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المؤهالت العلميه :
 1999 م  :دكتوراة في الطب الباطني والوقائي \مناعة \ جامعة بغداد \ كلية
الطب البيطري.
عنوان االطروحة:
Preparation of Tuberculins From local Isolate of M.bovis
with Immunocomparative study with N. asteriodes.
1990 م :

ماجستير في الطب والعالج \جامعة بغداد \ كليه الطب البيطري.

عنوان االطروحة :
Hematological, Biochemical & Histological study Of
Chronic Copper Toxicity in Sheep
 1985 م  :بكلوريوس في الطب والجراحة البيطرية – بتقدير جيد  /جامعة بغداد.
الخبرة الوظيفيه :
معهد الهندسه الوراثيه والتقنيات االحيائيه  /جامعه بغداد 2015

 استاذ مساعدولغايه االن
معهد الهندسه الوراثيه /جامعه بغداد 2015 - 2013
 -مدرس

-

كليه التقنيه الطبيه  /جامعه طرابلس 2012-2010
كليه الزراعه والطب البيطري  /جامعه المرقب  /ليبيا -2005

محاضر
مدرس
2010
كليه الطب البيطري  /جامعه طرابلس  /ليبيا 2005 - 1999
مدرس
كليه الطب البيطري  /جامعه بغداد 1999 - 1995
مدرس
كليه الطب البيطري  /جامعه بغداد 1995 -1991
مدرس مساعد
طبيب بيطري ( معيد ) كليه الطب البيطري  /جامعه بغداد 1990 -1985

المهام المناطه بها :
 مدير تحرير المجله العراقيه للتقانات الحياتيه  /معهد الهندسه الوراثيه 2018/5/2ولغايه االن
 2015/7/1الى 2017 /7/1
 مدير تسجيل في معهد الهندسه الوراثيهالى 2015
2014
 مدير قسم التخطيط والمتابعهالدورات والندوات وورش العمل :
-

-

-

دورة التاهيل التربوي  /مركز طرائق التدريس والتدريب الجامعي  /جامعه بغداد
1994
المشاركه في دورة ( كيفيه ملئ استمارة التسجيل في Google scholar
الغراض الترقيات العلميه /مركز التطوير والتليم المستمر  /جامعه بغداد
2015/12/27
حضور دورة تدريبيه  /رئاسه جامعه بغداد  /قسم الدراسات العليا 2015/7/12
الترشيح للدورة التدريبيه لتطورير المالكات التدريسيه خارج العراق  /رئاسه
جامعه بغداد  /قسم البعثات والعالقات الثقافيه 2018/1/8
مشاركه في دورة ( اساسيات تقويم االعمال البحثيه للمجالت العلميه العالميه )
/مركز التطوير والتعليم المستمر  /جامعه بغداد 2018/2/5
المشاركه في الدورة الثامنه للتدريب على تقنيه  ELISAفي وحدة البحوث
البيولوجيه للمناطق الحارة  /جامعه بغداد 2018/ 3/ 25-20
دورة عن كيفيه المشاركه والتسجيل في دورات  on lineمع الجامعات االمريكيه
والبريطانيه واالستراليه وبالتخصصات المختلفه  /مركز التطوير والتعليم المستمر
 /جامعه بغداد 2017/6/5
دورة تدريبيه حول انظمه مشروع حوكمه جامعه بغداد الكترونيا  /كليه التربيه
البدنيه وعلوم الرياضه 2016/4/20
مشاركه في دورة (( كيفيه اليه نشر وتصميم البحث العلمي ))  2019/1/30في
مركز التعليم المستمر

 مشاركه في الدورة ( )44للصفوف التعليميه  Google Classroomمن -18 2019 /2/ 19في مركز ابن سيناء  /جامعه بغداد
 حضور الندوة العلميه الرابعه والقاء محاضرة فيها  /كليه الطب البيطري  /جامعهكربالء في 2014/3 /27
 حضورالندوة العلميه ( استخدام التقنيات النوويه في تربيه وتحسين النبات) معهدالهندسه الوراثيه  /جامعه بغداد 2015
 المشاركه في الندوة بصفه محاضر حول الحيوانات المهندسه وراثيا  /معهد الهندسهالوراثيه 207/3/15
 حضور الندوة العلميه ( دور مشروع الجينوم البشري في المجال الطبي والجنائي) /مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب  /جامعه النهرين 2015/3/17
 حضور الندوة العلميه ( التوحد اسبابه  ,تشخيصه وعالجه )  /معهد الهندسهالوراثيه 2015/4/28
 تنظيم والقاء محاضرة في الندوة المقامه  /معهد الهندسه الوراثيه ( االسباب الوراثيهوالعوامل البيئيه المؤثرة في زيادة الوزن لدى االطفال والمراهقين ) 2018/3/14
 حضور الندوة العلميه الموسومه ( حقائق حول مرض االيدز ) في كليه العلوم /قسم علوم الحياة  /جامعه بغداد 2018/5/7
 المشاركه في ورشه العمل في قسم االنتاج الحيواني  /كليه الزراعه  /جامعه بغداد2017/5/11
 المشاركه في ورشه العمل ( التشخيص الجزيئي للسرطان واالمراض الوراثيهباستخدام تقنيه  2017/10/26/25 )NGSمعهد الهندسه الوراثيه  /جامعه بغداد
 المشاركه في ورشه عمل ( المجالت العلميه واليه تطويرها ) قاعه كليه هندسهالخوارزمي  /جامعه بغداد2018/9/ 23

 المشاركه في ورشه العمل حول ( Teaching University STEM )Courses in Englishبدعوة من السفارة االمريكيه في بغداد ويتنظيم من
مؤسسه ميداليست في العراق وبرشيح من جامعه بغداد  /قسم العال قات الخارجيه
2018/1213/ -2
المؤتمرات:
-

-

المشاركه ببحث في الؤتمر الطبي البيطري المغاربي الثامن عشر  /ليبيا طرابلس
2001/ 5/17-15
المؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد الهندسه الوراثيه 2014/ 10/16-15
المؤتمر الدولي االول للعلوم البايولوجيه لكيات( العلوم للبنات كليه العلوم و معهد
الهندسه الوراثيه  /جامعه بغداد ) وجامعه النهرين  /مركز بحوث التقنيات االحياءيه
وكليه العلوم للفترة 2015/10/8-6
مشاركه في المؤتمر العلمي الطالبي االول  /لمعهد الهندسه الوراثيه 2016/4/28
المشاركه في المؤتمر الدولي االول للعلوم الجنائيه والطب العدلي في العراق
/مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب  /جامعه النهرين 2016/9/28-27
المشاركه بالقاء بحث في المؤتمر الدولي االول للعلوم الطبيه  /كليه الطب  /جامعه
كربالء 2016/12/9-7
المشاركه في المؤتمر العلمي الدولي الثالث لمعهد الهندسه الوراثيه -25
2017/10/27
حضور المؤتمر الثاني للعلوم الطبيه الجنائيه  /مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب
 /جامعه النهرين 2017/12/7-6
المشاركه في المؤتمر العلمي الثالث /كليه الطب البيطري  /جامعه كربالء
2017/4/10
المشاركه بصفه حضور في المؤتمر العلمي االول لطالب الدراسات العليا واالوليه
في كليه الطب البيطري  /جامعه بغداد 2018/3/19
حضور المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الجنائيه والطب العدلي  /مركز الدنا العدلي
للبحث والتدريب  /جامعه النهرين 2018/12/6-5

اللجان المشاركه :
 لجنه استالل لتقييم نتاجات مدرس الغراض الترقيه العلميهلالعوام  2014و2015و 2017

-

لجنه تحضيريه ولجنه شؤون الوفودخاصه بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني لمعهد
الهندسه الوراثيه 2014
لجنه مقابله الطلبه المتقدمين للدراسات العليا  2014و 2017
لجنه شراء كتب علميه 2014
عضوة لجنه امتحانيه في معهد الهندسه الوراثيه في  204/1/30الى 2015
عضوة في اللجان الساندة في تنظيم المؤتمر الدولي االول للعلوم البايولوجيه كليه
العلوم  /جامعه بغداد وجامعه النهرين للفترة من 2015/9/24-22
لجنه وضع االسئله واالشراف على االمتحان التنافسي للدراسات العليا للمعهد
2016/2015
تراس لجنه التقديم للدراسات العليا واختبار مادة االنكليزي والحاسوب 2015/6/4
عضوة لجنه تحقيقيه في اسباب اندالع حريق في مختبر زراعه االنسجه النباتيه /
معهد الهندسه الوراثيه 2015/6/21
عضوة في لجنه مقابله الطلبه المقبولين في الدراسات العليا  /معهد الهندسه الوراثيه
2015 /10/5
عضوة في لجنه متابعه ملف االداء العام في المعهد 2015/1/21
مشاركه في فريق العمل التطوعي لدعم النشاطات االنسانيه ( تبرع بالمال ) /معهد
الهندسه الوراثيه2015
عضوة لجنه الترقيات  /معهد الهندسه الوراثيه  2017 /12/20ولغايه االن
لجنه اختيار عروض  /معهد الهندسه الوراثيه 2017
عضوة لجنه علميه /فرع الهندسه الوراثيه  2017/9/17ولغايه االن
عضوة لجنه تدقيق المعلومات الواردة في الرسائل واالطاريح الجامعيه  /معهد
الهندسه الوراثيه 2017/3/1
لجنه مراقبه االمتحان التنافسي في المعهد 2017/6/19
عضوة في لجنه خبراء لمناقشه موضوع طالب دكتوراة  /معهد الهندسه الوراثيه
2018/3/14
لجنه تصحيح دفاتر االمتحان التنافسي لطالب الدراسات العليا  /معهد الهندسه
الوراثيه 2018/4/30
عضو في اللجنه التحضيريه الخاصه بالمؤتمر العلمي الدولي الرابع لمعهد الهندسه
الوراثيه 2019/ 4/ 30-29
عضوة في العديد من لجان مناقشه لطالب الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه
في معهد الهندسه الوراثيه  /جامعه بغداد وخارج المعهد

 حاصله على براءة اختراع( )5617الصادرة في  2019 /1/8والموسومه (تحسين عدد من الصفات االنتاجيه والتناسليه لالغنام العواسي المحلي من خالل
تحديد المظاهر الوراثيه لجين )BMP15
المهارات :
-

المساهمة واالشراف على برامج تدريب االطباء البيطريين الليبيين خالل سنة
االقامة في ليبيا
خبرة جيدة في استخدام العديد من االجهزة المختبرية
اعداد والقاء المحاضرات والحلقات الدراسية
اجادة اللغة االنكليزية (محادثة  ,كتابة  ,وقراءة )
التقييم العلمي للعديد من البحوث للمجالت العلميه داخل وخارج المعهد
فحص طلب تسجيل اختراع ( )2016/316وزارة التخطيط  /الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعيه  2016وفحص طلب تسجيل اختراع ()2016/116
وايضا طلب فحص براءة اختراع ( ) 2016/98
المساهمه في الحلقات الدراسيه للموسم الثقافي للمعهد للعام (2017/2016
االمراضيه واالساس الوراثي لمرض الشقيقه " الصداع النصفي ")
المساهمه في الدروس العمليه لطالب الدراسات اوليه والعليا
القدرة على ادارة المؤسسات الجامعيه والتربويه والبحث العلمي
فحص طلب تسجيل اختراع( )2018/681الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة
النوعيه 2018فحص الطلب ومنحه براءة اختراع ( منظومه المسح الضوئي
الليزري للكشف عن االورام السرطانيه)
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 شكر وتقدير من عميد المعهد في االعداد للمؤتمر العلمي الدولي الثاني للمعهد.2014

-

-

-

شكر وتقدير من عميد كليه الطب البيطري  /جامعه كربالء للمشاركه بالندوة
العلميه الرابعه
.2014
شكر وتقديرمن من عميدالمعهد للجهود المبذوله بمناسبه عيد المراءة 2015/3/9
وفي .2018/3/11
شكر وتقديرمن من عميد المعهد في تقييم بحوث المجله العراقيه للتقانات الحياتيه
.2015/7/21
شكر وتقديرمن رئيس جامعه بغداد ا.د .عالء عبد الحسين  2015/8/25نشر بحث
في مجله عالميه .
شكر وتقدير من مؤسسه ابن سيناء الشامله لتوزيع هدايا عللى ايتام الحشد
الشعبي/الى الفريق التطوعي /معهد الهندسه الوراثيه .2016/3/3
شكر وتقديرمن د .فؤاد كاظم الموسوي  /وكيل وزارة العلوم والتكنلوجيا الجراء
بحوث مشتركه وفتح افاق التعاون المشترك مع الوزارة .2016 /3/3
شكر وتقديرمن مكتب رئيس الوزراء الى السيد رئيس الجامعه وكافه منتسبي
الجامعه لحصول جامعتنا على مراتب متقدمه على وفق تصنيف  QSللعام .2016
شكر وتقدير من ا .سعد عبد الوهاب عبد القادر  /رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعيه  /وزارة التخطيط لفحص وتقييم براءات االختراع في -8
 2016/12و .2017/5/25
شكر وتقدير من عميد معهد الهندسه الوراثيه النتهاء عملي كمدير تسجيل
.2017/9/11
من عميد المعهد في الجهود المبذوله النجاح المؤتمر العلمي الثالث للمعهد
2017/11/13
شكر وتقدير من عميد المعهد لللندوة المقامه في المعهد .2018/3/12
مباركه جهود من ا .د .عالء عبد الحسين بشان موضوع االشراف على طلبه
الدراسات العليا الذين اكملو دراستهم ضمن المدة االصغريه .2018 /6/6
شكر وتقدير من كليه العلوم /جامعه بغداد  /قسم علوم التقنيات االحيائيه للمشاركه
في لجنه مناقشه طالب ماجستير .2018/5/2
شكر وتقدير من عميد معهد الهندسه الوراثيه في  2019/3/10بمناسبه عيد
المراءة وعيد المعلم

االشراف والتدريس :
 االشراف على طالب الدبلوم العالي منذ  2014ولغايه االن (  9طالب ). -االشراف على طالب الماجستير  2015ولغايه االن ( 5طالب ).

 االشراف على طالب دكتوراه .2017 مكلفه بتدريس العديد من المقررات الدراسيه داخل المعهد لطالب الدراسات العلياالدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه منذ  2013ولغايه االن .
 كما كلفت بتدريس العديد من المقررات الدراسيه في كليه الطب البيطري  /جامعهبغداد وفي كليات الطب البيطري والتقنيه الطبيه  /جامعه طرابلس وجامعه المرقب
 /ليبيا  1999الى .2012

