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األسم:      سهام هامل محيسن   

هندسة وراثية وتقنيات احيائية التخصص:  

تدريسي : الوظيفة  

   مدرس مساعد  : الدرجة العلمية   

.اوال: المؤهالت العلمية   

 الدرجة العلمية الجامعة الكلية التاريخ
 بكالوريوس مستنصرية             العلوم 1997
الوراثية الهندسة معهد 2011  دبلوم عالي             بغداد 
 الماجستير بغداد معهد الهندسة الوراثية  2018

 

 ثانيا: التدرج الوظيفي.

الى -الفترة من   ت الوظيفة الجهة 
 والقنياتمعهد الهندسة الوراثية  2008-2002

   االعلي للدراسات اإلحيائية
 1 مساعد بايولجي

 2008 -2012  والقنياتالوراثية الهندسة معهد 
ا العلي للدراسات اإلحيائية     

 2 بايولوجي اقدم 

2012 -2018  الهندسة معهد بغداد جامعة 
 اإلحيائية والقنيات الوراثية

االعلي للدراسات  

 3 رئيس بايولوجي

الى االن -2018 معهد الهندسة الوراثية والقنيات  
 اإلحيائية للدراسات العليا

مساعد مدرس   

 



 ثالثا: التدريس الجامعي .

الى -الفترة من   ت الجهة ) المعهد / الكلية( الجامعة 
الى االن -2011 معهد الهندسة الوراثية  بغداد 

والقنيات اإلحيائية للدراسات 
 العليا

1 

    
: المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها  .رابعا  

 ت القسم المادة السنة
  2011-2013 عملي مجهريةوراثة احياء    1 الهندسة الوراثية 

2013 -2015  مجهرية احياء وراثة , هندسة وراثية 
 عملي

 2 الهندسة الوراثية

  2018-2019  هندسة اساسيات هندسة وراثية , 
,زارعة انسجة حيوانية  وراثية  

 3 الهندسة الوراثية

 

 

: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها:سادسا  

 ت العنوان السنة مكان انعقادها نوع المشاركة
 الهندسة معهد لجنة تشريفات

 الوراثية
    يةائحياال لتقنياتل االول العلمي المؤتمر 2008

تشريفات لجنة  الهندسة معهد 
 الوراثية

المؤتمر العلمي الدولي االول لتقنيات  2016
 الحيوية  المتقدمة 

 

تشريفات لجنة  الهندسة معهد 
 الوراثية

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لتقنيات  2017
 الحيوية  المتقدمة

 

تشريفات لجنة  الهندسة معهد 
 الوراثية

المؤتمر العلمي الدولي الثالث لتقنيات  2018
 الحيوية  المتقدمة

 



     
     
     

 ثامنا: الدورات المشارك فيها.

 داخل العراق خارج العراق
  
2018التربوي للتدريسيين الجدد مشارك بدورة التاهيل   
 Google scholar  2018  مشارك في دورة  
  Research Gate   

دورة في مشارك 2018     
  
  
  

 تاسعا :

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

 ت اسم البحث محل النشر السنة
2015 Iraqi J of 

Biotechnology 
Detection and subgrouping of Enterobacter 

cloacae in Iraqi child patients with UTI  
 

2017 

 
Pak.J.Biotechnol  

 

 Study of some vironmnental factors 

role in hemolysin gene expression in serratia 

marcescens local isolates  

 

1 

: كتب الشكر , الجوائز وشهادات التقدير. عشرة  

 ت كتب الشكر او شهادة التقدير الجهة المانحة السنة



 1 واحد رئاسة جامعة بغداد 2018
 2 تسعة عمادة معهد الهندسة الوراثية 
   3 
   4 
   5 
   6 
    

 

 رابع عشر : اللغات 

 العربية 
 األنكليزية 


