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 2001 عمـــٌد المعـــهــد شكـر وتمدٌـر/                                         32

 2001 عمـــٌد المعـــهــد /                                        شكـر وتمدٌـر 33

 2001 عمـــٌد المعـــهــد شكـر وتمدٌـر/                                         34

 2000 عمـــٌد المعـــهــد شكـر وتمدٌـر/                                         35

 2000 عمـــٌد المعـــهــد /                                        شكـر وتمدٌـر 36

 2000 عمـــٌد المعـــهــد شكـر وتمدٌـر/                                         37

 2000 عمـــٌد المعـــهــد شكـر وتمدٌـر/                                         38

 1999 عمـــٌد المعـــهــد /                                        شكـر وتمدٌـر 39

 1999 عمـــٌد المعـــهــد شكـر وتمدٌـر/                                         40

 1998 عمـــٌد المعـــهــد شكـر وتمدٌـر/                                         41

 1998 عمـــٌد المعـــهــد /                                        شكـر وتمدٌـر 42

 1998 عمـــٌد المعـــهــد شكـر وتمدٌـر/                                         43

 1997 عمـــٌد المعـــهــد شكـر وتمدٌـر/                                         44

 1997 عمـــٌد المعـــهــد /                                        شكـر وتمدٌـر 45

 1996 عمـــٌد المعـــهــد شكـر وتمدٌـر/                                         46

 1996 عمـــٌد المعـــهــد شكـر وتمدٌـر/                                         47

 1995 عمـــٌد المعـــهــد /                                        شكـر وتمدٌـر 48

 1995 عمـــٌد المعـــهــد شكـر وتمدٌـر/                                         49

 1994 عمـــٌد المعـــهــد شكـر وتمدٌـر/                                         50

 2017 عمٌد كلٌة التربٌة/جامعة ذي لار شكـر وتمدٌـر/  تعاون علمً                                       51

 2018 عمٌد كلٌة الطب/ جامعة بابـــل شكـر وتمدٌـر/ مشاركة فً لجنة منالشة دكتوراه                                        52

شكـر وتمدٌـر/مشاركة فً لجنة منالشة  53

 ماجستٌر                                       

 2018 عمٌد كلٌة العلوم / جامعة ذي لار

 2019 جامعة ذي لار شكـر وتمدٌـر/  تعاون علمً                                       54

 

 

 

 



 

 

 

 

Dr. Jawad Rasheed Al-Zaidi     Name : 

Shatrah Technical Institute / STU College / Institute : 

Animal Health  Department : 

Department Head  Position : 

Assistant professor  Degree : 

 

Director the Lab. of environmental pollution   Other Affiliations : 

Jawad.alzaidi@stu.edu.iq E-mail : 

 

 

 

 

 

Education 

Date College University Certificate 

1989 Science college/ 

Baghdad-Iraq 

Baghdad 

University 

B.Sc.      

Microbiology 
2005 

 

 

 

 

Medical Technology 

college/ Baghdad-

Iraq 

Foundation of 

Technical 

Education 

M.Sc.              

Medical 

Microbilogy 

 

 

 

 

 

 

2013 College of Pure 

Science 

Basrah 

University/  

Basrah-Iraq 

Ph.D.               

Medical 

Microbilogy    other 
 

 

 

 



 

Position: 

From -To Workplace Position No. 

 3/11/1996 

- 14/9/1997 

Shatrah Technical 

Institute 

Assistant of 

department head 

1 

1/7/1997-

14/9/1997 

Shatrah Technical 

Institute 

Department Head 2 

15/9/1997 -

12/9/1998 

Shatrah Technical 

Institute 

Assistant of 

department head 

3 

9/3/1998 – 

12/9/1998 

Shatrah Technical 

Institute 

Department Head 4 

5/1/1999 -

2/11/2001 

Shatrah Technical 

Institute 

Assistant of 

department head 

5 

3/11/2001 – 

25/11/2003 

Shatrah Technical 

Institute 

Department Head 6 

20/10/2014 -

17/3/2015 

Thiqar Technical  

college 

Assistant of 

department head 

7 

2014 _ to day Shatrah Technical 

Institute 

Director  the Lab. of 

environmental 

pollution  

8 

2019 _ to day Shatrah Technical 

Institute 

Department Head 9 

 

Teaching Activities 

Year Subject Department  No. 

1994 - to day Microbiology  Animal Health 1 

1995 - to day pathological analysis Animal Health 2 

1995 -2005 Physiology Animal Health 3 

1995 -2003 Infectious Diseases Animal Health 4 

1997- to day Clinical Animal Health 5 



 

 M.Sc. and PhD Supervision : 

 

  Participation in Scientific Conferences and Symposia 

(Conferences, Seminars Workshops): 

Type of 

Participation 

Place Year Activity No.  

 (

بحث 

 /

بوستر 

حضو

 (ر

ٍSingle Researcher Foundation of 

Technical 

Education 

2117 Tenth scientific conference 

of technical education/ 

medical researches 

1 

participated 

Researcher  

Foundation of 

Technical 

Education 

2117 Tenth scientific conference 

of technical education/   

medical researches 

2 

Lecturer Center of 

Thiqar youth 

2118 Scientific  lecture about 

Cholera Disease 

3 

Lecturer & director Shatrah 

Technical 

Institute 

2104 Scientific  lecture about 

Narcotics  

4 

Year Department Thesis Title No. 

   1 

   2 

   3 



 

Lecturer& director Shatrah 

Technical 

Institute 

2105 Scientific  lecture about 

Cholera Disease 

5 

Lecturer& director Shatrah 

Technical 

Institute 

2105 Scientific  lecture about 

Narcotics prevalence  

6 

Lecturer& director Shatrah 

Technical 

Institute 

2106 Scientific  lecture about 

Water Pollution 

7 

Lecturer or director Shatrah 

Technical 

Institute 

In most 

educati

on 

years 

Several scientific lectures 

and the scientific 

workshops 

8 

Scientific reviewer Electronic 

contact 

2013-to 

day  

Scientific peer reviewer or 

editorial board member in 

several international 

scientific journals 

9 

 

 Publications: 

No. Publication  Publisher Year 

1 Prevalence of intestinal parasites 

among population of Shatrah. 

Technical Research 

Journal 

Vol. 13(63), 2000 

2 Fungal contamination in the air of 

Shatrah city.   

 

Kadisiya Journal Vol. 5(1), 2000 

 

 

 

 



 

3 Evaluation of Interleukin-2 

concentrations in sera of Iraqi 

Type 1 Diabetes Mellitus patients. 

Tenth scientific 

conference of 

technical education/ 

medical researches 

2117 

4 Estimation of Interferon-gamma 

concentration in serum of Iraqi 

patients with Type 1 Diabetes 

Mellitus 

Tenth scientific 

conference of 

technical education/ 

medical researches 

2117 

 

 

 

 

 

 

 

5 Comparison of chromogenic agar 

medium and disk diffusion   test 

for detection of hospital acquired 

methicillin resistant 

Staphylococcus aureus (HA-

MRSA) from patients and hospital 

environment 

academicJournals, 

AJMR, (Impact 

Factor-SJR-Scopus) 

Vol.7 (19), 2013 

6 Detection of methicillin resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA)  in 

the surgical wards by 

Chromogenic agar medium and 

PCR assay. 

Double Helix 

Research,Internation

al journal of 

Biomedical and life 

sciences, (Impact 

Factor) 

Vol. 5 (3) , 2014 



 

7 Methicillin Resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) 

Nasal Carriage among Health Care 

Workers in Intensive Care Units 

Medical journal of 

Babylon (MJB). 

Medicine college  

 

Vol.11(3), 2014 

8 Comparison of Chromogenic 

medium, disk diffusion test and 

PCR methods for the detection of 

MRSA in the surgical wards of Al- 

Nasiriyah city.  

 

PhD. Thesis, Basrah 

university 

2013 

9 Evaluation of serum Interferon-

gamma and Interleukin-2 

concentrations in Iraqi patients 

afflicted with Type 1 Diabetes 

Mellitus. 

Msc. Thesis, college 

of Health and 

Medical Technology-

Baghdad 

Msc, 2006 Thesis 

10 Antibiotic susceptibility patterns 

of Pseudomonas aeruginosa 

isolated from clinical and hospital 

environmental samples 

academicJournals, 

AJMR , (Impact 

Factor-SJR-Scopus) 

Vol. 10 (23) , 

2016 

 

 Publishing Books 

Publishing Year  

Donor 

Book Name No. 

2016 - (LAMBERT Publication 

Lab.) 

ISBN: 978-3-659-83207-9 

Antibacterial Resistance in the surgical Wards 1 



 

  2 

 

Membership of Scientific Communities: 

No. Organization Degree of 

membership 

From-To Activities 

1     academicJournals/ African 

Journal of Microbiology 

Research/ AJMR. 

(Impact Factor-SJR- Scopus) 

Scientific 

reviewer 

2013-today Reviewing  

the scientific 

research 

2 academicJournals/  

International journal of 

medicine and medical sciences  
                                                 

 

Scientific 

reviewer 

2015-today Reviewing  

the scientific 

research 

3 British journal of applied 

sciences and technology BJAST/ 

SDI   

Scientific 

reviewer 

2014-today Reviewing  

the scientific 

research 

4 British journal of 

pharmaceutical research BJPR / 

SDI 

Scientific 

reviewer 

2014-today Reviewing  

the scientific 

research 

5 International Journal of 

Bioinformatics and Biomedical 

Engineering (IJBBE)/ American 

Institute of Science PSF /USA 

Editorial 

board 

member & 

Scientific 

Reviewer 

2015-today Reviewing  

the scientific 

research 

6 American Journal of 

Microbiology and Immunology 

(AJMI) /USA 

Editorial 

board 

member & 

Scientific 

Reviewer 

2016-today Reviewing  

the scientific 

research 



 

7 American journal of 

Environment and sustainable 

Development (AJESD) /USA 

Editorial 

board 

member & 

Scientific 

Reviewer 

2016-today Reviewing  

the scientific 

research 

8 Biomedical and Health 

Informatics (BHI) USA / PSF 

Editorial 

member & 

Scientific 

Reviewer 

2016-today Reviewing  

the scientific 

research 

9 American Journal of 

Environmental and 

Occupational Health (AJEOH) 

PSF/USA 

Editorial 

board 

member & 

Scientific 

Reviewer 

2016-today Reviewing  

the scientific 

research 

10  Google scholar    H-index Scientific 

researcher 

2013-today Scientific 

researcher 

  

 

   

Honors and Awards ( Awards and Appreciation Letters) 

Year Donor Awards and Appreciation 

Letters 

No. 

2013 Ministry of higher education Award of higher education of 

sciences 

1 

2001 Ministry of higher education Award of scientific lecturers 2 

2002 Ministry of higher education Award of scientific lecturers 

 

 

3 

2013 Minister of higher education Appreciation certificate / 

publication in impact factor 

journals 

 

 

 

4 



 

2000 Minister of higher education Thanks and Appreciation 5 

2006 president of foundation of 

technical education 

Thanks and Appreciation 6 

2003 president of foundation of 

technical education 

Thanks and Appreciation 7 

2002 president of foundation of 

technical education 

Thanks and Appreciation 8 

2002 president of foundation of 

technical education 

Thanks and Appreciation 9 

2002 president of foundation of 

technical education 

Thanks and Appreciation 01 

2001 president of foundation of 

technical education 

Thanks and Appreciation 00 

2001 president of foundation of 

technical education 

Thanks and Appreciation 12 

2008 Director of Center for Thiqar 

youth 

Thanks and Appreciation 13 

2016 Dean of Shatrah Institute Thanks and Appreciation 14 

2016  = = Dean Thanks and Appreciation 15 

2015 Dean Thanks and Appreciation 16 

2014 Dean Thanks and Appreciation 17 

2014 Dean Thanks and Appreciation 18 

2008 Dean Thanks and Appreciation 19 

2008 Dean Thanks and Appreciation 20 

2008 Dean Thanks and Appreciation 21 

2006 Dean Thanks and Appreciation 22 

2003 Dean Thanks and Appreciation 23 

2003 Dean Thanks and Appreciation 24 

2002 Dean Thanks and Appreciation 25 



 

2002 Dean Thanks and Appreciation 26 

2112 Dean Thanks and Appreciation 27 

2112 Dean Thanks and Appreciation 28 

2001 Dean Thanks and Appreciation 29 

2001 Dean Thanks and Appreciation 31 

2001 Dean Thanks and Appreciation 31 

2001 Dean Thanks and Appreciation 32 

2001 Dean Thanks and Appreciation 33 

2001 Dean Thanks and Appreciation 34 

2000 Dean Thanks and Appreciation 35 

2000 Dean Thanks and Appreciation 36 

2000 Dean Thanks and Appreciation 37 

2000 Dean Thanks and Appreciation 38 

1999 Dean Thanks and Appreciation 39 

1999 Dean Thanks and Appreciation 41 

1998 Dean Thanks and Appreciation 41 

1998 Dean Thanks and Appreciation 24 

1998 Dean Thanks and Appreciation 43 

1997 Dean Thanks and Appreciation 44 

9970 Dean Thanks and Appreciation 45 

0996 Dean Thanks and Appreciation 46 

0996 Dean Thanks and Appreciation 47 

0995 Dean Thanks and Appreciation 48 

0995 Dean Thanks and Appreciation 49 



 

0994 Dean Thanks and Appreciation 51 

2017 Dean/ Thiqar university Thanks and Appreciation 51 

2018 Dean/ Babylon university Thanks and Appreciation 52 

2018 Dean/ Thiqar university Thanks and Appreciation 53 

2019 Dean/ Thiqar university Thanks and Appreciation 54 

 

 

 

 

 

 

 languages:  

 Arabic       
 English    

 

 

 

 

 

 

 


