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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 جمال عبد الرحمن ابراهيم نضيف الحديثي :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  ةعلوم الحيا قسم –كلية التربيه للعلوم الصرفة ......ـ  االنبارجامعة : العمل 

 استاذ مساعد :الدرجة العلمية     مرضية بكتريا: التخصص  

 العنوان البريدي:   
 07902695296: نقال 

 يالبريد االكترون  : Dr.Jamal.Hadeethi@gmail.com 

 :معلومات شخصية  .2
 عراقي سيةـالجن       بغداد                    : والدة ــمكان ال   
 A10056669: جواز سفر                  80/80/7591:  خ الوالدة ــتاري   

                                    9: عدد األطفال                 متزوج: الحالة االجتماعية   
 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 

 عليهاتاريخ الحصول  دولةــال عةــالجام درجةــال
 1191-1191 العراق الموصل البكالوريوس

 العراق المستنصرية الماجستير 
1191-1111 

 6119-6112 العراق االنبار الدكتوراه

 
                                           :ان رسالة الماجستيرعنو 

درجة الممتازة عزل وتشخيص المكورات العنقودية الذهبية من االغذية والعاملين في مطاعم ال

 في بغداد 

 

 هعنوان أطروحة الدكتورا ......  

 امكانية استعمال طرائق محورة لتشخيص خمج قرنية العين المستعصي
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 : ة الخبرات الوظيفي: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 مدرس ثانوية 5891 5891 متوسطة الفرزدق مدرس

 تدريسي جامعة 7151 5881 جامعة االنبار استاذ جامعة

جامعة  –قسوم علوم الحياة  رئيس قسم

 االنبار

7151 7151  

     

     

     

     

 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 
 :(البكالوريوس)الدراسات االولية في تدريس المواد. 1

 صالتخص السنة/الفصل اسم المادة
  الفصل االول  5-طفيليات 

  الفصل الثاني 7 -طفيليات 

  الفصل الثاني اختياري
   

   
   

 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 2
 التخصص             الفصل اسم المادة
  الفصل االول دوريات

  الفصل الثاني منهج بحث متقدم

  الفصل الثاني تشخيص بكتريا
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه .3
 طالب ماجستير خمس 
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 :تقييم البحوث. 4

 في العام الحالي بحوث أربعة
 
 
 : االهتمامات البحثية . 5

 متابعة النشرات العلمية والمحاضرات العلمية على االنترنت
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تاريخ  ان المؤتمرمك عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

    ال يوجد

    

    

    

 : البحوث المنشورة: سادسا 
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

استعمال الكافئين والثيوفلين في تثبيط نمو  .7
االعفان المعزولة  من التهاب قرنية العين 

 .القيحي المستعصي في االنسان

ييس الجهاز المركزي للتق
والسيطرة النوعية قسم الملكية 

 .الصناعية

براءة 
 اختراع

2114 

استخدام القراءة التفسيرية في توضيح آليات  .0
 Klebsiellaالمقاومة لبكتريا 

pneumoniae  المعزولة من مرضى التهاب
 المسالك البولية

مجلة ابن الهيثم للعلوم 
 2113 منشور الصرفة والتطبيقية

رية والعوامل دراسة المسببات البكتي .3
المؤثرة في التهابات العيون لدى 
مستخدمي العدسات الالصقة في مدينة 

 الرمادي

 2112 منشور  مجلة علوم المستنصرية

4. Distribution of Chlamydia 

trachomatis in Falluja Women 
 2111 منشور مجلة علوم المستنصرية

 2112 منشور مجلة علوم المستنصرية Staphylococcusالكشف عن بكتريا  .9
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aureus  المقاومة للمضادات الحياتية في
الحليب الخام للماشية ودراسة تأثير مستخلص 

 بكتريا حامض الالكتيك عليها
 Pseudomonasتشخيص بكتريا  .6

aeruginosa  باستخدام تقنية تفاعل البلمرة
 المتسلسل المتعدد اعتمادا على جينات 

Opr L  ,  Opr  I   , 16SrDNA  

 

 مجلة علوم المستنصرية

 2112 قبول نشر

عزل وتشخيص بعض االنواع البكتيرية من  .1
 جروح وحروق المرضى في مدينة الرمادي 

 2113 منشور مجلة العلوم والهندسة 

دراسة النوعية الميكروبية والفيزياوية لمياه  .0
 الشرب في مدينة الرمادي

 2112 منشور مجلة ديالى

في لحوم الدواجن المحلية التلوث الميكروبي  .5
 والمستوردة في محافظة االنبار 

 2112 منشور مجلة كربالء العلمية
78. Changes in the view of supportive 

Microbial Keratitis in Iraq , a five 

years prospective study  

Journal of 

Ophthalmology 

 

 2112 منشور

77. Use of chotrimazole Eye 

suspension for fungal Keratitis  
Allheart.com 2112 منشور 

70. Relationship between food 

handlers and Staphylococcus 

contaminate food in hotel 

restaurents in Baghdad. 

 ة علوم المستنصريةمجل
 1221 منشور

73. Occurance of Phage Typing of 

Staphylococcus aures isolated 

from carriers in Five-stars 

restaurants. 

المؤتمرالعلمي السادس  
لجمعية 

 الميكروبيولوجيين
 1221 منشور

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   ال توجد
   

 
 
 

 :عضوية اللجان : تاسعا 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
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 اللجنة االمتحانية الفرعية نية المركزيةاللجنة االمتحا
 لجنة صرف الدفاتر االمتحانية

 لجنة الدراسات العليا

 اللجنة االمتحانية

 اللجنة العلمية

 لجان مناقشة

 لجان استالل علمي
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 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 

 دهاتاريخ انعقا مكان الدورة اسم الدورة
   ال توجد

   
   

   
   

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

الى  69/11من  جامعة االنبار/ كلية الحاسوب دورة الحاسوب

15/11/6116 

جامعة / كلية التربية للعلوم االنسانية  دورة ارشاد تربوي

 االنبار

الى  11/11من 

69/11/6111 

الى / 13/11 جامعة االنبار/ كلية التربية للعلوم االنسانية  دورة طرائق تدريس

15/11/1115 

   
   
   
   
   

 

  

  

  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..55
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 
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  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 77  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..11
 

  

          ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

  

  

                                 1527   / 50/ 50      ::  التاريخالتاريخ
 
 
 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابة النشرات العلمية كتابات عامة

 متابعة البحوث –مطالعة الكتب  قراءات عامة

  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 / تطبيقات الحاسوب

 االنكليزيةاللغة  ات األجنبيةــــاللغ

 السفر –الرياضة  اتـــــــــــوايــاله


