
 

 

 د. سحر سالم �طرس :للتدر�سي الجامع�ة العلم�ةسیرة ال

 الموصل الجامعة 

 العلوم الكل�ة 

 علوم الح�اة القسم

 Sahar Salim Betrus د. سحر سالم �طرس �العر��ة واالنكلیز�ة اسم التدر�سي/

 ----- تار�خ التعیین في غیر الجامعة

 1992/  3/  5 تعیین في الجامعةالتار�خ 

 saharsalpet2009@yahoo.com البر�د االلكتروني

 07701781030 رقم الجوال

 علوم الح�اة / علم االح�اء المجهر�ة  االختصاص العام

 بیئة اح�اء مجهر�ة االختصاص الدقیق

 
 
 
 
 

والجهة لد والبالحاصل علیها / الشهادات 
/  واسم ال�حث و وتار�خها/ لها  ةالمانح

 ان وجد الرسالة واالطروحة

 العراق البلد �كالور�وس

/ �ل�ة العلوم / قسم علوم الح�اة جامعة الموصل الجهة المانحة  

  السنة

 التو�سینات اسم ال�حث

 العراق البلد الماجستیر

/ �ل�ة العلوم / قسم علوم الح�اة جامعة الموصل الجهة المانحة  

  السنة

المعزولــة مــن االطفــال Morganella morganii   دراســة علــى جرثومــة   اسم الرسالة
 الرضع المصابین �االسهال.

 العراق البلد الد�توراه

/ �ل�ة العلوم / قسم علوم الح�اة جامعة الموصل الجهة المانحة  

  السنة

المولدة للمیثان ودورها في انتاج الغاز الحیوي من  عزل وتشخ�ص االر��ا اسم االطروحة
 .فضالت اال�قار والدجاج

 

 



 
 االلقاب العلم�ة وتار�خ الحصول علیها

 2001/  3/  20 مدرس مساعد

 2011/  6/  16 مدرس

  استاذ مساعد

  استاذ

داخل  عدد ال�حوث المنشورة والمقبولة للنشر
 القطر الكلي

 ) -�حوث مقبولة للنشر ( ) 9�حوث منشورة ( 

المؤتمرات والندوات التي شارك فیها داخل عدد 
 القطر الكلي

 ) 10ندوة  (  )   15مؤتمر ( 

 حضور() �حث () حضور() �حث ()

 حضور() �حث () حضور() �حث ()

المؤتمرات والندوات التي شارك فیها خارج عدد 
 القطر الكلي

 )-ندوة  ( )-مؤتمر (

 حضور() �حث () حضور() �حث ()

 ) -مترجمة ( )-مؤلفة ( الكلي كتب المؤلفة او المترجمةالعدد 

التي حصل  و براءة االختراع عدد الجوائز
 الكلي علیها

 براءة االختراع ( واحدة ) الجوائز ( درع االبداع )  

التي حصل  و براءة االختراع عدد الجوائز
 لهذه السنة علیها

 )-براءة االختراع ( االبداع)الجوائز (درع 

 او اشرف علیها اورش العمل التي اقامهعدد 
 او شارك فیها الكلي

 )  7ورش شارك بها (  ) -ورش اقامها ( 

او اشرف  ا عدد الدورات التطور�ة  التي اقامه
 الكلي شارك فیها او علیها

 )  1دوره شارك بها (  )-دورة اقامها (

 22 الكليعدد الحلقات النقاش�ة 

 سنوات 3لمدة  ....رئ�سة لجنة التعل�م المجاني الكلي بها �لفالتي   الدائم�ة عدد اللجان
 سنوات 3لمدة  .... لجنة امتحان�ة

 سنوات 3لمدة  .... لجنة مشار�ع الطل�ة
 لجنة ضمان الجودة

عدد طالب الدراسات االول�ة و العل�ا التي تم 
 الكلي االشراف علیهم

 )-د�توراه ( )    -ماجستیر (   )  12االول�ة ( 

 )-د�توراه( ) -ماجستیر ( )  30االول�ة (  عدد  المناقشات  الكلي

 )  -د�توراه ( )  -ماجستیر ( )  16االول�ة (  عدد المواد النظري التي  درسها  الكلي

 )  24 االول�ة ( عدد المواد العملي التي  درسها  الكلي

 )2( رئ�س القسم ) 9مدیر العام او العمید (  )  5رئ�س الجامعة (  وز�ر () الكلي عدد �تب الشكر



 

 

 


	  دراسة على جرثومة   Morganella morganiiالمعزولة من الاطفال الرضع المصابين بالاسهال.

