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أيميل dr.prof1976@yahoo.com :
موقع العمل الحالي:

تدريسي في جامعة بغداد/كمية العموم/قسم البايولوجي.
المناصب اإلدارية والعممية التي عممت بها:
مقرر قسم عموم الحياة /كمية العموم  /جامعة بغداد .

رئيس قسم عموم الحياة /كمية العموم  /جامعة بغداد وكالة.
عضو المجنة العممية في قسم عموم الحياة /كمية العموم  /جامعة بغداد .
عضو مجمس قسم عموم الحياة /كمية العموم  /جامعة بغداد .

عضو لجنة الترقيات العممية/كمية العموم  /جامعة بغداد .
عضو لجنة تحميل العروض/كمية العموم  /جامعة بغداد .
المؤهالت االخرى:
عضو اتحاد الحقوقيين العراقيين /بغداد -المنصور.

عضو اتحاد الحقوقيين العرب /األردن – عمان.

بكالوريوس في القانون  /جميورية العراق-بغداد.
المؤسسات الحكومية التي عممت بها في وزارة التعميم العالي والبحث العممي:
 -1تدريسي في جامعة بغداد /كمية الصيدلة /فرع العقاقير والنباتات الطبية.
 -2تدريسي في جامعة بغداد /كمية الزراعة /قسم عموم المحاصيل الحقمية.
 -3تدريسي في جامعة بغداد /كمية العموم /قسم عموم الحياة.
يتبع

الجامعة والدولة المانحة لمشهادة:
 -1بكالوريوس/جامعة بغداد/جميورية العراق من األوائل عمى القسم . 1998-1997

 -2ماجستير /جامعة بغداد/جميورية العراق األول عمى القسم بدرجة أمتياز( )99في .2002/5/18
 -3دكتوراه /جامعة بغداد/جميورية العراق األول عمى القسم بدرجة أمتياز( )99في .2006/7/3
في وراثة وتربية وتحسين النباتات الطبية .

أكمال دراسة الماجستير والدكتوراه ولقب أستاذ مساعد و األستاذية ضمن المدة االصغرية.
 -4بكالوريوس في القانون  /جميورية العراق-بغداد
األلقاب العممية :

مدرس مساعد في  2002/2/22في جامعة بغداد/كمية الصيدلة .Assistant Instructor -حسب

األمر الجامعي المرقم  3364في .2003/2/22

مدددرس فييي 2002/7/2فييي جامعيية بغداد/كمييية الز ارعيية .Instructor -حسييب األميير الجييامعي الميرقم
 2060في في2006/7/3

أسددتاذ مسدداعد فييي 2009/8/2فييي جامعيية بغداد/كمييية العمييومProfessor -

 .Assistantحسييب

األمر الجامعي المرقم  4058في 2010/2/8

لقدب العممدي بمرتبدة أسدتاذ )  ) Professorفيي جامعية بغيداد /كميية العميوم قسيم عميوم الحيياة اعتبيا اًر

ميين  2092/8/29حسييب األميير الجييامعي الم يرقم 1أ 7107/فييي  2016/11/14بتقييديم مييا ال يقييل
عن خمسة بحوث امتدازت باألصدالة لمترقيدة العمميدة لمرتبية األسيتاذية وحصيولي عميى شيكر وتقيدير مين

قبل السيد رئيس جامعة بغداد المرقم 7292/99في 2092/99/20
المواضيع التي قمت بتدريسها :
 -1مادة العقاقير في كمية الصيدلة /جامعة بغداد.

 -2نبات ييات طبي يية ة و ارة يية عام يية ة محاص يييل ص ييناعية ة مب ييادب نب ييات ة ,حص ييا ة تص ييميم تج ييارب ة
مشروع بحث في كمية الزراعة/جامعة بغداد.

 -3خمية ة أحيا عام ة نباتات طبية ةوراةة عامة ة مشروع بحث في كمية العموم/جامعة بغداد.

 -4و ارةيية عشييائرة و ارةيية متقييدم ة نييدوة عمميةة,حصييا وتصييميم تجييارب متقييدم /د ارسييات عميييا /ماجسييتير
/دكتوراه/عموم الحياة.

 -5األشراف عمى طمبة الدراسات العميا.
-6مناقشة رسائل طمبة الدراسات العميا.

-7مناقشة خطط البحث لطمبة الدراسات العميا وامتحانات الشاممة لطمبة الدكتوراه .

-8تقيم العديد من البحوث من داخل جامعة بغيداد ومين عيدة جامعيات مختميية فيي المجيؤت والمي تمرات
والترقيات العممية .

-9تقيم رسائل واطاريح من جامعات عربية وأبحاث من ىيئات بحةية داخل العراق.
كتب الشكر والتقدير:
 -1توصية و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ,لى عمادة كمية الزراعة /جامعة بغداد المرقم 1152
في .2002 /5/12

 -2من قبل السيد عميد كمية الصيدلة /جامعة بغداد المرقم 2660في 2003/11/2لمجييود العمميية
والعممية المبذولة من قبمي.

 -3من قبل السيد عميد كمية العموم/جامعة بغداد 16ب 3043/في.2007/10/30
 -4من قبل السيد رئيس جامعة بغداد/مكتب رئيس الجامعة المرقم أ 2393/في .2008/7/9
 -5من قبل السيد عميد كمية العموم/جامعة بغداد 16ب 4939/في. 2008/11/2

 -6مي يين قبي ييل السي يييد عميي ييد كميي يية العموم/جامعي يية بغي ييداد م.ع 104/في ييي  2009/3/8تةمين ي ياً لمجيي ييود
المبذولة من قبمي في أدا ميمة أدارة قسم عموم الحياة.

 -7من قبيل السييد عمييد كميية العموم/جامعية بغيداد/تقيم بحيوث فيي المي تمر العمميي الةاليث 26-24
أذار 2009لمذكرى الستينية لتأسيس كمية العموم.

 -8من قبل السيد رئيس جامعة بغداد/قسم الش ون اإلدارية المرقم 17416في .2010/6/1

 -9م يين قب ييل الس يييد عمي ييد كمي يية العموم/جامع يية بغ ييداد م.ع 361/ف ييي  2010/8/23تةميني ياً لمجي ييود
المبذوليية ميين قبمييي فييي متطمبييات الترقييية العممييية وحصييولي عمييى لقييب أسييتاذ مسيياعد قبييل اليت يرة

المحددة.

 -10ميين قبييل السيييد رئدديس جامعددة بغددداد الم يرقم  35753فييي  2010/ 11/23تقييدي اًر لمجيييود
المتميزة باالرتقا بواقع المسيرة العممية بجامعة بغداد .

 -11ميين قبييل السيييد رئددديس جامعدددة بغدددداد الم يرقم  38089فييي  2011/11/28تةمين ياً لمجيييود
العمميية المتمييزة مين خيؤل نشير بحييث فيي أحيدى المجيؤت العالميية الرصييينة فيي المممكدة المتحدددة

/لندن لسنة 2011.

 -12من قبل السيد عميد كمية العموم/جامعة بغداد  16ب 7178/في  2012/11/1تةميناً لمجيود
المتميزة لخدمة المسيرة العممية لعراقنا الحبيب.

 -13ميين قبييل الس ييد عميييد كمييية العموم/جامعيية بغييداد  6289/24فييي  2013/9/15تةمين ياً لمجيييود
المتميزة لخدمة المسيرة العممية لعراقنا الحبيب.

 -14ميين قبييل السيييد وزييير التعميييم العييالي والبحييث العممييي الصييادر ميين مكتبييو الميرقم م و  513فييي
 2013/3/28باألمر الجامعي المرقم  38367في 2013./12/26

 -15مين قبيل السييد رئديس جامعدة بغدداد الميرقم ش ع  1353فيي  2014/3/24تةمينياً لمجييود
العممية المتميزة من خؤل نشر بحث في أحدى المجؤت العالمية الرصينة في الهند لسنة 2014.

 -16من قبل السيد رئيس جامعة بغداد المرقم  4983في  2015/11/10تةميناً لمجيود العممية

المتميزة من خؤل نشر بحث في أحدى المجؤت ذات عامل تأةير.

-17تينئة السيد رئيس جامعة بغدداد الميرقم 1أ 7126/فيي  2016/11/16بمناسيبة الترقيية اليى

مرتبة األستاذية.

-18تينئة السيد عميد كمية العموم المرقم م.ع 401/في  2016/11/24بمناسيبة الترقيية اليى مرتبية

األستاذية.

 -19مدددن قبدددل السددديد رئددديس جامعدددة بغدددداد المدددرقم  7292/99فدددي  2092/99/20تثميندددا
لمجهددود العمميددة المتميددزة بتقددديم مددا ال يقددل عددن خمددس بحددوث امتددازت باألصددالة لمترقيددة العمميددة

لمرتبة األستاذية.

 -20تينئيية السيييد رئدديس جامعددة النهددرين الميرقم م.ج 1087/فييي  2016/12/5بمناسييبة الترقييية

,لى مرتبة األستاذية.

 -21تينئيية السيييد وزيددر التعمدديم العددالي والبحددث العممددي األسييتاذ الييدكتور عبييد الييرزاق عبييد الجميييل

العيسى بتاريخ  2016/12/4بمناسبة الترقية الى مرتبة األستاذية.

الدورات التي شاركت بها :

شيادة كيا ة المغة االنكميزية مين جامعية بغيداد /كميية المغياتة شييادة كييا ة الحاسيوب مين جامعية بغيداد/
كمي يية المغ ييات ة دورة التأىي ييل الترب ييوي  )102م يين جامع يية بغ ييدادة دورة المغ يية العربي يية  )76م يين جامع يية
بغييدادة دورة المغيية االنكميزييية فييي كمييية العمييوم /جامعيية بغييداد ة دورة الترقيييات العممييية فييي كيييا ة الحاسييوب

/مركز الحاسبة االلكترونية جامعة بغداد ة دورة التسيجيل فيي Google scholar& Research Gate
ألغراض الترقيات العممية.

األبحاث المنشورة:
ما يقارب ةؤةون بحةاً عممياً في مجؤت عممية مختمية بجامعات متعددة وخارج البمد.
=https://scholar.google.com/citations?user=MqmfMWoAAAAJ&hl=ar&cstart
0&pagesize=20
https://scholar.google.com/citations?user=MqmfMWoAAAAJ&hl=ar

