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أوالً : المؤھالت العلمیة.

التاریخالكلیـــةالجامعةالبلدالشھادةت
1989العلومكلیة بغدادالعراقبكالوریوس1

2007كلیة الطب البیطريبغدادالعراقالماجستیر2

2014كلیة الطب البیطريبغدادالعراقالدكتوراه3

4

التدرج الوظیفي

ثانیاً :التدریس الجامعي.

الى- الفترة من الجامعة)/المعھدالجھة  (الكلیةت
اآلنولغایة -2007جامعة بغدادطب االسنانكلیة 1

البیطار/االسراء أبن طب اسنانكلیة 2
2017-2016الجامعھ

3
4
5

ماجستیر / القسماسم األطروحة
السنةدكتوراه

1
Escherichia coli O157:H7as a public
health hazard isolated from minced and
chicken meat in Baghdad city

2007ماجستیرالصحھ العامھ

الى-الفترة من الجھةالوظیفةت
2004-1994ادجامعة بغد/كلیة طب االسنانبكالوریوس علوم حیاة1

2010-2007االسنان/جامعة بغدادكلیة طب ماجستیر تدریسیھ2

ولحد االن2014ادجامعة بغد/كلیة طب االسناندكتوراه تدریسیھ3

4
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الى- الفترة من الجامعة)/المعھدالجھة  (الكلیةت

2
Some Epidemiological Aspects and
Molecular Diagnosis of Giardia
duodenalis in Human and Cattle

2014دكتوراهالصحه العامه

3

المؤتمرات والندوات العلمیة التي شارك فیھا.رابعاً : 

نوع مكان انعقادھاالسنةالعنوانت
المشاركة

حضوركلیة العلوم قسم الفیزیاء29/2011-28وتطبیقاتھاالمؤتمر العلمي الثالث لتقانة النانو 1
كلیة العلوم/جامعة 3/1/2012ندوة السالمھ االحیائیھ2

حضورالنھرین

الندوه العلمیھ االغذیھ المحوره وراثیا...فوائدھا 3
مركز بحوث التقانات 18/2/2013ومخاطرھا

حضوراالحیائیھ

حضورالصحھوزارة 30/4/2013مؤتمر یوم المختبر4
حضوركلیة طب االسنان11/4/2013-10المؤتمر الدولي الثاني لكلیة طب االسنان5
حضوروزارة الصحھ26/2014-24مؤتمر مركز السكري والغدد الصماء6
حضوروزارة الصحھ26/3/2015-24مؤتمر الجامعة للتقنیھ الوسطى7
حضوركلیة طب االسنان11/3/2014الذاتيندوة شعبة الضمان والجوده بعنوان التقییم 8
حضوروزارة الصحھ18/11/2014- 17مؤتمر وزارة الصحھ9
حضورمجلس الوزراء25/5/2015ندوةعن البرنامج الحكومي10
مشاركجامعة بغداد31/3/2016ورشة عمل االتصال الحكومي11
عضواكلیة طب االسنان7/4/2016ندوة االرشاد التربوي12
حضورجامعة بغداد8/10/2015- 6مؤتمر الدولي االول للعلوم البایولوجیھ13

حضورطب النھرین22/11/2015-21مؤتمر طب النھرین14
حضورالطب العدلي15/10/2015-13ورشة عمل في الطب العدلي15
ورشة عمل تحت عنوان  المرأه 16

لجنھ كلیة طب االسنان5/5/2015والسالم
تحضیریھ

العلمیھ الشھریھ في فرع طب الندوه17
حضوركلیة طب االسنان28/12/2014اسنان االطفال والوقائي

ندوة وحدة الضمان والجوده بعنوان 18
حضوركلیة طب االسنان3/5/2015الجوده واالعتمادیھ
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نوع مكان انعقادھاالسنةالعنوانت
المشاركة

التقانات بحوثمركز28/2013-24ندوه19
حضوراالحیائیھ/جامعة النھرین

التقانات بحوثمركز31/2013-30للتقنیات االحیائیھ التطبیقیھالمؤتمر العلمي االول 20
االحیائیھ/جامعة النھرین

حضور

حضورمحافظة البصره23/3/2014-22مؤتمر الدولي الثاني للكیمیاء21

حضورفي كلیة طب االسنان15/9/2015ندوة االرھاب الفكري22

حضورطب االسنانفي كلیة22/2/2016ندوة االدمان على وسائل االتصال23

حضورفي كلیة طب االسنان28/3/2016ندوة ادارة المیاه24

حضوركلیة الیرموك26/6/2016ندوة مكافحة المخدرات25

الحلقھ النقاشیھ مستجدات االصابھ 26
الفطریھ في مستشفى بغداد

وحدة بحوث 15/3/2016
االمراض االنتقالیھ

حضور

حضوركلیة طب االسنانفي11/11/2015ندوة ضمان الجوده27

حضورفي كلیة طب االسنان22/3/2016ندوة رئاسة مجلس الوزراء28

حضورفي كلیة طب االسنان8/11/2016-7مؤتمر كلیة طب االسنان الحادي عشر29

حضوركلیة الطب30/11/2016-29مؤتمر كلیة الطب30

حضوركلیة طب االسنان 17/10/2016ندوة االعتداء على الكوادر الطبیھ31

.اللجان الداخلیھ في الكلیھخامسا:

السنةالمشاركھاللجنھاسم ت
23/3/2016عضوالجنة احتفالیة یوم المرأه العالمي وعید االم1

29/11/2015رئیسالجنة جرد مخزن القرطاسیھ2

4/5/2015عضوا ومشاركلجنة تحضیریھ لورشة عمل بعنوان المرأه والسالم3

2/3/2014عضوالجنة االرشاد التربوي4

1/3/2014عضوامجانیة التعلیملجنة مراجعة5
لغایة االن

30/9/2015عضوابالتخرجلجنة التحضیر لالحتفالیھ6

14/9/2014رئیسالجنة ثقافیھ7

2015رئیسالجنة الغیابات8

2014عضوالجنة مشتریات االجھزه الطبیھ9

24/9/2014عضواالمجالت الرصینھلجنة اختیار 10
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ولغایة 2014عضوالجنة الموقع االلكتروني11
االن

2014مشارك وعضولجنة یوم الجامعھ12

10/11/2016تدریسي/االسراء الجامعھابن البیطاركلیةلجنة تدریس13

2016عضوااللجنھ العلمیھ 14

2016عضوالجنة مجلس الفرع15

.: األنشطة العلمیة األخرىسادسا

(داخل / خارج) السنةنوع النشاطت
الكلیة

خارج16/7/2008مركز التطویر والتعلیم المستمردورة اللغه العربيه1

خارج16/7/2008مركز التطویر والتعلیم المستمردورة التأهيل الرتبوي2

خارج 23/7/2008-20مركز الحاسبھ االلكترونیھدورة الرتقيات العلميه3

خارج28/2/2013-24مركز بحوث التقانات االحیائیھReal time PCRدورة 4

داخل7/4/2015كلیة طب االسناندورة في قسم صناعة االسنان5

حضور االفتتاح الرسمي 6
لمشروع الجامعة االلكترونیھ

خارج الكلیھ16/4/2015في مقر جامعة بغداد

القاء محاضره لالرشاد7
التربوي

داخل الكلیھ13/4/2015في كلیة طب االسنان

داخل14/4/2015في كلیة طب االسنانمحاضرة بدورة تعلیم مستمر8

داخل21/10/2014في كلیة طب االسناندورة تعلیم مستمر9

داخل3/12/2014في كلیة طب االسناندورة تعلیم مستمر10

داخل13/4/2015االسنانفي كلیة طب محاضرة باالرشاد التربوي11

خارج23/5/2015في مستشفى الیرموكفي المختبراتممارسة میدانیھ 12
محاضر15/12/2015في كلیة طب االسناندورة تعلیم مستمر13

حضور27/10/2015في كلیة طب االسناندورة تعلیم مستمر14

مشارك16/3/2016-15في كلیة طب االسنانالدورة التدریبیھ مدقق جوده داخلي15

محاضر13/10/2015في كلیة طب االسنانالقاء محاضره بعنوان الكولیرا16

محاضر5/12/2016في كلیة طب االسنانحلقھ دراسیھ17

اجتماع مسؤولي وحدات االرشاد 18
التربوي

حضور28/12/2016مركز البحوث النفسیھ
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(داخل / خارج) السنةنوع النشاطت
الكلیة

حضور18/10/2016كلیة طب االسناندورة تعلیم مستمر19

المقررات الدراسیة التى قمت بتدریسھا.:سابعا

السنةالمادةالقسمت
2010-2007االحیاء المجھریھفرع العلوم االساسیھ1
ولغایة االن2014علم االحیاءفرع العلوم االساسیھ2

3
دراسات علیا

التقنیات االحیائیھ-1
السیطره على االصابھ -2

الجرثومیھ
حلقات دراسیھ-3

2016

4
5
6
7
8

خارج العراق.وداخل ة : البحوث المنشورثامنا

ة المجلعنوان البحثت
العلمیة

جھة إصدار المجلةالمجلدالعدد

1The effect of oily and
watery extracts of Clove
plant on the growth of
Listeria monocytogenes

- جامعة النھرین
2010كلية العلوم جامعة النهرين 213العلوم

2Isolation and identification
of Escherichia coli
O157:H7fromlocally
minced meat and imported
minced and chicken meat

الطبیھ البیطریھ 
132العراقیھ

كلیة الطب البیطري/جامعة بغداد
2008

3The effect of Aspartame
and Saccharin on the
ntimicrobial activity of
chlorhexidine against
Mutans streptococci

2008كلية طب االسنان 220كلیة طب االسنان

4Enterohaemorrhagic
E.coli O157 in locally
produced soft cheese

البیطریھ الطبیھ 
2008الطب البيطري كلية 132العراقیھ

5Dose dependent effect of
ozone on viability of
Giardia duodenalis cysts

Online
journal of
veterinary
research

317
Online Journal of Veterinary

Research©
2013
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ة المجلعنوان البحثت
العلمیة

جھة إصدار المجلةالمجلدالعدد

6An investigation of
Giardia duodenalis
subgenotype AI in human
and cattle isolates in
Baghdad

Asian
Journal  of

Applied
Sciences

12Asian online journal

7
Cytokines Expression in
Human Infected with
Giardia duodenalis

International
Journal of
Current

Microbiology
and Applied

Sciences

311http://www.ijcmas.com

8Interleukins IL-6,
IL8, IL10 and Tumor
Necrosis Factor TNF
Expression in Human
Infected with
Giardiaduodenalis

American
Journal of

Medicine and
Medical
Sciences

51DOI:
10.5923/j.ajmms.20150501.04

9Prevalence of intestinal
protozoa in some
asymptomatic children
aged five years old who
attend private day care
centers

International
Journal for

Sciences and
Technology

111Amman-Jordan

10Study The Prevalence of
Giardia duodenalis and
Detection IgM, IgG , IgA
in Some Patients with
Giardiasis

مجلة العلوم 
جامعة دیالى312الصرفھ

11Prevalence of the oral
protozoa Trichomonas
tenax in some
patients with gingivitis

مجلة طب 
كلية طب االسنان128االسنان

12
: كتب الشكر، الجوائز وشھادات التقدیر.تاسعا

الشكر أو الجائزة أو شھادة كتاب ت
التقدیر

السنةالجھة المانحة

شكر وتقدیر من السید عمید كلیة طب 1
71/3291/2001د//جامعة بغدادكلیة طب االسناناالسنان

شكر وتقدیر من السید عمید كلیة طب 2
23/1/2003/جامعة االنباركلیة طب االسناناالسنان

طب شكر وتقدیر من السید عمید كلیة 3
3/1/2008كلیة طب االسنان/جامعة بغداداالسنان

23/7/2008رئیس جامعة بغدادشكر وتقدیر من رئیس جامعة بغداد4

29/5/2013مساعد رئیس جامعة بغداد للشؤون العلمیھشكر وتقدیر عن بحث منشور بمجلھ عالمیھ5

23/3/2014جامعة البصرهشكر وتقدیر6
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الشكر أو الجائزة أو شھادة كتاب ت
التقدیر

السنةالجھة المانحة

1/3/2016كلیة طب االسنانالسید عمید شكر وتقدیر7

21/10/2015عمید كلیة طب االسنان58شكر وتقدیر باحتفالیة التخرج الدوره 8

28/7/2015عمید كلیة طب االسنانشكر وتقدیر بیوم الجامعھ9

30/6/2016عمید كلیة طب االسنانشكر وتقدیر 10

11
12
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