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الشهادات وااللقاب العلمية
البلدالجامعةعنوان الرسالة / االطروحةتاريخهاالشهادة

الدكتوراه
)أحياء مجهرية طبية(

2013Comparison of Chromogenic 
Medium, Disk Diffusion Test 
and PCR Methods for the 
Detection of Methicillin 
Resistant Staph.aureus 
)MRSA(in the Surgical Wards 

العراقالبصرة

الماجستير
)تحليالت مرضية(

2006Evaluation of Serum Interferon-
gamma and Interleukin-2 
Concentrations in Iraqi Patients 
Afflicted with Type 1 Diabetes 
Mellitus

هيئة التعليم
التقني/بغداد

العراق

   بكالوريوس
)أحياء مجهرية(

جامعة بغداد1989
كلية العلوم

العراق

األلقـاب العلميـــــــة

تاريخاللقب العلمي
الحصول

عليه

1995مدرس مساعد

2000مدرس

2016أستاذ مساعد

أستـــــاذ
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الـــــدورات التدريبــــية
تاريخ الدورةمدة الدورةمكان الدورةاسم الدورة

دورة في طرائق
التدريس

1995شهر واحدهيئة المعاهد الفنية

دورة في المختبرات
الطبيه

1994 يوم21وزارة الصحة

1999شهر واحدالمعهد التقني شطرةدورة اللغة االنكليزية

دورة الحاسبات
والبرمجة

2000 يوم21المعهد التقني شطرة

دورة الترقيات
العلمية

2014شهر واحدجامعة ذي قار

دورات التعليم
المستمر +

دورات علمية مختلفة

المعهد التقني
الشطرة +جامعات
عراقية ودوائر

مختلفة

مدد مختلفة حسب نوع
الدورة

دورات متعددة بتواريخ مختلفة
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المناصب االدارية
الى الفترةمن الفترةالوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

  1/7/20192021رئيس فرع الصحة الحيوانية/ التقني الشطرة

مدير مختبر التلوث البيئي/مدير المكتب
البيئي ورئيس فريق العمل

4/2/2014   30/9/2019

تعليق القبول  17/3/2015 20/10/2014مقرر قسم / الكلية التقنية ذي قار
للقسم

 االلتحاق بالدراسات العليا20012004/ 3/11رئيس قسم الصحة الحيوانية
2001/ 11/ 5/1/19992رئيس قسم الصحة الحيوانية وكالة

199812/9/1998/ 9/3رئيس قسم الميكانيك وكالة

1998/ 15/9/199712/9مقرر قسم الميكانيك

1997/ 9/ 1/7/199714وكالة رئيس قسم المكائن الزراعية

1997/  3/11/199614/9مقرر قسم المكائن الزراعية
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                  النشاط البحثي

السنةمحل النشرأسم البحثت

1Prevalence of intestinal 
parasites among population of 
Shatrah.

 / 2000مجلة التقني/ البحوث الطبية     
  13مجلد 
  63العدد 

 2Fungal contamination in the air 
of Shatrah city  .

  /مجلة القادسية         
مجلد2000

   1 العدد 5

3Evaluation of Interleukin-2 
concentrations in sera of Iraqi 
Type 1 Diabetes Mellitus 
patients.

وقائع المؤتمر العلمي العاشر 
لهيئة التعليم التقني / بغداد

مجلة التقني    

2007

4Estimation of Interferon-gamma
concentration in serum of Iraqi 
patients with Type 1 Diabetes 
Mellitus

وقائع المؤتمر العلمي العاشر 
لهيئة التعليم التقني / بغداد 

مجلة التقني    

2007

5Comparison of chromogenic 
agar medium and disk diffusion
test for detection of hospital 
acquired methicillin resistant 
Staphylococcus aureus )HA-
MRSA( from patients and 
hospital environment in 
Nasiriyah city, Iraq.

academicJournals, 
AJMR, )Impact 
Factor-SJR-Scopus( 

2013/
Vol.7 

)19(  
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6Detection 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( 

2014/
Vol.)3(

7Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus )MRSA(
Nasal Carriage among Health 
Care Workers in Intensive Care 
Units

Medical journal of 
Babylon )MJB(/ 
Medicine college 

2014/ 
Vol.11)3(

8Comparison of Chromogenic 
medium, disk diffusion test and
PCR methods for the detection 
of Methicillin Resistant 
Staphylococcus aureus )MRSA(
in the surgical wards of Al- 

Nasiriyah city .

 

PhD. Thesis, Basrah 
university

2013,
PhD. 
Thesis

9Evaluation 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
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10Antibiotic susceptibility 
patterns of Pseudomonas 
aeruginosa isolated from 
clinical and hospital 
environmental samples in 
Nasiriyah, Iraq.

academicJournals, 
AJMR, )SJR-Scopus(  

2016/ 
Vol. 10 
)23(

11Phenotypic and genotypic 
characterization of 
Acinetobacter  baumannii  Iraqi 
isolates

IJPR International 
Journal of 
Pharmaceutical 
Research- Scopus 
index and has Cite 
Score 0.8 /  Q2

2020
Vol.12, 
supplem
entary 
Issue 2

12Clostridium difficile-Associated
Diarrhea: A Mini Review

 Medical Journal of 
Babylon MJBL-
Wolters Kluwer 
Medknow

2020
Vol.17(4)

13Review on  therapeutic trials for
COVID-19 .

Medical Journal of 
Babylon, Wolters 

Kluwer, Medknow .

2021.
Vol. : 18 
Issue: 3

14Effect  of Vaginal Bacillus 
(Lactobacillus acidophilus) 
Towards Candida spp. Isolated 
from Women with Candidiasis

Journal of Applied 
Pharmaceutical 

Science- JAPS

2021.
Vol. : 
Issue:

15First record of dissemination of 
BLBLI - resistant Enterobacter 
cloacae from public hospitals in 
Baghdad, Iraq.

Iranian Journal of 
Microbiology-IJM-

2021.
Vol. : 
Issue:
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16Pox PCR finger Printing for 
molecular typing of Enterococcus  
faecalis isolated from clinical 
samples in Baghdad province

Journal of Applied 
Pharmaceutical 
Science-JAPS

2021.
Vol. : 
Issue:

17
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الكتـــب المؤلفــــــــة

سنةأسم الكتابت

النشر تأليف ونشر كتاب علمي في تخصص األحياء المجهرية الطبية تم طبعه ونشره من قبل دار1
2016.(-LAMBERT Publication Labالنشر العالمية األلمانية     )

 Antibacterial Resistance in the surgical wardsبعنوان:              

:          ISBN  بطبعتيه الورقية وااللكترونية يحمل الرقم الدولي 

       ISBN: 978-3-659-83207-9 

2016

 النشاطات ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها( 

نوع المشاركة مكان انعقادهاالسنــة العنوان ت

) بحث / بوستر حضور( ندوة علمية عن االمراض1
البكتيرية 

محاضر المعهد التقني شطرة1999

المؤتمر العلمي العاشر للبحوث2
الطبية

هيئة التعليم التقني/2007
بغداد

مشارك /إلقاء بحث

المؤتمر العلمي العاشر للبحوث3
الطبية

هيئة التعليم التقني/2007
بغداد

مشارك ببحث علمي ثاني

ندوة علمية توعوية عن مرض4
الكوليرا

محاضرمديرية شباب ذي قار2008

ندوة علمية عن المخدرات5
وأضرارها

المعهد التقني شطرة/2014
المنتسبين والطلبة

محاضر الندوة ومديرها

المعهد التقني شطرة/2015ندوة علمية عن مرض الكوليرا6
المنتسبين والطلبة

محاضر الندوة ومديرها

ندوة علمية عن السيطرة على7
انتشار المخدرات 

المعهد التقني شطرة/2015
المنتسبين والطلبة

محاضر الندوة ومديرها
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المعهد التقني شطرة/2016ندوة علمية عن تلوث المياه8
المنتسبين والطلبة

محاضر الندوة ومديرها

ندوة علمية عن المقاومة9
الميكروبية للمضادات الحيوية

المعهد التقني شطرة/2017
المنتسبين والطلبة

محاضر الندوة ومديرها

ندوات علمية عديدة وبمختلف10
العناوين ودورات تعليم مستمر

وورش عمل

اغلب
السنوات
الدراسية

طلبة ومنتسبي االقسام
العلمية التي عملت بها

رئيسا او مقررا
وتدريسيا للقسم.

إدارة الندوة أو محاضرا
فيها

عضو هيئة تحرير و مقوم علمي11
لعدد من المجالت العلمية ودور

النشر العالمية والمحلية

2013
ولحد األن

عضو هيئة تحرير ومقوماتصال الكتروني
علمي

مقوم علمي لعدد من اطاريح12
الدكتوراه ورسائل الماجستير

وكذلك المشاركة في لجان
المناقشات للعديد من طلبة
الدراسات العليا الماجستير

والدكتوراه في جامعات عراقية
مختلفة

 2016
ولحد األن

مقوم علمي سري +اتصال الكتروني
لجان المناقشة العلمية

عضوية الموقع العالمي13
Research Gate )RG(

باحث علمياتصال الكتروني2014

عضوية مواقع الباحثين العالمية  14
Scopus, RG,

Mendeley, Google
scholarوكذلك عضوية    

,Publon, ORCiDموقع 

البحوث العلمية - لحد االن20132012

ورش وندوات علمية الكترونية15
عديدة حول االمتحانات االلكترونية

والتعليم االلكتروني

2020-

2021

طلبة واساتذة الكلية
التقنية الشطرة 

مدير الندوة والمحاضر
فيها
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.المقررات الدراسية التي قام بتدريسها

السنـــــةالمـــــادةالقســـمت

 ولحد اآلن1994أحياء مجهريةقسم الصحة الحيوانية/ المعهد التقني شطرة1

 ولحد اآلن1995التحليالت المرضيةالصحة الحيوانية/ المعهد التقني شطرة2

2005-1995الفسلجةالصحة الحيوانية/ المعهد التقني شطرة3

2013-1995أمراض معديةالصحة الحيوانية/ المعهد التقني شطرة4

- لحد اآلن1997السريرياتالصحة الحيوانية/ المعهد التقني شطرة5

2021- 1997مشاريع وبحوث طالبيةالصحة الحيوانية/ المعهد التقني شطرة6

2021احياء مجهرية طبيةقسم المختبرات الطبية/الكلية التقنية الشطرة7

االشراف على الدراسات العليا
عنوان االطروحةالكلية / القسمالجامعةالطالب

المشاركة في لجان
مناقشات طلبة الدكتوراه

والماجستير وكذلك التقويم
العلمي السري ولجامعات

متعددة

      اللجان العلمية التي عمل بها سابقا وحاليا
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ـــــــــــــــني1 ـــــــــــــــة التعليم التـق ـــــــــــــــة لهيـئ ـــــــــــــــة القطاعـي - عضــــــــــــــــو اللجـن
- عضـــــــــــــــــو اللجنـــــــــــــــــة االمتحانيـــــــــــــــــة المركزيـــــــــــــــــة للمعهـــــــــــــــــد2
ــــــة في المعهـــــــد3 ــــــة والكيماوـي ــــــة الحفـــــــاظ على المـــــــواد البايولوجـي - رئيس لجـن
ــــــــــــــــــــــــاهج الدراســـــــــــــــــــــــــية4 ــــــــــــــــــــــــة تطـــــــــــــــــــــــــوير المـن - لجـن
- اللجنــــــــــــة العلميــــــــــــة لمــــــــــــؤتمر البحــــــــــــوث الطالبيــــــــــــة في المعهــــــــــــد5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البحث العلمي في المعـه - لجـن
- لجنــــــــــــــــــــــــــة انضــــــــــــــــــــــــــباط الطلبــــــــــــــــــــــــــة الرئيســــــــــــــــــــــــــية7
- رئيس لجنة اإلسكان في المعهد8

 والقــائم- رئيس لجنة استحداث قسم صحة المجتمع في الكلية التقنية ذي قار موقع الشــطرة9
 وحصلت موافقــة الــوزارة2014 في بإعداد ورفع دراسة االستحداث إلى وزارة التعليم العالي

باالستحداث  ثم تم التريث في استحداثه .  

 والقــائم بإعــداد- رئيس لجنة استحداث قسم التحليالت المرضية في المعهــد التقــني شــطرة10
ــالي ــتحداث إلى وزارة التعليم الع ــة االس ــع دراس ــل2016 و 2010 و 2007 ورف  ولم تحص

الموافقة.

* القــائم بإعــداد ورفــع دراســة اســتحداث قســم المختــبرات الطبيــة في الكليــة التقنيــة شــطرة
2021-2020ومتابعتها لحين حصول موافقة الوزارة على استحداثها في العام 

- القائم بإعداد ورفع دراسة الى وزارة البيئة بفتح مكتب بيئي استشاري في المعهد التقني11
 ولحد االن2014شطرة وتمت الموافقة ومنحه إجازة العمل في عام 

ــــــــــــــــد12  ــــــــــــــــنوي في المعـه ــــــــــــــــرد الـس ــــــــــــــــة الـج - رئيس لجـن
- رئيس لجنــة إعــداد التقريــر الســنوي الشــامل لألعمــال والنشــاطات المنجــزة في المعهــد13
ــــــــــــــــــــد14 ــــــــــــــــــــيب في المعـه ــــــــــــــــــــل والتنـس ــــــــــــــــــــة النـق - رئيس لجـن
ـــــــــة في المعهــــــــــد15 ـــــــــة العربـي ـــــــــاظ على ســــــــــالمة اللـغ ـــــــــة الحـف - رئيس لجـن
ــذ اربــع16 ــار صــالحية التــدريس للمحاضــرين الخــارجيين في المعهــد من ــة اختب - رئيس لجن

سنوات ولحد االنتقال الى الكلية

- رئيس لجنة مكافحة التدخين في المعهد      17

- مكلف بإقامة الندوات والمحاضرات التوعوية الصــحية والطبيــة لمنتســبي وطلبــة المعهــد18
طيلة العام الدراسي.

- رئيس اللجنة المتابعة والمراقبة للنادي الطالبي من الناحية الصحية 19

- عضــو اللجنــة المركزيــة للجامعــة التقنيــة الجنوبيــة للمــؤتمر الــدولي الســنوي للخــدمات20
ـــــــــــــــدولي . ـــــــــــــــداد اـل ـــــــــــــــرض بـغ الصــــــــــــــــحية التخصصــــــــــــــــية في مـع

- عضو هيئة تحرير ومقوم علمي للبحوث العلمية في أكثر من تسع مجالت عالمية رصينة21

   H-index(  (   Google Scholar- عضو الموقع العالمي للباحثين العالميين 22

12



ORCiDوكــذلك موقــع Research Gate RG- عضوية الموقع العــالمي للبــاحثين 23
 publons وموقع Scopus وموقع Mendeleyوموقع 

عضوية لجان متعدده لمناقشة اطاريح دكتــوراه ورســائل ماجســتير في عــدد منرئاسة و- 24
الجامعات العراقية

- لجنة فحص االستالل في الترقيات العلمية للمعهد التقني الشطرة 25

ــوم علمي 26 ــد منســري -  مق ــات للعدي ــا وبحــوث الترقي لرســائل واطــاريح الدراســات العلي
الجامعات والكليات. 

- اللجنة االمتحانية الرئيسية لتدقيق الدرجات في الماستر شيت في المعهد التقني شطرة27

رئاسة وعضوية العديد من اللجان األخرى المؤقتة والطارئة والمتعلقـة بالجوانب العلمية- 28
واإلدارية... 

 في المعهــد التقــني الشــطرة وإعــداد2026-2021- رئيس لجنــة التخطيــط االســتراتيجي 29
الدراسة ورفعها للجامعة .

- رئيس لجنة المكتب االستشاري للكلية التقنية الشطرة30

- عضو لجنة الترقيات العلمية في الكلية التقنية الشطرة31

- رئيس لجنة االستالل االلكتروني للترقيات في الكلية التقنية الشطرة.32

- رئيس اللجنة االمتحانية لقسم تقنيات المختبرات الطبية في الكلية التقنية الشطرة.33

- رئيس لجنة النشاطات الطالبية واالعمال التطوعية في الكلية34

ــول35 ــة االســتيعابية للقب ــد الطاق ــة وتحدي ــات االهلي ــييم الجامع ــة لتق ــة الوزاري - عضــو اللجن
 2021المركزي في محافظة ذي قار

2021- رئيس لجنة القياس والتقويم في الكلية التقنية الشطرة 36

 

    

الجوائز , شهادات التقدير وكتب الشكر.  

      الجوائز العلمية: 
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2001- جــائزة المالكــات العلميــة ألعضــاء الهيئــات التدريســية لــوزارة التعليم العــالي لعــام 1
2002- جــائزة المالكــات العلميــة ألعضــاء الهيئــات التدريســية لــوزارة التعليم العــالي لعــام 2
- جائزة المرتبة االولى لالمتحانات المركزية الوزارية لــوزارة التعليم العــالي للعــام الدراســي3

1999-2000
 المركــز الثــالث2013- جائزة التعليم العالي للعلــوم / وزارة التعليم العــالي والبحث العلمي  4

على عموم الجامعات العراقية

- درع الوزارة وجوائز مادية اخرى.5

التشكــــرات:   

(   من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي6 )
(   من السيد رئــيس الجامعة ورئيس هيئة التعليم التقني8)
 ( من السيد العمــــيد51)

السنةالجهة المانحةكتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

2013وزارة التعليم العاليجائزة التعليم العالي للعلوم1

شهادة تقديرية /نشر بحوث في مجالت2
عالمية رصينة

2013وزيــر التعليم العالي

2002وزارة التعليم العاليجائزة المالكات العلمية3

2001وزارة التعليم العاليجائزة المالكات العلمية4

2000,2019,2020وزير التعليم العالي( شكـر وتقديـر/  جهود علمية4)5

شكـر وتقديـر/ الحصول على شهادة6
الماجستير ضمن المدة االصغرية

2006رئيس هيئة التعليم التقني

أعمال أللجنةانجاز شكـر وتقديـر/ 7
القطاعية                                     

2003رئيس هيئة التعليم التقني

2002رئيس هيئة التعليم التقنيأعمال الموكلة/ انجاز الشكـر وتقديـر8

أعمال أللجنةانجاز شكـر وتقديـر/ 9
 القطاعية

2002رئيس هيئة التعليم التقني

2002رئيس هيئة التعليم التقنيأعمال الموكلة / انجاز الشكـر وتقديـر10

أعمال أللجنة انجاز شكـر وتقديـر11
القطاعية                                     

2001رئيس هيئة التعليم التقني

أعمال أللجنةانجاز شكـر وتقديـر/ 12
القطاعية                                     

2001رئيس هيئة التعليم التقني

شكـر وتقديـر/   اقامة ندوات علمية13
توعوية                                     

مدير مديرية شباب محافظة ذي
قار

2008

شكـر وتقديـر/التميز بانجاز االعمال14
المكلف بها

2016عمـــيد المعـــهــد

14



2016عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/        =  =15

2015عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/16

2014عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/17

2014عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/18

2008عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/19

2008عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/20

2008عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/21

2006عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/22

2003عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/23

2003عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/24

2002عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/25

2002عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/26

2002عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/27

2002عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/28

2001عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/29

2001عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/30

2001عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/31

2001عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/32

2001عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/33

2001عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/34

2000عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/35

2000عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/36

2000عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/37

2000عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/38

1999عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/39

1999عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/40

1998عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/41

1998عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/42

1998عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/43

1997عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/44

1997عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/45

1996عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/46
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1996عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/47

1995عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/48

1995عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/49

1994عمـــيد المعـــهــدشكـر وتقديـر/50

2017عميد كلية التربية/جامعة ذي قارشكـر وتقديـر/  تعاون علمي51

شكـر وتقديـر/ مشاركة في لجنة مناقشة52
دكتوراه                                       

2018عميد كلية الطب/ جامعة بابـــل

2018عميد كلية العلوم/جامعة ذي قارشكـر وتقديـر/مشاركة في لجنة مناقشة53

2019جامعة ذي قارشكـر وتقديـر/  تعاون علمي54

شكـر وتقديـر/ مشاركة في لجنة مناقشة55
دكتوراه                                       

2020عميد كلية الطب/ جامعة بابـــل

2019وزير التعليم العاليشكـر وتقديـر/ تثمين جهود تدريسيين56

2020وزير التعليم العاليشكـر وتقديـر/  جهود التعليم االلكتروني57

2020وزير التعليم العاليشكـر وتقديـر/  التعليم االلكتروني58

2020عميد كلية العلوم/جامعة ذي قارشكـر وتقديـر/ مشاركة في لجنة مناقشة59

2020عميد كلية العلوم/جامعة واسطشكـر وتقديـر/ تقويم علمي دراسات عليا60

2020رئيس الجامعة التقنية الجنوبيةشكـر وتقديـر/ نشر بحوث سكوبس61

2020عميـــد المعهـــــد الشطرةشكـر وتقديـر/ انجاز دراسة استراتيجية62

شكـر وتقديـر/ رئيس لجنة مناقشة63
ماجستير

2021عميد كلية الدراسات العليا

2021شكـر وتقديـر/                            64

2021شكـر وتقديـر/ 65

شكـر وتقديـر/ 66
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Dr. Jawad Rasheed Alzaidi  Name: 

Shatrah Technical College / STUCollege / 
Institute: 

Medical Laboratory Technology Department: 

Department Head Position: 

Assistant professor Degree: 

Director the Lab. of environmental pollutionOther Affiliations: 

Jawad.alzaidi@stu.edu.iqE-mail: 

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-1061-4538

DateCollegeUniversityCertificate

1989Science college/ 
Baghdad-Iraq

Baghdad 
University

B.Sc.      
Microbiology 2005Medical Technology 

college/ Baghdad-
Iraq

Foundation of 
Technical 
Education

M.Sc.              
Medical 
Microbilogy 2013College of Pure 

science
Basrah 
University/  

Ph.D.               
Medical 

Position:
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From -ToWorkplacePositionNo.

3/11/1996 
 -14/9/1997

Shatrah Technical 
Institute

Assistant of 
department head

1

1/7/1997-
14/9/1997

Shatrah Technical 
Institute

Department Head2

15/9/1997- 
12/9/1998

Shatrah Technical 
Institute

Assistant of 
department head

3

9/3/1998– 
12/9/1998

Shatrah Technical 
Institute

Department Head4

5/1/1999- 
2/11/2001

Shatrah Technical 
Institute

Assistant of 
department head

5

3/11/2001– 
25/11/2003

Shatrah Technical 
Institute

Department Head6

20/10/2014- 
17/3/2015

Thiqar Technical  
college

Assistant of 
department head

7

2014 _ to dayShatrah Technical 
Institute

Director  the Lab. of 
environmental 
pollution 

8

2019 _ to dayShatrah Technical 
Institute

Department Head9

Teaching Activities

YearSubjectDepartment No.

1994 - to 

day

Microbiology Animal Health1

1995 - to 

day

pathological analysisAnimal Health2

1995- 

2005

PhysiologyAnimal Health3

1995- 

2003

Infectious DiseasesAnimal Health4

1997 -to 

day

ClinicalAnimal Health5
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2021Medical MicrobiologyMedical Lab. Technology6

 M.Sc. and PhD Supervision :

YearDepartmentThesis TitleNo.

1

2

3

  Participation in Scientific Conferences and Symposia 

)Conferences, Seminars Workshops(:

Type of ParticipationPlaceYearActivityNo .

بح)  �ٍSingle ResearcherFoundation of

Technical 

Education

2007Tenth scientific conference 

of technical education/ 

medical researches

1

participated 

Researcher 

Foundation of

Technical 

Education

2007Tenth scientific conference 

of technical education/   

medical researches

2

LecturerCenter of 

Thiqar youth

2008Scientific  lecture about 

Cholera Disease

3

19



Lecturer & directorShatrah 

Technical 

Institute

2014Scientific  lecture about 

Narcotics 
4

Lecturer& directorShatrah 

Technical 

Institute

2015Scientific  lecture about 

Cholera Disease

5

Lecturer& directorShatrah 

Technical 

Institute

2015Scientific  lecture about 

Narcotics prevalence 
6

Lecturer& directorShatrah 

Technical 

Institute

2016Scientific  lecture about 

Water Pollution

7

Lecturer or directorShatrah 

Technical 

Institute

In most 

educatio

n years

Several scientific lectures 

and the scientific 

workshops

8

Scientific reviewerElectronic 

contact

2013-to 

day 

Scientific peer reviewer or 

editorial board member in 

several international 

scientific journals

9

Researcher�ِAl-Ayen 

University

20202end Scientific conference10

Publications:
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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

2007

4 Estimation of Interferon-gamma 

concentration in serum of Iraqi 

patients with Type 1 Diabetes 

Mellitus

Tenth scientific 

conference of 

technical education/ 

medical researches

2007

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

21



6 Detection of methicillin resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA)  in 

the surgical wards by 

Chromogenic agar medium and 

PCR assay.

Double Helix 

Research,Internationa

l 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)

2016 -Vol. 10

(23) , 

22



11 Phenotypic and genotypic 
characterization of 
Acinetobacter  baumannii  
Iraqi isolates

IJPR International Journal 

of Pharmaceutical 

Research-  Scopus index/ 

Q2/and has Cite Score 

0.8 / Impact Factor  /

2020-Vol. 12,

suplementary

(2) 

12 Clostridium difficile-
Associated Diarrhea: A Mini 
Review

Wolters Kluwer Medknow

Publications- MJBL- 

Medical Journal of 

Babylon

2020-

Vol.17(4) 

13 Review on therapeutic trials 
for COVID-19           .

Wolters Kluwer 

Medknow Medical 
Journal of Babylon

2021-

Vol.18:               

issue 3 

14 Effect  of Vaginal Bacillus 
(Lactobacillus acidophilus) 
Towards Candida spp. Isolated 
from Women with Candidiasis

Journal of Applied 
Pharmaceutical 

Science- JAPS

2021.
Vol. :       
Issue:

15 First record of dissemination of 
BLBLI - resistant Enterobacter 
cloacae from public hospitals in 
Baghdad, Iraq .

Iranian journal of 
Microbiology-IJM

2021.
Vol. :       

Issue :

16 Pox PCR finger Printing for 
molecular typing of 
Enterococcus  faecalis isolated 
from clinical samples in Baghdad
province

Journal of Applied 
Pharmaceutical 
Science-JAPS

2021.
Vol. :        
Issue:

17

18

23



 Publishing Books

Publishing Year Book NameNo.

2016) - LAMBERT Publication 

Lab(.

ISBN: 978-3-659-83207-9

Antibacterial Resistance in the surgical Wards1

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

24



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

11  Research Gate RG- Scientific 

researcher

2014-today Scientific 

researcher

12  ORCID- Mendeley- Scopus Scientific 

researcher

2019-today Scientific 

researcher

13  MJBL- Medical Journal of Babylon 

Wolters Kluwer Medknow 

Publications

Scientific 

Reviewer

2018-today Scientific 

Reviewer

25
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Honors and Awards ) Awards and Appreciation Letters(

YearDonorAwards and Appreciation

Letters

No.

2013Ministry of higher educationAward of higher education of 

sciences

1

2001Ministry of higher educationAward of scientific lecturers2

2002Ministry of higher educationAward of scientific lecturers3

2013Minister of higher educationAppreciation certificate / 

publication in impact factor 

journals

4

2000Minister of higher educationThanks and Appreciation5

2006president of foundation of 

technical education

Thanks and Appreciation6

2003president of foundation of 

technical education

Thanks and Appreciation7

2002president of foundation of 

technical education

Thanks and Appreciation8

2002president of foundation of 

technical education

Thanks and Appreciation9

2002president of foundation of 

technical education

Thanks and Appreciation10

2001president of foundation of 

technical education

Thanks and Appreciation11

2001president of foundation of 

technical education

Thanks and Appreciation12

2008Director of Center for Thiqar 

youth

Thanks and Appreciation13

2016Dean of Shatrah InstituteThanks and Appreciation14

2016==DeanThanks and Appreciation15

2015DeanThanks and Appreciation16

2014DeanThanks and Appreciation17

2014DeanThanks and Appreciation18
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1997DeanThanks and Appreciation44

9971DeanThanks and Appreciation45

1996DeanThanks and Appreciation46

1996DeanThanks and Appreciation47

1995DeanThanks and Appreciation48

1995DeanThanks and Appreciation49

1994DeanThanks and Appreciation50

2017Dean/ Thiqar universityThanks and Appreciation51

2018Dean/ Babylon universityThanks and Appreciation52
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2020DeanThanks and Appreciation62

languages: 

 Arabic    and   English
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