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 المعلومات الشخصية 1

 مبارك نعمان الكميعي  إبراهيمكريم 

1958/5/27  

 متزوج 

Kareemmubarak9@gmail.com 

07704332205 

 

 المؤهالت العلمية 2

  دكتوراه

  مساعد  أستاذ

  علوم الحياة

  تدريسي

 

 1981 العلوم  الموصل  علوم الحياة  وم الحياةعل الشهادات 3

 1987 العلوم  الموصل   علوم الحياة الحياةعلوم  

 1999 العلوم  المستنصرية   مجهريه إحياء الحياةعلوم  

 

 العلمية األلقاب 4
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6 
المواد والمراحل الدراسية 

 التي يدرسها

 مجهريه أحياءفسلجة  الثالثة

 بكتريا مرضية الرابعة

 بكتريا مرضية وفطريات مرضية دراسات عليا ماجستير

 أحياء مجهريه عام الثانية

    

 

7 
البحوث والدراسات 

 المنشورة

 1995 مجلة التقني  دراسة بكتريولوجية لمياه اآلبار في المقدادية

Epidemiological study for hydaitid cyst in dial 

a 

مجلة علوم 

 المستنصرية 

1998 

 1997 مجلة التقني ي ديالىدراسة وبائية عن المنشقة الدموية ف

 1998 مجلة التقني دراسة وبائية عن المتصورة النشيطة في ديالى

  Urinary tract infection and chronic diarrhea in 

children 

 1996 مجلة التقني 

 2002 مجلة التقني دراسة بكتريولوجية لخمجات الحروق في المستشفى  

 2000 مجلة التقني  الجروح بعد العمليات الجراحية دراسة بكتريولوجية لخمجات  

 2001 مجلة الفتح في مدينة بعقوبة البر وسيالدراسة بكتريولوجية  لداء   

 2003 مجلة الفتح في بعقوبة البر وسيالدراسة وبائية لداء   

 2011 مجلة التقني  التهاب اإلذن الوسطى الجرثومية في بعقوبة  

 

8 
وات ؤتمرات والندالم

 المشارك فيهاوورش العمل 

تأهيل العمداء بالتعاون مع روابط البريطانية للحصول 

على زمالة معهد اإلدارة البريطاني

 المملكة المتحدة

 تركيا/اسطنبول

 اربيل

 اربيل

 تركيا /اسطنبول

اربيل

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2011

 2001 االتحاد التقني العربي ندوة نظم دعم القرار في التعليم التقني العربي 

 2004 هيئة التعليم التقني ندوة عن إصالح التعليم التقني 

 International دورة في الحاسبة االلكتروني

RTI 

2004 

 

 

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح
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 الدورات 9

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية

  1990 -1998مقرر قسم صحة مجتمع

 1996 -1991رئيس قسم صحة المجتمع

 2001 - 2000رئيس قسم التمريض

 2005 -2003رئيس قسم صحة المجتمع

 2006 -2005معاون عميد للشؤون اإلدارية والطلبة

   2008 -2006 معاون عميد للشؤون العلمية                            

 2013 -2009 عميد المعهد التقني بعقوبة                            
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11 
الشهادات التقويمية 

قديرية الحاصل والت

 عليها

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

 

13 
كتب الشكر والتكريم 

 الحاصل عليها
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