
الذاتيهالسيره 

الـســــــــــــم   :    مي طالب فليح
التـخـصــص    :   احياء مجهرية       

:    تدريسي الوظيفة   
الدرجة العلمية  :  اـستاذ 

عنوان العمل   :    كلية العلوم /جامعة بغداد / قسم علوم الحياة.
هاتف العمل   :        /
9647901652623الهاتف النقال  :      +

maytalib@ yahoo.com  , may.talib@sc.uobaghdad.edu.iqالبريد إللكتروني  
 maytflayyih@scbaghdad.edu.iq

  بحث83  عدد البحوث:
 ماجستير)30 دكتوراه و 11  (41عدد( الطاريح ، الرـسائل ) التي أشرف عليها :    

 61عدد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شارك فيها :   

 كتب شكر من السيد رئيس جامعة بغداد   9  من ضمنها  80 كتب الشكر و شهادات التقدير:    عدد

لل : المؤهلت العلمية . أو

التاريخالكليـــة الجامعةالدرجة العلمية

1988علوم بغدادبكالوريوس
1995علوم بغدادالماجستير

2000علوم بغدادالدكتوراه

ثانيلا : التدرج الوظيفي .

الفترة من - الىالجهةالوظيفةت

1995 - 1989جامعة بغداد  بايولوجي 0م1

2000 - 1995جامعة بغدادمدرس مساعد 2

2004- 2000جامعة بغدادمدرس3

2011ولغاية 2004-12 – 8منذ جامعة بغداداـستاذ مساعد4

2011-6 – 12منذ جامعة بغداداـستاذ5

2007 ولغاية 2001 من  كلية العلوم / جامعة بغدادمقررة قسم علوم الحياة 6
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معاون عميد كلية العلوم لشؤون7
الطلبة العليا والولية

 و لغاية2007/ 7 /18منكلية العلوم / جامعة بغداد
6-12-2010

عضو لجنة العلوم  لتختبار صلحية8
التدريس 

مشكلة من قبل رئاـسة جامعة
بغداد 

الن   2007من  ولغاية

2018 ولغاية 2015تشرين الول كلية العلوم / جامعة بغدادرئيس لجنة الترقيات9

ممثل وزارة التعليم العالي والبحث10
العلمي في اللجنة الوطنية لدارة

المخاطر البايولوجية

مشكلة من قبل المانة العامة
لرئاـسة الوزراء

 ولغاية الن2015اب 

ممثل وزارة التعليم العالي والبحث11
العلمي في اللجنة الوطنية لدارة

جنةللاالمخاطر البايولوجية/ 
الفرعية  لرفع الوعي 

مشكلة من قبل  اللجنة
الوطنية لدارة المخاطر

البايولوجية

 ولغاية الن2015اب 

ممثل وزارة التعليم العالي والبحث12
العلمي في اللجنة الوطنية لدارة

جنة اعدادلالمخاطر البايولوجية/ 
القوائم الوطنية للمسببات المرضية

مشكلة من قبل  اللجنة
الوطنية لدارة المخاطر

البايولوجية

 ولغاية الن2015اب 

ممثل وزارة التعليم العالي والبحث13
العلمي في اللجنة الوطنية لدارة

جنةللاالمخاطر البايولوجية/ 
الفرعية  للتشريعات 

مشكلة من قبل  اللجنة
الوطنية لدارة المخاطر

البايولوجية

 ولغاية الن2015اب 

ثالثلا : التدريس الجامعي .

الفترة  من - الىالجامعةالجهة  (المعهد / الكلية)ت

 والى الن21/8/1989منذجامعة بغداد كلية العلوم / قسم علوم الحياة1

فصل دراـسي واحد عام جامعة النهرينكلية العلوم / قسم التقانة الحيائية2
2008-2007وعام 2003

كلية الطب البيطري / قسم الحياء3
المجهرية  

2015-2014الفصل الدراـسي الثاني جامعة بغداد

رابعلا : المقررات الدراـسية التى قمت بتدريسها.
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السنـــــةالمـــــادةالقســـمت

1993 – 1989علم البكتريا المرضية العمليعلوم الحياة 1
1995 - 2000

1993- 1990علم الحياءالمجهريةالعام العمليعلوم الحياة2

1993 – 1989الفطريات العمليعلوم الحياة3
1995 - 2000 

1997 - 1995علم المصول واللقاحات العمليعلوم الحياة4

1993-1991علم الخلية العملي علوم الكيمياء5

2002- 2000علم احياء التربة المجهرية علوم الحياة6

2003-2000فسلجة مايكروبيةعلوم الحياة7

2017-2000مضادات حياتيةعلوم الحياة8

2017-2000تحليلت مرضيةعلوم الحياة9

2004 - 2003فسلجة مايكروبيةالتقانة الحيائية / نهرين10

2008-2007مضادات حياتيةالتقانة الحيائية / نهرين11

2017-2000مشاريع بحوث بالحياء المجهريةعلوم الحياة12

2012 ,2004-2003انزيمات/ لطلبة الماجستيرعلوم الحياة13

2017-2004ـسموم بكتيرية/ لطلبة الماجستيروالدكتوراهعلوم الحياة14

2017-2004فصل منتجات حيوية/ لطلبة الماجستيروالدكتوراهعلوم الحياة15

/ لطلبة المر اض الناشئة عن الغذاء والماءعلوم الحياة16
الماجستيروالدكتوراه

    2009   -2010,   
2013 

  ,2006 –    2004الندوة العلمية / لطلبة الماجستيرعلوم الحياة17
2011

2017-2013تقنيات مايكروبية متقدم / لطلبة الماجستيروالدكتوراهعلوم الحياة18
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2017 - 2016المراض المعدية المتقدم / طلبة الدكتوراهعلوم الحياة19

تخامسلا: ( الطاريح ، الرـسائل ) التي أشرف عليها:

السنــةالقســـمالرسالة  أو  الرطروحة اسمت

1Study of some immunological aspects in diabetic 
patients with soft tissue infection 

2005الحياة علوم

2Production & characterization of urease produced 
by Saphylococcus saprophyticus and study its effect 
on kidney and bladder of white mice

2005الحياة علوم

3Extraction &purification of Beta – lactamase 
enzyme produced by Staphylococcus saprophyticus

2005الحياة علوم

4Role of peptidoglycan in the pathogenicity of 
Saphylococcus saprophyticus

2005الحياة علوم

5Production & characterization of Beta – lactamase 
enzyme produced by Klebsiella oxytoca

2005الحياة علوم

6Extraction &purification of LPS from Klebsiella 
oxytoca &study its role in the pathogenicity

2005الحياة علوم

7Study of pathological effects of peptidoglycan from 
Streptococcus pneumoniae & Bacillus subtilis

2006الحياة علوم

8Comparative pathogenicity of peptidoglycan 
extracted from S. xylosus &standard LPS extracted
from E.coli 

2007الحياة علوم

9A comperative study on some pathological aspect 
between S.xylosus & S. saprophyticus

2007الحياة علوم

10A study on some virulence factors of coagulase 
negative staphylococci isolated from skin infection 
in Sullaimaniya hospitals

2007الحياة علوم

11The role of partial purified lipoteichoic acid from 
Enterococcus faecalis isolated from different local 
clinical specimens in the adherence
 

2007الحياة علوم
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12Extraction &partial purification of fimbria from 
Proteus mirabilis on ureoepithelial cells

2007الحياة علوم

13Study on pathogenicity of Enterobacter cloacae2007الحياة علوم

14Study the effect of antibiotics on biofilm inhibition 
in infection associated with external fixation

2008الحياة علوم

15The role of protease produced by Pseudomonas 
aeruginosa in corneal ulceration

2008الحياة علوم

16 Study of some physical and chemical properties of 
staphylolysin produced from  Pseudomonas 
aeruginosa 

2009الحياة علوم

17The prophylactic role of lipopolysaccharide of 
Pseudomonas aeruginosa against corneal infection 

2010الحياة علوم

18The role of surface proteins of Streptococcus 
mutants in biofilm formation  

2010الحياة علوم

19Comperative study between methicillin resistant 
and sensitive Staphylococcus aureus and the effect 
of some plant oils on bacteria

2011الحياة علوم

20 study of methicillin resistant Staphylococcus 
epidermidis distribution and the correlation 
between methicillin resistant and some virulence 
factors 

2011الحياة علوم

21Comperative study between methicillin resistant 
coagulase positive and negative staphylococci

2011الحياة علوم

22  Production & characterization of methionine 
gamma lyase from Pseudomonas putida and its 
effect against tumor cells in vitro and in vivo

2012الحياة علوم

23Study on pathogenicity of  streptococci group D2012الحياة علوم

24Immunogenical and pathological effects of 
Camellia sinensis and Glycyrrhiza glabra extracts 
on keratitis

2013الحياة علوم

25Detection of staphylococci and their enterotoxins in
milk and white cheese by the genetic and 
immunological methods 

2013الحياة علوم
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26The effects of LAB strains on body weight , WC 

and lipid profile in obese people                                 

.

الحياة علوم
2013

27Detection of toxin CNF1 cytotoxic necrosis factor1 
produced  from E coli  and study its role  against 
process apoptosis

2014الحياة علوم

28Detection of vancomycin resistance among 
methicillin resistant Staphylococcus aureas and 
their effect on autolysis

2014الحياة علوم

29The relationship between vancomycin resistant and
autolysis in Staphylococcus epidermidis

2014الحياة علوم

30In vivo study on the effect of uricase produced by 
P. aeruginosa against hyperuricemia

2015الحياة علوم

31The production and characterization of 
pyomelanin  of P. aeruginosa and the effect of 
hmgA gene on it.

التقانة معهد
اليحيائية

والهندسة
الوراثية

2015

32Detection of colicinogenic E. coli isolated from 
different sources by PCR

2015الحياة علوم

33The effect of nanoparticals on the virulence and 
pathogenicity of Candida spp.

 يحياة علوم
تكريت /جامعة

2016

34The role of Bacteroides and Furmicutes in obesity in
Iraqi patient 

الحياة/  علوم
 تكريت جامعة

2016

35The prevalence of Macrolides and lincomycin 
resistance Staphylococcus aureus

2016 الحياة علوم

36Isolation of Staphylococcus aureus Strains from 
Human Sources with Resistance and Intermediate 
Resistance to Vancomycin

2017الحياة علوم

37Incidence of Klebsiella Species in Surface Waters 
and Their Expression of Virulence Factor in 
compare with clinical isolates

2017الحياة علوم
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38The antibacterial activity of silver nanoparticles 
produce by Pseudomonas aeruginosa

2018 الحياة علوم

احمد39

منال40

مختار41

ـسادـسلا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.

نوع المشاركة مكان أنعقادهاالسنــة العنوان ت

( بحث / بوـستر 1.Teacher training network
for Iraq , Chemistry and

Biology Workshop,

October 31-
November 21 ,

2007

UNESCO and
Faculty of
Education

University of
Alberta. Canada.

كندا)

تدريب

2.Connecting evaluation
and ecosystems

education workshop

Nonember 17 ,
2007

Edmonton.
Canada.

(كندا)

حضور

3.3rd scientific conference
of the College of science 

( المؤتمر العلمي الثالث لكلية
العلوم )

عضو لجنة تحضيريةكلية العلوم / جامعة بغداد2009 اذار26-28
ومشاركة ببحث

للعددالمؤتمر العلمي الول .4
التشخيصية الطبية / مركز الرازي

مركز الرازي للبحوث2009 اذار / 30-31
وانتاج العدد التشخيصية

/ بغدادالطبية 

حضور

المؤتمر العلمي الثاني لمعهد.5
الهندـسة الوراثية والتقانة الحيائية

للدراـسات العليا / بغداد

تشرين الثاني4-5 
 /2009

معهد الهندـسة الوراثية
والتقانة الحيائية

للدراـسات العليا / بغداد

مشاركة ببحث 

المؤتمر العلمي النسوي الول.6
لكلية العلوم للبنات

لكلية العلوم للبنات/ جامعة2010اذار/ 
بغداد

مشاركة ببحث

الوضع الصحي بالعراق في ضوء.7
الهداف النمائية لللفية والنظام

الصحي العراقي

المعهد العراقي للصل ح2010مارس 
القتصادي / بغداد 

حضور
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المنهج التدريبي للطار التشريعي.8
والمؤـسسي للـستيراتيجية الوطنية

-2010لمكافحة الفساد للسنوات  
2014

 وزارة التعليم العالي2010حزيران 
والبحث العلمي / بغداد

تدريب

9.Livelihood and health
Impacts of the Climate

Change , Community
Adaptation Strategies

 ,24-25 August
2010

Faculty of Public 
Health, Khon Kaen
University ,  Khon 
Kaen ,Thailand. 

(تايلند)

مشاركة ببحث

الندوة العلمية المتخصصة.10
بتطبيقات النانوتكنولوجي في

المراض السرطانية 

مركز العراقي لبحوث 29/12/2010
السرطان والوراثة 

حضور

دورة تدريبية لبعض منتسبي قسم.11
علوم الحياة من حملة شهادة

الماجستير حول تقنيات التعليم
ووـسائل التعليم اللكتروني

واهميته في العملية التربوية

قسم علوم الحياة /2010 / 18- 6
كلية العلوم جامعة بغداد

اعداد الدورة ومحاضرة

المؤتمر العلمي الول للعلوم.12
البايولوجية 

كلية التربية للبنات / جامعة2011نيسان / 24-2
الكوفة

مشاركة ببحث

المؤتمر العلمي السابع لكلية.13
العلوم/ الجمعة المستنصرية

كلية العلوم / الجامعة 2011/ ايار/ 4-5
المستنصرية

مشاركة ببحث

/ تشرين الول/20-19المؤتمر الطبي الثالث.14
2011

مشاركة بثلث بحوثكلية الطب / جامعة بابل

المؤتمر العلمي الدولي الرابع.15
لجامعة صل ح الدين /اربيل 

 تشرين18-20/2011
الول

مشاركة ببحثجامعة صل ح الدين /اربيل

الندوة العلمية الخاصة بتطبيقات.16
النانوتكنولوجي 

وحدة البحوث البايولوجية 22/2/2011
للمناطق الحارة / كلية 
العلوم / بغداد

حضور

ورشة عمل الصحة والسلمة.17
المهنية في المختبرات البايولوجية

حضوركلية العلوم / جامعة بغداد12/12/2011

المؤتمر السنوي الدولي الثامن –.18
الجمعية المصرية للبيولوجيا

التجريبية 

مركز البحوث / جامعة2/2012 / 25-29
القاهرة / مصر 

مشاركة بثلث بحوث 

ورشة عمل حول البداع الشامل.19
في البحث العلمي 

مشاركة الغردقة / مصر27/2/2012

المؤتمر العلمي الول/ قسم علوم.20
الحياة 

قسم علوم الحياة / كلية6-7/3/2012
العلوم / جامعة بغداد

مشاركة باربع بحوث 

المؤتمر العلمي الول/ كلية طب.21
نينوى

كلية طب نينوى / جامعة18-19/4/2012
الموصل

مشاركة ببحث
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Responsibleورشة عمل  .22
research in life   sciences 

16-22/ 10/2012 /   CRDFمشاركةبغداد/ العراق

المؤتمر العلمي الثاني للعلوم.23
الصرفة 

20-22/ 11/
2012

كليات العلوم- التربية
بنات-التربية للعلوم

الصرفة /جامعة النبار

مشاركة

المؤتمر النسوي العلمي الثاني.24
للمرأة في العراق

كلية علوم البنات / جامعة26-28/3/2013
بغداد

مشاركة ببحثين

المؤتمر العالمي الخامس للحياء.25
المجهرية والتقنيات الحيائية 

مشاركة ببحثكلية العلوم/جامعة البصرة2-3/4/2013

26.Workshop in
Nanotechnology

ورشة عمل في التقنيات النانوية

2/11-2/12 /2013Materials science 
and Engineering , 
Georgia Institute of
Technology , 
Atlanta
الوليات المتحدة المريكية

مشاركة

تدريب على جهازي .27
X-Ray diffraction  &

SEM

2/11-2/12 /2013Materials science 
and Engineering , 
Georgia Institute of
Technology , 
Atlanta
الوليات المتحدة المريكية

مشاركة

المؤتمر العلمي الول للتخصصات.28
الصحية والطبية للمعاهد التقنية

مشاركة ببحثالمعهد التقني الطبي /بغداد26-27/3/2014

كلية التربية للعلوم الصرفة15/4/2015-14المؤتمر العلمي الثالث .29
/ جامعة كربلء

مشاركة ببحث 

الجامعة التقنية الوـسطى /2015-5-6ورشة عمل المن والمان الحيوي.30
المعهد الطبي التقني

المنصور 

حضور

إدارة منهاج تحليل عمل ورشة: .31
البيولوجية المخاطر

في سيشيل المقامة من2015  ايار 24-27
/قبل مختبرات سانديا

الوليات المتحدة المريكية 

تدريب

 محاضر كلية العلوم / جامعة بغداد2015شهر تموزدورة التحليلت المختبرية الولى .32

 محاضر كلية العلوم / جامعة بغداد2015شهر ايلول دورة التحليلت المختبرية الثانية .33

المؤتمر الدولي الول للعلوم.34
البايولوجية  

مشاركة ببحث ورئيسجامعة بغداد6-8/10/2015
جلسة  

المؤتمر العلمي الثاني للبيئة.35
والتنمية المستدامة  

تقييم البحاث العلمية الجامعة التكنولوجية 28-29/10/2015
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ورشة عمل المن والمان الحيوي.36
والكيميائي والشعاعي والنووي

في المختبرات الجامعية 

حضورالجامعة المستنصرية  9-10/12/2015

ندوة لجنة السلمة والمن الحياتي.37
الولى ( السلمة البيولوجية )

لطلبة الدراـسات العليا

محاضر كلية العلوم/ جامعة بغداد 22-3-2016

ندوة لجنة السلمة والمن الحياتي.38
الثانية ( ادارة وتقييم المخاطر

البيولوجية ) لطلبة الدراـسات العليا

محاضر كلية العلوم/ جامعة بغداد 5-4-2016

ورشة عمل الوـسائل البديلة.39
والحديثة في علج المراض 

كلية العلوم للبنات / جامعة14/4/2016
بغداد

مشاركة ببحث

 ولغاية10/7/2016دورة التحليلت المختبرية الثالثة .40
9/8/2016

 محاضر كلية العلوم / جامعة بغداد

41.Video conference of Iraqi
National Biorisk 
Management Committee 

ايلول 7-8
2016

مشاركة كعضو لجنةبغداد / العراق 
المخاطر البايولوجية
(ممثل لوزارة التعليم

العالي والبحث العلمي )

الندوة العلمية انتاج واـستعمال ال.42
Nuclides الطبية  

الجامعة التقنية الوـسطى /9-11-2016
المعهد الطبي التقني

المنصور 

حضور

ورشة عمل تصميم التجارب.43
real timeالخاصة بتقنية  

PCR

كلية العلوم للبنات / جامعة8-12-2016
بغداد

حضور

44.Eighth Workshop  of 
Iraqi  National Biorisk 
Management Committee 

 اذار2شباط –  28
2017

مشاركة كعضو لجنةاربيل / العراق
المخاطر البايولوجية
(ممثل لوزارة التعليم

العالي والبحث العلمي 

 ورشة العمل تصميم البوادئ.45
باـستخدام قاعدة البيانات العالمية

NCBI

كلية العلوم / جامعة6-3-2017 
بغداد

حضور

الندوة  العلمية اـستخدام تقنية.46
المايكروويف في تحضير المواد

النانوية 

كلية العلوم للبنات /14-3-2017
جامعة بغداد

حضور

47.1st International 
Conference of Women in 
Science . Women in 
Science Without Borders

مشاركة ببحثالقاهرة / مصر 2017 اذار 21-23

48.Workshop   from 
Elsevier Publishing 
Campus, Elsevier Author
Seminar. 

حضورالقاهرة / مصر   2017 اذار 22
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ورشة عمل المن والسلمة.49
الكيمياوية والبايولوجية

والشعاعية 

كلية الهندسة30-4-2017
الخوارزمي / جامعة

بغداد

حضور

 الندوة العلمية ظاهرة تربية وذبح.50
الحيوانات في شوارع بغداد

والمراض الخطيرة الناجمة عنها

كلية العلوم / جامعة4/5/2017
بغداد

حضور

ورشة العمل النفجار السكاني.51
للحشرات وعلقتها بالنسان 

كلية العلوم / جامعة8-5-2017
بغداد

حضور

 ولغاية4/7/2017دورة التحليلت المختبرية الرابعة .52
31/7/2017

 محاضر كلية العلوم / جامعة بغداد

دورة التحليلت المختبرية.53
الخامسة 

 ولغاية13/8/2017
10/9/2017

 محاضر كلية العلوم / جامعة بغداد

ندوة حول دور الكاديمي وطلبة.54
الدراـسات العليا في تعزيز النتماء

الوطني

حضوركلية العلوم / جامعة بغداد27/9/2017

ورشة العمل التاـسعة لرفع قدرات.55
اللجنة الوطنية لدارة المخاطر

مجاالبايولوجية بالتعاون مع برن
المن البايولوجي التعاوني

الميركي ومختبرات ـسانديا 

حضورفي بغداد / فندق الرشيد 2-3/10/2017

ندوة حول اجراءات وتدابير رفع.56
الوعي بالمخاطر البايولوجية في

الوزارات العراقية المعنية .

مختبر الصحة العامة .18-19/10/2017
المركزي/ بغداد

عضو لجنة تحضيرية

ورشة العمل العاشرة لرفع قدرات.57
اللجنة الوطنية لدارة المخاطر

مجاالبايولوجية بالتعاون مع برن
المن البايولوجي التعاوني

الميركي ومختبرات ـسانديا 

حضورفي بغداد / فندق الرشيد 10-11/7/2018

البرنامج التدريبي حول المن.58
البايولوجي  ضمن مبادرة التحاد

اتفاقية حظر الوربي في دعم
الـسلحة البايولوجية

تدريبعمان الردن 9-17/9/2018

الورشة العلمية ( طرق تحضير.59
الوـساط الزراعية وتشخيص

الحياء المجهرية ) 

 محاضر كلية العلوم / جامعة بغداد26-27/2/2018

الورشة العلمية ( وباء الكوليرا ...60
طرق النتقال وتقنيات الوقاية

ومنع النتشار ) 

 محاضر كلية العلوم / جامعة بغداد29/3/2018
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دورة التحليلت المختبرية.61
السادـسة

 ولغاية3/7/2018
3/8/2018

 محاضر كلية العلوم / جامعة بغداد

. الرخرى العلمية : الشنشطة سابعا
الكلية رخارجالكلية دارخل

المساهمة في مناقشة تخطط بحوث ورـسائل واطاريح طلبة
الدراـسات العليا 

المساهمة في مناقشة تخطط بحوث ورـسائل واطاريح طلبة
الدراـسات العليا

تقويم العديد من البحاث العلمية المقدمة لرغراض النشر
في المجلت العلمية  او لرغراض  الترقية

 تقويم العديد من البحاث العلمية المقدمة لرغراض
النشرفي المجلت العلمية  

عضوية عدة  لجان امتحان شامل لطلبة الدكتوراهعضوية عدة لجان امتحان شامل لطلبة الدكتوراه 

عضوية لجان امتحانية ولجان انضباط الطلبة

 

تقويم العديد من البحاث العلمية لرغراض  الترقية
ولرغراض التعضيد

الشراف على المتحان المركزي وامتحان الكفاءة العلميةعضوية لجان علمية ولجان لتطوير المناهج 
للكليات الهلية / مدينة العلم الجامعة 

عضوية لجنة انجاز اتختبارات تخريجي الكليات الوكرانيةعضوية لجان اـستلل 

عضو لجنة امتحان الرصانة العلمية مع كلية مدينة العلمعضوية لجنة العلوم لتختبار صلحية التدريس
2018و2017 و2016 و 2015 و 2014الجامعة لعام 

عضو لجنة امتحان الرصانة العلمية مع كلية الرشيدرئاـسة و عضوية لجنة الترقيات في الكلية
2018و2017و2016الجامعة لعام 

عضو لجنة امتحان الرصانة العلمية مع كلية الفارابيعضوية ورئاـسة لجان تحقيقية
2018و2017الجامعة لعام 

عضوية لجان اـستحداث فروع واقسام جديدة في الكلياتعضو اللجنة العلمية التخلقية  
المناظرة 

لخدمة التخصص مجال فى البحثية ثامنا: المشروعات
. التعليم تطوير أو والمجتمع البيئة

السنةالنشر محلالبحث أسمت

1Study of alpha toxin from Closteridium 
perifrenges..

J. of Microbiology.8(1): 23-431996

2Study of cysteine protease produced by  
Streptococcus pyogenes

J . of Microbiology . 14 (1).2002

3Study the effect of
Some factors on production of 
bacteriocin from Proteus vulgaris.

J. of Biotechnology 
Researches . 5(1):59-68

2003
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4 Production of haemolysin enzyme from 
proteus isolated from patients with 

urinary tract infections . 

J. of Biotechnology 
Researches . 6(1): 61-70. 

2004

5Production &purification of haemolysin
enzyme from proteus penneri . 

J. of Biotechnology 
Researches . 6(2): 79-87.

2004

6 Production & characterization of 
urease produced by Saphylococcus 
saprophyticus 

J. of Biotechnology 
Researches . 8(1): 33-53.

2006

7 Extraction &purification of Beta – 
lactamase enzyme produced by 
Staphylococcus saprophyticus..

J. of Biotechnology 
Researches . 8(2): 20-36

2006

8Extraction and purification of 
peptidoglycan from Staphylococcus 
saprophyticus. 

J. AL-Nahrain 
University.Vol.9,no.2 p 5-11

2006

9 The pathological effect of 
peptidoglycan on Rats lungs part one : 
Pathogenic bacteria Streptococcus 

pneumonia  .

J. AL-Nahrain 
University.10(2): 87-93.

2007

10The pathological effect of peptidoglycan
on Rats lungs part two : Non pathogenic
bacteria Bacillus subtilis 

.J. AL-Nahrain 
University.10(2): 81-86.

2007

11Production & characterization of Beta –
lactamase enzyme produced by 
Klebsiella oxytoca .

J.AL-Nahrain 
University.10(2): 69-76.

2007

12Role of peptidoglycan in the 
pathogenicity of Staphylococcus 
saprophyticus
In mice.

Um-Salama Science Journal.4
(4):597-602.

2007

13Pathological study on  S. xylosus 
isolated from UTI patients .

AL-Nahrain University.
11)2: (123-130

2008

14Role of Saphylococcus saprophyticus 
peptidoglycan in liver and kidney 
dysfunctions .

J. AL-Nahrain 
University.12(4): 132-136

2009

15The detection of the biofilm production 
by external fixators contaminating 

Klebsiella pneumonia .

Procceding of 3rd scientific 
conference of the College of 
science , University of 
Baghdad , 24-26 March 2009.

2009
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16 The role of protease produced by 
Pseudomonas aeruginosa in corneal 
ulceration.

Second Scientific Conference 
of Institute of Genetic 
Engineering and 
Biotechnology for Graduate 
Studies. Nov.4-5 / 2009

2009

17Extraction of raw cellular wall of 
Enterobacter cloaca    and study of its 
toxicity .

Baghdad Science J. 7(1):341-
346.

2010

18Pathogenecity and Enterotoxigenicity of
Local Isolated Yersinia enterocolitica. 

Livelihood and health 
Impacts of the Climate 
Change, Community 
Adaptation Strategies. P. 189-
195.

2010

19Study effects of Lipopolysaccharide of 
Klebsiella oxytoca in kidney of white 
mice 

AL- Mustansiyria J.of 
Sciences , vol 22 no.6. pp 47-
54

2011

20Comparative Study between 
Methicillin-Resistant Coagulase Positive
and Negative Staphylococci

Proceedings of the 3 rd
Medical Conference of 
Medicine college / Babylon 
university. 19-20/10/2011

2011

21Isolation of Burkholderia mallei from 
Wound Infection and Patients with 
Study Their Virulence

Al-Kufa University J.for 
Biology 1 (1): 467-475

2011

22Extraction and Partial Purification 
Lipoteichoic Acid from Enterococcus 
faecalis Isolated from Different Local 
Clinical Specimens in Adhesion

J. AL-Nahrain University.
Vol.15 no.2.p.10-16

2012

23The Role of Partial Purificated   
Lipoteichoic Acid from Enterococcus 
faecalis Isolated from Different Local 
Clinical Specimens

J. AL-Nahrain University.
Vol.15 no.1 . p 40-44

2012

24Comparison in pathogenicity of MRSE 
and MSSE by detect LD50 and 
histopathological effects

Proceedings of the 3 rd
Medical Conference of 
Medicine college / Babylon 
university. 19-20/10/2011

2011

25 The Prophylactic Role of 
Lipopolysaccharide on the Corneal 
Cytopathic effect that caused by 
bacteria Pseudomonas aeruginosa

Proceedings of the 4th
International Scientific 
Conference      of  Salahaddin 
University-Erbil Volume 2 of 
4:
545-551
ISSN

2011
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26Extraction and Partial Purification of 
Lipopolysaccharide from Klebsiella 
oxytoca and study of its role in the 
Pathogenicity

Iraqi Journal of Science. 
Vol.53,No.2,p.271-278

2012

27Study the effect of some inhibitor 
factors on production of some virulence 
factors of Pseudomonas aeruginosa and 
their ability for adhesion to contact 
lenses.

Iraqi Journal of Science.
Vol.53,no.1,p.25-29

2012

28Determination the titer antibodies 
against LPS extracted from 
Pseudomonas aeruginosa isolated from 
eye infection

J. of Biotechnology 
Researches center/ AL-
Nahrain University. 
Vol.6,no.2

2012

29Characterization of enterotoxin 
produced by local isolate of Yersinia 
enterocolitica and study of the inhibitory
effect of Eruca sativa on its activity

Iraqi Journal of Science.
Vol.53,No.2 ,p.257-262 

2012

30The Prophylactic Role of 
Lipopolysaccharide of Pseudomonas 
aeruginosa Against Corneal Infection

J. of Biotechnology 
Researches center/ AL-
Nahrain University .

Vol: 6 , No.1: 96-101

2012

31Purification of glucan binding protein 
(GBPs) of Streptococcus mutans and 
study the effect of anti-GBP on biofilms 
formation

المؤتمر العلمي الول لكلية طب نينوى /
جامعة الموصل 

2012

32They ability of Streptococcus mutans to 
adhere and biofilm formation 

للعلوم العدد الخاص العراقية المجلة
المؤتمر العلمي الول/ قسم علومب

-6الحياة/ كلية العلوم / جامعة بغداد
7/3/2012

2012

33Properties of pyocyanin produced by 
Carbencillin resistant mutants of 
Pseudomonas aeruginosa

Egypt. J. Exp. Biol. (Bot.),
8(1): 103 – 1062012

34The effect of Subinhibitory Antibiotics 
Concentration (sub-MIC) on biofilm 
formation by Methicillin Resistance 
Staphylococci (using of antibiotics alone
and in combination)

Egypt. J. Exp. Biol. (Bot.),
8(1): 109 – 119 2012

35The effects of Aloe vera gel, Sesame Oil 
and Camphor Oil on Pseudomonas 
aeruginosa isolated from burnt patients

Iraqi Journal of 
Pharmaceutical Sciences 
Vol.21,no.2,p.18-23 

2012
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36The prophylactic effect of partially 
purified UCA fimbriae of Proteus 
mirabilis on urinary tract infection in 
mice

للعلوم العدد الخاص العراقية المجلة
المؤتمر العلمي الول/ قسم علومب

-6الحياة/ كلية العلوم / جامعة بغداد
7/3/2012

2012

37A study on some virulence factors of 
coagulase negative staphylococci 
isolated from skin infection in 
sullaimaniya hospitals

للعلوم العدد الخاص العراقية المجلة
المؤتمر العلمي الول/ قسم علومب

-6الحياة/ كلية العلوم /جامعة بغداد
7/3/2012

2012

38Comparative study between Methicillin 
resistant and Methicillin sensitive 
Staphylococcus epidermidis

للعلوم العدد الخاص العراقية المجلة
المؤتمر العلمي الول/ قسم علومب

-6الحياة/ كلية العلوم / جامعة بغداد
7/3/2012

2012

39peptidoglycan in comparison to E. coli 
lipopolysaccharide in the urinary tract 
of mice

Turk J Med Sci ; 42 (Sup.1): 
1278-1285

2012

40Cytotoxicity of purified methionine γ- 

lyase produced by Pseudomonas putida 

on several cell lines

Iraqi Journal of Cancer
and Medical Genetics . vol 6, 
no.1 p 72-75

2013

41Extraction and Purification of 

Staphylolysin enzyme produced by 

Pseudomonas aeruginosa

Iraqi Journal of Science, 
2013, Vol 54, Supplement 
No.4, pp:1010-1017

2013

42Histopathological effect of Burkholderia
mallei  isolated  from Patients with 
Wound Infection

Engineering & Technology
Journal / University of

Technology
VOL31 NO 1 PP.1-14

2013

43Antimicrobial effects of black tea
(Camellia sinensis) on Pseudomonas

aeruginosa isolated from eye infection

Iraqi Journal of Science.

Vol 54.No.2..Pp 255-265

2013

44Anti Obesity and Lipid - Lowering
Effect of Lactobacillus Spp. as Probiotic

on the Obese Rat 

Iraqi Journal of Science.
Vol 54.No.3. p 526-530

2013

45Isolation, Identification and Detection of

Some Virulence Factors of 

Staphylococci in milk and cheese in 

Baghdad

Iraqi Journal of Science, 
2013, Vol 54, Supplement 
No.4, pp:1057-1067

2013

46Apoptotic Activity of methionine γ- 

lyase on several cancer cell lines

 Iraqi Journal of Cancer
and Medical Genetics. Vol.6 
no. 1,  p 33-37

2013

16
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47Isolation  and  identification  of

vancomycin  resistant  Enterococcus

faecalis

Iraqi Journal of Science, 
2014, Vol 55, No.4B, pp:1811-
1816

2014

48Extraction and Partial Purification for 
Fimbriae from Proteus mirabilis and 
Study Their Role in Adhesion to 
Uroepithlial Cells

Basrah journal of science ب
74-51 , 2العدد32مجلد 

2014

49Study of some physical and chemical 
proprieties of staphylolysin enzyme 
produced by Pseudomonas aeruginosa

مجلة بغداد للعلوم / كلية علوم البنات, 
828-819), 2(11مجلد 

2014

50Methicillin resistance and 
enterotoxigenicity of Staphylococci 
isolated from milk and white cheese in 
Iraq

Iraqi Journal of Science, 
2014, Vol 55, No.1, pp:40-49

2014

51Isolation  and  identification  of
vancomycin  resistant  Staphylococcus
aureus

Iraqi Journal of Science.
Vol 55, No.3A, pp:994-998

2014

52 Detection of van A gene of Vancomycin
resistant Staphylococcus aureus by PCR
technique

International Journal of 
Advanced Research (2014), 
Volume 2, Issue 7, 209-216

2014

ـة 53 ـا الشيرـشـياCNF1 ـعـزل وتنقـي ـج ـمـن بكترـي  المنـت

القولونية ودراـسة دوره المضاد لعملية الموت المبرمج

تخارج الجسم الحي 

Iraqi Journal of Cancer and 
Medical Genetics, 

 Volume 8 - Number 2

2014

54Isolation  and  identification  and

treatment  of  vancomycin  resistant

Staphylococcus epidermidis

 Iraqi Journal of Science.
Vol 56, No.C1.p.701-707

2015

55Study  the  Effect  of  Purified  Uricase

From  P.aeruginosa  on  Hyperuricemia

In Vivo 

International Journal of 
Biological & Pharmaceutical 
Research. 2015; 6(6): 469-
472.

2015

56Study the Effect of Probiotic 
Consumption On The IRAQI Human 
Body Weight And Lipid Profile 

 European Journal of Biology 
and Medical Science Research 
Vol.3, No. 2, pp.52-61, May 2015

2015

57Evaluation the Uricase  Produced from
Different  Clinical  isolates  of
Pseudomonas aeruginosa by Plate Assay
Methods

WORLD JOURNAL OF 
EXPERIMENTAL 

BIOSCIENCES. 
 Vol. 3, No. 1: 26-29

2015
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دراـسة مقارنة التحري عن انتاج النزيم المخثر58

للبلزما والجين المشفر له باـستخدام تقنية تفاعل

 ـسلسلة البلمرة المنفرد

المؤتمر العلمي الثالث / كلية التربية 
للعلوم الصرفة / جامعة كربلء

2015

59Molecular Study on Uricase encoding 

(puuD) Gene in P.aeruginosa Uricase 

Producers Isolates

European Journal of 
Scientific Research
Vol. 131 No 3 April, pp.291 - 
298

2015

 تنقية وتوصيف انزيم اليوركيز من بكتريا60

Pseudomonas aeruginosa

Iraqi Journal of Science,  Vol 
56, No.3B, pp: 2253-2263

2015

61Detection the Virulence Factor 
(Cytotoxic necrosis factor1) Produce 
from Uropathogenic Escherichia coli 
Isolates

Iraqi Journal of Science, Vol 
56, No.3A, pp: 1920-1924

2015

62 Relationship between methicillin 
resistance and the presence of femA and 
mecA genes in coagulase positive and 
negative staphylococci isolated from 
milk and cheese

World Journal of 
Experimental Biosciences. 
Vol. 3, No. 2: 50-56.

2015

63 The genotypic identification of colicins 
produced by clinical isolates of 
Escherichia coli in Iraq

World Journal of 
Experimental Biosciences. 
Vol. 3, No. 2: 94-99.

2015

64Inhibitory activity of colicin crude 
exract against different isolates of 
Enterobacteriacea in both planktonic 
and biofilm state 

Iraqi Journal of 
Biotechnology, Vol. 14, No. 2

2015

65Purification and physiochemical 
characterization of pyomelanin pigment
produced from local pseudomonas 
aeruginosa isolates

World Journal of 
Pharmaceutical Research. Vol

4, Issue 10,  289-299.

2015

66Vancomycin resistance in 
Staphylococcus epidermidis
Clinical isolates

World Journal of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences
.Volume 4, Issue 12, 1474-
1483

2015

67Bacteriotherapy effect of probiotic in 
the lipid profile and proinflammatory 
markers in obese female

World Journal of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences
.Volume 5, Issue 6, 249-260

2016
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68Cytotoxic Effect of Pyomelanin Pigment
Produced from Local Pseudomonas 
aeruginosa Isolates on Different Cell 
Lines Using MTT Assay

Iraqi Journal of Biotechnology,
Vol. 15, No. 1 , 46-52

2016

69Modulation of gut microbiota during 
probiotic-mediated lead to reduction of 
body weight in iraqi obese female.

World Journal of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences
.Volume 5, Issue 
 8, 51-57

2016

70Effect of probiotic consumption in the 
level of pep-tide yy, ghrelin hormone 
and body weight in iraqi obese female

World Journal of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences
.Volume 5, Issue 6, 
 242-248

2016

71Biofilm formation and susceptibility to 
itraconazole in Candida albicans

World Journal of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences
.Volume 5, Issue 
 8, 1704-1716

2016

72Isolation and identification of candida 
spp. From Different clinical specimens 
and study the virulence Factors

World Journal of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences
.Volume 5, Issue 7, 121-137

2016

73Isolation and Identification of 
Methicillin Resistance Staphylococcus 
aureus from Clinical Samples and their 
Drug Resistance Patterns

World Journal of 
Experimental Biosciences. 
Vol. 4, No. 2: 171-175.

2016

74Plasmid profiling and curing of 
methicillin-resistant Staphylococcus 
epidermidis (MRSE) and methicillin 
sensitive
Staphylococcus epidermidis (MSSE) 
isolates

World Journal of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences
.Volume 6, Issue 3, 143-152
 

2017

75Patterns of Phenotypic and Genotypic 
Resistance to Macrolides,
Lincosamides and Streptogramins 
Group of Antibiotics by Efflux Pump 
and Enzymatic Modification in 
Methicillin Resistant Staphylococcus 
aureus

Iraqi Journal of Science, Vol. 
58, No.2B, pp: 803-814

2017

19



76(Macrolides, Lincosamides and 
Streptogramins ) and Vancomycin 
Resistance Phenotypes of  
Staphylococcus aureus Isolated from 
Clinical Samples by Using Vitek2 
Compact System 

Iraqi Journal of Science, Vol. 
58, No.1C.

2017

77
 Patterns of Antibiotic Resistance in 
Staphylococcus aureus Isolates and 
Detection the Heteroresistance to 
Vancomycin by Population analysis 
Method

 J. of University of Anbar for 
pure science : Vol.11:NO.3: 
2017

2017

78
 Detection of rmpA and magA genes and 
hypermucoviscosity phenotype in 
Klebsiella pneumoniae isolated from 
water samples in compare with clinical 
isolates

 Current Research in 
Microbiology and 
Biotechnology 
Vol. 6, No. 1 (2018): 1424-
1430

2018

79
 Distribution of K1and K2 serotypes of 
Klebsiella pneumoniae in water isolates 
in compare with clinical isolates

IOSR Journal of Pharmacy 
and Biological Sciences 
(IOSR-JPBS)
Volume 13, Issue 1 Ver. I 
(Jan. – Feb. 2018), PP 91-95

2018

80Study the Expression of msrA,msrB and 
linA/linA’ genes in Presence of
Some Antibiotics in Methicillin 
Resistance Staphylococcus aureus

Iraqi Journal of Science, 
2018, Vol. 59, No.4A, pp: 
1811-1825
DOI:10.24996/ijs.2018.59.4A.
6

2018

81ASSESSMENT THE GENE 
EXPRESSION OF SIGMA FACTOR 
(RPOS) UNDER
CEFTRIAXONE STRESS IN 
PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI

Biochem. Cell. Arch. Vol. 19, 
No. 1, pp. 1005-1008. 

2019

82PREVALENCE OF 
DIARRHEAGENIC ESCHERICHIA 
COLI IN CHILDREN
AND CHARACTERIZATION OF 
SOME VIRULENCE FACTORS 
FROM
DIFFERENT HOSPITALS IN 

Biochem. Cell. Arch. Vol. 18, 
No. 2, pp. 2395-2399.

2018

20



83BIOSYNTHESIS AND 
OPTIMIZATION OF SILVER 
NANOPARTICLES FROM
PSEUDOMONAS AERUGINOSA

Biochem. Cell. Arch. Vol. 19, 
No. 1, pp. 295-302. 

2019

.تاـسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية 
 
   

عاشرلا: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير.
السنةالجهة المانحةكتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقديرت

2007-3-1 السيد رئيس الجامعة 9885الكتاب المرقم 1

2009-11-4السيد رئيس الجامعة  30491الكتاب المرقم 2

2010-8-11السيد رئيس الجامعة 24485الكتاب المرقم 3

19/9/2010السيد رئيس الجامعة(تثمين جهود)31/5076الكتاب المرقم4

11/1/2011السيد رئيس الجامعة 6/8/4/10الكتاب المرقم 5

10/8/2011السيد رئيس الجامعة25507الكتاب المرقم6

شهادة تقديرية تثمينا للشتراك ببحث في7
المؤتمر العلمي الول للعلوم البايولوجية /كلية

التربية للبنات / جامعة الكوفة

2011-4-25السيد رئيس جامعة الكوفة 

18/2/2013السيد رئيس الجامعة5401الكتاب المرقم 8

11/5/2015السيد رئيس الجامعة2041الكتاب المرقم 9

10/12/2015السيد رئيس الجامعة التكنولوجية 12513الكتاب المرقم 10

مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون2748الكتاب المرقم ش.ع / 11
العلمية 

25/6/2015

مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون4603الكتاب المرقم ش.ع / 12
العلمية 

20/10/2015

مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون5180الكتاب المرقم ش.ع / 13
العلمية

18/11/2015

مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون131الكتاب المرقم ش.ع / 14
العلمية 

10/1/2016

2002-9-4السيد العميد 2288ب / 16الكتاب المرقم 15

2007-9-13السيد العميد  3387ب/ 16الكتاب المرقم 16

2008-4-23السيد العميد  1529ب/ 16الكتاب المرقم 17
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2008-9-7السيد العميد  3742ب/ 16الكتاب المرقم 18

2008-9-16السيد العميد 3948الكتاب المرقم قس / 19

2009-7-30السيد العميد410الكتاب المرقم م ع / 20

2009-12-7السيد العميد 7816ج / 16الكتاب المرقم 21

شهادة تقديرية من عمادة كلية العلوم للمساهمة22
في انجا ح المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم /

0جامعة بغداد وللمشاركة ببحث فيه

2009 اذار 26السيد العميد

2010-4-11السيد العميد 153الكتاب المرقم م ع /23

8/11/2010السيد العميد8094ب/16الكتاب المرقم 24

18/11/2010السيد العميد8309 ب/16الكتاب المرقم 25

8/12/2010السيد العميد8720الكتاب المرقم م ش / 26

11/1/2011السيد العميد309 ب / 16الكتاب المرقم 27

شهادة تقديرية تثمينا للشتراك ببحث في28
المؤتمر الطبي العلمي الثالث 

20/4/2011السيد عميد كلية الطب / جامعة بابل 

10/12/2012السيد العميد8753 ب / 16الكتاب المرقم 29

9/1/2013السيد العميد24/149الكتاب المرقم 30

5/2/2013السيد العميد27/847الكتاب المرقم 31

مؤتمرشهادة تقديرية تثمينا للشتراك في ال32
العلمي الثاني للعلوم الصرفة

السيد عميد كلية العلوم والسيد عميد
كلية التربية بنات-والسيد عميد كلية

التربية للعلوم الصرفة /جامعة النبار

22/11/2012

السيد عميد كليةالتقنيات الصحيةللمشاركة بالنشاطات العلميةشهادة تقديرية 33
والطبية /هيئة التعليم المهني 

2013

شهادة تقديرية تثمينا للشتراك  ببحث في34
مؤتمرالنسوي العلمي الثاني للمرأة والعلوم ال

السيد عميد كلية العلوم للبنات/ جامعة
بغداد

28/3/2013

شهادة تقديرية للمشاركة ببحث في  المؤتمر العالمي35
الخامس للحياء المجهرية والتقنيات الحيائية

السيد عميد كلية  العلوم / جامعة
البصرة

3/4/2013

19/6/2013السيد العميد24/4486الكتاب المرقم 36

15/9/2014السيد العميد24/6289الكتاب المرقم 37

6/11/2013السيد العميد24/7713الكتاب المرقم 38

26/12/2013السيد العميد24/9045الكتاب المرقم 39
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السيد عميد كلية العلوم / جامعة6/1123الكتاب المرقم ع/40
كربلء

23/3/2014

4/5/2014السيد العميد24/3908الكتاب المرقم 41

السيد عميد كلية العلوم / جامعة4257الكتاب المرقم 42
الكوفة 

24/9/2014

27/6/2012السيد العميد4427ب/ 16الكتاب المرقم 43

6/5/2015السيد العميد3292ج/16الكتاب المرقم 44

السيد عميد كلية التربية للعلومشهادة تقديرية تثمينا للشتراك  ببحث45
الصرفة / جامعة كربلء 

15/4/2015

عميد كلية الطب البيطري / جامعة2996الكتاب المرقم46
بغداد

20/10/2015

1/11/2015عميد كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد11/6093الكتاب المرقم 47

عميد معهد الهندـسة الوراثية3317ھالكتاب  المرقم  .ت 48
والتقنيات الحيائية/ جامعة بغداد

8/11/2015

عميد كلية التربية للبنات / جامعة7991الكتاب المرقم 49
الكوفة

20/12/2015

19/1/2016السيد العميد468الكتاب المرقم م ش / 50

20/1/2016عميد كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد11/442الكتاب المرقم51

16/2/2016عميد كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد22/939الكتاب المرقم52

شهادة تقديرية للمشاركة في التدريس في دورة53
التحليلت المختبرية الثالثة للفترة من

9/8/2016 ولغاية 10/7/2016

9/8/2016السيد العميد 

22/9/2016عميد كلية الطب / جامعة بابل6209الكتاب المرقم 54

 الموجه69/10262الكتاب المرقم م.ر.و./ 55
لجميع منتسبي جامعة بغداد

18/8/2016مكتب رئيس الوزراء 

شهادة تقديرية للمشاركة في  المؤتمر العلمي56
التخصصي الول لطلبة الدراـسات العليا . كلية

العلوم / جامعة بغداد

6/10/2016السيد عميد كلية العلوم 

شهادة تقديرية للمشاركة في القاء محاضرة في57
الندوة العلمية ( الصابات المايكروبية الكثر

انتشارا في بغداد

23/2/2017السيد العميد 

السيد عميد كلية التربية الصرفة258الكتاب المرقم 58
جامعة النبار

8/3/2017
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13/6/2017السيد العميد371الكتاب المرقم م ع / 59

26/7/2017السيد العميد467الكتاب المرقم م ع / 60

شهادة تقديرية للمشاركة في التدريس في دورة61
التحليلت المختبرية الرابعة  للفترة من

31/7/2017 ولغاية 4/7/2017

22/8/2017السيد العميد 

شهادة تقديرية للمشاركة في التدريس في دورة62
التحليلت المختبرية الخامسة  للفترة من

10/9/2017 ولغاية 13/8/2017

10/9/2017السيد العميد 

3/12/2017السيد عميد كلية الطب جامعة بابل8594الكتاب المرقم 63

10/1/2018السيد عميد كلية مدينة العلم الجامعة 133الكتاب المرقم 64

السيد عميد كلية الطب / جامعة2/1/4/890الكتاب المرقم 65
النهرين  

13/2/2018

شهادة تقديرية للقاء محاضرة في الورشة66
العلمية ( طرق تحضير الوـساط الزراعية

-26وتشخيص الحياء المجهرية ) للفترة 
27/2/2018

27/2/2018السيد عميد كلية العلوم / جامعة بغداد

السيد عميد كلية التقنيات الحيائية /645الكتاب المرقم 67
جامعة النهرين  

8/3/2018

شهادة تقديرية للقاء محاضرة في الورشة68
العلمية ( وباء الكوليرا .. طرق النتقال وتقنيات

29/3/2018الوقاية ومنع النتشار ) بتاريخ 

29/3/2018السيد عميد كلية العلوم / جامعة بغداد

السيد عميد كلية الطب / جامعة2/1/4/2868الكتاب المرقم 69
النهرين  

28/6/2018

شهادة تقديرية للمشاركة في التدريس في دورة70
التحليلت المختبرية السادـسة  للفترة من

3/8/2018 ولغاية 3/7/2018

3/8/2018السيد العميد 
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10/1/2018السيد رئيس الجامعة التكنولوجية 378الكتاب المرقم 71

المترجمة. أو المؤلفة :الكتب عشر حادى
النشر سنةالكتاب أسمت

1//

2

. :اللغــات عشر ثاشني
         العربي   
 النكليزي  


  CDملحوظة : يتم تسليم نسخة على   
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