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 : فضل احمد سعيد عبدهللاالدكتور المساعد االســتاذ 
  

 علوم الحياة  :قســـم
 

   (رئيس القسم)   –  احياء مجهرية: دكتوراه
 

 dr.fadhl.ahmed@alfarabiuc.edu.iqااليميل: 
 

 الشهادات العلمية 

( من الجامعة المستنصرية /العراق بتقدير جيد 2005-   2001دكتوراه أحياء مجهريه/ وراثة بكتيريا طبية )  ▪

وبمعدل) خميرة  85.51جداً  من  المنتجة  المثبطة  المواد  تأثير  )دراسة  األطروحة  وعنوان   )

Saccharomyces boulardii   .)في عوامل ضراوة بعض البكتريا المعوية 

( من الجامعة المستنصرية /العراق وبتقدير جيد  2001- 1999ية / علم الحياة الجزيئي )ماجستير أحياء مجهر ▪

( وبمعدل  بكتريا  82.36جداً  عزالت  مقاومة  عالقة  )دراسة  الرسالة  وعنوان   )Pseudomonas 

aeruginosa .)للمضادات الحيوية مع إنتاجها للبايوسين 

من مجموع   -التاسع    -لمستنصرية / العراق تسلسل  ( من الجامعة ا1998-1994بكالوريوس أحياء مجهريه )  ▪

162 . 
 

 التاريخ الوظيفي 

 م . 2006جامعة اب من ديسمبر  –قسم االحياء المجهرية الطبي  –مدرس مساعد بكلية العلوم   •

 م. 4/2014/ 13جامعة اب,  –قسم االحياء المجهرية الطبي  – بكلية العلوم    مساعد استاذ  •

م الى  2014/ 6/ 15م ومن  2012/ 10/ 22م الى  2009/ 22/2رئيس قسم االحياء المجهرية الطبي من تاريخ   •

 م . 2015/ 11/  1

العلوم   • بكلية  االكاديمي  واالعتماد  الجودة  ضمان  وحدة  من    –رئيس  اب  الى  2014/ 27/11جامعة  م 

 م. 2016/ 6/ 13

 م.  2016/ 13/6م الى   2015/ 12/ 30جامعة اب من    – نائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي كلية العلوم   •

جامعة    – نائب عميد كلية الطب والعلوم الصحية للشؤون االكاديمية / والتطوير االكاديمي وضمان الجودة   •

 م.2018م الى  2016/ 6/ 14اب من 

 الى االن.  2018الحياة كلية الفارابي الجامعة من  عضو هيئة تدريس بقسم علوم •

  13/12/2019رئيس وحدة االرشاد النفسي والتوجية التربوي بكلية الفارابي الجامعة بقرار عميد الكلية تاريخ   •

 الى االن. 

   .2020- 6- 21قائم باعمال رئيس قسم علوم الحياة لتقنية التعليم االلكتروني بكلية الفارابي الجامعة تاريخ   •

 . 2021/ 7/ 12رئيس قسم علوم الحياة / كلية الفارابي الجامعة تاريخ  •
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 التدريـــس 

  علم البكتيريا الطبية ▪

   علم المصول واللقاحات  ▪

   التحليالت السريرية ▪

 

 المنشــورات العلميــة 

 البحوث العربيه 

(. تحديد الوبائية بواسطة 2013. )فضل احمد سعيدحسن محمد حسن الرهوي، محمد فضل الميسري،   •

)النسق   الدنا  بكتيريا  DNAالتقطيعي لحزم  البالزميدي لعزالت مرضية من   )E.coli الباحث . مجلة 

 (: 32جامعة اب، ) –الجامعي للعلوم التطبيقية والطبيعية 

الرهوي،   • حسن  محمد  حسن  الميسري،  فضل  سعيدمحمد  احمد  ) فضل  الفعل  2008.  تاثير  دراسة   .)

مضادا بعض  مع  البيتاالكتام  لمثبطات  بكتيريا  التازري  المستخدمهضد  البنسلينات   Proteusت 

mirabilis  310- 301(: 16جامعة اب، ) –المسببه الخماج المسالك البولية. مجلة الباحث الجامعي 

Research papers   
• Fadhali M. M., Fadhl A. S., Nahlah M.H., Saktioto T., Jalil A. (2011). 

Investigation of laser induced inhibition and simulation in biological samples. 

Optics and Photonics Journal, 1:101-105 

• Fadhl Ahmed Saeed Al-gosha’ah; Shayma Munqith Al-baker1; Ahmed Yahya 

Al-gawf. (2013). Synergistic effect of mountain honey and Argemone mexicana 

plant on bacteria ssociated with wound infections. Scholars Academic Journal of 

Biosciences (SAJB), 1(6): 277-282. 

• Fadhl A. Al-Gosha’ah; Shayma M. Al-Baker and Khadijah Y. Al-Hetar. (2014). 

Bacteriocin typing of Staphylococcus aureus which isolated from different sources 

in Ibb city, Yemen. Jordan Journal of Biological Sciences (JJBS), 7(1): 25-29. 

• Shayma Munqith Al-baker; Fadhl Ahmed Saeed Al-gasha’a; Samira Hamid 

Hanash; Ahmed Ali Al-Hazmi. (2014). Prevalence and Evaluation of 

Antimicrobial Activity of Dodonaea viscosa Extract and Antibacterial Agents 

against salmonella Spp. Isolated from Poultry. Sch. Acad. J. Biosci., 2(12B): 901-

908.  
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• Shayma Munqith Al-baker; Fadhl Ahmed Saeed Al-gasha’a and Abdullah Qaid 

Alqudami. (2015). Evaluation of Antibacterial Activity of Metal Nanoparticles 

against Different Pathogenic Bacteria. Global Journal of Advance Engineering 

Technology and Sciences, 2(2): 1-6. 

• Mohammed A. Al-Hegami, Abdullah Al-Mamari, Abdu Al-Rahman S. 

Al.Kadasse, Fadhl A. S. Al-Gasha'a, Sadeq Al-Hag, and Adel A. S. Al-Hegami. 

(2015). Prevalence and Risk Factors of Hepatitis B and Hepatitis C Virus 

Infections among Patients with Chronic renal failure in Zapped City, Yemen 

Republic. Open Journal of Medical Microbiology.  5: 136-142 

• Fadhl A.S. Al-Gasha’a; Shayma M. Al-Baker; Jamil M. Obiad and Fadhil A. 

Alrobiai. (2020). Prevalence of Urinary Tract Infections and Associated Risk 

Factors Among Patients Attending Medical City Hospital in Baghdad City, Iraq. 

American Journal of Infectious Diseases 2020, 16 (2): 77.84. DOI: 

10.3844/ajidsp.2020.77.84 

• Nabaa A. Jasim; Fadhl A. Al-Gasha'a; Mohammed F. Al-Marjani; Awas H. Al-

Rahal; Hussein A. Abid; Nada A. Al-Kadhmi; Md. Jakaria and Ahmed M.Rheima. 

(2020). ZnO nanoparticles inhibit growth and biofilm formation of vancomycin-

resistant S. aureus (VRSA). Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 29 

(2020) 101745. http://www.elsevier.com/locate/bab 

 

 النشــاطات العلميــة 

 النشاط االكاديمي:

حاصل على جائزة رئيس الجمهورية لتشجيع البحث العلمي والموسوم "معالجة تلوث المياة الميكروبي   •

 م. 2009والكيميائي باستخدلم تقنية النانوميتر"  لعام  

العالي لتقييم مدى توفر البنية التحتية الفتتاح جامعة الجزيرة في  عضو اللجنة المكلفة من وزير التعليم   •

 م. 2010/ 23/3مدينة اب تاريخ  

االول   • الدولي  للمؤتمر  المنظمة  اللجنة  للفترة  2010اب    –عضو  البيئة(  وتكنولوجيا  )علوم  - 1م 

 م. 2010/ 8/ 3

رئيس الجمهورية للشباب/    عضو لجنة التحكيم والتقييم المكلفة من محافظ اب لتحكيم البحوث لنيل جائزة •

 م. 3/1/2010فرع اب في مجال العلوم الطبيعية تاريخ 

رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي التاسع لجمعية علوم الحياة اليمنية, والمكلفة من رئيس جامعة اب  •

 م. 2014/ 9/ 1( تاريخ 244بقرار رقم )
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دى توفر  م لتقييم م2016/ 11/5( تاريخ  143عضو اللجنة المكلفة من رئيس جامعة اب بقرار رقم )  •

ير ورشة لتوصيف برنامجيها الطب  ض البنية التحتية الفتتاح كلية الطب والعلوم الصحية واعداد وتح

 البشري والمختبرات الطبية لكلية الطب والعلوم الصحية. 

اطاريح   5رسالة ماجستير    20عضو مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتورة )حوالي اكثر من   •

 كلية الطب قسم المختبرات الطبية وكلية العلوم قسم االحياء المجهرية دكتوراه( بجامعة صنعاء 

(  171بكلية الفارابي الجامعة بقرار عميد الكلية رقم )  االكاديمي  عضو لجنة ضمان الجودة واالعتماد  •

 م 2020- 2-1تاريخ 

- 12( تاريخ  258عضو لجنة اعداد تقرير التقييم الذاتي لكلية الفارابي الجامعة بقرار عميد الكلية رقم ) •

 م 2-2020

(  605االلكتروني لكلية الفارابي الجامعة بقرار عميد الكلية رقم ) عضو لجنة اعداد تقرير حول التعليم •

 م 2020- 8- 31تاريخ 

-19( تاريخ  681عضو لجنة اعداد الخطة االستراتيجية لكلية الفارابي الجامعة بقرار عميد الكلية رقم )  •

 م 9-2020

 

 العضوية 

 ( الهند. SAJBعضو هيئة تحرير المجلة األكاديمية لعلوم البيولوجية )  •

 ( الهند.  SJAMSالتطبيقية ) عضو هيئة تحرير مجلة العلوم الطبية  •

 عضو الهيئة االدارية لجمعية علوم الحياة اليمنية.  •

 عضو الجمعية الميكروبيولوجية اليمنية.  •

 فرع اب /اليمن.  –(  ASMمنسق الجمعية الميكروبيولوجية االمريكية )  •

 


