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 شهادات الجامعيةال
 العام المعدل الجامعة الكلية تاريخ منح الشهادة الشهادة ت

 % 11.17 بغداد الزراعة 1191 - 11 – 11 بكالوريوس 1

 % 91 بغداد الزراعة 1112 - 1 – 22 ماجستير 2

 % 12.97 بغداد الزراعة 2112 - 7 – 21 دكتوراه 3

 .األول على مستوى كلية الزراعة في مرحلة الدكتوراه 
    

 األلقاب العلمية
 تاريخ منح اللقب اللقب العلمي ت

 1111 - 9 – 21 مساعد مدرس 1

 2112 - 1 – 12 مدرس 2

 2117 - 2 – 22 أستاذ مساعد 3

 2113 - 7 – 17 استاذ 4
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 المناصب االدارية
 الى من المنصب االداري ت

 7050 - 9 – 50 7002 - 6 – 59 مقرر شعبة البصمة الوراثية 1

 7053 - 4 – 2 7050 - 9 – 50 مقرر فرع الهندسة الوراثية 2

 7059 - 50 – 5 7053 - 4 – 2 معاون العميد للشؤون العلمية واالدارية 3

 7053 - 55 – 8 7053 - 50 – 8 عميد معهد الهندسة الوراثية وكالة 4

 7058 - 1 – 7 7059 - 1 – 8 مدير تحرير المجلة العراقية للتقانات الحياتية 2

 لحد اآلن 7058 - 1 – 7 رئيس فرع الهندسة الوراثية 7

  سنة. 11الخدمة اإلدارية 

 

يةاال   معما  اليري
 رئيس لجنة دعم أبناء الحشد الشعبي في معهد الهندسة الوراثية. -1

 عضو فريق العمل التطوعي في معهد الهندسة الوراثية. -2

للعوائل الفقيرة بدون ذكر مبالغ التبرع وعدد لدعم الحشد الشعبي والتبرع  -3

 العوائل.

 

 الشكر والتقدير
 سببال السنة من ت

 الحصول على المراكز االولى للطلبة المتفوقين 5666 جامعة بغداد 5

 المؤتمر العلمي الثالث للبحوث الزراعية 7000 وزارة الزراعة 7

 المشاركة في مؤتمر خارج القطر 7005 كلية الزراعة 3

 الجهود العلمية المتميزة 7009 كلية الزراعة 4

 البحثية العلمية والخطط القاء المحاضرات  = كلية الزراعة 1

 المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية 7002 وزارة الزراعة 9

 ةالجهود العلمية المبذول = دسة الوراثية معهد الهن 2

 للمعهدالمؤتمر العلمي االول  7008 معهد الهندسة الوراثية 8

 الجهود العلمية = جامعة بغداد 6

 المؤتمر العلمي الثاني للجمعية  7006 ةجمعية علوم الدواجن العراقي 50

 7006 المؤتمر العلمي الثاني = ةالوراثي دسةمعهد الهن 55

 دعم المجلة العراقية للتقانات االحيائية = دسة الوراثية معهد الهن 57

 حصول المعهد على درجة التميز 7050 دسة الوراثية معهد الهن 53

 لثالث لجمعية علوم الدواجن العراقيةالمؤتمر العلمي ا = جامعة الكوفة 54

 المؤتمر العلمي الدولي االول للهندسة الوراثية 7055 ةالوراثي معهد الهندسة 51

 (.النباتية )زراعة االنسجة الندوة العلمية  = ةالوراثي معهد الهندسة 59

 وراثية()تطبيقات النانو في الهندسة الالندوة العلمية  7057 ةالوراثي معهد الهندسة 52

 المؤتمر العلمي الدولي االول للهندسة الوراثية = جامعة بغداد 58

 نشر بحث في مجلة عالمية = الجامعةالمساعد العلمي لرئيس  56

 نشر بحث في مجلة عالمية = جامعة بغداد 70

 جامعة البصرة. –المؤتمر العلمي الرابع للجمعية  = جمعية علوم الدواجن العراقية 75

 حصول الجامعة على مركز متقدم عالميا 7053 ير التعليم العاليوز 77

 نشر بحث خارج العراق = جامعة بغداد 73

 تطوير الموقع االلكتروني =  معهد الهندسة الوراثية 74



 المؤتمر الدولي الثاني للمعهد 7054 معهد الهندسة الوراثية 71

 ي المؤتمر الدولي الثاني للمعهدتثمين جهود ف = المساعد العلمي لرئيس الجامعة 79

الجمعية المصرية للبيولوجيا  72

 التجريبية

 المؤتمر السنوي العلمي الدولي العاشر =

 مناقشة طالبة ماجستير = جامعة واسط –كلية العلوم  78

 انتهاء اعمال اللجنة االمتحانية =  هد الهندسة الوراثيةمع 76

 راقنشر بحث خارج الع = جامعة بغداد 30

 مناقشة طالبة ماجستير = جامعة واسط –كلية العلوم  35

 التعاون المثمر = وزارة العلوم والتكنلوجيا 37

 مناقشة طالب = جامعة القاسم –كلية الزراعة  33

 نشر بحث خارج العراق = المساعد العلمي لرئيس الجامعة 34

 الثاني للتخصصات  المؤتمر العلمي الدولي 7051 الجامعة التقنية الوسطى 31

 الطبية والصحية.

 الجهاز المركزي للتقييس  39

 والسيطرة النوعية

 فحص براءات االختراع =

 مناقشة طالبة دكتوراه = بغداد -كلية العلوم للبنات  32

 مناقشة طالب ماجستير = المعهد العالي لتشخيص العقم 38

 جلة المعهدالجهود المبذولة في م = معهد الهندسة الوراثية 36

 مناقشة دكتوراه = البصرة -كلية الزراعة  40

 التعاون المثمر مع الكلية = البصرة -كلية الصيدلة  45

 الترقية الى مرتبة االستاذية = تهنئة -رئيس جامعة بغداد  47

 المؤتمر العلمي الطالبي االول 7059 معهد الهندسة الوراثية 43

 جهود المبذولة في اللجنة العلمية للمعهدال = معهد الهندسة الوراثية 44

 تقويم ابحاث = وزارة العلوم والتكنلوجيا  41

 مناقشة دكتوراه = البصرة -كلية الزراعة  49

 التفاني في العمل بمنصب معاون العميد = معهد الهندسة الوراثية 42

 مدير االعالم والعالقات العامة 48

 تهنئة -جامعة بغداد 

 براءة اختراع الحصول على =

 الترقية الى مرتبة االستاذية = تهنئة -رئيس جامعة النهرين  46

 الترقية الى مرتبة االستاذية = تهنئة -وزير التعليم العالي  10

 QSحصول الجامعة على مرتبة متقدمة تصنيف  = وزير التعليم العالي 15

 التعاون المشترك = وزارة العلوم والتكنلوجيا 17

 مناقشة دكتوراه 7052 البصرة -ة العلوم كلي 13

 مناقشة ماجستير = جامعة كربالء –كلية الطب  14

 شهادة تقديرية –يوم الجامعة  = جامعة بغداد 11

 تقييم علمي لرسالة ماجستير = جامعة واسط –كلية العلوم  19

 مناقشة طالبة ماجستير = جامعة القاسم –الطب البيطري  12

 –م الطبية التطبيقية كلية العلو 18

 جامعة كربالء

الجهود المبذولة في إنجاح المؤتمر الدولي لبحوث  =

 السرطان

الجهود المبذولة في إنجاح المؤتمر الدولي لبحوث  = معهد الهندسة الوراثية  16

 السرطان

 منح درع التميز = معهد الهندسة الوراثية 90

 لبة ماجستيرمناقشة طا = جامعة كربالء –كلية الطب  95

 الحصول على براءة اختراع = جامعة بغداد 97

 شكر وتقدير من رئيس الجامعة 7058 جامعة القاسم الخضراء 93

 تقويم علمي لرسالة ماجستير = واسط -علوم  94

 مناقشة طالبة ماجستير = القاسم -كلية الزراعة  91

 تقويم بحوث = مركز بحوث السوق 99



 شر عالمين = جامعة بغداد 92

 مناقشة طالبة ماجستير = النهرين -كلية التقنيات  98

 مناقشة طالبة دكتوراه = كلية التقنيات االحيائية النهرين 96

 نشر بحث خارج العراق = رئيس جامعة بغداد 20

 الحصول على جائزة يوم العلم = معهد الهندسة الوراثية 25

 طالبة دكتوراه مناقشة = بغداد -كلية العلوم للبنات  27

 مناقشة طالب دكتوراه = جامعة البصرة –كلية الزراعة  23

 مناقشة طالبة دكتوراه = بغداد -كلية العلوم  24

 نشر بحث خارج العراق = رئيس جامعة بغداد 21

 مناقشة طالب دكتوراه = بغداد -كلية العلوم  29

 نشر بحث خارج العراق 7056 رئيس جامعة بغداد 22

 لجهاز المركزي للتقييسا 28

 والسيطرة النوعية 

 فحص وتقييم براءات اختراع =

  7056المؤتمر العلمي الدولي الرابع  = معهد الهندسة الوراثية 26

 

 

 الدورات

 

 التدريس
 وراهدكتماجستير و  تنظيم الجينات

 ماجستير مواضيع مختاره في التقنيه الحيويه

 دكتوراه غدد صماء جزيئي

 دكتوراه المعلوماتية الحيوية

 ماجستير تقنيات الهندسة الوراثية

  جامعة السليمانية للسنوات الدراسية  –كلية الزراعة  –تدريس طلبة الدراسات العليا

 .7050 – 7006و 7008-7006

 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ المكان الدورة ت

( 70دورة التأهيل التربوي ) 5

 للتدريسيين الجدد

مركز تطوير طرائق التدريس 

معة جا -والتدريب الجامعي

 بغداد

 4تشرين اول لغاية  7

 5666تشرين ثاني 

دورة تأهيل طلبة الدراسات العليا  7

 الستخدام الحاسبات

المكتب االستشاري لنظم 

المعلومات والحاسبة 

 االلكترونية

 7000اب  57-30

 -مركز الحاسبة االلكترونية دورة الترقيات العلمية 3

 جامعة بغداد .

 7000ايلول  7-9

ي دورة تدريبية لطلبة محاضر ف 4

 الدراسات العليا

اذار  4 –شباط  58 معهد الهندسة الوراثية

7058 

محاضر في دورة تدريبية لطلبة  1

 الدراسات العليا

 7058 معهد الهندسة الوراثية

 7056شباط  56-58 التعليم المستمر ( للصفوف التعليمية44الدورة ) 9



 

 

  لعلميةالمؤتمرات ا
 التاريخ مكان االنعقاد المؤتمر ت

 5666 وزارة الزراعة المؤتمر العلمي الثاني للبحوث الزراعية 1

 7000 وزارة الزراعة المؤتمر العلمي الثالث للبحوث الزراعية 2

-كلية الزراعة والعلوم المؤتمر الزراعي العلمي الرابع 3

 االردن -جامعة جرش

7005 

 = استراليا -ايرمديل ديث في تغذية الحيوانمؤتمر التقدم الح 4

 7002 وزارة الزراعة المؤتمر العلمي السادس للبحوث الزراعية 2

 7008  استراليا-برسبين ( 73المؤتمر العالمي للدواجن )  7

 = معهد الهندسة الوراثية المؤتمر العلمي األول 1

 7006 معهد الهندسة الوراثية المؤتمر العلمي الثاني 9

المؤتمر الدولي السنوي الثاني لبحوث  1

 الصيدله

 7050 تايلند -جامعة مها ساراكام

 

المؤتمر العلمي الثالث لجمعية علوم  11

 الدواجن العراقية

 = جامعة الكوفة

 7055 معهد الهندسة الوراثية المؤتمر العلمي الدولي االول 11

المؤتمر العلمي الرابع لجمعية علوم  12

 عراقيةالدواجن ال

 7057 جامعة البصرة

 7053 العراق -اقليم كردستان المؤتمر الدولي االول لجامعة زاخو 13

المؤتمر العلمي االول لقسم الثروة الحيوانية  14

 ) علوم وتكنلوجيا االنتاج الحيواني(

جامعة  –كلية الزراعة 

 بغداد

=  

المؤتمر الدولي السنوي العاشر للجمعية  12

 وجيا التجريبيةالمصرية للبيول

 7054 مصر -جامعة القاهرة 

 = معهد الهندسة الوراثية المؤتمر العلمي الدولي الثاني 17

لمي الدولي الثاني للتخصصات المؤتمر الع 11

 والصحية الطبية

 7051 الجامعة التقنية الوسطى

المؤتمر العلمي الطالبي األول لمعهد  19

 الهندسة الوراثية

 7059 ثيةمعهد الهندسة الورا

مؤتمر التربية والتعليم في عراق ما بعد  11

 داعش االرهابي

هيئة  –رئاسة الوزراء 

 المستشارين

7052 

 = معهد الهندسة الوراثية المؤتمر العلمي الدولي الثالث 21

 –كلية التقنيات االحيائية  المؤتمر العلمي الدولي االول 21

 جامعة القاسم الخضراء

= 

 7058 معهد الهندسة الوراثية بي العلمي الثانيالمؤتمر الطال 22

 7056 معهد الهندسة الوراثية المؤتمر العلمي الدولي الرابع 23

 الندوات العلمية 
 التاريخ مكان االنعقاد الندوة العلمية ت

 7055 معهد الهندسة الوراثية ندوة علمية حول الزراعة النسيجية 1

ة الجنائية ندوة ) استخدام الدنا في االدل 2

 واثبات الشخصية (

 7057 معهد الهندسة الوراثية

ندوة ) واقع زراعة االنسجة النباتية في  3

 العراق وسبل النهوض بها(

 = معهد الهندسة الوراثية

 = معهد الهندسة الوراثيةندوة ) تطبيقات النانوتكنولوجي في الهندسة  4



 الوراثية(

ي خدمة ندوة ) تقنيات البصمة الوراثية ف 2

 المجتمع(

 7053 معهد الهندسة الوراثية

ندوة ) صناعة الدواجن محليا بين الواقع  7

 والطموح(

جامعة  –كلية الزراعة 

 كربالء

= 

 = معهد الهندسة الوراثية ندوة ) تقنيات انتاج الوقود الحيوي( 1

ندوة علمية)تربية أنواع اليور الداجنة غير  9

ا،الرومي في النعام، دجاج غيني-التقليدية

 البيئة العراقية

جامعة  –كلية الزراعة 

 كربالء

7051 

ندوة علمية )الجنس الثالث .. األسباب  1

 والمعالجات

مركز بحوث التقنيات 

 االحيائية

= 

ندوة علمية )التشخيص الجزيئي للمسببات  11

 المرضية(

 7059 معهد الهندسة الوراثية

 microالندوة العلمية )الرنا المجهري  11

RNA  في السرطان التشخيص المبكر

 وامكانيات العالج(

مركز بحوث السرطان 

 والوراثة الطبية

= 

الندوة العلمية )منتدى المخترعين  12

 العراقيين(

الجهاز المركزي للتقييس 

 والسيرة النوعية

= 

 -الندوة العلمية )السرطان المرض الخبيث 13

 بين التشخيص والعالج الحديث(

لتقنيات مركز بحوث ا

 االحيائية

7058 

 ورش العمل 
 التاريخ مكان االنعقاد ورشة العمل ت

ورشة عمل )حفظ المصادر الوراثية  1

 الحيوانية والنباتية(

مركز بحوث التقنيات 

 النهرين -االحيائية 

7055 

ورشة عمل ) لنبدأ دراسة االصول الوراثية  2

 للمجتمع العراقي وتطبيقاتها العدلية(

رين للتدريب مركز النه

على بصمة الحامض 

 النووي العدلي

7057 

ورشة عمل ))انتاج االجسام المضادة وحيدة  3

 النسيلة ((

 7053 ايران -جامعة تبريز 

ورشة عمل )التقنيات الحديثة للتشخيص  4

 البكتيري والمناعي(

مركز بحوث التقنيات 

 النهرين -االحيائية 

7052 

بنموذج  ورشة عمل )أمور تنظيمية خاصة 2

استمارات الترقيات العلمية وتعليمات 

 الترقيات العلمية الجديدة

 = جامعة بغداد –كلية االعالم 

ورشة عمل ) آلية العمل بتعليمات الترقيات  7

 (7052لسنة  592العلمية الجديدة رقم 

وحدة الترقيات العلمية 

 جامعة بغداد –المركزية 

7058 

 -ز الدنا العدلي مرك (cyber securityورشة عمل) 1

 النهرين

7058 

 العلمية اللجان
 السنة اللجنة  ت

 7008 عضو ومقرر لجنة الدراسات العليا 5

 = عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي األول للمعهد 7

 = مقرر لجنة االمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين للدراسات العليا 3

 = نزوال 7002 عضو لجنة تدقيق معامالت الترقيات من 4

 7006 عضو ومقرر اللجنة العلمية  1

 = عضو لجنة الترقيات العلمية 9

 = عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الثاني للمعهد 2

 = عضو لجنة االمتحان التنافسي 8



 7050 عضو لجنة استالل ) ترقية مدرس مساعد الى مدرس( 6

 = الى مدرس(عضو لجنة استالل ) ترقية مدرس مساعد  50

 7055 عضو لجنة تدقيق استمارات األستاذ االول 55

 = مقرر اللجنة العلمية 57

 = عضو لجنة اعداد الدليل الخاص بالرسائل واالطاريح العلمية 53

 = عضو لجنة االمتحان التنافسي 54

 = رئيس لجنة تدقيق العناوين العربية واإلنكليزية للرسائل واالطاريح. 51

 7057 ومقرر اللجنة العلمية عضو 59

 = عضو لجنة امتحانية ) طلبة الماجستير الراسبين في فسلجة البكتيريا( 52

 = عضو اللجنة الوزارية الدارة مشروع االقفاص العائمة لتربية االسماك 58

 = عضو لجنة استالل ) ترقية مدرس مساعد الى مدرس( 56

 7053 عضو اللجنة االمتحانية 70

 = لجنة إدارة مكتب االستشارات العلمية عضو 75

 = مقرر اللجنة العلمية 77

رئيس فريق عمل تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي  73

7057 - 7077 

= 

 = عضو لجنة التعضيد والترجمة 74

 7054 عضو لجنة تعضيد البحوث 71

 = رئيس لجنة تقييم درجة االبداع 79

 = ة التقديم للدراسات العلياعضو لجن 72

 = رئيس لجنة استالل ) ترقية مدرس الى أستاذ مساعد( 78

 7051 عضو لجنة وضع ضوابط القبول في الدراسات العليا 76

 = عضو لجنة ضوابط التقديرات للرسائل واالطاريح 30

 = نائب رئيس اللجنة العلمية 35

 = رئيس لجنة االعتمادية 37

 = حرير المجلة العراقية للتقانات الحياتيةعضو هيئة ت 33

 = رئيس لجنة نشر النشاطات المتميزة عالميا 34

 7059 عضو اللجنة العلمية 31

 = رئيس اللجنة االمتحانية 39

 = نائب رئيس اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمر الطالبي األول للمعهد 32

 = عضو لجنة تحديث المناهج 38

 = تعضيد البحوثعضو لجنة  36

 = عضو لجنة اعداد الخطة االستراتيجية للمعهد للعشر سنوات القادمة 40

 7052 عضو اللجنة العلمية 45

 = رئيس لجنة الترقيات العلمية 47

 = رئيس لجنة وضع أسئلة االمتحان التنافسي للمتقدمين 43

 = عضو لجنة االشراف على أداء االمتحان التنافسي 44

 = لجنة مقابلة الطلبة المشتركين في االمتحان التنافسيرئيس  41

 = رئيس لجنة إدارة جلسات المؤتمر الطالبي العلمي الثاني 49

 = عضو لجنة استالل ) ترقية استاذ مساعد الى استاذ( 42

 7058 عضو لجنة مطابقة اختصاصات البعثة الممنوحة من دائرة البعثات  48

 = عضو لجنة تعضيد البحوث 46

 = رئيس لجنة مقابلة المتقدمين للدراسات العليا 10

 = رئيس لجنة اختيار افضل تقرير دبلوم عالي 15

 = عضو لجنة استالل واقتباس للترقية لمرتبة االستاذية 17

 = عضو لجنة تعضيد البحوث في المعهد 13

 = عضو لجنة اختيار المتقدمين لالجازات الدراسية 14

 7056 يد االختصاصات في المعهدعضو لجنة تحد 11



 

 

 االدارية اللجان
 المدة النشاط ت

 7008 عضو لجنة وضع خطط التنمية لمدة خمس سنوات 5

 = عضو اللجنة المالية الخاصة بالمؤتمر العلمي االول 7

 = عضو لجنة متابعة خاصة بالتنسيق مع مجلس محافظة بغداد 3

 = والكتب رئيس لجنة جرد موجودات المعهد كافة 4

 7006 رئيس لجنة صيانة السيارات 1

 = رئيس لجنة جرد الموجودات الثابتة 9

 7055 رئيس لجنة االستيراد 2

 = رئيس لجنة الرسائل واالطاريح المشمولة بالمسائلة والعدالة 8

 = عضو لجنة اختيار العروض 6

 = عضو لجنة إدارة الموقع االلكتروني 50

 = الموجودات الثابتة والمخزنيةرئيس لجنة تثمين  55

 7057 عضو اللجنة المركزية الخاصة بصندوق التعليم العالي 57

 = رئيس لجنة تثمين موجودات المعهد 53

 = عضو لجنة اختيار العروض 54

 = رئيس اللجنة التقديرية والتخمينية 51

 7053 رئيس لجنة دعم الموقع االلكتروني 59

 = قية لمراقبة عمل المشترياترئيس اللجنة التدقي 52

 = رئيس اللجنة التدقيقية 58

 = عضو لجنة إدارة صندوق التعليم العالي 56

 = رئيس لجنة انضباط الطلبة 70

 = رئيس لجنة حفل التخرج 75

 = رئيس لجنة الجرد 77

 = 7053رئيس لجنة جرد صناديق المالية لعام  73

 7054 فية للموظفينرئيس لجنة اختبار القدرات المعر 74

 = االرشفة االلكترونية اعمال رئيس لجنة متابعة 71

 = رئيس لجنة اعادة الطلبة المرقنة قيودهم 79

 = رئيس لجنة متابعة كفاءة ملف االداء العام 72

 = رئيس لجنة مكافحة الفساد 78

 = رئيس اللجنة التقديرية والتخمينية 76

 = يم العاليعضو لجنة إدارة صندوق التعل 30

 = رئيس لجنة حفل التخرج 35

 = رئيس لجنة شراء سيارة 37

 = رئيس لجنة الجرد المركزية 33

   7051 لجنة تدقيقية في شكوى )مشكلة بامر جامعي(رئيس  34

 = رئيس لجنة النفقة الخاصة  31

 = رئيس لجنة متابعة كفاءة ملف األداء العام 39

 = حشد الشعبيرئيس لجنة دعم ابناء ال 32

 = رئيس لجنة مكافحة الفساد 38

 = رئيس لجنة خبراء العداد تقرير التقييم الذاتي 36

 = رئيس اللجنة التقديرية والتخمينية 40

 = رئيس لجنة المتحف 45

 = رئيس لجنة تحقيقية بحادث 47

 = رئيس لجنة االعداد لحفل التخرج 43



 7059 اليرادات الماليةعضو لجنة تقليص النفقات وزيادة ا 44

 = رئيس لجنة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 41

 = رئيس لجنة اتالف المواد 49

 = رئيس لجنة تحقيقية 42

 = عضو لجنة تدقيقية في شكوى )مشكلة بامر جامعي( 48

 7052 عضو لجنة النظر في الحاالت اإلنسانية للطلبة المرقنين 46

 = قية لمراقبة عمل لجنة المشترياترئيس اللجنة التدقي 10

 7058 رئيس لجنة المتحف 15

 = رئيس لجنة اتالف المواد 17

 = عضو لجنة إدارة صندوق التعليم العالي 13

 7056 عضو لجنة إدارة صندوق التعليم العالي 14

 = معهد الهندسة الوراثية -عضو لجنة استراتيجية جامعة بغداد 11

 = الطلبةعضو لجنة انضباط  19

 

بوي  االرشاد الرر
 السنة النشاط ت

عضو اللجنة الفرعية لتنفيذ الخطوات واإلجراءات العلمية للبرنامج  5

 االرشادي

7006 

 7053 عضو لجنة االرشاد التربوي 7

 7059 رئيس لجنة االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 3

 

 التقويم العلم  
 االبحاث أوال: 

 العدد الجهة ت

 48 معهد الهندسة الوراثية –جلة العراقية للتقانات الحياتية الم 5

 57 وزارة العلوم والتكنواوجيا –لجنة منح األلقاب العلمية  7

 9 وزارة الزراعة –مجلة الزراعة العراقية  3

 1 جامعة النهرين –مجلة مركز بحوث التقنيات االحيائية  4

 3 هيئة التعليم التقني –مجلة التقني  1

 7 جامعة بغداد –مجلة كلية طب الكندي  9

 7 المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك 2

 7 مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة 8

 5 جامعة النهرين –مجلة كلية العلوم  6

 5 جامعة بابل –كلية الطب  –مجلة بابل الطبية  50

 5 جامعة بغداد –مجلة كلية الطب  55

 5 جامعة بغداد –كلية العلوم للبنات  –داد العلمية مجلة بغ 57

 23 المجموع الكلي 

 ثانيا: رسائل الماجستري 
 العدد الجهة ت

 7 جامعة بغداد –كلية الزراعة  5

 7 جامعة واسط –كلية العلوم  7

 5 جامعة بغداد –كلية العلوم للبنات  3

 5 جامعة النهرين –كلية العلوم  4

 5 جامعة ديالى –كلية العلوم  1

 2 المجموع الكلي



 ثالثا: أطاري    ح الدكتوراه
 العدد الجهة ت

 5 جامعة بغداد –كلية الزراعة  5

 5 جامعة النهرين –كلية العلوم  7

 7 المجموع الكلي

قيات العلمية  رابعا: الرر
 العدد الترقية الجهة ت

5 
 نهرين -كلية التقنيات االحيائية 

 7 مدرس -مدرس مساعد 

 5 أستاذ مساعد –مدرس  7

 5 أستاذ مساعد –مدرس  البصرة -مركز علوم البحار  3

 5 أستاذ مساعد –مدرس  كربالء -كلية الصيدلة  4

 7 أستاذ مساعد –مدرس  ديالى -كلية الزراعة  1

 2 المجموع الكلي

 

 

 

 لجان المناقشة
 أوال: لجان الدبلوم العال  

 السنة المنصب  الطالب اسم  ت

 2111 رئيس عبير سلمان نصيف 1

 = عضو نور حارث محمد 2

 2119 = مهند كريم عنيد 3

 2111 رئيس منال علي عبدالصاحب 4

 = عضو عبير علي مرهون 2

 2111 = مريم يوسف محسن 7

 = = ميس صفاء شهاب 1

 2111 = محمد خلف لفته 9

 = = احمد كمال قاسم 1

 2112 = رغد محمد عبدالرضا 11

 = رئيس هراء سعيد سلطانز 11

 = = ميسون حسن عبدالرزاق 12

 = عضو ايمن علي خضير 13

 = رئيس عدي عبدالرحمن ضاري 14

 = عضو مروة يوسف حميد 12

 = = وسن حسين عبد الخالدي 17

 = = حسين علي داود 11

 = = تبارك صباح جاسم 19

 = رئيس سارة رحمن رسول 11

 2113 عضو واثق رمضان الحسني 21

 = = رفل جاسم عبيد 21

 = رئيس نجم حسين عبد 22

 = = سارة حسين زغير 23



 = = حنين فاروق عبدالحميد 24

 = = سيف عادل رضا 22

 2114 رئيس احمد خورشيد 27

 = عضو حوراء نافع عكاب 21

 = رئيس طيبة علي حسين 29

 = = ماجد عطوان سوادي 21

 2112 = فرح فاروق 31

 = = نجاح مهدي سارة 31

 = = بسمة مكي 32

 2117 = احمد عبيد كاظم 33

 = = بشرى عبدالهادي جسام 34

 2111 = سحر سلمان علي 32

 = = علي خليل ابراهيم 37

 2119 = فرح امير مناور 31

 = = سهاد عبدالوهاب شعبان 39

 = = مروج خضر صكب 31

 = = فارس محمد ابراهيم 41

 ستري ثانيا: لجان الماج

 الجامعة –لكلية ا السنة المنصب  اسم  الطالب ت

 معهد الهندسة الوراثية 2111 مشرف علي وليد علي 1

 = 2111 عضو ميثم هادي علوان 2

 بغداد -زراعة  = = محمد عالء عطية البيار 3

 سليمانية -زراعة  2111 رئيس عطا محمد صالح 4

 وراثيةمعهد الهندسة ال = عضو زهراء احمد اوختي 2

 التقنيات الصحية والطبية 2112 = حيدر عبدعلي عبدالرحمن 7

 معهد الهندسة الوراثية 2112 رئيس حيدر تركي موسى 1

 = 2112 مشرف جالل علي طعمه 9

 = 2113 رئيس لمى ياسين موسى 1

 = = عضو جنان عبدالستار عبدالكريم 11

 واسط -علوم  = = نور نعمه حافظ 11

 معهد الهندسة الوراثية = رئيس شاكررغد شايع  12

 = = مشرف غفران جبر شمخي 13

 واسط -علوم  = عضو تمارا حمد احمد 14

 = = = اسماء مسعد صالح 12

 معهد الهندسة الوراثية 2114 رئيس جميلة كاظم طاهر 17

 = = عضو طارق طالل خلف 11

 = = = اماني احسان الصقر 19

 = = مشرف زهراء الزم حميد 11

 = = = غزوان علي مسلم 21

 = = = مياسة مثنى خالد 21



 بصرة -زراعة  = عضو ايوب راضي طعمة 22

 بغداد -زراعة  = = حيدر عامر ضايع  23

 معهد الهندسة الوراثية 2112 مشرف سعاد عبدالجبار سعد 24

 = = رئيس تبارك صباح جاسم 22

 = = مشرف مسلم هادياستقرار 27

 = = = سم شهابمريم جا 21

 معهد عالج العقم = رئيس صفاء ميران محمد 29

 واسط -علوم  = = رحاب عبدالرزاق  21

 معهد الهندسة الوراثية 2117 = شروق عبدالجبار لفتة 31

 معهد الهندسة الوراثية = مشرف مصطفى فائق كاظم 31

 = = رئيس وهاب والي فالح 32

 = = = ميسرة احمد سليمان 33

 واسط -علوم  = = باب حازم اسماعيلر 34

 معهد الهندسة الوراثية 2111 مشرف جاسب عبدالنبي ثجيل 32

 جامعة كربالء –طب  = عضو زينب خلف عبيد 37

 معهد الهندسة الوراثية = رئيس عباس عبدالوهاب جمعه 31

 = = = زينب حسن عبود 39

 القاسم -طب بيطري  = عضو شفق محسن حسين 31

 جامعة كربالء –طب  2119 = ئل حسن عبيدخما 41

 نهرين -تقنيات  = = سارة حارث عبدالرزاق 41

 القاسم الخضراء -زراعة = رئيس ميالد علي بادي 42

 االنبار -علوم  2111 مشرف صفا محسن خضير 43

 معهد الهندسة الوراثية 2111 مشرف شيماء سمير عبدالرزاق 44

 كربالء -طب  2111 مشرف حسين سعد محمد 42

 معهد الهندسة الوراثية 2111 رئيس مروة جابر عبدالرزاق 47

 ثالثا: لجان الدكتوراه
 الجامعة -الكلية  السنة المنصب اسم الطالب ت

 مستنصرية -علوم  2111 عضو يعقوب عبدالواحد  1

 بغداد -زراعة  = = محبوبة عبدالغني مصطفى 2

 هد الهندسة الوراثيةمع 2119 = رنا عادل حنون التميمي 3

 سليمانية -زراعة  = = عطوف عبدالرحيم عزيز 4

 =معهد الهندسة الوراثية 2111 = احمد فاضل نعمة 2

 = 2111 مشرف الرماحيانتصار جواد  7

 بغداد -زراعة  = عضو عقيل يوسف الشكري 1

 معهد الهندسة الوراثية 2112 = زهير علي شفيق 9

 بغداد -زراعة  = = الحياني وليد خالد 1

 معهد الهندسة الوراثية 2113 = رقية مصطفى علي 11

 سليمانية -زراعة  = = كويستان علي امين 11

 معهد الهندسة الوراثية 2114 = حسن محمود ابو المعالي 12

 = = مشرف عدي عدنان مهدي 13

 = = عضو احمد كاظم عبود البهادلي 14



 بغداد -راعة ز 2112 مشرف علي صباح الحسني 12

 بصرة -زراعة  = عضو علي احمد عبدالكريم 17

 بغداد -زراعة  = = مهند منذر جواد الركابي 11

 بغداد -علوم   = = مجيد حميد نوار 19

 معهد الهندسة الوراثية = = شذى قاسم جواد 11

 = = = محمد طالب حسن التميمي 21

 = = = اسيل سامي حسين 21

 بغداد -علوم بنات  = = نحنان ياسين محس 22

 بصرة -زراعة  2117 = عباس جاسم تومان  23

 معهد الهندسة الوراثية = = مهند كريم عنيد الساعدي 24

 بغداد -زراعة  = رئيس احمد عبودي جودي  22

 جامعة البصرة –علوم  2111 عضو رفيف عامر عبدالجبار 27

 اثيةمعهد الهندسة الور = مشرف غسان محمد حسن  21

 = = رئيس علي حبيب عودة  29

 = 2119 مشرف سناء جاسم كاظم 21

 = = = سارة مراد محمد فوزي 31

 بصرة -زراعه  = عضو أيوب راضي طعمه 31

 بغداد -علو بنات  = = نادية فاضل سلمان 32

 معهد الهندسة الوراثية 2119 رئيس ياسر عبدالجبار السوداني 33

 = 2111 = زينة فوزي حسين 34

 = = مشرف اسيل غازي راضي 32

كلية التقنيات االحيائية  = عضو نورا عادل هادي 37

 النهرين

 بغداد –علوم  = عضو الرا غالي عبدعلي 31

 معهد الهندسة الوراثية = رئيس اسراء سعد عبود 39

المعهد العالي لتشخيص  = عضو زينب كاظم عبد سلمان 31

 النهرين -العقم 

 

اءلجان الي  رر
 اسم طالب الدكتوراه ت اسم طالب الدكتوراه ت

 سهاد خالد كريم 21 حازم سعدون جاسم الجواري 1

 غسان محمد حسن الساعدي 21 انتصار جواد كاظم الرماحي 2

 محمد فوزي شعالن 22 زهير علي شفيق 3

 حيدر تركي موسى الموسوي 23 زراعة -علي صباح الحسني  4

 دى نوري يونسن 24 جودت نوري غائب 2

 مشتاق طالب حسن 22 زراعه -مهند منذر جواد الركابي  7

 سارة مراد محمد فوزي 27 زراعه –عدنان حسين  1

 سناء جاسم كاظم 21 علوم بنات –نادية فاضل سلمان  9

 علوم بغداد –فرح ثامر عبدهللا  29 علوم بنات –انوار صالح صيهود  1

 مهدي صبر لعيبي 21 زراعه - احمد عبودي جودي  11

 بغداد -بيطري  وفاء سامي ط. 31 عدي عدنان مهدي 11



 عقيل محمد علي 31 محمد طالب حسن التميمي 12

 اسيل غازي راضي 32 تبارك صباح جاسم 13

 نهرين -تقنيات  – رؤيا هادي  33 علوم بنات –أسماء عامر احمد  14

 الحسينطيف ماجد عبد 34 بغداد -بيطري  حيدر داود  ط. 12

 استقرار مسلم هادي 32 اسراء سعد عبود 17

 زينب عبدالسالم كاظم 37 عادل عطية عبدعلي 11

 زراعة -ماجستير  -حيدر ستار 31 اسيل سامي حسين 19

   شذى قاسم جواد 11

 

 لجان االمتحان الشامل 
 اسم طالب الدكتوراه ت اسم طالب الدكتوراه ت

 عبدالجبار السوداني ياسر 19 بشير اسماعيل عزاوي 1

 سارة مراد محمد فوزي 11 خمائل مجيد كاظم 2

 جنان عبدالستار عبدالكريم 21 كفاح جبار شاكراليعقوبي 3

 مهدي صبر لعيبي 21 احمد حربي ابراهيم العزاوي 4

 غفران جبر شمخي 22 علي صباح الحسني 2

 اسيل غازي راضي 23 اسراء عدنان عبدالجليل 7

 تبارك صباح جاسم 24 موسى الخطيببسام غازي  1

 جنان جاسم حراك 22 شذى قاسم جواد 9

 رافد عباس كاظم 27 عادل عطية عبدعلي 1

 اسيل سامي حسين 21 محمد عايد نجم 11

 استقرار مسلم هادي 29 بشرى جاسم محمد 11

 غزوان فيصل 21 صفاء عبدالهادي صالح 12

 سنمحمد مهدي عبدالمح 31 سمر فيصل جعفر 13

 محمد فاضل كاظم 31 غسان محمد حسن الساعدي 14

 طيف ماجد عبدالحسين 32 محمد فوزي شعالن 12

 بشير نصيف جاسم 33 مشتاق طالب حسن الياسري 17

 عالء مكي جبار 34 ندى نوري يونس 11

 
اف العلم    االشر

 
 الدبلوم العال  طلبة أوال: 

 شةتاريخ المناق تاريخ إقرار الخطة اسم الطالب ت

 2111 - 1 – 12  مريم يوسف محسن 1

 2112 - 1 – 31 2111 - 3 – 22 تبارك صباح جاسم  2

 2112 - 1 – 4 2111 - 3 -22 رغد محمد عبدالرضا 3

 2112 - 11 – 21  وسن حسين عبد الخالدي 4

 2113 - 11 – 3  واثق رمضان الحسني 2

 2113- 11 – 31  رفل جاسم عبيد الكناني 7



 2114 - 12 – 12  نافع عكابحوراء  1

 2119 - 11 – 1 2119 - 3 – 4 فارس محمد ابراهيم 9

 
 تري الماجسطلبة ثانيا: 

 تاريخ المناقشة تاريخ إقرار الخطة اسم الطالب ت

 2111 - 2 – 21 2111 - 1 – 24 علي وليد علي 1

 2112 - 11 – 24  جالل علي طعمه 2

 2113 - 1 – 27 2111 - 12 – 14 غفران جبر شمخي 3

 2114 - 4 – 3 2112 - 1 – 22 مياسة مثنى خالد 4

 2114 - 7 – 22 2112 - 12 – 11 غزوان علي مسلم 2

 2114 - 12 – 4 2113 - 1 – 17 زهراء الزم حميد 7

 2112 - 4 – 23 2113 - 11 – 24 سعاد عبدالجبار سعد 1

 2112 - 11 – 22 2114 - 11 – 31 استقرار مسلم هادي 9

 2112 - 12 – 1 2114 - 11 – 31 مريم جاسم شهاب 1

 2117 - 1 – 21 2112 - 9 – 11 مصطفى فائق كاظم 11

 2111 - 1 – 11 2112 - 11 – 11 جاسب عبدالنبي ثجيل 11

 2111 - 3 – 14 2111 - 11 – 4 شيماء سمير  12

 2111 - 1- 27 2111 - 1 – 1 صفا محسن خضير 13

 مستمرة  بميالد ثابت عبدالوها 14

 2111 - 7 – 11  حسين سعد محمد علي 12

 
 

 ثالثا: طلبة الدكتوراه
 تاريخ المناقشة تاريخ إقرار الخطة اسم الطالب ت

 2111 - 1 – 13 2111 - 7 – 21 انتصار جواد كاظم  1

 2114 - 2 – 11 2112 - 3 – 12 عدي عدنان مهدي 2

 2112 - 4 – 17 2113 - 3 – 11 التميميمحمد طالب  3

 2111 - 11 – 31 2112 - 7 – 31 غسان محمد حسن  4

 2112 - 1 – 2  علي صباح الحسني 2

 2119 - 2 – 21 2117 - 3 – 21 سناء جاسم كاظم 7

 2119 - 4 – 17 2117 - 4 – 21 سارة مراد محمد  1

 2119 - 12 – 24 2111 - 2 – 21 اسيل غازي راضي 9

 مستمرة 2119 - 4 – 4 استقرار مسلم هادي 1

 مستمرة 2119 - 4 – 4 زينب عبدالسالم كاظم 11

 مستمرة  شيرين حامد فرحان 11

 

 

 

 

 



 

 

 

اع  براءات االخرر

 ت
رقم 

 البراءة
 عنوانها السنة

1 3227 2119 
استخدام الطريقة العراقية   ) استئصال الغدة الزمكية ( في تحسين 

 .نسب الخصوبة والفقس في قطعان امهات فروج اللحم

 تقنية جديدة لتجنيس افراخ النعام 2117 4211 2

3 2111 2111 
إيجاد عالقات جديدة بين طرز جين عامل النمو الشبيه باالنسولين 

 وبعض الصفات الفسلجية واإلنتاجية في فروج اللحم 1

4 2432 2119 

التنبؤ بخطر حدوث متالزمة تعدد االكياس المبيضية في النساء 

تعدد طرز الجينات المسؤولة عن افراز العراقيات من خالل 

( وجين مستقبل االنسولين TCF7L2و  HHEXاالنسولين )

(INSR.) 

2 2911 2111 
لجين عامل التخثر  22في االنترون  استخدام مناطق اقالب جديدة

 Aالثامن كأداة تشخيصية للمرضى المصابين بالهيموفيليا 

 

 وزارة التخطييط لفحيص  –لسيطرة النوعية فاحص معتمد لدى الجهاز المركزي للتقييس وا

 .2111 – 7 – 7في  1111براءات االختراع العراقية واألجنبية حسب الكتاب المرقم 

  براءة اختراع. 21من  أكثرفحص وتقويم 

 

 الكتب
  نشييير الكتييياب الموسيييوم((Mutations in sperm mt-DNA of Iraqi 

asthenozoospermic patients)) مانية في دار النشر األلLambert، 2017. 
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