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                                 قيس احمد ابراهيم حسين:   ـم ـــــــــاالســ

  9/6/1964: تاريخ الميـالد 

  الحالة الزوجية :متزوج

 3    عـــــدد األوالد  :

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

  كيمياء حياتيه:            صــالتـخـص

 .  تدريسي في شعبة العلوم االساسية :       ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد      الدرجة العلمية :

 العلوم االساسية-الزراعهالعلوم والهندسة كلية  –جامعه بغداد :                عنوان العمل

 qais.ahmed@coagri.uobaghdad.edu.iq البريد إاللكتروني :

 

 :أوال  : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ ةـــالكلي الجامعة الشهادة

 بكالوريوس
 

 1987 العلومكلية  بغداد

ابن كلية التربية للعلوم الصرف/ بغداد الماجستير
 الهيثم

1996 

 هالدكتورا
 

 2003 الطبكلية  المستنصريه

 

 للمراحل االولية تدريسها: المقررات الدراسية التى قمت ب ثانيا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2008-2005 الكيمياء الحياتيه  قسم علوم الحياة  1

 2002-1996 الكيمياء الحياتيه قسم الكيمياء  2

قسم وقاية كلية الزراعه  3
النبات ,قسم علوم االغذية 

 )بكلوريوس(
 
 
 
9 
9 

 2016-2015 كيمياء حيوية
2008-2010 

 2000-1997 السريريهالكيمياء الحياتيه  كلية الطب  4 

mailto:qais.ahmed@coagri.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

5 
قسم علوم – كلية العلوم

 الحياة
  2008-2006 الكيمياء الحياتيه 

6 
   

 

 سها لطلبة الدراسات العليايدرتم تالمقررات الدراسية التى ثالثا: 
 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 

قسم وقاية النبات كلية الزراعه 
سم البستنه وهندسة الحدائق ,ق

,قسم المحاصيل الحقلية,قسم 
)ماجستير  االنتاج الحيواني

 ودكتوره(
0 

 وحتى االن2008 الكيمياء الحياتيه المتقدمه

1 
قسم التربة وموارد -كلية الزراعة

 المياه )دكتوراه(
 2015-2014 كيمياء نبات

 
 وحتى االن  2017 كيمياء حشرات   دكتوراه ( قسم وقاية النبات )طلبة

 

 :طلبة الدراسات العليا: رابعا  

 اشراف على طالبة ماجستير 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

  (Imidacloroprid)تقدير متبقيات مبيد  1
في بعض الفواكه والخضر ودراسة سميته 

 . وتاثيراته الفسيولوجية في الفئران

 2016 علوم االغذية 

 

 

 

 :التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا  

السنــ العنوان  ت

 ة 

نوع  مكان أنعقادها

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

201 الخصوبه 1

1 
 بحث معهد العقم وابحاث االجنه

201 االستخدام المزدوج للمواد الكيمياوية 2

0 
 محاضر كلية العلوم

 محاضر لعلوم والهندسة الزراعيةكلية ا 2012 مخاطر المواد الكيمياوية 3

 محاضر كلية العلوم والهندسة الزراعية 2013 اضرار التدخين 4



 

 

 

 

 

 

 

تكيس المبايض واماض القلب  5
 والشرايين

 محاضر كلية العلوم والهندسة الزراعية 2015

 محاضر كلية العلوم والهندسة الزراعية 2014 مخاطر الدايوكسين 6
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 :براءات االختراع: سادسا
 

 

 : الجوائز العلمية:سابعا  
 

 

 :االخرى: األنشطة العلمية ثامنا  
 

 

 :االبحاث العلمية المنشورة: تاسعا  

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 

BLOOD MARKERS IN RELATION 

TO ATHEROSCLEROSIS IN 

IRAQI  SMOKERS 

 )رسالة دكتوراه (

الجامعة المستنصرية / 

 كلية الطب

2003 

2 

Determination of lipoprotein and 

glucose in serum of thyroid gland 

disorders patints befor and after 

tretatment  ) اطروحة ماجستير ( 

جامعة بغداد / كلية ابن 

 الهيثم 
1996 

3 

Effect of smoking on serum level of 

some minerals  
الجامعة المستنصرية / 

 كلية

 التربية

2009 

4 

Determination of some serum 

elements in patients with hyper and  

hypothyroidisim  

مجلة كلية العلوم/جامعه 
 النهرين

2010 

5 

Influence of thyroid hormone on 

some serum trace elements in 

patients with hyperthyroidism. 

 جامعة بغداد /كلية التربية 

2009 

6 

Influence of metformin 

administration TSH, T3 and T4 level 

in women with polycystic ovarian 

syndrome. 

الجامعة المستنصرية / 

 العلوم  كلية
2011 



 

 

 

 

 

 

 

7 
Effect of thyroid disorders on insulin 

secretion in Iraqi patients. 

 جامعة بغداد / مجلة السوق
2011 

8 

Effect of  metformin on the lipid 

profile in polycystic ovarian 

syndrome patients . 

المعهد جامعة النهرين /  

العالي لتشخيص العقم 

والتقتيات المساعدة على 

  االنجاب

2011 

 

9 

The bioactivity and nutritional roles 

of some minerals and nutritive 

constituents of hazelneut Corylus 

avellana and walnut juglans regia 

       

مجلة االنبارللعلوم 

 10الزراعية المجلد 

 لعام  1العدد

 

2012 

 

 

10 

Preparation of Chitosan from Iraqi 

Shrimp Shell by Autoclave, Studying 

Some Physiochemical Properties and 

Antioxidant Activity,  

 

     J. Pharm. Sci. 

& Res. Vol. 

10(12), 2018, 

3120-3123 

 

2018 

 

 .لهيئات العلمية: عضوية اعاشرا  

 اعداد دراسه حول الدايوكسين وتلوث البيئه لجنه استالل البحوث

 رئيس لجنة ضمان الجودة

 

ممثل الكلية في شعبة الموادالكيمياوية والبايولوجية  
 في جامعة بغداد الخطرة

لجنة تاليف كتب الكيمياء للمرحلة االعدادية وزارة  لعلميةرئيس اللجنة ا
 نقابه الكيمياوين العراقيهعضو  رئيس لجنة مجلس العلوم االساسية التربية

   نقابة الكيمياء الحياتية الطبيةعضو   رئيس لجنة المتابعة

  رئيس لجنة نقل المواد الكيمياوية

 
 

 

 

 :الكتب المؤلفة :أحد عشر

 سنة النشر ابأسم الكت ت

1 
 2005 مخاطر المواد الكيمياويه واالسعافات االوليه

 

  : كتب الشكر والتقدير:اثنى عشر

 كتاب شكر 15اكثر من 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .اتــاللغ :ثالثة عشر
 العربية 

 االنكليزية       


