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                                               علً جعفر سلٍن هحسي االسن الرباعً: -

 82/28/2166بغذاد  تارٌخ الىالدة: -

 82/8/8220 تارٌخ الحصىل علٍها:                                                   الشهادة:  هاجستٍر  -

  هكروبٍَ إًزٌواث التخصص الذقٍق:                    هجهرٌَ أحٍاء / حٍاةالتخصص العام: علىم ال -

 8/22/8228تارٌخ الحصىل علٍَ:                                      هذرس            -اللقب العلوً: -

          سٌت 21عذد سٌىاث الخذهت فً التعلٍن العالً:  -

 الٌىجذ الخذهت خارج التعلٍن العالً:عذد سٌىاث  -

 alijaffar3@yahoo.comالبرٌذ االلكتروًً:  -

 2122تارٌخ هٌح الشهادة:                             بغذادجاهعت  الجهت الواًحت للشهادة البكلىرٌىس: -

 82/8/8220تارٌخ هٌح الشهادة:                             دٌالى   جاهعت  الجهت الواًحت لشهادة الواجستٍر: -

 تارٌخ هٌح الشهادة:                                                الجهت الواًحت لشهادة الذكتىراٍ: -

 Pseudomonasدراست كٍوىحٍىٌت إلًزٌن البروتٍز القاعذي الوٌتج هي بكترٌا ال  عٌىاى رسالت الواجستٍر: -

aeruginosa  الوعزولت هي الورضى. 

 الذكتىراٍ: عٌىاى اطروحت -

 : شغلها التً الوظائف -

 الى – من الفترة العمل مكان الوظٌفة ت
 0220-0220  /كلٌة التربٌة دٌالى جامعة  مختبر م. -1
 0210-0220 / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة دٌالى جامعة مدرس مساعدتدرٌسً /  -0
 0222-0220 / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفةدٌالى جامعة الكٌمٌاءمقرر قسم  -0
 -0210 / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفةدٌالى جامعة تدرٌسً / مدرس -4
    

    

 

  

 

 الصورة



 

 فٌها درس التً المعاهد او الجامعات -

 مالحظات الى - من الفترة (المعهد(/ الكلٌة) الجامعة) الجهة ت
  0220-0220 / كلٌة التربٌة  دٌالىجامعة  1
  0214-0220 جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 0

0    
 

 بتدرٌسها قام التً الدراسٌة المواضٌع -

 الدراسٌة السنة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 للعلوم التربٌة دٌالى 1

 الصرفة
 األولى علوم الحٌاة الكٌمٌاء

 للعلوم التربٌة دٌالى 0
 الصرفة

 ثانٌةال منهج البحث العلمً الكٌمٌاء

      

      

      

      

      
 

 تطوٌرها فً ساهم او بتطوٌرها قام التً الدراسٌة المواضٌع -

 الدراسٌة السنة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
      

      

      

      
 

 واالطارٌح ائلالرس على االشراف -

 او الرسالة عنوان القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 الدراسٌة السنة

      

      

      

      

 

 .فٌها شارك التً والورش العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 المشاركة نوع االنعقاد مكان العنوان ت
 (حضور -بحث)

  السنة

نشر ثقافة التعلٌم  -1
الاللكترونً وتطوٌر التربٌة 

 والتعلٌم فً العراق

 0212 بحث الفارابً االكادٌمٌة جمعٌة

تقنٌة تفاعل البلمرة  -0
 PCRالمتسلسل 

 0212 بحث كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

     



     

 

 اقامها والتً بها شارك التً الدورات -

 السنة االنعقاد مكان  الدورة عنوان ت
جامعة دٌالى  كفاءة الحاسبات -1

 /كلٌة الهندسة
0220 

    

    

    

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثٌة المشروعات -

 السنة النشر محل البحث عنوان ت
    

    

    

    
 

 فٌها بالنشر قام التً( impact factors) مجالت و لمٌةالع المجالت -

 الذي العدد البحث عنوان الدولة المجلة اسم ت
 فٌه نشر

 السنة

1- Advanced in 
microbiology 

الوالٌات 
المتحدة 

 االمرٌكٌة

Relationship Study 

between the 

Alkaline Protease 

Production and 

the Growth 

Phases of 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Isolated from 

Patients 

Advances in 

Microbiology  
 

0 0210 

االنبار للعلوم  -0
 البٌطرٌة

دراسة العالقة بٌن انتاج  العراق

إًزٌن البروتٍز القاعذي 

الوٌتج هي بكترٌا 

Pseudomonas 

aeruginosa  

 وهصذر العزلت

 

0 0210 

كلٌة التربٌة  -0
االساسٌة/الجامعة 

 المستنصرٌة

دراسة العالقة بٌن انتاج  العراق

إًزٌن البروتٍز القاعذي 

واطىار ًوى  بكترٌا 

  مقبول للنشر

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=22739
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=22739
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=22739
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=22739
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=22739
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=22739
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=22739
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=22739
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=22739
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=22739
http://www.scirp.org/journal/Home.aspx?JournalID=1000
http://www.scirp.org/journal/Home.aspx?JournalID=1000


Pseudomonas 

aeruginosa   
 المعزولة من المرضى

4-  World Journal 
of 
Pharmaceutical 
Research 
impact factors\ 
6.805 

 PREVALENCE OF الهند
GENES ENCODING 
ENTEROTOXINS 
AND EXFOLIATIVE 
TOXINS AMONG 
METHICILLIN 
RESISTANT 
STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS CLINICAL 
ISOLATES IN IRAQ 

7 2016 

2- International 
Journal of 
Current 
Microbiology 
and Applied 
Sciencs 
impact factors\ 
2.937 

 Prevalence of  الهند
Accessory Gene 
Regulator 
Specificity Groups 
among Methicillin 
Resistant 
Staphylococcus 
aureus Isolated 
from Iraqi Hospital 
Patients 

7 2016 

      

      
 

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌة  والجمعٌات الهٌئات عضوٌة -

/ عضوا مازال االنتساب تارٌخ دولٌة/ محلٌة الهٌئة اسم ت
 العضوٌة انتهاء

 مالحظات

      

      

      

      
  

 (شكر كتب/تقدٌرٌة شهادات/ جوائز) على فٌها حصل نشاطات او ابداعات -

 او االبداع نوع  ت
 النشاط

 علٌه حصل ما
 شهادة/جائزة)

 كتاب/ تقدٌرة
 (شكر

 او النشاط عنوان المانحة الجهة
 االبداع

 السنة

 0222 لجان امتحانٌة رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر وتقدٌر لجان امتحانٌة -1
 0212 لجان امتحانٌة رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر وتقدٌر لجان امتحانٌة -0
 0211 لجان امتحانٌة رئٌس جامعة دٌالى شكر وتقدٌر كتاب لجان امتحانٌة -0
 0222 لجنة تحضٌرٌة رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر وتقدٌر معرض علمً -4
 0212 لجنة تحضٌرٌة رئٌس جامعة دٌالى كتاب شكر وتقدٌر معرض علمً -2
 

 



 والترجمة التالٌف  -

 غٌر/  منهجٌة الطبعات عدد النشر سنة النشر دار اسم الكتاب عنوان ت
 منهجٌة

      

      

      

      
  

 ٌجٌدها التً اللغات -

 العربٌة---1

 األنكلٌزٌة -0

0-    

 

 

 المجتمع خدمة فً مساهمات  -

1... 

0. 

 

 اخرى نشاطات -

2. . 

8.  

 ( CD) قرص على ونسخة ورقٌة نسخة تسلٌم ٌتم/ مالحظة  

 

 للعلم خدمة معنا تعاونكم حسن شاكرٌن

 

 

 

 

 

 

 الغنً عبد عماد وسام.م.م                                                                   



 الجامعً واالداء الجودة ضمان قسم مدٌر                                                                      


