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A: Personal Information

 املعلومات الشخصية: ًأوال
 صباح محمد صالح محمد.د:االسم الرباعي

Sabah Muhammed Salih Muhammed :Name
 كركوك:مكان الوالدة
Kirkuk :Birth place
1966/8/29 :Birth date تاريخ الوالدة
PhD  دكتوراه:Certification الشهادة
Prof Assistant  أستاذ مساعد:Scientific Grade اللقب العلمي
1996/7/2: First appointment Date تاريخ أول تعيين
كلية الطب/  جامعة تكريت:مكان أول تعيين
College of Medicine - Tikrit University :First appointment place
7701316923: telephone no. رقم الهاتف
sonama66@uokirkuk.edu.iq : E-mail البريد االلكتروني
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عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي23:
عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي0:

اثنياً :االختصاص

B: Specialize

االختصاص العام:أحياء المجهرية
Microbiologh ٍ:General Specialty
االختصاص الدقيق:أحياء مجهرية طبية  -مناعة
ٍMedical Microbiology - Immunology : Accurate Specialty

اثلثاً :الشهادات العلمية

)C: Education(Certificates

 .1الدكتوراه :Prof
الدولة :العراق

IraqCountry:

المدينة :تكريت

TikritCity:

الجامعة:كلية الطب /تكريت

medicine/TikritUniversity:

 .2الماجستير :MSc
الدولة :العراق

IraqCountry:

المدينة :بغداد

BaghdadCity:

الجامعة:بغداد

BaghdadUniversity:
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 .3البكالوريوس :BSc
الدولة :العراق

IraqCountry:

المدينة :أربيل

ArbilCity:

الجامعة:صالح الدين

SalahaddinUniversity:

 .4اإلعدادية High school
الدولة :العراق

IraqCountry:

المدينة :كركوك

KirkukCity:

المدرسة:اعدادية التأميم للبنين

AL-Tameem high scool for
boysSchool:

 .5أخرى:
ت

معلومات أخرى

.1

منح شهادة تقديرية بمناسبة يوم الجامعة 2011/4/4

.2

مشاركة في الندوة العلمية (الحصبة والحصبة االلمانية ) التي أقامتها كلية التمريض بتاريخ

. 2012/10/11

 -3مشاركة في الندوة العلمية (سؤ إستعمال االدوية واالدمان ) التي أقامتها كلية التمريض
بتاريخ . 2012/5/22

 -4المشاركة في المؤتمر العلمي االول لجامعة بابل والمؤتمر العلمي الثاني لكليات التمريض

في العراق بتاريخ . 2011/11/21

 -5المشاركة في المؤتمر العلمي الثاني لدائرة صحة كركوك بتاريخ . 2011/11/17

 -6حضور المؤتمر الدولي االول لكلية القانون  /جامعة كركوك بتاريخ .2012/4/16-15
 -7مشاركة في المؤتمر الطبي الثاني للمختبرات  /كركوك بتاريخ . 2012/5/17-16

جامعة كركوك
.3
.4
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 -8مشاركة في ورشة العمل الخاصة بالمناهج الجديدة لكليات التمريض بتاريخ/3/11
2012
 -9المشاركة في دورة (الية وأساليب إحكام السيطرة على خزن وتداول المواد الكيمياوية
والبايلوجية الخطرة والسامة )  /قبرص التركية بتاريخ . 2011/5/27-23

 -10حضور الحلقة دراسية بعنوان (مضادات الفطريات وإستخداماتها) من قبل (السيد علي
حسن محمد  /مدرس مساعد) . 2013/1/30

 -11حضور الحلقة دراسية بعنوان (االرشادات الصحية الضرورية في الحياة اليومية) من قبل
(السيد يوسف عبدالمحسن صالح  /مدرس مساعد) . 2013/1/31

 -12حضور الحلقة دراسية بعنوان (أخالقيات البحث العلمي ) من قبل (د .عصمت جمال
جميل  /مدرس  -والسيد فاخر أبو بكر أحمد  /مدرس مساعد) . 2013/1/30

 -13حضور الحلقة دراسية بعنوان (التدرن) من قبل (د .صفاء طلعت بهجت  /طبيب
إختصاص) . 2013/4/7

 -14حضور الندوة العلمية التي أقامتها كلية التمريض بعنوان (العناية التمريضية بأمراض
الكلى ) بتاريخ . 2013/02/27

 -15حضور إحتفالية (يوم الكلى العالمي) التي أقامتها كلية الطب بتاريخ . 2013/3/14

 -16حضور الندوة العلمية التي أقامتها جامعة كركوك  /كلية العلوم  /قسم الكيمياء بالتعاون
مع و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان (تدريب في مجال السالمة واالمان في المختبرات)

بتاريخ . 2013/5/14

 -17حضور الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للسكري ( العناية التمريضية للسكري /حماية
لمستقبلنا) في كلية التمريض /جامعة كركوك .بتاريخ .2013-11-21

 -18حضور ندوة علمية لتأثير التلوث الكهرومغناطيسي على صحة االنسان في كلية الهندسة
/جامعة كركوك في .2013-11-26

 -19القاء حلقة دراسية بعنوان ( انواع المناعة ) كلية التمريض  /جامعة كركوك في -12-12
.2013

 -20حضور حلقة دراسية (التغذية الوريدية المتكاملة) كلية التمريض /جامعة كركوك في -17
.2013-12

 -21تقييم بحث دراسة كفاءة بعض الطرق المختبرية  /مجلة جامعة كركوك /الدراسات العلمية
في .2013-12-29

 -22تقييم بحث التأثير التثبيطي للمستخلصات المائي لقشور الرمان /مجلة جامعة كركوك /
الدراسات العلمية في .2013/12/2
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 -23عضو ندوة علمية بعنوان (االنعاش القلبي الرئوي) كلية التمريض  /جامعة كركوك في
.2014/2/17

 -24حضور حلقة دراسية (التدريس الفعال) كلية التمريض /جامعة كركوك في .2014/3/11
 -25حضور حلقة دراسية (الية تسجيل البحوث العلمية) كلية التمريض/جامعة كركوك في
.2014/3/11

 -26حضور حلقة حلقة دراسية (التوحد ...االعاقة الغامضة) كلية التمريض /جامعة كركوك
في .2014/3/20

-27حضور احتفالية جامعة السليمانية بيوم التمريض العالمي ,كلية التمريض /جامعة
السليمانية في .2014/5/15

 -28رئيس ومحاضر ندوة علمية بعنوان ( سياسات صرف المضادات الحيوية) كلية التمريض
/جامعة كركوك في .2014/6/3

 -29حضور دورة (المهارات االساسية للقيادات االكاديمية) تركيا من .2014/11/30-24
 -30حضور حلقة دراسية بعنوان (اطفال الشوارع) المقامة في كلية التمريض /جامعة كركوك
بتاريخ .2015/3/4

 -31حضور حلقة دراسية بعنوان ( مبادىء طيف االمتصاص الذري وتطبيقاتها ) المقامة في
كلية التمريض /جامعة كركوك بتاريخ .2015/3/4

 -32حضور حلقة دراسية بعنوان ( القلق النفسي ) المقامة في كلية التمريض /جامعة كركوك
بتاريخ .2015/3/12

 -33حضور حلقة دراسية بعنوان حقوق االنسان ( افاق وتأصيل ) المقامة في كلية التمريض/
جامعة كركوك بتاريخ .2015/3/16

 -34حضور حلقة دراسية بعنوان ( المناعة ضد االمراض الطفيلية ) المقامة في كلية
التمريض /جامعة كركوك بتاريخ .2015/3/18

 -35حضور حلقة دراسية بعنوان ( سرطان القولون ) المقامة في كلية التمريض /جامعة
كركوك بتاريخ .2015/3/19

 -36حضور حلقة دراسية بعنوان ( االرتجاع المعوي المرئي ) المقامة في كلية التمريض/
جامعة كركوك بتاريخ .2015/6/22

 -37حضور حلقة دراسية بعنوان ( العالمات الحيوية ) المقامة في كلية التمريض /جامعة
كركوك بتاريخ .2015/6/22

 -38حضور حلقة دراسية بعنوان ( واقع الترقيات العلمية في جامعة كركوك والمعوقات التي
تواجه اللجان الفرعية في الكليات ) المقامة في كلية التمريض /جامعة كركوك بتاريخ

.2015/6/30

 -39حضور ورشة العمل الخاص ب (تطوير المنهاج العلمي لكليات التمريض في العراق)
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المقامة في كلية التمريض  /جامعة كركوك بتاريخ . 2015/3/30

 -40حضور ورشة العمل الخاص ب ( توضيح لملىء االستمارة األلكترونية لتقييم االداء) في
كلية التمريض  /جامعة كركوك بتاريخ.2015/3/5
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مالحظة  :يكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عليها عدا ما ذكرت فوق مثل :شهادة تدريبية من جامعة بغداد

في امن المعلومات.

رابعا :اخلربة التدريسية يف اجلامعة

University Teaching Experience

المواد الدراسية التي قمت بتدريسها:

ت
.1
.2
.3
.4

أسم المادة
أحياء مجهرية طبية
علوم الحياة

المرحلة

الكلية

الثالثة

الطب  /تكريت

االولى

علم المناعة االساسي

الثانية

تقنية االجهزة الطبية

الثالثة

القسم
فرع االحياء
المجهرية

كلية التقنية الطبية

تقنية التحليالت

/كركوك

المرضية

كلية التقنية الطبية

تقنية التحليالت

كلية التقنية الطبية

تقنية التحليالت

/كركوك
/كركوك

المرضية
المرضية

السنة
2004-1996
1999
2004-2000
2001
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.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11

علم المناعة السريري
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الثانية

كلية التقنية الطبية
/كركوك

تقنية التحليالت
المرضية

2004-2002

فرع العلوم
أحياء مجهرية طبية

الثانية

التمريض

أحياء مجهرية طبية -مناعة

الثالثة

الطب  /كركوك

علوم حياة

االولى

الطب  /كركوك

علم المناعة

الثانية

تشريح وفسلجة2

االول

علم المناعة

الثالث

 .12االحياء البشري
االحياء المجهرية الطبية1

االول
الثانية

خامساً :األنشطة العلمية احلالية

الكلية التقنية /
كركوك

التمريض
كلية الطب
البيطري

كلية الصيدلة

التمريضية
االساسية

فرع االحياء
المجهرية

فرع االحياء
المجهرية
تقنية التحليالت
المرضية

العلوم التمريضية
االساسية

2018-2004

2009-2008
2009-2007
2012-2011
2013-2012

العلوم االساسية

2014-2013

العلوم المختبرية

2019-2018

السريرية

2020-2019

Current Scholarly actives

.1الكتب والبحوث المنشورة :

ت

اسم البحث أو الكتاب

اسم المجلة

رقم المجلة

تاريخ النشر

العدد

رقم
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الصفحة

جامعة كركوك
ISBN
/ مجلة الهندسة والتكنلوجيا

1995

/ الجامعة التكنلوجية
المجلة العراقية لألحياء

1998

2

4

1999

2001

المجهرية

Vol.5

7 مجلد

1

2006

2007

مجلة العلوم لجامعة تكريت

The Medical journal of
Tikrit univercity

2002

1

The Medical journal of
Tikrit univercity

1 مجلد

13 مجلد

مجلة جامعة كركوك

Tikrit Medical Journal

 قدرة بقاء بعض البكتريا الممرضة.1
في زيت قطع المعادن وتأثير ذلك
في هذه الزيوت
Pulmomary response to
infected and non- infected
straight cutting oil in mice
lung
A Study of occpational
health problems among
workers using Infected oil
Emulsion
Incidence and distribution
of typhoid fever coused by
salmonella in Salahaddin
province
Invitro evalution of
antibacterial activity of
augmmtin and
clarithromycin against
staphylococan aurens
Incidence of Pediculus
Humanus Capitis Among
Children in AL-Alam
Village
Incidence of Brucellosis in
Kirkuk Province Using
Simple Dilution
Microagglutination Rose
Bengal Test Method

.2
.3
.4
.5

.6
.7

 أكثر المستضدات المسببة أللتهاب.8
األنف االرجي والربو القصبي لدى

84-67

1

2009

14 مجلد

1

2012

7 مجلد

مجلة تكريت للعلوم الصرفة

/ مجلة جامعة كركوك
الدراسات العلمية

مرضى فرط الحساسية في محافظة

Common allergens كركوك
causes allergic rhinitis and
bronchial asthma among
hypersensitive patients in
Kirkuk province
Pollution of Tanjero River .9
by some Heavy Metals
Generated from Sewage
Wastwater and Industrial
Wastewater in Sulaimani
District

.10
43-45

2

2019

vol.24

Tikrit joural of pure
science

Helicobacter pylori .11
infection evaluated by
C14- urea breath test and

جامعة كركوك
its relation with age, sex
and ABO /Rhesus blood
groups in patients with
gastroentestinal complaints
in kirkuk city/iraq
Prevalence of Helicobacter .12
pylori infected in the
kirkuk native population
and associated with serum
ferritin and iron levels/ iraq
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Tikrit joural of pure
science

vol.24

2019

4

12-15

.2الكتب أو البحوث تحت النشر:
ت

أسم البحث أو الكتاب

.1

بحث  /عزل وتشخيص مسببات اخماج الجروح ودراسة حساسيتها للمضادات الحيوية والمطهرات في مستشفى

.2

كركوك العام /مؤتمر المختبرات الطبية  /دائرة صحة كركوك 2010
استخدام نظم المعلومات الجغرافية في دراسة انتشار مرض الكولي ار في مدينة كركوك  -قبول نشر في المؤتمر
العالمي لهندسة الجيوماتيكية وتطبيقاتها ذي العدد  104في 2010/12/22

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.3الكتب أو البحوث غير المنشورة:
ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

أسم البحث أو الكتاب
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جامعة كركوك
.8
.9
.10

.4المؤتمرات:
ت

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره
في المؤتمر

اسم المؤتمر

Prevalence of pediculus .1
Humanus Capitis among primory
school children in Kirkuk city

العلوم  /جامعة كركوك

 .2كتاب عن ادارة الجودة

مؤتمر الجودة  /جامعة كركوك

المؤتمر العلمي االول لكلية

تاريخ المؤتمر

البلد

2009/2/25-24

العراق

2010

العراق

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.5خدمات اإلدارية والمهنية:

مالحظة:يكتب هنا أي مناصب إدارية تقلدها األستاذ أثناء عمله مثل:رئيس قسم النبات في كلية الزراعة جامعة كركوك ,
مقرر قسم هندسة النفط كلية الهندسة.

جامعة كركوك

مركز الحاسبة واالنترنيت

ت

المنصب اإلداري

.1

م .العميد للشؤون االدارية  -كلية التمريض  -جامعة كركوك 2004/1/20 -

.2

م .العميد للشؤون العلمية  -كلية التمريض  -جامعة كركوك 2004/ 10/19 -

.3

رئيس فرع العلوم التمريضية االساسية  -كلية التمريض  -جامعة كركوك  2008 /4/21ولغاية

.2013/10/22

* م .العميد للشؤون االدارية  -كلية التمريض  -جامعة كركوك من  2013/10/23لغاية 2018/10/31
* معاون العميد للشؤون االدارية /كلية الصيدلة  -كركوك من  2018/11/1لغاية 2019/5/6

*معاون العميد للشؤون العلمية /كلية الصيدلة  -كركوك من 2018/5/7لغاية 2019/10/31
*

.4

* عضولجنة مناقشة طالبة الماجستير في علوم الحياة (سيلدا سعيد ياسين احمد) الموسومة (عزل وتشخيص
مسببات اخماج الجروح ودراسة حساسيتها للمضادات الحيوية في مستشفيات مدينة كركوك) بتاريخ

.2008/5/8

 -14عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير (شيماء جابر حميد) لبحثها الموسوم (مسح ودراسة خواص بكتريا
 Salmonellaالمعزولة من بعض االغذية المحلية في مدينة كركوك) كلية التربية للبنات  /جامعة تكريت
بتاريخ . 2012/03/20

 -15عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير (سماح هاشم خليل) لبحثها الموسوم ( عزل وتشخيص مسببات

التهاب االذن الوسطى في محافظة كركوك مع نماذج طبية سريرية في االنسان وتأثير بعض المستخلصات
النباتية عليها مع توصيف محتوى ال  DNAالبالزميدي لها ) في .2012/12/20

 -16رئيس اللجنة العلمية في كلية التمريض للعام الدراسي . 2013-2012

 -17عضو مجلس صندوق التعليم العالي  /كلية التمريض للعام الدراسي . 2013-2012
 -18عضو لجنة ألية التعاون  /كلية التمريض .

 -19عضو مجلس كلية التمريض (الدراسة المسائية) للعام الدراسي . 2013-2012

 -20عضو اللجنة االمتحانية كلية التمريض (الدراسة المسائية) للعام الدراسي . 2013-2012
 -21عضو لجنة الية التعاون  /كلية التمريض

 -22رئيس لجنة تحديد الدرجات الوظيفية في الكلية للعام الدراسي .2014-2013
 -23رئيس اللجنة العلمية في الكلية للعام الدراسي .2014-2013

 -24عضو لجنة صندوق التعليم العالي /كلية التمريض للعام الدراسي .2014-2013
 -25عضو لجان مجلس الكلية للعام الدراسي .2014-2013
 -26رئيس لجان احتساب نقاط حوافز المنتسبين في الكلية.

 -27عضو لجنة مشاريع الخطة االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي.
 -28رئيس لجنة تحقيقية في حادث وفاة هاشم طه ربيع.
 -29عضو لجان الية التعاون في كلية التمريض.

 -30عضو لجنة اعداد الدليل للعام الدراسي .2014-2013

جامعة كركوك
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 -31رئيس لجنة مناقشة طالبة الماجستير (نجالء بكر شاكر)( الموسومة ) دراسة بكترولوجية أللتهاب

المجاري البولية في النساء المتزوجات ودراسة تقيمية لبعض عوامل الضراوة لبكتريا المكورات العنقودية.

 -32عضو لجنة مناقشة إطروحة الدكتوراه للطالب (أحمد كاظم) الموسومة ( Genotyping of HLA
class
I and II Molecules and its
Correlation with some
Chemical Parameters in
Diabetic Iraq 2Type
.Patients
 -33رئيس اللجنة الفرعية للترقيات العلمية.

 -34رئيس اللجنة الفرعية الختبار كفاءة الموظفين.
 -35رئيس لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير (بسمة طه صالح) الموسومة (دراسة بكترولوجية ووراثية
للمسببات الجرثومية لخمج االذن الوسطى القيحي المزمن لمراجعي مستشفى تكريت التعليمي) بتاريخ
2014/12/18

 -36رئيس لجنة مناقشة رسالة طالب الدبلوم العالي (احمد يوسف سعيد) الموسومة (قياس االنترلوكين 6-
كأداة في التشخيص المبكر لسمدمية الدم الجرثومية في االطفال حديثي الوالدة في مستشفيات الموصل

التعليمية) في .2014/11/17

 -37عضو لجنة مناقشة طالبة الماجستير (وصال رؤوف ياسين) كلية العلوم  /جامعة تكريت في
.2014/9/15

 -38عضو في لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه (حال محمد مجيد حسن ) في كلية العلوم  /جامعة تكريت في
.2014/10/20

 -39رئيس لجنة مناقشة طالب الدبلوم العالي (احمد يوسف سعيد) في كلية العلوم  /جامعة تكريت في
.2014/11/17

 -40عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير (ليلى عاصي خزعل) في كلية العلوم  /جامعة كركوك في
.2015/1/29
 -41رئيس لجنة مناقشة طالب الماجستير (نور حمدي جاسم محمد) في كلية الطب  /جامعة تكريت في
.2015/6/11

 -44عضو لجنة مناقشة طالب الدكتوراه (ميالد عدنان مزهر) في كلية العلوم  /جامعة تكريت في
.2015/6/25

 -45عضو اللجنة المركزية لألرشاد النفسي والتوجيه التربوي في رئاسة جامعة كركوك في .2015/1/19
 -46عضو اللجنة العلمية في دائرة صحة كركوك بتاريخ .2015/1/21
* عضو في هيئة تحرير مجلة جامعة كركوك

.5

عضو في لجنة التأليف والتعضيد والترجمة

.6

رئيس اللجنة المركزية لتحديد الدرجات الوظيفية وتغيير العناوين الوظيفية والترفيعات  /جامعة كركوك

.7

رئيس لجنة الترقيات العلمية في كلية التمريض

جامعة كركوك
.8

عضو في مجلس كلية التمريض

.9

عضو في اللجنة االمتحانية  /كلية التمريض

مركز الحاسبة واالنترنيت

 .10عضو في لجنة تداول المواد الكيمياوية والبايولوجية الخطرة والسامة  /رئاسة جامعة كركوك لغاية العام الدراسي
. 2012-2011

 -11رئيس لجنة تداول المواد الكيمياوية والبايولوجية الخطرة والسامة في كلية التمريض .
 -12عضو لجنة الترقيات العلمية المركزية في رئاسة جامعة كركوك .

 -13عضولجنة مناقشة طالب الماجستير  /بةيوه ند فائق جالل لبحثها ( A Physiological Study of
 ) cell Shape Profile of Compylobacter Sppقسم البايولوجي /كلية التربية  /جامعة كارميان بتاريخ

. 2011/11/26

 -14عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير (شيماء جابر حميد) لبحثها الموسوم (مسح ودراسة خواص بكتريا
 Salmonellaالمعزولة من بعض االغذية المحلية في مدينة كركوك) كلية التربية للبنات  /جامعة تكريت

بتاريخ . 2012/03/20
 -15عضو لجنة من اقشة طالب الماجستير (سماح هاشم خليل) لبحثها الموسوم ( عزل وتشخيص مسببات

التهاب االذن الوسطى في محافظة كركوك مع نماذج طبية سريرية في االنسان وتأثير بعض المستخلصات

النباتية عليها مع توصيف محتوى ال  DNAالبالزميدي لها ) في .2012/12/20

 -16رئيس اللجنة العلمية في كلية التمريض للعام الدراسي . 2013-2012

 -17عضو مجلس صندوق التعليم العالي  /كلية التمريض للعام الدراسي . 2013-2012
 -18عضو لجنة ألية التعاون  /كلية التمريض .

 -19عضو مجلس كلية التمريض (الدراسة المسائية) للعام الدراسي . 2013-2012
 -20عضو اللجنة االمتحانية كلية التمريض (الدراسة المسائية) للعام الدراسي . 2013-2012
 -21عضو لجنة الية التعاون  /كلية التمريض

 -22رئيس لجنة تحديد الدرجات الوظيفية في الكلية للعام الدراسي .2014-2013
 -23رئيس اللجنة العلمية في الكلية للعام الدراسي .2014-2013

 -24عضو لجنة صندوق التعليم العالي /كلية التمريض للعام الدراسي .2014-2013
 -25عضو لجان مجلس الكلية للعام الدراسي .2014-2013
 -26رئيس لجان احتساب نقاط حوافز المنتسبين في الكلية.
 -27عضو لجنة مشاريع الخطة االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي.
 -28رئيس لجنة تحقيقية في حادث وفاة هاشم طه ربيع.
 -29عضو لجان الية التعاون في كلية التمريض.

 -30عضو لجنة اعداد الدليل للعام الدراسي .2014-2013

 -31رئيس لجنة مناقشة طالبة الماجستير (نجالء بكر شاكر)( الموسومة ) دراسة بكترولوجية أللتهاب

المجاري البولية في النساء المتزوجات ودراسة تقيمية لبعض عوامل الضراوة لبكتريا المكورات العنقودية.

 -32عضو لجنة مناقشة إطروحة الدكتوراه للطالب (أحمد كاظم) الموسومة ( Genotyping of HLA
class
I and II Molecules and its

جامعة كركوك

مركز الحاسبة واالنترنيت

Correlation with some
Chemical Parameters in
Type 2 Diabetic Iraq
.Patients

 -33رئيس اللجنة الفرعية للترقيات العلمية.
 -34رئيس اللجنة الفرعية الختبار كفاءة الموظفين.

 -35رئيس لجنة مناقشة رسالة طالبة الماجستير (بسمة طه صالح) الموسومة (دراسة بكترولوجية ووراثية
للمسببات الجرثومية لخمج االذن الوسطى القيحي المزمن لمراجعي مستشفى تكريت التعليمي) بتاريخ
2014/12/18
 -36رئيس لجنة مناقشة رسالة طالب الدبلوم العالي (احمد يوسف سعيد) الموسومة (قياس االنترلوكين 6-
كأداة في التشخيص المبكر لسمدمية الدم الجرثومية في االطفال حديثي الوالدة في مستشفيات الموصل

التعليمية) في .2014/11/17

 -37عضو لجنة مناقشة طالبة الماجستير (وصال رؤوف ياسين) كلية العلوم  /جامعة تكريت في
.2014/9/15

 -38عضو في لجنة مناقشة طالبة الدكتوراه (حال محمد مجيد حسن ) في كلية العلوم  /جامعة تكريت في
.2014/10/20

 -39رئيس لجنة مناقشة طالب الدبلوم العالي (احمد يوسف سعيد) في كلية العلوم  /جامعة تكريت في
.2014/11/17
 -40عضو لجنة مناقشة طالب الماجستير (ليلى عاصي خزعل) في كلية العلوم  /جامعة كركوك في
.2015/1/29
 -41رئيس لجنة مناقشة طالب الماجستير (نور حمدي جاسم محمد) في كلية الطب  /جامعة تكريت في
.2015/6/11

 -44عضو لجنة مناقشة طالب الدكتوراه (ميالد عدنان مزهر) في كلية العلوم  /جامعة تكريت في
.2015/6/25

 -45عضو اللجنة المركزية لألرشاد النفسي والتوجيه التربوي في رئاسة جامعة كركوك في .2015/1/19
 -46عضو اللجنة العلمية في دائرة صحة كركوك بتاريخ .2015/1/21

.5خدمة الجامعة والمجتمع:

مالحظة:يكتب هنا أي خدمات قدمها األستاذ للمجتمع مثل :إعطاء محاضرة في فن الخطابة  ,تدريب الطلبة .
ت

الخدمات

.1

مدير دورات االسعافات االولية التي يقيمها كلية التمريض لمنتسبي شركة غاز الشمال للفترة من العام الدراسي

.2

مدير ومحاضر في دورة (أساليب تداول المواد الكيمياوية والبايولوجية السامة والخطرة) التي أقامتها كلية

 2011/2010ولحد االن ضمن الية التعاون

مركز الحاسبة واالنترنيت

جامعة كركوك

التمريض لمنتسبي دائرة صحة كركوك ومنسبي كليات الجامعة للفترة من 2012/5/16-14

.3

استضافة اللجنة المركزية للنظر في الغبن الحاصل لمنتسبي رئاسة الجامعة وكلياتها في كلية التمريض
بتاريخ. 2013/03/31

.4

زيارة االقسام الداخلية للطالب لإلطالع على أوضاع الطلبة في االقسام الداخلية 2013/04/2

.5

تقييم بحث علمي لغرض النشر في مجلة جامعة كركوك  /للدراسات العلمية بتاريخ . 2011/10/6

.6

تقييم بحث علمي لغرض النشر في مجلة جامعة كركوك  /للدراسات العلمية بتاريخ . 2011/12/13

.7

 .8تقييم بحث علمي لغرض النشر في مجلة جامعة كركوك  /للدراسات العلمية بتاريخ . 2011/12/14
.9

إلقاء حلقة دراسية بعنوان ( أنواع المناعة والبرنامج الوطني للقاحات في العراق ) بتاريخ . 2012/03/4

 -13 .10إلقاء حلقة دراسية بعنوان (ممالك الكائنات الحية وتصنيفها) بتاريخ . 2012/12/12

تقييم بحوث عدد ( )2لغرض النشر في مجلة كلية طب كركوك  /جامعة كركوك بتاريخ . 2013/3/11

 .11تقييم بحث ).(phago cylesis in pedratric with ….
 .12تقييم بحث ( عزل وتشخيص بكتيريا .(Pseud cmanas ureaginesa
 .13تقييم بحث (الداء المهبلي للنساء اللواتي يعانين .).....

 .14تقييم بحث (عزل وتشخيص بكتريا السترتيومايتسن).

 .15تقييم بحث :
Altudy sexueply transmidlut diseas es in kirkuk city1.
Deteehin of some miaobial in fatiow ageuts among childrn agong below two yenrs2.
.16in kirkuk.
تقييم بحث ( تأثير المستخلص المائي لنبات الثوم في تعزيز المناعة وتنشيط انواع البكتيريا المرضية).

 .17القاء حلقة دراسية بعنوان ) .( Types of immunity

.18محاضر في الندوة العلمية بعنوان ( الوقاية من وباء الحمى النزفية "ايبوال" ) المقامة في كلية التمريض /
جامعة كركوك بتاريخ .2015/4/8

 .19محاضر في الندوة العلمية بعنوان ( فايروس كورونا المتسبب لمتالزمة الشرق االوسط التنفسية ) المقامة
في كلية التمريض  /جامعة كركوك بتاريخ .2015/4/20
 .20محاض ر في الندوة العلمية بعنوان ( حمى ايبوال النزفية في االنسان والحيوان ) المقامة في كلية الطب

البيطري  /جامعة كركوك بتاريخ .2015/3/10
* األشراف على طلبة الدراسات العليا
أ) الماجستير:

 األشراف على رسالة الماجستير للطالبة زينب خورشيد في سنة .2006 -األشراف على رسالة الماجستير للطالبة سيلدا سعيد ياسين في سنة .2007

 األشراف على رسالة الماجستير للطالب نزار ياسين حمه صالح في سنة .2008 -األشراف على رسالة الماجستير للطالب عماد جليل في سنة 2009

جامعة كركوك
 األشراف على رسالة الماجستير للطالبة نداء وسمي في سنة .2016ب) الدكتوراه :
 - -األشراف على اطروحة الدكتوراه للطالبة لينا قيس ياسين في سنة .2015

.6عضوية في المجالت والدوريات
ت

المجالت أو الدوريات

.1

عضو في مجلة جامعة كركوك العلمية

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

مركز الحاسبة واالنترنيت

