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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 عدوى ومناعة والتيابات 0258 دكتوراه Uni. of Leicester/ Infection, 

Immunity and Inflammation/ UK 
 العراق ، البمد الموصل ، جامعة العموم كمية عدوى ومناعة 0225 ماجستير 
 كمية العموم ، جامعة الموصل ، البمد العراق االحياء المجيرية 5997 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
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 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 0255/ 8 /56 مدرس 
  55/50/0225 مساعدمدرس 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 مكان العمل 0202 – 0202 المنصب 
  مكان العمل 0202 – 0202 الخبرة 

 

 األنشطة التدريسية
 التربية لمعموم الصرفة كميةعموم الحياة،  قسماالولى،  ، المرحمةةالمغة االنكميزي 
 الحياة، كمية التربية لمعموم الصرفة، المرحمة الثانية، قسم عموم ةالمغة االنكميزي 
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 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 اليوجد الماجستير 
 اليوجد الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
  تأثير حامض األسكوربك في حساسية بكتريا  5بحثSalmonella typhi تجاه المضادات الحيوية 
  دراسة في الكفاءة التثبيطيو لممطيرات والمعقمات المتداولة في السوق المحمية في محافظة نينوى تجاه  0بحث

 بعض البكتريا الممرضة
  تأثير المستخمص القمويدي )الرافايول( لنبات الفجل  3بحثRaphanus sativus L.  في مجموعة من البكتريا



 المرضية
 مدى انتشار جرثومة  4 بحثSalmonella typhi  في مياة الشرب في مدينة الموصل ومقاومتيا لبعض

 المضادات الحيوية
  دراسة الفعالية التثبيطية لنبات وعسل السدر تجاه بعض البكتريا المرضية 5بحث 
  الفعالية التثبيطية لمخل وخميطة مع العسل عمى بعض الجراثيم الممرضة 6بحث 
  حساسية  تقييم 7بحثSalmonella typhi  لممضادات الحيوية المستخدمة لعالج حمى التايفوئيد في محافظة

 نينوى
  تحضير اوساط زرعية محمية لتنمية جرثومة  8بحثSalmonella typhi 
  تقييم اختبار  9بحثWidal Test  واختبار تعداد كريات الدم البيض في تشخيص جرثومة التايفوئيد

Salmonella typhi  في محافظة نينوى 
  استخدام فحص  52بحثELISA    في تشخيص جرثومةSalmonella typhi   وتقييم نتائج اختبار ويدال

Widal Test 
 The Rgg1518 transcriptional regulator is a necessary facet of 
 sugar metabolism and virulence in Streptococcus pneumoniae 
  المختمفة لتشخيص جرثومة التايفوئيد في محافظة نينوىمقارنة االختبارات 

 تسمسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
  
  
 الكتب المؤلفة 
  0259 عمم الحيوان العممي 5كتاب 
  0كتاب 
  

 تسمسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر
  
  
 العممية والندوات المؤتمرات 
 -1 5/0259/ 6 المتعددة في عموم الحياة قسم عموم الحياة/كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة الموصلالوسائط 
 -257 االفاق المستقبمية في مجال عموم الحياة قسم عموم الحياة/كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة الموصل /

4/0259 
 -33/0259/ 05 لمعموم الصرفة/جامعة الموصل ىندسة التدريس الجامعي الفعال قسم عموم الحياة/كمية التربية 



 -4كمية التربية /االسالمية رؤية اسالمية معاصرة قسم التربية -التحديات البيئية واثارىا في المنظور االسالمي
 55/0258/ 08 جامعة الموصل/االساسية

 -506 جامعة الموصل/نظرة عمى الواقع البيئي لمدينة الموصل مركز بحوث البيئة والسيطرة عمى التموث /
55/0258 

 -655/0258/ 00-05 المؤتمر العممي الثالث لعموم الحياة قسم عموم الحياة/كمية العموم /جامعة الموصل 
 -7 االسبوع العممي لمتثقيف بالمضادات الحيوية كمية طب االسنان/فرع عموم طب االسنان األساسية/جامعة

 55/0258/ 59 الموصل
 Digital Applications in Prosthodontics-8 54 كمية طب االسنان/صناعة االسنان/جامعة الموصل /

3/0258 
 The Annual Conference, EICC, Edinburgh, UK. 3-6 April 2017 
 Postgraduate Conference at University of Leicester, Maurice Shock Medical 

Sciences Building. 27- 29 March 2017. 
 The M4 Midland Molecular Microbiology Meeting, Leicester Microbial Sciences & 

Infection Diseases. 21-22September 2016. 
 Respiratory Research Day, Held in conjunction with the Nottingham Centre for 

Respiratory Research and the Leicester Respiratory Biomedical Research Unit, 
Stamford Court, Leicestershire, 4 May 2016. 

 Postgraduate Conference at University of Leicester, Maurice Shock Medical 
Sciences Building. 18 – 20 April 2016. 

 Respiratory Research Day, Held in conjunction with the Nottingham Centre for 
Respiratory Research and the Leicester  

 Respiratory Biomedical Research Unit, City Hospital Campus, University of  
Nottingham, 6th May 2015. 

 Postgraduate Conference at University of Leicester, Maurice Shock Medical 
Sciences Building.  

 13 -14 April 2015. 
 Society for General Microbiology Conference at Birmingham ICC. 30March-2 

April 2015. 
 -9 55/0250/ 00-05الموتمر العممي االول لمكافحة المخدرات وسوء استخدام العقاقير 
 -10 55/0250/ 8-7الموتمر العممي القطري الثاني لعموم الحياة 



 -1155/0250/ 08-07تيا كمية عموم البيئة وتقانا /الموتمر العممي البيئي الثاني 
 -12 5/0250/ 04-03جممعة الموصل –الموتمر العممي السادس لكمية الطب البيطري 
 -13 5/0250/ 9-8المتمر العممي الوطني العاشر دور البحث العممي في تطوير الواقع الصحي 
 3rd Nursing Conference Common Disease in Nineveh Governorate 8-9/5/2012 
 -15 كمية /بصحة المجتمع وعالقتياالعممي الوطني التاسع عدوى المستشفيات والراقدين فيياالموتمر

 3/0250/ 08-07جامعة الموصل /التمريض
 -1609/0/0250حمى مالطا وانتشارىا في محمفظة نينوى  /الندوة العممية العشرون 
 -170/0250/ 5الموتمر الوطني االول الشامل لمنانوتكنولوجي 
 -19 8المنتشرة في محافظة نينوى خطورتيا وسبل الوقاية منيا جامعة الموصل/كمية التمريضاالمراض-

 0227/أيار/9
 تسمسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة 

 

 النشاطات العممية األخرى
 الدورات التطويرية 

 Listeria monocytogenes: a unique model in biology, UK. 17 March 2017 
 Who is citing who? UK.  5 May 2016 
 Preparing for the viva (CSE and CMBSP), UK. 11 May2016 
 Making research information come to you, UK. 3 May 2016 
 Editing and Finishing the PhD Thesis - NOT FOR FIRST YEAR STUDENTS, UK. 

29 April 2016 
 Conducting your literature search, UK. 29 April 2016 
 Home Office licence Module 1-4, UK. 20 – 22 May 2015 
 Protein Expression and Purification, UK.  24 March 2015 
 Advanced RefWorks, UK. 19 March 2015 
 Advanced Microscopy and Bio-Imaging Part 2, UK. 10 March 2015 
 Advanced Microscopy and Bio-Imaging Part 1, UK. 3 March 2015 
 Designing a Poster, UK. 18 February 2015 
 RefWorks, UK. 11 February 2015 
 Academic English for Medicine, Biological Sciences and Psychology 

Postgraduate Research Students, UK. 20 December 2014 



 Academic English for Medicine, Biological Sciences and Psychology 
Postgraduate Research Students, UK. 18 November 2014 

 Academic English for Medicine, Biological Sciences and Psychology 
Postgraduate Research Students, UK. 11  November 2014 

 The Literature Review, UK.  3 November 2014 
 Academic English for Medicine, Biological Sciences and Psychology 

Postgraduate Research Students, UK. 2 November 2014 
 Academic English for Medicine, Biological Sciences and Psychology 

Postgraduate Research Students, UK. 28 October 2014 
 Conducting your Literature Search, UK. 27 October 2014 
 Academic English for Medicine, Biological Sciences and Pychology Postgraduate 

Research Students, UK. 21 October 2014 
 Academic English for Medicine, Biological Sciences and Pychology Postgraduate 

Research Students, UK. 14 October 2014 
 الدورات التأىيمية 

 

 عضوية الجمعيات
 5                         0258جمعية االكاديميين العراقيين           عضو ىيئة عامة 
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162العدد  عمادة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  /جامعة الموصل 03/0/8709فً    تألٌف كتاب 
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8/7/8709فً    3884العدد   عمادة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  /جامعة الموصل  ضبط حاالت الغش 



والبحث العلمًوزٌر التعلٌم العالً  4 6/5/8787فً 8/878العدد م د    شكر بجهود العاملٌن فً كافة تشكٌالت الوزارة 

فً 8777 /9/07العدد  رئٌس جامعة الموصل األستاذ 3 تقدٌرا ألهمٌة الدور الذي أدته الهٌئة التدرٌسٌة  من خالل  2020 /7 /29 

اإللكترونً فً فترة جائحة كوروناالتعلٌم   

والبحث العلمً وزٌر التعلٌم العالً  4 00/8/8787فً  8/538م د  العدد    

 انجاز االمتحانات االلكترونٌة

86/7/8787فً  0438بموجب الكتاب ذي العدد د  عمادة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  /جامعة الموصل 5 التعلٌم االلكترونًتثمٌنا لجهودنا المبذولة خالل فترة    

83/9/8787فً  8/779م و العدد  وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً 6  تثمٌنا لمساهمتنا الفعالة فً دعم واسناد البرامج الحكومٌة 

87/9/8787فً  5/4443ب تالعدد  دائرة البحث والتطوٌر 7 8709/8787نظرا لتمٌزنا الكبٌر خالل السنة الدراسٌة    

حث العلمًالتعلٌم العالً والبوزٌر  8 0/3/8780فً  438/ 8بموجب الكتاب ذي العدد م د   بمناسبة عبد المعلم واالستمرار بالعمل والتدرٌس رغم  

 جائحة كورونا

04/4/8780فً  8/666و العدد م  وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً 9 تثمٌنا للجهود المبذولة على تحمٌل االزمات الى فرص  

 للنجاح

/مجلة التربٌة والعلمعمادة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة   11 8/7/8780فً  057العدد    تثمٌنا لجهودنا فً تقٌٌم البحوث العلمٌة 

00/7/8780فً  8953العدد  عمادة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  /جامعة الموصل 11  تثمٌنا لجهودنا المبذولة فً اعداد الموتمر الدولً االول 

6/7/8780-5للفترة من   

 
 
 


