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 Protease�مرض الساق االسود الفراز االنز�مات المحللة للبروتین 

وم المؤتمر العر�ي التاسع لعل
 دمشق وقا�ة الن�ات في 

تشر�ن الثاني  23-19للفترة من 
2006  

عزل ونشخ�ص �عض الجراث�م المعو�ة من حاالت االسهال عند االطفال ودراسة قابلیتها  49
 على انتاج انز�م البروتییز

وقائع المؤتمر العلمي السنوي 
االول لكل�ة التر��ة االساس�ة 

 /جامعة الموصل

  2007أ�ار  24-23للفترة 

50 Effect of the antibiotic meropenem used in the treatment of 
experimental septicemia caused by staphylococcus aureus in rabbits 

on the immunoglobulinsIgG and IgM 

وقائع المؤتمر العلمي الطبي 
كل�ة الطب/جامعة –الثاني 

 القادس�ة 

  2011تشر�ن االول  26-27

51 Effect of the antibiotic Cloxcillin sodium on the level of haemoglobin 
and packed cell volume in experimental septicemia casused by 

Staphylococcus aureus in rabbits 

وقائع المؤتمر العلمي الطبي 
كل�ة الطب/جامعة –الثاني 

 القادس�ة 
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لمر�ز �حوث البیئة والس�طرة 
 على التلوث/جامعة الموصل

 2011تشر�ن الثاني  28-29

53 Immunological atudies in non-insulin dependent neuropathich 
diabetes  

J.Fac.Med.Baghdad 1986 Vol.28 no.3   

54 Salmonella responsible for infantile gasteroenteritis in Mosul ,Iraq. J of tropical medicine 
and Hygiene 

1988,91,315_31 

55 Studies of the efficiency of some phosphate solubilizing 
microorganisims. 

J.Ed .Sci. Vol.17 .1994. 

56 Antibacterial effect of benzene and chloroform extract of the herb 
ammimagus(Khilla) 

 102العدد 16المجلد مجلة التقني 

57 Chemical control of nitrification by 2_Chloro 6_Tichloromethyl 
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Mesopotamia J.of 
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 العلمىة

 2009) 3) العدد(4المجلد (

مثیل   N1-0تحضىر ودراسةالفعال�ة التثب�ط�ة ضد ال�كتر�ا ل�عض معوضات  61
 ثایول الجدیدة 2-،او�سادایزول 4,3-ن�كوتینامیدو

المجلة القطر�ة مقبول للنشر فى 
 للك�م�اء

 24العدد
 

تاثیر �عض العوامل الفیز�او�ة في نمو �عض انواع ال�كتر�ا المرض�ة المعزولة من الجبن  62
 المحلى االب�ض الطري 

المؤتمر العلمي االول لعلوم 
 الح�اة

/ن�سان 23-22للفترة من 
2009 

 دراسة قدرة انواع جرثومة المكورات العنقود�ة 63
Staphylococcus  المعزولة من عینات بیئ�ة وسر�ر�ة في مستشفى الخنساء للوالدة

 الكتامیز-واالطفال على انتاج انز�مات البیتا

لعلوم المؤتمر العلمي االول 
 الح�اة

/ن�سان 23-22للفترة من 
2009 

المعزولة عن  Serratia marcescensالتحري عن �عض عوامل الضراوة لجرثومة  64
 التها�ات الجروح

وقائع المؤتمر العلمي األول 
 كل�ة العلوم

 /تكر�ت

 2009ایلول  29-30

المؤتمر العلمي السادس لكل�ة  في مدینة الموصلمسب�ات اصا�ات المجاري البول�ة لدى المسنین من مرضى داء السكر  65
 التمر�ض جامعة الموصل 

 2009حز�ران  29-30

التحري عن السموم المعو�ة الثابتة حرار�ا في جرثومة السالمون�ال المعزولة من حاالت  66
 االسهال 

وقائع المؤتمر العلمي االول 
 لقسم علوم الح�اة 

 2009ن�سان  22-23

67 Biological activity of some nickel (ll) complexes  مجلة جامعة �ر�الء  
لدى مرضى داء  Cوالبروتین الفعال IgAو  IgGدراسة مستو�ات الكلو�یولینات المناع�ة  68

 السكر المصحوب �اصا�ة السبیل ومقارنته مع غیر المصابین
  11:2:2006 مجلة تكر�ت للعلوم الصرفة

ري البول�ة لدى المرضى المصابین بداء السكر مقارنة �غیر مسب�ات التها�ات المجا  69
 المصابین بهذا الداء 

  75- 65) :2( 18 مجلة التر��ة والعلم

70 Frequency of three apportunisticpathogenes in maternity hospital Med.J. Vol.28  1988 
وفعال�ة المصل القاتلة للجراث�م لدى مرضى داء السكر ومقارنتها  دراسة الفعال�ة البلعم�ة 71

 �االصحاء 
  79-66) 3( 18المجلد  مجلة التر��ة والعلم

التحري عن االجسام المضادة للدهون القلب�ة لحاالت فقدان الحمل في محافظة نینوى  72
 وعالقتها ب�عض مكونات الدم

وقائع المؤتمر العلمي الوطني 
 ة التمر�ضالعشر لكل�

 2012ا�ار  9 – 8

73 Isolation and identification of bacteria causing urinary tract infection 
in buffalo breed  

  

74 Isolation and characterization of cellulytic bacteria from historic 
document  

  التر��ة والعلم

 24المجلد  –مجلة لتر��ة والعلم  من العصائر المحضرة محل�ا في مدینة الموصل   Bacillusعزل وتشخ�ص انواع  75
 4العدد  –

2011 

انتاج االنز�مات الخارج خلو�ة (البروتییز والفوسفاتیز القاعدي ) وعالقتها �ضراوة االنماط  76
 المصل�ة للسالمون�ال المعزولة من حاالت االسهال

وقائع الندوة العلم�ة التاسعة 
 ر / �ل�ة التمر�ضعش

2011 

 Salmonellaو   Salmonella agonaعزل وتنق�ة الذ�فان المعوي لجرثومتي  77
typhimurium 

وقائع الندوة العلم�ة التاسعة 
 عشر / �ل�ة التمر�ض

2011 

دراسة ضراوة وقدرة �عض انواع السالمون�ال الست�طان االعضاء الداخل�ة للحیوانات  78
 المختبر�ة 
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 عشر / �ل�ة التمر�ض

2011 

وقائع المؤتمر العلمي البیئي  م في انتاج الغاز الحیوي من ضالت الدجاج 30م و  50تأثیر درجتي الحرارة  79
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 تار�خ الكتاب رقم الكتاب سبب المنح العنوان ت
 تثمین جهود وحضور اداء االمتحان الشفهي ال شكر وتقدیر 1

 شامل لط�ة الد�توراه في قسم علوم الح�اة
7/15/5230 14/11/2012 

التواصـــــل العلمـــــي مـــــع را�طـــــة التدر�ســـــیین الجـــــامعیین  شكر وعرفان 2
 –وتقــو�م ال�حــوث لنیــل جــائزة االســتاذ طــارق الهاشــمي 

 لل�حوث االكاد�م�ة –نائب رئ�س الجمهور�ة 

85 7/10/2007 

االشــراف علـــى �حـــوث الطل�ـــة المشـــار�ین فـــي المـــؤتمر  شكر  3
 العلمي الثاني لطل�ة وش�اب العلراق

1627 2/4/1986 

تهیئـة معـرض قسـم علـوم الح�ـاة �مناسـ�ة احتفـاالت یــوم  وتقدیرشكر  4
 الجامعة واظهاره �المظهر الالئق

1903 11/4/2007 

التهیئـــة لالمتحـــان التنافســـي للمتقـــدمین للدراســـات العل�ـــا  شكر وتقدیر 5
فـــي قســــم علـــوم الح�ــــاة مــــن تـــدقیق الــــدفاتر االمتحان�ــــة 

 الغرضوادراج المعلومات في االستمارة الخاصة بهذا 

4319 23/9/2007 

 7/4/2008 1428 اجراء الفحوصات الالزمة على نماذج تعق�م الم�اه شكر وتقدیر 6
 18/3/2009 1097 العمل في لجنة الدراسات العل�ا في قسم علوم الح�اة  شكر وتقدیر 7
ــاة فــي  شكر وتقدیر 7 تقــد�م المشــورات العلم�ــة التــي تخــص علــوم الح�

 كل�ة التر��ة للبنات
9/56/2236 14/6/2009 

العمـل فــي لجنـة الترق�ــات العلم�ـة فــي �ل�ـة علــوم البیئــة  شكر وتقدیر 8
 وتقاناتها

9/56/2415 12/12/2010 

ــــــــدر�س  شكر وتقدیر 9 ــــــــار الصــــــــالح للت العمــــــــل �عضــــــــو لجنــــــــة اخت�
 للتخصصات العلم�ة الساندة في جامعة الموصل

9/10/19790 18/9/2013 

اللجنـــة التحضـــیر�ة للمـــؤتمر العلمـــي الثـــاني العمـــل فـــي  شكر وتقدیر 10
 لقسم علوم الح�اة في �ل�ة العلوم �جامعة الموصل

9/10/6387 25/3/2012 

المســــاهمة فــــي انجــــاز اعمــــال المــــؤتمر العلمــــي الثــــاني  شكر وتقدیر 11
 لعلوم الح�اة واظهاره �المظهر الالئق

7660 30/11/2009 

والمساهمة الفاعلة فـي النـدوة  متا�عة التحضیر واالعداد شكر وتقدیر 12
العلم�ــة االولــى التــي اق�مــت فــي قســم علــوم الح�ــاة فــي 

 كل�ة العلوم

3099 30/5/2011 

الحصـــــــــــول علـــــــــــى بـــــــــــراءة اختـــــــــــراع مـــــــــــن قبـــــــــــل وزارة  شكر وتقدیر 13
لتقیـــــــــــــ�س والســـــــــــــ�طرة التخط�ط/الجهـــــــــــــاز المر�ـــــــــــــزي ل

 ة الصناع�ة�كالنوع�ة/قسم المل

9/10/28110 31/12/2013 

احمـــد للجهـــود المبذولـــة فـــي مناقشـــة طالـــب الماجســـتیر  تقدیر شكر و  14
 9/1/2019عبد الرحمن دمحم في 

7/15/278 9/1/2019 



  30/4/2019 2380 للجهود المبذولة في انجاح ندوة القسم شكر وتقدیر  15
ــــــة  شكر وتقدیر  16 للجهــــــود المبذولــــــة مــــــن خــــــالل المشــــــار�ة فــــــي الجن

 الثالثلقسم علوم الح�اة التحضیر�ة للمؤنمر العلمي 
9/10/1219 16/1/2019  

نظــرا لــالراء والمالحظــات الموضــوع�ة الســدیدة وتحمــل  شهادة تقدیر�ة  17
مناقشة طالب ماجستیر في جامعـة عناء السفر لغرض 
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