
 لسيرة الذاتية والعمميةا
 

 ابراهيم فارس عمي الغازيد. : اسم التدريسي
 ، مدرسدكتوراه 

 ، الموصل، العراق ، جامعة الموصل التربية لمعموم الصرفة، كمية  عموم الحياةقسم 
 

 
 

 المعمومات الشخصية
 ابراهيم فارس عمي الغازي االسم 
 0.0.2020 المواليد 
 العراقالموصل،  مكان الوالدة 
 ذكر الجنس 
 عراقية الجنسية 
 متزوج الحالة الزوجية 
 3 عدد األطفال 
 07511721055 رقم الهاتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
 مدرس المقب العممي 
 جامعة الموصل كمية التربية لمعموم الصرفة،  عموم الحياةقسم  القسم العممي ، 
 عمم الحيوان التخصص العام 
  الطفيميات الدقيقالتخصص 
 البريد األلكتروني Ibrahimfali@uomosul.edu.iq 

Ibrahim_kazy@yahoo.com 
  بوابة البحث

 العممي
profile/Ibrahim_Ali40/https://www.researchgate.net 

 رابط صفحة ال الباحث العمميprofile من الGoogle Scholar 
 ORCID ـ رقم الORCID (7731-1622-0002-0000) 

 
 

mailto:Ibrahimfali@uomosul.edu.iq
mailto:Ibrahimfali@uomosul.edu.iq
https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim_Ali40
https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim_Ali40


 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 الطب ،كمية  طفيميات 2018 دكتوراهUniversity Keele  ،UK 
 العراقكمية التربية لمعموم الصرفة،الموصل طفيميات 2008 ماجستير ، 
 العموم ، الموصل ، العراقكمية  عموم حياة 2005 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
 1/0/2001 مدرس مساعد 
 11/10/2012 مدرس 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 ال يوجد المنصب  
  العمميةالخبرة 
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 ))خالل دراسة الدكتوراه

 
 ، الموصل ، العراق االهمية في المختبرات ا

 - Astrophysics قسم  Keele-جامعةفي  ورشة عمل
  بريطانيا
 -معهد العموم و التكنولوجيا الطبية -كمية الطب  -Keeleجامعة 
 In Silico Drug Designingباستخدام تقنية  -بريطانيا

Technique 
 

 األنشطة التدريسية
 مادة طفيميات عممي و نظري ، المرحمة الرابعة ، قسم عموم الحياة ، كمية التربية لمعموم الصرفة 
 االولى ، قسم الكيمياء ، كمية التربية لمعموم الصرفة ياء عممي و نظري ، المرحمةمادة عمم االح 
 فسمجة حيوان عممي ، المرحمة الثالثة ، قسم عموم الحياة ، كمية التربية لمعموم الصرفة 
 مادة تشريح مقارن عممي ، المرحمة الثالثة، قسم عموم الحياة ، كمية التربية لمعموم الصرفة 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 ال يوجد الماجستير 
 ال يوجد الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة



 
 الممنعة بالسكر المتعدد الدهني والمستخلص من بكتريا c/BALB نمو وتطور األكياس العدرية في الفئران البيض .1

Klebsiella pneumoniae (.0202النشر  -)بحث مستل من رسالة الماجستير 

 
 

  pneumoniae البيض الممنعة بالسكر المتعدد الدهني المستخلص من بكترياصورة الدم والبلعمة في الفئران  .2

Klebsiella (.0202النشر  -)بحث مستل من رسالة الماجستير ضد اإلصابة بداء األكياس العدرية الثانوي 

 
 

 ن بكتريااالستجابة المناعية الخلوية والخلطية في الفئران البيض الممنعة بالسكر المتعدد الدهني المستخلص م .3
pneumoniae Klebsiella  بحث مستل من رسالة الماجستير ضد اإلصابة بداء األكياس العدرية الثانوي(-

 (.0202النشر 

 
فً االستجببت انًُبعٍت  Klebsiella pneumoniaeتأثٍر انسكر انًتعذد انذهًُ انًستخهص يٍ بكترٌب  .4

 (.2111انُشر  - بحث يشترك)  نهفئراٌ انًصببت تجرٌبٍب ٌذاء انًقىسبث
 

في فعالية الجهاز المناعي للفئران  pneumoniae Klebsiella تأثير السكر المتعدد المستخلص من بكتريا .5

النشر  -)بحث مفرد نمو وتطور األكياس العدرية وصورة الدم. I البيض ضد الخمج بداء األكياس العدرية الثانوي

0200.) 

 
6. Histopathological effects of amoxicillin on the liver and kidney of pregnant 

mice Mus musculus (acceptance in Annals of Tropical Medicine and Public 
Health journal - 2020). 
 

7. Immunoregulation of cytokine signalling network in Toxoplasma gondii-
infected women (acceptance in conference - 2020). 
 

8. Frequency of bacterial infection in hydatid cysts 

 

9. Stimulation of Staphylococcus aureus Ligase Enzyme by Magnesium Ion 

 

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 الكتب المؤلفة
  ال يوجد1كتاب / 
  2كتاب 

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 



 العممية والندوات المؤتمرات
  020010100حضىر  ⁄جبيعت انًىصم  ⁄كهٍت انتربٍت  ⁄انثبًَ نقسى عهىو انحٍبة انقطري يؤتًر 

  ً0200100103حضىر  ⁄جبيعت بغذاد  ⁄انكهٍت انتقٍُت  ⁄يؤتًر انُبَىتكُىنىج 

  ِ02021310حضىر  ⁄برٌطبٍَب  ⁄جبيعت كٍٍم  ⁄يؤتًر طهبت انذكتىرا 

  0203 ⁄ 2 ⁄ 06-04حضىر  ⁄نٍفربىل ⁄يؤتًر انجًعٍت انبرٌطبٍَت نهطفٍهٍبث 

  جبيعت  ⁄يؤتًر انجًعٍت انبرٌطبٍَت نهطفٍهٍبثImperial College  ⁄  ٌ0204⁄ 2 ⁄ 01-00يحبضر  ⁄برٌطبٍَب  ⁄نُذ   

  جبيعت ⁄ يؤتًر انجًعٍت انبرٌطبٍَت نهطفٍهٍبثDundee ⁄  0205 ⁄ 2 ⁄ 3-0يحبضر  ⁄برٌطبٍَب     

  ِحبصم عهى جبئزة افضم بحث -020512106 بىستر ⁄برٌطبٍَب  ⁄جبيعت كٍٍم  ⁄يؤتًر طهبت انذكتىرا 

  ⁄ 02061317 بىستريؤتًر طهبت انذكتىراِ ⁄ جبيعت كٍٍم ⁄ برٌطبٍَب 

  انعًم انتطىعً و انتًٍُت انبشرٌت انًستذايت" برعبٌت يؤسست انعراقت نهثقبفت و انتًٍُت و  14انذونً يؤتًر"

 02071214بصفت عضى انهجُت انتحضرٌت  ⁄بذعى يٍ يتظًت بىرد االنًبٍَت 

 020712-12-07جبيعت ري قبر  ⁄ كهٍت انعهىويىتًر انعهًً انذونً انرابع ن 

  "برعبٌت يؤسست يؤتًر انذونً "االتجبهبث انحذٌثت فً تطىٌر انتربٍت و انتعهٍى و يىاجهت انًشكالث انًجتًعٍت

 020712105بصفت عضى انهجُت انتحضرٌت  ⁄انعراقت نهثقبفت و انتًٍُت و بذعى يٍ يُظًت بىرد االنًبٍَت 

 International conference on clinical research and medical science  / جبيعت عشق انتركٍت /

    0207اٌهىل  02-06حضىر/ اربٍم 

  05/00/0202-04-انجبيعت انعراقٍت و جبيعت دهىك/ يشبركت ببحثٍٍ انًشترك بٍٍانًؤتًر انعهًً انذونً انرابع- 

 جبيعت دهىك. 
  علوم الحياة/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة الموصل بالتعاون القاء محاضرة في الورشة الدولية االول لقسم

 20/1/2021 -مع جامعة ستراثيكاليد/ اسكتالندا/ بريطانيا

  /3انًؤتًر انذونً االول )انقطري انثبنث( نقسى عىو انحٍبة/ كهٍت انتربٍت نهعهىو انصرفت/ جبيعت انًىصم-
4/5/0200 

           

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
 ال يوجد الدورات التطويرية / 
 2/ العدد  الدورات التأهيمية 

  ⁄دورة تدريبية "تدريب و تأهيل طمبة المرحمة الرابعة لمعمل في المختبرات الطبية بعد التخرج" بصفة محاضر  .1
 21.4.2019 الموصل جامعة ⁄كمية التربية لمعموم الصرفة  ⁄ الحياة عموم قسم

 لمعموم التربية كمية ⁄ الحياة عموم قسم  ⁄بصفة محاضر دورة تدريبية " تحضير الخزعات النسجية المرضية "  .2
 18.12.2019-17الموصل  جامعة ⁄ الصرفة

 

 عضوية الجمعيات
  ( 2012عضو في الجمعية العراقية لمنانوتكنولوجي.) 



 عضو في الجمعية البريطانية لمطفيميات   British Society for Parasitology (BSP)(2014 .) 
 عضو في الجمعية االوربية لالحياء المجهرية Federation of European Microbiological Societies 

(FEMS)   (2011.) 
  (.2010)عضو في مؤسسة العراقة لمثقافة و التنمية 
 و التدريبنظمة بورد االلمانية لالستشارات عضو مدرب في م German Board-Consulting and 

Training (2019.) 
 

 كتب الشكر
 و رئيس الجامعة و الوزير  من العميد 15/ العدد شكر وتقدير 
  

 
 


