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 أحمذ شهاب أحمذ الفي     :       ـم ـــــــــاالطــ

  1191\11\11 : حاريخ انميـالد 

 مخشوج انحانت انشوجيت :

 3    ذد األوالد  :ــعـــ

 مظهم  :   انذيـــــــــــانت

 فطزياث /أحياء مجهزيت :             صــانخـخـص

 حذريظي:       ه ــــــانىظيف

 مذرص مظاعذ      انذرجت انعهميت :

   قظم حنميت انصحزاء –مزكش دراطاث انصحزاء  –جامعت االنبار :              عنىان انعمم

 انعمم   :         هاحف

 28703032870:         انهاحف اننقال

 ahmed.lafi2000@gmail.com كخزوني :انبزيذ إالن
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 .أوالً : انمؤهالث انعهميت  

 التاريخ الكــليــــت  الجاهعت  ت العلويت الدرج

ذبؽالورووس

ذ

 2002 الرتبقة لؾعؾوم الصرفة االنبار

 2008 الرتبقة لؾعؾوم الصرفة االنبارذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

   

   ذأخرى

 

  . ثانياً : انخذرج انىظيفي 

 

 ثانثاً : انخذريض انجامعي . 

 ال يىجذ. 

 

 الى -الفترة هن  الجهت الوظيفت ث

 هساعد باحث 1
كليت التربيت  \قسن علوم الحياة 

 اهعت االنبارج \للعلوم الصرفت 

0220-0227 

 هدرس هساعد 0

كليت التربيت  \قسن علوم الحياة 

 جاهعت االنبار \للعلوم الصرفت 

0227\0212 

 هدرس هساعد 3
    \هركز دراساث الصحراء 

 جاهعت االنبار

0227\0217 
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 رابعاً : انمقزراث انذراطيت انخى قمج بخذريظها. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 2010\2008 يعمم الفطريات / العمم عؾوم احلقاة  1

 2010\2008 عمم األحياء العام / النظري والعممي عؾوم احلقاة 2

 2010\2008 عمم الخمية / العممي عؾوم احلقاة 3

 2010\2008 / العممي عمم الطحالب عؾوم احلقاة 4

 

 :انخي أشزف عهيها( انزطائم  ،االطاريح  )خامظاً:  

 ال يوجد .

 انخي شارك فيها.انعهميت واننذواث انمؤحمزاث طادطاً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةــالدـذعـوانالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(
1 

االولى  الندوة العممية التخصصية
 لقسم عموم الحياة

 يةلجنة تحضير  كمية التربية لمعموم الصرفة 2008

2 
الندوة العممية التخصصية الثانية 

 لقسم عموم الحياة
 القاء بحث كمية التربية لمعموم الصرفة 2009

3 
 العممية التخصصية الثالثةالندوة 

 لقسم عموم الحياة

 لجنة تحضيرية كمية التربية لمعموم الصرفة 2010

4 

 العممي الثاني المؤتمر

التنمية  اساس البحث العممي
 قصحراء العراالشاممة في 

 

 حضور مركز دراسات الصحراء 2102



 

 

 

 

 

 
 

 

 وسارة انخعهيم انعاني وانبحث انعهمي

 جامعت االنبار
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5 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

BIOSCIENCES AND 

MEDICAL 

ENGINEERING (ICBME) 

2016 

2016 
اجلامعة التؽـولوجقة املالقزوة 

UTM 

لعؿل املشاركة بورشة ا

املؼامة عؾى هامش 

 املؤمتر + حضور املؤمتر

6 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

SCIENCES, 

ENGINEERING AND 

SOCIAL SCIENCES 2017 

2017 
اجلامعة التؽـولوجقة املالقزوة 

UTM 
 الؼاء حبث

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

 كمية التربية لمعموم الصرفة \مقرر قسم عموم الحياة

 01/2/2101اىل  0/01/2112من 

 \تربية لمعموم الصرفةكمية البين  منسق التعاون 
من  سوريا \العراق مع جامعة البعث \جامعة االنبار

 2100\1\22الى  8/6/2112

كمية التربية لمعموم مدير وحدة التخطيط والمتابعة في 
 2100\1\22لغاوة  الصرفة

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت

1 Antibacterial activity of PLAL 

synthesized nanocinnamon 
Materials & Designذ

Vol. 132 
2017 
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2 
( بالتخمر الصمب SCPإنتاج البروتين أحادي الخمية )

 Trichodermaلمخمفات نباتية مختمفة مع فـــطر 

viride تغذية الهامستر  واستخدامو فـــي 

Mesocricetus auratus. 

 مجمة األنبار لمعموم البيطرية
(، 2(، العدد)2المجمد )

 28-22الصفحات: 
(2101.) 

2101 

3 
وفطر  Azotobacterاستخدام بكتريا االزوتوبكتر 

كسماد حيوي في تحسين  Mycohorrhizaالمايكورايزا 
بة باستعمال تر  (Zea mays)نمو نبات الذرة الصفراء 

 معقمة.

Egypt. J. Exp. Biol. 

(Bot.) 
6(1): 5 – 14 (2010) 

2010 

4 
إنتاج البروتين أحادي الخمية بوساطة بعض  الفطريات 
باستخدام مخمفات نبات الحمض  واستعمالو في تغذية 

  .Mesocricetus auratus الهامستر 
 

Egypt. J. Exp. Biol. 

(Bot.) 
(Bot.), 6(1): 33 – 40 

(2010) 

2010 

ذ5
( بالتخمر الصمب SCPإنتاج البروتين أحادي الخمية )

 Aspergillus nigerلمخمفات نبات الحمض مع فطر 
 .Cyprinus carpiواستعمالو في تغذية أسماك الكارب 

 

مجمة جامعة األنبار لمعموم 
 الصرفة

(، 0(، العدد )2المجمد )
(2112) 

2009 

مرات السائمة ( بالتخSCPإنتاج البروتين أحادي الخمية )ذ6
 Aspergillusلمخمفات نبات الحمض واستخدام فطر 

niger .واختباره حيويًا 

مجمة جامعة األنبار لمعموم 
 الصرفة

(، 2(، العدد )2المجمد )
 022-002الصفحات: 

(2118) 

2008 

 

 .اهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضووةذذ:تادعا 

 2009جامعة االنبار  – كمية التربية لمعموم الصرفةلجنة طباعة دليل الدراسات العميا في     -1

 2009 جامعة االنبار – لجنة طباعة دليل الدراسات األولية في كمية التربية لمعموم الصرفة   -2
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 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 

 الدـة اجلفةذاملاحنة كًابذالشؽرذاوذاجلائزةذأوذالشفادة ت

 2017 رئاسة جامعة االنبار السقد رئقس اجلامعةشؽر وتؼدور من  1

2 
شؽر وتؼدور من السقد سػري مجفوروة 

 مالقزوا\العراق يف كواالملبور 
 2012 سػارة مجفوروة العراق 

 0202 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة جائزة التدريسي االول في الكلية 3

 0202 لية التربية للعلوم الصرفةعمادة ك شكر وتقدير عن الندوة العلمية الثالثة 4

 0202 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة شكر وتقدير عن إعداد دليل الكلية 5

 0222 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة شكر وتقدير عن أنجاز الجرد السنوي 6

 0222 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة شكر وتقدير عن الندوة العلمية الثانبة 7

شكر وتقدير عن زيارة وفد الكلية لجامعة  8
 البعث / سوريا

 0222 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 ال ووجد .

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 اللغت العربيت -1

 اللغت االنكليزيت -0

 اليزيتاللغت الو  -3

             

 

 


