
 : السيرة الذاتية     Page 1 of 4 

 
 

Curriculum vitae (CV)                                                                       السيرة الذاتية 

Hussein Abdalkareem 

Hussein Dhaher 

 

 هدى رحيم هاشم جبر الموسوي

Ph.D. of biological – Medical 

Mycology 

Email:hudaraheem@mu.edu.iq 

فطريات طبية-علوم حياة دكتوراه  
Email:hudaraheem@mu.edu.iq 

 

General information  المعلومات الشخصية 

Working location: University of Al 

Muthanna / Faculty of  Basic Education - 

Department of Science 

جامعة المثنى/كلية التربية  : مكان العمل الحالي

 العلوم  قسم-االساسية

Address: Al-Diwaniyah :ديوانيةال العنوان 

Marital status: Single :زباءع الحالة االجتماعية 

Degree: Assistant Professor :مساعد استاذ اللقب العلمي 

Language and hobbies: English, Arabic  عربي , انكليزي  :اللغات والهوايات 

Other contacts: 07803613422 :07803613422 معلومات اتصال اخرى 

Research gate web:Huda Raheem Hashim 

 

 Huda Raheem Hashim موقع بوابة الباحث:

  

Google scholar web:Huda.R.H 

 

 Huda.R.H موقع الباحث العلمي:

 

Other websites: :مواقع اخرى 
 

Education certificate   الشهادات 

 (2015-2014) دكتوراه فطريات طبية جامعة القادسية العراق

 (2010-2011) ماجستير احياء مجهرية جامعة القادسية العراق 

 (2006-2005) بكالوريوس علوم حياة جامعة القادسية العراق
 

Education certificate  

2013-2015 Ph.D. 
Medical 

Mycology 

University of Qadisiyah 

 
Iraq 

2009-2011 Master Microbiology 
University of Qadisiyah 

 
Iraq 

2002-2006 Bachelor 
Biological 

sciences 

University of Qadisiyah 

 
Iraq 
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Teaching experiences  المواد التي تدرس 

 الفقريات فرع االحياء -ثانيةالمرحلة ال  التربية االساسية 

فرع االحياء-المرحلة الثالثة التربية االساسية   علم المناعة 

فرع االحياء-المرحلة الثالثة التربية االساسية   طحالب وفطريات 

فرع االحياء-المرحلة الرابعة التربية االساسية   ل ولقاحاتمصو 
 

Teaching experiences 

Invertebrates 2ed stage/Biology Basic Education 

Immunology 3rd stage/Biology Basic Education 

Algae and fungi 3rd stage/Biology Basic Education 

Insulin and vaccines 4th stage/ Biology Basic Education 
 

Papers And Other Publications البحوث والمنشورات االخرى 

مجلة جامعة 

 كربالء العلمية
 2011 الرابع التاسع

Isolation and identification of 

aquatic fungi from Al-diwanya 

river and possibility to use as 

pollution indicaters 

 نوع النشر

 )بحث(

 مكان النشر

 العراق

 )المجلد(

 

/الكوفة  العلوم مجلة   

 )العدد(

 )السنة(

 

 

2015 

الكشف عن الجينات المنتجة 

في الفطريات المعزولة   Aلألوكراتوكسين 

من المرضى المصابين بالفشل الكلوي في 

 محافظة القادسية 

 

 نوع النشر

 )بحث(

 مكان النشر

 العراق

 )المجلد(

 مجلة العلوم/الكوفة 
 )العدد(

()السنة  

2015 

تهازية من عزل لبعض الفطريات ىاألن

حاالت الفشل الكلوي  للمرضى المراجعين 

 مستشفى الديوانية التعليمي

 نوع النشر

 )بحث(

India 

Journal of Global 

Pharma 

Technology 

 

 

2017;  

10(9):68-73 

2017 

Molecular Identification of Two 

Species of Saprolegnia that 

Predominant in Diwaniyah 

River/Iraq and Studying Them 

Nutrition Preference 

 نوع النشر

 )بحث(

India 

Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences and 

Research 

. Vol. 10(9), 

2018, 2346-

2350 

2018 

Detection of contamination by 

opportunistic fungi in solid and 

liquid soaps in special medical 

labs and investigation of ability 

to producing toxins 

 نوع النشر

 )بحث(

India 

Journal of Global 

Pharma 

Technology 

VOl.11/133-

137 
2019 

. Detection of the Effectiveness 

Metabolic Production of 

Pseudomonas Fluorescence 

towards Inhibition of Growth 

Fusarium Graminearum and 

Production to Zeralenone 

 نوع النشر

 )بحث(
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Committees اللجان التي اشترك فيها 

 )اللجنة( )الفترة( )معلومات اخرى(

الفصل االول2014 -2013 التربية االساسية/العلوم   لجنة تدقيق الدفاتر االمتحانية 

التربية  /قسم العلوم 

 االساسية
الفصل االول 2015-2016  

لجنة توزيع -لجنة اعتراضات-تدقيق

عضو لجنة /مسؤوليات المختبرات

 امتحانية

الفصل  الثاني 2016 -2015 التربية االساسية/قسم العلوم  -لجنة غيابات الطلبة -نيةلجنة امتحا   

الفصل الدراسي االول 2018-2017 التربية االساسية/قسم العلوم   
لجنة مسؤوليات -لجنة غيابات الطلبة

-المختبرات  

2018-2017للعام الدراسي  التربية االساسية/قسم العلوم   
لجنة متابعة -لجنة علمية-لجنة استالل

 نسب انجاز بحوث التخرج

الفصل الدراسي الثاني 2018-2017 التربية االساسية/قسم العلوم  

-لجنة تصنيف جودة المختبرات العلمية

لجنة االرشاد -لجنة مناقشة بحوث التخرج

لجنة تدقيقية-التربوي  

التعليم العالي والبحث  وزارة

 العلمي

 وحدة البحث والتطور

2018-2019  
عضو لجنة وزارية لمشروع تنفيذ 

 البحوث العلمية لتوفير بيئة صحية نظيفة

لوالا لصفلا2019 -2018 التربية االساسية/قسم العلوم  لجنة توزيع بحوث التخرج-لجنة امتحانية   

2019-2018 التربية االساسية/قسم العلوم   
لجنة -لجنة علمية-التربويلجنة االرشاد 

 ترفيهية

يناثلا لصفلا 9102-8102 التربية االساسية/قسم العلوم   

 ةنجل-لجنة مناقشة بحوث التخرج

-رتافدلا قيقدت ةنجل-ةبلطلا تاضارتعا

 تامولعم لاخدا ةنجل-ةبلطلا تابايغ ةنجل

ةيساردلا جهانملا  
 

Experiences and skills الخبرات والمهارات 

 )المعلومات(
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Conferences المؤتمرات 

 )معلومات اخرى(

المشاركــة في بحث علمي مع شهادة 

 المشاركة

 )مكان المؤتمر(

  محافظة المثنى / المعهد التقني

السنة()  

2018 

 )عنوان المؤتمر(

Al-Furate Alawsat 

Technical University 

(The First International 

conference) 

 يتضمنت المشاركة كالتال 

المشاركة كمقوم دولي في المؤتمر مع 

 شهادة التقييم الدولي.

 علمي بحث في المشاركة ـ  

Institute of Food 

Science and Technology 

Mashhad/Iran 

 أيران ــ مشهد

2018 

مؤتمر مشهد الدولي للغذاء والعلوم 

 الزراعية

(Food and Agricultural 

Sciences) 

ربالء /جامعة العميدك المشاكـــة  في بحث علمي  المؤتمر الدولي االول للعلوم الطبية 2018  

كمقوم دوليالمشاركة   2019 تركيا /انطاليا 
 المؤتمر الدولي للهندسة والعلوم

 

 

Course الدورات 

 )عنوان الدورة( )السنة( )مكان الدورة( )معلومات اخرى(

 )عنوان الدورة( )السنة( )مكان الدورة( )معلومات اخرى(

Workshops ورش العمل 

لومات اخرى()مع  )مكان الورشة( 

يين العاطلين عن العمل/  مديرية المهندسين الزراع

 زراعة المثنى / قسم خدمات الثروة الحيوانية

 )السنة(

      2018 

 )عنوان الورشة(

 الفطريات المحارية وطرق انتاجها

 

  

Awards and Donation الجوائز والمنح 

 )نوع الجائزة او المنحة( )السنة( )الجهة المانحة( )معلومات اخرى(

الدولي المشاركة في مؤتمر مشهد  كتاب شكر 2018 السيد رئيس الجامعة 

 كتاب شكر 2018 السيد العميد تنظيم مختبرات قسم العلوم

 كتاب شكر 2018 السيد العميد اللجان االمتحانية/التدقيق

 كتاب شكر 2018 السيد العميد المشاركة في دورة جودة المختبرات

نشر بحوث ضمن قاعدة بيانات 

Scopus 
0182 السيد العميد  كتاب شكر 

نشر بحوث ضمن قاعدة بيانات 

Scopus 

السيد المساعد العلمي 

 لرئيس الجامعة
 كتاب شكر 2017

نشر بحوث ضمن قاعدة بيانات 

Scopus 
 كتاب شكر 2017 السيد العميد

تدقيق-اللجان امتحانية  كتاب شكر 2016 السيد العميد 

شكركتاب  2016 السيد العميد تنظيم مختبرات قسم العلوم  

 كتاب شكر 2016 السيد العميد التدقيق/اللجان االمتحانية

 كتاب شكر 2017 السيد العميد اللجان االمتحانية/التدقيق

 


