
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 علميةالسيرة ال
 

  حنان عدنان شاكر  م:ــــــــــاالســ

 يةعراق: الجنسية

 ةمسلم  الديـــــــــــانة:

 ت احيائيةاناهندسة وراثية وتق   ص:ــالتـخـص

 مساعد استاذ :الوظيفة

 ماجستير :الدرجة العلمية

     قسم الكيمياء -ابن الهيثم -كلية التربية للعلوم الصرفة -جامعة بغداد:  عنوان العمل

                         hn2015ad@yahoo.com:البريد إاللكتروني

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1999 كلية الطب البيطري  بغداد

 الماجستير
معهد الهندسة الوراثية والتقانة  بغداد

 االحيائية للدراسات العليا   

 
2005 
 
 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

1 

 مدرس مساعد

معهد الهندسة الوراثية  جامعة بغداد/

 / والتقانة االحيائية للدراسات العليا
/ صرفة ابن الهيثمكلية التربية للعلوم ال

 قسم الكيمياء

 

2006-2008 

كلية التربية للعلوم الصرفة  جامعة بغداد/ مدرس 2

 / قسم الكيمياءابن الهيثم
 2008- 2017 

كلية التربية للعلوم الصرفة  جامعة بغداد/ استاذ مساعد 3

 / قسم الكيمياءابن الهيثم
 ولغاية اآلن 2017



 

 

 

 

 

 

 

  ً  : التدريس الجامعي . ثالثا

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

معهد الهندسة الوراثية والتقانة االحيائية  1

 للدراسات العليا   
 2008 - 2006 جامعة بغداد

جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم الصرفة  2

 كيمياء حياتية -ابن الهيثم/ قسم الكيمياء
 ولحد االن  – 2008 جامعة بغداد

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم /الكلية والجامعةمـــالقس ت

معهد الهندسة الوراثية والتقانة  1

 االحيائية للدراسات العليا   
 2008-2006 وراثة عملي

جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم  2

 بايولجيالصرفة ابن الهيثم/ قسم ال
 2012 -2008 كيمياء عامة 

جامعة بغداد/ كلية التربية للعلوم  3

 2018-2012 الحياتية عمليالكيمياء  الصرفة ابن الهيثم/ قسم الكيمياء

 او ناقشها التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 التوجد 

 .او حضرها التي شارك فيها وورشات العمل العلميةوالندوات المؤتمرات سادساً:  

وورشات العمل  اتو الندوات المؤتمر ت
 والحلقات النقاشية

  العدد

 15 مشاركة 1

 72 حضور 2

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

ي مشرف علمي في المختبر الخدمي المركز
2014-2016 

لالشراف على طلبة المرحلة  سزيارة المدرا
 الرابعة اثناء فترة التطبيق المدرسي

   المشاركة في لجان كثيرة

 

أو تطوير فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع عدد البحوث المنشورة ثامنا:  
 . التعليم

 العدد المجال

 13 بحوث منشورة في مجال االختصاص

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية ة عضوي :تاسعا 
      2000 االطباء البيطريين نقابة 

  الحكمةجمعية  

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 15عدد كتاب شكر وتقدير   1
 مالسيد عميد كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيث

 السيد رئيس جامعة بغداد 2كتاب شكر وتقدير عدد  2

 السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي 1كتاب شكر وتقدير عدد  3

4 
  17عدد   الشهادات التقديرية 

 عدة جهات مختلفة

 


