
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزارٛخ انغٛشح
 

 

 

 

 د. ػهٙ ػجذ انٓبد٘ يبْٕد انغٕداَٙ:  انثالثٙ ٔ انهمت  ـىـــــــــاالعــ

 انؼهٕوانكهٛـــــــــــــــخ : 

  2893 : الد ــربسٚخ انًٛـ

 يزضٔج انحبنخ انضٔجٛخ :

 ػهٕو حٛبح :صــــــانزـخـص

 اعزبر يغبػذانهمت انؼهًٙ : 

  رذسٚغٙ : خــــــــــانٕظٛف

 جبيؼخ انمبدعٛخ/كهٛخ انؼهٕو/لغى ػهٕو انحٛبحػُٕاٌ انؼًم: 

 Ali.alsudani@qu.edu.iq  ،al_ab82@yahoo.com: االنكزشَٔٙ انشعًٙانجشٚذ 

 انٕظبئف انزٙ شغهٓب 

 املالحظات تاروخ اذغاهلا  الوظقػة  ت

  8112-3-4 /العؾومامني جمؾس الؽؾقة -1

 

 انًؤْالد انؼهًٛخ 

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة املؤهل العؾؿي

 بؽالورووس

 

 5002 العموم القادسية
 5002 العموم القادسية املاجستري
 هالدكتورا

 

 5002 التربية القادسية
 - - - أخرى
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 االنمبة انؼهًٛخ

 

 

 

 

 

 انجحٕس انؼهًٛخ 

 دـة الـشر أدم البحث  ت

1  

رمٕٚى كفبءح ثؼط انًغزخهصبد انُجبرٛخ فٙ ًَٕ ثؼط فطشٚبد انخضٌ نحجٕة انحُطخ فٙ 

 يخبصٌ انذٕٚاَٛخ

 

0212 

0  

 انزأثٛش انزثجٛطٙ نًغزخهصبد َجبرٙ انُؼُبع انفهفهٙ ٔانشٚحبٌ فٙ ًَٕ ثؼط األػفبٌ

 ٔانخًبئش انًؼضٔنخ يٍ يشظٗ انزٓبة األرٌ فٙ يذُٚخ انذٕٚاَٛخ

 

0211 

3  

 Van Tieghem رأثٛش ثؼط انًؼبيالد انكًٛٛبئٛخ ٔاإلحٛبئٛخ فٙ ًَٕ انفطش

Aspergillus niger نًشض انؼفٍ األعٕدت انًغجBlack Mould ػهٗ انجصم 

 

0210 

4  

Determine the genotype of the local fungal isolation Aspergillus 

niger 5 producers of citric acid 

 

0215 

5  

Citric acid production from some local isolates of the fungus 

Aspergillus niger by rice husks filtrate medium 

 

0215 

6 In vitro antifungal effect of potassium sorbate and sodium 

benzoate on the growth of fungi causing sinusitis 
0217 

7 The Effect of Some Antiseptics on Molds and Yeasts Isolated 

from Wards in Al-Diwaniya Teaching Hospital, Iraq 
0217 

8 Detection of Environmental bacterial contamination for the 

kitchen and its tools at Al-Hilla Teaching Hospital, Babylon, Iraq 
0218 

9 Detection of Isolated Bacteria from Students' Water Cycle in the 

College of Science, Babylon University, Iraq 
0218 

 

 

 تاريخ الحصول على اللقب  اللقب العلمي  ت

 2005 مساعد بايموجي 1
 2009 مدرس مساعد 2
 2012 مدرس 3
 2017 أستاذ مساعد 4

http://www.academicjournals.org/journal/AJMR/article-full-text/A5FAD1A62747
http://www.academicjournals.org/journal/AJMR/article-full-text/A5FAD1A62747


 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔ انكزت انًُٓجٛخ  انكزت انًؤنفخ أٔ انًزشجًخ

 عُخ انُشش أعى انكزبة د

2 - - 

 

 :انزٙ أششف ػهٛٓب انشعبئم ٔاالغبسٚحػذد 

 العدد االذراف  ت

 - دبلوم عالي 1

 - ماجستري  0

 - دكتوراه 3

 

 انزٙ شبسن فٛٓب ٔ ٔسػ انؼًم  انؼهًٛخٔانُذٔاد انًؤرًشاد 

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

 ) حبث / بودرت حضور(

 مشاركة كمية العموم/جامعة القادسية 5002 الطؤتطر العمطي الدولي االول 1

0 International conference 
on promotion of scientific 
and regional cooperation 
on food and agricultural 

sciences 

5002 Research institute 
of food science and 

technology, 
Mashhad, Iran 

 مشاركة 

 مشاركة كمية العموم/جامعة القادسية 5002 الطؤتطر العمطي الدولي الثاني 3

َذٔح رشجٛش انشٕاسع انخعشٚخ  4

ٔاعبعٛبرّ ٔأخطبءِ ٔاثشح فٙ 

 انزُٕع االحٛبئٙ
 حضور كمية العموم/جامعة القادسية 5002

َذٔح خطش اَزشبس انزٓبة انكجذ  5

ٔاالٚذص فٙ  c  ٔbانفبٚشٔعٙ َٕع 

 انؼشاق

 حضور كمية العموم/جامعة القادسية 5002



 

 

 

 

 

 

 

 حضور كمية العموم/جامعة القادسية 5002 َذٔح )فبٚشٔط صٚكب( 6

االعزخذايبد انؼالجٛخ نهخالٚب َذٔح  7

 انجزػٛخ

 

 حضور كمية العموم/جامعة القادسية 5002

َذٔح االعظ انُظشٚخ ٔانؼًهٛخ  8

 نذساعخ انزُٕع االحٛبئٙ
 حضور كمية العموم/جامعة القادسية 5002

 َذٔح  9

)رؼبغٙ انًخذساد ٔاثبسْب انغهجٛخ 

 ػهٗ انفشد ٔكٛفٛخ يكبفحزٓب(

 

 حضور العموم/جامعة القادسيةكمية  5002

 َذٔح  12

 )االغزٚخ انًؼذنخ ٔساثٛبُ(
 حضور كمية العموم/جامعة القادسية 5002

َذٔح )االعزخذاو اٜيٍ نهًعبداد  11

 انحٕٛٚخ(
 حضور كمية العموم/جامعة القادسية 5002

ٔسشخ ػًم انًغؤٔنٛخ االداسٚخ  10

ٔانمبََٕٛخ ٔانزُظًٛٛخ فٙ اداسح 

 انكهٛبديجبنظ 

 حضور كمية العموم/جامعة القادسية 5002

ٔسشخ ػًم انّٛ رطجٛك َظبو  13

 انًمشساد
 حضور كمية العموم/جامعة القادسية 5002

ٔسشخ ػًم رشخٛص انفطشٚبد  14

انغبيخ انًُزجخ نالفالرٕكغُٛبد 

 ٔانكشف ػُٓب

 مشاركة كمية العموم/جامعة القادسية 5002

يٍ  ٔسشخ ػًم يؼبنجخ ٔانزخهص 15

 انًخهفبد انكًٛٛبئٛخ فٙ انًخزجشاد
 حضور كمية العموم/جامعة القادسية 5002

 

 انهجبٌ انذائًٛخ ٔ انهجبٌ انًؤلزخ 

 التاروخ  مؤقتة -دائؿقة  نوعفا   الؾجـة ت

-1-28فٙ  2541 مؤقتة نجُخ رذلٛك دفبرش االيزحبٌ انزُبفغٙ نطهجخ انًبجغزٛش 1

3127  

-21-36فٙ  3197 دائمية انًشكضٚخانهجُخ االيزحبَٛخ  0

3127 

 3127-8-38 مؤقتة نجُخ انجشد انغُٕ٘ فٙ لغى ػهٕو انحٛبح 3

-23-38فٙ  4547 مؤقتة نجُخ ْٛكهٛخ يخزجشاد لغى ػهٕو انحٛبح 4

3127 

-5-24فٙ 2287 مؤقتة نجُخ يُبلشخ أثحبس انزخشج فٙ لغى ػهٕو انحٛبح 5

3121 

فٙ  2315 مؤقتة انزُبفغٙنجُخ يزبثؼخ إجشاء االيزحبٌ  6

31/5/3121 

نجُخ يزبثؼخ َشش انجحٕس انًمذيخ نهزشلٛخ انؼهًٛخ فٙ انًجالد  7

 انؼبنًٛخ انشصُٛخ
فٙ  2413 دائمية

3/6/3121 

فٙ  2576 مؤقتة نجُخ جشد يخضٌ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ فٙ لغى ػهٕو انحٛبح 8

27/6/3121 

فٙ  2725 مؤقتةاألٔنٛخ فٙ لغى ػهٕو نجُخ رصحٛح انذفبرش االيزحبَٛخ نهذساعبد  9



 

 

 

 

 

 

 

 39/6/3121 انحٛبح

نجُخ رذلٛك انذفبرش االيزحبَٛخ ناليزحبٌ انزُبفغٙ نهطهجخ انًزمذيٍٛ  12

 نذساعخ انًبجغزٛش فٙ لغى ػهٕو انحٛبح
فٙ  2953 مؤقتة

32/7/3121 

انهجُخ انفشػٛخ نمغى ػهٕو انحٛبح نزٕفٛش االدنخ ٔرٓٛئخ يزطهجبد  11

 انٕغُٙ نجٕدح انجبيؼبدانزصُٛف 
-23-4فٙ  5242 مؤقتة

3121 

-23-5فٙ  5264 دائمية انهجُخ االيزحبَٛخ انًشكضٚخ 10

3121 

نجُخ يزبثؼخ َشبغبد ٔيحبظشاد انزذسٚغٍٛٛ فٙ انًٕلغ االنكزشَٔٙ  13

 نهكهٛخ
-23-5فٙ  5264 دائمية

3121 

-23-23فٙ  5335 دائمية نجُخ انزؼعٛذ 14

3121 

-5-26فٙ  3165 مؤقتة ثحٕس رخشج انًشحهخ انشاثؼخ نجُخ يُبلشخ 15

3129 

-7-36فٙ  3117 مؤقتة نجُخ ٔظغ اعئهخ االيزحبٌ انزُبفغٙ 16

3129 

-7-36فٙ  3111 مؤقتة االيزحبٌ انزُبفغٙنجُخ رصحٛح دفبرش  17

3129 

انهجُخ انزحعٛشٚخ نهًؤرًش انؼهًٙ انذٔنٙ انثبَٙ فٙ كهٛخ  18

 انؼهٕو/جبيؼخ انمبدعٛخ
-9-1فٙ  4329 مؤقتة

3129 

-23-21فٙ  6481 دائمية انهجُخ االيزحبَٛخ انًشكضٚخ نهذساعخ انصجبحٛخ 19

3129 

-21يغبئٙ فٙ  864 دائمية انهجُخ االيزحبَٛخ انًشكضٚخ نهذساعخ انًغبئٛخ 02

23-3129 

انهجُخ انؼهًٛخ انفشػٛخ انخبصخ ثبنًؤرًش انؼهًٙ انذٔنٙ انثبَٙ/  01

 انًجٓشٚخاالحٛبء 
-8-36فٙ  5738 مؤقتة

3129 

زغجٛم ٔرٕصٚغ نانهجُخ انزحعٛشٚخ نهًؤرًش انؼهًٙ انذٔنٙ انثبَٙ  00

 انحمبئت ٔانجبجبد
-21-9فٙ  5676 مؤقتة

3129 

-23-7فٙ  6392 مؤقتة بح انخبصخ ثبنًؤرًش انؼهًٙ انذٔنٙ انثبَٙنجُخ يحٕس ػهٕو انحٛ 03

3129 

 3128-3-1فٙ  538 مؤقتة انزشثٕ٘/انًشحهخ انشاثؼخ/انذساعخ انصجبحٛخنجُخ االسشبد  04

-21-26فٙ  5143 مؤقتة انًجالد انؼبنًٛخ انشصُٛخرمٛٛى نجُخ  05

3129 

 3128-2-24فٙ 97 مؤقتة ْٛكهٛخ لغى ػهٕو انحٛبح/ يخزجش االحٛبء انًجٓشٚخ انؼبو 06

-2-31فٙ  218 مؤقتة نجُخ انزؼعٛذ 07

3128 

 3128-3-4فٙ  415 مؤقتة رطٕٚش يجهخ انمبدعٛخ نهؼهٕو انصشفخ/كهٛخ انؼهٕونجُخ  08

 3128-3-7فٙ  528 مؤقتة نجُخ اػزشاظبد غهجخ انذساعبد انؼهٛب 09

نجُخ يُبلشخ ثحٕس انزخشج انذساعخ انصجبحخ نهصف انشاثغ/ػهٕو  32

 حٛبح
-5-41فٙ  2495 مؤقتة

3128 

انًغبئٛخ نهصف انشاثغ/ػهٕو نجُخ يُبلشخ ثحٕس انزخشج انذساعخ  31

 حٛبح
-5-38فٙ  615 مؤقتة

3128 

 

-3128نجُخ ٔظغ االعئهخ ناليزحبٌ انزُبفغٙ/ انًبجغزٛش نؼبو  30

3131 
-7-28فٙ  3147 مؤقتة

3128 

-3128نجُخ رصحٛح دفبرش االيزحبٌ انزُبفغٙ/ انًبجغزٛش نؼبو  33

3131 
-7-28فٙ  3152 مؤقتة

3128 

انًشبسٚغ انجحثٛخ نطهجخ انًبجغزٛش انُبجحٍٛ ثبنذٔس نجُخ يُبلشخ  34

 3128-3129االٔل نهؼبو انذساعٙ 
-1-2فٙ  3388 مؤقتة

3128 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  االخشٖاألَشطخ انؼهًٛخ 

  نوع الـشاط 

 15  احباث علمية تقويم 

 - املبادرات العلمية 

 3 للرسائل واالطاريح تقويم علمي 

 - براءات االخرتاع 

 - التعاقد مع مؤسسات الدولة 

 

 انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب

 بؽالورووس ماجستري  دكتوراه ت

 الفطريات العطمي الفطريات الطبية الطتقدم - 1
 تصظيف الفطريات العطمي  - 0
 الفطريات الطبية العطمي  - 3
 الطضادات الحياتية العطمي  - 4
الصظاعية االحياء الطجهرية   - 5

 الفطريات الطبية الظظري   - 6 العطمي
األحياء الطجهرية الصظاعية   - 7

  الظظري 

 انًجبدساد ٔ االػًبل انزطٕػٛخ 

 انغُخ  انًجبدسح أ انؼًم انزطٕػٙ  د

2   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .كزت انشكش ، انجٕائض  ٔ شٓبداد انزمذٚش

 السـة اجلفة املاحنة كتاب الشؽر أو اجلائزة أو ذفادة التؼدور ت

والبحث  معالي وزير التعليم العالي شهادة تقديرية 1
 العلمي

5002 

 5002 السيد عميد كلية العلوم/القادسية كتاب شكر 0

 5000 السيد عميد كلية العلوم/القادسية كتاب شكر 3

 5000 السيد عميد كلية العلوم/القادسية كتاب شكر 4

 5002 العلوم/القادسيةالسيد عميد كلية  كتاب شكر 5

 5002 السيد رئيس الجامعة/القادسية كتاب شكر 6

 5002 السيد رئيس الجامعة/القادسية كتاب شكر 7

 5002 السيد رئيس الجامعة/القادسية كتاب شكر 8

 5002 السيد عميد كلية العلوم/القادسية كتاب شكر 9

 5002 السيد عميد كلية العلوم/القادسية كتاب شكر 12

 5002 السيد رئيس الجامعة/القادسية كتاب شكر 11

 5002 السيد عميد كلية العلوم/القادسية كتاب شكر 10

 5002 السيد عميد كلية العلوم/ المثنى كتاب شكر 13

 5002 السيد عميد كلية العلوم/القادسية كتاب شكر 14

 5002 السيد رئيس الجامعة/القادسية كتاب شكر 15

 انزٙ ٚجٛذْب  : بد ــانهغ

 يحزشف(-يزٕعػ-)يجزذٖءانًغزٕٖ  انهغخ  د 

 حمرتف  عربي 2

 متوسط انكليزي 3

 - اخرى  4

 


