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 زوين متعب  دكتور عديستاذ المساعد ال السيرة الذاتية لأل

 االسم الكامل واللقب: عدي متعب هادي غازي الذبحاوي 

 1977الجنسية والتولد: عراقي/ 

 الحالة االجتماعية: متزوج  

 odayzwain@yahoo.com البريد االلكتروني :

                                                    odayzwain@gmail.com 

                                                     kuh.aud@atu.edu.iq 

 مساعد  أستاذ   اللقب العلمي:

 .1999الكوفة جامعة  /علوم حياة  -علومبكالوريوس    الشهادة األولية:

   الشهادات العليا:

 .2002جامعة الكوفة  -علوم حياة / احياء مجهرية )طبية(-ماجستير -                              

 .2011جامعة الكوفة -علوم حياة / احياء مجهرية )طبية(-دكتوراه -                              

 لسابقة:المناصب اإلدارية ا

 .2012كلية التقنيات الصحية والطبية/ كوفة   /مدير مركز الحاسبة االليكترونية. 1

 .2013كلية التقنيات الصحية والطبية/ كوفة  / مسؤول الشعبة العلمية. 2

  .2013كلية التقنيات الصحية والطبية/ كوفة   رئيس قسم تقنيات صحة المجتمع/. 3

   لحد االن. مستمر /العلمية و الطلبةمعاون العميد للشؤون . 4

 التدريسات و اإلشراف و المناقشات: 

 (2019-2018، )(2018-2017(، )2017-2016طلبة الدراسات العليا )التدريس: 

 تم تخرج طالبي ماجستير و مشرف حاليا على الطالب الثالث.االشراف: 

)الجزء العملي  معهد الفارابي للدراسات العلياتدريس طلبة الدراسات العليا )الماجستير( في  -
 . فقط(
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 : دراسات األولية فيتدريس طلبة ال 

 المعهد التقني كوفة: قسم الصيدلة و قسم صحة المجتمع. . 1

 . جامعة الكوفة قسم علوم الحياة -كلية العلوم. 2

 . بابلجامعة  - . كلية طب االسنان3

 . كلية التقنيات الصحية و الطبية/ كوفة  4

 قسم تقنيات صحة المجتمع.  -

 قسم تقنيات المختبرات الطبية.  -

 في: دراسات االوليةطلبة ال مشاريع تخرج على اإلشراف

 كلية العلوم جامعة الكوفة.  -
 كوفة.  -المعهد التقني الطبي -
 كلية المستقبل الجامعة.  -
 كوفة.   -الطبيةكلية التقنيات الصحية و  -

 :و تقييم بحوث و رسائل جامعية ات علميةمناقش

  .)عضوا((1و دكتوراه ) )عضوا او رئيسا( (3ماجستير )الطلبة مناقشة  . 1 

 . )عضوا( (1. مناقشة خطة بحث طالب دكتوراه )2

   تقويم علمي لعدد من رسائل الماجستير، و البحوث العلمية. .3

 طلبة الدراسات االولية: )عدد من رئاسة و عضوية اللجان( مناقشات 

 للجان العلمية و غيرها:ا

 . 4عضوية اللجان الوزارية/ عدد 

 عضوا.  -العلومجامعة الكوفة كلية  -. استحداث دراسة الماجستير في تخصص التحليالت المرضية1

 رئيسا.  - كلية الحلة االهلية  -استحداث قسم تقنيات التحليالت المرضية. 2
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 عضوا.   -لجنة تحديد الطاقة االستيعابية في الكليات االهلية في الفرات االوسط. 3

 :عضوية اللجان الجامعية

 . لجنة تحديد الية اعارة الكتب. 1

 اعتماد البحوث المنشورة فيها. . لجنة تقييم المجالت العلمية و 2

 E-learning. لجنة تقييم المحاضرات على موقع 3

 عضو الهيئة االستشارية الجامعية لدراسة المقترحات التطويرية و معوقات العمل. . 4

 .2017-2016. عضو لجنة التوعية المركزية لعام5

 . ال يمكن حصرها  عدد من اللجان عضوية لجان كلية /

  :المنشورة و المقبولة للنشر العلميةالبحوث 

 . في مجالت عالمية:1

1. Molecular detection of Metallo-beta lactamase producing Pseudomonas 

aeruginosa isolated from different sites of infection. 

2. Molecular detection of Extended Spectrum-Beta Lactamase Producing 

Escherichia coli isolated from Pregnant Women infected with Urinary tract 

infection.  

3. Phenotypic detection and biofilm formation among Pseudomonas aeruginosa 

isolated from different sites of infection. 

4. The Role of Mobile Phones in the Transmission of Methicillin-Resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) among the students and staff in University. 

5. "New Plasmid Mediated Quinolone Resistance Gene (qnrC) found in Proteus 

mirabilis" 

 مجالت محلية:. في 2

1. Prevalence of Uropathogenic Escherichia coli in Al-Hashymia district of 

Babylon Province. 

2. Detection of Macrolides Resistance Gene in Proteus mirabilis Strains Isolated 

from Different Clinical Specimens by Using PCR Based on mef (A) gene. 

3. Failure to detect Helicobacter pylori in tap water sources in Al- Najaf and 

Babylon provinces by using PCR based on ureB gene. 
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4. In-vitro Comparative Study of Antibacterial activity of Syzygium aromaticum 

with three Antibiotics against E. coli. 

 :والدورات التدريبيةاإليفادات والندوات والمؤتمرات 

 العراق. عمل داخلال وورش اتمؤتمرال عدد من في   و الحضور  , المشاركة. 1

 . (10)اكثر من  الندوات العلمية وغيرها  الدورات التدريبية و  من  بعدد ةشارك. الم2

 في التشخيص المختبري.  PCRدورة تدريبية حول استعمال جهاز  ةاقام. 3

 . ELISAدورة تدريبية حول استعمال جهاز  ةاقام. 4

  .miniVidas analyzerدورة تدريبية حول استعمال جهاز  ةاقام. 5

 بنجاح أهمها:   اتدورال عدد من از ياجت

 . كفاءة الحاسوب وبترتيب األول على المشتركيندورة . 1

 . طرائق التدريس المقامة في مركز تدريب المالكات و بترتيب الثاني على المشتركين دورة. 2

 . العينات السريرية واستخدامها في التشخيص المختبري للطفيلياتدورة . 3

 الحاسوب.  اساسياتدورة . 4

 .Bio-techالبرنامج التدريبي . 5

 و عدد اخر من الدورات.. 

           الحالية:أماكن العمل السابقة و

 .2006-2003قسم علوم الحياة )بصفة عقد( -جامعة الكوفة/ كلية العلوم. 1

 .2011-2006المعهد التقني الطبي/ كوفة  –هيئة التعليم التقني. 2

 .2016-2011كوفة  - كلية التقنيات الصحية والطبية  -جامعة الفرات األوسط التقنية. 3

 التشكرات:  

 .(1عدد وتقدير من السيد رئيس هيئة التعليم التقني )سابقا( )  شكر. 1
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عدد )وتقدير من السيد محافظ النجف االشرف السابق )األستاذ عدنان عبد خضير الزرفي(/ شكر . 2
1) 

  . للكليات الحكومية و االهلية المحترمون عمداءال السادة من  اتشكرعدد من الت. 3

حص تلوث المياه والبحوث  المتعلقة باالمراض الجرثومية القابلة لالنتقال  ف  بحوث البحثية:اإلهتمامات  

مثل الكوليرا وغيرها هذا مضافا الى البحوث ذات العمق العلمي في مجال البايولوجي الجزيئي على 
 . النانو تكنولوجي في مجال االحياء المجهرية تقنيةالمستوى الجيني ونتطلع الى ادخال 

 :دريسهاالمواد التي قام بت

 تم تدريس عدد ال بأس به من المواد أهمها:   

 االحياء المجهرية الطبية للفم واالسنان  -جامعة بابل-كلية طب االسنان . 1

 الدراسات األولية-قسم علوم الحياة-جامعة الكوفة-كلية العلوم. 2

 وغذائية، فسلجة احياء مجهرية. مضادات حياتية، فايروسات طبية، احياء مياه وتربة، بكتريا صناعية 

 قسم الصيدلة -كوفة-المعهد التقني الطبي. 3

 صيدلة فيزياوية )عملي( 

 صحة المجتمعقسم -كوفة-المعهد التقني الطبي. 4

 علم االمراض-أسس تمريض-احياء مجهرية طبية

 كوفة-كلية التقنيات الصحية والطبية. 5

علم  -بايولوجيا االنسان-علم المصطلحات الطبية- المجهريةعلم تشخيص االحياء -احياء مجهرية طبية 
 . ، علم االحياء الجزيئي )للدراسات االولية و العليا في قسم تقنيات التحليالت المرضية(األجهزة الطبية

  أخرى:علمية  اهتمامات

يعمل في الظروف شديدة الحرارة   PCRالنية تصميم جهاز خاص ملحق بجهاز الـ  في •
 . )وهللا الموفق( للحفاظ على فاعلية االنزيمات

 خاص بعلم تشخيص الجراثيم )وهللا الموفق(.  SWFفي النية تأليف كتاب بصيغة  •

 المهارات و الخبرات االخرى:
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 متعددة منها:  لبرامج )فرمتة و تنصيب( و ادارة . مهارات الحاسوب االليكتروني1

 Wordأ. 

 Excelب. 

 Power pointج. 

 Accessد. 

 SPSSهـ. ٍ

 )مبتديء( Visual basicو. 

 Flash designerز. ٍ

 Photoshopح. 

 و برمجيات اخرى


