
االسم الثالثي واللقب حسب 
 (ما مكتوب بالجواز

Name$ Surname 

 االء فاهم عباس العويدي
ALAA FAHEM ABBAS AL-OWAIDI 

 

 البريد االلكتروني          
mail-e      ALLA.FAHIM@qu.edu.iq 

 رقم الموبايل
mobile 

87080100600 

 الشهادات الدراسية
Academic Certificate 

 الجامعة  
University 

 الكلية 
Faculty  

 القسم
Department 

 سنة التخرج  
Graduation Year 

 البكالوريوس
Bachelor 

 بابل
Babylon 

ومالعل
Science 

 علوم الحياة
Biology 

6111-0888 

 الماجستير
Master 

 بابل
Babylon 

ومالعل
Science 

 علوم الحياة
Biology 

0884 

 الدكتوراه
PhD 

 بابل
Babylon 

ومالعل
Science 

 علوم الحياة
Biology 

0860 

 دراسة االنواع البكتيرية المسببة لخمج الغدة اللبنية عنوان رسالة الماجستر

  Campylobacter jejuniدراسة التأثيرات المرضية والمناعية للذيفان الكبدي لبكتريا  عنوان اطروحة الدكتوراه
 على الحيوانات المختبرية

 Assistant Professor 64/1/0860 أستاذ مساعدوتاريخ الحصول عليه: Scientific Title اللقب العلمي 

 التخصص العام       
General Specialization 

 علوم الحياة
Biology 

      الدقيق التخصص
 Specific Specialization 

 احياء مجهرية
Microbiology 

  Immunityمناعة  Pathogenic bacteriaبكتريا مرضية:  Research interest م بهاتهمجاالت التخصص الم
      

البحوث العلمية 
 Publishedالمنشورة  

paper 

 ت
No 

 العنوان
Research Title  

 اسم المجلة
 Journal  

 المجلد
Volu

me 

 العدد
NO. 

 السنة
Year 

 الصفحة
Page 

 1 Identification of non 

fermenting gram 

negative bacilli from 

patients in Al-Diwaniya 

city and detection of 

their virulence factors. 

Internation

al Journal 

of 

Advanced 

Research 

4 3 0861  

2 A Study  of response to  

Burkholdaria cepacia 
جامعة مجلة 

الكوفة لعلوم 
 الحياة

  0861  

3 Antibiotic susceptibility 

patterns of 

Burkholderia cepacia 

isolated from different 

clinical specimens. 

 

جامعة مجلة 
بابل للعلوم 
الصرفة 
 والتطبيقية

04 1 0861  

4 A study  of some 

immunological features 
القادسية مجلة 

 للعلوم الصرفة

60 4 0863  



in aborted women 

infected with 

Toxoplasma gondii and 

Cytomegalovirus in 

Hilla city. 

البحوث الملقاة في 
المؤتمرات 

Participation in 

Conferences 

 ت
No 

 عنوان البحث
Paper  title  

عنوان المؤتمر 
Conferences 

 الجهة المنظمة  
Organized 

By 

 السنة
Year 

دراسة التاثيرات المرضية للذذيفان  1 
الكبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدي لبكتريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 

Campylobacter jejuni 

 العلمي المؤتمر

 لكلية االول

 العلوم

/ جامعة علومكلية ال
 كربالء

0863 

 2 Pathological Study of 

Campylobacter jejuni in 

adult mouse model  

 العلمي المؤتمر

 لكلية الرابع

 األساسية التربية

بية األساسية/ كلية التر 
 جامعة بابل

0866 

دراسذذذذة تذذذذأثير مسذذذذتخل  نبذذذذات  3 
بكتريذذذذذذا الالسذذذذذذعد علذذذذذذى بعذذذذذذ  

 تهاب المجاري البوليةال المسببة 

الندوة العلمية 

الخامسة للبيئة 

 والتلوث 

كلية العلوم /جامعة 

 القادسية
0881 

 4 Effect of aqueus leaves 

extract of Hanna on 

some clinical bacterial 

isolates 

 العلمي المؤتمر

 لكلية االول

 العلوم

/ جامعة علومكلية ال
 القادسية

0880 

 5 Determination of lead 

concentration in the 

milk of ladies exposed 

to the effect of domestic 

power generator in al-

diwanya city. 

الندوة العلمية 

الرابعة للبيئة 

 والتلوث
 

كلية العلوم/جامعة 

 القادسية 
7002 

      

 الشهادات التقديرية
 Awards 

 وكتب الشكر والتقدير

 ت
No 

 او الكتاب الشهادةنوع 
Award Type 

 

 الجهة المانحة
Organizer 

 السنة واتاريخ الكتاب 
Year 

 

 كتاب شكر وتقدير 1 
 

/ علومكلية ال
 القادسيةجامعة 

00/4/0880  

 كتاب شكر وتقدير 2 
 

/ علومكلية ال
 القادسيةجامعة 

00/0/0881  

 كتاب شكر وتقدير 3 
 

/ علومكلية ال
 القادسيةجامعة 

00/1/0887  

 شهادة تقديرية 4 
 

  0880/ علومكلية ال



 القادسيةجامعة 

 شهادة تقديرية 5 
 

/ علومكلية ال
 القادسيةجامعة 

0881  

 شهادة تقديرية 6 

 

كلية التربية 
األساسية/ 
 جامعة بابل

0866  

/ علومكلية ال كتاب شكر وتقدير 7 
 القادسيةجامعة 

1/0/0864  

قسم الموارد  كتاب شكر وتقدير 8 
جامعة البشرية/
 القادسية

68/4/0861  

 كتاب شكر وتقدير 9 
 

كلية التربية 
للبنات/ جامعة 

 الكوفة

00/7/0861  

 كتاب شكر وتقدير 11 
 

/ علومكلية ال
 بابلجامعة 

60/68/0861  

/ طبكلية ال كتاب شكر وتقدير 11 
 بابلجامعة 

1/66/0861  

/ علومكلية ال كتاب شكر وتقدير 12 
 القادسيةجامعة 

0/60/0861  

 كتاب شكر وتقدير 13 
 

كلية التربية 
للبنات/ جامعة 

 الكوفة

0/0/0867  

 الجهة المنظمة   الدورةعنوان  ت الدورات التدريبية 
Organized 

By 

 السنة
Year 

 

تطوير مركز  دورة التأهيل التربوي 1 

/  التدريس

جامعة 

 القادسية

27-72/7/7002  

مركز الحاسبة  دورة الحاسبات التأهيلية 2 
 االلكترونية/

 جامعة القادسية

2//2-2/8/7008  

 قسم البيئة/ االليزا تقنية 3 
/ علومكلية ال

22-72/2/7022  



 القادسيةجامعة 
مركز التعليم  دورة القيادة واالدارة االولى  4 

/ المستمر 

جامعة 

 القادسية

20-72/7/7022  

علوم كلية  الية عمل اللجان االمتحانية 5 
الحاسبات 
/ والرياضيات
 القادسيةجامعة 

60-61/0/0863  

رخصة قيادة الحاسوب  6 

ICDL 
علوم كلية 

الحاسبات 
/ والرياضيات
 القادسيةجامعة 

2-22/8/7022  

      

 


