السيرة الذاتية

االسم الكامل :د .سيف داود األحمر
التخصص العام :هندسة وراثية وتقنيات إحيائية
التخصص الدقيق :وراثة أحياء مجهرية /فايروسات
الوظيفة :أستاذ جامعي
الدرجة العلمية :أستاذ مساعد

عنوان العمل :قسم التقنيات اإلحيائية /معهد الهندسة الوراثية والتقنيات اإلحيائية
للدراسات العليا  /جامعة بغداد

1

المؤهالت العلمية:
الشهادة

القسم/الكلية أو المعهد

الجامعة /الدولة

التاريخ

بكالوريوس علوم

قسم علوم الحياة /كلية العلوم

جامعة بغداد /العراق

1996

الحياة
ماجستير هندسة

قسم التقنيات اإلحيائية /كلية

وراثية وتقنية حياتية

العلوم

دكتوراه هندسة

معهد الهندسة الوراثية والتقنيات

وراثية وتقنية حياتية

اإلحيائية للدراسات العليا
قسم األحياء المجهرية /كلية

جامعة بغداد /العراق
جامعة بغداد /العراق

2001
2010

جامعة ماهيدول /تايلند

العلوم
االطاريح الشخصية:
عنوان رسالة الماجستير
دراسة جزيئية وبايوكيميائية لقابلية ارتباط صبغة احمر
الكونغو مع بعض أجناس البكتريا المعوية
عنوان أطروحة الدكتوراه
دراسة جزيئية ومظهرية لطفرات اإلحالل في جين
النيورامينيديز لفايروس االنفلونزا الطيري

الجامعة /الدولة

التاريخ

جامعة بغداد /العراق

2001

الجامعة /الدولة
جامعة بغداد /العراق

التاريخ
2010

جامعة ماهيدول /تايلند

التدرج الوظيفي:
الوظيفة

المكان

التاريخ

مدرس مساعد

قسم الهندسة الوراثية /معهد الهندسة الوراثية والتقنيات

2003

اإلحيائية للدراسات العليا  /جامعة بغداد
2

مقرر فرع
استشاري علمي

2004

=
مركز بحوث وإنتاج األدوية البيطرية
=

مدرس

2006
2010

رئيس وحدة

وحدة البصمة الوراثية

2012

مقرر فرع

قسممممم التقنيممممات اإلحيائيممممة /معهممممد الهندسممممة الوراثيممممة

2014

والتقنيات اإلحيائية للدراسات العليا  /جامعة بغداد
أستاذ مساعد

2016

=

التدريس الجامعي:
مكان التدريس

التاريخ

المادة
البايولوجي الجزيئي العملي

معهمممممد الهندسمممممة الوراثيمممممة والتقنيمممممات اإلحيائيمممممة
للدراسات العليا /جامعة بغداد

2003

التقنيات المايكروبية العملي

=

2007

الهندسة الوراثية

=

2011

وراثة اإلحياء المجهرية

=

2012

البايولوجي الجزيئي للفايروسات

=

2014

اللغة االنكليزية

=

2014

بالزميدات وعناصر متحركة

=

2016

3

اإلشراف العلمي:
مكان العمل

عنوان اطاريح الدبلوم العالي

المسممممببات المايكروبيممممة ل جهمممما فممممي النسمممماء معهد الهندسة الوراثية والتقنيات
اإلحيائية للدراسات العليا /جامعة بغداد
الحوامل
=
العوامممممل السممممريرية والجزيئيممممة الممممم ثرة علممممم
امرا اللثة
=
المظمماهر الوراثيممة والسممريرية إلمممرا البريممون
البشرية
=
دراسة دور فايروس األنفلمونزا البشمري فمي أوبئمة
فايروسات األنفلونزا
=
دراسممة جزيئيممة للتممرددات االليليممة فممي الكرموسمموم
الذكري للذكور العرب العراقيين
=
المظممماهر الوراثيمممة والسمممريرية لممممر التمممدرن
البشري
=
المظمماهر الوراثيممة والسممريرية لمممر باركنسممن
وعالجه بالخاليا الجذعية
=
تحديممد المسممتوف الفايروسممي والممنمي المموراثي فممي
المرضمممم المصممممابين بفممممايروس التهمممماب الكبممممد
الفايروسي النوع سي المزمن
=
المظاهر السريرية والوراثية لمر الكواساكي
دراسممة الفممايروس الحليمممي البشممري المممرتبي مممع
سرطان عنق الرحم
دراسة ارتبماط مجماميع المدم والعاممل الريسمي ممع
مرض السكري النوع الثاني
عنوان اطاريح الماجستير

2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015

2015

=

2015

=

2016

مكان العمل

التاريخ

التشخيص الجزيئي لبعض جينات الضراوة العائدة معهد الهندسة الوراثية والتقنيات
لفطممر المبيضممات المعزولممة مممن مجمماميع مختلفممة اإلحيائية للدراسات العليا /جامعة بغداد
لمرض العراقيين
=
االرتبمماط مممابين الطممرق الجزيئيممة و التقليديممة فممي
تشممخيص Pantoea agglomeransالمعزولممة
من المرض
=
التحمممري بواسمممطة  PCRعمممن أنمممواع Candida
المعزولمممممة ممممممن النسممممماء المشخصمممممات سمممممريريا
vulvovaginitis
4

التاريخ

2014

2015

2015

تحضير مضاد حيوي نانوي هجين وتحديد فعاليته
التثبيطيممة ضممد بكتيريمما  E. coliالمسممببة اللتهمماب
المجممماري البوليمممة للمرضممم فمممي مدينمممة كمممربالء
المقدسة

=

2016

التحمممممري الجزيئمممممي عمممممن أنمممممواع بكتريممممما
المكورات العنقودية المعزولة ممن المرضم
المصمممممممابين بالتهممممممماب الجيممممممموب األنفيمممممممة
وتشخيص جين  blaZبواسطةRT-PCR

=

2016

 قسم علوم الحياة /كلية العلموم /جامعمةبغداد
 معهممممد الهندسممممة الوراثيممممة والتقنيمممماتاإلحيائية للدراسات العليا /جامعة بغداد
مكان العمل

2016

التحمري عمن بكتريما ضمد بكتيريما H. pylori
المعزولة من مرض قرحة المعدة
عنوان اطاريح الدكتوراه

دراسممة جزيئيممة علمم عامممل الضممراوة الاليبيممز  -قسم علوم الحياة /كلية العلموم /جامعمة
للفطمر  Malassezia furfurالمصمماحبة لممبعض بغداد
 معهد الهندسة الوراثية والتقنياتاألمرا الجلدية وأشخاص أصحاء
اإلحيائية للدراسات العليا /جامعة بغداد

التاريخ
2015

البحوث المنشورة:
المجالت العلمية المنشور فيها
الباحثين
عنوان البحث
Journal
of
Kerbala
علمممممممي عبمممممممد الكممممممماظم
تأثير الظروف الزرعية عل إنتماج
University. 2007. 5(2): 61الغممممانمي .عزيممممز ياسممممر
الكلوكومممممممممممممممممممممممايليز مممممممممممممممممممممممن
86.
االيثمممممماريد سمممممميف داود
الفطر Aspergillus ustus
األحمر
عممممممالء عبممممممد الحسممممممين اسمممممتخالص بعمممممض الممممممواد ممممممن International Journal of
المممممممدعميد سممممممميف داود البروبمممممممولس ودراسمممممممة فعاليتمممممممه Current Research. 2015. 7
(1): 11559-11563.
Candida
األحمممممرد نممممور عصممممام التثبيطيممممممة ضممممممد
 albicansالمعزولة من المرض
البياتي
عيشممممممة صممممممابر علمممممميد التحري الجزيئي عن جين J. Fac. Med. Baghdad.
2015. 57(1): 79-80.
الخاص
ALS1
أزهمممممممار عبمممممممد الفتممممممما الضرواة
االطرقجممميد سممميف داود  Candida albicansالمعزولة
من مجاميع لمرض عراقيين
األحمر
التحري الجزيئي عن جين International Journal of 18S
سيف داود األحمر
Current Research. 2105. 7 Candida
 rRNAالخاص
(01): 11852-11857.
 albicansالمعزولة من النساء
الحوامل المشخصات سريريا
Vulvovaginitis
5

دراسممة مقارنممة بممين طممرق التحممري International Journal of
الجزيئية والتقليدية عن Current Research. 2015. Pantoea
7(10): 20936-20940.
 agglomeransالمعممممممزول مممممممن
مرض  Septicemiaالعراقيين
International Journal of
دراسممة مقارنممة بممين طممرق التحممري
Current Research. 2015.
الجزيئيمممممممممممة والتقليديمممممممممممة عمممممممممممن
7(07)1: 8231-18235.
 Malassezia furfurالمعمزول
من مرض  Psoriaticالعراقيين

إسممراء هاشممم الشممروفيد
سممممممميف داود األحممممممممرد
خيرية توثيد نور عصام
البياتي
عبممماس محمممي العمممماريد
سممممممممممممممممممممممممممممممممممميف داود
األحمردأزهممممممممار عبممممممممد
الفتمما االطرقجمميد نممور
عصام البياتي
نعممممممما عبممممممد الوهمممممماب التحممري السممريع عممن انممواع International Journal of Non-
البيمممممممماتيد سمممممممميف داود Current Research. 2016. Candida albicans Candida
8(06): 32911-32917.
) (NCACالمعزولمممة ممممن ممممن
األحمممممرد نممممور عصممممام
النسمممممماء الحوامممممممل المشخصمممممممات
البياتي
سممممممممممممممممممريريا Vulvovaginitis
باستخدام Multiplex PCR
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