
 والعلمية (( الذاتية )) السيرة
 

 محسن علي احمد سلطان البياتيقب :  االسم الرباعي والل
 

  1976   نينوى /الموصلمحل وتاريخ الوالدة : 
 

 حي الكرامة /الموصللحالي :  عنوان السكن ا
 

  (كورك) -    07703888037   (اسيا) رقم الهاتف : موبايل
 

 mohsenaahmed@uomosul.edu.iqالبريد االلكتروني : 
 

 الموصل  الجامعة :
 

 العلوم العامةالقسم :                      ساسيةالتربية االالكلية : 
 

 احياء مجهريةاالختصاص الدقيق :     العلومكلية  علوم الحياة/:االختصاص العام  
 

 2/12/2008لتعيين في الكلية : تاريخ ا
 

 تدريسيالدرجة الوظيفية : 
 

 صول عليها : وتاريخ الح ةيالمرتبة العلم
 2008-12-2         مدرس مساعد بتاريخ لقب  .1
 2018-12-27               لقب مدرس بتاريخ  .2
 مساعد بتاريخ  أستاذلقب  .3

 
 فصيلة الدم :        /   : األطفالعدد    اعزبالحالة االجتماعية :   

 

 



 ))السيرة العلمية ((
 :  األكاديميةالمؤهالت 

 البلد  الجامعة الكلية التخرج ة سن الشهادة  ت
م الحياة /احياء  س علو لوريو بك 1

 مجهرية 
العلوم/علوم الحياة/احياء   1999-2000

 مجهرية 
 العراق الموصل 

م الحياة /احياء  علو  ماجستير 2
 مجهرية 

العلوم/علوم الحياة/احياء   2006
 مجهرية 

 العراق الموصل 

ة/احياء  وم/علوم الحياعلال 2018 م الحياة /احياء مجهرية علو  دكتوراة 3
 مجهرية 

 العراق الموصل 

 
 :  اإلداريةالخبرة  

 
 
 

 دكتوراة أطروحةمستلة من     2البحوث العلمية المنشورة : 
PHENETIC AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF 
MICROCOCCUS YUNNANENSIS ISOLATES FROM SKIN OF 
THALASSEMIA AND BURNED PATIENTS AND THE AIR 
 

Phenetic and Phylogenetic Analysis of Kocuria palustris 

and Kocuria rhizophila Strains isolated from Healthy and 

Thalassemia Persons 

 
 

 :  األكاديميةالخبرة  
 مواد التي قام بتدريسها:ال

 احياء التربة المجهرية )نظري( .1
 ( ثاني احياء /علم الفايروسات )نظري  .2
 يوية )نظري( المضادات الح .3
 ( ثالث احياء /حشرات )نظري وعملي ال علم .4
 علم المناعة )نظري/ عملي ثالث احياء(  .5
 ( ثاني احياء /علم االحياء المجهرية )العملي .6
 (ثالث احياء /علم الطفيليات )العملي .7
 ( ثاني احياء /علم الخلية )العملي .8
 )الثاني( التربية البيئية والصحية .9



 (اء، فيزياءكيمياء، احي انيث  /علم البيئة والتلوث )العملي .10
 ( ثالث احياء/الطحالب والفطريات )العملي .11
 علم الحيوان )العملي( .12

 
 :  واإلداريةاللجان العلمية 

 2011-2009اللجنة االمتحانية + اللجنة الصحية    
 2020- 2018نية    اللجنة االمتحا

 
 (2019/9لغاية ) 15-12 الشهادات التقديرية وكتب الشكر : 

 (4/11/2019رئيس الجامعة)شكر من + كتاب 
 2020-2019 (لتعليم االلكتروني)اشكر من الوزير ورئيس الجامعة  يتاب+ ك

 
 (شاركم) 3   وات  ند

 (مشارك)  7     ويريةدورات تط
 (مشاركمحاضرات الكترونية )+  الكترونية ورش  6 مشارك ، 1     ورش عمل

 (كار مش)   10    ، (محاضر) 3      لقات دراسيةح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


