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 090 قسم علوم الحٌاة  –كلٌة العلوم جامعة بغداد  احٌاء مجهرٌة / -بكالورٌوس علوم / علوم حٌاة  -2
 

 الشهادات

للعلوم ثم نقل الى  قسم علوم الحٌاة كلٌة التربٌة   – 005 /4/2فً مساعد باحث فً جامعة االنبارعٌن ك

 لحد االن  مستمر بالخدمة فٌهاو  002   ابن الهٌثم منذ نهاٌة اب الصرفة 
 تارٌخ اول تعٌٌن

ابن الهٌثمللعلوم الصرفة كلٌة التربٌة  قسم علوم الحٌاة / – 6/5/5119مدرس / منذ   

 
 اللقب العلمً

الحٌاةهٌئة تدرٌس فً قسم علوم عضو  
 

 الموقع الحالً

 

  mohammedcbt66@gmail.com, ًالبرٌد االلكترون 
 

Mohammed A Fayidh   الموقع فً كوكل
 سكولر

 

 
 النشاطات واللجان  :

 لحد االن   2 51ومنذ   1 51-5112علوم الحٌاة من عضو فً اللجان االمتحانٌة لقسم  - 

  5119-5114ٌاة منذحاالجهزة المختبرٌة لقسم علوم الوصٌانةعضو لجنة تصلٌح  -5
 عضو فً لجان جرد وصٌانة وتاهٌل ابنٌة قسم علوم الحٌاة والكلٌة.  -2
 . المجهرٌة االحٌاء لجنةعلم/  الحٌاة علوم لقسم الدائمة البحثٌة الفرق لجانفً عضو  -4
 5112رئٌس لجنة جرد مواد مذكرة التفاهم / بتكلٌف من وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  -2
فً لدولٌة والندوات العلمٌة التً اقٌمت العلمٌة ا لمؤتمراتثالث من اداد( فً ـ)باسم العراق وممثال عن جامعة بغ المشاركة -6

 .لدكتوراة ا ةخالل فترة دراسو عدد من والٌات الهند 
 .    51فً المؤتمر الدولً الثانً للتقانات االحٌائٌة / دبًبـ )نشر خالصة بحث( المشاركة  -2
( الذي اقٌم فً جامعة جواهر الل نهرو اآلسٌوٌة المائٌة البٌئة تكنولوجٌا حول األول الدولً المنتدى)فً بـ بوستر المشاركة  -9

 .2 51ل وبالتعاون مع جامعة طوكٌو الٌابان كانون االو نٌو دلهً  –
 

 

mailto:mohammedfayidh@yahoo.com,%20%20%20or%20%20%20mohammedcbt66@gmail.com


ن ـمثال عــــادٌمً مـــكأدث ـــرف ومتحـضٌف شـــكشاركة ـــظ المــح ىاللغة العربٌة وادابها كان لبكاهتمام شخصً  -0
ربً ـفً االدب الع انٌةـــٌم االنســقـــول الــــدوة الدولٌة حــالن) داد فًـــامعة بغــراق / جـــالعجـــمهورٌة 

International Seminar on Humanitarian Values in Arabic Literature) دعوة خاصة من قسم ب
 .2012شباط  3و  2للفترة  الهند  – الكلٌة الجدٌدة / جٌناي -الدراسات العلٌا للغة العربٌة 

 
ورشة عمل وندوات ومعارض علمٌة فً الهند  كباحث علمً ومشارك باسم العراق  4 فً اكثر من  المشاركة والحضور -1 

 .خالل فترة دراسة الدكتوراة  بغدادوجامعة 
الحتفال بذكرى الٌوبٌل الذهبً للمشاركة فً ا -اقلٌم التامٌل نادوالهند/ اختٌاري ممثال عن طلبة العراق الدارسٌن فً  -  

 . 2 51فً حفل رسمً خاص عام  ولقاء حاكم االقلٌم   ICCRلتاسٌس المجلس الهندي للعالقات الثقافٌة 
 

ٌم المركبات طلثالث سالالت بكتٌرٌة ممٌزة فً فعالٌتها لتحGenBank of NCBI الجٌنات  تسجٌل عالمً فً بنك  -5 

 االروماتٌة السامة .
 

 .العراقٌة مٌة لنشر عدد من البحوث فً المجالت الع -2 
 

 ضمن اختٌر بحثمنها . الدكتوراة  خالل فترة دراسة Impact Factorذات معامل التاثٌر بحوث عالمٌة فً مجالت  0 نشر  -4 

 2 وبالتسلسل  (ممثال عن العراقورقة بحث منشور عالمٌا من قبل باحثٌن عرب فً مجال العلوم البٌئٌة )  21قائمة افضل 

 . 4 51عام 
 

وفقا لما ٌظهره موقع الباحثٌن فً موقع الغوغل باحثٌن اخرٌن فً العالم  تم اعتماد اكثر البحوث المنشورة كمراجع من قبل -2 

 .Google Scholarللباحثٌن
 

المتضمن )طرٌقة سرٌعة ومنمنمة )   Current Microbiology –Springer 51 2تم اعتماد البحث المنشور فً مجلة  -6 

 NCBI ,PubMed ونشر ضمن موقع  ،المحللة للفٌنول ( كتقنٌة جدٌدة فً علم االحٌاء المجهرٌة البكتٌرٌة النتخاب العزالت

 فً مواقع البحث غوغل .وترجم الى اللغات الٌابانٌة ،الصٌنٌة ،الفارسٌة واالوربٌة    Sigma - Aldrichوكذلك 
  

 .عراقٌة علمٌة ومؤتمرات  مجالتتقٌٌم بحوث فً  عن فضالذات معامل تاثٌر   م علمً فً ثالث مجالت عالمٌةمقٌ   -2 
  

 .العالوي Board Advisory Science Theعضو فً  المجلس االستشاري للعلوم  -9 
 

 المتمٌزة  ًلنشاطات سنة فً التعلٌم الجامعً على عدٌد من كتب الشكر والتقدٌر 54الممتدة الكثر من  ًخالل خدمت تحصل  -0 

اروعمٌد كلٌة باالنبغداد و تًمنها من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً )االستاذ علً االدٌب( والسادة رؤساء جامع

عن السٌد رئٌس جامعة بغداد الحالً  كتب شكر وتقدٌر من 2اٌضا ة التربٌة ابن الهٌثم. وكلٌعمداء التربٌة /جامعة االنبار و

  4 51 لالعوام   والمعتمدة ضمن قوائم تصنٌف ثومبسون روٌترزنشر بحوث عالمٌة ضمن مجالت ذات معامل التاثٌر 
 . 2 51و
 

ة الثقافٌة نٌو دلهً النجاز كثٌر من المهمات االدارٌة حصلت على كتاب شكر وتقدٌر من المستشار الثقافً العراقً / الملحقٌ -51
 .االخرى خالل فترة دراسة الدكتوراةالتً خدمت الطلبة الدارسٌن فً الهند فضال عن المساهمات العلمٌة 

 
دورة التاهٌل التربوي اللغة االنكلٌزٌة ،دورات فً المشاركة فً عدد من الدورات التخصصٌة وتطوٌر المهارات منها فً  - 5

تصنٌع النماذج الجبسٌة فً مركز التعلٌم المستمر جامعة بغداد وبتسلسل االول على الدورة ،دورتً  96واللغة العربٌة 

 .وغٌرهافً متحف التارٌخ الطبٌعً والشمعٌة لالغراض العلمٌة وتحنٌط الطٌور 
 

  وبرنامج SSPIبٌقات المتقدمة فً الحاسوب منها برنامج الستخدام عدد من البرامج والتط عدٌدة المشاركة فً ورش عمل -55

 احصائٌة اخرى.

 



 

والمؤلفات والتراجم المنشورةاالطارٌح البحوث   
 

 المالحظات

 

 
 تارٌخ او  سنة  النشر

 
 جهة النشر )الجامعة او المجلة (

 
 عنوان الرسالة /البحث /الكتاب

 

 ت
 

بحث 
 مشترك 

مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة      
 والتطبيقية /جامعة بغداد 

 دراست وصفيت وكويت في الخطىط 

 الجلذيت لبٌاى اًاث هحافظت االًبار

  

 

  

بحث 
 مشترك

مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة      
 والتطبيقية /جامعة بغداد

دراست كويت ووصفيت لقابليت التذوق الوراق 

 PTCفي سكاى هحافظت االًبار  

 

 

2 

رسالة 
 الماجستير 

 

2002اذار   
 

قسم التقنيات االحيائية  –كلية العلوم 
 / جامعة بغداد 

هي     استخالص وتٌقيت هزكباث

Solanum nigram L.(Solanaceae)  

 وتاثيزاتها على االحياء الوجهزيت الوزضيت 

 

2 

 
 بحث مفرد 

 
2002  العدد/  2المجلد   

 

 
مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة 

 والتطبيقية /جامعة بغداد

 

فعاليت الوستخلصاث القلىيذيت الخام لٌباث 

 PBR322عٌب الذئب في دًا البالسهيذ 

 الوزحل في الهالم

 

 

  

 
بحث 
 مشترك 

 

  2/ العدد 2المجلد 

2002 

 
مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة 

جامعة  -والتطبيقية /كلية العلوم 
 بغداد

 

Bacterial Contamination of Contact 

Lenses Among Some Female 

Students and Employee of College 

Of Education – Ibn Al-Haitham 

,University of Baghdad  

 

 

5 

 
بحث 
 مشترك 

 
50 العدد (2) المجلد    

200      
   2-202 ص

 
 

 المجلة العراقية للعلوم /جامعة بغداد

 

 
الكيمائي والتنقية الجزئية للمركبات الكشف 

القلويدية الخام في مستخلصات ثمار 
 واوراق وجذور نبات عنب الذئب

 

 

  

 
بحث  

 مشترك 

 

 

        الوجلد     

 
 

هجلت ابي الهيثن للعلىم الصزفت 

 والتطبيقيت /جاهعت بغذاد

 
 لوزكبي والطيفي الفيشيىكيويائي التىصيف

Solasodine  و  Solanidineالفعالت 

 عٌب ًباث هي جشئيا بايىلىجياوالوٌقاة

 ( Solanum nigrum)  الذيب
  

 
 

7 

 

 

 
بحث 
 مشترك 

          
http://dx.doi.org/10.4172

     -             

 

J  . Microbial Biochemical 

Technology - 

Omicsonline.org. USA 

Impact factor: 2.5  

 

 

Integrated Approach to the Problems of 

Dye Wastewater by Sonolysis and 

Biological Treatment 

 
2 

 
بحث 
 مشترك

Volume 98, Issue       

October 2013, Pages 

  –   

Carbohydrate Polymers, 

Elsevier ,  

Impact factor: 3.4 

 

Preparation and characterization of 

Mucilage polysaccharide for 

Biomedical applications 

 
  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01448617/98/1


 

 
بحث 
 مشترك

 

 
Vol. 7(41),  

pp. 2721-      

 8 November, 2013  
 

 
African Journal of Pharmacy 

 and  Pharmacology 

 Impact factor:0.9 
 

 
A novel approach and in-vitro 

evaluation of bioactive components for 

the development of nutraceuticals 

 

 
 0 

 
بحث 
 مشترك

 
Vol 94(12): 

Pp 2456-2  2   
September  2014 

 
Journal of the Science of Food 

and Agriculture 

 

Impact factor: 1.759 

 

 

Bio protection and preservation of raw 

beef meat using pungent aromatic 

plants substances 

 

 
   

 

 
بحث 
 مشترك

 
 اول نشر على االنترنت في 
On: 01 April 2014,  

 

 

Environmental Technology 

Taylor & Francis 
Impact factor: 1.7 

 

Microbial desalination cell for 

enhanced biodegradation of waste 

engine oil using a novel bacterial strain 

Bacillus subtilis moh3 

 

 
 2 
 
 

 
بحث 
 مشترك

 
Volume 92, August 
2014, Pages 20–25 

 
International Biodeterioration & 

Biodegradation 

Impact factor: 2.44 

 
Biodegradation and Bioelectricity 

generation by Microbial Desalination 

Cell 

 

 2 
 
 

 
 

بحث 
 مشترك

 
 

Vol.70 (issue 6),  

pp 898-    

 
 

Current Microbiology-Springer 

Impact factor: 1  5 

 

A Rapid and Miniaturized Method for 

the Selection of Microbial Phenol 

Degraders Using Colourimetric 

Microtitration 

 

 

   
 
 

 
 

بحث 
 مشترك

 
Vol.10 (2), 36-   

 

Research Journal Of 

Biotechnology 
Impact factor: 0.65 

 

Isolation of a unique Phenol degrading 

bacterial strain Escherichia coli moh 1 

from effluent of an edible oil industry 

in Chennai, India 

 

 5 
 
 
 

 
 

بحث 
 مشترك

 
Vol.52 (6), 3784-

     

 
Journal of Food Science 
and Technology- Springer 

Impact factor: 2.203 

 

Effects of Rosemary extracts on 

oxidative stability of chikkis fortified 

with microalgae biomass 

 

   
 
 
 

 
 مفرد

 
Center for 

Biotechnology / 
Anna University –

Chennai-India 

 
PhD Thesis in 

Biotechnology –
Microbiology 2015 

 
Innovative Microbiological and Bio –

electrochemical Methods to Enhance 

Bioremediation of Phenol Using Novel 

Bacterial Strains  

 

 
 7 
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      International Conferences                                        لوؤتوساث الدوليتا 

    

 - Mohammed A.Fayidh ,M.Sukumar . A Fast & Easy Technique for Isolation and 

Selection of Phenol Degrading Bacteria from Waste Water and Contaminated 

Samples. The 1
st
 International Forum on Asian Water Environment Technology 

(IFAWET). Jawaharlal Nehru University Convention Centre, New Delhi, India 18-20 

December 2013. 

 

 - Mohammed A Fayidh, M. Sukumar, Sankaran k. A Novel and Rapid Method 

Development: Screening and Isolation of Phenol Degradable Bacteria Using 4-

Aminoantipyrine and Potassium Ferricyanide as an Indicator. 2ed Biotechnology 

World Congress Dubai Women’s College (DWC) Dubai  United Arab Emirates from 

February 18 -           

 

 - K. Radhakrishnan , Mohammed A.Fayidh , Sukumar M  “Management of Obesity 

by Targeting Inflammation by South Indian Spices” Presented a poster in The 

National Conference at Indian Institute of Crop Processing Technology, 

Thanjavur, Tamil Nadu on 24
th

 and 25
th

 June 2011. 

 تسجيل عصالث بكتيسيت في البنك العالوي للجيناث
  

Sequencing registration at GenBank of National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) 

 -KC013977: Fayidh,M.A. Isolation and characterization of bacterial degradable  phenol from 

contaminated samples in Chennai: Escherichia coli strain moh1 16S ribosomal RNA gene, 

partial sequence. GenBank of NCBI, 16- DEC. 2012. 

 

2-KF021536: Fayidh, M.A. Bacillus cereus strain moh2 16S ribosomal RNA gene, partial 

sequence. Direct Submission.  GenBank of NCBI, 01-JUL-      

 

2-KF021537: Fayidh,M.A. Bacillus subtilis strain moh3 16S ribosomal RNA gene, partial 

sequence. Direct Submission.  GenBank of NCBI, 01-JUL-      

 

https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F&ei=feE-U7CMLomBrgeynIDIAw&usg=AFQjCNEtxijk1bbk_J3zghYe8TRBijQ4rw&sig2=ZuuX6KX6jf7dZrdQ5c3U0A
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F&ei=feE-U7CMLomBrgeynIDIAw&usg=AFQjCNEtxijk1bbk_J3zghYe8TRBijQ4rw&sig2=ZuuX6KX6jf7dZrdQ5c3U0A


 الوشازكاث والحضىز في الندواث العلويت الدوليت والوحليت 

 

 

 Participated in “INTERNATIONAL WORKSHOP ON INTEGRATED APPROACHES 

TO FOODS, DIET AND HEALTH: INDIAN AND EUROPEAN PERSPECTIVES” held 

on 8
th

 and 9
th

 February, 2011 at Centre for Biotechnology, A.C. Tech., Anna University, 

Chennai. 

 Attended Seminar on (TOTAL CHROMATOGRAPHY SOLUTIONS FOR FOOD 

ANALYSIS) BY Ms. Ritsuko Wakayama ,Shodex ,Japan at 1
st
 August 2011.Board Room 

,Spic. Bioprocess Lab.Taramani 
 

 Presented a paper poster with title ((MANAGEMENT OF OBESITY BY TARGETING 

INFLAMMATION BY SOUTH INDIAN SPICES)) in the National Conference in Indian 

Institute of Crop Processing Technology, Thanjavur, Tamil Nadu on 24
th

 and 25
th

 June 2011. 

 

 Attended two days workshop on “ADVANCED ANALYTICAL TECHNIQUES FOR 

MATERIALS CHARACTERISATION”. Held on 19
th

 and 20
th

 July 2011 at Department of 

Chemistry, Faculty of Engineering  Technology , SRM  University ,Kattankulathur, Tamil 

Nadu  Chennai. 

 

 Attended in "NATIONAL HUB FOR HEALTHCARE INSTRUMENTATION 

DEVELOPMENT”, on 27
th 
    

th
 June 2011, Anna University Campus.  

 

 Attended seminar on (BIOTECHNOLOGY: UK AND INDIAN PERSPECTIVES) 

Organized  jointly by British Council and Anna University- Chennai at 13-14 October 2011. 
 

 Attended on “THE 23
rd 

NATIONAL CONGRESS OF PARASITOLOGY” Jointly 

Organized by Centre for Biotechnology, Anna University and Indian Society for Parasitology , 

On 18
th
 -  

th
 November 2011. 

 

  Participation by posters and exhibitions in “  
th

 CHENNAI SCIENCE FESTIVAL” in Anna 

Gem School for the period from (3 
th

 January to  
rd

 February     ). 

 

  Participated in “  
th

 CHENNAI SCIENCE FESTIVAL” at Anna Gem School, Chennai from 

30January to 3
rd

 February       

 

  Participated in One day workshop on “DATA ANALYSIS USING SPSS” in collaboration 

with SPSS South Asia Pvt .Ltd. Bangalore on 29.05.2013.at RCC .Anna University.  



 Participated in the Short Course on "HOW TO DO A GOOD PhD THESIS” For three days 

on April 10-  ,       Organized by Centre for International Affairs, Anna University, Chennai, 

India. 

 

  Attended in inaugurated program on “EFFECTIVE SEARCH TECHNIQUES FOR E-

RESOURCES”   on 1 
th 

November 2011 – Library week celebrations ,Anna University. 

 

 Participated in the “INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ADVANCES IN STORAGE 

AND POST–HARVEST PROCESSING FOODS FOR BETTER HEALTH” On 7&8 

January, 2015, at Center For Food Technology. Anna University, Chennai. 

 

 التشكساث 

 : هن لدي عدد هن كتب الشكس والتقديس

لجاهعت   QSلوساهوت في زفع زصانت الجاهعاث وتقدموذلك عن ا هكتب زئاست الىشزاء  -1

 .2016للعام  بغداد

 . 2014 وشيس التعلين العالي البحث العلوي االستاذ علي االديب -2

 .(1) 2016شكس  وتقديس هن السيد الوستشاز الثقافي العساقي في نيىدلهي / الهند  -3

 .(10)اكثس هن  2016لغايت  1996هنر زؤساء جاهعت بغداد   -4

 (.1) 1993زئيس جاهعت االنباز  -5

 (  1) 2007هديسعام شعبت االستيساد والعقىد /وشازة التعلين العالي والبحث العلوي عام  -6

  .(15)اكثس هن   1996هنر  عوادة كليت التسبيت للعلىم الصسفت ابن الهيثن -7

 (3عوادة كليت التسبيت / جاهعت االنباز ) -8


