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 :المؤهالت العلمية -أوالً  

 

 الحصول عليها التاريخ الكــليــــة الجامعة العلمية الشهادة

 بكالوريوسال

 

 1991 الرتبدية العراق/ املوصل

 3002 العلوم األردن/ آل البديت املاجستري

 
 الصورة 
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USM /3012 العلوم احلدياتدية مالديزيا 

 :تدرج الوظيفيال  -ثانياً  

 

 :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها - ثالثاً  

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 3012-3012 سترياملاج/ اللغة األنكلديزية علوم احلدياة 1

3012-3012 

 3012-3012 املرحلة الرابعة/ البكرتيا الصناعدية علوم احلدياة 3 3012-3012

 3012-3012 املرحلة الثالثة/ الفطريات علوم احلدياة 2

 3012-3012 املرحلة الثالثة/ األحدياء اجملهرية علوم احلدياة 2

3012-3012 

 
 3012-3012 لة الرابعةاملرح/ البديئة والتلوثعلم  علوم احلدياة 2

3012-3012 

3012-3012 

3012-3012 

 3012-3012 املرحلة األوىل/ علم احلديوان علوم احلدياة 2

3012-3012 
 3012-3012 املرحلة األوىل/ اللغة األنكلديزية علوم احلدياة 2

3012-3012 

 الى -الفترة من  العمل جهة الوظيفي العنوان ت

 مدرس 9
 الفلوجة /محافظة األنبار تربيةمديرية 

9228- 9669 

 مدرس مساعد 9
 كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة األنبار

9669-9698 

 مدرس 8
 كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة األنبار

9698- 9699 

0 
 ربية للعلوم الصرفةكلية الت/ جامعة األنبار أستاذ مساعد

9699 

5 
 كلية التربية للعلوم الصرفة/ جامعة األنبار معاون العميد لشؤون الطلبة

 لحد اآلن -9695



 

 

 

 

 

 3012-3013 املرحلة األوىل/ علم األحدياء العام الكديمدياء 8

3012-3012 

 
 

 .التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات  -رابعاً  

 مكان أنعقاداا السنــة  العنوان  ت

1 Antibacterial effect of Ludwigia 

octovalvis extract on Escherichia coli 

O157:H7 analyzed using scanning and 

transmission electron microscopy. 

3011 

 

 

 

Penang, 

Malaysia.  

 

2 Acute toxicity and antidiarrheal 

activity of the 80% methanol extract 

of Ludwigia octovalvis leaves. 

3011 Kuala Lumpur 

Convention 

Centre, Malaysia.  

  

 :االخرىاألنشطة العلمدية   -ًاخامس 

 خارج الكلدية داخل الكلدية

األشراف على مشاريع خترج املرحلة 

 الرابعة

 كم يف ثالث جمالت عاملديةعضو حم

عضو جلان مناقشة طلبة املاجستري 

 (جلان 2عهد )

  :تقديديم حبوث عهيهة مرسلة من جمالت عاملدية وحملدية منها

1- African Journal of Plant Science. 
2-International Journal of  Current Research  
in Life Sciences. 
3-Annals of Medical and Health Sciences Research. 
4-Al-Anbar Journal of Veterinary Sciences. 

 

 

 عضو اللجنة العلمدية يف القسم

 

 :هلديئات العلمدية احمللدية والهولديةاعضوية   -سادسًا 

 Editorial Member of Journal of Infectious Diseases and Diagnosis. 

 Editorial Member of Global Journal of Infectious Diseases and                                

Clinical Research. 

   



 

 

 

 

 

 :كتب الشكر -سابعًا 

 اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 السديه رئديس اجلامعة (3عهد )شكر وتقهير  1

 السديه مساعه رئديس اجلامعة (1عهد )شكر وتقهير  3

 ديه الكلديةالسديه عم  (2عهد ) شكر وتقهير 2

 

 :البحوث املنشورة -ثامنًا 

 سنة النشر عنوان البحث ت

1 
The Effect of Ocimum basilicum L. oil on the morphology of E. 

coli O157:H7 Analyzed Using Scanning Electron Microscopy. 

Al-Anbar Journal of Veterinary Sciences, 9 (1), 7-11. 

3012 

3 

Immune-stimulating properties of 80% methanolic extract of 

Ludwigia octovalvis against Shiga toxin-producing E. coli 

O157:H7 in Balb/c mice following experimental infection. 

Journal of Ethnopharmacology, 172, 30–37. 

 

3012 

2 

Anti-Shiga Toxin Producing Escherichia coli O157:H7 Effect 

of Ocimum basilicum L. Essential Oil Analyzed Using Time 

Kill Assay in  a Batch Culture. British Microbiology Research 

Journal, 8(6): 624-634. 

 

3012 

2 

Toxicological evaluation of 80% methanol extract of Ludwigia 

octovalvis (Jacq.) PH Raven leaves (Onagraceae) in BALB/c 

mice. Journal of Ethnopharmacology, 142, 663-668. 

 

3013 

2 

Antioxidant and Antibacterial Activity of Ludwigia octovalvis 

on Escherichia coli O157: H7 and Some Pathogenic Bacteria. 

World Applied Sciences Journal, 16(1), 22-29. 

 

3013 

2 

Effect of the aqueous extract of Hibiscus sabdariffa   L. and 

Prosopis farcta on some antibiotics resistance relatively 

bacteria. AL-Anbar Journal of Agricultural Sciences, 7(1): 391-

399. 

3009 



 

 

 

 

 

2 
Antibacterial and Antifungal Activity of Volatile Oils of Some 

Medicinal Plants. Iraqi Journal of Desert Studies, 1(1): 91-103. 

 

3008 

8 

Effect of Volatile Oils of Some Medical Plants on the Blood 

Glucose and Cholesterol Levels in Mice. AL-Anbar Journal of 

Agricultural Sciences, 6(1): 284-295. 

 

3008 

 

 

 

 :املناصب االدارية اليت شغلها -تاسعًا 

 مكان العمل  املنصب ت

 قسم علوم احلدياة ولديةمقرر الهراسات األ 1

 قسم علوم احلدياة مقرر الهراسات العلديا 3

عضو وحهة ضمان اجلودة واألعتماد  2

 ياألكادمي

 كلدية الرتبدية للعلوم الصرفة

 كلدية الرتبدية للعلوم الصرفة معاون العمديه لشؤون الطلبة 2

 

Sequence submitted in GenBank:  
 
1- Yakob, H. K., Uyub, A. M., & Sulaiman, S. F. (2012). Escherichia coli 

O157:H7 Shiga toxin 1A subunit (stx1A) and Shiga toxin 1B subunit (stx1B) 

genes, partial cds. GenBank Accession No. JX161807.  

 

2- Yakob, H. K., Uyub, A. M., & Sulaiman, S. F. (2012). Escherichia coli 

O157:H7 Shiga toxin 2A subunit (stx2A) and Shiga toxin 2B subunit (stx2B) 

genes, partial cds. GenBank Accession No. JX161808.  

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=145&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=145&uiLanguage=ar

