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 اصدْبس يؾًذ عبعى عجذ انذاُٚٙ  انشثبعٙ ٔانهمت / عى اإل

 

 

 انًعهٕيبد انشخظٛخ 1

 المعلومات
بد االعى انشثبعٙ ٔانهمت سم ع  ازدهار  محمد جا

  10/8197 /9 ربسٚخ انزٕنذ

تسوجة   انؾبنخ االعزًبعٛخ  م

 tulibaflower@yahoo.com   انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ

 07716336384  سلى  انًٕثبٚم 

 

 انًؤْالد انعهًٛخ 2

 دكزٕساِ انزؾظٛم انعهًٙ

 يذسط انذسعخ انعهًٛخ

 انزمبَخ اإلؽٛبئٛخ  انمغى انعهًٙ

 يذسط انعُٕاٌ انٕظٛفٙ

 

 انشٓبداد 3

 انشٓبدح
االخزظبص 

 انعبو
 عُخ انزخشط انكهٛخ انغبيعخ االخزظبص انذلٛك

    2002  انعهٕو ثغذاد  بحعهٕو انؾٛ   عهٕو انؾٛبح انجكبنٕسٕٚط

يات     انًبعغزٛش ن ق ت

ية     يائ  اح

ية ض ا  مر تري ك  2006  انعهٕو  ثغذاد  ب

 2015  انعهٕو ثغذاد        يغٓشٚخأؽٛبء       عهٕو ؽٛبح   انذكزٕساِ

    

 

 انعهًٛخ األنمبة 4
 األيش انغبيعٙ ) انعذد ٔربسٚخ األيش ( انهمت انعهًٙ

  2007 / 17/1فٙ   904انعذد/         يذسط يغبعذ

    2013 /22/4فٙ     5770ػ/د/   انعذد                                      يذسط

 

5 
انًٕاد ٔانًشاؽم 

انذساعٛخ انزٙ 

 ٚذسعٓب

 انًٕاد انًشؽهخ

 انهغخ االَكهٛضٚخ     األٔنٗ 
    انضبَٙ 

                                     انضبنش

 انزمُٛبد االؽٛبئٛخ ٔانُٓذعخ انٕساصٛخ     انشاثع 

 

 

 

 

 

 

 ٔيكبٌ  ربسٚخ 6 

 شح ثأٔل رعٍٛٛانًجبش

 فٙ كهٛخ انعهٕو /عبيعخ دٚبنٗ    12/2/7200 
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انجؾٕس 

ٔانذساعبد 

   انًُشٕسح

 ٔانًمجٕنخ نهُشش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسٚخ انُششر انًغهخ  عُٕاٌ انجؾش أٔ انذساعخ

  

دساعخ ثكزشٕٚنٕعٛخ نًهٕصبد انهؾٕو ٔؽشٚمخ رعمًٛٓب ثٕاعطخ أشعخ 

 انهٛضس

كهٛخ أنزشثٛخ  يغهخ 

االعبعٛخ /انغبيعخ 

    انًغزُظشٚخ

 

اراس  1فدددددددٙ 68  عددددددذد 

2011 

              Effect of the antibiotics on glutaminase 

purifief from serratia plymuthica isolated from 

diyala river 

يغهدددددددخ دٚدددددددبنٗ نهعهدددددددٕو 

                          انضساعٛخ

فددددٙ ؽضٚددددشاٌ  1انعددددذد  

2011 

Study some pathogencity effect of providencia 

rettgeri isolated from patients with urinary tract 

infections      

 

    

International J. of 

current research 

              

      

7(8)2015      

 Detection of blaPER-1  ,blaVIM-2  ,blandm-1  genes in 

multi drug resistant of local isolates providencia 

rettgeri        

كهٛخ أنزشثٛخ  يغهخ 

االعبعٛخ /انغبيعخ 

    انًغزُظشٚخ

 

 335لجٕل َشش انعذد/ 

 28/6/2015فٙ 

ش انًغزخهض انكؾٕنٙ نجزٔس ٔأساق ٔعزٔس َجبد دساعخ رأصٛ

 عهٗ ثعغ االؽٛبء انًغٓشٚخ  Raphanus  sativusمانفغ

كهٛخ أنزشثٛخ  يغهخ 

االعبعٛخ /انغبيعخ 

    انًغزُظشٚخ

 146لجٕل َشش انعذد/

 8/9/2016فٙ 

ٔعٕايم انؼشأح ٔانًمبٔيخ bla CTX-M-1 انزؾش٘ عٍ انغٍٛ 

 Pseudomonas ثكزشٚب انضائفخ انضَغبسٚخ انًزعذدح نًؼبداد انؾٛبح فٙ

aeruginosa 

نهعهٕو  يغهخ دٚبنٗ  

 انظشفخ

  2لجٕل َشش   انعذد/ 

 9/1/2017فٙ       
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 انزبسٚخ يكبٌ اَعمبدْب اعى انًؤرًش / انُذٔح / ٔسشخ انعًم        

ًش انعهًٙ األٔل /كهٛخ انعهٕو / عبيعخ دٚبنٗ  انًُعمذ ثزبسٚخ انًؤر

15-16 /11/2009 

 16/11/2009-15 كهٛخ انعهٕو / عبيعخ دٚبنٗ  
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انًؤرًشاد 

ٔانُذٔاد ٔٔسػ 

انعًم انًشبسن 

 فٛٓب

   

عبيعخ دٚبنٗ /كهٛخ انعهٕو   يشبكم ثٛئّٛ يعبطشح  َذٔح: 

 /لغى عهٕو انؾٛبح 

14/3/2012 

 22/11/2016 عبيعخ دٚبنٗ /كهٛخ انعهٕو  َذٔح: انزهٕس اإلشعبعٙ ٔؽشق انٕلبٚخ يُّ 

عبيعخ دٚبنٗ /كهٛخ انعهٕو  َذٔح:يمذيخ فٙ انزذسٚظ انزعهًٛٙ

 /لغى عهٕو انؾٛبح

    2016/10/5 

َذٔح:انٛبد االنزٓبو  انزارٙ عًهٛخ اعبعٛخ فٙ انخالٚب ٚزى اعزخذايٓب 

   نًكبفؾخ االيشاع انغشؽبَٛخ 

عبيعخ دٚبنٗ /كهٛخ انعهٕو 

   هٕو انؾٛبح/لغى ع

1/12 /2016  

عبيعخ دٚبنٗ /كهٛخ انعهٕو  َذٔح:انغاليخ ٔااليٍ انكًٛٛبئٙ نهًخزجشاد ػًٍ اؽبس  

 انكًٛٛبء /لغى 

2016/12/28 

َذٔح:االعزبر انغبيعٙ ٔدٔسِ فٙ االطالػ االعزًبعٙ ٔاالسشبد   

  انزشثٕ٘

ٔؽذح االسشبد انزشثٕ٘  

  /كهٛخ انعهٕو

9 /1 /2017 

عًم:خطٕسح يشع االٚذص يشع لشٚت ثعٛذ:انًغجت  ٔسشخ 

 انًشػٙ نّ ٔاًْٛخ ؽشق انٕلبٚخ يُّ

عبيعخ دٚبنٗ /كهٛخ انعهٕو 

   /لغى عهٕو انؾٛبح

28/12/2016 

     

              

 

 

 

9  
 انذٔساد

 

 انزبسٚخ يكبٌ اَعمبدْب اعى انذٔسح
فٙ  456انعذد/   عبيعخ دٚبنٗ /كهٛخ انزشثٛخ  دٔسح ؽشائك انزذسٚظ 

4/3/2007 

فٙ  16انعذد عبيعخ دٚبنٗ /يشكض انؾبعجخ ٔاالَزشَذ  انؾبعٕة  فٙ ثشايظ انذٔسح انزأْٛهٛخ

10/10/2011   
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 انًُبطت اإلداسٚخ ٔانعهًٛخ

 إنٗ -يٍ  انًُظت اإلداس٘ / انعهًٙ
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انشٓبداد انزمًٕٚٛخ 

ٚشٚخ انؾبطم ٔانزمذ

 عهٛٓب
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كزت انشكش ٔانزكشٚى 

 انؾبطم عهٛٓب

 

 انعذد ٔانزبسٚخ عجت يُؼ كزبة انشكش انغٓخ انًبَؾخ نكزبة انشكش

انغٕٓد انًجزٔنّ فٙ لغى عهٕو  عبيعخ دٚبنٗ /كهٛخ انعهٕو /يكزت انغٛذ انعًٛذ

  انؾٛبح

فٙ     627انعذد   

24/2/2016  

إَغبػ إيزؾبَبد انذٔس األٔل  انعهٕو /يكزت انغٛذ انعًٛذعبيعخ دٚبنٗ /كهٛخ 

 2008-2007ٔانضبَٙ نهعبو 

 12/10/2008فٙ  1543

 عبيعخ دٚبنٗ /كهٛخ انعهٕو /شعجخ انشؤٌٔ اإلداسٚخ

 

انغٕٓد انًجزٔنّ فٙ لغى عهٕو 

 انؾٛبح

 3/3/2010فٙ  192

نًزًٛضح فٙ لغى انغٕٓد ا عبيعخ دٚبنٗ /كهٛخ انعهٕو /شعجخ انشؤٌٔ اإلداسٚخ

 عهٕو انؾٛبح 

 23/12/2010فٙ   3261
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 نهغبٌ انعهًٛخ : نغبٌ انمغى /انكهٛخ / انغبيعخا
 انزبسٚخ ُخ ــــــــــــــــــغاعى انه د

 2015/2016ٔ 2011/2012 ٔ 2008/2009نألعٕاو  / كهٛخ انعهٕو / عبيعخ دٚبنٗ/لغى عهٕو انؾٛبح انهغُخ اإليزؾبَٛخ 1

 6/9/2016فٙ  746انعذد   كهٛخ انعهٕو / عبيعخ دٚبنٗ  االٔساكم لغى عهٕو انؾٛبح/انهغُخ  2

 

 

 انهغبٌ انعهًٛخ فٙ ٔصاسح انزعهٛى ٔانٕصاساد االخشٖ 

 

 

  يُبلشخ انشعبئم ٔاالؽبسٚؼ

 اعى انجؾش  د 

رسالة ماجستير/ التاثير الخلطي للمضادات الحيوية على بكتريا  

Staphylococcus   المعزولة من اخماج سريرية مختلفة 

 انزبسٚخ

  8/9/2016ٙ ف 2765انعذد 

 

 االششاف عهٗ انشعبئم ٔاالؽبسٚؼ انعهًٛخ 

 

 انزبسٚخ اعى انشعبنخ أ االؽشٔؽخ د

 

 

13 
انزمٕٚى انعهًٙ 

 نهجؾٕس ٔاألؽبسٚؼ

 

  

 انزبسٚخ سلى االيش االداس٘ /انغبيعٙ اعى انهغُخ  د


