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 صجب عجذ االيُش كبظى انزَبدٌ:  انثالثٍ و انهقت  ـىـــــــــاالســ

 انعهىوانكهُـــــــــــــــخ : 

  71/4/7896: الد ــربسَخ انًُـ

 يززوجخ انحبنخ انزوجُخ :

 عهىو حُبح /فطشَبد :    صــــــانزـخـص

 اسزبر يسبعذانهقت انعهًٍ : 

  رذسَسُخ  : خــــــــــانىظُف

 جبيعخ انقبدسُخ / كهُخ انعهىو / وحذح اثحبس انجُئخ وانىقبَخ يٍ انزهىس :        عُىاٌ انعًم

  Saba.abdulameer@qu.edu.iq:  : االنكزشوٍَ انشسًٍ انجشَذ 

 

 انىظبئف انزٍ شغههب 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

ذذ32/6/3123ذتدريدقةذيفذكؾقةذالعؾومذ 1
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 انًؤهالد انعهًُخ 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

ذ32/8/3119ذالعؾومذذالؼاددقة

ذ26/7/3122ذالعؾومذالؼاددقة املاجستري

 هالدكتورا

 

ذذذ

ذذذ أخرى

 

 

 

 

 

 االنقبة انعهًُخ

 

 

 

 

 

 انجحىس انعهًُخ 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

درادةذبعضذادلعايريذالوزقػقةذوالؽقؿوحقويةذلؾدمذلدىذادلصابنيذذبالثالدقؿقاذ)ذفؼرذدمذ 2

ذالبحرذاالبقضذادلتودط(ذيفذحمافظةذالؼاددقة

3121 

3 Antifungal Activity of Silver NanoparticlesSynthesized 

by Ttichoderma harizanum 
3126 

سزلذوتشخقصذالػطرياتذادلؾوثةذلبذورذادلؽدراتذادلتداولةذيفذاالدواقذاحملؾقةذيفذمديـةذ 4

 الديوانقة

3127 

درادةذمدحقةذوتشخقصقةذلػطرياتذاهلواءذالداخؾيذلؾؼاساتذالدرادقةذوالـواديذالطالبقةذ 5

 يفذجامعةذالؼاددقة

ذ3127

 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 11/3/3113 مدرس مساعد 1

 33/3/3116 مدرس 3

 35/3/3112 استاذ مساعد 3

  استاذ 4
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ادلعزولذمنذبذورذذذAspergillus  ochraceusالتأثرياتذالدؿقةذلراذحذالػطرذ

ذادلؽدراتذيفذبعضذالتغرياتذالـدقجقةذلذكورذاجلرذذاألبقض

 

3127 

تؼققمذكػاءةذبعضذادلدتخؾصاتذالـباتقةذوالراذحذالزرسيذلبعضذالػطرياتذيفذالدقطرةذذ7

ذاحلقويةذلـؿوذبعضذالػطرياتذادلرافؼةذلبذورذنباتيذالطؿارةذوالبامقاذ)ذحبثذمدتل(

ذ3127

 The effect of Silver Bio-Nanoparticles Synthesized byذ8
Curcuma longa L. on pathogenic fungiذ

ذ3128

 TOXICITY OF GOLDEN NANOPARTICLESذ9

SYNTHESIZED BY INSECTS PATHOGEN 

ENTOMOPHTHRA CULICIS VERSUS MOSQUITO 

ANOPHELES STEPHENSI 

ذ3128

 PREPARATION OF CULTURE MEDIA FORذ:

GROWTH TRICHODERMA HARIZANUM FROM 

RESIDUES OF BLACK TEA (WASTE TEA 

ذ3129

 Identification of fungal and Bacterial contamination inذ21

local and imported chips and juices in Al-Diwaneyah 

province 

ذ3129

 Effect of ochratoxin a on reproductive systemذ22

efficiency in male rats 
ذ:312

 

 و انكزت انًُهجُخ  انكزت انًؤنفخ أو انًزشجًخ

 سُخ انُشش أسى انكزبة د
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 :انزٍ أششف عهُهب انشسبئم واالطبسَحعذد 

 العدد االذراف  ت

ذذدبؾومذساليذ2



 

 

 

 

 

 

 

ذذماجدتريذذ3

ذذدكتوراهذ4

 

 انزٍ شبسك فُهب و وسش انعًم  انعهًُخوانُذواد انًؤرًشاد 

 مشاركة (  –) حضور نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

جامعةذبابلذ/مركزذحبوثذذ3126ذلؾعؾومذالبقئقةالدوليذمؤمترذالدادسذذ2 ) حبث / بودرت حضور(

ذبابل

ذمشاركة

ذمشاركةذكؾقةذالعؾومذ3129ذلؽؾقةذالعؾومذاالولادلؤمترذالدوليذذ3

ذمشاركةذكؾقةذالعؾومذ:312ذادلؤمترذالدوليذالثانيذلؽؾقةذالعؾومذ4

ذحضورذكؾقةذالعؾومذذ3129ذمؤمترالتؼومييذادلؼارنذكؾقةذالعؾومذ5

ندوةذ)ذاخلالياذاجلذسقةذيفذسالجذذ6

ذبعضذاالمراضذ(

ذحضورذرتبقةكؾقةذالذ3129

ندوةذ)االدتخداماتذالعالجقةذذ7

ذلؾخالياذاجلذسقةذ(

ذحضورذكؾقةذالعؾومذذ3129

ورذةذسؿلذ)ذتعؾقؿاتذالرتققاتذذ8

ذالعؾؿقة(

ذحضورذكؾقةذالعؾومذ3129

ورذةذسؿل)ذمعاجلةذوالتخؾصذمنذذ9

ذالـػاياتذالؽقؿقائقةذيفذادلخترباتذ(

ذحضورذكؾقةذالعؾومذ:312

ورذةذسؿلذ)تشخقصذالػطرياتذذ:

ذالدامةذادلـتجةذلالفالتوكدقـاتذ(

ذحضورذكؾقةذالعؾومذ:312

العؾؿيذاالولذلؾعؾومذالطبقةذمؤمترذذ21

ذوالصقدالنقةذ

ذمشاركةذكؾقةذالطبذ3129

العؾؿيذالدادسذ)الدوليذمؤمترذذ22

ذاالول(ذلؽؾقةذالطبذالبقطريذ

ذحضورذذكؾقةذالطبذالبقطريذ3128

الدوليذالثالثذألمراضذالدمذذمؤمترذ23

ذوالؽقؿقاءذاحلقويةذ

ذحضورذمصرذ/جامعةذاالدؽـدريةذ3129

االمنذلؾؿضاداتذذندوةذ)االدتخدامذ24

ذاحلقويةذ(

ذحضورذكؾقةذالعؾومذ:312

ورذةذسؿلذ)ذادتخدامذجفازذذ25

Ultra violetلؾؽشفذسنذذ

ذالعـاصرذواجلزيئات(

ذحضورذكؾقةذالعؾومذذ3128



 

 

 

 

 

 

 

ورذةذسؿلذ)تصؿقمذالبوادئذذذ26

بادتخدامذقاسدةذالبقاناتذالعادلقةذ

NCBI)ذ

ذحضورذكؾقةذالعؾومذ3128

 

 انهجبٌ انذائًُخ و انهجبٌ انًؤقزخ 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

ذذ3123ذدائؿقةذاجراءذفحوصاتذمقاهذالشربذيفذجامعةذالؼاددقةذذ2

ذ3123ذدائؿقةذجلـةذاجلردذالدـويذ3

ذ3125ذمؤقتةذجلـةذكتابةذتؼريرذالتؼققمذالذاتيذالقدامذالؽؾقةذذ4

ذ3125ذدائؿقةذدرادةذالواقعذالبقئيذلؾـواديذالطالبقةذيفذاجلامعةذذ5

ذذذذ3126-3125ذدائؿقةذالؾجـةذاالمتحانقةذادلركزيةذذ6

ذ3127ذ-3126

ذ3129ذمؤقتةذمعرفةذادبابذنػوقذاالمساكذاحلاصؾةذيفذمـطؼةذالػراتذاالودطذ7

 

  االخشياألَشطخ انعهًُخ 

  نوع الـشاط 

ذذذاحباثذسؾؿقةذتؼويمذ

ذذادلبادراتذالعؾؿقةذ

ذذلؾردائلذواالراريحذتؼويمذسؾؿيذ

ذذبراءاتذاالخرتاعذ

ذذالتعاقدذمعذمؤدداتذالدولةذ

 

 انًقشساد انذساسُخ انزً قًذ ثزذسَسهب

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

ذبقئةذتصحرذ ذذ2

ذبقئةذالعراق ذذ3

ذمشؽالتذبقئقة ذذ4

ذتـوعذحقوي ذذ5

ذ ذذ6



 

 

 

 

 

 

 

 

 انًجبدساد و االعًبل انزطىعُخ 

 انسُخ  انًجبدسح او انعًم انزطىعٍ  د
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 .كزت انشكش ، انجىائز  و شهبداد انزقذَش

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 2102 الوزير كتاب شكرذ2

 2102 رئيس الجامعة كتاب شكرذ3

 2102 رئيس الجامعة كتاب شكرذ4

 2107 رئيس الجامعة كتاب شكر ذ5

 2102 العميد  كتاب شكر ذ6

 2102 العميد كتاب شكرذ7

 2102 العميد كتاب شكرذ7

 2102 العميد كتاب شكرذ8

 2102 العميد كتاب شكرذ9

 2102 العميد كتاب شكرذ:

 2102 العميد كتاب شكر ذ21

 2102 العميد كتاب شكر ذذ22

 2102 مركز بحوث بابل شهادة تقديرية ذ23

 2102 العميد كتاب شكرذ24

المديرية العامة للتربية في محافظة  كتاب شكرذ25
 القادسية

2102 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انزٍ َجُذهب  : بد ــانهغ

 يحزشف(-يزىسط-)يجزذيءانًسزىي  انهغخ  د 

 حمرتفذسربي 7

 متودطذ انؽؾقزي 2

  اخرىذ 3

 


