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 االء فاهى عثاس انعىَذٌ:  انثالثٍ و انهقة  ـىـــــــــاالســ

 انعهىوانكهُـــــــــــــــح : 

  5791-6-55 : الد ــذاسَخ انًُـ

 يرزوجح انحانح انزوجُح :

  احُاء يجهشَح -عهىو حُاج :   صــــــانرـخـص

 اسرار يساعذانهقة انعهًٍ : 

  اسرار جايعٍ : حــــــــــانىظُف

 جايعح انقادسُح:     عنىاٌ انعًم

 ALLA.FAHIM@qu.edu.iq   : االنكرشونٍ انشسًٍ انثشَذ 

 انىظائف انرٍ شغهها 

 املالحظات تاروخ اشغاهلا  الوظقػة  ت

  12/21/1002 كهُت انؼهىو -فٍ جبيؼت انقبدسُت تدزَسُت -1

    

    

    

 

 

 

 

 

 
 

 انصىزة 
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 انًؤهالخ انعهًُح 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بكبنىزَىس

 

 1000-2111 انؼهىو بببم

 1002 انؼهىو بببم انًبجستُس

 اندكتىزاه

 

 1021 انؼهىو بببم

    أخسي

 

 

 

 

 

 االنقاب انعهًُح

 

 

 

 

 

 انثحىز انعهًُح 

 سـة الـشر أسم البحث  ت

5 Contribution of capsule to virulence and antibiotic sensitivity of 

Klebsiella ozaenae identified by phenotypic and molecular methods 

1021 

2 Evaluation the pathogenecity of campylobacterjejuni hepatic toxin 1022 

3 The Prevalence of the Gram Positive and Gram Negative Bacteria in 

Open Fractures and their Resistance Profiles to Antimicrobial Agents 

1022 

4 Investigation of IgG and IgM seroprevalence of Helicobacter pylori 

infections and their relation to IL-6 and some risk factors among 

dyspeptic patients in Al-Qasim city of Babylon province 

1022 

5 Antibiotic Susceptibility Patterns of Burkholderia cepacia Isolated 

from Different Clinical Specimens 

1022 

6 A Study of response to Burkholdaria cepacia 1022 

 

 تبزَخ انحصىل ػهً انهقب  انهقب انؼهًٍ  ث

 12/21/1002 يدزس يسبػد 2

 1/5/1021 يدزس 1

 22/1/1025 استبذ يسبػد 3

  استبذ 2



 

 

 

 

 

 

 

 و انكرة انًنهجُح  انكرة انًؤنفح أو انًرشجًح

 سنح اننشش أسى انكراب خ

5 -  

 

 :انرٍ أششف عهُها انشسائم واالطاسَحعذد 

 العدد االشراف  ت

 - دبهىو ػبنٍ 1

 - يبجستُس  2

 - دكتىزاه 3

 

 انرٍ شاسك فُها و وسش انعًم  انعهًُحواننذواخ انًؤذًشاخ 

) نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 مشاركة (  –حضور 

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 يشبزك جبيؼت انقبدسُت_كهُت انؼهىو 1002 يؤتًس 2

 حضىز كهُت انطب انبُطسٌ-جبيؼت انقبدسُت 1022 يؤتًس 1

 يشبزك انؼهىوكهُت -جبيؼت انقبدسُت 1022 يؤتًس 3

 حضىز كهُت انطب -جبيؼت بببم 1022 يؤتًس 2

 حضىز كهُت انتسبُت نهبنبث\جبيؼت انكىفت 1022 يؤتًس 5

 يشبزك كهُت انؼهىو-جبيؼت انقبدسُت 1021 يؤتًس 6

 

 انهجاٌ انذائًُح و انهجاٌ انًؤقرح 

دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

 مؤقتة -

 التاروخ 

 1022-1023 يؤقتت قسى انبُئتانهجنت االيتحبنُت فٍ  1

 1022\21\21-2115 دائًُت نجنت انتسقُبث انؼهًُت فٍ كهُت انؼهىو 2

 21/21/1022-2112 دائًُت انهجنت انؼهًُت فٍ قسى انبُئت 3

 1022\21\21-2112 دائًُت نجنت االشساف انتسبىٌ فٍ قسى انبُئت 4

 21/21/1022-2112 دائًُت انهجنت انزٌ انًىحد فٍ قسى انبُئت 5



 

 

 

 

 

 

 

 1022\2\2-2521\22\2 يؤقتت نجنت ينبقشت دكتىزاه 6

 

  االخشياألنشطح انعهًُح 

  نوع الـشاط 

 20  ابحبث ػهًُت تقىَى 

  انًببدزاث انؼهًُت 

  2 نهسسبئم واالطبزَح تقىَى ػهًٍ 

  بساءاث االختساع 

  انتؼبقد يغ يؤسسبث اندونت 

 

 قًد ترذسَسها انًقشساخ انذساسُح انرً

 بؽالورووس ماجستري دكتوراه (  -ماجستري-) بؽالورووس ت

 احُبء يجهسَت ػبو احُبء يجهسَت بُئُت  1

 احُبء يجهسَت بُئُت يؼبنجت حُىَت  2

 تهىث غرائٍ   3

 تقنُبث وينظىيبث بُئُت   4

 ينبػت    5

 يضبداث حُبتُت   6

 

 انًثادساخ و االعًال انرطىعُح 

 انسنح  انًثادسج او انعًم انرطىعٍ  خ

   

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .كرة انشكش ، انجىائز  و شهاداخ انرقذَش

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو شفادة التؼدور ت

 20/2/1026 جبيؼت انقبدسُت  شكس وتقدَس 1

 15/2/1026 جبيؼت انكىفت/ كهُت انتسبُت نهبنبث شكس وتقدَس 2

 11/2/1022 جبيؼت انقبدسُت/كهُت انؼهىو شكس وتقدَس 3

 12/1/1022 جبيؼت بببم /كهُت انؼهىو شكس وتقدَس 4

 12/1/1022 جبيؼت بببم/كهُت انطب شكس وتقدَس 5

 22/2/1022 جبيؼت انقبدسُت شكس وتقدَس 6

 1022\21\32 كهُت انتسبُت\جبيؼت انقبدسُت شكس وتقدَس 7

 25/2/1021 انؼهىوجبيؼت بببم/كهُت  شكس وتقدَس 8

 

 انرٍ َجُذها  : اخ ــانهغ

 يحرشف(-يرىسط-)يثرذيءانًسرىي  انهغح  خ 

 يحتسف ػسبٍ 5

 يحتسف انكهُزٌ 2

 ال َىجد اخسي  3

 


