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  .المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها 

 السنــــة المــــادة القســـم ت

 2001,2000,2009 بايولوجي جزيئي/العملي  دبلوم عالي هندسة وراثية 7

 2001,2000,2009,2070 هندسة وراثية/ عملي دبلوم عالي هندسة وراثية 2

 2000 هندسة وراثية/ عملي ماجستير هندسة وراثية 1

 2000 بالزميدات/ عملي ماجستير هندسة وراثية 4

 2009 تقنيات جزيئية/ عملي هندسة وراثيةدكتوراه  5

 2009,2070 هندسة وراثية/ عملي دكتوراه هندسة وراثية 0

 

 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها . خامسا: 

 

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنــــة عنوانال ت

 مشارك عمان /االردن 2005 الصحة البيئية  7

 مشارك االردن biorad 2000ورشة عمل  2

المؤتمر العلمي االول لمعهد  1

 الهندسة الوراثية

 عضو لجنة تحضيرية بغداد / العراق 2000

mailto:ameermgh@yahoo.com


 عضو لجنة تحضيرية بغداد / العراق 2009 ندوة تفعيل نتاجات المعهد 4

ندوة تطبيقات الحامض النووي  5

 في تحقيقات الدلة الجنائية

 عضو لجنة تحضيرية بغداد / العراق 2009

المؤتمر العلمي الثاني لمعهد  0

 الهندسة الوراثية

 عضو لجنة تحضيرية بغداد / العراق 2009

 

ندوة الجاموس العراقي  1

 الواقع والتحديات

 عضو لجنة تحضيرية بغداد / العراق 2070

 

 . األنشطة العلمية االخرى : 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

وفي تقنية  اقامة دورات متخصصة في استخالص الدنا

 PCRـال

 عضو لجنة التعليم المستمر

 عضو لجنة الجودة واالعتمادية

 عضو لجنة ادارة الموقع االلكتروني للمعهد

 استشارات علمية

 

  المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير:

 التعليم . 

 

 الســـنة محل النشر اسم البحث ت

   ت المحورة وراثياانشاء بنك للسالال 7

   البنك الجيني لحيوانات المزرعة 2

  

 

 كتب الشكر ، الجوائز، وشهادات التقدير . ثامنا: 

 

 الســـنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت

 2001 السيد رئيس الجامعة كتاب شكر/ دورة طرائق التدريس 7

 2000 السيد رئيس الجامعة للمعهدكتاب شكر/ للمشاركة في المؤتمر االول  2

كتاب شكر/ للمشاركة في ندوة الحامض النووي  1

 للمعهد

 2009 السيد رئيس الجامعة

 2009 عمادة المعهد كتاب شكر/ للمشاركة في المؤتمر الثاني للمعهد 4



 2002 عمادة المعهد كتاب شكر/  5

                                                    

 2002 عمادة المعهد كتاب شكر/  0

                                                    

 2001 عمادة المعهد كتاب شكر/  1

                                                    

 2001 عمادة المعهد كتاب شكر/  0

                                                    

 2009 عمادة المعهد اب شكر/ كت 9

                                                    

 2070 عمادة المعهد كتاب شكر/  70

                                                    

 

 

 

 و المترجمة .المؤلفة أ النشريات 

 

 النشر ســـنة اسم الكتاب ت

7  Ghareeb A.M.; Al-zaag A.A. Isolation and Characterization of 

Escherichia coli O157:H7 and the Detection by PCR of stx & eaeA 

Genes.Iraqi J of Biotech. 7(2):210-217 (2008) 

Escherichia coli التوصيف الجزيئي لعزلتين من بكتريا  زولة المنتجة للذيفان المشابه للشيكا المع 
العراقمن اللحم المفروم في   

2008 

2  Al-Awadi S.J.;Emad A.M. and Ghareeb A.M. Extraction and 

Characterization of rapeseed oil (Brassca campestris ) and it's 

Effected on Microorganisms .Journal of  

Um-Salama (Accepted) 2070العدد الثالث   

  

تأثيره في بعض االحياء و Brassca campestris زيت بذور نبات الشلغم و توصيف استخالص 

 جهريةمال

2070 

1  Essam F.A.; Abdulsatar O. K. and Ghareeb A.M. Study of plasmid 

and protein discipline of Escherichia coli that contamination of 

major rivers in Iraq. Second scientific conference of Genetic 

engineering and Biotechnology Institute for Postgraduate study 

(Accepted)موتمر 

الملوثة لمياه االنهرالرئيسة في   Escherichia coilدراسة النسق البالزميدي والبروتيني لبكتريا 

 العراق

2070 

4  Ghareeb A.M. Bacteriophages effects antibiotic sensitivity of 

Staphylococcus aureus. Journal of AL-Nahrain University 

(Accepted) 

ةتأثير العاثيات على حساسية بكتريا المكورات العنقودية الذهبية تجاه مضادات الحيوي  

2070 



5  Ghareeb A.M. Use of teeth samples for Gender determination by 

PCR in Iraqi case. Iraqi J of Biotech (Accepted) 2070ي العدد الثان  

 PCR استعمال عينات األسنان لتحديد الجنس بتقنية الـ
 

2070 

0 Al-Faisal A.M.;Alnajar A.F.and Ghareeb A.M. AZF , SRY 

microdeletions and hormonal  disturbances in azoospermic men.Isan 

journal of pharmaceutical Sciences (Accepted) 

و االختالالت الهرمونية عند المصابين بالعقم  SRYو   AZF الحذوف الدقيقة في مواقع

 الرجالي التام 

 

2010 

1  Ghareeb A.M.;Zaidan,T.H. and Gharb,L.A. antibacterial and 

antifungal activity of Ammi visnaga against pathogenic micro 

organisims.iraqi journal of science (Accepted) 

  ضد بعض األحياء المجهرية Ammi visnaga ضادة للبكتريا والفطريات لمستخلصاتالفعالية الم
   

 

2070 
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