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 الوعلىهبد الشخصيخ 1

 المعلومات
 عوبر ريبض قبسن احوذ الججىري االسم الرباعي واللقب

 7/11/1891 التولدتاريخ 

 هتشوج الحالة االجتماعية

 ammarha1980@yahoo.com البريد اإللكتروني

 9647705207111+ رقم  الموبايل 

 

 الوؤهالد العلويخ 2

 شهادة دكتوراه التحصيل العلمي

 مدرس الدرجة العلمية

 علوم الحياة القسم العلمي

 تدريسي العنوان الوظيفي

 

 الشهبداد 3

 الشهادة
االختصاص 

 العام
االختصاص 

 سنة التخرج الكلية الجامعة الدقيق

طب وجراحة  البكالوريوس

 بيطرية

طب وجراحة 

 بيطرية

كليخ الطت  ثغذاد

 الجيطزي

2114-2115 

احيبء هجهزيخ  احيبء هجهزيخ الماجستير

 طجيخ

 2117 كليخ الطت ثغذاد

روتكزس،  هجهزيخاحيبء  احيبء هجهزيخ الدكتوراه

 نيىجزسي/اهيزكب

خ الجيئكليخ 

وعلىم 

 الجبيلىجي

2116 

 

 العلويخ األلقبة 4

 األمر الجامعي ) العدد وتاريخ األمر ( اللقب العلمي
 ;55/9/500بتاريخ  8675 مدرس مساعد

 5/5045/>5بتاريخ  >547 مدرس
  أستاذ مساعد

 

 

ىرح ــص

شخصيخ 

 ىنخــــهل
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6 
الوىاد والوزاحل 

الذراسيخ التي 

 يذرسهب

 المادة الدراسية المرحلة
 اسس التقانة االحيائية اولى/ تقانة احيائية
 االحياء المجهرية الصناعية رابعة/ علوم حياة
 االحياء المجهرية العامة ثانية/تقانة احيائية

 البكتيريا المرضية/ العملي عليا/طب بيطريدراسات 
 

7 
 الجحىث والذراسبد 

 الونشىرح

 تاريخ النشر المجلة عنوان البحث أو الدراسة
Susceptibility of Gardnerella vaginalis biofilms to 

natural antimicrobials subtilosin, ε-poly-L-lysine, and 

lauramide arginine ethyl ester. Infectious diseases in 

obstetrics and gynecology. 

Infectious 

diseases in 

obstetrics and 

gynecology, 

2112 

Natural antimicrobials subtilosin and lauramide 

arginine ethyl ester synergize with conventional 

antibiotics clindamycin and metronidazole against 

biofilms of Gardnerella vaginalis but not against 

biofilms of healthy vaginal lactobacilli 

FEMS 

Pathogens and 

disease 
5048 

Control of biofilm formation: antibiotics and beyond Applied and 

Environmental 

Microbiology 
2016 

Safety properties and probiotic potential of Bacillus 

subtilis KATMIRA1933 and Bacillus 

amyloliquefaciens B-1895 

Advances in 

Microbiology 
2016 

  Self-assembled cationic amphiphiles as antimicrobial 

peptides mimics: Role of hydrophobicity, linkage type, 

and assembly state 

Nanomedicine: 

Nanotechnology 
2016 

  Subtilosin Prevents Biofilm Formation by Inhibiting 

Bacterial Quorum Sensing 
Probiotics and 

Antimicrobial 

Proteins 

2117 

 

9 
ؤتوزاد والنذواد الو

وورش العول 

 الوشبرك فيهب

 التاريخ مكان انعقادها / ورشة العمل المؤتمر / الندوةاسم 
 :6/504/;5 كلية العلوم/قسم الكيمياء االسس النظرية والتطبيقية العملية  HPLCورشة عمل حول

 :59/6/504 قاعة الشهيد ذكاءالتلوث البيئي في محافظة ديالى ، الواقع 

5 
 الزسبئل عنبوين

 واألطبريح

 العنوان شهادةال
 Bacterial study of Beta-hemolytic streptococci causing tonsillopharyngitis الماجستير

and correlation of it’s MIC and MBC with hemolysin production 

 Complementary and Conventional Antimicrobials For Intergrative Targeted الدكتوراه

Control of Bacterial Vaginosis Associated Pthogens 
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 والمعالجات 
 :5/504/>4 قاعة الشهيد ذكاء حماية المعلومات في عصر القرية الصغيرة
وحدة االرشاد  العمل التطوعي ودوره في بناء المجتمع

 التربوي
9/6/504: 

 :47/6/504 الحياةقسم علوم  الخاليا الجذعية اللحمية
كلية بالد الرافدين  مؤتمر كلية بالد الرافدين الجامعة

 الجامعة
4;/7/504: 

 

 

 

 

 

 الذوراد 8

 التاريخ مكان انعقادها اسم الدورة
 FTIRربية على ددورة ت

spectrophotometer 
 :7/7/504 قسم علوم الفيزياء

في  Spssدورة تدريبية على تطبيقات برنامج 
 التحليل االحصائي للبحوث العلمية

قسم علوم 
 الحاسبات

4-5</6/504: 
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الونبصت اإلداريخ 

 والعلويخ

 إلى -من  المنصب اإلداري / العلمي
 5044-5040 عضو لجنة امتحانية/كلية العلوم

 5044 مقرر فرع االحياء المجهرية/الطب البيطري
 :504-5049 امتحانية/الطب البيطريعضو لجنة 

 :504-5049 عضو لجنة مفاصة/ الطب البطري
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الشهبداد التقىيويخ 

والتقذيزيخ الحبصل 

 عليهب
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12 
التقىين العلوي 

 للجحىث واألطبريح

 Probiotic and Antimicrobial Proteinsمقييم علمي لمجلة  
 Applied and environmental مقييم علمي لمجلة 

Microbiology  
  Letter in Applied Microbiologyمقييم علمي لمجلة 
  
  

 

13 
كتت الشكز والتكزين 

 الحبصل عليهب

 التاريخ رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر
 44/5049/;5 6555 السيد العميد 

   
   
   
   
   
   
   

 


