
 

 الذاتٌة السٌرة

 

 صٌُب حسٍٍ يهذي دمحم   االسى انشباعً: -

 23/3/2892 تاسٌخ انىالدة: -

 32/22/3132 تاسٌخ انحصىل عهٍها:                    دكتىساِ انشهادة:   -

 انحٍاة عهىوانتخصص انعاو:   -

 االحٍاء انًجهشٌت  انتخصص انذلٍك:

 8/6/3122 تاسٌخ انحصىل عهٍّ:                        يساعذاستار                انهمب انعهًً:  -

 ( سُت 14) عذد سُىاث انخذيت فً انتعهٍى انعانً:  -

 ٌىجذ  ال عذد سُىاث انخذيت خاسج انتعهٍى انعانً: -

  zainabhusseeinmahdyi@gmail.com انبشٌذ االنكتشوًَ: -

 انعشاق / جايعت دٌانى / كهٍت انتشبٍت / لسى عهىو انحٍاة   :بكانىسٌىطانجهت انًاَحت نه -

 3115تاسٌخ يُح انشهادة:  

 انعشاق / جايعت دٌانى / كهٍت انتشبٍت / لسى عهىو انحٍاة  انجهت انًاَحت نشهادة انًاجستٍش: 

 4/4/3119تاسٌخ يُح انشهادة:      

                          دٌانى / كهٍت انتشبٍت / لسى عهىو انحٍاةانعشاق / جايعت    -انجهت انًاَحت نشهادة انذكتىساِ: -

 32/22/3132 -تاسٌخ يُح انشهادة:

دساست عىايم انفىعت وانحساسٍت انذوائٍت فً انًكىساث انًعىٌت  عُىاٌ سسانت انًاجستٍش: -

 انًعضونت يٍ انًشضى 

انتحشي عٍ جٍُاث انضشاوة وتأثٍش انذلائك انُاَىٌت عهى  -:عُىاٌ اطشوحت انذكتىساِ -

 انًعضونت سشٌشٌا     Acinetobacter baumanniiانتعبٍش انجًٍُ  نبكتشٌا 

 

 

 

 



 

  الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 2010-2008 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  مسؤولة وحدة االداء الجامعً  1

مسؤولة شعبة ضمان الجودة  2
 واالداء الجامعً 

 -27/5/5/2010 الصرفة للعلوم التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة

1/6/2012 

 2008 الصرفة للعلوم التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة تدرٌسٌة فً لسم علوم الحٌاة  3

 2018-2016 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  ممرر الدراسة االولٌة المسائٌة  4

 لحد االن -2018 الصرفة للعلوم التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة تدرٌسٌة فً لسم علوم الحٌاة  5

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

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

  لحد االن -2008

    

    

 

 المواضٌع الدراسٌة التً لام بتدرٌسها -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

 لحد االن -2008 احٌاء عامة عملً  علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة  دٌالى  1

 2009-2008 انسجة نظري علوم الحٌاة الصرفة للعلوم التربٌة دٌالى 2

 لحد االن-2008 انسجة عملً علوم الحٌاة الصرفة للعلوم التربٌة دٌالى 3

 2017-2016 نظري انسجة الحٌاة علوم الصرفة للعلوم التربٌة دٌالى 4

 لحد االن-2008 انسجة عملً علوم الحٌاة الصرفة للعلوم التربٌة دٌالى 5

 2022-2021 منهج بحث علمً علوم الحٌاة الصرفة للعلوم التربٌة دٌالى  6

      

 

 المواضٌع الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

 التربٌة للعلوم الصرفة  دٌالى 1
 

 2017 -2011 عملًانسجة  علوم الحٌاة

 التربٌة للعلوم الصرفة  دٌالى 2
 

 2017 -2011 احٌاء عامة عملً  علوم الحٌاة

 

 2022-2021 احٌاء مجهرٌة عملً  علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة  دٌالى  3

 2022-2021 منهج البحث العلمً علوم الحٌاة التربٌة للعلوم الصرفة  دٌالى  4

 

 

 

 

 



 :   ائل واالطارٌحالرساالشراف على  -

 السنة الدراسٌة عنوان الرسالة او االطروحة المسم الكلٌة الجامعة ت

 دٌالى  1
 

التربٌة للعلوم 
 الصرفة 

 

  العالقة بين االصابة ببكتريابحث دبلوم /  علوم الحٌاة 

Helicobacter pylori  المشخصة بطرق
 مختلفة ومجاميع الدم

2022 

التربٌة للعلوم  دٌالى  2
 الصرفة 

 

التشخٌص الجزٌئً والتحري بحث دبلوم /  علوم الحٌاة 
عن بعض جٌنات الضراوة لبكترٌا 

Escherichia coli   والحساسٌة الدوائٌة

 لهل والمعزولة من ادرار النساء 

2022 

      

 

 .فٌها ٌشارن ًوالورش الت العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة االنعمادمكان  العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 2009 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 المران 

 الكرٌم 

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 
 للعلوم الصرفة 

 

 2010 بحث 

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة ندوة التدخٌن واضرارة  4
 الصرفة للعلوم

 2012 بحث

الموالع االكادٌمٌة العلمٌة ندوة 5
 المهمة والٌة االستفادة منها 

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة 
/ لسم علوم الصرفة للعلوم
 الحٌاة 

 2015 حضور 

ورشة عمل / دور االعالم والمولع  6
االلكترونً فً رفع المستوى 

 العلمً 

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 
 للعلوم الصرفة 

 

 2015 حضور

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة ندوة التلوث البٌئً  7
 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  الحدائك

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة
 الصرفة للعلوم

 2016 حضور

تعلٌم جٌد هدفنا باعتماد  ندوة  11
 التعلٌم االلكترونً 

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة
 الصرفة للعلوم

 2016 حضور

ندوة علٌمة/ طرق تشخٌص وحفظ  12
 االنواع البكتٌرٌة 

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة
 الصرفة للعلوم

 2021 بحث 

استخدام علمٌة ندوة  ندوة  13

عن انواع ف  فً الكش (PCR)تمنٌة

 البكترٌا   الب
 

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 
 للعلوم الصرفة

 

 2022 بحث

14     

 

 

 



 :   الدورات التً شارن بها والتً الامها -

 السنة مكان االنعماد عنوان الدورة  ت

تمنٌة جهاز االلٌزا وفوائده المختبرٌة فً  1
 تمدٌر الموشرات المناعٌة 

 الصرفةجامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم 
 

2021 

االوساط الزرعٌة تحضٌرها وانواعها  2
 واستخداماتها 

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة
 

2021 

    

    

 

 . 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

2009 

 المكوراتٌا بكترٌ  فً  المسوان نبات مستخلص تاثٌر 2
 اللثة التهاب مرضى من المعزولة الذهبٌٌة العنموٌدٌة

 دٌالى مجلة
 الصرفة للعلوم

 ( 2المجلد ) 

 (  1العدد)

2011 

3  
 وبعض الحلبة نبات مستخلص تاثٌر ممارنة

 العنموٌدٌة المكورات جراثٌم على الٌحٌوة المضادات
 .اللثة التهاب مرضى من المعزولة الذهبٌة

 دٌالى مجلة
 الزراعٌة 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 
 وم االول لكلٌة العل

 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    

 

 

 

 

 



 ( التً لام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

انعذد انزي َشش  عُىاٌ انبحث انذونت اسى انًجهت ث

 فٍّ

 انسُت

1 Biochem. Cell. Arch انهُذ phenotypic and genotypic 

detection of some virulence 

factor for multi-drug resistant 

acinetobacter baumannii isolated 

from different clinical 

specimens 

Vol. 21, No. 

1,  

2021 

3 Journal of Natural 

Remedies 
 Molecular diagnosis of some انهُذ

resistance genes in 

Acinetobacter baumannii 

isolated from various clinical 

sources in diyala-iraq.                  
  

Vol. 21, No. 

11(1), 

3132 

4 

Archive  Jundish-

apur Journal of 

Microbiology 

 Phenotypic and Genotypic اٌشاٌ 

Characterization of Antibiotic 

Resistance inStaphylococcus 

aureus Isolated from Different 

Sources 
 

14 (4), 8  

 

3132 

 

 

 . والدولٌة المحلٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة عضوٌة -

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

 مالحظات

      

      

      

      

 

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

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة تمدٌرة/ 

 كتاب شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

مدٌر شعبة  1
ضمان الجودة 

 واالداء الجامعً 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتب شكر  7
 للعلوم الصرفة 

الجهود المبذولة فً اداء مهام 
 الشعبة 

2008-2012 

عضو لجنة  2
 امتحانٌة 

 2011-2010 اتمام المهام الموكلة رئٌس جامعة دٌالى كنب شكر

المشاركة فً  3
الموتمر العلمً 

االول لجامعة 
 دٌالى 

 رئٌس جامعة دٌالى شهادة تمدٌرٌة 
 

 2009 مشاركة ببحث

مشاركة  4
 بمعرض سنوي

 رئٌس جامعة دٌالى كتب شكر
 

مشاركة بمعرض علمً سنوي 
 بمسم علوم الحٌاة

 

2011 



المشاركة  5
 بمعرض سنوي 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتب شكر 
 للعلوم الصرفة 

 سنوي علمً بمعرض مشاركة
 الحٌاة علوم بمسم

2016 

 2018-2017 لٌام بمهام اللجان االمتحانٌة رئٌس جامعة دٌالى كتب شكر  لجنة امتحانٌة 6

 2021 المشاركة بلجان المنالشة العمٌد كتب شكر المٌام بالمهام  7

المشاركة بالٌوم  8
 العلمً للمراة

عمٌد كلٌة التربٌة  شهادة تمدٌرٌة 
 للعلوم الصرفة 

 2022 المشاركة بالٌوم العلمً للمراة

المشاركة  9
بالموتمر العلمً 

االول لطلبة 
 الدراسات العلٌا 

عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر  
 للعلوم الصرفة 

المشاركة بالموتمر العلمً االول 
 لطلبة الدراسات العلٌا 

2022 

 

 ) الٌوجد (   التالٌف والترجمة  -

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 العربٌة  -1

 االنكلٌزٌة -2

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

 ًالعلم والبحث ًالعالً  مٌالتعلٌ  وزارة لبل من المنشورة البحوث من ستفادةاال. 1

 . المرضى بالتعامل مع  بشدة البحوث رتباطال الصحة وزارة عنفضال  -2

 

 نشاطات اخرى -

-  

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

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


