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 A: Personal Informationانًؼهٕياخ انشخصٛح                 :  أٔالً 

                                                                                                                   
                                                                                                                                            اٚٓاٌ سشٛذ يذًٕد اتشاْٛى. د:االصى انشتاػٙ    

                                                                

Name    :    Dr.Ayhan Rashid Mahmood Ibrahim     

 

 

 كشكٕن:     يكاٌ انٕالدج

                    

Birth place   : Kirkuk 

 

 :   ذاسٚخ انٕالدج
     

:      انًذافظح    انؼشاق:     انذٔنح         : يذم انضكٍ انذانٙ    

     

  date   :17/11/1986ذاسٚخ انرؼٍٛٛ    

          

:       انذانح االجرًاػٛح    

 

:        ػذد األطفال         

                              

 

         Ph.Dدكرٕساِ :   Certification   انشٓادج 

                                                          

     .Assistant Profاصرار يضاػذ   :Scientific Grade  انهمة انؼهًٙ 

 

       Scientific Grade date   :9/6/2008   ذاسٚخ انذصٕل ػهٗ انهمة انؼهًٙ 

            

   

    First appointment Date   :17/11/1986  ذاسٚخ أٔل ذؼٍٛٛ

 

     جايؼح صالح انذٍٚ/كهٛح انطة:     يكاٌ أٔل ذؼٍٛٛ

   

   First appointment place :Saladin University/college of medicine 

 

االدٛاء انًجٓشٚح : انطة   لضى أ فشع :      كهٛح كشكٕن: جايؼح :        يكاٌ انٕظٛفح انذانٙ 
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      :    ػمذ      :   ذُضٛة       : دائًٙ :         صُف انذٔاو 

 

 

   :.telephone no  سلى انٓاذف 
 

 : E-mail  انثشٚذ االنكرشَٔٙ 

 

 صُح 30:  ػذد صُٕاخ انخذيح فٙ انرؼهٛى انؼانٙ

 

الذٕجذ  :  ػذد صُٕاخ انخذيح خاسض انرؼهٛى انؼانٙ

 

  

                                       B: Specializeاالخرصاص                                     :  شاَٛاً 

 

         انرمُٛاخ انذٛائٛح:االخرصاص انؼاو

           

:General Specialty   Biotechnology 

  

 

انُٓذصح انٕساشٛح ٔانرمُٛح انذٛاذٛح : االخرصاص انذلٛك

                                                                    

 ِ Accurate Specialty  : Genetic engineering and Biotechnology  

 

 

 

 

  C: Education(Certificates)انشٓاداخ انؼهًٛح                 :   شانصاً 

 

: Profانذكرٕساِ  -1

 

 Country: Iraqانؼشاق                                            :انذٔنح 

 City: Baqhdad                                                        تغذاد:انًذُٚح 

 University: Baqhdad                                            تغذاد:انجايؼح

 Date: 5/9/2002   5/9/2002 :ذاسٚخ انذصٕل ػهٗ انشٓادج 

 

 

 

 : MScانًاجضرٛش -2

 

 Country: Iraqانؼشاق                                                                : انذٔنح 

 City: Mosulيٕصم                                                                      : انًذُٚح 

 University: Mosulيٕصم                                                            : انجايؼح

 :Date 15/1/1995 15/1/1995: ذاسٚخ انذصٕل ػهٗ انشٓادج
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:  BSc سانثكانٕسٕٚ -3

 

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 High schoolاإلػذادٚح . 4

 

 Country: Iraqانؼشاق                                                                :انذٔنح 

 City: Kirkuk                                                                       كشكٕن:انًذُٚح 

 School: Kirkuk اػذادٚح كشكٕن                                                : انًذسصح

 :Date 1983 1983:صُح انرخشض 

 

 

 

 

 

 

:  انهغاخ انرٙ ٚجٛذْا . 5

 

انهغح خ 

انؼشتٛح                                        

االَكهٛزٚح  

 انرشكٛح     

االنًاَٛح  

انكشدٚح  

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Country: Iraqانؼشاق                                                                 : انذٔنح 

 City: Erbilاستٛم                                                                       : انًذُٚح 

   University: Saladin University صالح انذٍٚ                                                           : انجايؼح

 :Date 22/7/1986    22/7/1986  :  صُح انرخشض 
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 University Teaching Experience:    انخثشج انرذسٚضٛح فٙ انجايؼح   : ساتؼا

 

: انًٕاد انذساصٛح انرٙ لًد ترذسٚضٓا فٙ انذساصاخ األٔنٛح  -1

                                            

                                                                  

 

 : (دكرٕساِ /  ياجضرٛش  )انًٕاد انذساصٛح انرٙ لًد ترذسٚضٓا فٙ انذساصاخ انؼهٛا  -2

انضُح انمضى انكهٛح انًشدهح أصى انًادج خ 

1 Clinical Nutrition 1997-1995 طب المجتمع جامعة تكريت/الطب الثالثة 

2 Clinical Genetics 2006-2003 األمراض جامعة تكريت/الطب  االولى 

3 

Medical Biology االولى 
جامعة /الطب البيطري

 يتتكر
 2007-2006 وجيالبايول

4 

Medical Biology االولى 
جامعة /طب االسنان

 تكريت
 2012-2007 جهريةاألحياء الم

5 

Oral Mircobiology الثالثة 
جامعة / طب االسنان

 تكريت
 2012-2008 جهريةاألحياء الم

6 

Medical biology كركوك جامعة/الطب كمية الثالثة 
 المجهرية األحياء

 والمناعة
2012-2017 

7 

Medical parasitology  كركوك جامعة/الطب كمية الثالثة 
 المجهرية األحياء

 والمناعة
2012-2017 

                               

                               

                               

                               

                               

انضُح انمضى انكهٛح انًشدهح أصى انًادج خ 

 

Bacterial genetics ماجستير/دراسات عميا 
جامعة /الطب
 تكريت

 2006-2003 األحياء المجهرية

 

Molecular Biology ماجستير/دراسات عميا 
جامعة /الطب
 تكريت

 2006-2003 التشريح
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:      اإلششاف ػهٗ طهثح انذساصاخ انؼهٛا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  Current Scholarly activesاألَشطح انؼهًٛح انذانٛح                    :  خايضاً 

 

: انكرة ٔانثذٕز انًُشٕسج .1    

 

اصى انًجهح اصى انثذس أٔ انكراب خ 
سلى انًجهح 

ISBN 
انؼذد ذاسٚخ انُشش 

سلى 

انصفذح 

1 Study of optimization 

culture for production of 

antimalarial agent by 

Streptomgces 

Iraq journal of 

biotechnology 
      2005 4       

2 purification of antimalarial 

drug produced by 

Streptomyces sp 

Iraq journal of 

biotechnology 
      2004 3       

3 Epidemiology of P.vivax in 

Kirkuk 

Journal of medicine 

Baghdad 
      2006             

4 Anhibiotic resistance in 

pathogenic bacteria 

isolated from UTIs in 

Tikrit province. 

Medical journal of 

Tikrit 
16831813 2008 1       

5 Isolation of protease 

fromTrichophytone 

mentagrophytes 

Tikrit journal of pure 

science 
      2009 14       

6 Estimation of 

ceruloplasmin from 

contraceptive wowen 

Tikrit journal of 

pharmaceutical science 
      2008 2       

7 Etiology of diarrhea in 

children up to 2years in 

Kirkuk 

Medical journal of 

Tikrit  
16831813 2008 14       

8 Effect of carbon and 

nitrogen source on the 

antibiotic production by 

Streptomyces sp.1 

Tikril journal of 

pharmaceutical science 
      2008 4       

9 Hb level in pregnant Medical journal of       1997 5       

                               

                               

                               

ػذد انطهثح  

 
1 

اصى انثذس 

 
 

ػذد انشصائم ٔ االطاسٚخ انرٙ لٕيٓا ػهًٛاً خالل صُح انرمٕٚى  

 
15 

 

  (ياجضرٛش / دكرٕساِ  )ػذد انًُالشاخ انرٙ شاسن تٓا 
16 
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women in tikrit city 

 

Tikrit 

 

10 

 

Effect of tomato products 

on serum glucose, catalase, 

and superoxide dismutase,  

in alloxan  

Induced diabetic rabbits 

المؤتمر العممي االول لكميات 
المجموعة الطبية في جامعة 

 تكريت
      2014        

11 

 
 بعض في بالمالريا االصابة تأثير

 في البدنية والفحوصات الدم مكونات
 التأميم محافظة

 4 2012 18 الصرفة لمعموم تكريت مجمة
120-
128 

 

12 
 من المنتج العقار  تأثير مقارنة
 لبكتريا محمية عزلة

Streptomyces sp.1  واالدوية 
 الطفيمي نمو تثبيط في الكيمياوية
 Plasmodium النشيطة المصورة

vivax  الحي الجسم خارج   

 لمدراسات كركوك جامعة مجمة
 العميا

9 2014 1 1-10 

 

13 

 

 Effect of Glibenclamide 

and Tomato lycopene 

extract on some 

biochemical parameters in 

serum of alloxan Induced 

diabetic rabbits 

 لمدراسات كركوك جامعة مجمة
العميا 

 2015  140-

154 

14 Antimicrobial activity of 

Punica granatum L. against 

diarrheagenic E. coli. 

Medical journal of 

Tikrit 16831813 2016 1 27-32 

                                                                              

                  

 

 

 

: انكرة أٔ انثذٕز ذذد انُشش.2

 

أصى انثذس أٔ انكراب خ 

1 Evaluation of Interleukins in Patients with Myocardial Infarction by ELISA 

 

2  

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

: انكرة أٔ انثذٕز غٛش انًُشٕسج .3
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أصى انثذس أٔ انكراب خ 

 Effect of culltural connditions of antibiotic production by streptomyces sp 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

: انًؤذًشاخ ٔانُذٔاخ .4

 

خ 
اصى انثذس أٔ انكراب انز٘ ذى َششِ فٙ 

انًؤذًش 
انثهذ انُذٔج  / ذاسٚخ انًؤذًشانُذٔج  / اصى انًؤذًش 

 

دضٕس 

دورة تدريبية عن تقنيات 
ندسة الوراثية اله

 2005/االسطنبول

 ركيات 2005

 

دضٕس 

ورشة عمل عن الهندسة 
جامعة /الوراثية

 2005/ركيات/ايجه

 ركيات 2005

 

دضٕس 
مؤتمر األطباء 

 2004/اسطنبول/البيطرين
 ركيات 2004

 

دضٕس 

مؤتمر العممي الثاني 
لفاكولتي العموم 

 جامعة دهوك/الطبية

انؼشاق  2012

 Effect of tomato products on 

serum glucose, catalase, and 

superoxide dismutase,  in alloxan  

Induced diabetic rabbits 

 لكميات االول العممي المؤتمر
 جامعة في الطبية المجموعة

 تكريت

 العراق 24/3/2013

 Effect of tomato products on 

Malondialdehyde, glutathione 

peroxidase, glutathione 

reductases, and glycated 

hemoglobin in alloxan  

Induced diabetic rabbits 

 كمية-الثاني العممي المؤتمر
 بغداد - الجامعة اليرموك

 العراق 27/3/2013
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: خذياخ اإلداسٚح ٔانًُٓٛح.5

يمشس لضى ُْذصح انُفظ , سئٛش لضى انُثاخ فٙ كهٛح انزساػح جايؼح كشكٕن :ٚكرة ُْا أ٘ يُاصة إداسٚح ذمهذْا األصرار أشُاء ػًهّ يصم:يالدظح

.  كهٛح انُٓذصح

انًُصة اإلداس٘  خ 

 1997-1992/جامعة تكريت /كمية الطب/مقر المشاريع الميدانية 1

 2006-2003/جامعة تكريت/كمية الطب/مقرر فرع االمراض 2

 2011جامعة تكريت/كمية طب االسنان/رئيس فرع االحياء المجهرية 3

 2014 كركوك جامعة /طبال كمية/المجهرية االحياء فرع مقرر 4

 2017 كركوك جامعة /طبال كمية/المجهرية االحياء فرع رئيس 5

       

       

       

       

       

 

 

 

 

:  خذيح انجايؼح ٔانًجرًغ

. ذذسٚة انطهثح , إػطاء يذاضشج فٙ فٍ انخطاتح : ٚكرة ُْا أ٘ خذياخ لذيٓا األصرار نهًجرًغ يصم: يالدظح

 

انخذياخ  خ 

 زيارات ميدانية لمطمبة 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 ػضٕٚح فٙ انًجالخ ٔانذٔسٚاخ.6

 

انًجالخ أٔ انذٔسٚاخ  خ 

 2014-2011جامعة تكريت/مجمة طب االسنان  
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اخشٖ - 7  
                                          

يؼهٕياخ اخشٖ  خ 

       

       

       

       

       

       

                 

 

 

 

شٓادج ذذسٚثٛح يٍ جايؼح تغذاد                      / ٚكرة ُْا أ٘ شٓاداخ اخشٖ ذى انذصٕل ػهٛٓا ػذا انًزكٕسيصال :- يالدظح  


