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 المعلىمبد الشخصيخ 1

 المعلومات
 د. عباس ياسين حسن أحود  االسم الرباعي 

 

 25 /4 / 1972 تاريخ التولد

 هتزوج الحالة االجتماعية

 dr.abbasyaseen@gmail.com البريد اإللكتروني

 07703715569 رقم  الموبايل 

 

 المؤهالد العلميخ 2

 دكتىراه التحصيل العلمي

 هدرس الدرجة العلمية

 طبيتبكتريا  –  ريتهوجالحيا  أال القسم العلمي

 قسن علىم الحياة -كليت العلىم -جاهعت ديالى العنوان الوظيفي

 

 الشهبداد 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 سنة التخرج الكلية الجامعة الدقيق

أالحيا   علىم الحياة البكالوريوس

 الوجهريت

 1995 العلىم يترستنصوال

االحيا   الماجستير

  الوجهريت

البكتريا 

طبيت وعلن ال

 الوناعت

التربيت  ديالى 

للعلىم 

 الصرفت

2005 

االحيا   الدكتوراه

  الوجهريت

البكتريا 

 طبيتلا

التربيت  تكريت

للعلىم 

 الصرفت

2012 

 

 

 

 

 



 
 

 يخ للهيئخ التذريسيخالسيزح الذات

2 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

 

 ميخالعل األلقبة 

 األمر الجامعي ) العدد وتاريخ األمر ( اللقب العلمي
 2006/4/3في  2215رقم  مدرس مساعد

 886بموجب أالمر الجامعي  2012/5/7تأريخ الحصول عليو :   مدرس
 2013/1/21في 

  أستاذ مساعد
  أستاذ

 

 

6 
المىاد والمزاحل 

الذراسيخ التي 

 يذرسهب

 المادة الدراسية المرحلة
   General Microbiology الثانية
        Food Microbiology الرابعة
 Industrial Microbiology الرابعة

     Medical Bacteriology دراسات عليا
 

7 
الجحىث 

ذراسبد وال

 المنشىرح

 تاريخ النشر المجلة عنوان البحث أو الدراسة
A study of Punica  granatum  L. water 
extract effect on bacteria isolated 
from tonsillitis patients in Diyala 

Journal of 
Al- Fath 

August / 
2006 

5 
 الزسبئل ين عنب

 واألطبريح

 العنوان شهادةال
 A study of Punica  granatum  L. extract الماجستير

effect on bacteria isolated from tonsillitis 
patients in Diyala province with some 

immunological aspects. 
 

 Isolation and diagnosis of  Enterococcus الدكتوراه
faecalis  from different clinical sources 

and study of the pathogenicity in 
experimental mice. 
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province. 
A study of some immunological 

aspects of tonsillitis patients in Diyala 
province. 

Journal of 
Diyala 

June / 
2009 

Study of Enterococcus faecalis isolates 
sensitivity to isolated antibiotics from 

different disease sources. 

Diyala 
Journal for 

pure 
sciences 

July / 
2013 

Study of some virulence factors of 
Enterococcus faecalis isolated from 

different disease cases. 

Diyala 
Journal for 

pure 
sciences 

October 
/ 2013 

     
    

  Antimicrobial activity of  Thymus 
vulgaris L. and Mentha piperita L. 
extracts on Staph. aureuse isolated 
from burns infections. 

Diyala 
Journal for 

pure 
sciences 

Abril / 
2014 

  Detection of some virulence factors in 

Pseudomonas aeruginosa associated 

with diarrhea in Kirkuk City .                 

Kirkuk 

University 

Journal  

/Scientific 

Studies 

March /  

2015 
 

  The effect of bioremediation on the 
contaminated soil with used engine oil 
on the germination and the growth of 

millet. 

The     
seventh 

scientific 
conference 

for the 
college of 

basic 

March 
31st , 
2016 



 
 

 يخ للهيئخ التذريسيخالسيزح الذات

4 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

education.  
  Antibiotic Susceptibility of 

Bacterial Strains Isolated from 

Diabetes Patients with Foot Ulcers 

 

Diyala 
Journal for 

pure 
sciences 

2017 
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ؤتمزاد والنذواد الم

وورش العمل 

 المشبرك فيهب

 التاريخ مكان انعقادىا / ورشة العمل المؤتمر / الندوةاسم 
 2014/11/24 جامعة ديالىرئاسة  ورشة عمل بعنوان : ألية ترميز المواد الدراسية
كلية التربية  المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية االساسية 

االساسية/ جامعة 
 ديالى

2016/3/31 

ندوة بعنوان : مرض الليشمانيا مرض قديم جديد : 
 مدى انتشاره في محافظة ديالى واسبابو .

كلية العلوم/ جامعة 
 ديالى

2016/4/7 

دز ورشة عمل بعنوان : خطورة مرض أالي
AIDS))  والمسبب المرضي لو واىمية البحث

 . في طرق الوقاية منو

كلية العلوم/ جامعة 
 ديالى

2016/12/21 
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 الذوراد

 التاريخ مكان انعقادىا اسم الدورة
 2000 جامعة ديالى ورة ألتاىيلية الخامسة عشر لتعلم الحاسوبألد

 2005 جامعة ديالى دورة طرائق التدريس والتدريب الجامعي
 2006 جامعة ديالى دورة أختبار صالحية تدريس

مركز تعلم  دورة مديرية بلدية خانقين لكفاءة الحاسوب 
 الحاسوب/خانقين

2007 

كلية التربية  م , دورة التمريض واالسعافات االولية دورة التبرع بالد  
 للبنات/جامعة ديالى

2014 

 2014كلية التربية دورة قياس الفعاليات الحيوية ) قياس ضغط الدم , قياس نسبة 
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 للبنات/جامعة ديالى السكر بالدم , تهيج القولون العصبي (
 دورة كفاءة الحاسوب السابعة والثمانون

 
 2015 عة ديالى جامرئاسة 

  

 

 

 

 

 الذوراد

كلية العلوم /  Microsoft Accessدورة  
 جامعة ديالى

2016 

كلية العلوم /  ( 17025دورة تدريبية ) أيزو 
 جامعة ديالى

2016 

كلية العلوم /  ( 9001دورة تدريبية ) أيزو   
 جامعة ديالى

2016 

كلية العلوم /   GLPدورة تدريبية   
 الىجامعة دي

2016 

كلية العلوم /  GCLPدورة تدريبية    
 جامعة ديالى

2016 
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المنبصت اإلداريخ 

 والعلميخ

 ألتاريخ المنصب اإلداري / العلمي
        2012 – 2015 رئيس قسم علوم الحياة / كلية التربية للبنات /جامعة ديالى

             2014 – 2015     ات / جامعة ديالىرئيس لجنة حقوق االنسان / كلية التربية للبن
 2014 – 2015 مقرر لجنة الترقيات العلمية / كلية التربية للبنات / جامعة ديالى

 2015 مقرر قسم علوم الحياة / كلية العلوم /جامعة ديالى
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11 
كتت الشكز 

 والتقذيز 

 اريخالت رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر
 1999/11/21 1042      جامعة دياىل كلية الرتبية /
 2000/6/11 401 جامعة دياىل كلية الرتبية /
 2001/6/27 487 جامعة دياىل كلية الرتبية /

 2012/5/29 1002 جامعة دياىل كلية الرتبية للعلوم الصرفة /
 2012/7/10 1339 جامعة دياىل كلية الرتبية للعلوم الصرفة /
 2013/6/3 1656 جامعة دياىل كلية الرتبية للعلوم الصرفة /

 2014/1/14 34/14م و  وزير التعليم العايل والبحث العلمي
 2014/2/13 2539ش/ د/  رئيس جامعة دياىل

 2014/2/16 203 كلية الرتبية للبنات / جامعة دياىل
 2014/10/15 1000 كلية الرتبية للبنات / جامعة دياىل

 2015/9/30 2410 كلية العلوم / جامعة دياىل
 2016/1/31 384 كلية العلوم / جامعة دياىل
 2016/2/24 627 كلية العلوم / جامعة دياىل
 2016/4/6 1133 كلية العلوم / جامعة دياىل
 2017/2/8 593 كلية العلوم / جامعة دياىل

 


