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 المعلومات الشخصیة 1

 المعلومات
 عباس محیي مزھر داود الَعمارياالسم الرباعي واللقب 

 1987\1\6تاریخ التولد 
 أعزب  الحالة االجتماعیة 
 ammariabbas9@gmail.comالبرید اإللكتروني 

 07706381732 رقم  الموبایل 
 

 المؤھالت العلمیة 2

 دكتوراه فلسفةالتحصیل العلمي 
مدرس الدرجة العلمیة 
 علوم الحیاة القسم العلمي 

مدرس العنوان الوظیفي 
 

 الشھادات 3
االختصاص الشھادة 

سنة التخرج الكلیة الجامعة االختصاص الدقیق العام 

200العلوم   بغداد علوم الحیاة البكالوریوس  9 
 2012العلوم   بغداد فطریات طبیةعلوم حیاة الماجستیر 
 2016العلوم      بغداد     فطریات جزیئي علوم حیاة   الدكتوراه 

    
 

األمر الجامعي ( العدد وتاریخ األمر ) اللقب العلمي  األلقاب العلمیة 4
 )2016\12\26 (16653                                             مدرس 

 

المواد والمراحل  5
الدراسیة التي 

 ا

المواد المرحلة 
 علم النبات العام  األولى 

     

 الفطریات وتصنیف الفطریات                                   ة الثالث
  التقانة الحیویة والھندسة الوراثیة   الرابعة 

 
 

تاریخ ومكان   6 
 المباشرة بأول تعیین

  كلیة العلوم\ جامعة دیالى 2016\12\26



 
 

 السیرة الذاتیة للھیئة التدریسیة

2 
 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
جامعة دیالى 
 كلیة العلوم 

Ministry of Higher Education& 
Scientific Research 
Diyala University 

College of Sciences 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

البحوث 
والدراسات 

   المنشورة
 والمقبولة للنشر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخ النشرالمجلة عنوان البحث أو الدراسة  
Relation of Malassezia species with Atopic 

Dermatitis 
The First National Medical 
Conference \ University of 

Misan 
 

15-16\11\2012 

Species of Malassezia Associated with Psoriatic 
Patients 

Journal of Baghdad Medical 

college 

 

7\10\2012 
 

Relation of Malassezia species with atopic 
dermatitis patients in Baghdad 

Journal of Genetic and 

Environmental Resources 

Conservation 

2013 

Identification of Malassezia species Isolated 
from Seborrheic Dermatitis Patients 

 

Journal of Dhi-Qar Medical 

college 

 

5-5-2013 
 

Relation of Malassezia species with Steroid 
acne and Folliculitis 

The Journal of American 
Science 

 

22\9\2013 
 

Malassezia species from different lesions of 
Dermatological Disorders 

The First National Scientific 
Conference \ Cihan 
University \ Erbil 

 

20\ 4\ 2014 

Comparative Study Between Molecular and 
Conventiona Detection Methods of 

Malassezia furfur Isolated from Psoriatic 
Patients 

 

International Journal of 

Current Research 

31\ 7\ 2015 

Molecular study of Malassezia furfur 
isolated from patients from Pityriasis 

Versicolor Patients 

Journal of Dhi-Qar Medical 

college 

 

6\9\2015 
 

Molecular characterization of Malassezia 
furfur isolated from patients with Pityriasis 
Versicolor Compared to Healthy Control in 

Baghdad, Iraq 

Journal of Baghdad Medical 

college 

 

15\3\2016 
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المؤتمرات 
والندوات 

وورش العمل 
المشارك فیھا 

   

 التاریخ مكان انعقادھا اسم المؤتمر / الندوة / ورشة العمل        
 16/11/2012-15 میسان / جامعة طبكلیة ال األول  الطبيالمؤتمر 

 2014\4\ 21-20 جامعة جیھان \ أربیل                          المؤتمر العلمي األول 
ة عن ألیات األلتھام الذاتي وعالقتھا بالسرطان  العلميةالندو

  وأمراض الشیخوخة 
جامعة دیالى /كلیة العلوم /قسم علوم 

الحیاة 
12\12\2016 

 
 
 

الدورات  9
 

 التاریخ مكان انعقادھا اسم الدورة
 2009\7\16 ةاإللكتروني ةجامعة بغداد /مركز الحاسب الحاسوب   في برامجالدورة التأھیلیة
 2017\2\19 مركز التعلیم المستمرجامعة دیالى / الحاسوب  في برامجالدورة التأھیلیة

 
 
 

11 
الشھادات التقویمیة 
والتقدیریة الحاصل 

 علیھا
 

3 

في مركز الحاسبة األلكترونیة \ المكتب األستشاري لنظم المعلومات والحاسبات\ جامعة شھادة مشاركة . 1
 2009\7\16بغداد

  11/2012 /16-15  المنعقد بتاریخ میسان / جامعة لطبي األول /كلیة اطببالمؤتمر ال. شھادة تقدیریة 2
 4/2014 /21-20  المنعقد بتاریخ جامعة جیھان \ أربیلبالمؤتمر العلمي األول . شھادة تقدیریة 3

 
 

 
 

 
اللجان العلمیة : لجان القسم /الكلیة / الجامعة 

 التاریخ اسم اللــــــــــــــــــجنة  ت
1 

2 

اللجنة اإلمتحانیة /قسم علوم الحیاة/ كلیة العلوم / جامعة دیالى 

لجنة طباعة بطاقة درجات طلبة قسم علوم الحیاة لدورات 

 )9،8،7التخرج (

2016-2017 

2016-2017 

12 
التقویم العلمي 

 للبحوث واألطاریح
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 اللجان العلمیة في وزارة التعلیم والوزارات االخرى 
 

 

  مناقشة الرسائل واالطاریح

 التاریخ اسم البحث  ت 

 

 االشراف على الرسائل واالطاریح العلمیة 
 

 التاریخ اسم الرسالة او االطروحة ت

 

 

 التاریخ رقم االمر االداري /الجامعي اسم اللجنة  ت


