
  

 

 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

  جامعة دٌالى / كلٌة العلوم

 م /  سٌرة عملٌة ووظٌفٌة

 

 الدكتور كرٌم إبراهٌم مبارن لعملٌة والوظٌفٌة لألستاذ السٌرة ا         

 الشهادة واالختصاص : 

 9999دكتوراه /كلٌة العلوم  / علوم حٌاة / الجامعة المستنصرٌة  -

 9987علوم حٌاة / جامعة الموصل -ماجستٌر / كلٌة العلوم  -

 9989علوم الحٌاة / جامعة الموصل  -بكالورٌوس كلٌة العلوم  -

  9292/   99/  99اللمب العلمً / استاذ  /  تارٌخ الحصول علٌه  -

 9988/   99/   02 -: تارٌخ التعٌٌن فً التعلٌم العالً

    9958  /  5  /  97 -تارٌخ الوالدة :

  السٌرة العلمٌة  : -اوال: 

  البحوث والدراسات المنشورة  -ا

 جهة النشر مشترن منفرد السنة عنوان البحث ت

 التمنًمجلة  مشترن  9995 دراسة بكترٌولوجٌة لمٌاه اآلبار فً الممدادٌة 9

9 
Epidemiological study for hydaitid cyst in 

diala 
  مفرد 9998

مجلة علوم 
 المستنصرٌة

 مجلة التمنً  منفرد 9997 دراسة وبائٌة عن المنشمة الدموٌة فً دٌالى 0

 منفرد 9998 دراسة وبائٌة عن المتصورة النشٌطة فً دٌالى 4
 
 

 مجلة التمنً

5 Urinary tract infetion and chronic diarrhea in 9996  مجلة التمنً مشترن 

Ministry of Higher Education 

Diyala University 

College of Sciences 

Biology Department  



children 

 مجلة الفتح مشترن  9229 دراسة بكترٌولوجٌة لخمجات الحروق فً المستشفى 6

7 
دراسة بكترٌولوجٌة لخمجات الجروح بعد العملٌات 

 الجراحٌة
 مجلة التمنً مشترن  9222

 مجلة الفتح مشترن  9229 فً مدٌنة بعموبة دراسة بكترٌولوجٌة  لداء البروسٌال 8

 مجلة الفتح مشترن  9220 دراسة وبائٌة لداء البروسٌال فً بعموبة 9

 مجلة التمنً مشترن  9299 التهاب اإلذن الوسطى الجرثومٌة فً بعموبة 92

99 

Effect of Lactobacillus Bacteria on the 
Growth of Escherichia coli Isolated from 
infants with Amoebic Dysentery Infections 

 مشترن  9298
مجلة علوم 

 دٌالى

99 

Detection of some Virulence factors and 
antibiotics Susceptibility of Escherichia coli 
isolated from UTI patients 

 مشترن  9299

Biochemical 
and cellular 

Archives 

90 
Bacteriological Study of Dental Caries 
infection in Baquba 

 مشترن  9299
مجلة علوم 
 المستنصرٌة

94 

The Inhibition Effects of Withania somnifera 
leaves Extracts for Multi Drugs Resistance 
Bacterial Isolates 
Kareem Ibrahim Mubarak 

 مفرد  9292

Indian 
Journal of 
Forensic 
Medicine & 
Toxicology, 
April-June 
2020, Vol. 
14, No. 2 

95 

The Association between Prevalence of 
Bacterial Diarrhea among Childrens and 
Some Factor’s 
Kareem Ibrahim Mubarak 

 مفرد  9292

Indian J .  of 
Public 
Health 
Research & 
Developme
nt, May 
2020, Vol. 
11, No. 05 

96 

 
IMMUNO-PATHOGENESIS OF HELICOBACTER 
PYLORI AND 
DIABETES MELLITUS TYPE II 
Kawther Saleh Ibrahim1, Kareem Ibrahim 
Mubarak2 and Mohammed Abdul Diam 
Saleh1 

 
* 

 مشترن  9292

Plant 
Archives 
Volume 20 
No. 2, 2020 
pp. 6034-
6038 

 
. 

97 

Effect of pomegranate peel extract and 
Thyme leaves extract on growth of 
Escherichia coli isolated from infant diarrhea 
Kareem Ibrahim Mubarak , Doaa mahmood 
mahady 

 مشترن  9292

/ZJPAS: 
2021, 33 
(s1): 103-
110 

98 

Detection of Some Virulence Factors and 
Antibiotics Susceptibility of Psudomonas 
aeruginosa Clinical Isolates 

Kareem I. Mubarak * 

  مفرد 9299

Internation
al Journal of 
Drug 
Delivery 
Technology. 
2021;11(1):
170-174 



99 

BACTERIOLOGY AND EPIDEMIOLOGY STUDY 
FOR NASAL CARRIAGE 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS IN BAQUBA 

Nourhan Abdul-Sattar Ramadan and Kareem 
Ibrahim Mubarak 

 مشترن  9292

Biochem. 
Cell. Arch. 
Vol. 20, No. 
2, pp. 5273-
5279, 2020 

92 

Comparative Study for Biofilm Formation 
between Clinical Methicillin-Resistant and 
Methicillin Susceptible Staphylococcus 
Aureus Isolates Melah Noor Al-Deen 
Essa1,Kareem Ibrahim Mubarak2 

 مشترن  9299

Annals of 
R.S.C.B., 
ISSN:1583-
6258, Vol. 
25, Issue 5, 
2021, 
Pages. 1728 
- 1736 

99 

COMPARISON OF ICAAB GENES EXPRESSION 
IN STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATES 
TREATED WITH GENTAMYCIN ISOLATED 
FROM CLINICAL SOURCES 
MELAH NOOR AL-DEEN ESSA1, KAREEM 
IBRAHIM MUBARAK2 

 مشترن  9299

Turkish 
Journal of 
Physiothera
py and 
Rehabilitati
on; 32(3) 

ISSN 2651-
4451 | e-
ISSN 2651-
446X 

 

 ب /  الكتب المؤلفة والمترجمة :

  سنة النشر المؤلف عنوان الكتاب                                    

 مجتمع لطلبة المرحلة االولى/ لسم صحة 9992 أعداد مشروع كتاب علم البكترٌا                                   

 

 المشاركة فً اللجان العلمٌة والدائمة فً الهٌئة :  -ج 

 نوع المشاركة  السنة  اسم اللجنة  ت

 9996-9992 اللجنة االمتحانٌة للمعهد للسنوات  9

9229-9229 

9220-9226 

 عضو 

 عضو  9996-9992 لجنة تداول المواد الكٌماوٌة والبٌولوجٌة  9

 9996-9990 المجموعة االستشارٌة لأللسام الطبٌة   0

9229-9229 

9220-9226 

 عضو
 عضو 
 عضو 

 نائب رئٌس اللجنة  9229-9222 لجنة الفعالٌات اإلنتاجٌة فً المعهد  4

 عضو  9229-9229 لجنة االمتحانات المركزٌة لجامعة دٌالى /كلٌة العلوم  5

 رئٌس اللجنة  9220-9229 لجنة تعضٌد البحوث العلمٌة كلٌة العلوم  6

 رئٌس اللجنة  9220-9229 لجنة الترلٌات العملٌة كلٌة العلوم /جامعة دٌالى  7

 رئٌس اللجنة  9226-9225 لجنة إسكان المنتسبٌن فً المعهد  8

 9228-9220 اللجنة االمتحانٌة فً المعهد  9

9229-9290 

 عضو
 رئٌس لجنة 

 رئٌس اللجنة  9299-9225 لجنة السٌطرة على تداول المواد الكٌماوٌة  92

 عضوا 9292 -  9296 لجنة امتحانٌة دراسات علٌا 99

 عضوا 9299 -  9296 لجنة العلمٌة فً المسم 99

 عضوا 9292 – 9297 مجلس المسم العلمً 90

 عضوا 9299 -  9296 لجنة االستالل للترلٌات العلمٌة للتدرسٌن  94

 عضوا 9299 -9296 لجنة االستالل لرسائل الماجستٌر 95



 عضوا 9292و  9299 لجنة تدلٌك درجات فً كلٌة الطب والعلوم 96

 عضوا 9298 -9296 لجنة منالشة حلمات دراسٌة للماجستٌر 97

 عضوا 9299 -  9296 لجنة منالشة مشارٌع تخرج الرابع علوم 98

 عضوا 9299 - 9298 لجنة االختبار التنافسً للمبول فً الدرسات العلٌا 99

 

 د  :  المشاركة بالندوات والمؤتمرات العلمٌة :

 السنة  المدة  الجهة المنظمة  الندوة والمؤتمر  ت

 9992 أسبوعٌن  هٌئة التعلٌم التمنً  دورة فً طرائك التدرٌس  9

 9999 أسبوعٌن  كلٌة الطب/جامعة بغداد دورة فً الفحص بالمجهر االلكترونً  9

 

 9999 ثالث أٌام  هٌئة التعلٌم التمنً  دورة إدارة الولت لرؤساء األلسام العلمٌة  0

 9998 ثالثة أٌام هٌئة التعلٌم التمنً  مؤتمر البحوث العملٌة لهٌئة التعلٌم التمنً  4

 9999 أربعة أٌام  هٌئة التعلٌم التمنً  دورة عن التعلٌمات والضوابط للطلبة الجامعٌٌن  5

 9229 خمسة أٌام -ثمانٌة  االتحاد التمنً العربً  ندوة نظم دعم المرار فً التعلٌم التمنً العربً  6

 9224 ثالث أٌام  هٌئة التعلٌم التمنً  ندوة عن إصالح التعلٌم التمنً  7

 9224 أسبوعٌن  International RTI دورة فً الحاسبة االلكترونٌة  8

دورة استخدام األجهزة المختبرٌة المتطورة فً  9
 تشخٌص اإلمراض 

 9226 أسبوعٌن  جمهورٌة مصر العربٌة 

تأهٌل العمداء بالتعاون مع روابط البرٌطانٌة  92
 للحصول ع زمالة معهد اإلدارة البرٌطانً

 المتحدةالمملكة 
 تركٌا/اسطنبول 

 اربٌل 
 اربٌل 

 تركٌا /اسطنبول 
 اربٌل 

 أسبوعٌن
 خمسة أٌام 
 خمسة أٌام 
 خمسة أٌام 
 خمسة أٌام 
 خمسة أٌام 

9229 

9292 

9292 

9299 

9299 

9299 

 9297 اسبوعٌن جامعة دبالى دورة كفاءة الحاسوب 99

99 
الوراثً الجزٌئً ودوره فً  مؤتمرالتشخٌص 

 تطوٌر طرائك العالج
معهد الهندسة الوراثٌة 

 والتمنٌات
 9298 ٌومٌن

90 

International 1st Agri sciences 
Conference /Erbil 

 

 9299 ٌومٌن جامعة صالح الدٌن /اربٌل

94 

"9st International Conference for 
Pure Science (ICPS-2021) which will be 
held at College of Science / University 
of Diyala, Iraq in partnership with 
Western Michigan University, USA on 
26-27 May 2021. 

 9299 ٌومٌن جامعة دٌالى / كلٌة العلوم

 

 كتب الشكر والتمدٌر  :      

 ( من السٌد رئٌس الهٌئة والجامعة. 92( شكر وتمدٌر  و منها )  42)   

 ال توجد    -العموبات : -اوال 

 ثانٌا  /   السٌرة الوظٌفٌة 

 المهام الوظٌفٌة التً كلف بها خالل عمله:   -9 

 التمنً بعموبةا /  ا لتدرٌس فً المعهد 

 الفترة  المرحلة  المادة ت

 9229-9988 األولى  أحٌاء مجهرٌه طبٌة  9

 9229-9999 األولى  كٌمٌاء حٌاتٌة سرٌرٌه  9



 9290-  9220 األولى  األحٌاء المجهرٌة الطبٌة 0

 

 ب/ التدرٌس فً جامعة دٌالى

 الفترة  الكلٌة  المرحلة  المادة  ت

 9220-9222 العلوم  األولى  علم الحٌاة عام 9

 9224-9229 العلوم  الثانٌة  علم الطفٌلٌات  9

 9225-9220 العلوم  الثانٌة  علم االحٌاء المجهرٌة العام 0

 9225-9224 العلوم  الرابعة  علم البكترٌا المرضٌة والفاٌروسات 4

 9226-9224 التربٌة األساسٌة الثانٌة  علم اإلحٌاء المجهرٌة 5

 لحد االن – 9295 العلوم الرابع بكترٌا مرضٌة 6

 9298 - 9295 العلوم الثالث فسلجة احٌاء مجهرٌة  7

 لحد االن  - 9298 العلوم الرابع تحلٌالت مرضٌة 9

 

 الدراسات العلٌا التدرٌس فً  ج/

 المرحلة  المادة  ت
 

 الفترة  الكلٌة

 9229-9229 المعلمٌن  ماجستٌر علم اإلحٌاء المجهرٌة  9

 9220-9229 التربٌة ماجستٌر بٌئة اإلحٌاء المجهرٌة  9

 9226-  9229 التربٌة ماجستٌر فسلجة اإلحٌاء المجهرٌة  0

 لحد االن – 9295 العلوم ماجستٌر البكترٌا المرضٌة متمدم 4

-  9299و  9296 – 9295 الطب ماجستٌر البكترٌا المرضٌة متمدم 5

9292 , 

  

 :اإلعمال والمهام اإلضافٌة 

االشتران باستحداث األلسام الطبٌة ) ثالث السام ( فً المعهد من خالل تمدٌم الدراسات الخاصة باالستحداث وتجهٌز المختبر  -9

 باالجهزة المتطورة والمستلزمات الالزمة لتلن المختبرات وكما ٌلً :

 9992-9989لسم صحة المجتمع استحداث العام الدراسً استحداث  اوال: 

   9994 -9990لسم التمرٌض استحدث العام الدراسً تحداث اس ثانٌا: 

 9290 - 9299لسم التحلٌالت المرضٌة استحداث العام الدراسً  استحداث ثالثا:

ٌس لجنة منالشة بتخصص اإلحٌاء المجهرٌة /كلٌة التربٌة ه كعضو ورئ همنالشة عدد من اطارٌح الماجستٌر والدكتورا  -9

 .وجامعة تكرٌت جامعة دٌالى وجامعة بغداد فً -العلوم والطب لبٌطري والتربٌة األساسٌة  وكلٌة 

 االشراف على رسائل الماجستٌر والد كتوراة فً كلٌة العلوم والتربٌة للعلوم الصرفة /جامعة دٌالى . – 0

وجامعة دٌالى   تموٌم عدد من البحوث الخاصة بالنشر والترلٌة العلمٌة الخاصة بالتدرٌسٌٌن لهٌئة  التعلٌم التمنً  -4

 والمستنصرٌة .

 9292- 9299 االشراف على الحلمات الدراسٌة فً كلٌة الطب / جامعة دٌالى / فرع االحٌاءالمجهرٌة -5

   9292- 9299و  9299- 9298المشاركة فً االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة / كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى . – 6

 لحد االن – 9298دراسات العلٌا لمسم علوم الحٌاة فسً للمبول بالناعضوا لجنة االمتحان الت –  7

 االشتران باستحداث وفتح دراسة الدكتوراة فً لسم علوم الحٌاة / كلٌة العلوم / جامعة دٌالى .  - 8 

 والتدرٌس لطلبة الماجستٌر . 9296 – 9295االشتران باستحداث الدراسات العلٌا لكلٌة الطب / جامعة دٌالى   -  9 



  الشهاداة االخرى :

عمداء الكلٌات لعدد من  )الخاص بالمٌادات اإلدارٌة   Chartered Management Instituteزمٌل معهد االدارة البرٌطانٌة  -9

 ( . التمنٌة والمعاهد

 / وزارة الصحة / العراق . شهادة االختصاص فً التحلٌالت المرضٌة / تخصص اإلحٌاء المجهرٌة الطبٌة  -9

 المناصب اإلدارٌة : -د 

 التارٌخ  الدائرة  الوزارة  المنصب  ت

التعلٌم العالً والبحث  ممرر لسم صحة مجتمع  9
 العلمً 

  9992 -9998 المعهد التمنً بعموبة 

التعلٌم العالً والبحث  رئٌس لسم صحة المجتمع  9
 العلمً

 9996 -9999 المعهد التمنً بعموبة

التعلٌم العالً والبحث  رئٌس لسم التمرٌض  0
 العلمً

 9229 - 9222 المعهد التمنً بعموبة

التعلٌم العالً والبحث  رئٌس لسم صحة المجتمع 4
 العلمً

 9225 -9220 المعهد التمنً بعموبة

التعلٌم العالً والبحث  معاون عمٌد للشؤون اإلدارٌة والطلبة  5
 العلمً

 9226 -9225 بعموبةالمعهد التمنً 

التعلٌم العالً والبحث  معاون عمٌد للشؤون العلمٌة  6
 العلمً

 9227 -9226 المعهد التمنً بعموبة

التعلٌم العالً والبحث  عمٌد المعهد التمنً بعموبة 7
 العلمً

 9290 -9229 المعهد التمنً بعموبة

 

 الدكتور كرٌم إبراهٌم مبارن  م : األستاذاالس

 9299/  8/ 02:    التارٌخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


