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الخبخات االكاديسة-:
عشوان الوظيفة

 .1مداعج مختبخ

 .2بكتخيولوجي
 .3بكتخيولوجي
 .4بكتخيولوجي

الجهة التي عسمت فيها
معهد الباثهلهجي /مديشة

الظب /بغداد /دورة السختبرات

3971/5/9

مدتذفى السهصل العام

3971/6/22

مدتذفى االطفال بالسهصل

3975

الرابعة.

كمية العمهم /جامعة السهصل

 .5مجرس مداعج
 .6مجرس

كمية التسريض /جامعة

 .8استاذ مداعج

3977

قدم عمهم الحياة

كمية التسريض /جامعة

 .7استاذ مداعج

الدشة

السهصل

2003/33/32

السهصل
كمية العمهم /جامعة السهصل
كمية الشهر الجامعة

2001
2009
2037

 .9الدددورة العمسيددة الست دمددة عمددس العسددل اددي السختب درات الظبيددة /ميددة الظددب /جامعددة السهصددل
.3976/5/35
 .30ال اء محاضرات اي السعهد الفشي بالسهصل ( )pathologyتحزير شرائح نديجية .3986
 .33دورة اي االحياء السجهرية الرشاعية .3979/33/26
 .32السؤتسر العمسي االول التحاد الحياتين العرب .3980/1/20
 .31دورة اددي مختبددر الرددحة السر ددزا اددي بغددداد لسدددة امددبه والسذددار ة ابح د
.3985/1/20

حددهل الدددالسهنيا

 .31عزه المجشة االمتحانية /مية التسريض .2009 -2001
 .35عزه المجشة االجتساعية /مية العمهم .2000-3977
 .36رئيس لجشة مشاقذة بحهث طمبة التخرج .2009 -2006
 .37العسل اي السسارمات السيدانية /مية العمهم /قدم عمهم الحياة .3996 -3980
 .38دورة اي االحياء السجهرية الرشاعية مؤمدة البح
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العمسي /الجادرية /بغداد .3979

 .39السداهسة اي السؤتسر العمسي ال ظرا لتمهث البيئة واماليب حسايتهدا  /2000مشظسدة الظاقدة
الذرية العراقية دائرة البحهث البيئية بغداد.

 .20مؤتسر البكتريهلهجي االول  3983-3980بغداد الجادرية.
 .23السؤتسر العمسي لمتسريض /مية التسريض /جامعة السهصل .2002/6/26
 .22السؤتسر العمسي الخامس /مية التسريض /جامعة السهصل .2008 /6/25-21
 .21تعز دديد البحد د

السهم ددهم د ارم ددة ع ددن الظفيمي ددات السعهي ددة السد ددببة ل م ددهال مي ددة التسد دريض

.2008/30/21
 .21من السؤمدين ل دم التحميالت السرضية (ت شيات السختبرات الظبية اتاريخ .2037/7/3
 .25رئيس قدم ت شيات السختبرات الظبية .2038
 .26االشراف عمى بحهث تخرج طمبة الرابع قدم ت شيات السختبرات الظبية عدد ( 32طالب).
 .27رئيد ددة لجش ددة مشاقذ ددة بح ددهث تخ ددرج طمب ددة ت شي ددات السختبد درات الظبي ددة م ددشة 2020- 2023
(المجشة الخامدة).

 .28تد دددريس مد ددادة البد ددايهلهجي ل دد ددم ت شيد ددات السختب د درات الظبيد ددة /قدد ددم االشد ددعة والدد ددهنار /قدد ددم
البرريات.

عزوية الجسعيات العمسية والسؤسدات األكاديسية:
 .3عزه اي الجسعية العسهمية لالتحاد الدولي لألكاديسيين العرب .2038
 .2رئيدة جسعية الثالميسيا  /مية الشهر الجامعة.
 .1عزه اي مجمس قدم ت شيات السختبرات الظبية /مية الشهر الجامعة.
 .1رئيدة لجشة مر زية لتقيم جهدة السختبرات التعميسية  /مية الشهر الجامعة.
 .5رئيدة المجشة التشديقية /مية الشهر الجامعة.
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البحوث والسؤلفات-:
 .3اعالية انزيم االديشالين الحم ي اي دم

ماجدتير اي عمهم الحياة /عمم الحيهان ايمهل

 .2درامة نديجية و يسهحية لبعض الديدان

اطروحة د تهراه امدفة اي عمهم الحياة /ار

.3996

االطفال السرااين باإلمهال السزمن

الحيهان.

الذريظية اي مزائف ا رية مختمفة

 .1درامة مدحية لبكتريا الديدومهناس

د .طارق الزبيدا ,مشى طاهر دمحم ,بامسة أحسد

ايريهجيشاما من مغامل متذفى السهصل/

عبدهللا

العراق.

 .1تذخيص مدالالت بكتريا السكهرات

مشى طاهر دمحم ,فيرل محسهد العبار
Food microbiology 1986,3,32-36.

العش هدية السشتجة لمذيفان السعها من الجبن
السحمي /مهصل /عراق.

د .فيرل محسهد العبار ,مشى طاهر دمحم
Applied and environmental
microbiology November 1987,16

 .5غالف لحهم الب ر واالنتهاء من الش انق
مردر لبكتريا الدالسهنيال.

 .6تهاجد بكتريا ال هلهن (أيذريذيا هالا)

د .فيرل محسهد العبار ,مشى طاهر دمحم
Journal of food protection

 .7التمهث البكتيرا لسياه الذرب اي قرية

د .فيرل محسهد العبار ,مشى طاهر دمحم
)Jounal microbios letter vol. 17(2
1986.

السسرضة لألمعاء اي الزبد.

الفاضمية ال ريبة من مديشة السهصل.

 .8تحديد الرفات البايهلهجية لمسكهرات

وارمالن فيرل محسهد العبار ,مشى طاهر دمحم
)Journal of food protection vol (49
November 1986.

العش هدية السشتجة لمذيفان السعها السعزولة
من الحميب.

 .9تمهث مياه االبار واليشاايع بالبكتريا اي

صبحي حدين خمف ,مشى طاهر دمحم

مشظ ة الخازر شسال العراق

 .30البكتريا ذات االهسية لمرحة العامة اي

Journal Microbios 31 october 1988
صبحي حدين خمف ,فيرل محسهد العبار,

 .33التمهث 1البكتريهلهجي لسياه الذرب اي

امامة دمحم معيد ,معد غانم صالح ومشى طاهر

عرير العشب االمب

مشى طاهر دمحم.
الشظفجي.

قرية البهميف قرب مديشة السهصل

السؤتسر العمسي ال ظرا لتمهث البيئة واماليب
حسايتها مشظسة الظاقة الذرية العراقية دائرة
بحهث البيئة بغداد .2000
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 .32التأثير الكيسيائي الحيها لمحديد عمى

مشى طاهر الشفظجي ,معد غانم صالح والهام
خظاب.

مرض الذيزواريشيا

مجمة التربية والعمم السجمد  31العدد  2مشة
.2002

 .31عالقة مدتهى الزنك والكهبمت والد ATp-

معد غانم صالح ,مشى طاهر الشفظجي والهام
خظاب.

 aseاي الحاالت الحادة والسزمشة اي

مجمة التربية والعمم العدد  2مشة .2002

صسل دم مرض الفرام.

 .31درامة تأثير عشرر السغشديهم اي مرض

مشى طاهر الشفظجي ,معد غانم صالح والهام

 .35درامة مرمية تذخيرية شاممة لداء

مجمة التربية والعمم السجمد  3العدد  31مشة
2003
مشى طاهر الشفظجي ,معد غانم صالح ومشدس

خظاب.

الفرام

نذير الكالك.

الس همات اي الشداء الحهامل بظري ة

مجمة تكريت لمعمهم الرراة السجمد  2 31مشة

االيالي از اي الفترة 2002-3993

.2009

مشى طاهر الشفظجي ,دمحم صالح الدين

 .36درامة متعامد الزوايا السشتظم لمجاز

عبدالفرج ومشدس نذير الكالك.

العربي اي الدودة الذريظية

مجمة تكريت لمعمهم الرراة السجمد  31العدد 1
مشة .2033

مشى طاهر الشفظجي وحدين امساعيل الخان.

 .37درامة يسهحيهية لبعض الديدان الذريظية

مجمة تكريت لمعمهم الررفية السجمد  36العدد

اي مزائف ا رية مختمفة

 2مشة .2033

تأليف ر .رجميز وتس .دودز ترجسة د .صبحي

 .38تاب (عمم البكتريا السهضح)

حدين خمف ,الديدة بامسة أحسد عبدهللا والديدة
مشى طاهر.

و ازرة التعميم العالي والبح

العمسي جامعة

السهصل .3985
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