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أوالً :المؤهالت العلمية.
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

البكالوريوس

بغداد

العلوم

1994/6/30

الماجستير

بغداد

كلية ابن الهيثم

2005/5/9

الدكتوراه

بغداد

كلية ابن الهيثم

2015/3/17

اخرى

-

-

-

ثانياً :التدرج الوظيفة
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من -الى

1

كيمياوي  /فني

جامعة بابل  /كلية الطب

2002/10/20 – 1995/11/12

2

مدرس مساعد

جامعة بغداد /كلية الزراعة

2010/11/15 – 2005/5/9

3

مدرس

جامعة بغداد /كلية الزراعة

 – 2010/11/15ولحد االن

ثالثاً :التدريس الجامعي.
ت
1
2

الجامعة

الفترة من -الى

الجهة (المعهد  /الكلية)
كلية الطب

بابل

2002 -1995

كلية الزراعة

بغداد

2016 -2005

رابعاً :المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها.
المـــــادة

السنـــــة

القســـم

ت
1

قسم الكيمياء الحياتية السريرية  /كلية الطب

الكيمياء الحياتية

2000 -1995

2

قسم االدوية/كلية الطب

الكيمياء الحياتية

2002 -2000

3

قسم البستنة وهندسة الحدائق

الكيمياء الحياتية

2016 -2005

4

قسم الثروة الحيوانية

الكيمياء الحياتية

2016 -2005

5

قسم المحاصيل الحقلية  /وقسم التربة

الكيمياء الحياتية

2007

6

قسم وقاية النبات

الكيمياء الحياتية

2012

خامساً( :االطاريح ،الرسائل) التي أشرف عليها/ :
ت

اسم االطروحة او الرسالة

السنـــــة

القسم

1
2
3

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان انعقادها

1

نوع المشاركة
(بحث  /بوستر

2

حضور)

3

سابعا :األنشطة العلمية االخرى.
داخل الكلية
 -1ورشة عمل البذور صناعة /قسم البستنة /كلية
الزراعة2016- 3-6 /

خارج الكلية
 .1مركز الحاسبة االلكترونية (دورة الترقيات العلمية) /
جامعة بغداد / 2009 /شهادة مشاركة.
.2دورة التأهيل التربوي للتدريسيين  /جامعة بغداد /مركز
التطوير والتعليم المستمر  /شهادة مشاركة.
 .3الندوة العلمية االولى للتلوث البيئي في كربالء وسبل
المعالجة  /كلية العلوم  /جامعة كربالء .2002/
 .4مركز الحاسبة االلكترونية  /جامعة بغداد /دورة /IC3
2011
 .5دورة  / TOFELجامعة بغداد /مركز التطوير
والتعليم المستمر2011 /

-6ممارسة ميدانية في قرية الدوالب مع قسم طب المجتمع
/كلية الطب /جامعة بابل.2000/
-7المشاركة بدورة (بايوتكنولوجي والنانو تكنولوجي) التي
اقيمت على قاعة مركز التطوير والتعليم المستمر  /جامعة
بغداد والتي انعقدت لمدة  3أيام .2016/6/2-1 5/24
.8حلقة نقاشية حول العوامل المؤكسدة ومضادات األكسدة
في النظام الحياتي /علوم البنات /جامعة بغداد
2016/4/26
 .9المشاركة في محاضرة تعريفية عن الفلورايت المقامة في
المكتبة المركزية /جامعة بغداد 2016/11/30/

ثامنا المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع او تطوير التعليم.
ت

اسم البحث

محل النشر

السنـــــة

1

الحد من االصابة بمضاعفات فقر دم البحر االبيض المتوسط
(التالسيميا) عند االطفال

مجلة جامعة بابل

2002
(7)3

2

تأثير االنابيب المغلونة على كمية الرصاص في مياه الشرب

مجلة جامعة القادسية

2002

3

 Study on the Physiological Function of aTocopherol, Vitamin (E) on Lipoproteins
Levels in Serum of Apparently Healthy
Individuals

Ibn- Al-Haitham
& J. for Pure
Applied Science

2009

4

Evaluation of Fucose Level and Other
)Parameters in Sera of Diabetic ( type II

Ibn- Al-Haitham
& J. for Pure
Applied Science

2009
(22)2

السنـــــة

محل النشر

اسم البحث

ت

2011
6)3(

Iraq journal of
research market
and consumer
protection

Effect of thyroid disorders on insulin secretion
in Iraqi patients

5

2014

Ibn- Al-Haitham
J. for Pure &
Applied Science

IGF-1 ,Leptin& AIP in relation to
Osteoarthritis with and without Diabetes
Mellitus Type2

6

2015

جامعة بغداد

A Study of Visfatin and some biochemical
Variables in Osteoarthritis with and without
Diabetes Mellitus Type 2

7

Journal of Natural Prolactin is a Novel Biochemical Marker in
Sciences
Sera of Iraqi Type-2 Diabetic Women With
Metabolic Syndrome in Baghdad

8

2015
(5)16

2016

AlMustansiriya
Journal of
Science

9

Evaluation the levels of L- fucose and protein
bound fucos in diabetes

. عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية:تاسعا
.رئيس لجنة مختبر الحيوية
.عضو لجنة استالل في شعبة العلوم االساسية
.عضو لجنة جرد السنوي لموجودات شعبة العلوم االساسية
.عضو لجنة متابعة سير المختبرات في شعبة العلوم االساسية
.عضو لجنة اخالقيات البحث
.لجنة ضمان الجودة
.لجنة تدقيق المختبرات
.لجنة االستقبال

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

عاشراً :كتب الشكر ،الجوائز وشهادات التقدير.
1

2

3
4

5
6

7

8

كتابي شكر وتقدير

االستاذ د .علي االديب وزير التعليم العالي والبحث
العلمي لجميع منتسبي جامعة بغداد تثمينا لجهودهم.

 2013و2014

كتاب تثمين جهود

السيد د .شاكر عبد االمير عميد كلية الزراعة  /جامعة
بغداد للمشاركة في اقامة احتفالية بمناسبة (يوم اللغة
العربية العالمي).

2016/1/11

وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجميع منتسبي
جامعة بغداد تثمينا لجهودهم في مجلة ربوع الرافدين.

2015/9/7

 -1كتاب شكر وتقدير
كتاب شكر وتقدير

كتاب شكر وتقدير
كتاب شكر وتقدير

كتاب شكر وتقدير

كتاب شكر وتقدير

االستاذ د .حسين يوسف المساعد االداري لرئيس جامعة
2014/4/24
بغداد لجميع منتسبي جامعة بغداد تثمينا لجهودهم.
السيد د .شاكر عبد االمير عميد كلية الزراعة  /جامعة
بغداد

2015/3/1

السيد د .عبد الحسين عبد الرسول رئيس جامعة بغداد
بمناسبة حصول الجامعة على المركز االول على
2015/6/17
العراق والمرتبة الثامنة عشر عربيا من بين أفضل 100
جامعة في تصنيف QSألفضل الجامعات لعام .2015
النائبة حنان الفتالوي لجميع منتسبي جامعة بغداد
تثمينا لجهودهم في تهيئة االمور الدراسية للطلبة بفترة
قياسية.

2015/1/17

السيد د .شاكر عبد االمير عميد كلية الزراعة  /جامعة
بغداد للمشاركة في معرض بمنتجات من مستخلصات
نباتية في بناية المكتبة المركزية بمناسبة مهرجان يوم
الجامعة في يوم .2015/4/22

2015/10/26

ت

حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

سنة النشر

1

/

/

2

/

/

3

/

/

4

/

/

5

/

/

6

/

/

ثاني عشر :اللغــات.


اللغة العربية

 اللغة االنكليزي

