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 المعمومات الشخصية
 ضحى جاسم محمد ياسين الصوفي الثالثي والمقب االسم: 
 22/6/1793: اليوم/الشير/السنة المواليد 
 نينوى /العراق المدينة، البمد مكان الوالدة : 
 انثى الجنس 
 عراقية الجنسية 
 متزوجة الحالة الزوجية 
 3 عدد األطفال 
 09901937779 رقم الياتف الجّوال 

 

 المعمومات األكاديمية
 مدرس المقب العممي 
 جامعة الموصلكمية التربية لمعموم الصرفة، عموم الحياةقسم  القسم العممي ، 
 االحياء المجيرية التخصص العام 
 مناعة التخصص الدقيق 
 البريد األلكتروني du.iqdhu.jasem@uomosul.e 

 صفحة الرابط  بوابة البحث العمميprofile من الResearch Gate 
 رابط صفحة ال الباحث العمميprofile من الGoogle Scholar 
 ORCID رقم الORCID  (????-????-????-????: اً رقم 16)يتكون من 
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 التحصيل الدراسي
 الجية المانحة التخصص السنة الشيادة

 الموصل / العراقكمية العموم / جامعة  عموم حياة / االحياء المجيرية 2020 دكتوراه 
 العموم / جامعة الموصل / العراقكمية  عموم حياة / االحياء المجيرية 1777 ماجستير 
 كمية العموم /جامعة الموصل / العراق عموم حياة /االحياء المجيرية 1777 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
 23/12/2000مدرس مساعد  في     تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 13/10/2007مدرس      في      تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 
 تاريخ الحصول عميو المقب العممي 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 مكان العمل 2020 – 2020 المنصب 
  مكان العمل 2020 – 2020 الخبرة 

 

 األنشطة التدريسية
  التربية لمعموم الصرفة الكمية الرابعة/ القسم عموم الحياة / المرحمة المجيرية /المادة االحياء 
 المناعة / المرحمة الرابعة/ القسم عموم الحياة / الكمية التربية لمعموم الصرفة 

 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عدد الطالب الماجستير 
 عدد الطالب الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
  تاثير حامض االسكوربك في حساسية بكترياSalmonella typhi (  2017تجاه المضادات الحيوية) 
  تاثير المستخمص القمويدي )الرافايول( لنبات الفجلRaphanus sativusL (2019) في مجموعة من البكتريا المرضية 
  (2012انواع البكتريا المرضية )تاثير المستخمص االسيتوني تثمار االس المحمي لتثبيط نمو وحيوية بعض 
  تاثير المستخمص الكحولي لثمار االس المحميMyrtus communis (2010) في نمو بعض اجناس البكتريا المرضية 
  حساسية بعض االجناس البكتريا الممرضة لممستخمص المائئ لثمار االس المحمي Myrtus communis(  2007) 
 الفا في مصول الحيوانات المختبرية المحقونة بتراكيز مختمفة من متعدد –والعامل التنخري الورمي  6-تحديد مستويات االنترلوكين



 السكريات الدىني المعزول من االشريكية القولونية
  استخالص لبيدA  من السكريات المتعدد الدىني لبكتريا القولونEscherichia coli  وتحديج االمرلضية في الجرذان 

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 الكتب المؤلفة
  كمية التربية لمعموم الصرفة د.عبد الرزاق خضر  د.خضر داوود  دز ضحى \ممزمة االحياء المجيرية لمصف الرابع

 2012 جاسم محمد
  2كتاب 
  

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 
 

 العممية والندوات المؤتمرات
  2012/تشرين الثاني /19-16جامعة الموصل –كمية العموم –المؤتمر العممي  الثاني لعموم الحياة 
  2021/ تموز/16- 17جامعة الموصل–كمية العموم –المؤتمر العممي  الثالث لعموم الحياة 
  
  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسمسل
 

 النشاطات العممية األخرى
  9/11/2017-3دورة سالمة المغة العربية في كمية التربية لمبنات / جامعة الموصل لمفترة (1: )الدورات التطويرية 
 (2) 6/10/2007ولغاية  7/7/2007دورة كفاءة الحاسوب في مركز الحاسبة االلكترونية لمفترة من 
 11/7/2001( في مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي في جامعة الموصل لمفترة من 100: دورة ) الدورات التأىيمية 

 30/7/2001ولغاية 
 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  

 

 كتب الشكر
 10وزارة التعميم العالي والبحث العممي \كمية التربية لمعموم الصرفة 



  
 
 
 


