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األسم:      هوازن حليم صالح     

هندسة الوراثية والتقنيات االحيائيةالتخصص:  

تدريسي : الوظيفة  

مساعدمدرس  : الدرجة العلمية    

.اوال: المؤهالت العلمية   

 الدرجة العلمية الجامعة الكلية التاريخ
 بكالوريوس بابل العلوم 4002
ة معهد الهندسة الوراثي 4002

 والتقنيات االحيائية 
 الماجستير بغداد

 الدكتوراه    
 

 

 ثانيا: التدرج الوظيفي.

الى -الفترة من   ت الوظيفة الجهة 
4002-4002  بناتجامعة بابل /كلية العلوم لل 

  
 0  معاون بايلوجي

4002-4000 اتالمفوضية العليا لالنتخاب   4 منتسب 
الى االن -2400 نيات معهد الهندسة الوراثية والق 

 اإلحيائية للدراسات العليا
مساعد مدرس   

 

 

 



 

 ثالثا: التدريس الجامعي .

الى –الفترة من   ت الجهة ) المعهد / الكلية( الجامعة 
الى االن -4002 معهد الهندسة الوراثية  بغداد 

سات والقنيات اإلحيائية للدرا
 العليا

0 

 4 كلية العلوم للبنات  بابل 4002-4002
 رابعا: المناصب التي شغلها في التعليم العالي .

الى -الفترة من   ت الوظيفة 
 0  معيدة في كلية العلوم للبنات/جامعة بابل  4002-4002
القنيات اإلحيائية للدراسات مسؤول وحدة التاهيل والتوظيف /معهد الهندسة الوراثية و  الى االن-4002

      العليا
4 

  خامسا: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها  .

 ت القسم المادة السنة
2400 لنبات اساسيات البيلوجي الجزيئي ل 

/دبلوم عالي /عملي  
ةالهندسة الوراثي  0 

2400 /دكتورا/عملينباتات طبية  ةالهندسة الوراثي   4 
تير /ماجس/عمليزراعة أنسجة نباتية 4002 ةالهندسة الوراثي   3 

 

 

 سادسا: )األطاريح , الرسائل( التي اشرف عليها.

 

 



 سابعا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها:

 ت العنوان السنة مكان انعقادها نوع المشاركة
ندسة موتمر العلمي الدولي الثالث معهد اله 4002 جامعة بغداد مشارك

 الوراثية والتقنيات االحيائية 
 

دسة موتمر العلمي الدولي الرابع معهد الهن 4002 جامعة بغداد مشارك
 الوراثية والتقنيات االحيائية

 

ة مؤتمر العلمي العاشر للبحوث الزراعي 4002 جامعة بغداد مشارك   
 International forensic Science 2017 جامعة النهرين مشارك

and Forensic Medicine 
conference in Iraq(2nd IFSFMCI)  

 

     
     
     

 ثامنا: الدورات المشارك فيها.

 داخل العراق خارج العراق
ثية للسرطان واالمراض الورا التشخيص الجزيئي 

4002بأستخدام  تقنية    Next generation 
sequencing 

 4002مشارك بدورة التاهيل التربوي للتدريسيين الجدد 
4002مشارك في دورة     Google class room   
وبة مشارك دورة كفاءة البرمجيات االحصائية المحس 

4002في االداء االكاديمي والمهني   
 Human chromosome Preparation and 

Cytogenetic Analysis 2018 
4004دورة امن المعلومات في مكان العمل    
  



 تاسعا : األنشطة العلمية االخرى.

معهدلخارج ا معهدداخل ال   
العمل )المعلومات الحياتية مشاركة في ورشة 

)4002 Bioinformatics 
اقامة ورشة عمل )اضافة المصادر الى البيحوث 

4002وفق برنامج تطبيقي (  
 ورشة عمل )دور مكاتب التاهيل والتوظيف في

4002الجامعات في تحسين جودة المخرجات(  
4002زراعة انسجة نباتية دورة   

المنوي ورشة عمل )استخالص الدنا من السائل  
)4002  

  
  

 عاشرا: المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجنمع او تطوير التعليم.

 السنة
 

 ت اسم البحث محل النشر

4002 
 

Inter.J.of.advanced 
biological resesarch 

Genetic variations of fourpotato varieties 
solanum tuberosu L.propagate in vitro using 

RAPD-PCR 

 

2018 Bioscience Research Phytochemical, antibacterial and antioxidant 
activities of Capparis spinosa L. Cultivated in 

Iraq. 

 

2019 International 
Research Journal of 

Pharmacy 

PANCREATIC protective and therapeutic effect 
of arachis  hypogaea skin extracts Against 

carbon tetrachloride(CCL4) in mice 

 

 حادي عشر: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية.

 

 

 

 



 ثاني عشر : كتب الشكر , الجوائز وشهادات التقدير.

 ت كتب الشكر او شهادة التقدير الجهة المانحة السنة
  4 رئيس جامعة بغداد 4002-4002
  0 مساعد رئيس الجامعة  4002
4002-4002   3 العميد معهد الهندسة الوراثية  
4002-4000  عميد كلية العلوم للبنات /جامعة 

 بابل 
3  

 ثالث عشر : الكتب المؤلفة او المترجمة.

 رابع عشر : اللغات 

 العربية 
 األنكليزية 


