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 المؤهالت العلمية .1

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 11/7/1996 العلوم بغداد

 18/10/2000 الطب المستنصرية الماجستير

 الدكتوراه

 

 25/2/2016 العلوم للبنات بغداد

 

 التدرج الوظيفي .2

 قمت بتدريسها التيالمقررات الدراسية  .3

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2018-2008 فطريات/ مرحلة ثالثة قنيات االحيائيهقسم الت 1

 2018-2008 طحالب/مرحلة ثالثة قسم التقنيات االحيائيه 2

 2018-2004 مختبر البكتريولوجي/دورة التحليالت المرضية وحدة األبحاث البايولوجية  3

 الى -الفترة من  جهةال الوظيفة ت

 2009-2001 وحدة األبحاث البايولوجية  مدرس مساعد 1

 2017-2009 وحدة األبحاث البايولوجية  مدرس 2

 2018 وحدة األبحاث البايولوجية  استاذ مساعد 3



 التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات  .4

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 ) بحث / بوستر حضور(

 لجنة تحضرية جامعة بغداد 2009 المؤتمر العلمي لكلية العلوم 1 

 اشتراك بحث جامعة ديالى 2010 المؤتمر العلمي لكلية العلوم  2

 اشتراك بحث جامعة بغداد 2010 المؤتمر العلمي االول لقسم علوم الحياة 3

 اشتراك بحث جامعة النهرين 2011 التقنيات االحيائيةالمؤتمر العلمي لمركز بحوث  4

 

 كتب الشكر، الجوائز وشهادات التقدير .5

 العدد الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 2 جامعة بغداد رئيس شكر وتقدير 1

 5 عميد كلية العلوم /جامعة بغداد شكر وتقدير 2

 8 لعلوم /جامعة بغدادعميد كلية ا شهادة التقديرية 3

 

 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة .6
سنة  دار النشر أسم الكتاب ت

 النشر

1 Fumonisin B1 Detection, Production and 

Histopathological Effects 

 LAP Lambert Academic 

Publishing 
2016 

 

 اللجان المكلفة بها .7

 سنة اللجنةأسم  ت

 2018-2016 مجلس وحدة 1

 2018-2016 ة علميةلجن 2

 2018-2016 لجنة االعتمادية 3

 2018-2016 مشرف مختبر الخدمي 4

 



 

 التعليممجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير  في البحوث المنشورة .8

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 
Isolation and identification of bacteria from burn and 

wound infection for 312 cases at Al-yarmouk Hospital in 

Baghtlatl 

Iraqi journal of tropical 

disease research 
2004 

2 
 دراسة تاثير المستخلص المائي للياس والحرمل على انواع من البكتريا

 المعزولة من الجروح والحروق
 2005 مجلة ام سلمة للعلوم

 

3 

The effect of some antiseptics on selected nosocomial 

fungi isolated from Al-yarmouk hospital 

Iraqi journal of community 

medicine 
2005 

4 
Gel clot assay used for detection of Candida spp. infection 

in urinary tract 
 2006 مجلة ام سلمة للعلوم

5 The activity of native honey against some microorganisms Iraqi Journal of Science 2008 

6 
Antimicrobial activity of various plants extracts against 

some common pathogenic microorganism 

Journal of Al-nahrain 

university 
2009 

7 
باز باستخدام القابلية التطفيريه والمضادة للتطفير للمستخلص المائي لبنات الخ

كتيري )الجزء الثاني(نظام ب  
 2010 المؤتمر العلمي االول لقسم علوم الحياة

8 
باز باستخدام القابلية التطفيريه والمضادة للتطفير للمستخلص المائي لبنات الخ

 نظام بكتيري )الجزء االول(

المؤتمر العلمي الثاني لمركز بحوث 

 التقنيات االحيائية
2010 

9 

 

A study of health comprehension about the cholera 

among a slice 

of University of Baghdad employee 

 2010 مجلة ديالى للعلوم الصرفه

10 
Production of slime layer by staphylococcus epidermidis 

isolated from corneal infection 
Baghdad science journal 2011 

11 
Effect of diode laser (805) nm on alpha toxin production 

and antibiotic sensitivity of Staphylococcus aureus 
Iraqi Journal of Science 2012 

12 
Synergistic interaction between chamomile flower 

extracts and tetracycline against wound infection bacteria 

Journal of Al-nahrain 

university 
2013 

13 
Investigate the Optimal Production Conditions of 

Fumonisin B1 From Local Isolation of Fusarium 

verticillioides 

International Journal of 

Advanced Biological 

Research 

2015 

14 
Detection of Fusarium species that produce Fumonisin B1 

in maize seeds using molecular methods 

International Journal of 

Current Research 
2015 

15 Determination of the Toxicity of Fumonisin B1 on Male 

Albino Mice 

 

Iraqi Journal of Science 2017 

16 
Single Nucleotide Gene Polymorphism of Interleukin-12 

Gene at Position -1188in Diabetes type -1 Disease 

International Journal of 

ChemTech Research 
2017 

17 
Public awareness of cholera in Baghdad: A demographic 

study of educated 

Iraqi citizens 

Current Research in 

Microbiology and 

Biotechnology 

2017 

18 
Antimicrobial Effect of Probiotic Lactobacillus spp. 

on Pseudomonas 

aeruginosa 

J. Contemp. Med. Sci 2017 

19 

 

 

Cytotoxicity and Genotoxicity of Fumonisin B1 on 

Cultured Human 

Lymphocytes 

Current Research in 

Microbiology and 

Biotechnology 

2018 

20 
Effect of Diode Laser (805) NM on The Pathogenicity of 

proteus vulgaris 

International Journal of 

Science and Nature 
2018 

21 
Molecular and Phylogenetic Analysis of Human 

Papillomavirus Using L1 Gene in Oral Squamous Cell 

Carcinoma Patients in 

Baghdad, Iraq 

Biomedical & Pharmacology 

Journal 
2018 

   
 


