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 تالزاحي ةلضيشا

  هحوذ سحوي :فاديت عبذ الوحضي هحوذ عليـنـــــاالصـ

 01/1/1661 حاسيخ الويـالد:

 / كليت العلْم/جاهعت بغذادعلْم حياة: العام خصصالخ

 صحَ عاهَ:   الذليك خصصالخ

 اصخار هضاعذاللمب العلوي:

 اللغاث:العشبيت ّ االًكليزيت 

  twna_2011@yahoo.comكخشًّي:البشيذ االل

 

 أّالً : الوؤُالث العلويت. 

 التارٌخ الكلٌـــة الجامعة البلد الشهادة ت

 9191 انعهٕوكهٍت  بغذاد انعزاق بكالْسيْس  1

 7002 كهٍت انطب انبٍطزي بغذاد انعزاق الواجضخيش  0

 7094 كهٍت انطب انبٍطزي بغذاد انعزاق الذكخْساٍ  3

4       
 

 ثاًياً :الخذسيش الجاهعي. 

 الى -الفترة من  الجامعة (/المعهد الجهة  )الكلٌة ت

 أٌَنغاٌت   - 7002 جايعت بغذاد طب االسُاٌكهٍت   1

 7092-7096 أْهً كهٍت ابٍ انبٍطار انًهغاِ  0

3     
4     
5     
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 القسم اسم األطروحة 
ماجستٌر / 

 دكتوراه
 السنة

1  
Escherichia coli O157:H7as a public 

health hazard isolated from minced and 

chicken meat in Baghdad city 
 انصحّ انعايّ

 

 ياجستٍز
7002 

0  
  Some Epidemiological Aspects and 

    Molecular Diagnosis of  Giardia 

   duodenalis  in Human and Cattle 
 7002 دكتوراه الصحو العامو

3      
 

 الوؤحوشاث ّالٌذّاث العلويت الخي شاسن فيِا.سابعاً :  

نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

 مشارك كهٍت انعهٕو لسى انفٍزٌاء 32/3122-32 انًؤتًز انعهًً انخانج نتماَت انُإَ ٔتطبٍماتٓا  1

 4/2/3123 ندوة السالمه االحٌائٌه  0
كهٍت انعهٕو/جايعت 

 انُٓزٌٍ
 مشارك

انُذِٔ انعهًٍّ االغذٌّ انًحٕرِ ٔراحٍا...فٕائذْا   3

 ٔيخاطزْا
22/3/3124 

يزكز بحٕث انتماَاث 

 االحٍائٍّ
 مشارك

 حضور وزارة الصحه 41/5/3124 مؤتمر ٌوم المختبر  4

 حضور كلٌة طب االسنان 22/5/3124-21 االسنانالمؤتمر الدولً الثانً لكلٌة طب   5

 حضور وزارة الصحه 37/3125-35 مؤتمر مركز السكري والغدد الصماء  6

 حضور وزارة الصحه 37/4/3126-35 مؤتمر الجامعة للتقنٌه الوسطى  7

 حضور كلٌة طب االسنان 22/4/3125 ندوة شعبة الضمان والجوده بعنوان التقٌٌم الذاتً  1

 حضور وزارة الصحه 99/99/7094-92 وزارة الصحهمؤتمر   6

 حضور مجلس الوزراء 36/6/3126 ندوةعن البرنامج الحكومً  11

 مشارك جامعة بغداد 42/4/3127 ورشة عمل االتصال الحكومً  11

 عضوا كلٌة طب االسنان 7/5/3127 ندوة االرشاد التربوي  10

 حضور جامعة بغداد 2/21/3126-7 مؤتمر الدولً االول للعلوم الباٌولوجٌه  13

 حضور طب النهرٌن 33/22/3126-32 مؤتمر طب النهرٌن  14

 حضور الطب العدلً 95/90/7095-93 ورشة عمل فً الطب العدلً  15

ورشة عمل تحت عنوان  المرأه   16
 والسالم

 كلٌة طب االسنان 6/6/3126
لجنه 

 تحضٌرٌه
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نوع  مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

الندوه العلمٌه الشهرٌه فً فرع طب   17
 اسنان االطفال والوقائً

 مشارك كلٌة طب االسنان 32/23/3125

ندوة وحدة الضمان والجوده بعنوان   11
 الجوده واالعتمادٌه

 مشارك كلٌة طب االسنان 4/6/3126

 79/7093-74 ندوه  16
التقانات  بحوثمركز

 االحٌائٌه/جامعة النهرٌن
 مشارك

التقانات  بحوثمركز 39/7093-30 انًؤتًز انعهًً االٔل نهتمٍُاث االحٍائٍّ انتطبٍمٍّ  01
 االحٌائٌه/جامعة النهرٌن

 حضور

 حضور محافظة البصره 34/4/3125-33 مؤتمر الدولً الثانً للكٌمٌاء  01

 حضور فً كهٍت طب االسُاٌ 26/2/3126 ندوة االرهاب الفكري  00

 حضور فً كهٍت طب االسُاٌ 33/3/3127 ندوة االدمان على وسائل االتصال  03

 حضور فً كهٍت طب االسُاٌ 32/4/3127 ندوة ادارة المٌاه  04

 حضور كلٌة الٌرموك 37/7/3127 ندوة مكافحة المخدرات  05

الحلقه النقاشٌه مستجدات االصابه   06
 الفطرٌه فً مستشفى بغداد

وحدة بحوث  26/4/3127
 االمراض االنتقالٌه

 حضور

 حضور فً كهٍت طب االسُاٌ 22/22/3126 ندوة ضمان الجوده  07

 حضور فً كهٍت طب االسُاٌ 33/4/3127 ندوة رئاسة مجلس الوزراء  01

 حضور فً كهٍت طب االسُاٌ 2/22/3127-7 مؤتمر كلٌة طب االسنان الحادي عشر  06

 حضور كهٍت انطب 41/22/3127-32 مؤتمر كلٌة الطب  31

 حضور كهٍت طب االسُاٌ  27/21/3127 ندوة االعتداء على الكوادر الطبٌه  31

 

  

 .اللجاى الذاخليَ في الكليَخاهضا:  

 السنة المشاركه اللجنهاسم  ت

 73/3/7096 عضٕا نجُت احتفانٍت ٌٕو انًزأِ انعانًً ٔعٍذ االو  1

 71/99/7095 رئٍسا نجُت جزد يخزٌ انمزطاسٍّ  0

 4/5/7095 عضٕا ٔيشارن نجُت تحضٍزٌّ نٕرشت عًم بعُٕاٌ انًزأِ ٔانسالو  3

 7/3/7094 عضٕا نجُت االرشاد انتزبٕي  4
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 عضٕا يجاٍَت انتعهٍى نجُت يزاجعت  5
9/3/7094 

 نغاٌت االٌ

 30/1/7095 عضٕا بانتخزد نجُت انتحضٍز نالحتفانٍّ  6

 94/1/7094 رئٍسا نجُت حمافٍّ  7

 7095 رئٍسا نجُت انغٍاباث  1

 7094 عضٕا نجُت يشتزٌاث االجٓزِ انطبٍّ  6

 74/1/7094 عضٕا نجُت اختٍار انًجالث انزصٍُّ  11

 عضٕا نجُت انًٕلع االنكتزًَٔ  11
ٔنغاٌت  7094

 االٌ

 7094 يشارن ٔعضٕ نجُت ٌٕو انجايعّ  10

 90/99/7096 تذرٌسً نجُت تذرٌس ابٍ انبٍطار انًهغاة  13

 7096 عضٕا انهجُّ انعهًٍّ   14

 7096 عضٕا نجُت يجهس انفزع  15

 

 .: األًشطت العلويت األخشٓ صادصا 

)داخل / خارج(  السنة  نوع النشاط ت
 الكلٌة

 خارد 96/2/7009 يزكز انتطٌٕز ٔانتعهٍى انًستًز العربيودورة اللغو   1

 خارد 96/2/7009 يزكز انتطٌٕز ٔانتعهٍى انًستًز دورة التأىيل الرتبوي  0

 خارد  73/2/7009-70 يزكز انحاسبّ االنكتزٍَّٔ دورة الرتقيات العلميو  3

 خارد 79/7/7093-74 يزكز بحٕث انتماَاث االحٍائٍّ  Real time PCRدورة   4

 داخم 2/4/7095 كهٍت طب االسُاٌ دٔرة فً لسى صُاعت االسُاٌ  5

حضٕر االفتتاح انزسًً   6

 نًشزٔع انجايعت االنكتزٍَّٔ

 خارد انكهٍّ 96/4/7095 فً يمز جايعت بغذاد

انماء يحاضزِ نالرشاد   7

 انتزبٕي

 داخم انكهٍّ 93/4/7095 فً كهٍت طب االسُاٌ

 داخم 94/4/7095 كهٍت طب االسُاٌفً  يحاضزة بذٔرة تعهٍى يستًز  1

 داخم 79/90/7094 فً كهٍت طب االسُاٌ دٔرة تعهٍى يستًز  6

 داخم 3/97/7094 فً كهٍت طب االسُاٌ دٔرة تعهٍى يستًز  11

 داخم 93/4/7095 فً كهٍت طب االسُاٌ يحاضزة باالرشاد انتزبٕي  11

 خارج 72/5/7005 فً يستشفى انٍزيٕن فً انًختبزاثيٍذاٍَّ ارست ًي  10
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)داخل / خارج(  السنة  نوع النشاط ت
 الكلٌة

 يحاضز 95/97/7095 فً كهٍت طب االسُاٌ دٔرة تعهٍى يستًز  13

 حضٕر 72/90/7095 فً كهٍت طب االسُاٌ دٔرة تعهٍى يستًز  14

 يشارن 96/3/7096-95 فً كهٍت طب االسُاٌ انذٔرة انتذرٌبٍّ يذلك جٕدِ داخهً  15

 يحاضز 93/90/7095 فً كهٍت طب االسُاٌ انماء يحاضزِ بعُٕاٌ انكٕنٍزا  16

 يحاضز 5/97/7096 فً كهٍت طب االسُاٌ حهمّ دراسٍّ  17

اجتًاع يسؤٔنً ٔحذاث االرشاد   11

 انتزبٕي

 حضٕر 79/97/7096 يزكز انبحٕث انُفسٍّ

 حضٕر 99/90/7096 كهٍت طب االسُاٌ دٔرة تعهٍى يستًز  16

 

 

 الومشساث الذساصيت الخٔ لوج بخذسيضِا.:صابعا 

 السنة المادة القسم ت

 3117 االحٌاء المجهرٌه فرع العلوم االساسٌه  1

 3125 علم االحٌاء االساسٌهفرع العلوم   0

3  
 دراسات علٌا

 انتمٍُاث االحٍائٍّ-9

انسٍطزِ عهى االصابّ -7

 انجزحٕيٍّ

 حهماث دراسٍّ -3

7096 

4     

5     

6     

7     

1     

 

 خاسج العشاق.ّداخل ة : البحْد الوٌشْسثاهٌا 

ة المجل عنوان البحث ت
 العلمٌة

 العدد
 المجلد

 جهة إصدار المجلة

1  The effect of oily and 

watery extracts of Clove 

plant on the growth of 

Listeria monocytogenes 

-جايعت انُٓزٌٍ

 انعهٕو
 7000كلية العلوم جامعة النهرين  02 7

0  Isolation and identification 

of Escherichia coli 

O157:H7fromlocally 

minced meat and imported 

minced and chicken meat 

انطبٍّ انبٍطزٌّ 

 انعزالٍّ
9 27 

 كهٍت انطب انبٍطزي/جايعت بغذاد

7002 
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ة المجل عنوان البحث ت
 العلمٌة

 العدد
 المجلد

 جهة إصدار المجلة

3  The effect of Aspartame 

and Saccharin on the 

ntimicrobial activity of 

chlorhexidine against 

Mutans streptococci 

 7002كلية طب االسنان  70 7 كهٍت طب االسُاٌ

4  Enterohaemorrhagic 

E.coli O157 in locally 

produced soft cheese 

انبٍطزٌّ انطبٍّ 

 انعزالٍّ
 7002كلية الطب البيطري  27 9

5  Dose dependent effect of 

ozone on viability of 

Giardia duodenalis cysts 

Online 

journal of 

veterinary 

research 

3 02 
Online Journal of Veterinary 

Research© 
7002 

6  An investigation of 

Giardia duodenalis 

subgenotype AI in human 

and cattle isolates in 

Baghdad 

Asian 

Journal  of 

Applied 

Sciences 

9 7 Asian online journal 

7  
Cytokines Expression in 

Human Infected with 

Giardia duodenalis 

International 

Journal of 

Current 

Microbiology 

and Applied 

Sciences 

3 00 http://www.ijcmas.com 

1  Interleukins IL-6, 

IL8, IL10 and Tumor 

Necrosis Factor TNF 

Expression in Human 

Infected with 

Giardiaduodenalis 

American 

Journal of 

Medicine and 

Medical 

Sciences 

5 0 DOI: 
10.5923/j.ajmms.20150501.04 

6  Prevalence of intestinal 

protozoa in some 

asymptomatic children 

aged five years old who 

attend private day care 

centers 

International 

Journal for 

Sciences and 

Technology 

1 00 Amman-Jordan   

11  Study The Prevalence of 

Giardia duodenalis and 

Detection IgM, IgG , IgA 

in Some Patients with 

Giardiasis 

يجهت انعهٕو 

 انصزفّ
 جايعت دٌانى 07 3

11  Prevalence of the oral 

protozoa Trichomonas 

tenax in some 

patients with gingivitis 

يجهت طب 

 االسُاٌ
 كلية طب االسنان 72 1

10       
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 الشكش، الجْائز ّشِاداث الخمذيش.: كخب حاصعا

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت
 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

شكز ٔتمذٌز يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍت طب   1

 /جايعت بغذادكهٍت طب االسُاٌ االسُاٌ
 29/3719/7009د/

شكز ٔتمذٌز يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍت طب   0

 /جايعت االَباركهٍت طب االسُاٌ االسُاٌ
73/9/7003 

شكز ٔتمذٌز يٍ انسٍذ عًٍذ كهٍت طب   3

 كهٍت طب االسُاٌ/جايعت بغذاد االسُاٌ
3/9/7009 

 73/2/7009 رئٍس جايعت بغذاد شكز ٔتمذٌز يٍ رئٍس جايعت بغذاد  4

 71/5/7093 يساعذ رئٍس جايعت بغذاد نهشؤٌٔ انعهًٍّ شكز ٔتمذٌز عٍ بحج يُشٕر بًجهّ عانًٍّ  5

 73/3/7094 انبصزِجايعت  شكز ٔتمذٌز  6

 9/3/7096 انسٍذ عًٍذ كهٍت طب االسُاٌ شكز ٔتمذٌز  7

 79/90/7095 عًٍذ كهٍت طب االسُاٌ 59شكز ٔتمذٌز باحتفانٍت انتخزد انذٔرِ   1

 79/2/7095 عًٍذ كهٍت طب االسُاٌ شكز ٔتمذٌز بٍٕو انجايعّ  6

 30/6/7096 عًٍذ كهٍت طب االسُاٌ شكز ٔتمذٌز   11

11     

10     

 
 

 .الخذسج الْظيفي:عاششا 

 الى -الفترة من  الجهة الوظٌفة ت

 7002-0992 فرع التشخيص الفمي معيد  1
 لغاية االن-7002 فرع العلوم االساسيو تدريسي  0
3     

 


