السيرة الذاتية والعلميه
االستاذ الدكتور
اسماعيل عبدالرضا عبدالحسن الالمي

تاريخ الوالدة  3 :كانون الثاني 1965
الجنسية  :عراقيه
الدرجة العلميه  :استاذ
عنوان الدائرة  :معهد الهندسة الوراثية والتقنية االحيائية للدراسات العليا – جامعة بغداد .
التخصص العام  :ثروة حيوانية
التخصص الدقيق  :فسلجة تناسل

المؤهالت
• بكالوريوس في الثروة الحيوانية  . 1989 / 10/ 10،كلية الزراعه – جامعة بغداد بتقدير عام جيد
( .) % 71.76
• ماجستير في الفسلجة  . 1995 / 7 / 25 ،كلية الزراعه – جامعة بغداد بتقدير عام جيد جدا (.) % 81
• دكتوراه في فسلجة التناسل  . 2005 / 6 / 29 ،كلية الزراعة – جامعة بغداد  ،االول على مستوى الدراسات
العليا في كلية الزراعة لعام  2005بتقدير عام امتياز ( . ) % 92.86

السيرة الوظيفية
1989-1985
1995-1992
 21اب 1999
 21اب 2002
 25مايس 2006
 20مايس 2007
 15حزيران 2013

طالب في مرحلة الدراسة الجامعية – قسم الثروة الحيوانية – كلية الزراعة – جامعة
بغداد .
طالب دراسات عليا في مرحلة الماجستير -كلية الزراعة – جامعة بغداد .
مدرس مساعد  -قسم الثروة الحيوانية – كلية الزراعة – جامعة بغداد .
الترقية الى مرتبة مدرس بموجب االمر الجامعي المرقم  15850في  15ايلول 2002
.
الترقية الى مرتبة استاذ مساعد بموجب االمر الجامعي المرقم  3852في  20شباط
. 2007
استاذ مساعد  -معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية -جامعة بغداد
استاذ  -معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية -جامعة بغداد

المناصب االدارية
المنصب
مقرر شعبة البصمة الوراثية
مقرر فرع الهندسة الوراثية
معاون العميد للشؤون العلمية واالدارية
التكليف بمهام عميد المعهد وكالة

المدة
 2007 – 9 – 16ولمدة سنة
 2010 – 6 – 10لغاية 2013 - 4 – 6
 2013 – 4 – 7لغاية 2016 - 10 – 1
 2013 – 10 – 20لغاية 2013 - 11 – 20

الشكر والتقدير
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

من
جامعة بغداد
وزارة الزراعة
كلية الزراعة
كلية الزراعة
كلية الزراعة
وزارة الزراعة
معهد الهندسة الوراثية
معهد الهندسة الوراثية
جامعة بغداد
جمعية علوم الدواجن العراقيه
معهد الهندسه الوراثيه
معهد الهندسه الوراثيه
معهد الهندسه الوراثيه
معهد الهندسه الوراثيه

 15معهد الهندسه الوراثيه
 16جامعة الكوفة
17
18
19
20
21

معهد الهندسه الوراثيه
جامعة بغداد
المساعد العلمي لرئيس الجامعة
جامعة بغداد
جمعية علوم الدواجن العراقية

22
23
24
25

وزير التعليم العالي
جامعة بغداد
معهد الهندسه الوراثيه
معهد الهندسه الوراثيه
المساعد العلمي لرئيس الجامعة
الجمعية المصرية للبيولوجيا
التجريبية
كلية العلوم – جامعة واسط
معهد الهندسه الوراثيه
جامعة بغداد

26
27
28
29

السبب
التاريخ
 5تشرين الثاني  1999الحصول على المراكز االولى للطلبة المتفوقين
 9تشرين الثاني  2000المؤتمر العلمي الثالث للبحوث الزراعية
المشاركة في مؤتمر خارج القطر
 15نيسان 2001
الجهود العلمية المتميزة
نيسان 2006
القاء المحاضرات العلمية والخطط البحثية
 20مايس 2006
 30تشرين اول  2007المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية
الجهود العلمية المبذوله
 3تشرين اول 2007
المؤتمر العلمي االول للمعهد
 30نيسان 2008
الجهود العلمية
 1حزيران 2008
المؤتمر العلمي الثاني للجمعيه
 4كانون الثاني 2009
 5تشرين الثاني  2009المؤتمر العلمي الثاني 2009
 10كانون الثاني  2010حصول المعهد على درجة التميز
 24تشرين الثاني  2011المؤتمر العلمي الدولي االول للهندسة الوراثية
 25كانون االول  2012الندوة العلمية التخصصية
(تطبيقات النانو في الهندسة الوراثية)
الندوة العلمية التخصصية (زراعة االنسجة
 27نيسان 2011
النباتية).
 29كانون االول  2010المؤتمر العلمي الثالث لجمعية علوم الدواجن
العراقية
دعم المجلة العراقية للتقانات االحيائية
 30ايلول 2009
المؤتمر العلمي الدولي االول للهندسة الوراثية
 4نيسان 2012
نشر بحث في مجلة عالمية
 6حزيران 2012
نشر بحث في مجلة عالمية
 26ايلول 2012
المؤتمر العلمي الرابع للجمعية –
 7-6آذار 2012
جامعة البصرة.
حصول الجامعة على مركز متقدم عالميا
2013
نشر بحث خارج العراق
2013
تطوير الموقع االلكتروني
2013
المؤتمر الدولي الثاني للمعهد
2014
تثمين جهود في المؤتمر الدولي الثاني للمعهد
2014
المؤتمر السنوي العلمي الدولي العاشر
2014
2014
2014
2014

مناقشة طالبة ماجستير
انتهاء اعمال اللجنة االمتحانية
نشر بحث خارج العراق

30
31
32
33
34

كلية العلوم – جامعة واسط
وزارة العلوم والتكنلوجيا
كلية الزراعة – جامعة القاسم
المساعد العلمي لرئيس الجامعة
الجامعة التقنية الوسطى

2014
2014
2014
2014
2015

35

الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية
كلية العلوم للبنات  -بغداد
المعهد العالي لتشخيص العقم
معهد الهندسة الوراثية
كلية الزراعة  -البصرة
كلية الصيدلة  -البصرة
رئيس جامعة بغداد  -تهنئة
معهد الهندسة الوراثية
معهد الهندسة الوراثية
وزارة العلوم والتكنلوجيا
كلية الزراعة  -البصرة
معهد الهندسة الوراثية
مدير االعالم والعالقات العامة
جامعة بغداد  -تهنئة
رئيس جامعة النهرين  -تهنئة
وزير التعليم العالي  -تهنئة

2015

مناقشة طالبة ماجستير
التعاون المثمر
مناقشة طالب
نشر بحث خارج العراق
المؤتمر العلمي الدولي الثاني للتخصصات
الطبية والصحية.
فحص براءات االختراع

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016

مناقشة طالبة دكتوراه
مناقشة طالب ماجستير
الجهود المبذولة في مجلة المعهد
مناقشة طالب دكتوراه
التعاون المثمر مع الكلية
الترقية الى مرتبة االستاذية
المؤتمر العلمي الطالبي االول
الجهود المبذولة في اللجنة العلمية للمعهد
تقويم ابحاث
مناقشة طالب دكتوراه
التفاني في العمل بمنصب معاون العميد
الحصول على براءة اختراع

2016
2016

الترقية الى مرتبة االستاذية
الترقية الى مرتبة االستاذية

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

الدورات
ت
1
2
3

الدورة
دورة التأهيل التربوي ()20
للتدريسيين الجدد
دورة تأهيل طلبة الدراسات العليا
الستخدام الحاسبات
دورة الترقيات العلمية

التاريخ
 2تشرين اول لغاية 4
تشرين ثاني 1999
 30-12اب 2000

المكان
مركز تطوير طرائق التدريس
والتدريب الجامعي -جامعة بغداد
المكتب االستشاري لنظم
المعلومات والحاسبة االلكترونية
 6-2ايلول 2000
مركز الحاسبة االلكترونية-
جامعة بغداد .

التدريس
تنظيم الجينات
مواضيع مختاره في التقنيه الحيويه
غدد صماء جزيئي

ماجستير و دكتوراه
ماجستير
دكتوراه

المؤتمرات العلمية
ت

المؤتمر

مكان االنعقاد

التاريخ

1
2
3

المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية
المؤتمر العلمي الثالث للبحوث الزراعية
المؤتمر الزراعي العلمي الرابع

4
5
6

مؤتمر التقدم الحديث في تغذية الحيوان
المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية
المؤتمر العالمي للدواجن ( ) 23

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
كلية الزراعة والعلوم-
جامعة جرش -االردن
ايرمديل -استراليا
وزارة الزراعة
برسبين-استراليا

 3-2تشرين ثاني 1999
 11-9تشرين ثاني 2000
 26-24نيسان 2001
 11-9تموز 2001
 31-29تشرين اول 2007
 29حزيران 4-تموز 2008

7

المؤتمر الدولي السنوي الثاني لبحوث
الصيدله
المؤتمر العلمي الثاني
ندوة علمية حول الزراعة النسيجية
المؤتمر العلمي الثالث لجمعية علوم
الدواجن العراقية
المؤتمر العلمي الرابع لجمعية علوم
الدواجن العراقية
المؤتمر العلمي الدولي االول
المؤتمر السنوي االول التحاد الشرق
االوسط البحاث السرطان
ورشة عمل ( لنبدأ دراسة االصول
الوراثية للمجتمع العراقي وتطبيقاتها
العدلية)
ندوة ( استخدام الدنا في االدلة الجنائية
واثبات الشخصية )
ندوة ( واقع زراعة االنسجة النباتية في
العراق وسبل النهوض بها)
ندوة ( تطبيقات النانوتكنولوجي في
الهندسة الوراثية)
ندوة ( تقنيات البصمة الوراثية في خدمة
المجتمع)
ندوة ( تقنيات انتاج الوقود الحيوي)
المؤتمر العلمي االول لقسم الثروة
الحيوانية ( علوم وتكنلوجيا االنتاج
الحيواني)
المؤتمر الدولي االول لجامعة زاخو
ندوة ( صناعة الدواجن محليا بين الواقع
والطموح)
ورشة عمل ((انتاج االجسام المضادة
وحيدة النسيلة ))
المؤتمر الدولي السنوي العاشر للجمعية
المصرية للبيولوجيا التجريبية

جامعة مها ساراكام -تايلند

 14-13شباط 2010

معهد الهندسة الوراثية
معهد الهندسة الوراثية
جامعة الكوفة

 5-4تشرين الثاني 2009
 27نيسان 2011
 29-28كانون االول 2010

جامعة البصرة

 7-6اذار 2012

معهد الهندسة الوراثية
جامعة طنطا  -مصر

 24-23تشرين الثاني 2011
 28-27كانون االول 2011

مركز النهرين للتدريب
على بصمة الحامض
النووي العدلي
معهد الهندسة الوراثية

 16 – 14آيار 2012
 11نيسان 2012

معهد الهندسة الوراثية

 14تشرين الثاني 2012

معهد الهندسة الوراثية

 14كانون االول 2012

معهد الهندسة الوراثية

 12آذار 2013

معهد الهندسة الوراثية
كلية الزراعة – جامعة
بغداد

 31تشرين االول 2013
 11 – 10تشرين الثاني 2013

اقليم كردستان -العراق
كلية الزراعة – جامعة
كربالء
جامعة تبريز  -ايران

 25-23نيسان 2013
 14آيار 2013
 12-1ايلول 2013

جامعة القاهرة  -مصر

 27-25شباط 2014

8
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النشاطات العلمية
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

النشاط
عضو اللجنة العلمية لمعهد الهندسة الوراثية
عضو لجنة تدقيق معامالت الترقية  2007فما دون
عضو لجنة الترقيات العلمية
رئيس لجنة تدقيق عناوين الرسائل واالطاريح
عضو المكتب االستشاري لمعهد الهندسة الوراثية
عضو لجنة التعضيد والترجمة
استشاري – وزارة الصناعة – مركز الرازي النتاج العدد
التشخيصية
رئيس لجنة االعتمادية
رئيس لجنة متابعة نشر النشاطات المتميزة عالميا
عضو لجنة ضوابط التقديرات للرسائل واالطاريح
رئيس اللجنة االمتحانية
عضو لجان االمتحان التنافسي
عضو اللجان العلمية والتحضيرية في جميع مؤتمرات المعهد
عضو هيئة تحرير المجلة العراقية للتقانات الحياتية
مدير تحرير المجلة العراقية للتقانات الحياتية
تقييم ابحاث ترقية الى مرتبة استاذ مساعد عدد ()2
عضو لجنة استالل ابحاث ترقية عدد ( )2

المدة
منذ 2008 – 1 – 14
2008
2009
2011
2013
2016 - 2014 – 2013
2014
2015
2015
2016 - 2015
لعدة سنوات
2015
 2016ولحد االن

النشاطات االدارية
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

النشاط
عضو لجنة وضع خطط التنمية لمدة خمس سنوات
عضو لجنة البرنامج االرشادي
عضو لجنة ادارة الموقع االلكتروني
عضو لجنة اعداد الدليل الخاص بالرسائل واالطاريح العلمية
رئيس لجنة الرسائل واالطاريح المشمولة بالمسائلة والعدالة
عضو اللجنة المركزية الخاصة بصندوق التعليم العالي
رئيس لجنة اختبار القدرات المعرفية للموظفين
رئيس لجنة متابعة االرشفة االلكترونية
رئيس لجنة اعادة الطلبة المرقنة قيودهم
رئيس لجنة متابعة كفاءة ملف االداء العام
رئيس وعضو لجان تدقيقية على مستوى الجامعة عدد ()2
رئيس لجنة النفقة الخاصة
عضو لجنة وضع ضوابط القبول في الدراسات العليا
رئيس لجنة دعم ابناء الحشد الشعبي
رئيس لجنة مكافحة الفساد
رئيس لجنة خبراء العداد تقرير التقييم الذاتي
عضو لجنة تقليص النفقات وزيادة االيرادات المالية
رئاسة وعضوية العديد من اللجان االدارية االخرى

المدة
2008
2009
2011
2011
2011
2012
2014
2014
2014
2014
 2015و 2016
2015
2015
2015
2015
2015
2016

الفحص والتقويم
 -1فحص وتقويم براءات اختراع عدد ( .)24
 -2التقويم العلمي الطاريح الدكتوراه (  ) 2ورسائل الماجستير ( .) 3
 -3تقويم االبحاث الغراض النشر ( .) 41

العضوية في لجان المناقشة
 – 1الدبلوم العالي
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

اسم الطالب
عبير سلمان نصيف
نور حارث محمد
مهند كريم عنيد
منال علي عبدالصاحب
عبير علي مرهون
مريم يوسف محسن
ميس صفاء شهاب
محمد خلف لفته
احمد كمال قاسم
رغد محمد عبدالرضا
زهراء سعيد سلطان
ميسون حسن عبدالرزاق
ايمن علي خضير
عدي عبدالرحمن ضاري
مروة يوسف حميد
وسن حسين عبد الخالدي
حسين علي داود
تبارك صباح جاسم
سارة رحمن رسول
واثق رمضان الحسني
رفل جاسم عبيد
نجم حسين عبد
سارة حسين زغير
حنين فاروق عبدالحميد
سيف عادل رضا
احمد خورشيد
حوراء نافع عكاب
طيبة علي حسين
ماجد عطوان سوادي
فرح فاروق
سارة نجاح مهدي
بسمة مكي
احمد عبيد كاظم
بشرى عبدالهادي جسام

المنصب
رئيس
عضو
=
رئيس
عضو
=
=
=
=
=
رئيس
=
عضو
رئيس
عضو
=
=
=
رئيس
عضو
=
رئيس
=
=
=
رئيس
عضو
رئيس
=
=
=
=
=
=

السنة
2007
=
2008
2009
=
2010
=
2011
=
2012
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2013
=
=
=
=
=
2014
=
=
=
2015
=
=
2016
=

 – 2الماجستير
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

اسم الطالب
علي وليد علي
ميثم هادي علوان
محمد عالء عطية البيار
عطا محمد صالح
زهراء احمد اوختي
حيدر عبدعلي عبدالرحمن
حيدر تركي موسى
لمى ياسين موسى
جنان عبدالستار عبدالكريم
نور نعمه حافظ
رغد شايع شاكر
تمارا حمد احمد
اسماء مسعد صالح
جميلة كاظم طاهر
طارق طالل خلف
اماني احسان الصقر
زهراء الزم حميد
غزوان علي مسلم
مياسة مثنى خالد
ايوب راضي طعمة
حيدر عامر ضايع
سعاد عبدالجبار سعد
تبارك صباح جاسم
استقرارمسلم هادي
مريم جاسم شهاب
صفاء ميران محمد
رحاب عبدالرزاق عبدالحسن
شروق عبدالجبار لفتة
مصطفى فائق كاظم
وهاب والي فالح

المنصب السنة
عضو
=
=
رئيس
عضو
=
رئيس
=
=
عضو
رئيس
عضو
=
رئيس
عضو
=
=
=
=
=
=
=
رئيس
عضو
=
رئيس
=
=
عضو
رئيس

2009
2010
=
2011
=
2012
2012
2013
=
=
=
=
=
2014
=
=
=
=
=
=
=
2015
=
=
=
=
=
2016
2016
=

الكلية – الجامعة
معهد الهندسة الوراثية
=
زراعة  -بغداد
زراعة  -سليمانية
معهد الهندسة الوراثية
التقنيات الصحية والطبية
معهد الهندسة الوراثية
=
=
علوم  -واسط
معهد الهندسة الوراثية
علوم  -واسط
=
معهد الهندسة الوراثية
=
=
=
=
=
زراعة  -بصرة
زراعة  -بغداد
معهد الهندسة الوراثية
=
=
=
معهد عالج العقم
علوم  -واسط
معهد الهندسة الوراثية
معهد الهندسة الوراثية
=

– 3الدكتوراه
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

اسم الطالب
محبوبة عبدالغني مصطفى
رنا عادل حنون التميمي
عطوف عبدالرحيم عزيز
زهير علي شفيق
احمد فاضل نعمة
انتصار جواد كاظم الرماحي
عقيل يوسف الشكري
وليد خالد عبداللطيف الحياني
حسن محمود ابو المعالي
رقية مصطفى علي
كويستان علي امين
عدي عدنان مهدي
احمد كاظم عبود البهادلي
علي صباح الحسني
علي احمد عبدالكريم
مهند منذر جواد الركابي
مجيد حميد نوار
شذى قاسم جواد
محمد طالب حسن التميمي
اسيل سامي حسين
حنان ياسين محسن
عباس جاسم تومان الفيصل
مهند كريم عنيد الساعدي
احمد عبودي جودي الكعبي

المنصب السنة
عضو 2007
2008
=
=
=
2009
=
2010
=
=
=
2011
=
2012
=
2013
=
=
=
=
=
2014
=
=
=
2015
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2016
=
=
=
=
رئيس

الكلية  -الجامعة
زراعة  -بغداد
معهد الهندسة الوراثية
زراعة  -سليمانية
معهد الهندسة الوراثية
=
=
زراعة  -بغداد
=
معهد الهندسة الوراثية
=
زراعة  -سليمانية
معهد الهندسة الوراثية
=
زراعة  -بغداد
زراعة  -بصرة
زراعة  -بغداد
علوم  -بغداد
معهد الهندسة الوراثية
=
=
علوم بنات  -بغداد
زراعة  -بصرة
معهد الهندسة الوراثية
زراعة  -بغداد

العضوية في لجان الخبراء
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

اسم طالب الدكتوراه
حازم سعدون جاسم الجواري
انتصار جواد كاظم الرماحي
زهير علي شفيق
علي صباح الحسني  -زراعة
جودت نوري غائب
مهند منذر جواد الركابي  -زراعه
عدنان حسين – زراعه
نادية فاضل سلمان – علوم بنات
انوار صالح صيهود – علوم بنات
احمد عبودي جودي الكعبي  -زراعه
عدي عدنان مهدي
محمد طالب حسن التميمي

ت
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

اسم طالب الدكتوراه
عادل عطية عبدعلي
اسيل سامي حسين
شذى قاسم جواد
سهاد خالد كريم
غسان محمد حسن الساعدي
محمد فوزي شعالن
حيدر تركي موسى الموسوي
ندى نوري يونس
مشتاق طالب حسن
سارة مراد محمد فوزي
سناء جاسم كاظم

العضوية في لجان االمتحان الشامل
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ت
اسم طالب الدكتوراه
14
بشير اسماعيل عزاوي
15
خمائل مجيد كاظم
كفاح جبار شاكراليعقوبي 16
احمد حربي ابراهيم العزاوي 17
18
علي صباح الحسني
19
اسراء عدنان عبدالجليل
بسام غازي موسى الخطيب 20
21
شذى قاسم جواد
22
عادل عطية عبدعلي
23
محمد عايد نجم
24
بشرى جاسم محمد
25
صفاء عبدالهادي صالح
26
سمر فيصل جعفر

اسم طالب الدكتوراه
غسان محمد حسن الساعدي
محمد فوزي شعالن
مشتاق طالب حسن الياسري
ندى نوري يونس
ياسر عبدالجبار السوداني
سارة مراد محمد فوزي
جنان عبدالستار عبدالكريم
مهدي صبر لعيبي
غفران جبر شمخي
اسيل غازي راضي
تبارك صباح جاسم
جنان جاسم حراك
رافد عباس كاظم

االشراف العلمي
 – 1الدبلوم العالي
اسم الطالب
ت
مريم يوسف محسن
1
تبارك صباح جاسم الربيعي
2
رغد محمد عبدالرضا
3
وسن حسين عبد الخالدي
4
واثق رمضان الحسني
5
رفل جاسم عبيد الكناني
6
حوراء نافع عكاب
7
 – 2الماجستير
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اسم الطالب
علي وليد علي
جالل علي طعمه
غفران جبر شمخي
مياسة مثنى خالد
غزوان علي مسلم
زهراء الزم حميد
سعاد عبدالجبار سعد
استقرار مسلم هادي
مريم جاسم شهاب
مصطفى فائق كاظم
جاسب عبدالنبي ثجيل

 الدكتوراه- 3
اسم الطالب
انتصار جواد كاظم الرماحي
عدي عدنان مهدي
محمد طالب حسن التميمي
غسان محمد حسن الساعدي
علي صباح الحسني
سناء جاسم كاظم
سارة مراد محمد فوزي

ت
1
2
3
4
5
6
7

براءات االختراع
 والموسررومة ( اسررتخدام الطريقررة2008 ) الصررادرة عررام3226 (  بررراءة االختررراع المرقمررة- 1
العراقية ( استئصال الغدة الزمكية ) في تحسين نسب الخصوبة والفقس في قطعان امهات
-قسرم الملكيرة الصرناعية-فروج اللحرم ) مرن الجهراز المركرزي للتقيريس والسريطرة النوعيرة
.براءات االختراع والنماذج الصناعية
 والموسررومة ( تقنيررة جديرردة2016 ( الصررادرة عررام4509 (  بررراءة االختررراع المرقمررة- 2
لتجنيس افررا النعرام ) مرن الجهراز المركرزي للتقيريس والسريطرة النوعيرة – قسرم الملكيرة
.الصناعية – براءات االختراع والنماذج الصناعية
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