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 المؤتمرات والدورات العلمية )داخل وخارج البلد(

  )الفترة( ماوة )السنة( سال )المكان( جهـ )الدورة( خول

المؤتمر العلمي الثاني لفاكولتي 

 العلوم الطبية

 جامعة دهوك

 

 

2012 
19- 20 

 ايلول
 

Teaching Method دورة 

for Higher Education 

 جامعة دهوك

 

 2013ن تشرين الثاني م

 2014الى كانون الثاني 

  

المؤتمر العلمي االول للنسائيات  

دهوك( / كلية الطب) والتوليد  

 جامعة دهوك

 

 

2016 
27- 28 

 نيسان
 

1st Endocrinology & 

Cardiovascular Update 

Conference 

 دهوك جامعة

 كلية الطب

 

 

 

2017 

 

13 - 12 

 كانون الثاني

 

 

لمي الثانيالمؤتمر الع  
 

 جامعة زاخو
 

2017 
18 - 20 

 نيسان
 

 

Preparation for TOEFL جامعة دهوك 
 

2018 
 

28/1-1/2  

1st Scientific Forum by 

Besikci Center for 

Humanity Studies 

 

 جامعة دهوك

 

 

2018 

25- 26 
 نيسان

 

1st International 

Conference on Medical 

Education 

 

 جامعة دهوك

 ة الطبكلي
 

 

2018 

 

6- 7 
 

 تشرين االول

 

International 

Conference On 

Advanced Science and 

Engineering   

[ICOASE 2018] 

 

 التقنيه جامعة دهوك

 و

 جامعه زاخو

 

2018 

 

 

9-10-11 
 تشرين اول

 

2nd Endocrinology, 

Lipids & vascular 

Conference 

 جامعة دهوك

 كلية الطب
 

 

 

2019 

 

17- 18 
 كانون ثاني

 

2nd Duhok International 

Dental Conference 

 

 جامعة دهوك

 االسنان طبكلية 

 

2019 
28- 29 

 اذار

 

2nd International 

Conference On 

Advanced Science and 

Engineering   

[ICOASE  2019] 

 

 زاخوجامعة 

 و

 دهوك التقنيهجامعه 

 

 

2019 

 

 

 

 

2-3-4 
 نيسان

 

5th Kurdistan 

International 

Conference on Science 

& Technology 

 

 جامعة دهوك

 علومكلية ال
 

 

2019 

 

24- 25 
 نيسان

 



 

 

 

 

 

 )مهارات اللغة والحاسوب( شارةزاييَن زمان و كومثوتةرى
 

 خاندن )تكلم( ئاخفتن )كتابة( نظيَسين )اللغة( زمان

 )قراءة(
 

)كوردي(كوردى    باش باش باش 
)عربي( عةربى   جيد جدا جيد جدا جيد جدا 

  جيد جدا جيد جدا  جدا جيد )انكليزي(ئينطليزى 
  كومثوتةرى جورى بةرنامةى

 )نوع برنامج الحاسوب(
 نةباش

 (ضعيف)

 باش

 )جيد(

 زور باش

 )جيد جداً(
 

Word   جيد جدا  
Excel   جيد جدا  

PowerPoint   جيد جدا  
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 ثيَزانينيَن زانستى

 )المعلومات العلمية(
)تاريخ التعيين  اندنو جهَى لَى هاتيية دامةزر ئيَكىَ بو جارا  ميَذوويا دامةزراندنا

  ومكان التعيين( ألول مرة
 الجامعة المستنصرية

   كلية العلوم          

 االحياء قسم

 المجهرية

12/7/

2003 

  9/8/2009 )تاريخ التعيين في الجامعة( ل زانكويىَ  ميَذوويا دامةزراندنا
 ثشكا /            / سكوال      /  فةكولتيا        /جهَى نوكة لَى كار دكةت : زانكويا  

 /  قسم        /سكول/     فاكلتي     جامعة / الوظيفة الحالية:
 دهوك  جامعة 

العلوم الطبية       فاكلتي

التمريض         سكول

 االحياء قسم

 المجهرية

 

  مدرس )اللقب العلمي( ناسناظَى زانستى
 )الشهادات العليا( باوةرناميَن بلند

ةادكتور بكلوريوس ع الشهادة()نو جورآ باوةرنامىَ    ماستةر 
  ميَذوويا بدةستظة ئينانىَ 

 )تاريخ الحصول عليها(
28/6/2001  18/12/2011  

جهَى و ثشكا لَى هاتية 

 وةرطرتن

 )المكان والقسم الذي قبل فيه(

 /كلية  المستنصرية /الجامعة

 العلوم

 االحياء المجهرية/قسم

 دهوك    جامعة  

بية      فاكلتي العلوم الط 

 الطب         سكول

 االحياء/قسم

 المجهرية

 

 ناظ و نيشانا  ظةكولينى 

 )عنوان البحث(
دور ليزرالديود خارج الجسم في   

 بكتيريا  إستئصال إصابات

Enterococcus faecalis  في

 لب االسنان 
 ناظى سةرثةرشتى

 )اسم المشرف( 
   

 د.اسماعيل محمد عبد القهار

 
 بسثوري طشتى

 االختصاص العام() 

 

 االحياء المجهرية
 

 بسثوري تايبةت

 )االختصاص الدقيق(

 

 االحياء المجهرية الطبية
 

 
     

 

 



 

                                                                  :  )االبحاث المنشورة( ظةكولينيَن بةالفكرى  
 ناظ و نيشان 

 )العنوان(

 )المجلة التيالظكرن طوظارا لَى هاتية ب

 (هاتم نشر البحث في
 سال

 )السنة(
 ذمارة
 )العدد(

 

 

The in vitro Role of 

Diode Laser in 

Eradication of 

Enterococcus faecalis 

Infection in Dental 

Pulp 

European Journal 

Of Pharmaceutical & 

Medical Research 
 

ISSN 2394-3211 

Impact Factor: 3.628  

Index Copernicus Value: 

7.06 

 

 

 

2016 

 

 

Volume 3, 

May, Issue 5, 

Pp.714-717 

 

 

Efficacy of Sodium 

Hypochlorite 5.2% on 

Enterococcus Faecalis 

and it's diagnosis with 

antibiogram isolated 

from Infected Pulp. 

European Journal 

Of Pharmaceutical & 

Medical Research 
 

ISSN 2394-3211 

Impact Factor: 3.628  

Index Copernicus Value: 

7.06 

 

 

 

2016 

 

 

Volume 3, 

August, Issue 8, 

Pp.67-72 

 

 

 

Microbial 

Contamination of Cell 

phones among 

Medical Staff at Azadi 

Teaching Hospital and 

Hevi Pediatric 

Hospital /Duhok, Iraq 

 
 

Journal of University of 

Duhok 

 

(Pure and Eng. Sciences) 

 

 

 

2016 

 

 

Vol. 19, No.1,  

Pp 107-113 

 

Antibacterial activity 

of garlic against multi-

drug resistant 

Staphylococcus aureus 

and Enterococcus 

faecalis in Duhok city 

 

 

Journal of University of 

Duhok 

 

(Pure and Eng. Sciences) 

 

 

 

2016 

 

 

Vol. 19, No.1,  

Pp 114-122 

 

Associations between 

Cigarette smoking & 

Headache among 

Undergraduate Male 

Students in Nursing 

College, Duhok 

University/ Iraq 

 

 

Asian Journal of Medical 

& Health Research 
 

ISSN: 2455-8664(O) 

 

 

 

2018 

 

Volume 3, 

April, Issue 4, 

Pp.1-6 

 

 
 

Bacterial 

Contamination on 

Medical Female 

Students' White Coats 

at Azadi Teaching 

Hospital in 

Duhok/Iraq 

 

International Journal of 

Current Advanced 

Research 
 

ISSN:P:2319-6505, 

ISSN:O:2319-6475 

DOI:http://dx.doi.org/10.24

327/ijcar.2018.11739.2041 

Impact factor: 6.614 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

Volume 7, 

April, Issue 4(F), 

Pp.11737-11739 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Assessing the 

Antibacterial Activity 

of Pomegranate 

against Staphylococcus 

aureus obtained from 

wound infections 

Research Journal of 

Pharmaceutical, Biological 

and Chemical Sciences 

ISSN: 0975-8585;  

Impact Factor: 0.35 

 

 

 

2018 

 

Volume 9,  

July-August 

Issue 4,  

Pp.1602-1606 

 

Role of Salvadora 

persica in eradication 

of Enterococcus 

faecalis isolated from 

infected dental pulp 

/in vitro study 

Research Journal of 

Pharmaceutical, Biological 

and Chemical Sciences 

ISSN: 0975-8585;  

Impact Factor: 0.35 

 

 

2018 

 

Volume 9,  

July-August 

Issue 4,  

Pp.1665-1670 

 

 

 

 

Elimination of Oral 

Pathogens 

International  Journal of 

Current Research 

ISSN 0975-833x 

Impact Factor: 7.749 

Index Copernicus Value: 

72.25 

Doi: 

http://doi.org/10.24941/ijcr 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

Volume 11,  

March, Issue 3,  

Pp.1862-1865 

 

A study on the Nurses’ 

Knowledge & Attitude 

about Tuberculosis in 

Duhok Hospitals 

Asian Journal of Medical 

& Health Research 
 

ISSN: 2455-8664 

Impact Factor: 3.628 

 
 

2019 

 

Volume 4,  

April, Issue 4,  

Pp.1-6 

 



 مختصر عن اعمالي )تقديم المدرس لنفسه( :

 

/ جامعة دهوك /قسم االحياء  كلية التمرضأنني /االء تركي مناور /ماجستير أحياء مجهرية طبية ومدرس في 

المجهرية الطبية. بكالوريوس علوم الحياة قسم األحياء المجهرية الجامعة المستنصرية . ولقد  حصلت على 

ص األحياء المجهرية الطبية من كلية طب دهوك وأعطي اآلن محاضرات بكتريا شهادة الماجستير في اختصا

رات ومحاض الصيدلة كليةمحاضرات بكتريا عملي للمرحلة الثانية  ,التمريض  كليةعملي للمرحلة الثانية 

مات كافية لدي معلو والحمد هلل, العلوم الصحية )قسمي التحليالت والتخدير(  بكتريا عملي للمرحلة الثانية كلية

 توشاملة عن البكتريا والطفيليات والفطريات وجميع الفحوصات المختبرية وباألخص المصلية والمزروعا

 البكتيرية.

 

 الخلفية االكاديمية للمدرس وملخص عن اختصاصه :

 

لوريوس وماجستير(  بكلوريوس علوم  الحياة  قسم االحياء اأختصاصي هو أالحياء المجهرية  ألطبية  ) بك

الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم االحياء المجهرية ة في ( وبعدها عملت معيد2001لمجهرية  في عام  )ا

سنة واحدة  لمدة ثالث سنوات ثم اصبحت معيدة  في جامعة دهوك كلية التربية قسم االحياء المجهرية  لمدة

   .مجهريةقسم االحياء الفي جامعة دهوك كلية التمريض   كتنسيب  وبعدها معيدة

ثم درست وحصلت على شهادة الماجستير في اختصاص االحياء المجهرية الطبية في طب دهوك في عام 

في لب  Enterococcus faecalis بكتيريا  دور ليزرالديود خارج الجسم في إستئصال إصاباتعن  2011

 .والعلوم الصحية والصيدلة التمريضكليات رات لطلبة ضواالن اعطي محا االسنان

 

فلسفة ومبادئ المدرس الشخصية وكيفية التغير ورفع مستوى التعليم وخاصة في مجال 
 اختصاصه :

 

التدريس المعاصريتسم بكونه علمل تطبيقيا متطورا ومن اجل بلوغ الهدف يجب علينا استخدام كافة أن 

و مهارات ادارة الصف الوسائل المعاصرة, باالضافه الى ذلك ينبغي ان يلم المدرس بطرق التدريس المختلفه 

و الوسائل التعليميه و تخطيط الدروس....الخ الن هذه المرحله تعتمد على قاعده من المعلومات المختلفه لدى 

 ..والجل ذلك يجب:الطلبه لتكون اساسا لالنطالق في مجال العمل و االستمرار في مواصلة الدراسات العليا

 مواكبة التطور في مجال علم المختبرات. -1

 وابداء ارائهم. اء الطالب مجاال للمناقشهاعط -2

 التنوع في اعطاء المعلومات العلمية والمفيدة في الحياة العملية للطالب. -3

 

 

 

 

 

 

 



 مختصر عن الدروس والكورسات التي يقدمه االستاذ لطالبه في مجال أختصاصه :

 
Year Subject Stage College University 

2012-Till now Microbiology Second Nursing Duhok 

2012-2013 
2013-2014 
2014-2015 

 
Microbiology 

 
Second 

 
Pharmacy 

 
Duhok 

2013-2014 Parasitology Second Pharmacy Duhok 

2012-2013 
2013-2014 
2014-2015 

2017-2018 

 
Microbiology 

 
Second 

 
Health science 

 
Duhok 

2014-2015 Food & Drug Analytical  Methods Third Health science Duhok 

2016-2017 
2017-2018 
2019-2020 

 

Diagnostic Bacteriology 
 

Third 
 

Health science 

 

Duhok 

 

 -النشاطات االخرى مثل العضوية في لجان علمية او ادارية :

 عضوة في لجنة Quality Assurance (2012   و.)لحد االن 

 (2015 و 2014 ) لجنة التدقيقفي  ةعضو. 

  (.2013-2012)في اللجنة االمتحانية  ةعضو 

 (.2016-2017)في اللجنة االمتحانية  ةعضو 

 (.2016-2017)التمريض  كليةالخاصة بلجنة تجهيز المختبرات في  ةعضو 

 ( 2016-2017تنسيب الى كلية العلوم الصحيه لتدريس طلبة المرحلة الثالثة/قسم التحليالت.) 

 (.2018-2017)انية في اللجنة االمتح ةعضو 

 الثانية/قسممي التخمدير و التحلميالت, والمرحلمه  تنسيب الى كلية العلوم الصحيه لتدريس طلبة المرحلة 

 (.2018-2017الثالثة/قسم التحليالت )

 (.2019-2018)التمريض  كليةالخاصة باالستالل لجنة في  ةعضو 

  (.2019-2018)التمريض  كليةبرئيس لجنة مناقشة ابحاث تخرج طالب المرحلة الرابعه 

 -االشراف:

 االشراف على مشروع بحث تخرج لطلبة المرحلة الرابعه/كلية التمريض , و عنوان البحث.1 

.Prevalence of headache among students at Nursing college/Duhok university 

(2017-2018) 

 التمريض , و عنوان البحث االشراف على مشروع بحث تخرج لطلبة المرحلة الرابعه/كلية.2 

Assessment of Nurses’ knowledge and their Roles of Health Education in 

Primary Health Care Centers and Hospitals Regarding Prevention from 

Tuberculosis in Duhok city.  (2018-2019)   

 



 أما عن المشاركة في ورش العمل :
 

ات., وكذلك تقديم سمينارالسمينارات لغرض االستفادة من المعلومات العلمية المعطاةحضور العديد من    
 

  التي اجرتها لجنة  [Improvement of teaching & Assessment processes]ورشة عمل  -1

 .2012 /5/11فاكلتي العلوم الطبية بتاريخ التعليم االكاديمي المستمر في     

  التي اجرتها لجنة التعليم االكاديمي المستمر [Study Methodology] بحث ورشة عمل حول طرائق ال -2

 .2012 /6/11فاكلتي العلوم الطبية بتاريخ في     
 

   التي اجرتها  [Critical thinking & Evidence based medicine]ورشة عمل حول موضوعي   -3

 .10/4/2013لطبية بتاريخفاكلتي العلوم الجنة التعليم االكاديمي المستمر في      
 

  التي و  Dr. Arrita Summersالمقدمة من قبل الباحثة االمريكية  [Accreditation]ورشة عمل  -4

 .23/12/2013جامعة دهوك التقنية بتاريخاجرتها لجنة التعليم االكاديمي المستمر في     
 

 Dr. Kirmanjiل الباحث المقدمة من قب [Educational Leadership]ورشة عمل حول موضوع  -5

Gundi     23/12/2013جامعة دهوك التقنية بتاريخالتي اجرتها لجنة التعليم االكاديمي المستمر في و. 
 

 جامعة  / في كلية التمريض يتالتي اجرو [Mentorship in Nursing]ورشة عمل حول موضوع  -6

 .14/11/2015دهوك بتاريخ    
 

     جامعة دهوك  / طب االسنانفي كلية  يتالتي اجرو [Infection control]ورشة عمل حول موضوع -7

 .20/12/2015بتاريخ    
 

 ورشة عملالحضور و المشاركة في -8

 [Molecular technique (DNA Extraction) & (PCR+ Electrophoresis)] يتالتي اجرو   

 .2016/نيسان/ 12و11جامعة دهوك بتاريخ / في مركز االبحاث  
 
 

   (How to write a scientific articles & publish a scientific paperورشة عمل )-9

 .2016نيسان  17بتاريخ  طبكلية الوالمقامه في جامعة دهوك/     
 

 والمقامه في جامعة دهوك/   choose &write research references)) ورشة عمل حول موضوع-10

 .2016 نيسان 25كلية الصيدلة بتاريخ       
 

   .2016/ 27/10بتاريخ/مستشفى ازادي التعليميوالمقامه في  Breast Cancer)) حول موضوع ندوة-11
      

 موضوع حول  2016تشرين الثاني  13في كلية طب االسنان/ جامعة دهوك , بتاريخ ورشة عمل -12

    (.(Introduction to the International Association of Dental Research & JODR  
 

 كلية الصيدلة بتاريخوالمقامه في جامعة دهوك/  Use of Sun Screen)) ورشة عمل حول وضوع-13

      6/12/ 2016. 
 

 والمقامه في جامعة دهوك/  Examination Committee process)) ورشة عمل حول موضوع-14

 .2017 كانون الثاني 7بتاريخ  تمريضكلية ال      
 

 و Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)) ي ورشة عمل بعنوان المشاركه ف-15

 .2017-5-9المقامه في قسم الكيمياء الطبيه/كلية الطب/جامعة دهوك بتاريخ      
 

    / الصيدلة كليةفي  يتالتي اجر(Homemade Cough Syrup) ورشة عملالحضور و المشاركة في 16-

 2017./ايار/ 17جامعة دهوك بتاريخ     

 
 



   ( Biosafety & Biosecurity:Basic Requirements & practiceالمشاركه في ورشة عمل ) -17

 .2017-12-7نظمت من قبل مركز االبحاث / كليه العلوم/جامعة دهوك بتاريخ والتي        
 

 .2017-12-7 الحضور و المشاركه في ندوه علميه حول التغذية والتي اقيمت في فندق ريكسوس بتاريخ -18
 

 والمقامه في قاعة المؤتمرات/دائرة صحة دهوك بتاريخ  Mentorship Program)ورشه عمل ) -19

     21-2-2018. 
 

 والتي اقيمت في   How to do Research & Scientific Writing)حضور ورشة عمل بعنوان ) -20

 .2018-2-28كلية التمريض/جامعة دهوك بتاريخ       
 

 نظمت من قبل مجموعه من اساتذة كلية التمريض/جامعه دهوك بعنوان  ركه في ورشة عمل المشا -21

     (Support to the emergency/Critical Care services for Child Health)  بتاريخ 

      12-3-2018.  
 

 وك بعنوان  من قبل مجموعه من اساتذة كلية التمريض/جامعه ده ورشة عمل الحضور و المشاركه في -22

      ((Cardiopulmonary Resuscitation & Chocking ( 2018- نيسان -3 و 2لمدة يومين.) 
 

 وكانت بعنوان  2018-4-16المشاركه في ورشة عمل اجريت في كلية الصيدله/جامعة دهوك بتاريخ -23

     ((Common errors in writings of Medical Staff: Solving-problem. 
 

 من قبل مجموعه من اساتذة كلية التمريض/جامعه دهوك بعنوان   ورشة عمل المشاركه فيوالحضور  24-

      ((Wound care & Fracture management ( 2018- نيسان -17 و 16لمدة يومين.) 
 

 

 والتي اقيمت Long Documents Creation and Referencing)حضور ورشة عمل بعنوان ) -25

 (..2018- 10 -15 و 14جامعة دهوك لمدة يومين )/البيطري لطباكلية        
 

 حضور ورشة عمل بعنوان  -26

      ((Listening test for academic Lecturers on IELTS criteria  والتي اقيمت في 

 .2018-10-25جامعة دهوك بتاريخ /الصيدلة كلية      
 

 عمل بعنوانورشة  الحضور و المشاركه في -27

      ((Publishing a Scholarly Articles in Thomson Reuters Journals   والتي اقيمت في 

  .2019-5-2جامعة دهوك بتاريخ / المركز الثقافي      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتب الشكر:

 

  2017/    7/  2بتاريخ  ( ..4631.. المرقم ) كتاب شكر من السيد رئيس جامعة دهوك -1

 2017/  7 /11بتاريخ  ( ..199.. المرقم ) جامعة دهوك عميد كلية التمريض/السيد  كتاب شكر من -2

 2017/  12/  18بتاريخ  ( ..453.. المرقم ) جامعة دهوك عميد كلية التمريض/كتاب شكر من السيد  -3

 2018/  4/  12بتاريخ  .. (7343المرقم ) .. دهوكشكر من السيد رئيس جامعة كتاب  -4

 2019/  4/  22بتاريخ  ( ..147.. المرقم ) جامعة دهوك عميد كلية التمريض/ر من السيد كتاب شك -5

 2019/  7/  30بتاريخ  .. (6861المرقم ) .. شكر من السيد رئيس جامعة دهوككتاب  - -6

 


