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 ذات�ةالسیرة ال  

 
 

 الراوي  میرة محمود دمحمأاالسم الثالثي : 

 1961الموصل الموالید : 
 متزوجة الحالة االجتماع�ة : 
 الشهادات العلم�ة : 

 1980 البلد المانح : العراق ال�كالور�وس : جامعة الموصل / �ل�ة العلوم -1
 1986 : العراق البلد المانح : جامعة الموصل / �ل�ة العلوم الماجستیر -2
 1996 البلد المانح : العراق : جامعة الموصل / �ل�ة العلوم الد�توراه  -3

 عنوان رسالة الماجستیر : 
 الماجستیر:دراسة عن المكورات الس�ح�ة البراز�ة وعالقتها �مصادر تلوث الم�ـاه فـي محافظـة نینـوى / أ.د. صـ�حي أ.

 1986.حسین خلف 
 عنوان اطروحة الد�توراه :

الد�توراه : دراسات في اظهار ضرر الحفظ �التجمیـد علـى مر�ـزات �عـض االنـواع ال�كتیر�ـة / د. وائـل �اسـین ب. 
 1996.الد�اغ 

  11/1980/ 24تار�خ التعیین : 
  أستاذاللقب العلمي : 
 umnashwa@yahoo.com البر�د االلكتروني

 
 :  المناصب العلم�ة السا�قة والحال�ة

 1986- 1980 / جامعة الموصل / �ل�ة العلومة علوم ح�ا :  مساعد �احث .1
 1992-1986 / �ل�ة العلوم / جامعة الموصلعلوم ح�اة  مدرس مساعد:  .2
 1998-1992 / �ل�ة العلوم / جامعة الموصلعلوم ح�اة   مدرس:  .3
 2009ـ 1998 / �ل�ة العلوم / جامعة الموصلعلوم ح�اة   أستاذ مساعد: .4
    2009\6\18 م / جامعة الموصل/ �ل�ة العلو علوم ح�اة    استاذ: .5

  
 براءات االختراع: 

 5/ 29بتــار�خ  Bacillusتعز�ــز مقاومــة الكونكر�ــت �اســتخدام �كتر�ــا  الحصــول علــى بــراءة اختــراع �عنــوان: -1
/2014  . 
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تراكیزعالجهــــا  ذو �فــــاءة عال�ــــة فــــي تكــــو�ن االغشــــ�ة الحیو�ــــة الجرثوم�ــــة وتحدیــــد تصــــن�ع طبــــق محلــــي -2
   2016/ 2/ 16تار�خ ب �المضادات الحیو�ة

) مــن S rRNA16و S rRNA23انتـاج �م�ـات وفیـرة مـن نمـو عــزالت جدیـدة (بتسلسـل فر�ـد للجینـین  -3
�اسـتخدام اوسـاط زرع�ـة �سـ�طة محـورة وطر�قـة زرع  Helicobacter pylori جرثومـة الملو�ـة البواب�ـة
 (قید التقی�م).مستحدثة بوقت قصیر

 في  Clostridium perfingensتخلص محل�ا من عزالت جرثومة المس CPEاستخدام الذ�فان المعوي -4  
 (قید التقی�م).عالج سرطان الثدي 

   

استخالص مر��ات جدیدة من عزلة جدیدة من �كتر�ا ستر�توما�سس �فوءه في تثب�ط ظاهرة استشعار -5 
 النصاب ل�كتر�ا المتقل�ات المعزولة من مرضى القثطرة البول�ة .( قید التقی�م )

 
 

 الجوائز: 
 �تاب شكر من وز�ر التعل�م العالي ورئ�س جامعة الموصل وعمادة �ل�ة العلوم 20اكثر من حاصلة على  -  

 حاصلة على وسام �احث م�ادر من منصة ار�د  -
 حاصلة على درع االبداع وشهادة تقدیر�ة من مر�ز دراسات الموصل  -

 المؤتمر العلمي الثالث لعلوم الح�اة حاصلة على درع االبداع من عمادة �ل�ة العلوم للجهود في -
 من الشهادات التقدیر�ة للمشار�ة في العدید من المؤتمرات العدیدحاصلة على  -

شكر على اهداء نسخ من اصدارات مجلة علوم الرافدین من رئ�س جامعة حاصلة على العدید من �تب ال -
 الموصل .

 
 الكتب المؤلفة : 

 ذ�ة واألل�ان للصف الرا�ع أح�اء مجهر�ة . ملزمة علم األح�اء المجهر�ة في األغ -
 ملزمة األح�اء المجهر�ة الصناع�ة للصف الرا�ع أح�اء مجهر�ة . -
 اطلس بنك السالالت ال�كتیر�ة . -

 
 
  عضو�ة اللجان خالل مدة الخدمة : 
 لحد الن) 2017(من رئ�س هیئة تحر�ر مجلة علوم الرافدین -
 لحد االن ) 2016( من ث الما�كرو�ایولوجي رئ�س هیئة تحر�ر المجلة العالم�ة ل�حو -
 لحد االن ) 2015من  (عضوة في لجنة تدقیق االجازات الدراس�ة /ممثلة �ل�ة العلوم في ال�حث والتطو�ر-
 لحد االن ) 2009(من مسؤولة وحدة بنك السالالت ال�كتیر�ة في القسم -
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 لحد االن ) 2017(من عضوة في مجلس القسم -
 العلم�ة في القسم عضوة في اللجنة -
 عضوة في لجنة االرشاد لطل�ة الدراسات االول�ة -
 عضوة في لجنة ارشاد طل�ة الدراسات العل�ا-
 عضوة في لجنة تدقیق االستالل في رسائل واطار�ح الماجستیر والد�توراه -
 لجان االمتحان الشامل لطل�ة الد�توراه  عضوة ورئ�س عدد من-
 اقشة مشار�ع طل�ة الدراسات االول�ة لجان من عضوة ورئ�س عدد من-
 عضوة ورئ�س عدد �بیر من لجان مناقشات رسائل واطار�ح طل�ة الدراسات العل�ا -
 رئ�س في عدد من لجان مناقشة طل�ة الماجستیر والد�توراه  -
 لجنة الدراسات العل�ا -
 لجنة التعل�م المجاني -
 لجنة استق�ال الطل�ة -
 لجنة جرد االجهزة -
 الترق�ات العلم�ة في �ل�ة التمر�ضلجنة -
 عضوة في هیئة تحر�ر مجلة علوم الرافدین -
 استشار�ة في مر�ز �حوث البیئة والس�طرة على التلوث -
 
 عضوة في لجنة متا�عة التدر�سیین الجدد  -
 عضوة في هیئة تحر�ر المجلة الدول�ة للعلوم الطب�ة  -
 

 :نشاطات اخرى 
 رسات المیدان�ة مشار�ة في عدد من المما - 
 لل�احثین الناطقین �اللغة العر��ة في منصة ار�د عضوة  -
 عضوة في االتحاد الدولي لالكادمیین العرب  -
 عضوة في نقا�ة المعلمین -
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 ال�حوث المنشورة في المجالت داخل القطر

 العدد والتار�خ المجلة ال�حث عنوان ت

1.  
النیتـــــروجین علـــــى معرفـــــة  D,2,4 تـــــأثیر مبیـــــد الحشـــــائش

،معـــدل النترجـــة وتحـــرر غـــاز ثـــاني أو�ســـید الكـــار�ون فـــي 
 التر�ة

 1993سنة  11المجلد  التر��ة والعلم

2.  
م علـــى حیو�ـــة ونشـــاط �عـــض 90-تـــأثیر الحفـــظ �التجمیـــد 

 انواع ال�كتر�ا الموج�ة والسال�ة لص�غة �رام
 1994سنة  3العدد  زراعة الرافدین

3.  
سفورلیز فـي �عـض انـواع أنز�م الثا�میدین فو  تواجد وخواص

 ال�كتر�ا 
11العدد  1993 التر��ة والعلم  

4.  
تــاثیر نســجة التر�ــة للط�قــة الســطح�ة علــى مقاومــة االح�ــاء 

 المجهر�ة في م�اه الفضالت في مدینة الموصل
1994 سنة 16العدد  التر��ة والعلم  

5.  
تــــأثیر التجمیــــد علــــى �عــــض المكونــــات الخلو�ــــة لمر�ــــزات 

 �ة�عض االنواع ال�كتیر 
 1998سنة  2العدد  علوم الرافدین

6.  
الفعــل الوقــائي لعصــیر التمــر فــي حفــظ �عــض أنــواع �كتر�ــا 

 حامض الالكت�ك
 1998سنة  32العدد  التر��ة والعلم

التحلـــــل الحیــــــوي ألنـــــواع مــــــن الــــــنفط الخـــــام �فعــــــل �كتر�ــــــا   .7
Bacillus subtilis 

 1999 سنة 37العدد  التر��ة والعلم

8.  
الق�حـــي عنــــد ال�ـــالغین فــــي مدینــــة التهـــاب األذن الوســــطى 

 الموصل
 2001سنة  7العدد علوم المستنصر�ة

9.  
دراســـــة عـــــن األح�ــــــاء المجهر�ـــــة المســـــب�ة اللتهــــــاب األذن 

 الوسطى الق�حي عند األطفال في مدینة الموصل
 2002سنة  1العدد  علوم الرافدین

10.  
دراســة عــن التهــاب الســحا�ا الق�حــي النــاجم عــن المكــورات 

 St.pneumoniaeالرئو�ة 
 2002سنة  1العدد  علوم الرافدین

11.  
اســـتخدام �عـــض األخت�ـــارات الما�كرو�ایولوج�ـــة والك�م�ائ�ـــة 
ـــد  ـــاء المســـب�ة اللتهـــاب الســـحا�ا عن فـــي التفر�ـــق بـــین االح�

 االطفال

 2002سنة  1العدد  علوم الرافدین

التحـــري عـــن قـــدرة �عـــض انـــواع الجـــراث�م علـــى انتـــاج انـــز�م   .12
Glucose Isomerase  

 2003سنة  3العدد  علوم الرافدین
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 العدد والتار�خ المجلة ال�حث عنوان ت

13.  
عــزل وتشــخ�ص الجــراث�م المســب�ة اللتها�ــات التنفســ�ة عنــد 
االطفـال حــدیثي الــوالدة الكــاملي النضــج والخــدج فــي مدینــة 

 الموصل
 2004سنة  5العدد  علوم الرافدین

14.  
دراســـة علـــى خـــط تلـــوث فـــي نهـــر دجلـــة المـــار فـــي مر�ـــز 

 مدینة الموصل
 2004نة س 5العدد  علوم الرافدین

15.  
 Mycoplasma pneumoniaeالتصــــــاق جرثومــــــة 

 �الخال�ا الطالئ�ة للجهاز التنفسي
 2004سنة  4العدد  علوم الرافدین

16.  
ــــ�عض عــــزالت   Campylobacterالتنمــــ�ط الحیــــوي ل

jejuni وحساسیتها ل�عض المضادات الحیو�ة الشائعة 
 2005سنة  7العدد علوم الرافدین

17.  
�ة اللتهــــــــاب المهبــــــــل عــــــــزل وتشــــــــخ�ص الجــــــــراث�م المســــــــب

الجرثــــومي عنــــد النســــاء الحوامــــل وتحدیــــد نســــب االصــــا�ة 
 الجرثوم�ة في فترات الحمل الثالثة

 2005سنة  7العدد  علوم الرافدین

18.  
 Mycoplasma pneumoniaeجرثومـــة  لـــىدراســـة ع

المعزولة من المسالك التنفس�ة لألطفال الحدیثي الوالدة في 
 مدینة الموصل

 2005سنة  6ددالع علوم الرافدین

19.  
مـن  Campylobacter jejuniعـزل وتشـخ�ص جرثومـة 

 حاالت األسهال عند األطفال في مدینة الموصل
 2005 سنة 8عدد ال علوم الرافدین

20.  
 Campylobacterلجرثومــة مرضــ�ة �عــض الجوانــب ال

jejuni المعزولة من حاالت االسهال عند االطفال 
 2005سنة  8العدد علوم الرافدین

21.  
مــن  Clostridum difficileتشــخ�ص جرثومــة عــزل و 

 مرضى التهاب القولون واالسهال في محافظة نینوى 
 2005سنة  8العدد علوم الرافدین

22.  
دراســة عــن �عــض انــواع الجــراث�م المســب�ة اللتهــاب ملتحمــة 

 العین
 2005سنة  8العدد علوم الرافدین

23.  
عزل وتشخ�ص الجـراث�م المسـب�ة اللتهـاب المجـاري البول�ـة 

 ند مستخدمي القثاطر ع
 2006سنة  9العدد  علوم الرافدین

24.  
 Listeria�عــــــــــــــــض الجوانــــــــــــــــب الفســــــــــــــــلج�ة لجرثومــــــــــــــــة 

monocytogenes المعزولة من حاالت مرض�ة مختلفة 
 2006سنة  9العدد  علوم الرافدین

 2006سنة  10العدد  علوم الرافدین Legionellaحساســـــ�ة العـــــزالت المحل�ـــــة لجرثومـــــة   .25
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pneumonphila عةللعدید من المضادات الحیو�ة الشائ 

26.  
 Listeria monocytogenesعــزل وتشــخ�ص جرثومــة 
 من حاالت سر�ر�ة مختلفة

 2006سنة  9العدد  علوم الرافدین

27.  
 Listeria دراســــة �عـــــض جوانــــب مرضـــــ�ة جــــراث�م

monocytogenes  وتنم�طهــــــــا وحساســــــــیتها للمضــــــــادات
 الحیو�ة

 2006سنة  10العدد  علوم الرافدین

28.  
 Legionellaعـــــــــــــزل وتشـــــــــــــخ�ص جرثومـــــــــــــة 

pneumonphila من ابراج التبر�د 
 2006سنة  10العدد  علوم الرافدین

29.  
ــــر  Oفصــــل بروتینــــات ذ�فــــان اللسترو�ال�ســــین  النقــــي وغی

 النقي بتقن�ة الهجرة الكهر�ائ�ة
المجلة العراق�ة 
 للعلوم الب�طر�ة

 2006سنة 

30.  
النزل�ــــة  التنمـــ�ط المصــــلي والح�ــــاتي لجرثومـــة المســــتدم�ات

ـــــة  ـــــي مدین ـــــات المرضـــــى واالصـــــحاء ف ـــــة مـــــن عین المعزول
 الموصل

 2007سنة  12العدد  علوم الرافدین

31.  
تكـــو�ن الحصـــاة البول�ـــة مـــن نـــوع ســـتروفایت خـــارج الجســـم 

 الحي
  )In vitro ( 

 2007سنة  12العدد  علوم الرافدین

32.  
 Plesiomonoasعــــــــــزل وتشــــــــــخ�ص جرثومــــــــــة 

shigelloides لج�ة وحساســـــیتها ودراســـــة خواصـــــها الفســـــ
 للمضادات الحیو�ة مع مخطط أنس�ابي للتشخ�ص

 2007سنة  12العدد  علوم الرافدین

33.  
دراسة تاثیر عدد من المث�طات الفیز�او�ة والك�م�او�ـة علـى 

 Legionella pneumonphilaنمو جرثومة 
 2007سنة  12العدد  علوم الرافدین

34.  
ال�ة ق�ــــاس نســــب االحمــــاض الدهن�ــــة لــــ�عض الجــــراث�م الســــ

 لص�غة �رام
 2007سنة  2العدد  التر��ة والعلم

35.  Isolation and identification of Legionella 
pneumophila from different sources . 2007سنة 3العدد  التر��ة والعلم 

36.  
من حـاالت مرضـ�ة  Leptospiraعزل وتشخ�ص جراث�م 

 مختلفة في مدینة الموصل
 2007 سنة 2العدد  التر��ة والعلم

37.  
علـى تحفیـز التبلـور  Proteus mirabilisتـأثیر جرثومـة 

 في االدرار ال�شري 
 2007سنة  2العدد التر��ة والعلم
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38.  
ـــــــــوى جرثومـــــــــة  مـــــــــن  L.monocytogenesدراســـــــــة محت

 األحماض الدهن�ة
 2007سنة  2العدد التر��ة والعلم

39.  
ــــة لعصــــائر الفواكــــه  ــــاء المجهر�ــــة الملوث دراســــة عــــن األح�

 الطازجة
تكر�ت  مجلة

 للعلوم الصرفة
 2009سنة  2العدد

40.  
لــــوجینیلال ن�مــــوف�ال دراســــة ط�قــــة البــــروتین الســــطحي فــــي 

 ول�ستیر�ا مونوسایتوجینز
 2008سنة 3العدد  علوم الرافدین

 2009سنة  2العدد  علوم الرافدین التحري عن وجود �عض انواع الجراث�م في حصى الكلى  .41

42.  
الروتین�ـة مـع  Leptospiraمقارنة طـرق تشـخ�ص جـراث�م 

 PCRتقن�ة تفاعل سلسلة البلمرة 
 2009سنة  3العدد  علوم الرافدین

 منظومة معالجة تنق�ة الم�اه من الملوثات الجرثوم�ة  .43
مجلة تكر�ت 
 للعلوم الصرفة

 2009سنة 1العدد 

44.  
 Providencia alcalifaciensعـزل وتشــخ�ص جــراث�م 

التغیـرات  من حاالت اإلسهال عند األطفال الرضع ودراسـة
 النسج�ة التي تسببها

 2009سنة  1العدد علوم الرافدین

45.  
تــــأثیر �عــــض المــــواد الك�م�ائ�ــــة والن�اتــــات الطب�ــــة العشــــب�ة 

 Proteus merabilisعلى ظاهرة العج لجرثومة 

تكر�ت للعلوم 
 الصرفة

 2010سنة  3العدد 

46.  
التحري عـن �فـاءة عـدد مـن االوسـاط الناقلـة وأوسـاط عـزل 

الفــم المعزولــة مــن اصــا�ات  Treponema�م وتنم�ــة جــراث
 ما حول االسنان

 2011سنة  2العدد  علوم الرافدین

47.  
 Lactobacillusالفعال�ــــــــــة الضــــــــــد م�كرو��ــــــــــة لجرثومــــــــــة

ــــى �عــــض الجــــراث�م  ــــر المفــــروم عل ــــة مــــن لحــــم ال�ق المعزول
 المرض�ة

تكر�ت للعلوم 
 الصرفة

 2العدد 16المجلد 
2011 

48.  
 Alginate lyaseلجنیـت التحري عن دور أنز�م تحلـل اال

ــــي جرثومــــة   Pseudomonasفــــي إنتــــاج االلجنیــــت ف
aeruginosa 

تكر�ت للعلوم 
 الصرفة

 3العدد  16المجلد 
2011 

49.  
عــــــــــــــــزل وتشــــــــــــــــخ�ص حــــــــــــــــامض الت�كو�ــــــــــــــــك الــــــــــــــــدهني 

Lipoteichoic acid  مـــــن �عـــــض الجـــــراث�م الموجـــــب
 لص�غة �رام

 2011سنة  4العدد  علوم الرافدین
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50.  
 Pseudomonasجرثومـــة انمـــاط الحر�ـــة فـــي عـــزالت 

aeruginosa المعزولة من اصا�ات الجهاز التنفسي 
 2011سنة  4العدد  علوم الرافدین

51.  
 Streptococcusدراســـــــة وراث�ـــــــة علـــــــى جرثومـــــــة 

pneumoniae  المقاومة لالم�سلین والمعزولة من التهاب
 االذن الوسطى الق�حي

 2011سنة  4العدد  علوم الرافدین

52.  
الفــــــم مــــــن جیــــــوب مــــــاحول  Treponemaعــــــزل جــــــراث�م 

 االسنان المصا�ة وتشخ�صها مظهر�ا
 2011سنة  4العدد  علوم الرافدین

53.  
تحــــــــــــــــول الــــــــــــــــنمط المظهــــــــــــــــري المخــــــــــــــــاطي لجرثومــــــــــــــــة 

Pseudomonas aeruginosa الـــــى غیـــــر المخـــــاطي
 و�العكس والكشف عنه جز�ئ�ا

المجلة العراق�ة 
 للتقانات الح�ات�ة

 2011سنة  1العدد

54 
الــــى  Ps.aeruginosaري لجرثومــــة تحــــول الــــنمط المظهــــ

 غیر المخاطي و�العكس والكشف عنه جز�ئ�ا 

المجلة العراق�ة 
للتقانات الح�ات�ة / 

 �غداد
2011 1العدد   

اســــتخالص الـــــذ�فانات المعو�ـــــة الثابتــــة �ـــــالحرارة لجرثومـــــة  55
enterocolitica Yersinia 

 2011 التر��ة والعلم

56 
 Porphyromonas gingivalisالتحــري عــن جرثومــة 

ـــــزرع  ـــــوب مـــــا حـــــول االســـــنان �طـــــرق ال مـــــن اصـــــا�ات جی
 PCRالجرثومي و�تقن�ة 

 2012سنة  1العدد  علوم الرافدین

57  
ــــــى بلــــــورات حصــــــاة ــــــوت الطب�ع�ــــــة عل ــــــأثیر �عــــــض الز�  ت

Struvite  التي تم تكو�نها خارج الجسم الحيin vitro 
 التر��ة والعلم

) 2عدد(  25المجلد 
2012 

 

58 
Some metals removal by biomass of 
Bacillus and pseudomonas from wastewater 
of the second campus of Mosul university  

مجلة علوم 
 الرافدین

23المجلد  

4 -2012العدد  

59 
Antibacterial activity of Glycyrrhiza glabra 
and Malva neglecta extract on the growth of 
Legionella pneumophila isolated from 
different water sources 

مجلة جامعة �و�ا 
 السا�مان�ة

حز�ران  23العدد
/2012  

60 
التحــري عــن تكـــو�ن االغشــ�ة الحیو�ــة فـــي �عــض الجـــراث�م 

 المرض�ة �استخدام طر�قتي االنبوب واكار احمر الكونكو
6عدد24/المجلد علوم الرافدین 2013 
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61 
الــــى  Ps.aeruginosaمــــة تحــــول الــــنمط المظهــــري لجرثو 

 غیر المخاطي و�العكس والكشف عنه جز�ئ�ا 

المجلة العراق�ة 
للتقانات الح�ات�ة / 

 �غداد
2011 1العدد   

اســــتخالص الـــــذ�فانات المعو�ـــــة الثابتــــة �ـــــالحرارة لجرثومـــــة  62
enterocolitica Yersinia 

 2011 التر��ة والعلم

63 
ــــــــــــــة ــــــــــــــة واالحمــــــــــــــاض الدهن� ــــــــــــــات الكل�  فصــــــــــــــل البروتین

المعزولة من الزائدة  Yersinia enterocoliticaلجرثومة
 الدود�ة لالنسان في محافظة نینوى 

 2011 التر��ة والعلم

التحــري عــن الجــراث�م المســب�ة اللتهــاب ملتحمــة العــین فــي  64
 المرضى مستخدمي عدسات تصح�ح ال�صر

 1العدد  26المجلد  علوم الرافدین
2017 

ى �عض انواع السـالطات والمقـ�الت دراسة �كتر�ولوج�ة عل 65   
 المحضرة محل�ا في �عض مطاعم مدینة الموصل 

 2العدد  25المجلد  علوم الرافدین
2014 

66 Survival of Listeria monocytogenes in raw 
milk  علوم الرافدین Vol 27 (1) 2018 

67 
 Corrlation of some risk factors with acute 
Leukemia diagnosis by Flow cytometry in 
Iraq  

 Vol 22(9) مجلة جامعة �ابل
2014 

68 
Staphylococcus Spp Bacteremia 
Complications in Acute Leukemia Patient 
After Chemotherapy 

Cihan 
university 

Erbil 
scientific 
journal 

No. 2 july 2017 

69 
 Gram Negative Bacterial Complications in 
Acute Lymphpblastic LeukemiaPatients in 
Erbil City 

Zanko j.of 
pure & 
applied 
sciences 

Vol 26( 1) 2014 

70 
 Helicobacterعــزل وتشـخ�ص جرثومــة رائـق تقیـ�م ط 

pylori المعزولة من مرضى القرحة المعد�ة 
 

Kirkuk 
university 

journal 
scientific 
studies 

Vol 12 (3)  2017  

71 
التــــأثیر التثب�طــــي لــــ�عض المــــواد الطب�ع�ــــة علــــى جرثومــــة 

  البواب�ة Helicobacter pylori الملو�ة

Kirkuk 
university 

journal 
scientific 

Vol 12 (3) 2017 
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studies 

72 

عزل وتشخ�ص انواع جنس الضمات مـن عینـات الرو��ـان 
 الطــــــــــــــــــازج والمجمـــــــــــــــــــد وتأكیـــــــــــــــــــد تشـــــــــــــــــــخ�ص النـــــــــــــــــــوع

V.parahaemolyticusام تقن�ـــــة تفاعـــــل البلمـــــرة �اســــتخد
 المتسلسل 

مجلة علوم 
 الرافدین

2018مقبول للنشر   

73 
Antibiotic Susceptibility of Bacillus cereus 
isolated from food poisoning patients and 
food samples in Tikrit City 

مجلة تكر�ت 
 للعلوم الصرفة

2015مقبول للنشر   

74 
ل�ة فـي محافظـة نینـوى بـ�عض انـواع تلوث م�اه اال�ار المنز 

ال�كتر�ــــــا المرضــــــ�ة والتحــــــري عــــــن قابلیتهــــــا علــــــى تكــــــو�ن 
 االغش�ة الحیو�ة                                    

مجلة علوم 
 الرافدین 

Vol 29  No.2 
2019 

 
 
 

 ال�حوث المنشورة في المجالت خارج القطر

 التار�خ المجلة ال�حث عنوان ت

75 Studies on Fecal Streptococci in the river Tigris Microbbios  57العدد 
1989 

78 Study of some Factors affecting conjunctivitis in mosul 
المجلة ألردن�ة 

 التطب�ق�ة للعلوم
 عمان / ألردن

 1العدد
 2007سنة

79 
المخاط�ـة المعزولـة  Pseudomonas aeruginosaفصل االلجنیت من جرثومـة 

 ت سر�ر�ة مختلفة ودراسة �عض خواصهمن حاال

مؤتة لل�حوث 
 والدراسات/االردن

 1العدد 
 نةس

2011 

80 
 Pseudomonasالتحـــري عـــن نظـــام اشـــارة االحســـاس �الزحمــــة فـــي جرثومـــة 

aeruginosa  بداللـــــة تكـــــون الغشـــــاء الحیـــــوي وانتـــــاجRhamnolipids  وافـــــراز
 االنز�م الحال للبروتین

مؤتة لل�حوث 
 دنوالدراسات/االر 

 2العدد 
 2011نةس

81 
Detection of tdh and trh genes from Vibrio parahaemolyticus 
Isolated from Gastroenteritis Cases and Shrimp Samples 

 

International 
Journal of 
Advanced 
Research 

2015 
Vol 3 
No.2 
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82 Sequencing of 16srRNA gene &phylogenetic analysis of 
Ps.aeruginosa isolated fromwell water in mosul city iraq 

International 
Journal of 
Advanced 
Research 

Vol 
5(10) 
1846-
1850 
2017 

83 
مــــن حــــاالت االســــهال والتحــــري عــــن الت�ــــاین  shigellaعــــزل وتشــــخ�ص جــــراث�م 

 الوراثي �استخدام تقن�ة التضاعق العشوائي المتعدد االشكال 

االكاد�م�ة المجلة 
المصر�ة للعلوم 

 ال�ایولوج�ة 

Vol 9 
No.1  

pp.109-
117 
2017 

 
84 
 
 

 .Vتشــــــخ�ص الضــــــمات المعزولــــــة مــــــن الرو��ــــــان وتأكیــــــد تخــــــ�ص جرثومــــــة 

parahaemolyticus استخدام تفاعل البلمرة المتسلسل� 

المجلة العلم�ة 
لجامعة الملك 

ف�صل /السعود�ة 
 /الر�اض

 قید النشر 

 
 
 

 المؤتمرات  شورة فيال�حوث المن

 التار�خ اسم المؤتمر اسم ال�حث ت
 Listeriaتنمـــ�ط ودراســـة �عـــض عوامـــل الضـــراوة لجرثومـــة  85

monocyto genes المعزولة من مصادر مختلفة 
المؤتمر العلمي الثالث 

 لكل�ة التمر�ض
 2007سنة 

ق�ـاس نسـب االحمـاض الدهن�ـة لـ�عض الجـراث�م السـال�ة لصــ�غة  86
 كرام

ر العلمي االول في المؤتم
كل�ة التر��ة/جامعة 

 الموصل
 سنة2007

مــن األحمــاض  L.monocytogenesدراســة محتــوى جرثومــة  87
 الدهن�ة

المؤتمر العلمي االول لكل�ة 
 التر��ة/جامعة الموصل

سنة  2العدد 
2007 

دراســــة تــــأثیر �عــــض العوامــــل الفیز�ائ�ــــة والك�م�ائ�ــــة علــــى نمــــو  88
و�عــــض عوامــــل  Plesiomonas shigelloidesجرثومــــة 

 الخطورة على نس�ة األصا�ة بها

المؤتمر العلمي الخامس 
 لكل�ة التمر�ض

 2008سنة 

تحــــــــو�ر �عــــــــض األوســــــــاط الزرع�ــــــــة لتســــــــهیل تنم�ــــــــة جــــــــراث�م  89
Leptospira المعزولة من حاالت سر�ري مختلفة 

المؤتمر العلمي األول لعلوم 
 الح�اة / جامعة الموصل

 2009ن�سان 

 2009ن�سان المؤتمر العلمي األول لعلوم  Legionella pneumophiliaمحتـــــوى جرثومـــــة  دراســـــة 90
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 التار�خ اسم المؤتمر اسم ال�حث ت

 الح�اة / جامعة الموصل المعزولة محل�ًا من األحماض الدهن�ة
 Yersinia enterocoliticaفســـــلج�ة ومرضـــــ�ة جرثومـــــة  91

 المعزولة من �عض منتجات الحلیب في محافظة نینوى 
المؤتمر العلمي األول لكل�ة 

 جامعة تكر�ت –لعلوم ا
2009سنة   

المعزولة مـن  Leptospira�عض االخت�ارات التفر�ق�ة لجراث�م  92 
حـــاالت ســـر�ر�ة مختلفـــة فـــي �عـــض مستشـــف�ات الموصـــل ومـــن 

 م�اه نهر دجلة

المؤتمر العلمي السا�ع 
لكل�ة التمر�ض / جامعة 

 الموصل

سنة 2010  

مصـــابین �المرضـــى ال proteus merabilisعالقـــة جرثومـــة  93
 �حصى الكلى واخماج القناة البول�ة

المؤتمر العلمي الثاني 
 لعلوم الح�اة

2011 

94 Models of microbial aggregatin in biofilm  المؤتمر العلمي االول لعلوم
 الح�اة/جامعة �ر�وك

2011 

95 Microecological succession within biofilm 
formed inchlorenation basin in drinking water 
package unite 

المؤتمر العلمي الدولي الرا�ع 
 في جامعة صالح الدین

2011 

96 Using microwave for treatment of biofilm that 
polluted drinking water in the package unit at 
Tikrit university 

المؤتمر العلمي الدوري 
الثاني في مر�ز �حوث 

ى البیئة والس�طرة عل
 التلوث/جامعة الموصل

2011 

ــــة  Leptospiraعــــزل وتشــــخ�ص جــــراث�م  97 ــــاه نهــــر دجل مــــن م�
وتأكیــد تشخ�صــها بتقن�ــة تفاعــل البلمــرة المتسلســل والتفر�ــق بــین 

 العزالت المرض�ة والبیئة

المؤتمر العلمي االول لكل�ة 
العلوم /قسم علوم 
 الح�اة/جامعة �ر�وك

2011 

98 Sensitivity of treponema denticola isolated 
from infected periodontal pockets to some 
mouth rinses and common antibiotics 

المؤتمر العلمي الخامس 
لكل�ة طب االسنان /جامعة 

 الموصل

2011 

المؤتمر العلمي الثاني  �موال�سین في جراث�م البر�م�ات المعزولة محل�اً هالتحري عن ال 99
 لعلوم الح�اة

2011 

المســـــــب�ة لخمـــــــج  CMVو  HSVالتحـــــــري عـــــــن فایروســـــــات  100
 االغش�ة السحائ�ة

المؤتمر العلمي الثاني 
جامعة  لعلوم الح�اة

 الموصل

2011 

 
101 

2012اذار المؤتمر العلمي التاسع التحـــــري عـــــن المســـــب�ات ال�كتیر�ـــــة لخمـــــج األغشـــــ�ة الســـــحائ�ة   
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 التار�خ اسم المؤتمر اسم ال�حث ت

/ جامعة لكل�ة التمر�ض للمرضى الراقدین في �عض مستشف�ات مدینة الموصل
 الموصل

فــــي انظمـــــة  Legionella pnemophilaتواجــــد جرثومــــة  102
 التكی�ف المر�ز�ة التا�عة ل�عض مستشف�ات مدینة الموصل

المؤتمر العلمي االتاسع 
 لكل�ة التمر�ض

2012اذار   

103 Biodiversity withem biofilm in drinking water 
package unit in Tikrit university 

في مؤتمر�ردستان الرا�ع 
 جامعة دهوك

2012 

 Lipoteichoicالتاثیرات المرض�ة لحامض الت�كو�ك الـدهني  104
acid  وتاثیراالجسام المضادة له 

المؤتمر الوطني العاشر 
 لكل�ة التمر�ض

2012�ارا8-9  

105 Some physiological aspects of T.denticola 
&studying its virulence factors  

المؤتمرالعلمي الوطني 
 العاشرلكل�ة التمر�ض

8-9 
2012ا�ار  

106 Treponima Isolation and identification of 
and studing the effect of some factors  denticola

on its isolation frecuency 

في  كردستان الرا�ع مؤتمر
 جامعة دهوك

2012ا�ار8-9  

107 SOM PHYSIOLOGICAL AND 
Treponima HOLOGICAL ASPECTS OF PAT

denticola 

مؤتمر �ل�ة طب نینوى/ 
 جامعة الموصل

2012 

108 some physiological aspects of Treponema 
denticola and studying its virulence factors  

المؤتمر القطري العاشر 
لكل�ة التمر�ض/ جامعة 
الموصل/ دور ال�حث 

العلمي في تطو�ر الواقع 
 لصحي للمجتمعا

8-10  

2012ا�ار   

109 Isolation & identification of L.pneumophila 
from patients sputum &antibacterial activity of 

the Glycyrrhia glabra &Malva neglecta on it 

مؤتمر الثاني للعلوم ال
 الطب�ة /جامعة دهوك

19-
20/9/2012 

لخمـــــج االغشـــــ�ة الســـــحائ�ة  التحـــــري عـــــن المســـــب�ات ال�كتیر�ـــــة 110
 للمرضة الراقدین في �عض مستشف�ات مدینة الموصل 

المؤتمر العلمي الوطني 
 كل�ة التمر�ض-التاسع

اذار  27-28
2012 

فــــي انظمــــة التكی�ــــف  L. pneumophilaتواجــــد جرثومــــة  111
 المر�ز�ة التا�عة ل�عض مستشف�ات مدینة الموصل

المؤتمر العلمي الوطني 
 لتمر�ضكل�ة ا-التاسع

اذار  27-28
2012 

فــــي انظمــــة  Legionella pneumophilaتواجـــد جرثومــــة  112
 التكی�ف المر�ز�ة التا�عة ل�عض مستشف�ات مدینة الموصل

المؤتمر العلمي الثاني 
 لكل�ة العلوم جامعة تكر�ت

ایلول 25-26
2012 
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 التار�خ اسم المؤتمر اسم ال�حث ت
113  Antimicro bial action of Siwak {Salvadora 

persica}&Nutgalls{Quercusinfectoria Olivier 
}incorporated to heat curd Acrylic resin 

&monoblast B soft liner  

المؤتمر الثاني لطب 
 المجتمع في الموصل

25-
 2012ن�سان26

التحــري عــن قابل�ــة �عــض الجــراث�م المعزولــة مــن �عــض �هــوف  114
 )Calciteشمال العىراق على تكو�ن �ار�ونات الكالسیوم (

ر العلمي الثاني المؤتم
-لكل�ة علوم البیئة وتقاناتها

 جامعة الموصل

تشر�ن 27-28
 2012الثاني

مراحل تكون االغش�ة الحیو�ة في محطة اسالة م�اه الشرب في  115
 جامعة تكر�ت

المؤتمر العلمي الثاني 
-لكل�ة علوم البیئة وتقاناتها

 جامعة الموصل

تشر�ن 27-28
 2012الثاني

مـــن �عـــض �هـــوف شـــمال  Bacillus�م عـــزل وتشـــخ�ص جـــراث 116
 العراق ودراسة دورها في اكسدة الحدید والمنغنیز

وقائع المؤتمر الوطني 
 الرا�ع لكل�ات التمر�ض

كانون االول 
/2013 29-30 

تاثیر عاملي الجنس والعمر علـى نسـب االصـا�ة �ـانواع حصـى  117
 الكلى والجراث�م المرافقة لها

وقائع المؤتمر الوطني 
 كل�ات التمر�ضالرا�ع ل

كانون االول 
/2013 29-30 

118 Acute leukemia correlation with some risk 
factors in Iraq 

المؤتمر الدولي الرا�ع في 
 مالیز�ا

3-5 l9l2013 

التحـــري عـــن قابل�ـــة جرثومـــة المكـــورات العنقود�ـــة الذهب�ـــة علـــى  119
 تكو�ن الغشاء الحیوي على عدسات تصح�ح ال�صر

لعلمي الدولي المؤتمر ا
 االول /جامعة جیهان/ار�یل

2-3 April 
2014 

 
 

120  

 
Candida spp Complications in acute myeloid 
leukemia patients in Erbil City 
 

 2018 مؤتمر جامعة الكتاب

 
  

 : والندواتالمؤتمرات العلم�ة 

 التار�خ محل انعقاده المؤتمر ت
 1981أیلول /  جامعة الموصل / �ل�ة العلوم ح�اة في الموصلالمؤتمر العلمي األول لعلوم ال  1
 1997ن�سان /  جامعة الموصل / �ل�ة الهندسة المؤتمر العلمي الرا�ع للبیئة  2
 المؤتمر العلمي الخامس لكل�ة العلوم  3

 �غداد / الجامعة المستنصر�ة
تشر�ن 

 2001األول/
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 التار�خ محل انعقاده المؤتمر ت
 2002ن�سان /  /كل�ة العلومجامعة �ابل  المؤتمر العلمي الثاني لعلوم الح�اة  4
 2002ن�سان /  جامعة طنطا/ مصر /كل�ة العلوم المؤتمر الدولي الثاني للعلوم ال�ایولوج�ة  5
جامعة القاهرة /فرع الفیوم /كل�ة  المؤتمر العلمي الثاني للعلوم الزراع�ة  6

 الزراعة
 2002ما�س /

یثم/كل�ة التر��ة/ جامعة أبن اله المؤتمر العلمي الثالث لقسم علوم الح�اة  7
 �غداد

كانون االول 
/2002 

 2002ن�سان /  جامعة د�الى /كل�ة التر��ة المؤتمر العلمي الرا�ع لعلوم الح�اة  8
جامعة الموصل /كل�ة الطب  المؤتمر العلمي الثالث للعلوم الب�طر�ة  9

 الب�طري 
 2002ن�سان / 

تشر�ن األول  امعة القاهرة / �ل�ة الزراعةج للتقانات الحدیثة في الزراعةالمؤتمر العلمي الثاني   10
2002 

ــــــوم   11 ــــــة فــــــي العل المــــــؤتمر العلمــــــي األول للتقانــــــات الح�ات�
 الزراع�ة وال�ایولوج�ة

منظمة الطاقة الذر�ة العراق�ة/دائرة 
 ال�حوث الزراع�ة وال�ایولوج�ة

تشر�ن االول/ 
2003 

تشر�ن االول/  لیب�اجامعة عمر المختار /  المؤتمر العر�ي لعلوم وقا�ة الن�ات  12
2003 

 2003أیلول /  جامعة تكر�ت / �ل�ة التر��ة المؤتمر العلمي األول لعلوم الح�اة  13
جامعة تكر�ت / �ل�ة التر��ة  مؤتمر العلوم األساس�ة األول  14

 للبنات
 2003ن�سان / 

 2002 جامعة الموصل /كل�ة العلوم الفیز�ائ�ة مؤتمر العلوم  15

جامعة طنطا /مصر / �ل�ة  ث للعلوم ال�ایولوج�ةالمؤتمر الدولي الثال  16
 العلوم

 2004ن�سان / 

 2004أ�ار /  جامعة الموصل ندوة الم�اه العالمي  17
 حلقة �عنوان : مصادر التلوث ال�كتیري لم�اه الشرب  18

 الموصل/مدیر�ة الم�اه والمجاري 
كانون األول 

/2004 
ر/ جامعة القاهرة / �ل�ة مص المؤتمر الثاني للتقن�ات الحدیثة في الزراعة  19

 الزراعة
تشر�ن األول 

/2002 
 المؤتمر العر�ي التاسع لعلوم وقا�ة الن�ات  20

 سور�ا / دمشق
تشر�ن 

 2006الثاني/
 2006أیلول / جامعة الموصل /كل�ة الطب  للعلوم الب�طر�ة المؤتمر العلمي  21
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 التار�خ محل انعقاده المؤتمر ت
 الب�طري 

 2007 ن�سان / مصر / القاهرة الجمع�ة المصر�ة للسموم البیئ�ة  22
 2007أ�ار /  جامعة الموصل / �ل�ة التمر�ض المؤتمر العلمي األول للتمر�ض  23
المؤتمر العلمي األول لمر�ز �حوث البیئة والس�طرة علـى   24

 التلوث
جامعة الموصل / مر�ز �حوث 

 البیئة
 2007حز�ران / 

 جامعة الموصل /كل�ة التر��ة المؤتمر العلمي األول لقسم علوم الح�اة  25
 لوم الح�اةقسم ع

4-
 2007أیلول/5

(صـــحة المـــرأة المـــؤتمر العلمـــي الخـــامس لكل�ـــة التمـــر�ض   26
 والطفل: نظرة شمول�ة ورؤى مستقبل�ة)

 2008حز�ران  جامعة الموصل/ �ل�ة التمر�ض

 جامعة الموصل /كل�ة العلوم المؤتمر العلمي االول لقسم الك�م�اء  27
 قسم الك�م�اء

ن�سان  22-23
2008 

والتلـوث  اإلنسـانیوي االور�ي الثالث لصحة المؤتمر االس  28
 البیئي

 yditepeeجامعة 
 تر��ا –نبول طاس

 2008اذار 

 جامعة الموصل /كل�ة العلوم المؤتمر االول لقسم علوم الح�اة  29
 قسم علوم الح�اة

ن�سان  22-23
2009 

(مفـاه�م الرعا�ـة المؤتمر العلمي السـادس لكل�ـة التمـر�ض   30
 الصح�ة لدى ��ار السن)

حز�ران  30-29 �ل�ة التمر�ض –جامعة الموصل 
2009 

أیلول  30-29 �ل�ة العلوم –جامعة تكر�ت  لكل�ة العلومالمؤتمر العلمي األول   31
2009 

�ل�ة الطب  –جامعة الموصل  المؤتمر العلمي الخامس لكل�ة الطب الب�طري   32
 الب�طري 

تشر�ن  11-12
 2009الثاني 

 2009أ�ار  جامعة الموصل/كل�ة التمر�ض قندوة حول واقع التدرن في العرا  33

(تقی�م الواقــــــع المــــــؤتمر العلمــــــي الســــــا�ع لكل�ــــــة التمــــــر�ض  34
ـــــي للمستشـــــف�ات والمراكـــــز الصـــــح�ة فـــــي  الصـــــحي والبیئ

 العراق)
أیلول  28-27 جامعة الموصل/كل�ة التمر�ض

2010 

 تشر�ن الثاني 9 جامعة الموصل ندوة الیوم العر�ي للبیئة / وزارة البیئة  35
2010 

 5/4/2010 جامعة الموصلنــــدوة مر�ــــز �حــــوث البیئــــة/�عض الهمــــوم البیئ�ــــة لمدینــــة   36
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 التار�خ محل انعقاده المؤتمر ت
 الموصل

/مر�ز �حوث جامعة الموصل في محافظة نینوى ندوة مر�ز �حوث البیئة/الواقع البیئي   37
 البیئة والس�طرة على التلوث

9/10/2010 

ل�ة تر��ة / لكجامعة الموصل بناتللالندوة العلم�ة السادسة لكل�ة تر��ة   38
 للبنات

22/9/2010 

اذار -28-27 /كل�ة التمر�ضجامعة الموصل المؤتمر العلمي التاسع لكل�ة التمر�ض  39
2011 

الندوة العلم�ة في قسم علوم الح�اة �عنوان الكائنات الح�ـة   40
 المعدلة وراث�اً 

 18/4/2011 جامعة الموصل/كل�ة العلوم

 العلوم المؤتمر العلمي االول لعلوم الح�اة/كل�ة  41
 / �ل�ة العلومجامعة �ر�وك

20-
/ن�سان/21

2011 
ـــة (اآلفـــات   42 ـــة التر�� ـــوم الح�اة/كل� ـــى لقســـم عل الورشـــة األول

 المدرس�ة التشخ�ص والرعا�ة)
 12/4/2011 جامعة الموصل/كل�ة التر��ة

ــــد   43 ــــة التمر�ض(الت�فوئی ــــة التاســــعة عشــــر لكل� النــــدوة العلم�
 في محافظة نینوى) وال�ارات�فوئید: واقع الحال والمستقبل

 27/4/2011 جامعة الموصل/ �ل�ة التمر�ض

 2011ایلول/ جامعة الموصل المؤتمر العلمي الخامس لكل�ة طب االسنان  44

 المؤتمر العلمي الرا�ع لجامعة صالح الدین  45
 جامعة صالح الدین

تشر�ن 
 2011األول/

 المؤتمر العلمي الثاني لعلوم الح�اة/كل�ة العلوم  46
 لجامعة الموص

/تشر�ن 16-17
 2011الثاني/

ـــــة  الـــــدوري  المـــــؤتمر العلمـــــي  47 الثـــــاني لمر�ـــــز �حـــــوث البیئ
 والس�طرة على التلوث

 جامعة الموصل
تشر�ن 

 2011/الثانيا
 2011 جامعة الموصل المؤتمر العلمي الثامن لكل�ة التمر�ض  48

ــــة العشــــرون ((حمــــى مالطــــا وانتشــــارها فــــي   49 ــــدوة العلم� الن
 محافظة نینوى))

 2012 /ش�اط موصل/ �ل�ة التمر�ضجامعة ال

 /اذار28-27 جامعة الموصل/كل�ة التمر�ض التاسع لكل�ة التمر�ض الوطني المؤتمر العلمي  50
2012 
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 التار�خ محل انعقاده المؤتمر ت
لكل�ـــة الصـــیدلة/ فـــرع األدو�ـــة  التخصصـــ�ة النـــدوة العلم�ـــة  51

 �نز الح�اة المخفي الخال�ا الجذع�ة/
 جامعة الموصل/ �ل�ة الصیدلة

12/ 
 2012ن�سان/

ن�سان  26-25 دائرة صحة نینوى  العلمي الثاني لطب المجتمع في الموصل المؤتمر  52
2012 

العاشـر لكل�ـة التمـر�ض/ جامعـة الموصـل/ ا لوطني المؤتمر   53
 دور ال�حث العلمي في تطو�ر الواقع الصحي للمجتمع

 جامعة الموصل/كل�ة التمر�ض
8-

 2012/ا�ار/9
 یئة وتقاناتهاالمؤتمر العلمي البیئي الثاني لكل�ة علوم الب  54

 جامعة الموصل/كل�ة علوم البیئة
تشر�ن 27-28

 2012الثاني
 المؤتمر العلمي القطري الثاني لعلوم الح�اة  55

 
 جامعة الموصل/كل�ة التر��ة

تشر�ن  7-8
 2012الثاني

ایلول 20-19 جامعة دهوك المؤتمر العلمي الثاني لفاكولتي العلوم الطب�ة   56
2012 

�انون الثتني  17 دائرة صحة نینوى  ب الكبد الفایروسي الندوة العلم�ة اللتها  57
2013 

ــــي   58 ــــع لكل�ــــات التمــــر�ض ف ــــوطني الرا� المــــؤتمر العلمــــي ال
 العراق

 جامعة الموصل /كل�ة التمر�ض
�انون  29-30

 2013االول 
اذار  28-27 جامعة ذي قار المؤتمر العلمي الرا�ع لكل�ة التر��ة للعلوم الصرفة   59

2013 
اذار  28-26 كل�ة التر��ة للبنات / �غداد نسوي العلمي الثاني للمرأة والعلوم في العراق المؤتمر ال  60

2013 
ن�سان  25-23 جامعة زاخو المؤتمر الدولي العلمي االول  61

2013 
جامعة الموصل /مر�ز �حوث  الندوة العلم�ة السا�عة /المنظور البیئي لصناعة االسمنت   62

 البیئة والس�طرة على التلوث
 2013ا�ار  12

 IBRO Course inدورة فــــي العلــــوم العصــــب�ة   63
Neuroscience 

جامعة صالح الدین ار�یل �ل�ة 
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 قید االشراف التحري عن الجراث�م الممرضة المرافقة لمرضى غسل الكلى رعد محمود 23
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المعزولــــة مــــن االغذ�ــــة ال�حر�ــــة ومــــن حــــاالت االســــهال فــــي مدینــــة 
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 قید االشراف --------التحري روتین�ا وجز�ئ�ا عن ال�كتر�ا  شفق طارق برهان  .13

 
 

  
  


