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 المعلومات الشخصية 1

 محمد خليفة خضير جدوع الجابري

1-7-1953 

 متزوج

E mail :Dr.mohammed_alazzawi@yahoo.com 

07701711246 

 

 المؤهالت العلمية 2

 دكتوراة احياء مجهرية

 استاذ

 علوم الحياة

 تدريسي

 

 الشهادات 3
احياء  احياء مجهرية

 مجهرية

 1998 العلوم المستنصرية 

 2000 = = مرضية بكتريا  احياء مجهرية 

 فايروسات = 

 طبية
= = 2006 
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 العلمية األلقاب 4

 

 

 

 

6 
المواد والمراحل 

الدراسية التي 

 يدرسها

5 
 الرسائل عناوين

 واألطاريح
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7 

راسات والد       

 المنشورة

دراسة انتشار التهاب الكبدي الفيروسي نوع ج  بين -1

االنساء الحوامل في مدينة بعقوبة

دراسة النبيت الطبيعي للعيون لدي االشخاص المصابين -2

الشخاص االصحاء بالتهاب الملتحمة التحسسي مقارنة مع ا

واثر استخدام قطرة للمضاد الحياتي الجينتاماسين   

مجلة ديالى 

للبحوث العلمية 

والتربوية 

/ديالى

2001  

دراسة البكتريا المؤلفة للنبيت الطبيعي لملتحمة العين -3

لدى االشخاص االصحاء في مدينة كركوك

مجلة التقني 

/هيئة التعليم 

 التقني

مدى انتشار لتهاب الكبد الفيروسي نوع ب بين دراسة -4

النساء الحوامل في مدينة بعقوبة 

مجلة ديالى 

للبحوث العلمية 

والتربوية كلية 

 التربية 

 

2005

المسبباب البكتيرية لتهاب المجاري البولية لدى النساء -5 

 الحوامل لمدينة بعقوبة 

مجلة ديالى 

للبحوث العلمية 

والتربوية /كلية 

 بية التر

 

 

2008 

دراسة مدى انتشار حمى التيفوئيد لدى سكنة احياء -6 

 المفرق والمعلمين والكاطون 

مجلة ديالى 

للبحوث العلمية 

 والتربوية

 

2008 

حمى البروسالين )حمى مالطة( وعوامل انتشارها بين  -7 

 السكان حي المفرق والمعلمين والكاطون 

مجلة الفتح/كلية 

التربية 

 االساسية

 

2008 

دراسة مقارنة لإلصابة بال تد رن الرئوي بين عام -8 

 في محافظة ديالى  2001-2005

المؤتمر العلمي 

السادس /كلية 

التربية /جامعة 

 تكريت

 

2009 

  

 

دراسة مقارنة لنشاط مضاد للبكتريا لنوعين مختلفين من -9

العسل ضد بكتريا االشرشيا القولونية ,الزائف الزن جارية 

 رات العنقودية الجلدية تاريخ النشر جهة النشر .والمكو

 

مجلة ديالى 

للعلوم الزراعية 

 /كلية الزراعة

2010 
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الحساسية الدوائية للبكتريا المعزولة من مرضى لتهاب -10

االذن الوسطة ودراسة عوامل انتقال المرض في محافظة 

 ديالى       جهة النشر 

مجلة ديالى 

للبحوث العلمية 

 والتربوية 

 

2010 

 

 

دراسة مسببات اسهال الطفيلي لدى االطفال لقرية -11

 جهة النشر   الحديد محافظة ديالى تاريخ النشر

مجلة بغداد 

للعلوم /كلية 

 تربية بنات بغداد

 

2011 

 

 

تحديد االصابة بداء المقوسات الكونودية لدى االنساء -12

 افظة ديالى تاريخ النشر الحوامل في مح

مجلة ديالى 

للعلوم الصرفة 

 /كلية العلوم

 

2011 

 

 

التنميط الجزئي لفايروس الحليم البشري المرافق -13

والصفات المظهرية  لألورام اللمفية المصاحبة للمريضات 

العراقيات المصابات بالتغيرات السرطانية لعنق الرحم جهة 

 النشر 

 

المجلة  الطبية 

 طب بغدادكلية ال

2007 

 

 

دراسة النبيت الطبيعي لملتحمة العين لألشخاص -14

االصحاء وتأثير المضاد الحياتي الكروفينكول علية في 

 محافظة ديالى تاريخ النشر جهة النشر 

مجلة تكريت 

للعلوم 

الصرفة/كلية 

 العلوم

 

2012 

انتاج وتنقية انزيم االبيز من العزالت المحلية لبكتريا -15 

ائف الزنجارية ودراسة بعض الظروف المؤثرة على الزو

 فعاليته تاريخ النشر 

مجلة ديالى 

للعلوم الزراعية 

 /كلية الزراعة

 

2013 

دراسة بعض الملوثات الميكروبية في مياه االبار في  -16 

 محافظة ديالى اطروحة ماجستير /تحت النشر

  

عدية دراسة جزئية وتنميطية  لفيروس المليساء الم -17 

لدى المرضى المصابين في محافظة ديالى باستعمال تقنية 

pcr تم النشر فى لعام اطروحة ماجستير 

 

 

مجلة الكلية 

الطبية جامعة 

 1ديالى العدد 

   4المجلد 

2013 

  والضد المناعيIg Gدراسة انتشار الضد المناعي -18 

IgM     لدى الذكور واإلناث في لفايروس الحمى االلمانية

 نشر فى لعام النضوج في محافظة ديالى نسبة االنجاز  عمر

 

 

 

 2014 المجلة الهندية

  

دراسة انتشار الحمى االلمانية لدى النساء الحوامل -19

وعالقتها باإلسقاط المتكرر  لدى النساء الحوامل في 

 تحت النشرمحافظة ديالى 
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8 
مرات والندوات ؤتالم

وورش العمل 

 المشارك فيها
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 الدورات 9

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

المناصب اإلدارية 

 والعلمية
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11 
الشهادات التقويمية 

والتقديرية الحاصل 

 عليها

 

12 
التقويم العلمي 

 للبحوث واألطاريح

 

كتب الشكر والتكريم  13



 
 

 السيرة الذاتية للهيئة التدريسية

8 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

 الحاصل عليها

 


