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 ةالـعـلـمـي تالمؤهال/ التعليم
 

 سُح انتخرج انجايعح انتخصص انشهادج 

 1998-1997 جامعة بابل  عموم حياة بكموريوس 
 2001-2000 جامعة القادسيةعموم حياة  ماجستير
 2006-2005 جامعة بغداد أحياء مجهرية/عموم حياة دكتوراه

 

 معلومات وظيفية 
 4/2/2002 تاريخ أول تعييٍ في دوائر انذونح 
 4/2/2002 تاريخ انًثاشرج في انتعهيى انعاني 

يخ انًثاشرج في جايعح انقادسيح تار  4/2/2002 
 

:المناصب   

 خالل انفترج انًُصة  خ

 انى يٍ

 2006 2005  العموم/ مقرر قسم عموم الحياة 1
العموم/مدير وحدة البيئة 2  2006 2007 
العموم/ صباحي رئيس قسم عموم الحياة 3  2007 2008 
العلوم            /المسائيرئيس قسن علوم الحياة  4  2007 2008 

العموم/رئيس قسم البيئة 5  2008 2013 
طب االسنان/معاون العميد لمشؤون العممية 6  2013 2014 
طب االسنان/رئيس فرع العالج التحفظي 7  2013 2014 
التقانات االحيائية/معاون العميد لمشؤون العممية 8    

 
صورة شخصية 

 حديثة و واضحة
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 االلقاب العلمية 

 تاريخ انحصىل عهيه  انهقة انعهًي

 21/9/2016 أستاذ
 

 المحاضرات الدراسية 

 انًحاضراخ  خ

1 Immunology 
2 Virology 
3 Industrial microbiology 
4 Vaccinology 

 

 التشكرات 

 كتاب انشكر  خ

1وزير البيئة ,  3وزير التمعيم العالي والبحث العممي 1  
11رئيس الجامعة  2  
47عميد  3  

 التاليف والترجمة 

 َىع انًؤنف خ

 أساسيات عمم الفيروسات 1
المقاحاتعمم  2  

 

 المؤتمرات العلمية  والندوات والمشاركات االكاديمية 

 اسى انًؤتًر او انُذوج خ

2002المؤتمر العممي االول لجامعة القادسية  1  
2007المؤتمر العممي االول لكمية العموم  2  
كمية الطب قادسية/المؤتمر الدولي الثالث  3  
االردن/الوراثيةمؤتمر القانات االحيائية والهندسة  4  

 

 روابط المواقع البحثية
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 انراتط  انًىقع 

Google 
scholar 

https://scholar.google.com/citations?user=Mmrgq_IAAAAJ&hl=en 

Research 
gate 

https://www.researchgate.net/home 

وهكذا لبقية 
المواقع 

 المشترك بها

 

 

 الدورات 

 خ
 يكاٌ انذورج  انذورج 

1 immunohistochemistry طب قادسية 
2 PCR طب قادسية 
3 Monoclonal antibody ايران/جامعة تبريز الطبية  
4 Biosafety  قادسية/التقانات االحيائية  

 

 البحوث المنشورة 

 انتاريخ جهح انُشر  عُىاٌ انثحث خ

1 -Serum concentrations of soluble 

Fas and Fas Legands in patients 

with viral Hepatitis type B and C in 

Al-Qadisiyia province 

يجهح انعهىو 

جايعح /انصرفح

 انقادسيح

2008 

2 Serum profile of T-helper 1 and 2 

cytokines in patients with viral 

Hepatitis type B and C in Al-

Qadisiyia province 

 انعهىو يجهح

 جايعح/انصرفح

 انقادسيح

2005 

3 Inhibitory effects of Probiotic on 

growth and adhesion of some gram 

negative pathogenic bacteria 

 

 انعهىو يجهح

 جايعح/انصرفح

 انقادسيح

2006 
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4 Evaluation of cellular immune 

response in patients with 

cytomegalovirus by monitoring the 

serum levels of Granzymes A ,B 

and GM-CSF 

 انعهىو يجهح

 جايعح/انصرفح

 انقادسيح

 

2007 

5 Studying the adhesion properties of 

Pseudomonas aeruginosa and 

Staphylococcus aureus on contact 

lenses and the effect of radiation 

with electron and positron on its 

adhesion in laboratory 

 انعهىو يجهح

 جايعح/انصرفح

 انقادسيح

2010 

6 Isolation and Studying of Cholera 

phage in Al-Diwanyia city and 

possibility of using it to control 

Vibrio cholerae phenotype 01 in 

laboratory 

 انعهىو يجهح

 جايعح/انصرفح

 انقادسيح

2011 

7 Study The effect of Probiotic 

Prepared from Lactobacillus 

acidophilus on Adhesion of The 

bacteria Isolated from Dental 

Caries 

 انعهىو يجهح

 جايعح/انصرفح

 كرتالء

 

2010 

8 Isolation and characterization of 

new Ps.aeruginosa phages in Al-

Qadissyia province\ Iraq 

 انعهىو يجهح

 جايعح/انصرفح

 انقادسيح

2011 

9 A study of some Epidemiological 

and Immunological aspects on 

Toxoplasma gondii in Al-Qadisyia 

province/ Iraq 

 انعهىو يجهح

 جايعح/انصرفح

 انقادسيح

2010 

10 Isolation and Characterization of 2014 انعهىو يجهح 
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Lytic Bacteriophages Infecting 

Methicillin Resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) 

 جايعح/انصرفح

 انقادسيح

11 Cytomegalovirus infections are the 

most common infection among 

patients with renal failure at Al-

Najaf province 

Photon 

journal of 

microbiology 

 تريطاَيا

2014 

12 Histopathological & 

Lymphoproliferative effects for 

some experimental nanovaccines 

prepared from some bacteria 

 انعهىو يجهح

 جايعح/انصرفح

 انقادسيح

2015 

13 Antimicrobial activities against 

biofilm formed by bacteria isolated 

from patients with burns in Al-

Samawah city 

 انعهىو يجهح

 جايعح/انصرفح

 انًثُى

2014 

14 Cytomegalovirus infection 

investigation among renal failure 

patients 

 انعهىو يجهح

 جايعح/انصرفح

 انكىفح

2014 

15 Determination of gene expression 

of CD25 and CD29 in albino rats 

immunized with Vi antigen of 

Salmonella typhi coupled to 

chitosan nanoparticles and tetanus 

toxoid 

International 

Journal of 

Natural 

Sciences 

 تريطاَيا

2014 

16 Immunogenic properties of outer 

membrane protein of 

Acinetobacter baumannii that 

loaded on chitosan nanoparticles 

American 

Journal of 

BioMedicine 

انىالياخ انًتحذج 

 االيريكيح

2015 

 


