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  أستاذ -2
 ثالثا:الخبرات العمسية والحقمية

/ 22/12/ كمية العمؽم / جامعة السؽصل لمفترة مؼ  ياةالحمدرس مداعد في قدػ عمؽم * 
الكيسياء  :السؽاد الدراسية عسميعدد مؼ ، ساىػ في تدريس 2011/ 22/12الى  2002
، األحياء السجيرية الرشاعية  ،األحياء السجيرية الغذائية، أحياء مجيرية التربة، الحياتية

 .لجزيئي ووراثة السايكروباتجي اؽ البايؽلفدمجة بكتريا, السجاميع البكتيرية، 
 2002/  12/  22/ كمية العمؽم / جامعة السؽصل لمفترة مؼ  الحياةفي قدػ عمؽم مدرس  *

 نعري وعسمي جي الجزيئيؽ البايؽل :السؽاد الدراسية  عدد مؼ ، ساىػ في تدريسولحد األن 
السايكروبات  وراثة عمػ الخمية نعري وعسمي,و  , الؽراثة العامةنعري وعسمي, االنزيسات 
 نعري وعسمي.

-2102بحث لمعام الدراسي  2األشراف عمى بحؽث تخرج السرحمة الرابعة/احياء مجيرية: *
 2,  2103-2102بحث لمعام الدراسي  0,  2102-2102بحث لمعام الدراسي  2,  2102

 . 2120 -2121بحث لمعام الدراسي  2,  2121 -2104بحث لمعام الدراسي 
 , 2103-2102بحثيؼ في العام الدراسي لعدد مؼ البحؽث العمسية:  العمسي دوالتعزي تقييػال*

  . 2120-2121, بحث واحد لمعام  2121 -2104بحؽث لمعام  5
 
 

 بعا: السيام الؽظيفية :ار 
 تدريدية 
 

 خامدا :السذاركات في السؤتسرات والشدوات
 .3119 –ة / جامعة السهصل السؤتسخ العمسي االول لقدم عمهم الحياة / كمية التخبي -5
الستتتؤتسخ العمستتتي التتتجورل الزتتتاني لسخكتتتد سحتتتهث البيتتتتة والدتتتيوخة عمتتت  التمهث/جامعتتتة السهصتتتل -3

3155 . 
 . 3153–السؤتسخ العمسي القوخل الزاني لعمهم الحياة/ كمية التخبية / جامعة السهصل -2
والتقجم(/كميتة التخبيتة لمبشتات/ قدتم  الشجوة العمسية الدادسة)الكيسيار وعمهم الحياة من أجل التشسية-2

 .33/7/3155الكيسيار وعمهم الحياة في 
الشتتجوة العمسيتتة الزالزتتة والعذتتخين )الستتار والهاقتتح الرتتحي فتتي محافاتتة نيشتته (/ كميتتة التستتخي / -1

 .37/2/3158جامعة السهصل في 
الهتت ل  عن)التهعيتتة متتن مختتااخ ايزتتان األنهتتار والدتتيهل وحتتهادث الدتتجود(/جس يةمحاضتتخة -6



 .51/2/3158األحسخ العخاقي في 
 . 51/2/3158محاضخة عن )الكذف السبكخ عن سخاان الزجل( دائخة صحة نيشه  في -9
الشتجوة العمسيتة السهستعة الخاسعتة )األمتخاع السعجنتة متين ت ميتح الستجارس واتخق الهقانتة وأستاليب -8

 .56/2/3158الع ج(/ كمية التخبية األساسية/ قدم العمهم العامة في 
الشتتجوة العمسيتتة لقدتتم عمتتهم الحيتتاة )الكائشتتات الحيتتة الجا(متتة التت  العتتخاق( قدتتم عمتتهم الحياة/كميتتة -7

 .3/1/3158العمهم/ جامعة السهصل في 
نتجوة اقامتهتا نقاستة االكتادنسيين العخاقيين/فتخو نيشته  سالتعتاون متح كميتة العمتهم جامعتة السهصتتل -51

 الحقهق والهاجبات رؤية نقامية( -االكادنسيسعشهان )العسل  57/55/3158متاريخ 
 33ولغانتة  35السؤتسخ العمسي الزالث لعمهم الحياة/ كمية العمهم / جامعة السهصل لمفتخة من  -55
/55 /3157 . 

الشتتجوة العمسيتتة لقدتتم عمتتهم الحيتتة )توبيقتتات البتتا هلهجي الجديتتتي فتتي عمتتهم الحيتتاة( قدتتم عمتتهم  -53
 .2/2/3157السهصل في  الحياة/كمية العمهم/ جامعة

/ جامعووة  التذووؽىات الخمةيووة الؽالديووة مدووبباتيا واوورم الؽقايووة مشيووا فووي كميووة التسووري الشتجوة العمسيتتة  -52
  السؽصل.

 الشدوة العمسية تؽايؼ الرواتب في كمية العمؽم بالتعاون مع البشغ السركزي العراقي فرع السؽصل -02
بيطرية في الحيؽانات السشتجة لمغذاء ,االعتبارات الخاصة فوي كميوة الطوب الشدوة العمسية استخدام االدوية ال -05

 البيطري/ جامعة السؽصل.
 

 سادسا :السشذؽرات العمسية: ) تمحق بؽرقة مفرمة (
 ) اسػ البحث ، السجمة ، تاريخ الشذر (

 

 : رالذكر والتقديسابعا:كتب 
 امتحانية(. ) لجشة 37/8/3153شكخ وتقج خ/ عسيج كمية العمهم في -5
)( ل الديارة لجامعة 59/9/3152شكخ وتقج خ/ وزيخ التعميم العالي والبحث العمسي في -3

 السهصل(.
 )لجشة امتحانية(.32/7/3152شكخ وتقج خ / رئيذ قدم عمهم الحياة في -2
 .35/5/3158شكخ وتقج خ / رئيذ قدم عمهم الحياة في -2
 )السذاركة في الشجوة السقامة في الكمية(. 37/2/3158شكخ وتقج خ/ عسيج كمية التسخي  في  -1
)السذاركة في الجورة السقامة في  57/55/3158شهادة تقج خية/ عسيج كمية اب االسشان في -6

 الكمية(.
)السذاركة في السؤتسخ الزالث لقدم  33/55/3158- 35شهادة تقج خية/ عسيج كمية العمهم في  -9



 عمهم الحياة في الكمية(.
ين شكخ وتقج خ من الديج معالي وزيخ التعميم العالي والبحث العمسي ( ل العام الجراسي كتام -8

3157-3131  
  3131-3157شكخ وتقج خ من الديج رئيذ جامعة السهصل لمعام  -7
  3131-3157شكخ وتقج خ من الديجة عسيج كمية العمهم لمعام -51
شكخ وتقج خ من الديج معالي وزيخ التعميم العالي والبحث العمسي العام الجراسي كتامين  -55

3131- 3135 . 
 3135-3131شكخ وتقج خ من الديجة عسيج كمية العمهم لمعام  -53
   
 

 :  األخرى ثامشا: الشذااات 
ريب التتتجورة التلهيميتتتة الزالزتتتة عذتتتخ فتتتي اخائتتتو التتتتجريذ/ مخكتتتد توتتتهيخ اخائتتتو التتتتجريذ والتتتتج-5

 . 51/55/3112ولغانة  6/55/3112الجامعي /جامعة السهصل لمفتخة من 
/مخكد توهيخاخائو التجريذ والتتجريب الجامعي/جامعتة الداسعة لسختبخل االتجريذ  أساليبدورة  -3

 .55/3116/ 21 ولغانة 38/55/3116السهصل لمفتخة من 
عتتتت  السكهنتتتتات الكيسياويتتتتة ( لقيتتتتاس مدتتتتته  س HPLCدورة استتتتتخجام جهتتتتاز الكخومتتتتاتهكخافي)-2

 52/2/3153/هيتتتتتتتتتتتة التعمتتتتتتتتتتيم التقشي/السعهتتتتتتتتتتج التقشي/الذتتتتتتتتتت بة العمسية/السهصتتتتتتتتتتل لمفتتتتتتتتتتتخة متتتتتتتتتتن 
 .51/2/3153ولغانة

دورة اخائتتو تحميتتتل السحاليتتتل الكيسيائيتتتة واجتتتخار الحدتتاسات /قدتتتم عمتتتهم البيتة/كميتتتة عمتتتهم البيتتتتة -2
 .2/3153/ 7و 8 وتقاناتها لمفتخة

تيتتة الحياتيتتة واألحرتتار الحيتتهل( قدتتم الفيديتتار الحياتيتتة/ كميتتة العمتتهم/ جامعتتة دورة فتتي )السعمهما-1
 . 59/2/3158ولغانة  51/2/3158السهصل لمفتخة من 

دورة ستتتتتت مة المغتتتتتتة العخبيتتتتتتة الزامشةعذتتتتتتخ فتتتتتتي قدتتتتتتم عمتتتتتتهم الحيتتتتتتاة/ قدتتتتتتم المغتتتتتتة العخبية/كميتتتتتتة -6
 . 31/1/3158ولغانة  52/1/3158األداب/جامعة السهصل لمفتخة من

اب االسشان عمهم  في فخودورة التعميم السدتسخ)االسبهو العالسي لمتزقيف سالسزادات الحيهية( -9
 . 55/3158/ 57لمفتخة  اب االسشان /جامعة السهصل/كمية االساسية

( فتي قدتم عمتهم الحيتاة /كميتة (Gene sequence analysis and primer designدورة  -8
 . 2/3157/ 39ولغانة  31العمهم لمفتخة من 

ورشتتة عستتل )مخنتتاما فحتت( االستتت ل( السقامتتة فتتي كميتتة الهشجستتة /قدتتم السيكتتاتخونكذ متتتاريخ -7
59/5/3157. 



ورشتتتتة عستتتتل )التخقيتتتتات العمسيتتتتة( السقامتتتتة فتتتتي كميتتتتة الهشجستتتتة /قدتتتتم السيكتتتتاتخونكذ متتتتتاريخ  -51
31/5/3157. 
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 ممحق البحؽث   
          

 تاريخ الشذر أسػ السجمة أسػ البحث

 Listeria monocytogenesعدل وتذخي( جخثهمة 
 من حاالت سخيخية مختمفة

 7العجد  59عمهم الخافج ن السجمج 
 (اص سا هلهجي

3116 

 Listeriaسع  الجهانب الفدمجية لجخثهمة 

monocytogenes السعدولة من حاالت مخضية مختمفة 
 7العجد  59عمهم الخافج ن السجمج 
 (اص سا هلهجي

3116 

 Listeriaجخاثيم  أمخاضيةدراسة سع  جهانب 

monocytogenes  وتشسيوها حيهيًا وحداسيتها
 لمسزادات الحيهية

 51العجد  59عمهم الخافج ن السجمج 
 (اص سا هلهجي

3116 

 دراسة محته  جخثهمة 
Listeria monocytogenes يةشمن االحساع الجه 

 31مجمة التخبية والعمم السجمج 
 )(اص سالسؤتسخ( 3العجد 

3119 

دراسة ابقة البخوتين الدوحي في لهجيشي  نسيهراي  
 .ولدتخيا مهنهسيتهجيشد

 57مجمة عمهم الخافج ن السجمج 
 2العجد 

3118 

و  vapcomicالقجرة التوفيخية لمسبيج ن الحذخيين 
match في كهنيجات الفوخAspergillus 

amstelodami . 

 32 مجمة عمهم الخافج ن السجمج
 2العجد 

3152 

-topsinو  rizolexالتلثيخ التوفيخل لمسبيج ن الفوخيين 

m  في كهنيجات الفوخAspergillus amstelodami . 
مجمة تكخيت لمعمهم الرخفة السجمج 

 6االصجار  57
3152 

                                                       


