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 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

     الدكتوراه

الحساسية المتماحلة لمحسسات اختبار الجلد وعالقتها  2011 الماجستير

بالعديد من المتغيرات األخرى وعزل وتشخيص 

Mycoplasma pneumoniae  من بعض

 في محافظة نينوى وضواحيها المتحسسين

 العراق الموصل 

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة
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The of using FDNA 

in identification of 

human remains ) 

March 2010, and 

Jan.2011. 

 جامعة الموصل

 / 

 كلية العلوم 

قسم علوم 

 الحياة
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3 /2010 

1  /2011 

Using HPLC for 

estimation of 

some 

chemicals 

المعهد التقني / 

 الموصل
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pollution and 

natural 

المعهد التقني / 

 العمارة

 2014 خمسة ايام
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 النشاط البحثي

 مكان وتاريخ النشر اسم النشاط

Chlamydia pneumoniae and atopic allergy in Mosul 

city 

Iraq. 5
th
 National Conference of 

Environment and Natural Resources, 

2012 

Association of Mycoplasma pneumoniae with atopic 

allergy in Mosul city 

Almustansiriya Journal of Sciences, 

22(6) 2011 

Atopic allergy resulted from exposure to HDM 

allergens in Amara city, Southern Iraq 

Journal of Thi-Qar Science, Volume 4, 

Number 3. 2014.  

Induced immunity of response to some allergens 

towards response to other skin test allergens and its 

correlation with immediate hypersensitivity reactions.. 

olume 8, V Journal of life sciences ,

USA Number 6, June 2014 

Prevalence of Helicobacter pylori infection in 

Diabetic and non-Diabetic Patients   

Drug invention today, Vol.(11)7 2019 

Estimation of antibacterial activity of ZnO2, Tio2 and 

Ag NPs against multi-drug resistant bacteria isolated 

from clinical cases in Amara city, Iraq 

Drug invention today, Vol.11(10). 2019 

  

  

 النشاطات ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

 مكانه وزمانه اسم النشاط
ي مجاالت ت العلمية مختلفة فوالندوا علميةالمؤتمرات ال العديد من

 االحياء المجهرية والمناعة وتقنيات البيولوجي الجزيئي

 

  

resources, 

    

 المناصب االدارية

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 2016 2015 مقرر قسم 

   

   

   

   



  

  

  

 للسنة الدراسية ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخال العنوان

كتب شكر وتقدير من  10اكثر من 

السيد عميد المعهد التقني / 

 العمارة

عمادة المعهد  

 التقني / العمارة 

 فة لجان مختل انجاز مهام في  

كتاب شكر وتقدير من السيد 

رئيس هيئة ل العلمي مساعدال

 التعليم التقني 

 انشاء مكتبة الكترونية للكتب  هيئة التعليم التقني 2013/  12/  18 

    

    

    

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد

 لول  الا ة المختبرية االجهز

 المرحلة الثانية الجراثيم 

 االلول   المناعة لوالموصول

  

 

 االشراف على الدراسات العليا

 عنوان االطروحة الكلية / القسم الجامعة الطالب

    

    

    

 

 
 Name : Younus Jasim Abdullah 

 College / Institute : Amara Technical Institute  

 Department : Medical Laboratories 
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Education 

Mosul University, Mosul, Iraq 

BSc in Biology/Microbiology (Very Good, 81.73%), the third of the college, 

(2008). 

University of Mosul, College of Science, Mosul, Iraq 

MSc in Microbiology / College of Sciences /Biology Department 

Concentration (specialty): Microbiology & Immunology 82.6% (2011). 

 

 

 

Teaching Activities 

Teaching of Laboratory Instruments  

Teaching of Bacteriology 

Teaching of Immunology 

 

Membership of Scientific Communities 
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Scholarly and professional Academic Activities and Service 

 

 

 

 

 

 

Graduate Supervision 

 

 

 

 

 

aParticipation in Scientific Conferences and Symposi 

Type of Participation Organizer Title  

   

   

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

Honors and Awards 

Details 

 

Date Title 

   

   

   

   

   

   

   

   

Publications 

Chlamydia pneumoniae and atopic allergy in Mosul city 

Association of Mycoplasma pneumoniae with atopic allergy in Mosul city 

Atopic allergy resulted from exposure to HDM allergens in Amara city, Southern Iraq 

Induced immunity of response to some allergens towards response to other skin test 

allergens and its correlation with immediate hypersensitivity reactions.. 

Prevalence of Helicobacter pylori infection in Diabetic and non-Diabetic Patients   

Estimation of antibacterial activity of ZnO2, Tio2 and Ag NPs against multi-drug resistant 

bacteria isolated from clinical cases in Amara city, Iraq 



   

 


