 من الكمية مجمس عضو 
 المجان من الكثير في عضو 1076-1071 بالكمية المكتبة مدير سنوات 3 لمدة االمتحانات لجنة عضو 
 بالكمية الجودة ضمان قسم مدير  
 وحدة نشر البحوث العممية  مسؤول 

 تدريبية دورات 
 1003 ديالى جامعة التربية كمية في اآللي الحاسب في تدريبية دورة - 7
 1003 ديالى جامعة التربية كمية في التدريس طرق في تدريبية دورة - 1
 1006 التكنولوجية الجامعة في شهر لمدة TOEFL اختبار عن اإلنجميزية المغة في دورة -3
 1070 المدني المجتمع لمنظمات االستراتيجي التخطيط حول اربيل في تدريبية دورة -7



/  اإلداري والتطوير لالستشارات الوطني بالمركز( والواجبات المهام) المدني المجتمع منظمات دور حول تدريبية دورة -3
 .1070 لعام اإلنمائي والتعاون التخطيط وزارة
 .اإلنجميزية المغة إلى وترجمتها سنوات خمس من ألكثر وكتابتها المشاريع تقييم في والكفاءة الخبرة لدي
 من العديد من االنتهاء تم(. البيئة وحماية الند جرين) حكومية غير منظمة رئيس: المجتمع خدمة في مساهمات* 

 الصحة حول توعوية محاضرات مع ، لمفقراء الصحية المشاكل تعالج مشاريع 3 ذلك في بما ، والبيئية الصحية المشاريع
 المراهقين لمطالب المدارس في البيولوجي واألمن يالحيو  واألمن

 .ديالى جامعة/  البحتة لمعموم التربية كمية في والنووية واإلشعاعية والبيولوجية الكيميائية الحماية لجنة رئيس* 
 العربية المغة إلى اإلنجميزية المغة من(( الحيوية المضادات قاموس)) بعنوان كتاب ترجمة في المشاركة* 
 األحياء/  الصرفة لمعموم التربية بكمية ديالى جامعة في( CBRN) فريق قائد* 
 

 :عضوية* 
 EJBPS (2018-2019) إدارة مجمس عضو شهادة -
- (HSP )(1076) الصحي األمن مضيفي زمالة في شريك 
 الين أون*  بعد عن العممي البحث وأدوات الجامعية والرسائل لمرسائل التحكيم نظام -
 1017 الدقيقة األحياء لعمم األمريكية الجمعية -

 

 منشورة مقاالت

 The Distribution of Anti-salmonella Antibodies in the Sera of Healthy Blood Donors in Baquba 

city 

 Determination Of The Bacterial Types That Cause Urinary Tract Infection In Diyala Proven 

 Antibacterial activities of black tea alcohol ethanolic extract and some antibiotics against isolates 

Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis isolated from … 

 Antimicrobial Activity Of Aspergillus Gliotoxin On S. Aureus In Diabetic's Patient's Type-2 

 Dynamic Assessment of Biocidals Properties of Silicon-Chitosan -Containing Hydrogels 

 Microbial Etiology of Acute Diarrheoa in Children Under Ten Years of Age in Diyala, Iraq / 

Hospital-Based Study 

 AMR dictionary 

 Study the Changes of Prolactin, Thyroid Hormones and Lipid Profiles During Three Stages of 

Pregnancy 

 Incidence of Brucellosis in Iraq during 2017 

 Knowledge And Prescribing Practice Of Physicians Toward Antimicrobial Resistance In 

Healthcare Setting, Diyala, Iraq     2018/8/18 

 Evaluation of wound healing activity of L- and D-isoforms of ascorbic acid and their salts 

with chitosan on the burn wound model in rats   2016/12/22 

 Evaluation of antibacterial activity of L- and D-isoforms of ascorbic acid and their salts with 

chitosan     2016/12/9 



 Evaluation of the effectiveness of treatment of burn wounds with the use of chitosan 

ascorbate hydrochloride in the rat model  2016/4/22  

 Study of the effectiveness of the use of chitosan ascorbate hydrochloride for the prevention of 

CDW 2016/4/18 

 Bacterial-gostalnye relationship with inflammatory periodontal diseases    2016 

 Identification of supragingival pathogenic microflora by PCR method     2016 

 In Vivo and in Vitro Studies of the Effect of Chitosan on the Bone Defect Repair Process   

2016 

 New immunomodulating preparations based on chitosan in dental practice     2015 

  السالمونيل   يا   بكتر على الثوم وعصير   التفاح خل تأثير   دراسة                  2010 

 Estimation Of The Healing Activity Of L- And D-Isophorms Of Ascorbic Acid And Their 

Salt With Chitosan On A Model Of Burning Wounds In Rats 

 Etiology Of Microbial Acute Diarrheoa In Children Under Ten Years Of Age In Diyala, Iraq 

/ Hospital-Based Study 

 Research the changes across three phases of pregnancy of prolactin, thyroid hormones and 

lipid profile 

 Adaptability Of Biofilm Formation In Streptococcus Pneumoniae To Various Growth 

Conditions 
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