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 Pseudomonasالمنتج من بكتريا  دراسة كيموحيوية النزيم البروتيز القاعدي الماجستير:عنوان رسالة 

aeruginosa 

المقاومة للمثيسلين   Staphylococcus aureusالتحليل الجزيئي لبكتريا  الدكتوراه:عنوان اطروحة 
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 شغلها:الوظائف التي  -

 الى -الفترة من   مكان العمل  الوظيفة  ت

 2022-2003 كلية التربية للعلوم الصرفة تدريسي 1

 2009-2008 الصرفة للعلوم التربية كلية مقرر قسم الكيمياء  

 2021-2019 الصرفة للعلوم التربية كلية معاون العميد للشؤون العلمية 

 

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

الجهة ) الجامعة / الكلية /  ت
 المعهد(

 مالحظات الى  –الفترة من 

  2022-2003  الصرفة للعلوم التربية كلية 1

    



    

 

 المواضيع التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم  الكلية  الجامعة ت

 التربية كلية ديالى 
 الصرفة للعلوم

 2015 علوم الحياة الكيمياء 

 التربية كلية ديالى 
 الصرفة للعلوم

منهج البحث  الكيمياء 
 العلمي

2016 

      

 

 واطاريح الدكتوراهاالشراف على رسائل الماجستير  -

عنوان الرسالة او  القسم  الكلية  الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسية

 التربية كلية ديالى 
 الصرفة للعلوم

التحري الجزيئي  الحياة علوم
وتحليلي عوامل 
الضراوة لبكتريا 

Klebsiella 
pneumonia 

2021 

 التربية كلية ديالى 
 الصرفة للعلوم

الكشف عن جينات  الحياة علوم
نظام االفراز 

الثالث في بكتريا 
الزوائف 
الزنجارية 

المعزولة من 
 مصادر سريرية

2020 

 التربية كلية ديالى 
 الصرفة للعلوم

دراسة جزيئية  الحياة علوم
لجينات 

Quorum 
sensing  في

بكتريا 

Pseudomonas 
aeruginosa 
المعزولة من 

 المرضى

 
 
 

2021 

 

 التي شارك فيها  والندوات العلميةالمؤتمرات  -

 السنة  نوع المشاركة   مكان االنعقاد العنوان ت

في ظل  التعليم الرقمي 
 جائحة كورونا

العلمية  عضو اللجنة الجامعة العراقية
 وباحث

2020 

المستجدات الحديثة في  
 التعليم العالي

 2020 باحث جامعة دهوك



المؤتمر التنسيقي الرابع  
للسالمة واالمن 

 الكيمياوي والبايولوجي  

مركز النهرين  
 للدراسات االستراتيجية

 2019 باحث

 

  والتي اقامهاالدورات التي شارك فيها  -

 السنة  االنعقادمكان  عنوان الدورة  ت

 2020 جامعة ديالى سحب عينات الدم 

 2021 جامعة ديالى  الكشف عن مجاميع الدم 

الفحص والتحري عن   
 جرثومة المعدة 

 2021 جامعة ديالى

 

  وتطوير التعليمالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة المجتمع  -

 السنة  محل النشر عنوان البحث  ت

 2020 مجلة الجامعة العراقية التعليم االلكترونيالتفاعل في  

    

    

 

 بها:المجالت العالمية التي قام بالنشر  -

العدد الذي  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة 

 Biochemical 
and Cellular 

Archives 

 MOLECULAR الهند
CHARACTERIZATION 

OF MULTI DRUG 
RESISTANCE 

UROPATHOGENIC 
ESCHERICHIA COLI 
ISOLATES FROM 
IRAQI CHILDREN 
WITH URINARY 

TRACT INFECTION 

2  
 
 

2021 

 Journal of 
Pharmaceutical 

Sciences and 
Research  

 
 
 

 الهند

Prevalence of 
vancomycin 

resistant genes 
among 

Enterococcus 
faecium isolated 

from patients with 
urinary tract 

infection 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 

2020 

 Eurasian 
Journal of 

Biosciences 

 Molecular study of تركيا
the third secretion 

system in 
pesudomonas 

 
 
2 

2020 



aeruginosa isolated 
from various clinical 

sources 

 

 والدوليةالمحلية  العلميةوالجمعيات عضوية الهيئات  -

ما زال عضواً /  تاريخ االنتساب   دولية -محلية  اسم الهيئة ت
 انتهاء العضوية

 مالحظات

      

      

      

 

 كتب شكر( –شهادات تقديرية  – )جوائزابداعات او نشاطات حصل فيها على  -

نوع النشاط او  ت
 االبداع

 ما حصل عليه 
شهادات  –)جوائز 

كتب  –تقديرية 
 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة 
 االبداع

 السنة 

 2019-2018 االستاذ االول جامعة ديالى جائزة علمي 

 2020 باحث الجامعة العراقية وسام االبداع مؤتمرعلمي 

 2021 باحث الجامعة العراقية درع االبداع مؤتمر علمي 

 

  والترجمةالتأليف  -

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر  دار النشر الكتابعنوان  ت
 منهجية

      

      

      

 

 اللغات التي يجيدها -

 العربية -1

 االنكليزية -2

 

 لمساهمات في خدمة المجتمعا -

 عمل تطوعي 30المشاركة فيما اليقل عن  -1

2-  


