
 

 

 

 ةـــــــيرة الذاتيــــــالس

 هبة حازم حامد اليوسف االسم الثالثي :

 13/1/1982 التولد :

 

 ماجستيرالتحصيل الدراسي :

 11/1/2011 تاريخ التعيين :

 مدرس مساعد اللقب العلمي :

  2003لسنة  في علوم الحياة / جامعة بغدادشهادة البكالوريوس : 

 2010الهند لسنة  –في التقانة االحيائية / جامعة هامدارد / نيو دلهي شهادة الماجستير : 

 21/6/2010 تاريخ الحصول على آخر شهادة :

 Outer membrane proteins (OMPs) of Salmonella : عنوان رسالة الماجستير

enterica serovar Typhimurium : Isolation and purification                   

: Stem Cell Therapy to Treat diabetes mellitus (Type1 Review Article 

and Type2) 

 مكان العمل منذ التخرج ولحد االن :

 السنة مكان العمل ت

  2005-2004 بغداد -العمل في صيدلية اهلية ومختبر للتحليالت المرضية  1

العمل في شركة السمو للتجهيزات المختبرية والطبية والتي هي فرع من شركة  2

 بغداد –اكمست للطبية والهندسية 

2005 - 2007 

 2008 سوريا / دمشق –للبترول  أدماسكوالعمل في شركة  3

 حتى االن – 2011 مدرس مساعد في معهد الهندسة الوراثية والتقانات االحيائية للدراسات العليا 4

 5 عدد البحوث :



 السنة واسم المجلة مكان النشر عنوان البحث ت

1 Antibacterial activity of Ficus Carica L. 

extract against six bacterial strains 

India - International 

Journal of Drug 

Development & Research 

October- 

2012 

2 Photochemical, antioxidant and antibacterial 

activities of some extracts of water hyacinth 

(Eichhornia crassipes) leaves 

International Journal of 

Advances in 

Pharmaceutical Research 

May 2013 

3  Chemopreventive effect of daidzein on renal 

toxicity by targeting oxidative stress and 

inflammation 

International Journal of 
Advanced Research 

Feb. 2015 

4 Molecular Identification of Salmonella 

typhimurium from Chicken, meat, and 

Human by PCR  

 

Int'l Conf. on Medical 

Genetics, Cellular 

&Molecular Biology,  

Pharmaceutical & Food  

Sciences (GCMBPF-

2015) Istanbul 

June  

5-6,  

2015  

 

5 Detection of qnr resistance genes in 

Ciprofloxacin and Nalidixic acid resistant 

Salmonella spp. isolated from stool samples 

International Journal of 
Advanced Research 

April 2016 

 

العمل , اللجان , المؤتمرات , الندوات , ورش  ت

 , كتب شكر وتقدير الدورات واالستشارات

 السنة مكان االنعقاد

شهادة مشاركة في الدورة المتخصصة في استخدامات  1

 Outlookالبريد االلكتروني 

 – 8/8/2005 شركة اكمست

21/8/2005 

شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي االول  2

 للهندسة الوراثية 

 11/2011/ 24-23 جامعة بغداد 

المؤتمر العلمي الثالث والدولي االول لمعهد الهندسة  3

 بالهندسة الوراثية نرتقي نحو االفضل الوراثية

 24/11/2011-23 معهد الهندسة الوراثية

 المؤتمر الثاني لتنمية وتطوير الجاموس 4

 

 22/12/2011 وزارة الزراعة

5 International  Workshop  on Principle in 

 Culture and Differentiation  of Stem 

Cell مبادئ زراعة وتميز الخاليا ورشة عمل حول

 الجذعية

معهد الهندسة الوراثية 

والتقنيات االحيائية في 

 ايران –طهران 

25/2/2012- 

4/3/2012 

 4/2012/ 5 - 4 كلية الطب البيطري المؤتمر الحادي عشر  لكلية الطب البيطري 6

مر / هندسة تالتعليم المس العلمية البحوث استالل سبهن تحديدفي  تدريب دورة 7

 خوارزمي

13-5-2012 

واللغة  170دورة طرائق التدريس ) التأهيل التربوي  8

 ( جامعة بغداد144العربية 

مركز التطوير والتعليم 

 المستمر

ولغاية      2-12-2012

10-1-2013 

الندوة العلمية تقنيات البصمة شهادة مشاركة في  9

 الوراثية في خدمة المجتمع

 12/3/2013 معهد الهندسة الوراثية

 

 7/5/2015-3 معهد الهندسة الوراثية comet assayدورة  10

 24/9/2015-22 جامعة بغداد المؤتمر الدولي االول للعلوم البايولوجية 11

 14/1/2016-10 معهد الهندسة الوراثية real time PCRدورة  12

 2016-2015للفتره  معهد الهندسة الوراثية عضو في اللجنة الالمتحانية  13

ورشة العمل توظيف طرائق التعليم التفاعلي في رفع  14

 مستوى التواصل بين المحاضر والمتلقي

مركز بحوث التقنيات 

 جامعة النهرين –االحيائية 

16-17/2/2016 

مركز بحوث التقنيات  نية دورة زراعة الخاليا الحيوا 15

 جامعة النهرين –االحيائية 

14-17/3/2016 

شهادة مشاركة في االسبوع الثقافي لشعبة البايولوجي  16

 الطبي 

 20/4/2016-17 جامعة بغداد-كلية الطب

 1/6/2016 معهد الهندسة الوراثية المؤتمر العلمي الطالبي االول 17



 الشكر والتقديروالحصول على العديد من كتب  18

 من رئيس الجامعة والمساعد العلمي والعميد

  

حضور العديد من الندوات المنعقدة داخل المعهد  19

 وخارج المعهد وخارج الجامعة ايضا  

  

   تكليفي في العديد من اللجان  20

 

 

 : درس العملي لمادة الوراثة الجزيئية الدروس المكلف بها

 رس العملي لمادة وراثة احياء مجهريةد                         

 التكليف بالمهام االدارية : 

-9-20ولغاية  2011-1-11تم تكليفي بالقيام بمهام ادارية في مكتب العميد للمدة من  -1

2011 

تم تكليفي بالعمل على متابعة وتنظيم المؤتمر العلمي الدولي االول للهندسة الوراثية  -2

 2012-7-1ولغاية  2012-9-20اعتبارا من 

-3-1ولغاية  2012-11-1تم تكليفي بالعمل في وحدة الشؤون العلمية اعتبارا من  -3

2013 

 2016-5-1 لغاية 2015-5-1تكليفي في اللجنة االمتحانية من  -4

 حتى االن. 1/7/2015مديرة وحدة التأهيل والتوظيف اعتبارأ من  -5

 العمل ضمن فريق العمل التطوعي  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


