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 :    الدكتوراه عنوان اطروحة -

Molecular Study of Human Metapneumovirus, Human Respiratory Syncytial Virus 

and Human Parainfluenza Virus Type 1, 3 among Patients with Respiratory Tract 

Infections in Diyala Governorate, Iraq 

  16/12/2020 تاريخ منح الشهادة:                            العراق/جامعة ديالى  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه: -

 

 ال توجد شغلها :الوظائف التي  -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2022-2011 جامعة ديالى تدريسي 1

    

    

    

    

    

 

 :  المعاهد التي درس فيها أوالجامعات  -

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

  2012-2010 / كلية العلوم / محاضر خارجيجامعة ديالى 

    2022-2011 التربية للعلوم الصرفة جامعة ديالى/ كلية 

    

 

 

  الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

جامعة  
 ديالى

قسم علوم الحياة  كلية العلوم
 واالحياء المجهرية

,  فسلجة األحياء المجهرية العملي
علم ، قارن العمليعلم التشريح الم

 الفيروسات المرضية العملي

2010 

 

جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

 2010 علم التشريح المقارن العملي قسم علوم الحياة

جامعة  
 ديالى

قسم علوم الحياة  كلية العلوم
 واالحياء المجهرية

 2011 حشرات عملي

جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

 2011 علم التشريح المقارن العملي م علوم الحياةقس

جامعة  
 ديالى

قسم علوم الحياة  كلية العلوم
 واالحياء المجهرية

،  علم التشريح المقارن العملي
  تحليالت عملي

2012 

جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

تشريح , لمجهرية العمليااالحياء  قسم علوم الحياة
 مقارن عملي

2012 

جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

 2013 مناعة عملي ,  تشريح مقارن عملي قسم علوم الحياة

جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

 2014 تشريح مقارن عملي,  مناعة عملي قسم علوم الحياة

جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

 , تشريح مقارن عملي , مناعة عملي قسم علوم الحياة
 أحياء عامة عملي

2015 



جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

 , تشريح مقارن عملي,  مناعة عملي قسم علوم الحياة
 

2016 

جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

  مناعة عملي قسم علوم الحياة
 

2017 

جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

  مناعة عملي علوم الحياةقسم 
 

2018 

جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

  مناعة عملي قسم علوم الحياة
 

2019 

جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

  مناعة عملي قسم علوم الحياة
 

2020 

جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

 2021  مناعة عملي قسم علوم الحياة

جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

 2022  مناعة عملي قسم علوم الحياة

جامعة  
 ديالى

كلية التربية للعلوم 
 الصرفة

 2022  احياء عامة عملي قسم علوم الحياة

 

 :  الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها واضيعالم -

 

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2016، 2015، 2014، 2013 2011،2012 عملي مقارن تشريح الحياة علوم الصرفة للعلوم التربية ديالى 

‘ 2016،  2015،  2014، 2013، 2012  عملي مناعة علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 

2017  ،2018 ،2019 ،2020 ،2021 ،

2022 

 2022 احياء عامة عملي علوم الحياة التربية للعلوم الصرفة ديالى 

      

      

      

-  

 :  ائل واالطاريحعلى الرس اإلشراف -

السنة  عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلية الجامعة ت
 الدراسية

التربية للعلوم  جامعة ديالى 1
 الصرفة

 IgMاالنتشار المصلي لألجسام المضادة  دبلوم/ علوم الحياة

بين النساء  SARS-CoV-2لفيروس  IgGو 

 الحوامل في محافظة ديالى .
Seroprevalence of anti-IgM and IgG 

antibodies of SARS-CoV-2 among 
pregnant women in Diyala 

governorate 

 

التربية للعلوم  جامعة ديالى 2
 الصرفة

تقدير مستوى االنتشار المصلي لألجسام  دبلوم/ علوم الحياة
 SARS-CoV-2وس لـفير IgGو IgMالمضادة  

بين األشخاص بدون اعراض في محافظة 
 Estimation of the ديالى.

Seroprevalence level of IgM and IgG 
Antibodies of SARS-CoV-2 among 

asymptomatic people in Diyala 
governorate. 

 

التربية للعلوم  جامعة ديالى 3
 الصرفة

لمصلي لفيروس : تحري االنتشار اماجستير/ علوم الحياة
Parvovirus B19  والتنميط الجيني في دم

المتبرعين في مركز نقل الدم  في محافظة 
 ديالى.

Investigation of Parvovirus B19 
Seroprevalence and Genotyping in 

 



the Blood of Donors at the Blood 
Transfusion Centre in Diyala 

Governorate 
 

التربية للعلوم  جامعة ديالى 4
 الصرفة

التربية للعلوم 
 الصرفة

الكشف المناعي والجزيئي لفيروسات شلل  علوم الحياة
األطفال والفيروسات المعوية من غير شلل 
األطفال من مياه الصرف الصحي واألنهار 

 ومياه الشرب 
Immunological and Molecular 

Detection of Polioviruses and Non-
Polio Enteroviruses from Sewage, 

River and Drinking water 

 

التربية للعلوم  جامعة ديالى 5
 الصرفة

التربية للعلوم 
 الصرفة

تقييم مستوى الحماية بين الملقحين بلقاحات  علوم الحياة
 في محافظة ديالى 19-كوفيد

Evaluation the Level of Protection 
among Vaccinated with the COVID-

19 Vaccines in Diyala Province 

 

 

 :  .فيها شارك التيوالورش  العلمية الندواتو المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 29/10/2009 بحث كلية الهندسة مؤتمر جامع ديالى االول 

 30/3/2010-28 بحث اربيل مؤتمر جامعة اربيل  

 2015 حضور كلية التربية للعلوم الصرفة ندوة عن التدخين  

 واإلطريح للبحوث االليكترونية المواقعة ندو 
 والكتب

 2016 مشاركة  الصرفة للعلوم التربية كلية

 15/7/2021 مشاركة كلية التربية للعلوم الصرفة CVندوة عن كتابة  

 2022 مشاركة كلية التربية للعلوم الصرفة omicron  variant of coronavirusندوة /  

 1st international conference on pure 
and applied science  

 2021 /بحثمشاركة كلية التربية للعلوم الصرفة

 

 

 :  الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

1 Principle of sequencing 29/9/2018 شركة وهج الدنا للتدريب والتاهيل 

 498العدد 

2 Principle of primer design 2/4/2019 شركة وهج الدنا للتدريب والتاهيل 

 581العدد 

 Principle of sequencing 2/10/2019 شركة وهج الدنا للتدريب والتاهيل 

 606العدد 

 Focus on Peer Review 
 

A Nature Masterclasses online 
course 

Springer nature 

20 October 
2019 

 Certified Publons Academy Peer Reviewer Publons Academy 8/4/2020 

تقنية جهاز االليزا وفوائده المختبرية في تقدير المؤشرات  
 المناعية 

 2022 كلية التربية للعلوم الصرفة

في االختبارات  RIDتقنية االنتشار المناعي الشعاعي 

  المصلية

 2022 كلية التربية للعلوم الصرفة

 

 

 :  . التعليم تطوير أو المجتمع لخدمة التخصص لمجا فى البحثية لمشروعاتا -



 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 Knowledge and Awareness of Papillomavirus and Cervical 
Cancer among College Students and Health Care Workers 

Women in Diyala, Iraq 

الواليات المتحدة 
 االمريكية

2013 

 

    

    

    

 

  ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

 المجالت العلمية و مجالت المحلية التي قام بالنشر فيها -

 

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

مجلة  ديالى للعلوم  1
 الصرفة

 Seroprevalence of anti-cytomegaloirus العراق
IgM,IgG antibodies among pregnant 

women in Diyala Province 

Vol. 10, No, 2 2014 

2 International 
Journal 

of Recent Scientific 
Research 

 -SEROPREVALENCE OF ANTI الهند
PARVOVIRUS B19 IGM AND IGG 

ANTIBODIES 
AMONG PREGNANT WOMEN IN 

DIYALA PROVINCE 

Vol. 4, Issue, 11, 
pp. 1677-1681, 

November, 2013 

2013 

ISSN: 0976-
3031 

RESEARCH 
ARTICLE 

3 American Journal 
of Public Health 

Research 

 Knowledge and Awareness of الصين
Papillomavirus and Cervical  

Cancer among College Students and 
Health Care Workers 

Women in Diyala, Iraq 

, Vol. 1, No. 8, 
221-225 

 
DOI:10.12691/ajp

hr-1-8-5 

2013 

ISSN 
(Online): 

2327-6703 
RESEARCH 

ARTICLE 

4 INTERNATIONAL 
JOURNAL 

OF CURRENT 
RESEARCH 

 SEROPREVALENCE OF Helicobacter الهند
pylori INFECTION AND ITS RELATION 

TO ABO/ RHESUS 
BLOOD GROUPS IN DIYALA, IRAQ 

Vol. 5, Issue, 12, 
pp. 4268-4271, 

December , 2013 

2013 
ISSN: 

0975-833X 
RESEARCH 

ARTICLE 

5 J. Fac. Med 
Baghdad 

 

 Seroprevalence of anti-chlamydia العراق
trachomatis IgG and IgM antibodies 
among pregnant women in Diyala 

province 

Vol. 55, No.4 
pp.349-352, 

November, 2013 

Original 
article 
2013 

6 Diyala Journal of 
Medicine 

 Seroprevalence of Anti- Herpes العراق
Simplex Virus Type2 

IgG, IgM Antibodies Among Pregnant 
Women in Diyala Province 

Vol. 5, Issue 1, 
October 2013 

2013 

7 American Journal 
of Health Research 

 الياتالو
 المتحدة

 االمريكية

The Rate of Anti-Chlamydia 
Pneumoniae IgG and IgA 

Antibodies Among Patients With 
Coronary Heart Diseases 
in Diyala Province, Iraq 

2015 ;3(3 :)121-

124 

2015 
ISSN: 2330-

8788 (Print); 
ISSN: 2330-

8796 
(Online) 

 

8 J.Fac. Med 
Baghdad 

2017 ;Vol.59 No .1 

 Detection of Toxic Shock Syndrome العراق
Toxin-1 among 

Children Undergoing Surgical 
Operations 

 2017 ;Vol.59 
No .1 

9 The Open AIDS 
Journal, 2019, 

Volume 13 

االمارات 
العربية 
 المتحدة 

Knowledge and Awareness about HIV 
and AIDS among Iraqi College Students 

ISSN: 1874-6136 
― Volume 13, 

2019 

ISSN: 1874-
6136 ― 

Volume 13, 



2019 

10 Annals of Tropical 
Medicine and 
Public Health. 

 Helicobacter pylori seropositivity with الهند 
heart diseases and effect of some risk 

factors associated with infection 

Volume/ Issue: 
Volume: 24/ 

Issue: 04 

Hwaid et al 
(2021) 

11 Annals of Tropical 
Medicine and 
Public Health 

 Molecular study of human 

metapneumovirus among patients with 

respiratory tract infections in Diyala 

province 

 الصفحات
231-364 

 المجلد
23 

Hwaid et al 
(2020): 

September 
2020   Vol. 

23 Issue 13B 

12 Biochem. Cell. Arch  Molecular Detection and Genotyping 

of Human Respiratory Syncytial Virus 

in Diyala Province 

 /20/المجلد

ISSN 
0972-
5075 

 الصفحات
pp. 2043-2049 

2020 

13 Journal of Ideas in 
Health 

 Prevalence of occult hepatitis B تركيا

infection in Diyala province, Iraq 
Vol5.Iss2.

215 

Hwaid AH, et 
al., Journal 
of Ideas in 

Health 
2022;5(2):68

5-692 

14 American Journal 
of Epidemiology 
and Infectious 

Disease, 

 Possible Vertical Transmission of الصين

SARS-CoV-2 during the Third 

Trimester of Pregnancy, a Mini-

Review 

 

Vol. 10, 
No. 1 

2022, Vol. 
10, No. 1, 

19-23 

15 Azerbaijan Medical 
Journal 

 Knowledge and Awareness of Iraqi اذربيجان

Population toward (COVID-19) 

Pandemic, A Cross-Sectional Study 

ISSN: 
0005-
2523 

Volume 
62, Issue 
03, May, 

2022 

ISSN
0005

-
2523 
Volume 62, 

Issue 03, 
May, 2022 

16 American Journal 
of Medical 

Sciences and 
Medicine 

 Investigation of Anti-B19V IgM الصين

Antibodies Seroprevalence among 

Blood Donors in a Blood Transfusion 

Center in Diyala Governorate, Iraq 

2022 ,

10(2 ,)

60-64 .

DOI: 
10.12691
/ajmsm-

10-2-4 

2022 

 

 

 

 

 

 

 ال توجد . والدولية المحلية العلميةوالجمعيات  الهيئات عضوية -

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب محلية /دولية اسم الهيئة ت
 انتهاء العضوية

 مالحظات

      

      

      

      

 



 :  ائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر(ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جو -

 ما حصل عليه نوع االبداع او النشاط  ت
)جائزة/شهادة 

 تقديرة/ كتاب شكر(

 السنة الجهة المانحة

 7/4/2013 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر المراقبة في امتحانات الدراسات العليا 1

 12/12/2013 ية التربية للعلوم الصرفةكلعمادة  كتاب شكر اداء االعمال الموكلة الي 2

 2014 جامعة ديالى شهادة تقديرية نشر بحوث في مجالت عالمية 3

 14/9/2014 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر اداء االعمال الموكلة الي 4

 2015 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة شكر وتقدير  شكر وتقدير لجامعة ديالى 5

 1/2/2015 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر نشر بحوث في مجالت عالمية   6

المراقبة في االمتحانات النهائية وتشخيص حاالت  7
 الغش

 17/2/2015 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر

 21/5/2015 لصرفةعمادة كلية التربية للعلوم ا كتاب شكر تقييم بحوث لمجالت عالمية  8

 30/4/2015 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر تبرع بمستحقات محاضرات الدراسة الصباحية  9

 حاالت وتشخيص النهائية االمتحانات في المراقبة 10
 الغش

 13/10/2015 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة شكر كتاب

 حاالت وتشخيص النهائية االمتحانات في المراقبة 11
 الغش

 واحد شهر قدم
 العالوة الاغراض
 والترفيع

 10/10/2015 الصرفة للعلوم التربية كلية عمادة

ادامة وصيانة وتشغيل جهاز االليزا  في قسم علوم  12
 الحياة 

 10/4/2016 الصرفة للعلوم التربية كلية عمادة شكر كتاب

 12/8/2020 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة شكر كتاب كتاب / التشريح المقارن العملي تاليف 13

 7/4/2021 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر اداء مهام 14

 13/12/2021 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر لجنة امتحانية 15

 2022-2021 الصرفةعمادة كلية التربية للعلوم  8/ كتاب شكر ماجستير و دبلوم عاليدكتوراه و مناقشات / 16

 2021 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر لجنة االمتحان الشامل  17

 

 :  التاليف والترجمة  -

 منهجية / غير منهجية عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

التشريح المقارن  
 العملي

  7/2020 دار االيام للنشر والطباعة

 رقم االيداع / 

  طبعة واحدة

      

      

      

 

 اللغات التي يجيدها -

 العربية  -1

 يةاالنجليز -2

3-    

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

1... 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

 (CDعلى قرص )نسخة مالحظة/ يتم تسليم نسخة ورقية و 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم



 م.م.وسام عماد عبد الغني

 مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي


