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  -:الحصول عليها والجامعات المتخرجة منهاالشهادات وتاريخ 

 . 6771عام / الجامعة المستنصرية كلية العلوم  - / احياء مجهريةعلوم حياة / بكالوريوس علوم .6

 . 0220/ الجامعة المستنصرية عام  كلية العلومة / ماجستير احياء مجهري .0

 . 0229/ الجامعة المستنصرية عام كلية العلوم  / دكتوراه احياء مجهرية .3

                                                                / الحياةئم في قسم علوم تعيين على المالك الدا 63/9/0220 -:ومباشرةتعيين اول تاريخ 

 . / جامعة بغدادابن الهيثم  كلية التربية

 -:لوظائف التي شغلتها اثناء الخدمةا

 . جامعة بغداد / ية ابن الهيثمكلية الترب / مدرس مساعد في قسم علوم الحياة تعيين 63/9/0220

 . 61/1/0220في  64291االداري المرقم تربية / تربية الرصافة وفق االمرمعايشة في مديرية ال 61/1/0220

المور ا دائرة–الحياء المجهرية في وزارة الصحةاللجنة االستشارية لتقييم رسالة الماجستير من قبل  61/6/0223

ان الرسالة لها عالقة باالحياء المجهرية السريرية وفق االمر االداري بقسم المختبرات ووجدت –الفنية

 . 0223/ 6/ 61في  6711المرقم 

منحت اجازة دراسية لمدة ثالث سنوات للحصول على شهادة الدكتوراه في فرع االحياء المجهرية  01/60/0223

 . 01/60/0223 في 716المرقم / الجامعة المستنصرية وفق االمراالداري كلية العلوم / 

الجامعة لعلوم/ن كلية امجيد جدا االحياء المجهرية بدرجة  حصلت على شهادة الدكتوراه في 60/3/0229

 . 60/3/0229في  7049معي المرقم الجاالمستنصرية وفق االمر

الجامعي واالمر 09/1/0229في 6601المرقم االداري على لقب مدرس وفق االمر حصلت  09/1/0229

32/4/0229 . 

                دائرة –الصحة الحياء المجهرية في وزارة اللجنة االستشارية لمن قبل دكتوراة الاطروحة  تمقي 03/1/0221

 قوف القة باالحياء المجهرية السريريةلها ع الطروحهقسم المختبرات ووجدت بان ا – االمور الفنية

  .03/1/0221في   9/0/0/د.ا.ف./االمر االداري

تربية ابن الهيثم / جامعة بغداد للفترة مشاركات متعدده بالمجلة العلمية لقسم علوم الحياة / كلية ال 0227-0260

 .0264-0227 من

الجامعي واالمر 67/60/0266في  1370حصلت على لقب استاذ مساعد وفق االمر االداري المرقم  67/60/0266

 . 32/60/0262خ واعتبار الترقية من تاري 1/60/0266بتاريخ  37391المرقم 
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االداري االمر ، وفق دائره بلدية االعظمية / ندوات توعيةاالعالم والوعي البيئي / محاضرات 02/60/0260  

 .معة بغدادر من كلية التربية للعلوم الصرفة / جادوالصا 0260/ 02/60بتاريخ  1139المرقم 

 .60/6/0263بتاريخ مرض النقرص( )الصباح علوم نشر مقال في جريدة   6/0263/ 60

 . 0263 /3/ 36-6/6 )عن الزنجبيل( نشر مقال في مجلة البيئة والوراثة في العدد الثاني 0263 / 6/6-36/3

 . 0263/ 0/ 61ن الزنجبيل ( بتاريخ عمقال في جريدة علوم الصباح )نشر  61/0/0263

 .03/3/0263بتاريخ  )عن التدرن الرئوي( نشر مقال في جريدة علوم الصباح 03/3/0263

 .0263/ 4/ 09بتاريخ  مقال في جريدة علوم الصباح )عن يوم االرض(  نشر 0263/  4/ 09

 . 0263/ 1/ 3نشرمقال في جريدة علوم الصباح )عن اكليل الجبل ( بتاريخ   1/0263/ 3

 .36/7/0263-6/9 )عن مرض السكر( نشر مقال في مجلة البيئة والوراثة في العدد الرابع 36/7/0263- 6/9

 .32/7/0264 -6/9 نشرمقال في مجلة البيئة والوراثة في العدد الثامن )عن ارتفاع ضغط الدم( 32/7/0264 -6/9

 . 0264/ 7/ 6مقال في جريدة علوم الصباح )عن البنسلينات ( بتاريخ  نشر 6/7/0264

بعنوان  3/ جامعة كركوك  العدد / وحده بحوث البيئة كلية العلوم  نشر مقال في مجلة البيئة واالنسان 0261-0261

  . (يات ودورها في مقاومة البكتريا لهايوية في مياه الصرف الصحي للمستشفزيادة تركيز المضادات الح)

 . 0/62/0261من تاريخ  حصلت على لقب استاذ  0/62/0261

    -:(44) الدورات التي اشتركت بها

ية ابن لتربالطلبة الدراسات العليا من كلية في الدورة التاهيلية لتعليم الحاسوب  المشاركة 32/1/6777 .6

              .32/1/6777 ولغاية 60/1/6777/ جامعة بغداد للفترة منالهيثم 

في الدورة التاهيلية لتعليم الحاسوب لطلبة الدراسات العليا من كلية التربية ابن  المشاركة 1/66/0220 .0

  .1/66/0220 ولغاية 67/62/0220الهيثم / جامعة بغداد للفترة من 

ي فركز التعليم المستمر المشاركة بدورة التاهيلية التربوية للتدريسيين الجدد في م 0/0/0223 .3

 . 0/0/0223اية ولغ  4/6/0223ة بغداد للفترة من / جامعجادريةال

ركز التعليم المستمر في للتدريسيين الجدد في م المشاركة بدورة اللغة العربية 0/0/0223 .4

  .0/0/0223اية ولغ  4/6/0223ة بغداد  للفترة من جامعالجادرية/

/ مركز الحاسبة االلكترونية جامعة بغدادالعلمية المقامة في  المشاركة بدورة الترقيات 06-01/0/0262 .1

 .01/0/0262ولغاية  06/0/0262للفترة من 

(المقامة في وحدة البحوث الطبية/كلية PCRدورة تدريبية في تقنية) 03-09/1/0262 .1

 .09/1/0262-03الطب/جامعةالنهرين للفترة  

االكاديمي( المقامة من قبل ة واالعتماد دورة تدريبية في )مدخل مفاهيمي الدارة الجود 1-62/3/0266 .9

 .62/3/0266-1معة بغداد للفترة / جاشعبة ضمان الجودة وتقويم االداء/كلية التربية ابن الهيثم

 Rotaryجهاز استخالص المركبات العضوية من النباتات باستعمال)دورة في 61/3/0266 .1

evaporator  وجهاز Soxholet  )معة بغداد يوم كلية التربية ابن الهيثم /جا المقامة في

  .)ورشة عمل( 61/3/0266

 /كلية التربية ابن الهيثمالمقامة في  (االحصاء الحياتي دورة)المشاركة في  61/1/0266 - 66/1/0266 .7

 .1/0266/ 61ولغاية  66/1/0266جامعة بغداد للفترة من 
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ي المركز الوطني ( المقامة فالمتقدمة في منهجية البحث العلميالمهارات دورة في ) 62/0266/ 03-09 .62

 .09/62/0266ولغاية  0266/ 03/62تطوير االداري / وزارة التخطيط للفترة من لل

لهيثم/ المقامة في كلية التربية ابن ا الدفاع المدني (دورة في )السالمة المهنية 06-03/66/0266 .66

 .03/66/0266 -06 جامعة بغداد للفترة من

نانوتكنولوجي والمواد الفي مركزوتطبيقاتها( ولوجي نانوتكنالتقنيات )دورة في  6/0260/ 61-67 .60

 . 67/6/0260-61الجامعة التكنولوجية للفترة  /المتقدمة 

 / جامعة بغداد ،  كلية التربية ابن الهيثم/  IC3مركز  ( IC3في دورة) 6/4/0260 –02/0/0260 .63

 .6/4/0260ولغاية  02/0/0260للفترة من 

لفترة لالجامعة التكنولوجية  /قسم الليزر ( ليزر في علوم الحياةتطبيقات ال) دورة في 64-61/3/0260 .64

64-61/3/0260. 

 كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد ( في قسم علوم الحياة/المناعيالتشخيص )دورة في  4/0260/ 1-60 .61

 .60/4/0260ولغاية  1/4/0260للفترة من

ي كلية التربية ابن الهيثم / جامعة ( فElectrophoresisو   PCRدورة في تقنية ) 63-61/1/0260 .61

 . 61/1/0260لغاية  63/1/0260بغداد للفترة من 

من النبات( في كلية التربية ابن الهيثم / جامعة  DNAدورة في تقنية )استخالص  3/0263/ 60-63 .69

 .63/3/0263لغاية  60/3/0263ة من بغداد للفتر

                 ة التربية ابن الهيثم / جامعة بغداد للفترة منفي كلي )االسعافات االولية(دورة في  3/0263/ 67-02 .61

67-02/3/0263. 

عة ثم / جامفي كلية التربية ابن الهي خاطر المواد الكيمياوية(مو دورة في )السالمة المهنية 0263/ 1/1 .67

 .1/1/0263بغداد للفترة من  

 Genetic Relatedness Among Bacteria Using)في  عمل ورشة 1/62/0263 .02

Molecular Biology 1/62/0263(  جامعة العلوم والتكنولوجيا / عمان / االردن ، للفترة. 

( جامعة العلوم والتكنولوجيا / مركز االميرة هيا  PCR in Practiceفي )ورشة عمل  0263/ 9/62 .06

 .9/62/0263للفترة  ،للتقنيات الحيوية / اربد / االردن 

بالتعاون مع جامعة اوكالهوما  ي مركز بحوث النهرينورشة عمل فلمشاركة في ا 0261/ 0/  61-69 .00

االمريكية  بعنوان)توظيف طرائق التعليم التفاعلي في رفع مستوى التواصل بين المجاضر والمتلقي( 

 . 0261/  0/  69-61للفترة من  ، 

شركة الفاضل للخدمات الدراسية  في (Sequencingدورة )المشاركة في  3/0261/ 62-60 .03

 . 0261/ 3/ 60-62والصناعية بالتعاون مع شركة وهج الدنيا للمستلزمات المختبرية والعلمية للفترة 

لجنة تحضيرية في ورشة عمل بعنوان )الوسائل البديله والحديثة في عالج عضو 64/4/0261 .04

 . 64/4/0261االمراض( قاعه المصطفى / كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد  ، 

/ مركز  Google Scholarشاركة في دورة الترقيات العلمية لموقع الكوكل سكولير الم 03/1/0261 .01

 التعليم المستمر / جامعة بغداد.
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 phylogenetic)تحليل البيانات السكونسك لرسم الشجرة التطورية  المشاركة في دورة 6/62/0261 .01

tree )ا للمستلزمات هج الدنيفي شركة الفاضل للخدمات الدراسية والصناعية بالتعاون مع شركة و

 .المختبرية والعلمية

 .  3/66/0261-6النهرين للفترة  جامعة كلية الطب/ /  ELISAالمشاركة في دورة  6-3/66/0261 .09

على هامش مؤتمر علوم البنات مكتب التقدم العلمي  Real Time PCRورشة عمل  1/60/0261 .01

1/60/0261  . 

/ 69جامعة بغداد يوم الثالثاء  ي مركزالتعليم المستمرف مشاركة في دوره ثومس رويتر 0269/ 69/6 .07

6/0269 . 

( في قاعة الندوات في قسم علوم الحياة / كلية التربية ابن مجال تربية نحل العسلورشة عمل  بعنوان ) .32

 . 0269/  4/ 66-7الهيثم / جامعة بغداد يوم  

 67-69 ((عدادية والمتوسطةورشة عمل لتدريب طلبة المدارس اال))ورشة عمل عن تدريب الطالب  .36

 (.) لجنة تحضيرية 0269/  4/ 

 0269/ 7/ 67/كلية الهندسة / جامعة بغداد  ورشة عمل جوده المختبرات   .30

 0269 /66 ورش عمل على هامش المؤتمر ابو ظبي .33

    0269ورش عمل على هامش المؤتمر ابو ظبي  .34

 0269ورش عمل على هامش المؤتمر ابو ظبي  .31

 .0269/ 07/66جامعة بغداد / مركز التعليم المستمر  قييم االعمال البحثية ()اساسيات تدوره   .31

 اقامة ورشه )محاضر( .  PCR  69/0/0261ورشة عمل لطالب الدراسات في تقنية  .39

 . 64/60/0269ورشة عمل على هامش مؤتمر ابن الهيثم  .31

 ()لجنه تحضيرية 4/4/0261-0تميزين ورشة عمل لطالب المدارس الم .37

 اقامة دوره لطالب مشروع البحث )محاضر(. .42

 اقامة دوره لمنتسبي المختبر )محاضر(. .46

 . 0261/  62 البحر الميت -االردن ممبس  ورشة عمل على هامش مؤتمر .40

 .0261/  62 البحر الميت -االردن ممبس  ورشة عمل على هامش مؤتمر .43

 .0261/  62 البحر الميت -االردنممبس  ورشة عمل على هامش مؤتمر  .44

 -:(12) في دورات التعليم المستمر  القاء محاضرات

،  اعة في المستشفى البيطري*المشاركة في دورة عن امراض االسماك المقامة من قبل وزارة الزر .6

 .66/9/0266 ولغاية 62/9/0266 للفترة من 

*المشاركة في دورة التحليالت المرضية المقامة االولى في كلية التربية ابن الهيثم / وحده التعليم المستمر  .0

 .9/0266 /64 ولغاية 6/9/0266 ، للفترة من

م المستمر وحده التعليمة الثانية في كلية التربية ابن الهيثم / في دورة التحليالت المرضية المقا*المشاركة  .3

 .0/62/0266ولغاية  66/7/0266 ، للفترة من

المقامة في كلية التربية ابن الهيثم / وحده التعليم المستمر الثالثة المشاركة في دورة التحليالت المرضية * .4

 .61/9/0260 ولغاية 1/0260/ 09من ، للفترة 
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المقامة في كلية التربية ابن الهيثم / وحده التعليم  الرابعة المشاركة في دورة التحليالت المرضية* .1

 .03/7/0260 ولغاية 7/0260/ 0من المستمر ، للفترة 

م ده التعليالمقامة في كلية التربية ابن الهيثم / وحالخامسة المشاركة في دورة التحليالت المرضية * .1

 .00/7/0263ولغاية  7/0263/ 6لمستمر ، للفترة من ا

المرضية المقامة في كلية التربية ابن الهيثم / المختبر المركزي ، للفترة شاركة في دورة التحليالت الم* .9

 .61/7/0261ولغاية  1/0261/ 61من  

فترة بر المركزي ، لل*المشاركة في دورة التحليالت المرضية المقامة في كلية التربية ابن الهيثم / المخت .1

 .0261/ 66/ 3ولغاية  62/0261/ 4من 

*المشاركة في دورة التحليالت المرضية المقامة في كلية التربية ابن الهيثم / المختبر المركزي ، للفترة  .7

 .0261/ 1/ 60ولغاية  9/0261/ 60من 

رة / المختبر المركزي ، للفت *المشاركة في دورة التحليالت المرضية المقامة في كلية التربية ابن الهيثم .62

 .0261/ 7/ 61ولغاية  1/0261/ 61من   

،  ثامنةال المشاركة في دورة التحليالت المرضية المقامة في كلية التربية ابن الهيثم / المختبر المركزي .66

 .0269/ 9/ 36ولغاية   9/0269/  6 للفترة من  

،  تاسعةالثم / المختبر المركزي المشاركة في دورة التحليالت المرضية المقامة في كلية التربية ابن الهي .60

 )محاضر( .0269/ 7/  01ولغاية     7/0269/ 04للفترة من    

  -:(13) التي اشتركت بهاالمؤتمرات 

 (.مشارك بالحضور) 0220/ الهيثم / جامعة بغداد للفترة كلية التربية ابن  فيالمؤتمر العلمي   0220  .6

مشارك ) 09/66/0221-01جامعة النهرين للفترة من  - مرالعلمي السابع لكلية الطبالمؤت 01-09/66/0221 .0

 (.ربالحضو

 .)مشارك ببحث( 01/0/0227-04جامعة كركوك للفترة من  –العلمي االول لكلية العلوم المؤتمر 04-01/0/0227 .3

 )مشارك ببحث(. 03/0/0227-00لكلية المامون الجامعة للفترة من  العلمي العاشرالمؤتمر 00-03/4/0227 .4

 )مشارك ببحث(. 01/1/0227-09معة بابل للفترة من جا –العلمي الرابع لكلية العلوم ؤتمرالم 09-01/1/0227 .1

 07/62/0227-09الرسائل الجامعية/الجامعة االردنية للفترة من العلمي الثاني لبحوث المؤتمر 09-07/62/0227 .1

 )مشارك ببحث(.

غداد معة بجا/ نيات االحيائية للدراسات العليا / معهد الهندسة الوراثية والتقثانيالمؤتمرالعلمي ال 4-1/66/0227 .9

 (.رمشارك بالحضو)1/66/0227-4للفترة من 

 )مشارك ببحث(.69/66/0227-61 جامعة االنبار للفترة من -العلمي االول لكلية العلوم مؤتمرال 61-69/66/0227 .1

مشارك ) 62/0/0262-7    للفترة من الجامعة المستنصرية - العلومالعلمي السادس لكلية  المؤتمر 7-62/0/0262 .7

 (.ربالحضو

        04/3/0262-03 من للفترة جامعة بغداد - العلمي العاشر لكلية الطب البيطري المؤتمر 03-04/3/0262 .62

 (.رمشارك بالحضو)

 )مشارك ببحث(. 1/1/2010 -4لبايولوجي/ جامعة دهوك للفترة من كوردستان الثالث للعلوم امؤتمر 4-1/1/0262 .66

 )مشارك ببحث(. 67/1/0262بابل الخامس لكلية العلوم/ جامعة بابل للفترة من مؤتمر  1/0262/ 67-02 .60
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لية كالدولي الثاني في الصناعات الغذائية والتقانة االحيائية المقام في جامعة البعث /  المؤتمر 6-3/66/0262 .63

مشارك ) 0262 /66/ 3 -6/ سورية للفترة من ترولية /قسم الهندسة الغذائية/حمصدسة الكيميائية والبالهن

 .(ربالحضو

رة ة بغداد للفتالعلمي االول لعلوم الحياة / قسم علوم الحياة / كلية العلوم للبنات/ جامعالمؤتمر 62-66/66/0262 .64

 .(رمشارك بالحضو) 66/66/0262-62من 

ن عة تكريت للفترة مسامراء / جام -كيمياء واالحياء /كلية التربية العلمي الرابع لعلوم المؤتمرال 32-36/3/0266 .61

   )مشارك ببحث(. 32-36/3/0266

    / جامعة كركوك للفترة من/ قسم علوم الحياة / كلية العلوم العلمي االول لعلوم الحياةالمؤتمر 02-06/4/0266 .61

 )مشارك ببحث(. 02-06/4/0266

مشارك ) 1/1/0266-4الجامعة المستنصرية للفترة من العلمي السابع / كلية العلوم / المؤتمر 4-1/1/0266 .69

 .(ربالحضو

-03 / جامعة بغداد للفترة من / معهد الهندسة الوراثية المؤتمر العلمي الدولي االول 03-04/66/0266 .61

 (.رمشارك بالحضو) 04/66/0266

    تمر الدولي العلمي الثالث للنانوتكنولوجي والمواد المتقدمة وتطبيقاتها / مركز بحوث المؤ 64-61/60/0266 .67

 (.رمشارك بالحضو) 0266/ 60/ 61-64عة التكنولوجية  للفترة من تكنولوجي والمواد المتقدمة / الجامالنانو

مشارك )9/3/0260-1ة تمر العلمي االول لعلوم الحياة/كلية العلوم/جامعة بغداد للفترالمؤ 1-9/3/0260 .02

 (.ربالحضو

 (.رمشارك بالحضو) 1/1/0260المؤتمر العلمي الثامن / كلية العلوم / الجامعة المستنصرية يوم  1/1/0260 .06

 62/1/0260-7المؤتمر العلمي الرابع عشر/ كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية للفترة  7-62/1/0260 .00

 )مشارك ببحث(.

)مشارك  0260/ 7/ 02-67ي للعلوم الطبية / جامعة دهوك للفترة كيولتاؤتمر العلمي الثاني لفالم 67-02/7/0260 .03

 ببحث(.

 (.مشارك بالحضور) 7/0260/ 01-01المؤتمر العلمي االول لكلية العلوم / جامعة تكريت للفترة  01-01/7/0260 .04

 (.بالحضور كمشار) 09/7/0260-01ة للفتر المؤتمر الطبي الثاني / كلية الطب / جامعة ديالى 01-09/7/0260 .01

علمي حث الوزارة التعليم العالي والب /عراق لتطويرالتعليم العالي في الالثاني المؤتمر الدولي  09-07/66/0260 .01

 (.مشارك بالحضور) 07/66/0260-09دائرة البحث والتطوير للفترة /

 0260/  60/  1-1مركز بحوث البيئة / جامعة بابل للفتره ع للعلوم البيئية /المؤتمر العلمي الراب 0260/ 60/ 1-1 .09

 (.مشارك بالحضور)

الجامعة التكنولوجية يوم جمعية النانوتكنولوجي/ /الشامل لتقنيات النانوالوطني االول المؤتمر  01/60/0260 .01

 (.مشارك بالحضور) 01/60/0260

ترة / جامعة بغداد للفادر الوراثية والبيئية العراقية المؤتمر العلمي الثاني لجمعية صيانة المص 0263/ 3/ 67-02 .07

 (.مشارك بالحضور) 0263/ 67-02/3

 3/0263/ 01-01جامعة بغداد للفترة  ني النسوي / كلية العلوم للبنات /لعلمي الثاالمؤتمر ا 3/0263/ 01-01 .32

 )مشارك ببحث(.
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 0263/  3/3-0المؤتمر العالمي الخامس لالحياء المجهرية /كلية العلوم / جامعة البصرة للفترة  0263/ 0-3/4 .36

 )مشارك ببحث(.

 (.مشارك بالحضور) 0263/  1/ 1-1امعة النهرين للفترة المؤتمر العالمي الثامن / كلية الطب / ج 0263/  1/ 1-1 .30

االول )) التقنيات الحديثة في مجال التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية ((  الدوليالمؤتمر  0263/ 62/ 1-1 .33

 .(مشاركة بالحضور)  0263/  62/ 1-1االردن للفترة / عمان /جامعة العلوم والتكنولوجيا 

)مشاركة   0263/ 62/ 36-32اد / طب الكندي للفترة / جامعة بغد الدولي االولؤتمر العلمي الم 0263/ 62/ 32-36 .34

 بالحضور(.

            لتربويةالمؤتمرالعلمي التربوي السنوي / كلية التربية للعلوم الصرفة / قسم العلوم ا 61-67/60/0263  .31

 (.)مشاركة بالحضور  0263/ 67/60-61   / جامعة بغداد  النفسيةو

 0264/  3/  01-09المؤتمر العلمي التاسع / كلية الطب / الجامعة المستنصرية للفترة  0264/ 3/  09-01 .31

 )مشاركة بالحضور(.

      المؤتمر العلمي الدولي الثاني للهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية / جامعة بغداد للفترة 62/0264/ 61-61 .39

 .)مشاركة بالحضور( 0264/  62/ 61-61

مشاركة . )0261/ 4/ 62-7للفترة المستنصرية الجامعة /طب كلية العلمي العاشر/ مؤتمر   0261/ 4/  62 -7 .31

 بالحضور(.

 )لجنة علمية ومقررة جلسة(. موتمرالبيئة والوراثة /الجمعية العراقية للوراثة وحماية البيئة  0261/ 4/ 61-61 .37

/ 62/ 01وم  ي مة / قسم العلوم التطبيقية / الجامعة التكنولوجية ،المؤتمر العلمي الثاني للبيئة والتنمية المستدي .42

 (.مشاركة بالحضور) 0261

 (.  مشاركة ببوستر) 0261/ 60/  00-06المؤتمر العلمي التاسع/ كلية الطب/جامعه النهرين ، للفترة  .46

 (.مشاركة بالحضور) 0261/ 01/3-04رة مؤتمر العلمي الحادي عشر/كلية الطب/الجامعة المستنصرية للفت .40

 (.مشاركة بالحضور) 0261/ 4/ 69-61المؤتمر التنسيقي االول لالمن الكيميائي والبايولوجي للفترة  .43

. 0261/ 9/ 36لغاية  9/ 00الموتمر العلمي الرابع لجمعية صيانه المصادرالوراثية والبيئة العراقية القاهرة  .44

 .  (لجنه تحضيرية)

 .(مشاركة ببحث) 0261/  60/ 1-9 سوي الثالث لكلية العلوم البنات مشارك ببحثالن المؤتمر .41

. جامعة صالح الدين / اربيل / 3/0269/ 61-69المؤتمر الدولي السادس وورشة العمل االساسية .للفترة  .41

 )مشارك ببوستر(. كردستان العراق

 (.مشاركة بالحضور. ) 0269/  4/  66-62المؤتمر العلمي العاشر كلية الطب جامعة النهرين  للفنرة  .49

 (لجنه تحضيرية ) 1/0269/  1-6 القاهرة في القاهرة مؤسسة النبالء  المؤتمر العلمي الثاني  .41

 )مشارك ببوستر(. 0269/  66/  4-6ابو ظبي  جامعة الشيخ زايد  ولوجيا الجزيئية فييلبالجمعية  الرابعالمؤتمر .47

 )مشارك ببوستر(. 0269/  66/  03-00جامعة النهرين  -مؤتمر كلية العلوم  .12

 . )مشارك ببوستر(.0269/ 60/ 64-63جامعة بغداد   -لدولي االول لكلية التربية ابن الهيثم  مؤتمر ا .16

  (مشارك ببوستر) .62/0261/ 1-3االردن البحر الميت الجزيئية في لبيولوجيا الجمعية  الخامسمؤتمر  .10

 (حضور مشاركة بال) 0261/ 66 للبيئة  علوم البناتمؤتمر .13
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 -:المشاركات العلمية

 ( 3) عدد تأليف كتاب:- 

/ 1/9/د.ا.م.  المرقمالوزاري وفق االمر والتوليد التمريض والقبالة  ضو لجنة تأليف كتاب االحياء المجهرية العدادياتع

 .01/66/0263بتاريخ  64131

 . 2016تاليف كتاب المضادات الحيوية واستعماالتها 

 .0261دار نور للنشر Pseudomonas انتاج وتوصيف انزيم البروتييز من بكترياتاليف كتاب 

 (1) ؛ مقبول للنشر (44) منشورة -:(  47) عدد البحوث المنشورة. 

 (16) عدد تقييم بحوث لغرض النشر                      (7) عدد م بحوث لغرض الترقيةيتقي 

 (00) عدد مناقشة خطه بحث ماجستير                       (2) عدد مناقشة خطة بحث دكتوراة  

 (00) عدد مناقشة سمنار لطلبة الماجستير  

 ( 4) عددمناقشه اطروحه دكتوراة (                         02) عدد مناقشة رسالة ماجستير 

  (6)  عدد تقييم اطروحة دكتوراة                             (63) عددتقييم رسالة ماجستير 

 (1) عدد االشراف على رسالة ماجستير 

 (1) عدد مل لطالب دكتوراهامتحان شا 

  (601) عدد خارج وداخل الكلية الندواتحضور 

  ( 62اخرى )، ( 17عمبد كلية )،  ( 9رئيس جامعة ) ، (0وزير )....  (91) عدد -:كتب الشكر والتقدير 

 (0)عدد  -:المكافاة. 

 .0223 من االوائل في دورة اللغه العربية 

 .0261 تكريم بيوم المراة العالمي من قبل عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة بغداد 

 0262-62-61عضو جمعية المايكروبايولوجي منذ       -:العضويات بالجمعيات والنقابات.  

 مستمرة . -0266عضو جمعية النانوتكنولوجي منذ                                             

 .0269- 0260 منذ ةحماية البيئالعراقية للوراثة وية جمعالعضو                                             

 .0264-0263منذ  عضو منظمة البايولوجيين                                             

  0264-0263 منذ عضو جمعية الفايروسات العربية                                         

 .0261-0261عية علوم الحياة العراقية  عضو جم                                         

 مستمرة  -0269عضو الجمعية البريطانية للمناعة                                           

 . مستمرة – 0269ن  لنهرين الدولية للعلماء العراقييجمعية اعضو                                           

 0261 العراقيين االكادميين عية مجعضو                                           

 ( 2االشراف العلمي):- 

 ( طالب لحد االن . 14)   .0269-0229بكالوريوس الاالشراف على بحوث طلبة *

 ( طالب لحد االن11) .0269-0229مدارس *االشراف على تطبيق طلبة البكالوريوس في ال

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/310799214_antaj_wtwsyf_anzym_albrwtyyz_mn_bktrya_Pseudomonas?_sg=started_experiment_milestone
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 تسجيل حينات 

من قبل طالبة الماجستير رشا زياد طارق ومشرفتها NCBI تسجيل الجينات في الموقع االمريكي لبنك الجينات تم 

 أ. د. رنا مجاهد عبدهللا 

 ,kps (Acinetobacter baumannii Kps gene تسجيل احد عشره طفرة جينية للجين .6

partial sequence, strain: RR لبكتريا )Acinetobacter baumannii    المعزولة من حاالت

 في الموقع االمريكي لبنك الجينات   ACCESSION LC218743التهابات الجروح وتحت الرقم 

NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC218743 

 

 ,cnf1 (Acinetobacter baumannii RMA9 cnf1 geneتسع طفرات جينية للجين تسجيل  .0

cytotoxic necrotizing factor Type 1, partial sequence )  لبكتريا Acinetobacter 

baumannii   روح تحت الرقم المعزولة من حاالت التهابات الج  ACCESSION   LC338016. 

  NCBI في الموقع االمريكي لبنك الجينات 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC338016 

 

 ,cvaC (Acinetobacter baumannii RMA23 cvaC geneسبع طفرات جينية للجين تسجيل  .3

colicin, partial sequence لبكتريا )Acinetobacter  baumannii   المعزولة من عينات

 .NCBI في الموقع االمريكي لبنك الجينات   ACCESSION   LC338014القشع تحت الرقم

e/LC338014https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccor 

 

 fimH (Acinetobacter baumannii RMA12 fimHثالث طفرات جينية للجين تسجيل  .4

gene, fimbriae, partial sequence لبكتريا )Acinetobacter  baumannii   المعزولة من

 NCBI في الموقع االمريكي لبنك الجينات   ACCESSION   LC338015عينات الدم تحت الرقم

. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC338015 

 

 

مصطفى سهيل مصطفى الماجستير  ل طالبمن قبNCBI تسجيل الجينات في الموقع االمريكي لبنك الجينات تم 

 أ. د. رنا مجاهد عبدهللا و 

 aac3 (Klebsiella pneumoniae RMMS43 aac3 geneللجين ثالث طفرات تسجيل  .6

aminoglycoside 3-N-acyteltransferase type II, partial sequence   ,   ) لبكترياKlebsiella 

pneumoniae    تحت الرقمالمعزولة من االدرار LC373255.1     ACCESSION    في الموقع االمريكي

 NCBI لبنك الجينات 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC373255 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC218743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC338016
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC338014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC338015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC373255
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 ,aac6 (Klebsiella pneumoniae RMMS23 aac6 geneجين طفره واحده للتسجيل  .0

aminoglycoside 6-N-acyteltransferase type Ib, partial sequence  لبكتريا )Klebsiella 

pneumoniae   تحت الرقملة من التهابات الجروح المعزو LC373256.1     ACCESSION    في الموقع

 NCBI االمريكي لبنك الجينات 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC373256 

 

 ,aph3 (Klebsiella pneumoniae RMMS31 aph3 geneجين طفره واحده للتسجيل  .3

aminoglycoside 3-O-phosphotransferase type VI, partial sequence لبكتريا )Klebsiella 

pneumoniae    تحت الرقمالمعزولة من القشع LC373257.1     ACCESSION    في الموقع االمريكي

 NCBI لبنك الجينات 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC373257 

 

 

 ,armA (Klebsiella pneumoniae RMMS50 armA gene جينطفره واحده للتسجيل  .4

aminoglycoside ribosomal methylase A, partial sequence لبكتريا )Klebsiella 

pneumoniae    تحت الرقمالمعزولة من القشع LC373258.1     ACCESSION    في الموقع االمريكي

 NCBI لبنك الجينات 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC373258 

 

 ,PhoE ( Klebsiella pneumoniae RMMS10 PhoE gene  جينلل ست طفرات  تسجيل .1

phosphoporin E, partial sequence  لبكتريا )Klebsiella pneumoniae   المعزولة من االدرار 

 NCBI في الموقع االمريكي لبنك الجينات    LC373259.1     ACCESSION تحت الرقم

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC373259 

 

 QnrB (Klebsiella pneumoniae RMMS14 QnrB gene, quinolone  جينسبع طفرات لل تسجيل .1

resistance protein B, partial sequence لبكتريا )Klebsiella pneumoniae    المعزولة من الدم

 NCBI في الموقع االمريكي لبنك الجينات    LC373260.1     ACCESSION تحت الرقم

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC373260 

 

 شهله نجم عبد           ل طالبة الماجستير من قبNCBI تسجيل الجينات في الموقع االمريكي لبنك الجينات تم  .6

 أ. د. رنا مجاهد عبدهللا و 

QacE (Pseudomonas aeruginosa QacE gene, partial sequence  ) طفرات للجينتسجيل  .0

    GenBank: LC381962.1 تحت الرقمالمعزولة من          Pseudomonas aeruginosaلبكتريا 

   NCBI في الموقع االمريكي لبنك الجينات 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/lc381962 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC373256
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC373257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC373258
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC373259
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/LC373260
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/lc381962
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 QacE (Pseudomonas aeruginosa QacE gene, partial sequence طفرات للجينتسجيل   .3

    GenBank: LC381963.1 تحت الرقمالمعزولة من            Pseudomonas aeruginosaلبكتريا ( 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/lc381963 

 

 

 QacD1 (Pseudomonas aeruginosa QacD1 gene, partial طفرات للجينتسجيل  .4

sequence )    لبكترياPseudomonas aeruginosa        تحت الرقمالمعزولة من GenBank: 

LC381964.1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/lc381964 

 

 -:اعمال علمية اخرى  

  .06/4/0266-02 ي االول لعلوم الحياة / كلية العلوم / جامعة كركوكالعلممقررة جلسة في المؤتمر**6

عة بغداد جامادر الوراثية والبيئية العراقية / **عضو في تشريفات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية صيانة المص0

 .0263/ 02/3-67للفترة 

مجلة علمية محكمة  0264-0263للعام الدراسي  ر مجلة العلوم الحديثة والتراثيةعضو في هيئة تحري**3

Eskilstuna , Sweden . 

 . 0261/ 4/ 61-61ي الثالث البيئة والوراثة  في المؤتمر العلم** مقررة جلسة 4

 .62/1/0261 في ندوة البيئة بعنوان )الماء الثروة المهدورة(عضو لجنة تحضيرية  **1

اهمال شروط االصحاح البيئي في ادارة المخلفات الصلبة وتاثيراته )في ندوة بعنوان  ية** عضو لجنة تحضير1

 قاعة ابن رشد كلية التربية ابن رشد .،   66/66/0261 صحة السكان وجمالية بيئة المدن( المحتمله على

                                      في ورشة عمل بعنوان )الوسائل البديله والحديثة في عالج االمراض( **عضو لجنة تحضيرية9

 . 64/4/0261قاعه المصطفى / كلية العلوم للبنات / جامعة بغداد  ، 

  .0261  / القاهرة  ** عضو لجنه تحضيرية في المؤتمر العلمي الرابع البيئة والوراثة1

النطام )-:عنوان المحاضره،بعنوان ) القوانين البيئية بين التهميش والتفعيل(عضو لجنه تحضيرية في ندوة **7

) لجنة  0269/ 1/6في قاعه المرحوم فهد يوم االحد القانوني الدولي لحماية البيئة والقوانين العراقية ذات الصلة(

 تحضيرية(.

يوم  علي فهد دكتورال(، في قاعه المرحوم امراض الفايروساتبعنوان )عضو لجنه تحضيرية في ندوة **62

 ) لجنة تحضيرية(. 0269/ 3/ 61  االربعاء

 القاهرة 0269الثاني موسسة النبالء  عضو لجنه تحضيرية في المؤتمر العلمي** 66

 . 0269-0261 ورشة عمل لتدريب طالب المدارس عضو لجنه تحضيرية في** 60

 .  0261-0269 االولي االول لكلية التربية ابن الهيثم جامعة بغداد  لجنه تحضرية لمؤتمر** 63

 0261-0269لمدارس ورشة عمل لتدريب طالب ا عضو لجنه تحضيرية في 64

 .0261-0269للعلم بعنوان ) السالمة البايولوجية ( عضو لجنه تحضيرية في ندوة  61

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/lc381963
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/lc381964
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 -:(11) اللجان

 . 0262 - 0221لعام الدراسي منذ ا لقسملجنه تقصي البحوث العلمية با ةرئيس *** .6

بتاريخ  0077داري المرقم االاالمربموجب  0262-0227متحانية للعام الدراسي لجنة ا *** .0

06/4/0262. 
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 .0261-0264؛ للعام  0263 –
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بموجب  0266-0262الدراسي للعام  1/4/0266التحضرية الحتفالية يوم الجامعة المصادف اللجنة *** .1

 .1/4/02266س بتاريخ  161االداري المرقم االمر

 6113للدراسة الصباحية بموجب االمراالداري المرقم  0266-0262*اللجنة االمتحانية للعام الدراسي  .1

 .7/1/0266بتاريخ 

بتاريخ  06مراالداري المرقم ية بموجب االالمسائللدراسة  0266-0262االمتحانية للعام الدراسي*اللجنة  .9
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 .0260-0266لجنه تقصي البحوث العلمية بالقسم  للعام الدراسي  .1

بموجب اء المجهرية( )لجنة الفريق البحثي في اختصاص علم االحيالفريق البحثي لجنه  *** .7
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 .0261-0264للعام الدراسي لجنه اشراف تربوي ***  .64
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  .0261-0264 الدراسي  للعام متحانيةاللجنة اقرره الم***  .61

 .0261-0261للعام الدراسي  عضو لجنة البيئه والسالمة الصحية ***   .69

 .0261-0261تربوي للعام الدراسي الشراف اللجنه ا *** .61

 . 0261-0261للعام الدراسي   المركزية مقرره اللجنة االمتحانية لالمتحانات الشهرية *** .67

 .0261-0261لجنة مناقشة بحوث تخرج الطلبة للعام  *** .02

  .0261-0261مقرره اللجنة االمتحانية للعام الدراسي   *** .06

 . 0261-0261*** عضو لجنه مقاصة للعام الدراسي  .00

 .0269-0261 للعام الدراسي *** عضو لجنة علمية .03

 .0269-0261*** عضو لجنه اعتماد البحوث للترقيات العلمية  .04

 . 0269-0261جنه ثقافية للعام *** عضو ل .01
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  . 0269-0261لمعاملة الترقيات للعام  *** عضو لجنة استالل .01

 .0269-0261للعام الدراسي  لجنة البيئه والسالمة الصحية ***  عضو  .09

 . 0269-0261  *** عضو لجنه الملف االكاديمي .01

 .0269-0261*** لجنه االشراف التربوي للعام الدراسي  .07

 .0269اعتمادية البحوث في العمادة  *** لجنه .32

 .0269-0261*** لجنة استالل للعام الدراسي  .36

 0269-0261للعام الدراسي *** لجنه مقاصة  .30

 0269-0261للعام الدراسي  *** لجنه التصنيف الوطني .33

 0269-0261للعام الدراسي *** لجنة الروبورتات  .34

 0269-0261للعام الدراسي جوده المختبرات *** لجنه  .31

 طالب (  1)  0269-0261*** لجنة مناقشة بحوث التخرج للعام  .31

 .0261-0269نة علمية للعام الدراسي عضو لج .39

 .  0261-0269عضو لجنة استالل لمعاملة الترقيات للعام   .31

 . 0261-0269عضو لجنه وصف البرنامج االكاديمي والمقرر الدراسي  .37

 .0269-0261للعام الدراسي عضو لجنة ملف التقرير والتقويم الذاتي  .42

 .0261-0269لجنه االشراف التربوي للعام الدراسي  .46

 .0261-0269ية ابن الهيثم للعلوم الصرفة ابن الهيثم لجنة تحضيرية للمؤتمر كل  .40

 .0261-0269لجنه اعتماد جوده المختبرات في قسم علوم الحياة    .43

 .0261-0269لجنه مقابلة طلبة الدراسات العليا المقبولين للعام الدراسي  .44

 . 0261-0269لجنه مجلس قسم علوم الحياة للعام الدراسي  .41

 .0261-0269لجنة تحديد االختصاص النادر  .41

 .0261-0269لجنة تدقيق استمارات تقييم االداء للتدريسيين للعام الدراسي  .49

 .0261-0269لجنة استالل لرسائل الماجستير  .41

 .0261-0269لجنه متابعة اشراف طلبة الدراسات العليا ماجستير احياء مجهرية  .47

 .0261-0269للعلم  لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراة .12

 ..0261-0269لعلم ياء المجهرية رئيس لجنة الفريق البحثي لالح .16

 ..0261-0269لعلم لجنه الترقيات عضو  .10

 ..0261-0269لعلم لجنه االسعافات االولية  .13

 ..0261-0269لعلم  لجنة اشراف على مختبرات / المختبر الخدمي .14

 ..0261-0269لعلم لجنة تحضيرية في ورشة عمل لطلبة المدارس  .11
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 . 0267-0261 للعام  لجنة تقييم االداء .12

 0267-0261 للعام لجنة استالل لترقية  .16

 0267-0261 للعام  لجنة استالل لرسالة ماجستير .10

 0267-0261لجنة مقابلة طلبة الدراسات العليا  .13

 .0267-0261لجنه االشراف التربوي للعام الدراسي  .14
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 -: المواد التي درستها خالل سنوات الخدمة   

 .0262-0220 مجهرية ومناعة  للمرحلة الرابعة احياء

 .0260-0262 اتية الخلية للمرحلة االولىحي

 .0263-0260جهرية للمرحلة الرابعة وراثة احياء م

 .0261-0263 احياء مجهرية نظري للمرحلة الرابعة 

 مستمرة. - 0229المرحلة الرابعة منذ العام  شراف على مشاريع بحوث طلبةاال

.مستمرة -0229تطبيق طلبة المرحلة الرابعة في المدارس منذ العام علمي على الشراف اال  

.0261-0263االشراف العلمي على سمنار طالب دراسات عليا للعام   

. 0261-0263فسلجة بكتريا دراسات عليا ماجستير    

.0261-0263( دراسات عليا ماجستير تخصصي )مضادات حيوية  

. 0261-0269دراسات عليا ماجستير    ( بكتريا مرضية)تخصصي   

. 0267-0261للدراسات العليا ماجستير  (تحليالت مرضية)تخصصي   

 


