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 المعلومات الشخصية 1

 المعلومات

االسم الرباعي 

 واللقب
 موالن محمد عبدهللا الكرخي عبد اللطيف

 1953 تاريخ التولد

 متزوج الحالة االجتماعية

 prof.molan@sciences.uodiyala.edu.iq البريد اإللكتروني

 07723487549 رقم  الموبايل 
 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراه التحصيل العلمي

 استاذ الدرجة العلمية

 قسم علوم الحياة القسم العلمي

 تدريسي العنوان الوظيفي
 

 الشهادات 3

لوم ع

 الحياة

 1975 العلوم الموصل علم الحيوان

علوم  

 الحياة

 1977 العلوم بغداد علم الطفيليات

علوم  

 الحياة

 1984 العلوم ويلز )بريطانيا( علم الطفيليات

 

 العلمية األلقاب 4

 األمر الجامعي ) العدد وتاريخ األمر ( اللقب العلمي

 (8/8/1977) 6/5/14709 مدرس مساعد

 (14/2/1985) 4162 مدرس

 (7/7/1988) 3/1/3614 أستاذ مساعد

 (24/6/1995) 5293 أستاذ
 

 

 

ورة ــص

شخصية 

 ونةــــمل
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6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

 المادة الدراسية المرحلة

 علم الطفيليات الثانية )دراسات اولية(

 الالفقاريات الثانية )دراسات اولية(

 م الطفيليات الطبيةعل دراسات عليا )ماجستير(

 علم الحشرات الطبية دراسات عليا )ماجستير(

 منهاج بحث علمي دراسات عليا )ماجستير(  

 لغة انجليزية دراسات عليا )ماجستير(  

 

7 

البحوث والدراسات 

 المنشورة

قمت مالحظة:  )

بنشر اكثر من مائة 

بحث علمي في 

مختلف المجالت 

 العلمية العالمية

كر بذ وسأكتفي

البحوث المنشورة 

خالل الثمانية سنوات 

وعددها  االخيرة

 (اثنان وثالثون بحثا

 المجلة عنوان البحث أو الدراسة
تاريخ 

 النشر
Total anthocyanins, chlorogenic acid 

concentration, antioxidant and in ovo anti-

angiogenic activities of rabbiteye 

blueberries.

International Food 

Research Journal

Larvicidal and pupicidal activity of water 

extracts from tomato pomaces and their 

components against Culex quinquefaciatus 

(Diptera: Culicidae) under laboratory 

conditions. 

World Journal of 

Pharmacy and 

Pharmaceutical 

Sciences

Phenolic contents and antioxidant activity of 

peels and seeds of orange (Citrus sinensis) 

cultivated in Iraq. 

World Journal of 

Pharmacy and 

Pharmaceutical 

Sciences

Total Phenolics, Antioxidant Activity and 

Anti-Diabetic Capacities of Selected Iraqi 

Medicinal Plants. 

American Journal 

of Lie Science 

Resarches

  Influence of whole wheat feeding on the 

development of coccidiosis in broilers 

challenged with Eimeria.  

 

Research in 

Veterinary Science. 

  Antioxidant Activity and Inhibitory 

Potential of Blueberry Extracts Against Key 

Enzymes Relevant for Hyperglycemia.  

Journal of Food 

Biochemistry 

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح

 العنوان شهادةال

 The efficacy of two drugs on Leishmania donovani in الماجستير

the golden hamsters and white mice 

 Studies on the Development of   Microphallus راهالدكتو

pygmaeus in Laboratory Final Hosts 

http://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=512717086952968102&btnI=1&hl=en
http://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=512717086952968102&btnI=1&hl=en
http://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=512717086952968102&btnI=1&hl=en
http://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=512717086952968102&btnI=1&hl=en
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  Effect of Selenium-Rich Green Tea Extract 

on the Course of Sporulation of Eimeria 

Oocysts.  

ISOR Journal of 

Dental and Medical 

Sciences 

  Effect of purified condensed tannins from 

pine bark on larval motility, egg hatching 

and larval development of Teladorsagia 

circumcincta and Trichostrongylus 

colubriformis (Nematoda: 

Trichostrongylidae 

Folia Parasitologica 

  Bacteria versus parasites: Effect of 

Lactobacillus rhamnosus cell-free 

supernatant on the sporulation of coccidian 

oocysts in vitro and in vivo. 

 ISOR Journal of 

Dental and Medical 

Sciences 

  Evaluation of the effect of blackcurrant 

products on gut microbiota and on markers 

of risk for colon cancer in humans.  

Phytotherapy 

Research 

  Effects of season and plantation on phenolic 

content of unfermented and fermented Sri 

Lankan tea.  

Food Chemistry 

  Iraqi medicinal plants: Total flavonoid 

contents, free-radical scavenging and 

bacterial beta-glucuronidase inhibition 

activities.  

ISOR Journal of 

Dental and Medical 

Sciences 

  Influence of feeding coarse corn on 

performance, nutrient utilization, digestive 

tract measurements, carcass characteristics 

and cecal microflora counts of broilers.  

Poultry Science 

  Influence of prepelleting inclusion of whole 

corn on performance, nutrient utilization, 

digestive tract measurements, and cecal 

microbiota of young broilers  

 

Poultry science 

  Influence of fat source and xylanase 

supplementation on performance, utilisation 

of energy and fat, and caecal microbiota 

counts in broiler starters fed wheat-based 

diets.  

Journal of Poultry 

Science 

  Seroprevalence of cytomegalovirus among 

healthy students at Diyala University, 

Diyala, Iraq.  

IOSR Journal of 

Pharmacy and 

Biological Sciences 

 

 

 

  Short‐term and long‐term effects of Journal of the 

http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-84929032628&partnerID=K84CvKBR&rel=3.0.0&md5=101b042448d8f1ea05af35bceb42afec
http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-84929032628&partnerID=K84CvKBR&rel=3.0.0&md5=101b042448d8f1ea05af35bceb42afec
http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-84929032628&partnerID=K84CvKBR&rel=3.0.0&md5=101b042448d8f1ea05af35bceb42afec
http://www.scopus.com/scopus/inward/record.url?eid=2-s2.0-84929032628&partnerID=K84CvKBR&rel=3.0.0&md5=101b042448d8f1ea05af35bceb42afec
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excessive consumption of saturated fats 

and/or sucrose on metabolic variables in 

Sprague Dawley rats: A pilot study.  

Science of Food 

and Agriculture 

  Effect of freeze-drying and extraction 

solvents on the total phenolic contents, total 

flavonoids and antioxidant activity of 

different Rabbiteye blueberry genotypes 

grown in New Zealand.  

IOSR Journal of 

Pharmacy and 

Biological Sciences 

  Antioxidant and prebiotic activities of 

selenium-containing green tea.  

Nutrition 

  Antioxidant activity and phenolic content of 

some medicinal plants traditionally used in 

Northern Iraq.  

Phytopharmacology 

  Harvest maturity influences the antioxidant 

activity in Jalapeño chilli.  

Acta Horticulturae 

  Variation in antioxidant potential and total 

polyphenol content of fresh and fully-

fermented Sri Lankan tea.  

Food Chemistry 

  Antimicrobial activity of Lactobacillus 

reuteri DPC16 supernatants against selected 

food borne pathogens.  

World Journal of 

Microbiology and 

Biotechnology 

  The ability of green tea to positively 

modulate key markers of gastrointestinal 

function in rats.  

Phytotherapy 

Research 

  The ability of blackcurrant extracts to 

positively modulate key markers of 

gastrointestinal function in rats.  

World Journal of 

Microbiology and 

Biotechnology 

  The effects of condensed tannins extracted 

from different plant species on egg hatching 

and larval development of Teladorsagia 

circumcinicta (Nematoda: 

Trichostrongylidae).  

Folia Parasitologica 

  Evaluation of antioxidant activity and 

appetite modulation of green teas with high 

and low levels of organic selenium in rats.  

International 

Journal of Medical 

and Biological 

Frontiers 

  Nutritional and biochemical assessment of 

field peas (Pisum sativum L.) as a protein 

source in poultry diets.  

 

The Journal of 

Poultry Science 

  Selenium-containing green tea has higher 

antioxidant and prebiotic activities than 

regular green tea.  

 

Food Chemistry 
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  In vitro and in vivo evaluation of the 

prebiotic activity of water-soluble blueberry 

extracts.  

World Journal of 

Microbiology and 

Biotechnology 

  Effect of pine bark (Pinus radiata) extracts 

on sporulation of coccidian oocysts 

. Folia 

Parasitologica 

  Antioxidant activity and polyphenol content 

of green tea flavan-3-ols and oligomeric 

proanthocyanidins.  

International 

Journal of Food 

Science and 

Nutrition 

 

 

8 
ؤتمرات والندوات الم

وورش العمل 

 المشارك فيها

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل المؤتمر / الندوةاسم 

علميا شاركت في اكثر من ثالثين مؤتمرا 

 عالميا ومحليا

العراق ودولة 

 نيوزلندا

1995-2014 

قمت بتنظيم ندوة عن عامل الرصانة وكيفية 

النشر في المجالت العلمية العالمية من ذوات 

 عامل التاثير/الرصانة

جامعة 

ديالى/كلية 

 العلوم

2014 

الليشماتيا  قمت بتنظيم ندوة عن امراض 

)مرض الحمى السوداء ومرض الليشمانيا 

 حبة بغداد(-الجلدية

جامعة 

ديالى/كلية 

 العلوم

2016 

شاركت في االعداد للندوة العلمية 

 المتخصصة في جودة البحث العلمي

جامعة 

ديالى/كلية 

 الزراعة

2016 

 

 

 

 الدورات 9

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة

 2013 جامعة ديالى الحاسوب التدريب علىدورة 

 2013 جامعة ديالى دورة طرائق التدريس
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المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 إلى -من  المنصب اإلداري / العلمي

 2012-2005 رئيس فريق بحث علمي/جامعة ماسي في دولة نيوزلندا

/كلية العلوم/جامعة رئيس اللجنة العلمية /قسم علوم الحياة

 ديالى

 لحد االن-2013

 البشرية والحيوانية / العلمية رئيس لجنة اخالقيات البحوث

 قسم علوم الحياة/كلية العلوم/جامعة ديالى

 لحد االن-2013

 

 

 

 

11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

1 
ي والبحث العلمي للتميز شهادة تقديرية من معالي السيد وزير التعليم العال

 بنشر بحوث في مجالت علمية عالمية رصينة

شهادة تقديرية من معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمناسبة  2

 الترقية الى مرتبة االستاذية

شهادة تقديرية من السيد عميد كلية العلوم/ جامعة ديالى تثمينا للجهود  3

 ث تخرج طلبة المرحلة الرابعةعلى االشراف على بحو

شهادة تقديرية من السيد عميد كلية الزراعة/ جامعة ديالى للمشاركة في  4

 الندوة العلمية المتخصصة في جودة البحث العلمي

 

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

 مقوم علمي لثالث عشرة مجلة علمية عالمية ومحلية

 رسائل دكتوراه مقوم علمي لعشرة 

 مقوم علمي لألكثر من عشرين رسالة ماجستير

رئيسا او عضوا للجان مناقشة خمسة رسائل دكتوراه في العراق ودولة 

 نيوزلندا

رئيسا او عضوا للجان مناقشة اكثر من عشرين رسالة ماجستير في العراق 

 ودولة نيوزلندا
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13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 التاريخ رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر

 23/6/2013 15091 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 7/4/2014 1154 عمادة كلية العلوم/جامعة ديالى

 26/4/2015 1309 عمادة كلية العلوم/جامعة ديالى

 30/4/2015 1362 عمادة كلية العلوم/جامعة ديالى

 19/4/2015 1230 عمادة كلية العلوم/جامعة ديالى

عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة/ 

 جامعة بغداد

2006 17/4/2016 

 


