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 عباس هٍار حزام الكرعاوي:  انصالشي و انهمة  ـىـــــــــاالعــ

 العلىمانكهيـــــــــــــــح : 

  1/7/1897: الد ــذاسيخ انًيـ

 هجهرٌت علىم حٍاة/احٍاء  :صــــــانرـخـص

 هدرس هساعدانهمة انعهًي : 

  تدرٌسً: حــــــــــانىظيف

     قسن علىم الحٍاة-كلٍت العلىم:    عُىاٌ انعًم

  abbas.hezam@qu.edu.iq: االنكرشوَي انشعًي انثشيذ 

 

 انىظائف انري شغهها 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

 - 11/4/7112 وحذج اعرًاد انًخرثشاخ/كهيح انعهىو و. 1

 

 انًؤهالخ انعهًيح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 تكانىسيىط

 

 74/8/7111 انعهىو انمادعيح

 17/1/7112 انعهىو انمادعيح انًاجغريش

 هالدكتورا

 

   

    أخرى
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 االنماب انعهًيح

 

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهًيح 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

1  

الوعزولت  Salmonella typhimurium فً بكترٌا  fimC و fimAالتحري عن جٍناث 

 هن هصادر

7117 

2 Molecular Detection of C. jejuni in Chicken Meat Samples in the 

Qadisiyah Province, Iraq 

7119 

3 Using of Salmonella typhimurium as a test for the detection of 

carcinogens in foods in Iraq 

7118 

 

 و انكرة انًُهجيح  انكرة انًؤنفح أو انًرشجًح

 انُشش عُح أعى انكراب خ

1   

7   

 

 

 

 تارٌخ الحصىل على اللقب  اللقب العلوً  ث

 17/1/7112 يذسط يغاعذ 1

  يذسط 7

  اعرار يغاعذ 3

  اعرار 4



 

 

 :انري أششف عهيها انشعائم واالطاسيحعذد 

 العدد االذراف  ت

  دبلوم عاؾي 1

  ؿاجستري  2

  دؽتوراه 3

 

 انري شاسن فيها و وسػ انعًم  انعهًيحوانُذواخ انًؤذًشاخ 

 يشاسكح (  –) حضىس َىع انًشاسكح  االَعماديكاٌ  ح ــانغُ عُىاٌ ان خ

 حضىس() تحس / تىعرش 

انًؤذًش انعهًي انذوني االول  1

 نهرمُياخ انطثيح وانثيىنىجيح

 تحس انًعهذ انرمُي /انكىفح 7112

 انًؤذًش انعهًي انذوني االول في كهيح 7

 انرماَاخ االحيائيح

 

 جايعح انماعى انخضشاء 7112

 

 يشاسكح

انًؤذًش انعهًي انذوني االول  في  3

 كهيح انعهىو

 يشاسكح /كهيح انعهىوجايعح انمادعيح  7112

انًؤذًش انعهًي انذوني انصاَي في  4

 كهيح انعهىو

 تحس جايعح انمادعيح /كهيح انعهىو 7112

خطش اَرشاس انكثذ َذوج عٍ  5

 انفايشوعي وااليذص في انعشاق

 حضىس جايعح انمادعيح /كهيح انعهىو 7118

 حضىس انعهىوجايعح انمادعيح /كهيح  NEPA 7112خضٌ انًىاد وذشييضها وفك  6

 حضىس جايعح انمادعيح /كهيح انعهىو 7112 كيفيح ذحُيظ انحيىاَاخ 2

 حضىس جايعح انمادعيح /كهيح انعهىو 7118 انيح ذغىيك انُراجاخ انعهًيح 8

 حضىس جايعح انمادعيح /كهيح انعهىو 7118 ذحضيش انًغرخهصاخ انُثاذيح انخاو 2



 

 

يهاساخ انرفاعم يع انطهثح  11

 وانخشيجيٍ

جايعح انمادعيح /كهيح  7112

 االداسج وااللرصاد

 حضىس

انفطشياخ انغايح انًُرجح  صذشخي 11

 نالفالذىكغيُاخ

 حضىس جايعح انمادعيح /كهيح انعهىو 7112

انيح انرمذيى نهًُح وانًشاسيع انًمذيح  17

 يٍ يؤعغح تيش

 حضىس جايعح انمادعيح /كهيح انعهىو 7118

 حضىس جايعح انمادعيح /كهيح انعهىو 7118 َذوج عٍ انخاليا انجزعيح 13

 حضىس جايعح انمادعيح /كهيح انعهىو 7112 َذوج عٍ االغزيح انًعذنح وساشيا 14

 

 

 انهجاٌ انذائًيح و انهجاٌ انًؤلرح 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 77/11/7112 لرحؤي نجُح جشد انًىاد انكيًياويح تشئاعح انجايعح 1

 15/4/7118 يؤلرح ُالشح تحىز انرخشضينجُح  7

 4/17/7112 دائًيه انفشعيح نمغى عهىو انحياج حانهجُح االيرحاَي 3

 15/5/7112 يؤلرح نجُح جشد يخضٌ انًىاد انكيًياويح في لغى عهىو انحياج 4

 6/3/7118 دائًيه نجُح يطاتمح انًىاصفاخ 5

 7/2/7112 دائًيه نجُح انًشرشياخ 6

 8/1/7118 دائًيه انًشرشياخ انًجهحنجُح  2

 7/1/7112 دائًيه نجُح اعرًاد انًخرثشاخ 8

 2/7/7112 دائًيه نجُح انغياتاخ 2

 13/1/7112 دائًيه نجُح انًشرشياخ انًجهح 11

 18/4/7112 يؤلرح نجُح االعرمثال 11

 

  االخشياألَشطح انعهًيح 

  نوع الـشاط 

   احباث علموة تقويم 



 

 

  املبادرات اؾعلموة 

  ؾلردائل واالطاريح تقويم علمي 

  براءات االخرتاع 

  اؾتعاؼد ؿع ؿؤدسات اؾدوؾة 

 

 انًمشساخ انذساعيح انرً لًد ترذسيغها

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 احواء جمهرية ػسلجه   1

 وتربة ؿواهاحواء جمهرية    2

 غذائوةاحواء جمهرية    3

 صناعوةاحواء جمهرية    4

5    

6    

 

 

 انًثادساخ و االعًال انرطىعيح 

 انغُح  انًثادسج او انعًم انرطىعي  خ

 7118 عفشج عهًيح 1

7   

3   

4   

5   

 

 

 



 

 

 .كرة انشكش ، انجىائض  و شهاداخ انرمذيش

 السـة املاحنةاجلفة  كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

 7113 انعًيذ شكش وذمذيش 1

 7113 انعًيذ شكش وذمذيش 2

 7114 انعًيذ شكش وذمذيش 3

 7113 يكرة سئيظ انىصساء شكش وذمذيش 4

 7113 سئيظ انجايعح شكش وذمذيش 5

 7112 سئيظ انجايعح شكش وذمذيش 6

 

 انري يجيذها  : اخ ــانهغ

 يحرشف(-يرىعظ-)يثرذيءانًغرىي  انهغح  خ 

 حمرتف عربي 1

 ؿتودط اـكلوزي 7

  اخرى  3

 


