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6 
ل المواد والمراح

الدراسية التي 

 يدرسها

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

Effect of Inhibitors β-Lactamase on 

recovery effectiveness of  some β-

Lactam antibioticis against 

Pseudomonas aeruginosa

Comparsion between polymerase 

chain reaction and Ziehl-Neelsen stain 

for detection renal tuberculosis .  

International 

Journal of 

Current 

Microbiology 

and Applied 

Sciences

Seroprevalence of  Human 

Cytomegalovirus among Patients with 

Hemodialysis in Diyala Providance 

 

International 

Journal of 

Current 

Microbiology 

and Applied 
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 الرسائل عناوين

 واألطاريح
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Sciences

Heavy Metals Tolerance and 

Antibiotics Susceptibilty Profiles of 

Staphylococcus aureus Strains 

Isolated From Clinical Sources in 

Baquba City. 

 

8 
ؤتمرات والندوات الم

لعمل وورش ا

 المشارك فيها
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المناصب اإلدارية 

 والعلمية

 2013 - 2012الحياة علوم قسم في تدريسية

2013 - 2012الحياة علوم قسم في ودةالج ضمان مسؤولة

 البايولوجي لمادة االمتحانية الدفاتر تصحيح لجنة في عضو
جزيئي
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11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها
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