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 سنه وعشره اشهر 13مة في التعليم العالي:عدد سنوات الخد  

 

  وشهر سنه 12عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي:  

   

                               :pecializeSB                                              االختصاص اثنياً: 
 

        الحياة بكلريوس في علوماالختصاص العام:

           

:General Specialty   ٍ   BSc inbiology science 

  

 

 ومضادات حيويه طبيه  ريةاحياء مجهاالختصاص الدقيق:
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :  medical microbiology and antibiotics  
 
 

 
 

  rtificatesC: Education(Ce(                 اثلثاً: الشهادات العلمية  
 

 :Profالدكتوراه  .1

 

 :IraqCountry                                            العراقالدولة :

 :TikretCity                                                       تكريتة :المدين

 :TikretUniversity                                            تكريتالجامعة:

 
 
 
 :MSc الماجستير .2

 

 :iraqCountry                                                                العراقالدولة :

 :TikretCity                                                                      تكريتالمدينة :

 :TikretUniversity                                                            تكريتالجامعة:

 
 

 



 واالنترنيت مركز الحاسبة                                                                  كركوكجامعة    
 

 :BSc  سالبكالوريو. 3  

 

 :iraqCountry                                                                العراقالدولة :

 :mosulCity                                                                      موصلالمدينة :

 :mosulUniversity                                                            موصلالجامعة:

 
 
 High schoolاإلعدادية . 4

 
 :iraqCountry                                                                العراقالدولة :

 :alhwwejaCity                                                                      الحويجهالمدينة :

 :Hawijah secondary schoolSchool                                                 اعداديه الحويجه للبنينالمدرسة:

 
 
 
 أخرى:. 5
 

 معلومات أخرى  ت
 Main lab. Certificate in pathological analyzes of the Iraq Ministry شهادة )   .1

( of Health in 2019 
                                      

 power point  2008حاسوب دورة ال:    2007 سنة  تدريس طرائق دورة  .2
     2017 كترونيدوره نضام االداره االل :2016  دورة سالمة اللغة العربية    .3

 من العميد 30الجامعه من رئيس  10من الوزير 2ر كتب شك  .4
 
عة بغداد ما ذكرت فوق مثل: شهادة تدريبية من جام ايها عديكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عل مالحظة :  

                                             في امن المعلومات. 
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 perienceUniversity Teaching Ex       رابعا: اخلربة التدريسية يف اجلامعة

 
 المواد الدراسية التي قمت بتدريسها:

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 

 السنة القسم الكلية المرحلة أسم المادة ت
 2012-2006 علوم الحياة العلوم الثانيه  العامة األحياء المجهرية  .1
 2019-20012 علوم الحياة العلوم الثالثة فسلجة االحياء المجهرية  .2
 2019-2013 علوم الحياة العلوم الرابعة مضادات حيوية  .3
 2011-2006 علوم الحياة العلوم الرابعة بكتريا مرضيه  .4
5.  

Human biology الصيدلة االولى 
العلوم المختبرية 

 السريرية
2018-2019 

6.  
Medical microbiology المختبرية العلوم الصيدلة االولى 

 السريرية
2019-2020 

7.                                
8.                                
9.                                

10.                                
11.                                
12.                                
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  olarly activesCurrent Sch                  خامساً: األنشطة العلمية احلالية   

 المنشورة : الكتب والبحوث.1    

 ت
اسم البحث أو 

 ISBNرقم المجلة  اسم المجلة الكتاب
تاريخ 
 العدد النشر

رقم 
الصف
 حة

1.  1- An 

Assessment of 

Biological 

Pollution in 

Certain Sector of 

Lower AL-Zab 

and River Tigris 

Waters Using 

Bacterial 

Indicators and 

Related Factors in 

Iraq 

Journal of 

Water 

Resource and 

Protection 
doi:10.4236/jwarp.2012.41005  

2Publish

ed 

Online 

January 

2012  

4 32-38 

2.  2-
 

Adentifacation of 

streptomyces spp 

and assessamentof 

their inhabiting 

metabolic potency 

against some 

pathogenic micro-

organisms 

Merit research 

journal of 

medicine and 

medical 

sciences 

(ISSN:2354-323X) 
Novemb

er, 

2015 
Vol.3(1

1) 
511-

516 

3.  3- Inhibitory 

effect of 

Bacteriophages 

isolasted from 

sewage water in 

the city of Kirkuk 

on some types of 

human pathogenic 

bacteria. 

Baghdad 

science 

Journal. 

 
 

http://dx.doi.org/10.21123/bsj.2017.1

4.4.0727  

2017 

 

 
Vol.14(

4) 

727-

734 

4.  4-
 

Bacteriological 

study of urinary 

tract infection to 

Kirkuk 

University 

Journal 

/Scientific 

Studies 

(KUJSS) 

ISSN 1992 – 0849 June 

2017 
Volume 

12, 

Issue 3, 
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children in Kirkuk 

city 
5.   

Bacteriological 

and Physiological 

Study of bacterial 

infection of the 

blood stream 

Tikrit Journal 

of Pure 

Science 
 .E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line) 2018 23-(8) 20-25 

6.  Distribution of 

both fungi and 

bacteria and 

detected from the 

nasal and oral 

cavity statistical 

survey in Kirkuk  

journal of 

global pharma 

technology.sco

pus 
ISSN:0975-8542 

 

 Jun 

2019 . 
 

 Vol:11  33-40 

7.  -Comparison of S 

.aureus infections 

between displaced 

and residents in 

Kirkuk city and 

detection of ermA 

gene by PCR 

International 

journal of 

pharmaceutical 

research 
ISSN:1674-0440 E-ISSN0975-2366 2019 Vol:11       

8.  -                               

9.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 .الكتب أو البحوث تحت النشر:2

 ابأسم البحث أو الكت ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        
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10.        

 :الكتب أو البحوث غير المنشورة.3
 أسم البحث أو الكتاب ت

1.        
2.        

3.    

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.  10.    

11.        

 
 .المؤتمرات:4
 

م البحث أو الكتاب الذي تم نشره اس ت
 في المؤتمر

 البلد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر

1.  Study the effect various carbon 

and nitrogen sources on the 

production of antibiotics by 

Streptomyces misakiensis 

European conference on 

science ,art culture -18-9-2018 Antalya –

Turkey 

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          

8.                          

9.                          

10.                          
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 :خدمات اإلدارية والمهنية.5

,  كوكالزراعة جامعة كر ه مثل:رئيس قسم النبات في كلية عمل أثناء األستاذتقلدها  إدارية:يكتب هنا أي مناصب مالحظة
  مقرر قسم هندسة النفط كلية الهندسة.

 المنصب اإلداري  ت
 2015مقرر قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة كركوك     .1
 2018رئيس فرع العلوم المختبرية السريرية كلية الصيدلة جامعة كركوك منذ العام    .2

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 
 .خدمة الجامعة والمجتمع:5

 لخطابة , تدريب الطلبة .:يكتب هنا أي خدمات قدمها األستاذ للمجتمع مثل: إعطاء محاضرة في فن امالحظة
 الخدمات  ت
 2016التدريب الصيفي لطلبه الكليه التقنيه قسم التحليالت المرضيه كركوك في مختبرات كليه العلوم  .1
 ستخدام الخاطيء للمضادات الحيويه واثارهاال ) بعنوان علومال كلية في 2017 سنة مستمر تعليم محاضرةالقاء   .2

 (السلبيه على المجتمع

 . لعلوم قسم علوم الحياها كلية في 2017 سنة في الندوه العلميه عن مرض التدرن الرئوي   محاضرةالقاء   .3

العلميه عن دور االسره في بناء الشخصيه القويه لالطفال في فرع العلوم رئيس اللجنه التحضيريه للندوه   .4
 2019لسريريه كليه الصيدله المختبريه ا

 2019-3-20السمنه اسبابها ومضاعفاتها الصحيه في فرع العوم المختبريه كليه الصيدله   ورشه عمل عن  .5

-5-18لغايه  2017-5-14المشاركه في دوره الكيمياء الخضراء في وحده التعليم المستمر كليه العلوم من   .6
2017. 
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 2015تشرين االول -12-20ه في الموتمر العلمي الدولي للعلوم الصرفه جامعه كركوك ركالمشا  .7

المقامه في قسم علوم الحياة  كليه العلوم   microscopic sections preparationالمشارمه في دوره    .8
 2018-4-5-1ك للفتره من جامعه كركو 

حسن بحث منشور ال  2012لى جائزه يوم العلم من قبل وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في العام حاصل ع  .9
 An Assessment of Biological Pollution in Certain Sectorفي مجله اجنبيه عن البحث بعنوان)

of Lower AL-Zab and River Tigris Waters Using Bacterial Indicators and Related 

Factors in Iraq  ) 

  2018وكمنذ جامعة كركصيدله علمية في كلية الاللجنة اعضو   .10
 2018منذ ك كركو  جامعة صيدلهال كلية امتحانية في لجنة عضو
 ممتلكات جرد لجنة, مقاصة لجنة,  مقررات نظام لجنة) لجان عضو  2018-2019

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 الت أو الدوريات المج ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

                                         

                                                                                          


