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الزراعة / قسم علوم كلية  بغداد بكالوريوس

 االغذية والتقنيات االحيائية

1/7/1111 

الهندسة الوراثية معهد  بغداد الماجستير

والتقنيات االحيائية للدراسات 

 العليا

1/6/6006 

معهد الهندسة الوراثية  بغداد الدكتوراه

والتقنيات االحيائية للدراسات 

 العليا

62/3/6012 
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 التدرج الوظيفي

 إلى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 / معهد الهندسة الوراثية مسؤول مختبر 1

 جامعة بغداد

16/1/6001 – 11/6/6006 

 / معهد الهندسة الوراثية مدير مكتب العميد 6

 جامعة بغداد

11/6/6006 – 1/11/6006 

 / الهندسة الوراثيةمعهد  الدراسات العليا مدير شعبة  3

 جامعة بغداد

11/6/6006 –  2/1/6016 

 

 / معهد الهندسة الوراثية الدراسات العليا مدير شعبة  2

 جامعة بغداد

1/1/6012 –  1/7/6012 

 / معهد الهندسة الوراثية مدير الشؤون العلمية 2

 جامعة بغداد

11/4/6016 - 6/7/6017  

 / الهندسة الوراثية معهد الدراسات العليا مدير شعبة  6

 جامعة بغداد

1/1/6017 –  1/3/6011 

 

 التعيين واللقب العلمي

 الفترة  الجهة الوظيفة ت

معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية  م. مهندس زراعي 1

 للدراسات العليا

11/9/1221 

معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية  مدرس مساعد 1

 للدراسات العليا

11 /6/1226 

معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية  مدرس 3

 للدراسات العليا

12 /3/1212 

معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية  استاذ مساعد 2

 العلياللدراسات 

31 /8/1212 



 من تأريخ التعيين كتب الشكر ، الجوائز، وشهادات التقدير
 الســـنة الجهة المانحة العدد كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت

 6012 وزارة التعليم العالي 1 كتاب شكر من السيد الوزير 1

كتاب شكر من السيد رئيس  6

 الجامعة

 6011 - 6001 رئاسة جامعة بغداد 7

كتاب شكر من السيد مساعد رئيس  3

 الجامعة

 6001 - 6006 رئاسة جامعة بغداد 3

 6011 - 6006 عمادة معهد الهندسة الوراثية 62 كتاب شكر من عمادة المعهد 2

كتاب شكر من مؤسسة ابن سينا  2

 الشاملة

 6016 مؤسسة ابن سينا الشاملة 1

 6012,  6011 عمادة معهد الهندسة الوراثية 6 درع المعهد 6

 
 البحوث المنشورة

year Place of publication Research title  No. 

2007 Iraqi Journal of 

biotechnology 

Evaluation the inhibition activity of 

ocimum basilicum leaves extracts 

against growth of pathogenic 

microorganisms 

1 

2008 Journal of Al Nahrain 

University – Science 

Chemical study on the volatile oil 

extracted from ocimum basilicum leaves 

and evaluation of its inhibition activity 

on some pathogenic microorganisms 

2 

2010 Journal of UM-

SALAMA for Science 

Antibacterial activity of volatile oil from 

menthe piperia against growth of 

pathogenic bacteria 

3 

2013 IOSR Journal of Applied 

Chemistry (IOSR-JAC) 

Isolation and Purification of 

Secoisolariciresinoldiglucoside 

oligomers (Lignan) from Flax seed and 

its evaluation of antioxidant activity 

4 

2013 WORLD JOURNAL OF 

PHARMACY AND 

PHARMACEUTICAL 

SCIENCES 

HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY 

OF LIGNAN COMPOUND FROM 

FLAXSEED (Linumusitatissimum L.) 

AGAINST ACETAMINOPHEN 

INDUCED HEPATOTOXICITY IN 

RABBITS 

5 



2015 International Journal of 

Research Studies in 

Biosciences (IJRSB) 

Antioxidant and Hepatoprotective 

Activity of Pure lignan from Flaxseed 

(Linumusitatissimum L.) On 

acetaminophen Induced Toxicity in 

Male Rabbit 

6 

2016 International Journal of 

pharmacy and 

pharmaceutical research 

Comparison of Different Extraction 

Methods of (Zingiber officinale) on 

Chemical Composition, Antioxidant 

Activity 

7 

2017  

Iraqi Journal of 

Biotechnology 

Phytochemical, Antibacterial and 

antioxidant activities of dodonea 

viscosa Jacq. extracts cultivated in 

Iraq 

8 

2017 Pakistan Journal 

Biotechnology 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF 

Arachis hypogaea L. SEED COAT 

EXTRACT CULTIVATED IN IRAQ 

9 

2017 Research  Journal of 

Pharmacy and 

Technology 

Phytochemical and Antioxidant Activity 

of (Arachishypogaea l.) Skin Extracts 

cultivated in Iraq 

10 

2017 International Journal of 

ChemTech Research 

Nosocomial infectious prevalence study 

in Al-Yarmouk 

hospital 

11 

2018 Bioscience Research Phytochemical, antibacterial and 

antioxidant activities of Capparis 

spinosa L. Cultivated in iraq 

12 

2018 Bioscience Research Hepatoprotective effect of (Arachis 

hypogeaL.) peanut skin extracts on 

CCl4induced liver damage in mice 

13 

2019 INTERNATIONAL 

RESEARCH JOURNAL 

OF PHARMACY 

PANCREATIC PROTECTIVE AND 

THERAPEUTIC EFFECT OF 

ARACHIS HYPOGAEA SKIN 

EXTRACTS 

AGAINST CARBON 

TETRACHLORIDE (CCL4) IN MICE 

14 

2019 Plant Archives ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF 

CONOCARPUS ERECTUS LEAVES 

EXTRACTS ON SOME 

MICROORGANISMS ISOLATED 

FROM PATIENTS WITH BURN 

INFECTION 

15 

2019 International Journal of 

Natural and Engineering 

Sciences 

Nephro-protective effect of (Arachis 

hypogaea L.) peanut skin extracts on 

CCl4 induced kidney damage in mice 

 

16 

 



 
  المواد التي درستها 

   
 المرحلة المادة الجامعة الكلية ت

معهد  1

الهندسة 

 الوراثية

نباتات طبية وعطرية /  جامعة بغداد

 عملي

 دكتوراه

معهد  1

الهندسة 

 الوراثية

 ماجستير نظريفصل منتجات نباتية /  جامعة بغداد

معهد  3

الهندسة 

 الوراثية

 ماجستير ايض ثانوي نبات / نظري جامعة بغداد

2 

 

معهد 

الهندسة 

 الوراثية

 ماجستير حلقات دراسية / نظري جامعة بغداد

معهد  2

الهندسة 

 الوراثية

 دبلوم عالي وقود حيوي/ نظري جامعة بغداد

معهد  6

الهندسة 

 الوراثية

بايولوجي جزيئي نبات /  جامعة بغداد

 نظري

 دبلوم عالي

معهد  2

الهندسة 

 الوراثية

 دبلوم عالي تقنيات احيائية / نظري جامعة بغداد

 
 
 
 
 
 



 
 المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنــــة العنوان ت

المؤتمر العلمي االول للهندسة  1

 االحيائية الوراثية والتقنيات

معهد الهندسة الوراثية  1228

 والتقنيات االحيائية

 تسجيللجنة 

المؤتمر العلمي الثاني للهندسة  1

 الوراثية والتقنيات االحيائية

معهد الهندسة الوراثية  1229

 والتقنيات االحيائية

 لجنة تسجيل

المؤتمر العلمي الدولي االول  3

 للهندسة الوراثية

الوراثية معهد الهندسة  1211

 والتقنيات االحيائية

سكرتارية اللجنة 

 التحضيرية

المؤتمر العلمي الدولي الثاني  2

 للهندسة الوراثية

معهد الهندسة الوراثية  1212

 والتقنيات االحيائية

 لجنة تسجيل

المؤتمر الدولي االول للعلوم  2

 الجنائية والطب العدلي في العراق

مركز الدنا العدلي /  1216

 النهرينجامعة 

 حضور

كلية الطب / جامعة  1216 المؤتمر الدولي االول للعلوم الطبية 6

 كربالء

 حضور

معهد الهندسة الوراثية  1212 االولالمؤتمر الطالبي العلمي  2

 والتقنيات االحيائية

 حضور

المؤتمر العلمي الدولي الثالث لمعهد  8

 الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية

الهندسة الوراثية معهد  1218

 والتقنيات االحيائية

 لجنة تسجيل

المؤتمر العلمي الدولي الرابع لمعهد  9

 الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية

معهد الهندسة الوراثية  1219

 والتقنيات االحيائية

 لجنة مالية

المؤتمر الدولي الخامس للطبيعة  12

 وهندسة العلوم

 في بحث مشاركة تركيا / اسطنبول 1219

 


