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البحوث 

والدراسات 

 المنشورة

 )أخر البحوث(

تقييم دور موجبية اضداد  

الفايروس المضخم للخاليا 

وبروتين الشحم القلبي والدهون 

المفسفرة مع حدوث الجلطات 

جامعةةةةةةةةة  مجلة ديالى للعلوم الصرفة

 كلية العلوم –ديالى 

2016 

5 
عناوين الرسائل 

 واألطاريح



 
 

 السيرة الذاتية للهيئة التدريسية

3 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

 القلبية  في محافظة ديالى 

 

Evaluating  the 

Humoral Immunity  

and  Interleukin 18 

Receptor 1   in some  

Patients  with 

Molluscum  

Contagiosum  Infection 

 2016 بغداد جامعة-بنات علوم مجلة

الوسائط الخلوية  تقييم دور بعض

IL2,IL6  في بعض المصابين

 بالحروق في مدينة بعقوبة

 2016 المستنصرية علوم مجلة

Study of Some 

immunological 

parameters in  Patients 

with Molluscum 

Contagiosum 

 

 

جامعةةةةةةةةة  مجلة ديالى للعلوم الصرفة

  كلية العلوم –ديالى 

2015 

Comparison between 

polymerase chain 

reaction and Ziehl–

Neelsen stain for 

detection  renal 

tuberculosis  

 

 

Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci  

 

(2014) 

GENETIC 

VARIATION OF 15 

International Journal of 2014 
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AUTOSOMAL SHORT 

TANDEM REPEAT 

(STR) LOCI IN 

SAMPLE OF 

PALESTINIAN 

POPULATION 

RESIDING IN IRAQ 

Development Research Vol. 

4, Issue, 1, pp. 153-156, 

January, 2014 

 

Study of Some 

Immunological 

Markers and Risk 

factors in Recurrent 

Aborted Women 

 

 

International journal of 

Asian Academic research  

 

2014  

Study relationship 

between chronic 

hepatitis type B and 

HLA class I 

   2014 اربيل -مجلة جيهان

Determination of 

criteria for chronic 

hepatitis B Iraqi 

patients 

 2014 جامعة واسط مجلة كلية التربية

التحري عن اضداد لب الفايروس 

لمرضى التهاب الكبد الفيروسي 

  البائي

جامعة  مجلة ديالى للعلوم الصرفة

  كلية العلوم –ديالى 

2013 

ييم بعض الواسمات المناعية تق

لبعض االشخاص المصابين بحمى 

 التفوئيد في محافظة ديالى 

  

جامعة  مجلة ديالى للعلوم الصرفة

 كلية العلوم –ديالى 

2013 

Study of proteins encoded 

by different fragments of 

c virus gene for detection 

hepatitis c infection

International Journal of 

Current Research 

2013 

Comparison  of  widal  

agglutination test  with  

ELISA typhi test for 

serological diagnosis of 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF ADVANCED 

RESEARCH



 
 

 السيرة الذاتية للهيئة التدريسية

5 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

typhoid fever in some 

Iraqi patients in Diyala  

governorate

Comparison between 

recombinant immunoblot 

assay 3 rd generation and 

enzyme linked 

immunosorbent assay for 

detection hepatitis c virus 

مجلة  –كلية العلوم  –جامعة االنبار 

 جامعة االنبار للعلوم الصرفة

2013 

Study the expression level 

of beta 2 microglobulin 

gene on hepatitis C 

patients  before and after 

treatment with interferon  

 جامعة بغداد /كلية العلوم للبنات

مجلة بغداد للعلوم

توجد بحوث منشورة     

 اخرى 

 ديدة في مجالت علمية ع

 

 

8 

المؤتمرات والندوات 

وورش العمل 

 المشارك فيها

 (   ) أخر المشاركات

كلية المامون     السابع عشرالمؤتمر العلمي 

  الجامعة

 

2016 

 للتخصصات الطبية الثانيالمؤتمر العلمي 

  

 

يئة التعليم التقنيه

كلية  

 التقنيات الطبية

2016 

كلية المامون     السادس عشرالمؤتمر العلمي 

  الجامعة

 

2015 

لجامعة  –المؤتمر العلمي الدولي االول 

   جيها 

 جيهان  لجامعة 

 اربيل  

 

2014 

 واسط المؤتمر العلمي الدولي السابع

  

 

 2014 كلية التربية

 ي االول للتخصصات الطبيةالمؤتمر العلم

  

 

هيئة التعليم التقني

كلية  

 التقنيات الطبية

2014 

كلية المامون  المؤتمر  المؤتمر العلمي الخامس عشر 

  الجامعة

2014 

http://www.google.ae/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2F0011393X95850325&ei=93U9TbzKFob1sgbM0NDzBg&usg=AFQjCNFYijaOGK3K-eWQ2T-TvhNnGkBUdg
http://www.google.ae/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2F0011393X95850325&ei=93U9TbzKFob1sgbM0NDzBg&usg=AFQjCNFYijaOGK3K-eWQ2T-TvhNnGkBUdg
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العلمي الدولي الثامن لكلية التربية للعلوم المؤتمر  

   الصرفة /علوم الحياة

  2014-4-2/3 جامعة تكريت

كلية - ديالىجامعة    لمجهر التركيبي ورشة عمل عن ا

علوم قسم  -العلوم

 الحياة

2014 

  ضمان الجودة في  مختبرات االحياء المجهرية

 

كلية -جامعة ديالى 

قسم علوم  -العلوم

  الحياة

2013 

ورشة عمل عن تقنيات الخاليا الجذعية والهندسة 

 الوراثية 

 

 -هيئة التعليم التقني

 ةليةالتقنيات الطبيك

2014 

  رشة عمل عن االشعاع والوقاية منه

 

كلية -جامعة ديالى 

 الطب 

2013 

  ورشة عمل عن تطبيقات النانو تكنولوجي

- 

 

جامعه  

قسم  -التكنولوجيا

 العلوم التطبيقية

2014 

الجامعة  عن تطبيقات النانو تكنولوجيندوة 

 التكنولوجية

2013 

 –جامعة كرميان  ابانيورشة عمل حول استخدام المجهر الي

 السليمانية

2013 

وزارة الصحة /      ورشة عمل على المجهر الومضاني المتألق 

 المختبرات التعليمية

2013 

كلية جامعة ديالى  /  معاصرةالبيئية ال ندوة عن المشاكل

 العلوم

2012 

كلية جامعة ديالى  /  الثالثالمؤتمر العلمي 

 العلوم

2012 

/   االنبار جامعة العلمي الثاني للعلوم الصرفة المؤتمر

 كلية العلوم

2012 

كلية المأمون  المؤتمر العلمي الثالث عشر

 الجامعة

2012 

 

 

 

9 
 الدورات

 ) أخر المشاركات(

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة 

مؤسسة  –دورة تدريبية حول تجويد التعليم العالي 

 المرتقى للتنمية البشرية 

 2013 اربيل 

مؤسسة  –دورة تدريبية حول تجويد التعليم العالي 

  المرتقى للتنمية البشرية 

كلية  -جامعة ديالى

 العلوم 

2014 

تدريبية على المجهر الومضاني المتألق      دورة 

   

 

وزارة الصحة 

 التعليميةالمختبرات 

2014 

 2014وزارة الصحة  تيتدريبية على جهاز التحليل الكيمياوي الذا دورة
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 التعليميةالمختبرات  

تحليل   Tosoتدريبية على جهاز    دورة 

  الهرمونات الذاتي  

وزارة الصحة 

 التعليميةالمختبرات 

2014 

وزارة الصحة /  االليزا تدريبية على جهاز    دورة

 المختبرات التعليمية

2013 

ة الصحة وزار Real time PCRجهاز  تدريبية علىدورة 

مختبر الصحة /

 المركزي

2013 

جامعة ديالى / كلية  دورة في التحليالت المرضية 

 العلوم

2013 

 وزارة الصحة / جهاز تحليل الدم الذاتي  على  تدريبيةدورة 

 المختبرات التعليمية 

2012 

مركز الحاسبة  نظم المعلومات والحاسبات على تدريبيةدورة 

االلكتروني/جامعة 

 مستنصريةال

2012 

وزارة الصحة  على تقنية تفاعل البلمرة الحلقي تدريبيةدورة  

/مختبر الصحة 

 المركزي

2012 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية
 

 

 

  

كلية المامون الجامعة المؤتمر العلمي السابع عشر في  دة تقديرية للمشاركة شها

  

 2016 

   المؤتمر العلمي الثاني للتخصصات الطبية في شهادة تقديرية للمشاركة 

 2016 كلية التقنيات الطبية هيئة التعليم التقني 

كلية المامون الجامعة المؤتمر العلمي السادس عشر   في شهادة تقديرية للمشاركة 

  

 2015 

11 

الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

 ) أخر الشهادات (

كلية العلوم جامعة ديالى  /  -- الثالثالمؤتمر العلمي شهادة تقديرية للمشاركة في 

2012 

/   باراالنجامعة  -- للعلوم الصرفة شهادة تقديرية للمشاركة  في المؤتمر العلمي الثاني

 2012كلية العلوم 

  كلية المأمون الجامعة --- المؤتمر العلمي الثالث عشر في شهادة تقديرية للمشاركة
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/2012 

كلية جامعة ديالى  /  معاصرةالبيئية ال ندوة عن المشاكل في شهادة تقديرية للمشاركة

2012العلوم 

مركز نظم المعلومات والحاسبات على تدريبيةدورة  في شهادة تقديرية للمشاركة

الحاسبة االلكتروني/جامعة المستنصرية

وزارة الصحة /  - االليزا تدريبية على جهاز    دورةفي  شهادة تقديرية للمشاركة

  2013  المختبرات التعليمية

يان جامعة كرم - ورشة عمل حول استخدام المجهر اليابانيفي  شهادة تقديرية للمشاركة

 2013   السليمانية –

 2014  نلجامعة جيها –المؤتمر العلمي الدولي االول في  شهادة تقديرية للمشاركة

   

  2014 واسط المؤتمر العلمي الدولي السابعفي   شهادة تقديرية للمشاركة

 

ليم هيئة التع – المؤتمر العلمي االول للتخصصات الطبيةفي  شهادة تقديرية للمشاركة

 2014التقني 

لكلية التربية للعلوم الصرفة المؤتمر العلمي الخامس عشر في   شهادة تقديرية للمشاركة

 2014  جامعة تكريت 

  

مؤسسة المرتقى  –دورة تدريبية حول تجويد التعليم العالي في  شهادة تقديرية للمشاركة

 2014 اربيل  للتنمية البشرية 

 

مؤسسة المرتقى  –دورة تدريبية حول تجويد التعليم العالي   مشاركةشهادة تقديرية لل

 2014   كلية العلوم  -جامعة ديالى للتنمية البشرية 

الحصول على درع الجامعة في يوم الجامعة لنشر بحوثي في المجالت العلمية العالمية 

   2014ذوات معامل التأثير 

  2009ثاني معهد الهندسة الوراثية العلمي ال المؤتمرشهادة تقديرية للمشاركة في 

 2009هيئة التعليم التقني  فيالمؤتمر العلمي شهادة تقديرية للمشاركة في 

كلية المأمون الجامعة   --- الثاني عشرشهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي   

/2012 

  جامعة بغداد –في كلية الطب البيطري شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي 

/2009 

 جامعة ديالى  –العلوم في كلية  الثاني  شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي

/2012 

  المستنصريةجامعة  –شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي  في كلية العلوم 

/2010 

 

  

التقويم العلمي  12
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 للبحوث واألطاريح

 )أخر التقييمات (

تفاعل انزيم البلمرة المتسلسل لكشف التنميط الجيني 

لفايروس المليساء المعدية في محافظة ديالى

ومدى انتشار طفيلي الجيارديا المبليا  مدينة  التحري الجزيئي

بعقوبة

مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة –كلية العلوم 

 

  

  

  

 

 

 

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها

 )أخر الكتب (

2016عميد كلية العلوم                                              

معهد الهندسة الوراثية للدراسات عميد 

                                              جامعة بغداد –العليا 

2016

2016عميد كلية العلوم                                              

عميد كلية العلوم                                              

         عميد كلية العلوم                                     

عميد كلية العلوم                                              
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عميد كلية العلوم                                              

 2014 وزير التعليم العالي

 2014 رئيس جامعة/ درع الجامعة

 2014 رئيس جامعة ديالى                                              

2013     رئيس جامعة ديالى                                         

 2014 عميد كلية العلوم                                              

 2012رئيس جامعة ديالى                                           

                          رئيس جامعة ديالى                    

2013-5-30المساعد العلمي لرئيس الجامعة

2013عميد كلية العلوم                                              

عميد كلية العلوم                                              

عميد كلية العلوم                                              

 عميد كلية العلوم                                             

 عميد كلية العلوم                                              

  واسط -عميد كلية التربية   

                                            عميد كلية العلوم  
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 جامعة ديالى

 كلية العلوم 
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College of Sciences 

  عميد كلية العلوم/ االنبار 

  عميد كلية التربية للعلوم الصرفة 

هيئة التعليم  -عميد كلية التقنيات الطبية    

                                          التقني 

  

هيئة التعليم  -عميد كلية التقنيات الطبية    

التقني                                           

   

 

 

 للجان العلمية : لجان القسم /الكلية / الجامعةا
 التاريخ اسم اللجنة  ت

 2016,  2015 اللجنة العلمية 

 2016,  2015 لجنة المقاصة 

 2016,  2015 لجنة مجلس قسم علوم الحياة 

لجنة األشراف التربوي لقسم علوم  

 الحياة

2015  ,2016 

 2016,  2015 لجنة تصحيح الدفاتر االمتحانية   

لجنة مناقشة بحوث تخرج المرحلة  

 الرابعة

2015  ,2016 

 2015 اللجنة االمتحانية 

عضو اللجنة الفرعيه للترقيات العلمية  

 في الكلية

2016 

 2016,  2015 للترقيات العلمية لجنة االستالل 

تير في لجنة تبويب رسائل الماجس 

 االقسام العلمية

2014. 2015  ,2016 

لعدد لجنة تصحيح الدفاتر االمتحانية   

  من المواد

 ,2011,2012,2013,20142010  
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 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 
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College of Sciences 

 2011,2012,2013,20142010 لجنة مراجعة سجالت الماستر شيت  

 2011,2012,2013,20142010 لجنة المقاصة 

 2011,2012,2013,20142010 اللجنة العلمية 

 2011,2012,2013,20142010 لجنة مجلس قسم علوم الحياة  

 2013 لجنة مراجعة المناهج الدراسية  

 2013 اللجنة الفنية في كلية العلوم 

لجنة مناقشة بحوث تخرج المرحلة  

 الرابعة 

2011,2012,2013,20142010 

 2013 لجنة انضباط الموظفين في الكلية 

 2013 في الكلية لجنة تأهيل األثاث المختبري  

لجنة األشراف التربوي لقسم علوم  

 الحياة

2011,2012,2013,20142010 

 2010 ,2011,2012,2013 ,  اللجنة االمتحانية  

 2012,2013 في الكلية الطلبة لجنة انضباط  

 2011,2012,2013,20142010 للترقيات العلمية  لجنة االستالل 

 

 

 ليم والوزارات االخرى اللجان العلمية في وزارة التع

 التاريخ رقم االمر االداري /الجامعي اسم اللجنة  ت

اللجنة الوطنية ألخالقيات  -1

 البيولوجيا 

2553 26-9-2012 

 

 

  مناقشة الرسائل واالطاريح

1  

 التاريخ اسم البحث  ت 

اطاريح دكتوراة في عدد من  4رسائل ماجستير و 8مناقشة   

 تنصرية , ديالى  , النهرين (الجامعات بغداد , المس

2015  ,2016 

 Genotyping of HLA class I and II molecules and 2014 
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 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

Ministry of Higher Education& 
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Diyala University 

College of Sciences 

its correlations with some chemicals parameters 

in type 2 diabetic Iraqi patients 

تقييم الحالة المناعية والصمية لدى عينة من مرضى السل الرئوي  
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