
 

 

 

 السيرة الذاتية

 االسم الثالثي :  االستاذ الدكتور عصام فاضل علوان الجميلي 

عضو الهئية التدريسية في معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية / جامعة بغداد منذ عام 

 .) تاريخ تاسيس المعهد (. 1999

 االختصاص : كيمياء الحياتية / االنزيمات  

 ( 1989) أيار /  / انكلترا  تاريخ نيل شهادة الدكتوراة :  جامعة ساوثمتن 

  1999تاريخ منح اللقب العلمي : 

 (10( والدبلوم العالي )51( والماجستير )33االشراف : الدكتوراة  )

  235:  العالميةالعراقية و عدد البحوث العلمية المنشورة في المجالت 

 1وعدد الكتب المترجمة :   3عدد الكتب المؤلفة : 

  6عدد براءات االختراع : 

  83عدد المؤتمرات الدولية والمحلية : 

  1986منذ عام البريطانية الكيموحيوية عضو الجميعة 

 1990عضو نقابة الكيمياؤيين العراقيين منذ عام 

 عضو هيئة التحرير : ثالثة مجالت عالمية ) تصدر في امريكا والهند (



 عضو الهيئة االدارية لمنتدى المخترعين العراقيين 

ومعاون ،  2012لغاية سنة  12توالي رئاسة فرع التقنية االحيائية لمدة المناصب االدارية :  

 . 2014لغاية  لمدة سنة ونصف عميد المعهد 

 الجوائز المحلية والعالمية :

  2016الجائزة الذهبية في معرض براءات االختراع االول في السليمانية  .1

 2017الجائزة الذهبية في معرض براءات االختراع جامعة مزايا قي محافظة ذي قار  .2

  2017الجائزة الذهبية في معرض براءات االختراع االول في الجامعة المستنصرية  .3

–االول االختراعات العتبة العباسية المقدسة  معرضمؤتمر والجائزة الذهبية في  .4

 2017كربالء 

–الجائزة الذهبية في مؤتمر ومعرض االول لكلية التقنية الصحية لجامعة الوسطى  .5

  2017بغداد 

  2018تركيا  لسنة –الجائزة الذهبية في معرض براءات االختراع باكاف في استنطبول  .6

بغداد لسنة –يوم المخترع العراقي – الجائزة الذهبية في معرض براءات االختراع .7

2019 

–الختراعات العتية العباسية المقدسة ا الثانيالجائزة الذهبية في مؤتمر ومعرض  .8

 2019 -كربالء 

روسيا لسنة –في موسكو   14الجائزة الذهبية في معرض براءات االختراع ارخميدس  .9

2019 . 
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